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W WIELKIM TYGODNIU POLAKÓW* 

(29 X I-5 XII 1830 ROKU)

W przededniu  pow stan ia listopadowego polską kaw alerię1 tworzyło dzie
więć pułków strzelców konnych (szaserów ) i ułanów. Jed en  z pięciu pułków 
strzelców konnych wchodził w sk ład  dywizji kaw alerii stanow iącej część ro
syjskiego korpusu  rezerwowego gw ardii [KrGw2]. 1 IX 1830 r. w kaw alerii 
było obecnych pod b ro n ią  6931 oficerów, podoficerów i żołnierzy3. K aw aleria 
liniow a tw orzyła dwie dywizje (ułanów  i strzelców  konnych). K ażda z nich 
sk ład ała  się z dwóch brygad  posiadających po dw a pułki. N a początku w rze
śn ia  1830 roku k ad ra  oficerska jazdy  liczyła 500 osób z tego w czynnej

* Wielki Tydzień Polaków obejmuje wydarzenia powstania listopadowego rozgrywające się 
między 29 XI a 5 XII 1830 r. w murach Warszawy od wybuchu walk do objęcia dyktatury przez 
gen. Józefa Chłopickiego. Taki tytuł nosiła broszura opublikowana 6 XII 1830 r. przez Karola 
Hoffmana.

1 Mam tu na myśli pułki zaliczane do armii polskiej, której byt gwarantowała konstytucja 
Królestwa Polskiego. Na terenie Królestwa oprócz armii polskiej stacjonowały oddziały należą
ce do armii rosyjskiej. Gros rosyjskich sił regularnych był rozlokowany w stolicy i jej okolicach. 
Były to: w stolicy część Korpusu Rezerwowego Gwardii licząca około 6,2 tys. żołnierzy (bez 
polskich pułków gwardii -  trzy pułki kawalerii i dwa piechoty), baon piechoty w Błoniu, 
w Skierniewicach i Górze Kalwarii po jednej baterii artylerii i w Modlinie trzy szwadrony 
rezerwowe. Granic Królestwa z Austrią i Prusami strzegło około 2 tys. Kozaków (pięć pułków).
B. Gembarzewski, Wojsko Polskie 1815-1830, Warszawa 1903, s. 75-80; S. Kontek, Odwrót 
wielkiego księcia Konstantego z Warszawy i rozbrojenie pozostałych w Królestwie oddziałów 
rosyjskich, [w:] Studia z dziejów Warszawy 1830-1831, Warszawa 1937, s. 116.

2 W tekście użyto następujących skrótów: blak -  bateria lekka artylerii konnej, KrGw- 
Korpus Rezerwowy Gwardii, psk -  pułk strzelców konnych, psk gw -  pułk strzelców konnych 
gwardii, puł -  pułk ułanów, szw -  szwadron, TP -  Towarzystwo Patriotyczne.

3 Gembarzewski, Wojsko, s. 68, 103, 105.
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służbie znajdowało się 12 generałów, 38 oficerów wyższych i 407 oficerów 
niższych. K aw alerzyści stanow ili nieco ponad 18 % żołnierzy arm ii polskiej 
obecnych pod bronią.

Po 15 la tach  służby pod kom endą naczelnego wodza w. ks. K onstantego 
k aw aleria  polska jakkolw iek w pewnych sferach upodobniła się do kaw alerii 
rosyjskiej4, u trzy m ała  narodow y charak ter, a polscy żołnierze nie „zbratali” 
się z rosyjskim i, o co w.ks. K onstan ty  usiln ie zabiegał5. N aw et w pu łku  
strzelców konnych gw ardii, najbardziej zw iązanym  z osobą kró la i a rm ią  
rosyjską, „żołnierz prosty  czuł sw ą godność, w iedział, że je s t polskim  żołnie- 
rzem ”6. Więź z polskością była specyficzna. Oficerowie i żołnierze u tożsam iali 
się w w iększym  stopniu  z polską tradycją  wojskową i chw alebnym i k a rtam i 
zapisanym i przez arm ię K sięstw a W arszawskiego i osobę ks. Józefa P on ia
towskiego oraz przez Legiony pod wodzą H enryka Dąbrowskiego, niż z poli
ty k ą  i spraw am i publicznym i pozostającym i dom eną cywili tworzących św iat 
odizolowany od arm ii. Nie oznacza to, iż a rm ia  K rólestw a była całkowicie 
p rzesiąk n ię ta  duchem  patrio tycznym  i gotowa n a  pierw sze w ezw anie bić się 
o spraw ę narodow ą. Świadomość bycia polskim  żołnierzem  nie p rzesądzała 
o tym , że w chw ilach stanowczych, a ta k ą  był niew ątpliw ie wybuch pow sta
n ia, oficerowie, podoficerowie i żołnierze gotowi byli działać wbrew swoim 
przełożonym. Posłuszeństw o wobec nich system atycznie w pajano arm ii Kró
lestw a. Jeżeli naw et pod koniec la t dw udziestych (1827-1830) zm alał szacu
nek  żołnierzy do oficerów i h iera rch ii wojskowej7, to pozostaw ała zwykła 
wdzięczność za łagodne obchodzenie się i zw ykła przyzwoitość. Chociażby 
w trzech  z czterech pułków u łańsk ich  dowódcy bardzo dobrze trak tow ali 
swoich podw ładnych, zyskując tym  sam ym  ich przyw iązanie i posłuszeń- 
stw o8. Trudno więc było w ystąpić przeciwko nim. Z tego też względu za 
sukces K onstantego m ożna uznać to, że udało się m u wybić z głów polskiej 
starszyzny  wojskowej m yśl o konfrontacji z Rosją. I bynajm niej nie oznaczało 
to, iż jej przedstaw iciele p rzesta li uw ażać się za obyw ateli i patriotów ! Do 
czynników zapew niających lojalność wyższej kad ry  wobec m onarchy i Kon
stan tego  należały: rosyjska gospodarka pułkow a w prow adzona w arm ii Kró
lestw a, k tó ra  pozw alała przedsiębiorczym  dowódcom zgromadzić spore sum y 
do w łasnej dyspozycji, ordery, zaszczyty i pochlebstw a, dzierżaw y dóbr n aro 
dowych, opieka nad  członkam i rodziny itd . W efekcie tych zabiegów generali- 
cja i w yższa k ad ra  dowódcza arm ii polskiej u trw a la ła  wpływy rosyjskie 
w K rólestw ie. B ierność w dzia łan iu  n a  rzecz niepodległości k ra ju  k ad ra  do

4 Tomasz Strzeżek, Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym- mobiliza
cja i podstawy funkcjonowania w wojnie, Olsztyn 2006, s. 28, 30, 32-34.

5 Ibidem, s. 35-36, 61.
6 Napoleon Sierawski, Pamiętniki, Lwów 1907, s. 52; Kazimierz Lewandowski, Pamiętnik 

wychodźca polskiego, Warszawa 1977, s. 68-70.
7 Wacław Tokarz, Armia Królestwa Polskiego 1815-1831, Piotrków 1917, s. 96-97.
8 Jan Tomicki (1. puł), Józef Dwernicki (2. puł) i Andrzej Ruttie (4. puł). Wojciech Goczał

kowski, Wspomnienia lat ubiegłych, t. 1, Kraków 1862, s. 108, 119; Władysław Zamoyski, 
Jenerał Zamoyski 1803-1868, t. 1, Poznań 1913, s. 178-179.
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wódcza tłum aczyła sobie koniecznością dbania o by t tej n am iastk i państw o
wości, ja k ą  było Królestwo Polskie. Do tego dochodziło zadowolenie z osią
gniętej stabilizacji. Napoleońscy oficerowie, którzy  dom inowali n a  szczeblach 
dowódczych od k ap itan a  wzwyż, w większości wypadków wiedli dostatn ie  
życie i wyczekiwali n a  em ery tu rę  i in tra tn e  posady w służbie cywilnej. Zapo
m nieli o swoich w ątpliw ościach co do służby w arm ii pod wodzą K onstante- 
go9. Nie m niej w ażnym  czynnikiem  tłum iącym  zapędy niepodległościowe 
była przysięga zobowiązująca wojskowych10 nie tylko wierności wobec m o
narchy, ale i do posłuszeństw a wobec przełożonych11. Je j rangę podnosił 
religijny ch a rak te r  oraz poczucie honoru n iebagatelne w przypadku  oficerów 
wywodzących się w zdecydowanej większości ze s tan u  szlacheckiego12. Tylko 
sporadyczne w zm ianki w skazują, że wśród oficerów wyższych tliła  się goto
wość do pośw iecenia n a  rzecz spraw y narodowej. Z apew nienia z reguły  nie 
po tw ierdzała postaw a tych oficerów w pierw szych dniach p ow stan ia13. Po
dobne p rzekonan ia dom inowały także  wśród innych oficerów, zw łaszcza s ta r 
szych w iekiem  napoleończyków. Do w alki m łodszych oficerów i starszych  
podoficerów mogło zachęcić pragn ien ie działan ia  otw ierającego perspektyw ę 
szybkiego aw ansu  i przeryw ającego m arazm  nudnej egzystencji w prowincjo
nalnych garn izonach14. Nie było nadm iernego zapału  i chęci do działań  kon
spiracyjnych, k tó re zainicjow ałyby próby obalenia panującego porządku. Z da
rzało się, iż naw et oficerowie nie zaangażow ani w konspirację zapew niali 
o gotowości poparcia pow stania, gdyby do niego doszło15. Znaleźli się i tacy 
oficerowie, k tórzy w ybrali in n ą  drogę. Ju ż  w 1821 roku we w szystkich p u ł
kach K rólestw a pow stały gm iny Tow arzystw a Patriotycznego [dalej TP] zło
żone w większości z m łodych oficerów16. Dużym  zaskoczeniem  było ujaw nie
nie, że to z elitarnego  pu łku  strzelców konnych gw ardii wywodził się przy
wódca Tow arzystw a Patriotycznego (kontynuujący po 1822 r. działalność W a
le rian a  Łukasińskiego) ppłk  Sew eryn K rzyżanow ski oraz członkowie o rgan i
zacji kpt. M ichał M ycielski (ad iu tan t K onstantego, s ta ł n a  czele gm iny TP 
w pułku), por. Teofil T rzebiński i dym isjonow ani oficerowie pu łku  ppłk  W ik
to r O ssoliński, por. Karol Dziekoński i ppor. Ignacy Grocholski. Nie byli to

9 Strzeżek, op. cit., s. 32-33, 34.
10 Wśród cywilów wyglądało to nieco inaczej- Richard. Spazier, Historia powstania narodu 

polskiego w roku 1830-1831, t. 1, Paryż 1833, s. 136.
11 Stanisław Barzykowski, Historia powstania listopadowego, t. 1, Poznań 1883, s. 267; 

Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 441-442; Wacław Tokarz, Sprzysiężenie Wysockiego i Noc Listopado
wa, Warszawa 1980, s. 138.

12 Strzeżek, op. cit., s. 42.
13 Spazier, op. cit., s. 139; Strzeżek, op. cit., s. 34.
14 Strzeżek, op. cit., s. 44- 45.
15 Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 238, taką deklarację składali Władysławowi Zamoyskiemu 

w 1827 r. oficerowie 1. puł. Sam Zamoyski w sposób bardziej „cywilizowany” prowadził wojnę 
z władzą pisząc do prasy francuskiej artykuły piętnujące naruszanie postanowień traktatu 
wiedeńskiego i barbarzyńskie postępowanie wielkiego księcia. Wspierał go w tym Tytus Dzia- 
łyński i ppor. Stanisław Rzewuski.

16 Spazier, op. cit., s. 87-88.
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jedyni oficerowie kaw alerii zaangażow ani w działalność spiskową. Do Towa
rzystw a Patriotycznego należeli w 2. puł ppłk  S tan isław  G aw roński, kp t. 
A ntoni Gołuchowski (przewodził gm inie TP), a także por. Ignacy K ruszew ski 
z pu łku  szaserów  gw ardii. Ich nazw iska nie pojawiły się w śledztw ie i proce
sie członków organizacji spiskow ych. Znalazł się za to w śród nich k p t. 1. puł 
F ranciszek  M ajew ski założyciel „Związku Tem plariuszy” działającego n a  Wo
łyniu. Do jego organizacji należał także ppłk  P io tr Łagowski dym isjonow any 
m ajor 1. p sk 17. Towarzystwo Patrio tyczne kierow ane przez Krzyżanowskiego 
skupiało w swoich szeregach przede w szystkim  osoby cywilne. W śród nielicz
nych wojskowych dom inowali oficerowie napoleońscy. P rogram  organizacji 
był um iarkow any. Nie przew idyw ał reform  społecznych i politycznych, a co 
najw ażniejsze wzniecenie pow stan ia uzależniał od sprzyjającej sytuacji m ię
dzynarodowej. Zdaniem  W acława Tokarza Towarzystwo P atrio tyczne „nie 
chciało napraw dę nigdy pow stan ia”18. S iłą rzeczy po rozpraw ieniu  się z dek a
b ry stam i w Rosji i procesie w W arszawie działalność ocalałych członków 
organizacji osłabła. W większości nie garnęli się do pow stan ia19. S ta rs i ofice
rowie, napoleończycy, m ieli zbyt dużo do stracen ia , aby rzucać się n a  s ta re  
la ta  w w ir działalności spiskowej prowadzącej do wojny z Rosją, której w ich 
p rzekonan iu  n ie m ożna było wygrać. Ożywienie p rzyniosła  w ojna Rosji 
z Turcją (1828-1829) i rew olucja lipcowa w P aryżu  (1830 r.) i sierpniow a 
w Belgii20 i zapowiedź w ystąp ien ia arm ii polskiej u  boku rosyjskiej przeciw 
ko F rancji21. Jed n a k  naw et perspektyw a w alki przeciwko daw nym  tow arzy
szom broni raczej nie m ogła skłonić wyższych dowódców arm ii do poparcia

17 Ignacy Prądzyński, Pamiętniki, t. 1, Kraków 1909, s. 40; Ignacy Kruszewski, Pamiętni
ki, Warszawa 1930, s. 2-5; Spazier, op. cit., s. 87-88; Janusz Staszewski, Generał Michał 
Mycielski i udział rodziny Mycielskich w powstaniu listopadowym, Poznań 1930, s. 11-13; 
Jakób Hoffman, Wołyń w walce, Równe 1931, s. 4-12; Tokarz, Sprzysiężenie, s. 63; Władysław 
Bortnowski, Łuna nad Solcem 1830, Warszawa 1982, s. 93-94; Michał Karpowicz, Mirosław 
Filipiak, Elita jazdy polskiej, Warszawa 1995, s. 132-133; Zbigniew Gnat-Wieteska, Gwardie 
Honorowe -  gwardia królewsko-polska i oddziały przyboczne w latach 1806-1831, Warszawa 
2002, s. 78; Robert Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t. 2, War
szawa 1996, s. 65; t. 3, Warszawa 1998, s. 61.

18 Tokarz, Sprzysiężenie, s. 41.
19 Kruszewski, op. cit., s. 5, „zrażeni niepomyślnymi wypadkami z czasu Krzyżanowskie

go, nie ufali ostrożności młodzieży i nie łączyli się z nimi w przekonaniu, że i bez towarzystw 
sekretnych naród cały powstanie skoro przyjazne okoliczności nadejdą”.

20 Spazier, op. cit., s. 111; Barzykowski, op. cit., s. 170, 259-260; Tokarz, Sprzysiężenie, 
s. 75; Jerzy Łojek, Opinia publiczna a geneza Powstania Listopadowego, s. 204; Władysław 
Zajewski, Powstanie Listopadowe 1830-1831, Warszawa 1998, s. 29-32.

21 Biblioteka im. Ossolińskich we Wrocławiu [dalej Oss.], rkps 7977/II, s. 10; Leon Dem
bowski, Moje wspomnienia, t. 2, Petersburg 1898, s. 14; Józef Weyssenhoff, Pamiętniki, Kraków 
1904, s. 220; Kruszewski, op. cit., s. 6, 180, w oparciu o relację gen. Kurnatowskiego, który jako 
dowódca dywizji kawalerii w korpusie rezerwowym gwardii znał zamiary rosyjskiego dowódz
twa, twierdził, że do 1 XII 1830 r. zamierzano zakończyć przygotowania armii do interwencji. 
1 II 1831 r. korpusy powinny przekroczyć granicę Prus i ruszyć do Europy Zachodniej; Spazier, 
op. cit., s. 136; Tokarz, Sprzysiężenie, s. 68-69; Zajewski, op. cit., s. 32.
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sam odzielnego w ystąp ien ia K rólestw a przeciwko Rosji22. Inicjatyw ę przejęli 
m łodsi oficerowie sprzysiężenia P io tra  Wysokiego (powstało w grudniu  1828 r.) 
w sp ieran i przez studentów , m łodzież in te ligencką i drobnom ieszczańską, 
a także radykalniejszych byłych członków Towarzystwa Patriotycznego (m.in. 
R om ana Sołtyka, Antoniego K uszlla) i posłów opozycji sejmowej (m.in. W a
lentego Zwierkowskiego, F ranciszka Trzcińskiego, G ustaw a M ałachow skie
go). Postaw ili sobie za zadanie wzniecenie pow stan ia narodowego23 i w tym  
celu rozbudowywali sia tkę  sprzysiężenia w stolicy i n a  prow incji24. D la wy
ższych oficerów, a tym  bardziej generalicji, ci m łodzi zapaleńcy nie widzieli 
m iejsca w swoich szeregach25. Gdy zapadła decyzja o przyspieszeniu  pow sta
n ia  pod koniec listopada 1830 r., w sprzysiężeniu  znalazło się około 200 
wojskowych niższych stopni oficerskich i podoficerskich garn izonu  w arszaw 
skiego (przy czym większość znalazła się w sprzysiężeniu między 27 a 29 XI!)26, 
a najsilniej rozbudow ane s tru k tu ry  m iało w śród formacji pieszych. W pułku  
strzelców konnych gw ardii praw dopodobnie był tylko jeden  sprzysiężony27. 
W ym ienia się k ilka sprzecznych ze sobą przyczyn b rak u  rozbudow anej ko
m órki sprzysiężenia w tym  pułku. Po pierw sze -  spiskowcy uw ażali, że św ie
że w spom nienie działalności Krzyżanowskiego autom atycznie n astro i pu łk  
pozytywnie do pow stania. Po drugie mogli przypuszczać, iż z tego samego 
względu pu łk  znajdow ał się pod szczególną obserw acją tajnej policji, a więc 
naraziłoby to sprzysiężenie n a  wykrycie. Po trzecie znali poglądy lojalistycz- 
no-ugodowe oficerów i ich negatyw ną postaw ę wobec ruchów  zm ierzających

22 Chyba, że w sprzyjających okolicznościach międzynarodowych. Strzeżek, op. cit., s. 34, 
57, przypis 198.

23 Projekt powstania trójzaborowego omawiano na spotkaniu byłych członków TP we 
wrześniu 1830 r. Większość odrzucała ten pomysł, godząc się jedynie na powstanie przeciwko 
Rosji. Tokarz, Sprzysiężenie, s. 75.

24 Sprzysiężenie Wysockiego powstało z inicjatywy samych podchorążych. Od początku
1829 r. wpływ na jego poczynania zyskali byli członkowie Towarzystwa Patriotycznego oraz 
posłowie opozycji sejmowej, przynajmniej do wiosny 1830 r. (dwukrotnie w tym czasie nie 
zaakceptowali radykalnych powstańczych planów sprzysiężenia). Więzi nie zostały jednak ze
rwane, gdyż np. dla Piotra Wysockiego „ojcowie narodu” byli potrzebni do objęcia steru władzy 
po wybuchu powstania. Powstanie przygotowywano wspólnie i tylko splot wydarzeń spowodo
wał, iż wybuchło ono 29 XI a nie 10 XII 1830 r. jak pierwotnie zakładano. Tokarz, Sprzysiężenie, 
s. 65-67, 107, 110, 128-129, 132; Tadeusz Łepkowski, Piotr Wysocki, Warszawa 1981, s. 37-41; 
Bortnowski, op. cit., s. 126-127, 130, 134-135; Zajewski, op. cit., s. 28-37.

25 Spazier, op. cit., s. 87, 138.
26 Dembowski, op. cit., s. 18; Maurycy Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w roku

1830 i 1831, t. 1, Warszawa 1984, s. 319; Tokarz, Sprzysiężenie, s. 82; Łepkowski, op. cit., s. 62; 
Bortnowski, op. cit., s. 160.

27 Z opracowania Spaziera wynika, iż Piotr Wysocki i Józef Zaliwski (zaliczani do wielkiej 
trójki kierującej poczynaniami sprzysiężenia) znali tylko jednego oficera w tym pułku por. 
Romana. Jest to prawdopodobnie błąd. Z Rocznika Wojskowego na 1830 rok wynika, iż ppor. 
Józef Roman służył od wielu lat w 4. psk i był starszym wiekiem oficerem (ur. w 1786 r., 
odznaczony Legią Honorową). Na dodatek był oficerem na reformie przykomenderowanym do 
pułku szaserów; Walenty Zwierkowski, Rys powstania walki i działań Polaków 1830 i 1831 
roku, Warszawa 1973, s. 31.
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do obalenia praw ow itej władzy. Tylko jeden  oficer ppor. Józef S tępkow ski 
zdecydował się n a  aktyw ne działania . Zobowiązał się przeciągnąć n a  stronę 
pow stan ia jeden  szw adron do dyspozycji wytypowanego przez sprzysiężenie 
n a  dowódcę pow stan ia mjr. K azim ierza M achnickiego28. W Szkole Podchorą
żych Jazd y  nie pojawił się żaden sprzysiężony. Większość kadetów  nie m iała  
ochoty n a  naw iązanie z n im i k o n tak tu , mimo że od dłuższego czasu dochodzi
ły do nich inform acje, że podchorążów ka piechoty szykuje pow stanie, a na  
k ilka dni przed 29 XI „przebąkiw ało coś o rewolucji”29. N a pewno wśród 
k u rsan tó w  byli gotowi przyłączyć się do pow stania. N ie m yśleli jed n ak  
o próbie przeciągnięcia n a  jego stronę kolegów. O takiej postaw ie przesądził 
sk ład  podchorążówki jazdy. D om inow ała w niej młodzież z zam ożnych zie
m iańskich  domów, w m ałym  stopniu  in te resu jąca  się po lityką i stłam szona 
su row ą dyscypliną i n ad m ia rem  zajęć. N ie u trzy m y w ała  ona k o n ta k tu  
z patrio tycznym  m ieszczaństw em  W arszaw y30.

W napięte j sytuacji panującej w k ra ju  n a  k ilka  tygodni, a naw et dni 
przed 29 listopada znaleźli się wojskowi w stolicy i poza n ią, dla których 
wybuch pow stan ia nie był tajem nicą. W iedzieli o n im  np. a d iu tan t K onstan 
tego ppor. W ładysław  Zamoyski, gen. J a n  W eyssenhoff (dowódca dywizji u ła 
nów) i gen. F ranciszek  M orawski. W śród oficerów pozostających poza czynną 
służbą -  gen. Ju lia n  Sieraw ski, p łk  L udw ik Kicki (od 27 XI) oraz P io tr 
Łagow ski31. Także przeciwnicy pow stania wiedzieli, iż do niego dojdzie. Ge
n era ł A leksander Różniecki dowódca kaw alerii K rólestw a i szef tajnej policji 
w jednej osobie, z pew nością się do nich zaliczał32. W ygląda n a  to, iż n ieśw ia
domi wybuchu należeli w stolicy do m niejszości. W iedziały o n im  naw et 
w arszaw skie p rzekupki33. Z prow incją było gorzej. Pośpiech był główną przy
czyną słabego pow iązania sprzysiężenia z wojskiem  poza stolicą. Zwłaszcza 
dotarcie do pułków  kaw alerii było u trudn ione z racji ich rozproszenia i rz ad 
kich kontaktów  k ad ry  z oficeram i piechoty. P iechota i k aw aleria  ćwiczyły (od 
wiosny do jesieni) oddzielnie, w różnych częściach k ra ju  -  piechota z a rty le 
r ią  p ieszą pod W arszaw ą, a k aw aleria  z a r ty le rią  konną od 1822 roku pod 
Łowiczem (strzelcy konni) i Łęczną (ułani). Je s ien ią  1830 roku kaw aleria

28 Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 368-369, 416-417; Henryk Golejewski, Pamiętnik, t. 1, 
Kraków 1971, s. 218; Barzykowski, op. cit., s. 265; Zwierkowski, op. cit., s. 31; Tokarz, Sprzysię- 
żenie, s. 181, 238; Karpowicz, op. cit., s. 140-141.

29 Oss., rkps 7977/II, s. 11; Kontek, op. cit., s. 123, przypis 1, wielki książę Konstanty 
pisał 5 I 1831 r. do cara Mikołaja, iż Różniecki przyczynił się do tego, że szkoła podchorążych 
kawalerii i kawaleria jako całość nie były kolebką spisku.

30 Oss., rkps, 7977/II, s. 6-12; Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 152-154; Józef Mroziński, Uwagi 
wyrywkowe. Niektóre urywki z rewolucji 1830 przez naocznego świadka Generała Mrozińskiego, 
[w:] Józef Mroziński, Dzieła Wszystkie, t. 2, Wrocław 1987, s. 122; Andrzej Sujkowski, Szkoła 
Podchorążych Jazdy 1815-1830, Przegląd Kawaleryjski, nr 11-12 (61-62), 1830, s. 480.

31 Dembowski, op. cit., s. 7- 9; Weyssenhoff, op. cit., s. 219; Sierawski, op. cit., s. 70; 
Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 363-5; Golejewski, op. cit., s. 218; Mochnacki, op. cit., t. 1, s. 329.

32 Dembowski, op. cit., s. 9; Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 372, o powstaniu wiedział na krótko 
przed jego wybuchem adiutant Konstantego Bezobrazow; Kajetan Koźmian, Pamiętniki, t. 3, 
Wrocław 1972, s. 275.
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polska zajm ow ała leża zimowe w pobliżu granic p ań stw a -  w województwach 
lubelskim  i podlaskim  dywizja ułanów, a w województwach m azowieckim  
i kalisk im  dywizja strzelców konnych. W W arszawie stacjonow ał jedynie pułk  
strzelców konnych gw ardii i b a te r ia  pozycyjna a rty le rii konnej gwardii. Re
zerw a p iesza strzelców konnych gw ardii znajdow ała się w M odlinie.

Dywizja Strzelców Konnych -  sztab w Łowiczu
1. Brygada -  sztab w Sieradzu (lub Piotrkowie)

1. psk -  Łowicz, rezerwa piesza -  Kowal
3. psk : sztab -  Sieradz, 1 szw. -  Uniejów, 2. szw. -  Warta, 3. szw. -  Szadek,

4. szw. -  Sieradz, rezerwa piesza -  Gostynin.
2. Brygada sztab - Kutno 

2. psk : sztab -  Piotrków, 1. szw. -  Wolbórz, 2. szw. -  Piotrków, 3. szw. -  Brzeziny,
4. szw. -  Gąbin, rezerwa piesza- Kutno.

4. psk : sztab -  Kutno, 1. szw.- Kutno, 2. szw. -  Łęczyca, 3. szw. -  Włodawa,
4. szw. -  Koło, rezerwa piesza -  Gąbin.

Sztab szwadronów rezerwowych -  Gąbin
1. bateria lekka artylerii konnej -  Łęczyca

3. batalion pociągu -  rozdzielony między pułki ułanów i strzelców konnych

Dywizja ułanów sztab -  Lublin 
1. Brygada -  sztab w Międzyrzecu

1. puł: sztab -  Lubartów, 1. szw. -  Parczew, 2. szw. -  Lubartów, 3. szw. -  Ostrów,
4. szw. -  Łęczna, rezerwa piesza w Międzyrzecu 

3. puł: sztab -  Międzyrzec, 1. szw. -  Łomazy, 2. szw. -  Sławatycze,
3. szw. -  Międzyrzec, 4. szw. -  Terespol, rezerwa piesza -  Mordy.

2. Brygada -  sztab w Chełmie [Krasnystaw]*
2. puł: sztab -  Krasnystaw, 1. szw. -  Hrubieszów [Krasnystaw], 2. szw. -  Uchanie 
[Krasnystaw], 3. szw.- Krasnystaw [Uchanie], 4. szw.- Krasnystaw [Hrubieszów],

rezerwa piesza- Węgrów 
4. puł: sztab- Chełm, 1. szw. -  Chełm [Horodło], 2. szw. -  Lublin [Chełm],

3. szw. -  Włodawa [Dubienka], 4. szw. -  Dubienka [Włodawa], rezerwa piesza -  Sokołów.
Sztab szwadronów rezerwowych -  Siedlce.
2. bateria lekka artylerii konnej -  Siedlce.

Korpus żandarmerii -  rozlokowany w całym Królestwie34.

* W nawiasie kwadratowym dane za Rakowskim- Bronisław Rakowski, Przygotowanie kawale
rii polskiej do wojny polsko-rosyjskiej 1830-1831 roku, „Przegląd Kawaleryjski”, t. 7, 1930, 
nr 11-12 (61-62), s. 344.

33 Spazier, op.cit., s. 134; Barzykowski, op. cit., s. 268; Klemens Kołaczkowski, Wspomnienia, 
ks. 3, Kraków 1900, s. 137; Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 357-359; Tokarz, Sprzysiężenie, s. 96-100; 
Marek Tarczyński, Generalicja powstania listopadowego, Warszawa 1988, s. 55.

34 Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1830-1831, t. 1, Warszawa 1931, s. 6-8 [dalej 
Źródła]. Kawaleria korpusu rezerwowego gwardii rosyjskiej (bez oddziałów polskich) -  w War
szawie kwatera główna, sztab dywizji kawalerii gwardii, trzy pułki kawalerii- huzarzy gro
dzieńscy, kirasjerzy podolscy, ułani gwardii (12 szwadronów). Trzy szwadrony rezerwowe tych 
pułków znajdowały się w Zakroczymiu, Nowym Dworze i Modlinie. 3. bateria artylerii konnej 
gwardii w Skierniewicach. Gembarzewski, Wojsko, s. 76-77, 102.
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Z nielicznych przekazów  w ynika, iż osoby zw iązane z ruchem  spiskowym  
docierały do pułków kaw alerii n a  prowincji35. Cechą w spólną tych kontaktów  
było w ezw anie oficerów, aby poprowadzili swoje oddziały do stolicy n a ty ch 
m iast z chw ilą odebrania inform acji o pow staniu .

W alenty Zwierkowski w październ iku  1830 roku w trakc ie  podróży do 
m ają tk u  B iała  W ielka w K rakow skiem  spotkał się w Łowiczu z oficeram i 
1. pu łku  strzelców konnych, a w P iotrkow ie 2. pu łku . Prawdopodobnie udało 
się m u pozyskać do sprzysiężenia co najm niej trzech  oficerów w tym  ppłk. 
K arola Chm ielewskiego (1. psk) i ppor. Tom asza Drewnowskiego (1. psp)36. 
Zwierkowski polecił im  werbować następnych  oficerów37. Z kolei w P io trko
wie skontaktow ał się z k ap itan em  2. psk  F ranciszk iem  M iecznikowskim . 
Oficer ten  w swoich w spom nieniach stw ierdził, iż trafiły  do niego osoby 
„należące do zam achu rewolucyjnego”, a k tóre później „.. w nowym narodo
wym rządzie znaczne odgrywa[ły- T.S.] role”. P yta ły  się go n a  jak ie  poparcie 
może liczyć pow stanie ze strony  2. psk  i całej kaw alerii oraz k tórzy  generało
wie i dowódcy pułków stanęliby  po jego stron ie. M iecznikowski w ystaw ił 
tak ie  opinie i zapewnił, że do stopnia k ap itan a  za każdego mógł zaręczyć38 . 
Podobno zapew niał naw et, iż przyprow adzi pu łk  do W arszawy. Zwierkowski 
om aw iał z n im  także p lan  rozbrojenia a rty le rii rosyjskiej w Skierniew icach 
i Górze, a naw et rozw ażał spalenie koszar w tych m iejscowościach39.

W województwie podlaskim  A ntoni Kuszell (dym isjonow any k ap itan  k a 
w alerii) praw dopodobnie były członek Tow arzystw a Patriotycznego od 1829 r. 
zw iązany ze sprzysiężeniem , naw iązał k o n tak ty  z m łodymi oficeram i arm ii 
polskiej w celu przygotow ania pow stania  w województwie. N a k ilka  m iesięcy 
przed 29 XI 1830 r. „miał zw iązki” z ppor. Leonem  Rzew uskim  i ppor. Ig n a
cym M ichałow skim  z 2. b a te rii lekkiej arty le rii konnej [dalej b lak] stacjonu
jącej w Siedlcach. K uszell przygotow ał naw et p lan  czynności, k tó re trzeba 
było wcielić w życie w razie w ybuchu pow stan ia. N iestety, nie dysponujem y 
żadnym i inform acjam i o is tn ien iu  podobnych związków w śród oficerów in 
nych oddziałów jazdy  polskiej rozrzuconych n a  Podlasiu40. W iadomo jednak ,

35 Co ciekawe, nie byli to oficerowie ze sprzysiężenia, ale raczej byli członkowie TP 
i posłowie opozycji sejmowej. Tokarz, Sprzysiężenie, s. 110, 130. Zdaniem Spaziera pierwotny termin 
powstania wyznaczony na 10 XII 1830 r. pozwoliłby wysłać emisariuszy do pułków na prowincji 
i ściągnąć do stolicy np. Romana Sołtyka czy Walentego Zwierkowskiego. Spazier, op. cit., s. 137.

36 Spazier, op. cit., s. 137-138. Chmielewski miał zapewnić Zwierkowskiego, iż „stanie na 
czele całej Dywizji i w razie potrzeby, takową przy pomocy większej części podporuczników do 
Warszawy przyprowadzi”. Drewnowski miał potajemnie kontrolować poczynania Chmielewskie
go, gdyż -  rzecz charakterystyczna, spiskowcy nie dowierzali sztabsoficerom.

37 Dembowski, op. cit., s. 22, 82; Tokarz, Sprzysiężenie, s. 110.
38 Oss., rkps 9590/I, s. 82.
39 Spazier, op. cit., s. 138.
40 Archiwum Główne Akt Dawanych w Warszawie, Władze Centralne Powstania 1830/ 

1831 [dalej AGAD], rkps 233a, k. 40; Tokarz, Sprzysiężenie, s. 75-76, 84; Jan Warmiński, Wkład 
województwa podlaskiego w powstanie 1830-1831 r., Rocznik Lubelski, t. 12: 1980, s. 65, słowa 
Kuszlla -  „Z łatwością urządzam to wszystko, mając te plany od ostatniego jeszcze spisku 
układane i rozwagą zagłębiane”.
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że oficerowie rezerw  2. i 4. pu ł (z W ęgrowa i Sokołowa) szukali k o n tak tu  
z sprzysiężonym i oficeram i w W arszaw ie41.

Poza działan iam i Zwierkowskiego czy K uszlla nie wiadomo, czy późną 
jes ien ią  sprzysiężenie rozwinęło ja k ą ś  n asiloną działalność wśród prowincjo
nalnych garnizonów  polskiej kaw alerii42. Sprzysiężeni nie usiłow ali dotrzeć 
do Polaków ta k  licznie służących w korpusie rezerw owym  gw ardii43. Liczyli 
n a  patrio tyczną postaw ę m łodszych oficerów, podoficerów i żołnierzy nie n a 
leżących do sprzysiężenia i nieśw iadom ych jego is tn ien ia44. M łodsi oficerowie 
i s ta rs i podoficerowie nie m ieli tyle do s tracen ia  co oficerowie wyżsi. Nie 
p am ięta li traged ii porażki N apoleona w Rosji w 1812 roku. Poza tym  wojna 
o tw ierała  przed nim i szansę n a  odznaczenie się w walce i aw ans w arm ii 
przepełnionej oficeram i i podoficerami. Jed n a k  nadzieje sprzysiężonych nie 
spełniły się w tak im  stopniu, ja k  oczekiwali.

W w alkach o przejęcie kontroli n ad  W arszaw ą (29 XI -  3 XII 1830 r.) po 
stronie powstańczej nie znalazł się żaden oddział regu larnej kaw alerii pol
skiej. Odnotować należy  jedynie obecność n a  P radze około 60 żołnierzy 
i dwóch podoficerów z 1. i 2. puł, którzy po odsłużeniu dziesięciu la t nie 
chcieli zostać w arm ii. Ściągnięto ich do W arszawy, aby przed obliczem Kon
stan tego  zm ienili zdanie. W w alkach praw dopodobnie nie wzięli udziału  po
mimo patriotycznych deklaracji45. P ierw szy oddział powstańczej jazdy  u tw o
rzyło k ilk u n as tu  ochotników, zapew ne z zamożnej m łodzieży studenckiej, 
których wyżsi oficerowie polscy w spierający pow stanie (np. gen. Ludw ik Pac 
i płk Ludw ik Kicki) w ykorzystyw ali jako  osobistą eskortę. Jeźdźcy ci nosili 
czerwone k rak u sk i i m ieli naw et sz tan d a r „dawnej jazdy  Polskiej” z pow sta
n ia  kościuszkowskiego. N a początku g ru d n ia  oddział ten  w szedł w skład 
G w ardii Honorowej, tw orząc w niej formację konną46.

Po stron ie K onstantego opowiedział się pu łk  strzelców konnych gw ardii, 
szkoła podchorążych jazdy  oraz żan d arm eria  (40 stacjonujących w stolicy). 
N ajzacieklej zw alczali powstańców szaserzy gwardii. Oficerowie pu łku  t łu 
maczyli to b rak iem  inform acji o sprzysiężeniu, jego dążeniach i o p lanow a
nym  pow staniu. Tak napraw dę, św iadom ie nie szukali k o n tak tu  ze sprzysię- 
żeniem , a po 29 XI znaleźli się w śród oddziałów w iernych K onstan tem u. Było 
k ilka  przyczyn tak iej postawy. Poczucie honoru nakazujące zachowanie w ier

41 Lewandowski, op. cit., s. 45.
42 Są świadectwa, iż wysyłano emisariuszy do najbliższych pułków piechoty. Spazier, 

op. cit., s. 137.
43 Lewandowski, op. cit., s. 45; Spazier, op. cit., s. 137 (plan wysłania 3 podchorążych na 

Wołyń, Podole i Ukrainę. Zawisza udał się do Brześcia Litewskiego); Tokarz, Sprzysiężenie, 
s. 82, 84, 110.

44 Sierawski, op. cit., s. 61; Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 238.
45 Lewandowski, op. cit., s. 69-70.
46 Sierawski, op. cit., s. 79, sztandar znaleziono w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Nauk; 

Kruszewski, op. cit., s. 16; Jan Bartkowski, Wspomnienia z powstania 1831 roku i pierwszych 
lat emigracji, Kraków 1967, s. 37; Zwierkowski, op. cit., s. 34, pisze, iż były dwa sztandary 113. 
i 114. półbrygad legionowych.
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ności przysiędze47 i ochronę członka rodziny cesarskiej, karność w pajana 
przez wyższych oficerów w iększa niż w pułkach  liniowych, poczucie więzi 
i solidarności m iędzy oficeram i, n iew iara  w sukces pow stan ia i przekonanie 
w trw ałość by tu  K rólestw a pod berłem  carów, a także au to ry te t gen. W incen
tego K rasińskiego i gen. Z ygm unta K urnatow skiego, k tórzy bez w ahan ia  
opowiedzieli się za K onstan tym 48 i w m aw iali szaserom , że 29 XI wybuchły 
w W arszaw ie zam ieszki, a nie pow stanie narodow e49. M łodsi oficerowie 
i m ający n a  nich duży wpływ por. Ignacy K ruszew ski, dopiero z 2 n a  3 XII 
1830 r. podjęli bardziej stanowcze kroki zm ierzające do w yrw ania pu łku  spod 
skrzydeł K onstantego i dołączenia do powstańców. W cześniej, 30 XI w ym u
szono n a  w ielkim  księciu zgodę n a  wycofanie pu łku  z pierw szej lin ii bra tobój
czych w alk50. Oficerowie, podoficerowie i żołnierze szaserów  gw ardii z n ie
chęcią trak to w ali swoją obecność u  boku K onstantego i fak t, iż zw alczali 
czynnie powstańców. Jed n a k  karność, posłuszeństw o i w ierność przysiędze 
przew ażyły n ad  solidarnością z narodem 51. Za ich postaw ę płaciło k ilkudzie
sięciu szaserów  pozostałych w W arszawie. Grożono im  naw et śm iercią52.

Szaserzy najaktyw niej operowali n a  ulicach stolicy wieczorem 29 XI (po 
godz. 10) i do wieczora następnego dnia, kiedy to wycofano ich za rogatk i 
m iasta . U dział w tłum ien iu  pow stan ia nie ograniczli tylko do rozbrajan ia 
cywili. W yłapywali ich i odstaw iali do obozu wielkiego księcia, naraża jąc  n a  
surowe represje  w przypadku  odzyskania przez R osjan kontroli n ad  m ia
stem 53. N ierzadko przy tym  Jeńców ” szkalow ali, poniżali i płazow ali szab la

47 Kruszewski, op. cit., s. 10, pisał o wstręcie „...jaki każdy wojskowy, czuje do przechodze
nia na stronę przeciwną”; Golejewski, op. cit., s. 151.

48 Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 416-417, 427; Wincenty Nieszkoć, Szkoła Bombardieróww 
nocy 29 Listopada czyli odpowiedź W. Nieszkoć kapitana artylerii wojsk polskich na zarzuty mu 
poczynione w historii Spaziera o rewolucji polskiej, Mont-de-Marsan 1834, s. 19; Kruszewski, 
op. cit., s. 10; Karpowiecz, op. cit., s. 141, 143.

49 Spazier, op. cit., s. 151-152; Tokarz, Sprzysiężenie, s. 238.
50 Nieszkoć, op.cit., s. 14, rano 3 XII oficer szaserów ppor. Franciszek Męciński poinformo

wał Nieszkocia, iż pułk postanowił „na przebój pójść do miasta i połączyć ze swoimi”. Warto 
zauważyć, że Męciński dowodził plutonem rozjazdowym szaserów na Placu Saskim i czynnie 
zwalczał powstańców; Sierawski, op. cit., s. 75.

51 Sierawski, op. cit., s. 72, 74-75; Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 387, 427, 430; Karpowicz, 
op. cit., s. 142.

52 „Gazeta Polska”, nr 322, 5 XII 1830, „Z strzelców konnych pozostało z narodem tylko 
kilkudziesięciu ludzi, a z grenadierów zaś blisko połowa pułku”; Tymoteusz Lipiński, Zapiski 
z lat 1825-1831, Kraków 1883, s. 215; Jakub Lewiński, Pamiętniki z 1831 roku, Poznań 1895, 
s. 12; Antoni Roślakowski, Noc 29 listopada 1830 roku w Warszawie, Warszawa 1925, s. 39, lud 
o mało co nie rozszarpał dwóch szaserów, gdyż uważał, że „są gorsi od Moskali, bo na nas 
obywateli szarżowali i dużo pokaleczyli”.

53 Oss., rkps 7977/II, s. 14, autor pisze o 3 tys. więzionych „jeńcach”; Mikołaj Kamieński, 
Kilka wspomnień starego żołnierza, Paryż 1870, s. 11; Lipiński, op. cit., s. 215; Roślakowski, 
op. cit., s. 48, 2 XII uwolniono z koszar artylerii przy ulicy Dzikiej ponad 500 aresztowanych 
osób, możliwe iż część z nich znalazła się tam za sprawą szwadronu szaserów prowadzonego 
przez ppłk. Feliksa Skarżyńskiego, który operował w rejonie Placu Bankowego i ulicy Elekto
ralnej; Bartkowski, op. cit., s. 34, 42; Golejewski, op. cit., t. 1, s. 247; N.J. Golicyna, Knagina 
N. J., Golicyna o pol’skom vosstanii 1830-1831 g., Rosijskij Archiv, t.13: 2004, s. 73, jej zdaniem 
3 XII uwolniono w Wierzbnie 200 jeńców; Tokarz, Sprzysiężenie, s. 244.
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m i54. Z atrzym ali ich najwięcej, gdyż tylko oni operowali z woli K onstantego 
w głębi m ias ta  (w Śródm ieściu n a  północ od ulicy M arszałkow skiej). N iew ąt
pliwie działali n a  szkodę pow stania, gdyż osłabiali jego siłę, zatrzym ując 
oddziały wojskowe idące n a  pomoc (np. ta k  się stało  ze szkołą bom bardierów  
por. W incentego N ieszkocia, k tó ra  z cz terem a działam i zm ierzała do po
wstańców) i u tru d n ia li jego rozprzestrzen ian ie się poza Śródm ieście55.

Z wojskowego p u n k tu  w idzenia użycie jazdy  n a  ulicach W arszaw y było 
możliwe. Stolica była m iastem  rozległym, a zw arta  zabudow a m urow ana 
znajdow ała się tylko w Śródm ieściu, do którego od rogatek  prow adziły szero
kie arte rie . P rzecinające je  barykady  pow stańcy w znieśli dopiero 30 XI i to 
nie n a  w szystkich ulicach56. 29 XI około północy gen. S tan isław  Potocki 
nalegał, aby K onstan ty  rzucił n a  ulice całą  jazdę, k tó rą  zgrom adził w Alejach 
U jazdow skich (cztery pu łki dywizji rezerwowej gw ardii z szaseram i włącz
nie). W idział w tym  jed y n ą  szansę n a  spacyfikow anie pow stania, gdyż polska 
piechota znajdująca się w obozie K onstantego do tego się nie kw apiła57. 
Pow stańcy spodziew ali się takiego scenariusza58, ale K onstan ty  nie zdecydo
wał się n a  w prow adzenie go w życie, m imo że z dużym  praw dopodobień
stw em  zdusiłby pow stanie w zarodku59. Jeżeli naw et szarże n a  ulicach stoli
cy nie byłyby zbyt skuteczne, to przynajm niej odizolowałyby obszary opano
wane przez powstańców od pozostałych części m ias ta  (udaw ało się to przez 
dłuższy czas szaserom  gwardii), albo też u łatw iłyby dzia łan ia  rosyjskiej p ie
chocie. Cesarzewicz dom agał się, aby polscy dowódcy „w łasnym i” tj. polskim i 
siłam i uśm ierzyli b u n t60. Poza tym  obaw iał się porażki wojsk regu larnych  
w w alkach ulicznych. Świeże przykłady P aryża i B rukseli (z 1830 roku) oraz 
w spom nienia walk o W arszaw ę w kw ietn iu  1794 roku  u tw ierdziły  go w tej 
opinii61. Tak więc zam iast czterech pułków jazdy62 w śródm ieściu pojawiły

54 Lipiński, op. cit., s. 215; Roślakowski, op. cit., s. 39; Nieszkoć, op. cit., s. 21.
55 Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 377; Nieszkoć, op. cit., s. 6-10, Nieszkoć był przekonany, iż 

szaserzy byli po stronie powstania o czym go zapewniał por. Karol Stolzman; Tokarz, Sprzysię- 
żenie, s. 238-239.

56 Bartkowski, op. cit., s. 35, 372 przypis 42; Tokarz, Sprzysiężenie, s. 240-241.
57 Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 374, „może bez strzału prostem pędzeniem szwadronami kłusem 

raz po raz po ulicach, ludność rozpraszać, choć ta już arsenał zdobyła”; Barzykowski, op. cit., s. 324; 
Kołaczkowski, op. cit., ks. 4, s. 5-6; Tokarz, Sprzysiężenie, s. 231. W trakcie powstania o użyciu 
kawalerii na ulicach miasta myślał gen. Henryk Dembiński. W celu stłumienia rozruchów 15 VIII 
1831 roku planował rozpędzić tłumy przy pomocy szwadronów jazdy Poznańskiej. Miały one 
„trzema oddziałami kłusem miasto przelecieć i żywym ruchem wszelkie zgromadzenia rozpędzać”, 
Henryk Dembiński, Pamiętniki o powstaniu w Polsce 1830-1831, t. 2, Kraków 1877, s. 29.

58 Roślakowski, op. cit., s. 35-36; Bartkowski, op. cit., s. 34.
59 Aleksander Puzyrewski, Wojna polsko-ruska 1831 r., Warszawa 1899, s. 24; Tokarz, 

Sprzysiężenie, s. 240-241.
60 Golicyna, op. cit., s. 72-73; Barzykowski, op. cit., s. 379.
61 Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 376, t. 2, s. 52-53; Kruszewski, op. cit., s. 10; Mroziński, 

op. cit., s. 129.
62 Z trzech pułków rosyjskich najdalej zapędzali się huzarzy gwardii, gdzie służyło wielu 

Polaków. Widziano ich przy poczcie na Nowym Świecie w towarzystwie szaserów. Lewandowski, 
op. cit., s. 53.
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się tylko pojedyncze pododdziały i oddziały szaserów 63 ścierające się z uzbro
jonym i cywilam i i oddziałam i w ojska nie szczędzącymi im  pocisków. Szaserzy 
byli w o tyle gorszej sytuacji, że poza jednym  plu tonem  n a  P lacu  Saskim  nie 
posiadali am unicji i mogli przeciw staw ić pow stańcom  tylko broń b ia łą  i siłę 
rozpędzonych koni (np. ja k  w ynika z relacji N apoleona Sieraw skiego pluton 
p rzebijający się z P lacu  Saskiego „puścił się całym  pędem , tłu m  rozbił 
i s tra to w ał”). W konfrontacji z przeciw nikiem  zdecydowanym  i um iejącym  
użyć broni palnej nie m ieli zbyt dużych szans n a  sukces64. N ajzaciętsze 
w alki z udziałem  szaserów  m iały m iejsce n a  P lacu Saskim , n a  K rakow skim  
Przedm ieściu (m .in. w pobliżu P ałacu  N am iestnikow skiego i przy kościele św. 
Krzyża), a przed południem  30 XI n a  placu Trzech Krzyży65. Pojawili się także 
z 29 n a  30 listopada w pobliżu B anku Polskiego i n a  ulicy E lektoralnej66. 
W utarczkach z pow stańcam i stracili co najm niej kilku ludzi i tyleż koni67.

Szkoła podchorążych jazd y  nie w zięła p rzyk ładu  ze swoich kolegów 
z podchorążówki piechoty i znalazła  się w obozie K onstantego. Tylko nieliczni 
podchorążowie w tajem niczeni w p lany sprzysiężenia zaraz po a larm ie opuści
li koszary  i uczestniczyli w w alkach po stronie pow stan ia68. P rzesądził o tym  
m .in . au to ry te t kom endan ta  szkoły ppłk. F ranc iszka Czarnom skiego, k tóry  
„zupełnie innym  ja k  zwykle tonem ” prosił o posłuszeństw o wobec siebie 
i zapew niał, że jako  „dekorowany s ta ry  żołnierz i Polak  dobry nie zrobi 
krzywdy, an i hańby  powierzonej m u młodzieży” (źródło cy ta tu  E razm  Rozwa
dowski). O ficerska k ad ra  in s tru k to rsk a  i podchorążowie byli m u posłuszni 
i przez długi czas tkw ili u  boku kom endan ta  n a  P lacu B ankow ym 69. Jed n a k  
w m iarę rozszerzania się pow stan ia w szeregach rósł fe rm en t. Coraz częściej 
in s tru k to rzy  i k u rsanci sam owolnie oddalali się z szeregów 70. D alsze losy

63 Spazier, op. cit., s. 154, twierdzi, że cały pułk szaserów przybył około północy na Plac 
Saski; Barzykowski, op. cit., s. 309, mówi o kościele ewangelickim.

64 Oss., rkps 7977/II, s. 13; Sierawski, op. cit., s. 73; Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 380; Józef 
Patelski , Wspomnienia wojskowej 1823-1831, Wilno 1914, s. 94; Kruszewski, op. cit., s. 9; 
Tokarz, Sprzysiężenie, s. 139.

65 Oss., rkps 7977/II, s. 13-14; Nieszkoć, op. cit., s. 6-7; Barzykowski, op. cit., s. 333-334; 
Sierawski, op. cit., s. 73; Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 379-380, 386; Patelski, op. cit., s. 94; 
Kruszewski, op. cit., s. 9; Bartkowski, op. cit., s. 37; Lewandowski, op. cit., s. 53; Zwierkowski, 
op. cit., s. 33, 37; Spazier, op. cit., s. 153- 154, 158, 160, 162; Tokarz, Sprzysiężenie, s. 235-238, 
249; Karpowicz, op. cit., s. 136-138.

66 Był to szwadron dowodzony przez ppłk. Feliksa Skarżyńskiego. Roślakowski, op. cit., 
s. 34, szwadron ten rozbrajał mieszkańców Warszawy; Mroziński, op. cit., s. 129; Spazier, op. 
cit., s. 152-153, twierdzi, iż szwadron ten pojawił się nawet pod Arsenałem.

67 Spazier, op. cit., s. 160, Tokarz, Sprzysiężenie, s. 249.
68 Oss., rkps 7977/II, s. 12; Sujkowski, op. cit., s. 480-481.
69 Gen. Stanisław Potocki chciał wykorzystać szkołę do działań zaczepnych i nakazał 

zniesienie drewnianych barier sprzed Banku Polskiego, aby kawaleria mogła bez przeszkód 
szarżować. Z relacji Klemensa Kołaczkowskiego, wynika, iż szkoła tkwiła na Placu Bankowym 
tylko pół godziny. Kołaczkowski, op. cit., ks. 4, s. 4; Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 370; Mroziński, 
op. cit., s. 113.

70 Instruktor por. 4. puł Jan Senakiewicz, dawny oficer 3. pułku eklerów, nie wrócił 
z patrolu z kilku podchorążymi. Pozostali namawiali podobno Czarnomskiego i oficerów, aby 
dołączyć do powstania. Oss., rkps 7977/II, s. 12; Tokarz, Sprzysiężenie, s. 229-230.
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szkoły nie są  ja sn e . Z relacji E razm a Rozwadowskiego w ynika, iż podchorą
żowie nie posłuchali C zarnom skiego i nie dali się odprowadzić z pow rotem  do 
budynku  szkoły (koszary w P ałacu  Łubieńskich n a  Królewskiej). Po tym  ja k  
na  P lacu  Sask im  ostrzela li ich pow stańcy (wielu z podchorążych m iało zielo
ne m u ndury  strzelców  konnych, a więc potrak tow ano ich ja k  szaserów  gw ar
dii), „błąkali” się po ulicach W arszaw y i niespodziew anie dostali się m iędzy 
rosyjskie pu łki K onstantego. In n a  w ersja, bardziej prawdopodobna mówi, iż 
C zarnom ski otrzym ał rozkaz K onstantego i odprowadził potulnie szkołę do 
obozu przeciwników pow stania . K onstan ty  używ ał jej do akcji patrolowej 
i u trzy m an ia  łączności z rozproszonym i oddziałam i dochowującymi m u w ier
ności. W trakc ie  jednego z patro li uciekło k ilku  podchorążych z pułków u ła ń 
skich. P rzy  C zarnom skim  pozostało ich około 60-70 . J a k  tłum aczy Rozwa
dowski -  szans n a  ucieczkę zw artym  oddziałem  nie było, gdyż szkoła rozloko
w ana  zosta ła  m iędzy p u łkam i rosy jsk im i71. Gdy rano  3 XII C zarnom ski 
dowiedział się, iż szaserzy  gw ardii zam ierza li s iłą  przebijać się do W arsza
wy, postanow ił ruszyć ze szkołą do Skierniew ic do 2. p sk 72. O stateczn ie 
dołączył do szaserów 73 i innych  polskich form acji gw ardyjskich, k tórym  
K o n stan ty  dał zgodę n a  pow rót do W arszaw y74. Gdyby tego n ie uczynił 
i ta k  n ie tow arzyszyłyby m u one w m arszu  do g ran ic  K rólestw a. W szystko 
w skazuje n a  to, iż m łodsi oficerowie p u łk u  szaserów  poprow adziliby swoich 
podkom endnych do W arszawy, n ie oglądając się n a  oficerów wyższych, 
a zw łaszcza w ezw ania generałów  K rasińsk iego  i K urnatow skiego75. Około 
p o łudn ia  w kroczyły one do stolicy „w itane” i to bynajm niej nie z e n tu z ja 
zm em  przez tysięczny tłu m  w arszaw iaków . N iew iele brakow ało , a K u rn a 
tow ski i K ra s iń sk i strac iliby  życie (zm uszono ich do złożenia publicznie

71 Oss., rkps 7977/II, s. 13- 16; Barzykowski, op. cit., s. 302, do obozu Konstantego dotarła 
tylko część szkoły; Kruszewski, op. cit., s.10 (w obozie Konstantego znalazło się do 60 podchorą
żych); Mroziński, op. cit., s. 128- 129; Tokarz, Sprzysiężenie, s. 227, 230.

72 Oss., rkps 7977/II, s. 15-16; Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 427, rano delegacje z pułków 
polskich obecnych przy Konstantym prosiły go o zgodę na marsz do Warszawy.

73 Oss., rkps 7977/II, s. 15-16 z relacji Erazma Rozwadowskiego wynika, iż Czarnomski 
poprowadził szkołę wzdłuż wałów miejskich ku rogatce Wolskiej, aby stamtąd ruszyć na Łowicz. 
Po drodze natknął się na pułk piechoty prowadzony do stolicy przez gen. Piotra Szembeka 
i wraz z nim wkroczył do stolicy.

74 Kruszewski, op. cit., s. 16.
75 Władysław Zamoyski utrzymuje, że polscy gwardziści najpierw otrzymali zgodę ustną, 

a następnie to on skłonił Konstantego do wyrażenia jej na piśmie. Zdaniem Sierawskiego 
oficjalnie poinformowano pułk o woli Konstantego około godz. 10 rano. „Zrewoltowanie” pułku 
przypisuje sobie Ignacy Kruszewski. Mroziński zauważa, że Zamoyski wszem i wobec rozgła
szał, że wyjednał od Konstantego pismo, które upoważniało wojsko polskie do przystąpienia do 
rewolucji. Sierawski, op. cit., s. 76-77; Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 427-428, 431, 436; Barzykow- 
ski, op. cit., s. 379-380; Kruszewski, op. cit., s. 12-14; Mroziński, op. cit., s. 140; Golicyna, 
op. cit., s. 73, dowódca szaserów płk. Zielonka wzywał Konstantego, aby nie oddawał dowództwa 
nad armią i ciągle powtarzał iż jest cesarzewiczowi wierny wraz ze swoim pułkiem. Jednocze
śnie podkreślał, iż pułk potrzebny jest w stolicy, aby wprowadzić porządek. Zalewał się łzami, 
gdy żegnał się z Konstantym; Karpowicz, op. cit., s. 142- 143.
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przysięgi n a  w ierność ojczyźnie)76. Za wierność K onstan tem u pu łk  szaserów  
zapłacił b rak iem  zaufan ia i pogardą rodaków 77. P iętno hańby  zm ywał n a  
polach bitew  1831 roku.

Burzliw e dni w alk o W arszaw ę przyniosły sławę dym isjonow anem u ofice
rowi kaw alerii Ludwikowi Kickiem u. To on przeciął w ah an ia  gen. P io tra  
Szem beka i przeciągnął n a  stronę pow stania pierw szy pu łk  piechoty zm ierza
jący do stolicy z prowincji. On także w spierał poczynania m łodszych oficerów 
w pu łku  szaserów  gw ardii zm ierzające do w yrw ania go z rą k  K onstantego 
i wyższych oficerów78. N ajbardziej chyba znienaw idzony oficer polskiej k a 
w alerii gen. A leksander Różniecki pozostał u  boku K onstantego i w raz z nim  
opuścił te ry to rium  K rólestw a. Przez ten  czas n ieu stan n ie  s ta ra ł się szkodzić 
pow staniu , siejąc dezinform ację wśród władz cywilnych i wojskowych na  
prowincji i rozbudowując sia tkę  inform atorów 79. Szef sztabu  kaw alerii ppłk 
Jak u b  Lew iński znalazł się w obozie rosyjskim  przez przypadek  (w racał 
z urlopu). Do W arszaw y wrócił sam  3 XII jeszcze przed  uwolnionym i przez 
K onstantego oddziałam i gw ardii80. P rzy K onstan tym  pozostał płk  Karol Tur- 
no zdecydowany do końca wypełnić swoje obowiązki a d iu tan ta . Był przeciw 
nikiem  pow stania, ale w przeciw ieństw ie do Różnieckiego po bezpiecznym  
dotarciu  K onstantego do granicy, wrócił do stolicy.

W ydarzen ia rozgryw ające się w W arszaw ie n a  przełom ie lis to p ad a  
i g ru d n ia  1830 r. były z uw agą obserwowane n a  prowincji przez urzędników  
i wyższych wojskowych w większości niezdecydowanych kom u się podporząd
kować -  K onstan tem u czy też nowym władzom. Szybciej od urzędowych infor
m acji docierały  do nich  p ry w a tn e  w ieści zarów no od zwolenników, ja k  
i przeciwników pow stania. Sytuację komplikowały doniesienia, które w skazy
wały, iż w W arszawie rozpoczęły się rozruchy społeczne, a nie pow stanie naro
dowe. Jeżeli wydawano jak ieś zarządzenia, to nie w celu w sparcia pow stania 
lub udzielenia pomocy stolicy, ale dla zapew nienia ładu  i bezpieczeństw a w ła
sności (u ła tw ia ły  to form ow ane milicje np . w Siedlcach i P iotrkow ie)81.

76 Oss., rkps 13296/II, s. 14-15; Andrzej Edward Koźmian, Wspomnienia, t. 2, Poznań 
1867, s. 347-349; Józef Krasiński, Pamiętniki Józefa hrabiego Krasińskiego od 1790 do 1831, 
Poznań 1877, s. 180; Rajmund Bronikowski, Pamiętnik, Poznań 1879, s. 28; Lipiński, op. cit., 
s. 216-217; Lewiński, op. cit., s. 13; Sierawski, op. cit., s. 78-79; Dembowski, op. cit., s. 58; 
Julian Ursyn Niemcewicz, Pamiętniki z 1830-1831 roku, Kraków 1909, s. 53.

77 Sierawski, op. cit., s. 87; Karpowicz, op. cit., s. 109, 143-144. Car wdzięczny pułkowi za 
opiekę nad bratem awansował na fligel- adiutantów pułkownika Józefa Millera i ppłk. Tadeusza 
Wyleżyńskiego. Zamierzał także zaliczyć pułk do starej gwardii i nagrodzić orderami wszystkich 
oficerów.

78 Biblioteka Muzeum Historycznego m. Warszawy, rkps 81, s. 2; Oss., rkps 4951/I, k. 18- 19; 
Dembowski, op. cit., s. 51; Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 426; Lewiński, op. cit., s. 13; Barzykowski, 
op. cit., s. 378; Kruszewski, op. cit., s. 17-18; Natalia Kicka, Pamiętniki, Warszawa 1972, 
s. 205-206, 213, 216-217, 348; Mochnacki, op. cit., t. 2, s. 99; Spazier, op. cit., s. 172-173.

79 Kamieński, op. cit., s. 11; Golejewski, op. cit., s. 241; A. Koźmian, op. cit., s. 336; 
Kontek, op. cit., s. 122-123; Tarczyński, op. cit., s. 58.

80 Mroziński, op. cit., s. 140; Kamieński, op. cit., s. 12-13; Lewiński, op. cit., s. 12-13.
81 Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 409; Tarczyński, op. cit., s. 70.
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N a prowincji czekano n a  rozkazy praw ow itej w ładzy z Warszawy. Nie podej
mowano więc radykalnych  kroków, k tóre oznaczałyby opowiedzenie się po 
którejś ze stro n 82. Zm iany n a  wyższych szczeblach w ładz krajow ych były 
bardzo szybkie. D la wojskowych is to tne  było, kto przejm ie s te r  w ładzy nad  
arm ią. Form aln ie podlegali K onstan tem u. W przypadku  kaw alerii dochodził 
jeszcze gen. Różniecki jako  dowódca tej formacji. Józef Chłopicki dopiero 
30 XI wieczorem otrzym ał od Rady A dm inistracyjnej dowództwo wojsk obec
nych w W arszawie i pełnom ocnictw a do ściągnięcia pułków z prowincji. F o r
m aln ie naczelne dowództwo objął 3 XII83. P ierw sze rozkazy wydał już dwa 
dni wcześniej84. Jed n a k  naw et one nie rozwiały w ątpliwości n iektórych ofice
rów. Wyżsi dowódcy kaw alerii w ahali się czy wypełnić rozkazy. N a praw ym  
brzegu W isły zm usili ich do d z ia łan ia  dopiero w ysłannicy  Chłopickiego 
-  Andrzej K oźm ian i K onstan ty  Wolicki, k tórzy oprócz rozkazów nowych 
władz wieźli ze sobą pism o K onstantego (dotychczasowego wodza) z 3 XII 
zezwalające w iernym  m u oddziałom  n a  powrót do stolicy. N a prowincji t r a k 
tow ane to jako  form alny m anifest pow stania. Wojskowi odczytywali je  także 
jako  oficjalne zwolnienie z przysięgi w ierności m onarsze. W ysłannicy Chło- 
pickiego opuścili W arszaw ę z 3 n a  4 XII i udali się n a  Podlasie i w Lubelskie. 
Po drodze inform ow ali w ładze cywilne o pow staniu  i pow ołaniu nowych 
władz. Dowódcom wojskowym przekazyw ali rozkazy m arszu  ku stolicy. Za 
ich pośrednictw em  Chłopicki zam ierzał oczyścić drogę do wschodniej granicy 
K rólestw a dla oddziału w.ks. K onstantego85.

82 Źródła, t. 1, s. 9, 24; Leopold Szumski, Wspomnienia o pułku 3 ułanów byłego wojska 
polskiego, Kraków 1892, s. 21; Juliusz Kozolubski, Dywizja ułanów w osłonie, 29 XI 1830 -  9 II 
1831, Warszawa 1927, s. 6.

83 1 XII Chłopicki dostał nominację na dowódcę całej siły zbrojnej. Dembowski, op. cit., 
s. 47; Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 409; Mroziński, op. cit., s. 137; Tarczyński, op. cit., s. 71-72.

84 Chłopicki wzywał najbliższe pułki do Warszawy w imieniu króla! Dowódców, którzy nie 
wykonaliby rozkazów zamierzał obarczyć odpowiedzialnością za ewentualne rozruchy w stolicy. 
Dembowski, op. cit., s. 48, wysłał im kopię postanowienia wydziału wykonawczego Rady Admini
stracyjnej, w którym upoważniono go, aby wydał rozkazy mające na celu zbliżenie wojska do stolicy 
w celu jej osłony i „powołania wojska do czynności, dla dobra narodu niezbędnych”. Chłopicki wysłał 
ten dokument i obawiał się, że dowódcy go nie posłuchają; Zamoyski, op. cit., t. 2, s. 409-410.

85 Oddziały rosyjskie, które zdołał zgromadzić przy sobie Konstanty (ok. 7 tys. żołnierzy 
i cywili oraz 2,2 tys. koni) spokojnie cofały się z Królestwa. Zadbał o to Chłopicki swoimi 
rozporządzeniami do władz cywilnych i wojskowych. Wojskom Konstantego towarzyszył jedynie 
niepełny szwadron pułku strzelców konnych gwardii dowodzony przez ppłk. Feliksa Skarżyńskie
go. Pełnił on funkcję tylnej straży rosyjskiego oddziału, a jednocześnie dopingował go swoją 
obecnością do spiesznego marszu. Skarżyński widząc jednak w jak fatalnym stanie znajdowały się 
oddziały Konstantego zdecydowany był przy wsparciu kilku kompanii piechoty, o które prosił 
Chłopickiego, natrzeć na nie pod Puławami. Gdy nie otrzymał żadnych rozkazów w tej mierze nie 
podjął działań nieświadomie dostosowując się do zamiarów Chłopickiego wyłuszczonych pokrętnie 
przez pełniącego obowiązki szefa sztabu gen. Józefa Mrozińskiego. Konstanty nie niepokojony już 
przez Skarżyńskiego przeprawił się pod Puławami między 7 a 9 XII, a następnie przy wsparciu 
władz cywilnych dostarczających żywność i naprawiających drogi przez Lubartów dotarł do Wło
dawy, gdzie 13 XII przeprawił się przez Bug. Źródła, t. 1, s. 29-31; Dembowski, op. cit., s. 55; 
Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 435-436; t. 2, s. 9-10, 34; Mroziński, op. cit., s. 140, 158, 169, 180, 189, 
rozkaz dla Skarżyskiego wiozła „pewna osoba” wysłana przez dowódcę pułku strzelców konnych 
gwardii Jagmina; Golicyna, op. cit., s. 74-85; Kontek, op. cit., s. 125-126, 133, 138-141.
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Gen. J a n  W eysenhoff dowódca dywizji ułanów  odebrał w Lublinie w iado
mość o wybuchu pow stania 1 XII wieczorem. Pism o wysłał płk M ichał Kory- 
tow ski dowódca 3. puł poinform owany o w ydarzeniach w arszaw skich przez 
R óżnieckiego. K orytow ski był najb liższym  w spółpracow nikiem  („zauszni
kiem ”) skom prom itow anego dowódcy kaw alerii polskiej. 2 XII o 7 rano  Wey- 
senhoff odebrał kolejne pismo tym  razem  od Różnieckiego, k tóry  zalecał m u 
u trzym anie  w dywizji „dobrego ducha” i zaw iadom ił o śm ierci k ilku  g en e ra
łów n a  ulicach W arszawy. W eysenhoff nie poinform ował podległych sobie 
dowódców o w ydarzeniach. Nie zarządził także koncentracji pułków zgodnie 
zresz tą  z zaleceniam i Różnieckiego, ja k  i Chłopickiego (jego pismo z 1 XII 
odebrał 2 XII)86. Jeżeli m yślał o dołączeniu do K onstantego, to wybili m u to 
z głowy zwolennicy pow stania obecni w śród cywili oraz m łodszych oficerów 
garn izonu  lubelskiego. W podległych m u oddziałach zw łaszcza w śród m łod
szych oficerów, bezczynność budziła niepokój i obawy, że W eysenhoff zdradził 
spraw ę narodow ą. Żądano od niego m arszu  n a  W arszawę. Podobno zam ierza
no naw et n a  niego napaść. N a porządku dziennym  były anonim y z pogróżka
m i. W eysenhoff uspokoił nastro je odczytaniem  odezwy Rady A dm inistracyjnej 
oraz rozkazów Chłopickiego. W ten  sposób udało się m u rozładować atm osferę 
i u trzym ać kontrolę nad  wojskiem. Cały czas jed n ak  m łodsi oficerowie pilnie 
go obserw ow ali87. Z czasem  swoimi poczynaniam i s ta ra ł się zam anifestow ać 
patrio tyczną postaw ę88. Do czynnego działan ia  zm usił go dopiero rozkaz 
Chłopickiego z 2 XII, k tóry  n ak aza ł m u ruszyć z dywizją do W arszawy. 4 XII 
polecił więc dowódcom 1., 2. i 4. pu ł (3. pu ł odebrał rozkazy bezpośrednio 
z W arszawy) m arsz ku  stolicy89. Do tego czasu, podobnie ja k  Weysenhoff, 
przedstaw iciele wyższej kad ry  dowódczej dywizji nie zdecydowali się n a  ten  
k rok bez w yraźnych poleceń i z czystej chęci w sparcia pow stan ia.

W 3. pu ł dowódca M ichał K orytow ski oficjalną inform ację o pow staniu  
u trzym ał w tajem nicy przed swoimi podkom endnym i. Do 3 -4  XII docierały 
do nich tylko „głuche wieści”, k tóre jed n ak  były sprzeczne „jedne z drugi- 
m i”90. Korytowski zaw iadom ił o pow staniu  dowódcę 1. brygady gen. Tade

86 Źródła, t. 1 , s. 9-10; t. 4, s. 283-284; Weysenhoff, op. cit., s. 221; Mroziński, op. cit., 
s. 180-181; Kozolubski, op. cit., s. 6-7; Kontek, op. cit., s. 128; Waldemar Bednarski, Rola wojskowa 
ziem południowo-wschodnich Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym 1830-1831, Puławy 
1977, s. 36; Tarczyński, op. cit., s. 63.

87 Zamoyski, op. cit., t. 2, s. 34; A. Koźmian, op. cit., s. 360; K. Koźmian, op. cit., s. 285; 
Mroziński, op. cit., s. 181; Kozolubski, op. cit., s. 8-9.

88 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego [dalej BUW], rkps 548, k. 31, Weysenhoff 
aresztował współpracownika Różnieckiego ppłk Ferdynanda Łaszewskiego. Chłopicki wysłał go 
z Warszawy do Puław wraz z gen. Janem Malletskim, aby przygotowali przeprawę dla wojsk 
Konstantego. Aresztowali ich oficerowie polskiej artylerii i odesłali do Lublina. Łaszewski usiło
wał poinformować Weysenhoffa o wydarzeniach w Warszawie. Weysenhoff sprzeciwił się jego 
obecności w dywizji („narobiliście brudów, a potem tu się uciekacie”), aresztował go i pod eskortą 
odesłał do stolicy jako jednego z „powierników Różnieckiego”; Zamoyski, op. cit., t. 2, s. 33; Ignacy 
Radziejowski, Pamiętniki powstańca 1831, Warszawa 1973; s. 64; Kontek, op. cit., s. 127.

89 Źródła, t. 1, s. 26, 41.
90 Szumski, op. cit., s. 21-22.
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usza Suchorzewskiego, ale nie zarządził koncentracji oddziałów. 2 XII nie 
skłonił go do niej „swoimi patrio tycznym i p rzedstaw ien iam i” płk  F ranciszek  
Kozakowski daw ny członek Tow arzystw a Patriotycznego91. Jeszcze 3 XII 
w M iędzyrzecu panow ała „niepewność i w ahan ie”, k tó re rozw iał dopiero roz
kaz przyw ieziony przez K onstantego Wolickiego. Suchorzew ski zam ierzał 
m aszerow ać n a  Lublin, aby połączyć się z dywizją, po drodze przejm ując 
w R adzyniu  i Kocku b a terie  a rty le rii pieszej. Wolicki popierał ten  zam iar, 
gdyż chciał sprowokować, wbrew intencjom  Chłopickiego, w alkę z oddziałem  
K onstan tego92. P u łk  rozpoczął m arsz n a  południe, ale gdy Suchorzew ski 
dowiedział się o przepraw ie K onstantego w Puław ach, wrócił n a  szosę b rze
sk ą  i ruszył n a  W arszaw ę. M roziński stw ierdził z p rzekąsem , iż Suchorzew- 
ski uległ agitacji i gotowy był m aszerow ać do stolicy „w czerwonej czapce 
jako  znaku  rewolucji”. N iezupełnie ta k  było. Suchorzew ski dostosował się do 
rozkazów Chłopickiego i nie spieszył się do stolicy, gdyż jego obecność nie 
była tam  już  potrzebna (6 XII znalazł się w Siedlcach, a następnego dnia 
w M ińsku)93. P rzem arsz przez Siedlce 3. puł u jaw nił patrio tyczne nastro je  
mieszkańców, „obywateli i urzędników  b ranż w szystkich”, k tórzy przyjęli 
gen. Suchorzewskiego z „najw iększym i uczuciam i wdzięczności za p rzy s tą 
pienie do spraw y narodow ej”94.

Stacjonujące najbliżej W arszaw y w chwili w ybuchu pow stan ia 2. b a te ria  
lekka arty le rii konnej i pu łk  rezerwowy ułanów  także nie ruszyły  n a  pomoc 
walczącej stolicy, mimo że w ich szeregach znajdow ali się oficerowie oczeku
jący rychłego w ybuchu pow stania. W 2. b lak  w Siedlcach ppor. Leon R zew u
ski, a po n im  inn i oficerowie podpuszczeni przez Antoniego K uszlla, n am a
wiali dowódcę b a te rii k p t. Józefa Kosińskiego do m arszu  n a  W arszawę je sz 
cze przed o trzym aniem  urzędowego rozkazu. Ten jed n ak  nie zdecydował się 
na  ten  krok  „jako k arn y  żołnierz znający p raw a wojskowe i znający co czeka 
za opuszczenie swego stanow iska bez rozkazów, zw łaszcza wiedząc, iż korpus 
litew ski je s t o m il k ilka”95. Nie posłuchał także F ranciszka Kozakowskiego96. 
N iespokojnych oficerów przezorny Kosiński pozbył się z baterii, wysyłając 
„po rozkazy”, Rzewuskiego do M iędzyrzeca, a M ichałowskiego do W arszawy. 
B a te ria  ruszy ła  do stolicy dopiero 2 XII po o trzym aniu  rozkazu Chłopickiego

91 AGAD, rkps 278, k. 109, list Kozakowskiego z 8 VII 1831 r.; Józef Bolesław Ostrowski, 
Franciszek Kozakowski pułkownik wojsk polskich, Paryż 1832, s. 2; Bielecki, Słownik biograficz
ny, t. 2, s. 344.

92 Źródła, t. 1, s. 23-25; A. Koźmian., op. cit., s. 356-357. Wolicki po opuszczeniu Między
rzeca jechał śladem Andrzeja Koźmiana.

93 Źródła, t. 1, s. 35; Szumski, op. cit., s. 21-25; Tarczyński, op. cit., s. 64 (cytat Mroziń- 
skiego).

94 AGAD, rkps 230a, k. 6, 9; Szumski, op. cit., s. 22-23.
95 AGAD, rkps 233a, k. 40; rkps 293, k. 130. Korpus Litewski armii rosyjskiej stacjonował 

na terenie Litwy, Wołynia i w Obwodzie Białostockim wzdłuż granicy z Królestwem Polskim.
96 AGAD, rkps 278, k. 101, 109, Kozakowski utrzymywał, iż to on objął dowództwo baterii 

na prośbę oficerów i poprowadził ją pod Warszawę; Ostrowski, op. cit., s. 2.
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(przywiózł go M ichałowski)97. Do chwili, aż w Siedlcach nie pojawił się gen. 
Suchorzew ski w m ieście „szalał” A ntoni K uszell nom inow any przez Rząd 
Tymczasowy n a  dowódcę pospolitego ru szen ia  województwa podlaskiego. R a
dykalnym i posunięciam i skłonił w ładze do „zgodnego działan ia  n a  rzecz po- 
w stan ia”98 m .in. aresztow ał ppłk . M ateusza N eum ana dowódcę rezerwowego 
pu łku  dywizji ułanów  pod p re tekstem , że nie chciał opowiedzieć się po s tro 
nie pow stania. Opóźnił w ten  sposób m arsz pu łku  do W arszaw y99.

W bardzo kłopotliwym  położeniu znalazł się k rew ny ca ra  gen. Adam  
W urtem berg- M ontbeliord. Gdy odebrał w K rasnym staw ie, gdzie znajdow ał 
się sztab  2. brygady dywizji ułanów  oraz dwa szw adrony 2. puł, pierw sze 
doniesienia o w ydarzeniach w W arszawie gotowy był prowadzić brygadę na  
pomoc K onstan tem u . Z am iar ten  pokrzyżował m u ppłk  G aw roński i m łodsi 
oficerowie 2. p u ł100. Dowódca pu łku  płk  S tefan  Ziem ięcki podobno „zachęcał 
i zagrzew ał” swoich podkom endnych do poparcia pow stan ia101, ale nie zdecy
dował się n a  m arsz do stolicy, podobnie ja k  dowódca 4. puł płk  Andrzej 
R u ttie . Obydwaj pozostali przy gen. W urtem bergu, oczekując n a  doniesienia 
z W arszawy. W nocy z 4 n a  5 XII doczekali się A ndrzeja K oźm iana. Przywiózł 
on rozkaz koncentracji brygady i m arszu  do stolicy. Gdyby W urtem berg  od
mówił, K oźm ian m iał go aresztow ać i zlecić w ykonanie rozkazu dowódcom 
pułków. K oźm ian nie m usiał się do tego posunąć. W urtem berg  zdał dowódz
two brygady p łk . R u ttie  i udał się do U ściługa, gdzie m iał czekać n a  zatw ier
dzenie przez Chłopickiego podania o dym isję. Zaręczał słowem honoru, iż nie 
będzie walczył z pow staniem  i szkodził polskiem u narodow i. N ad  ranem  
5 XII obydwa pułki przez Lubartów  ruszyły  do Warszawy. Dowództwo objął 
gen. J a n  Tomicki102.

1. pu łk  ułanów, ta k  ja k  pozostałe oddziały z kom endy W eysenhoffa, nie 
opuścił swoich pozycji bez rozkazów w ładzy wyższej. Pułkow nik Ludw ik B u
kowski „przerażony w ypadkam i zaszłym i” w W arszaw ie zdołał u trzym ać swo
ich oficerów w karbach  dyscypliny. Dopiero 4 XII po południu  rozkazy Chło-

97 Dembowski, op. cit., s. 52; Zamoyski, op. cit., t. 1, s. 413, t. 2, s. 4. W Warszawie 
czekano na tą baterię, gdyż mogła zrównoważyć przewagę w artylerii Konstantego. Leon Rze
wuski przybył do stolicy 2 XII z informacją, iż bateria dołączy do powstania. Następnego dnia 
wieczorem była już na Pradze.

98 5 XII zmusił komendanta żandarmerii do złożenia publicznej przysięgi na wierność 
władzom powstańczym. Informował władze w Warszawie o „bezczynności i oziębłości władz 
administracyjnych”. Podobno chciał nawet powiesić prezesa komisji wojewódzkiej za zbytnią 
uległość Konstantemu. AGAD, rkps 231a, k. 67; rkps 233a, k.22, 33, 35, 38-40, 43; Władysław 
Wężyk, Kronika rodzinna, Warszawa 1987, s. 272; Kozolubski, op. cit., s. 10; Jan Warmiński, 
Siedlce w okresie powstania listopadowego, Rocznik Mazowiecki, t. 8, 1984/5, s. 33.

99 AGAD, rkps 233a, k. 20; Źródła, t. 1, s. 31; Dembowski, op. cit., s. 52, 2 XII wydział 
wykonawczy Rady Administracyjnej wysłał do komisji wojewódzkiej w Siedlcach płk. Strzyżew
skiego, ale także i on nie zdołał poskromić Kuszlla; Kozolubski, op. cit., s. 10.

100 Tarczyński, op. cit., s. 64.
101 Biblioteka Czartoryskich, rkps 5297, k. 185.
102 Gazeta Warszawska, nr 68, 11 III 31, s. 552; Mroziński, op. cit., s. 182; Kicka, op. cit., 

s. 404; A. Koźmian., op. cit., s. 364-366; Kontek, op. cit., s. 129.
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pickiego p rzekazane przez K oźm iana i patrio tyczny zapał, ja k i wzbudziły 
wśród oficerów, zm usiły Bukowskiego do opowiedzenia się po stronie pow sta
nia. Uczynił to jed n ak  bez en tuzjazm u. W ykazywał „brak popędu, niepew 
ność i w ahan ie”. Jego pułk  jako  pierw szy z dywizji ruszył n a  W arszaw ę w raz 
z dw om a kom paniam i a rty le rii p ieszej103. 8 XII 1. pu ł i sz tab  dywizji noco
wał w Stoczku, 2. pu ł i sztab  2. b rygady  we wsi L ipin ie m iędzy Kockiem 
a O krzeją, 3. pu ł w M ińsku, a 4. pu ł m iędzy S erokom lą a W ojcieszko
w em 104. O sta teczn ie  dywizja u łanów  do W arszaw y nie d o ta rła  i 10 XII 
z rozkazu  Chłopickiego zajęła s tanow iska  bojowe m iędzy M iędzyrzecem  
a S ied lcam i105.

W dywizji strzelców konnych n a  lewym brzegu W isły zachowanie ofice
rów i żołnierzy w pierw szych dniach pow stania  było podobne. Szaserzy znaj
dowali się w o tyle gorszym  położeniu, iż do wieczora z 2 n a  3 XII pozbaw ieni 
byli bezpośredniej kom unikacji z W arszaw ą (oddziały K onstantego patro lo 
wały zachodnie i południowe przedpole stolicy). Faktycznie żaden z dowód
ców nie zdecydował się n a  podjęcie m arszu  do stolicy bez w yraźnych rozka
zów w ładzy zwierzchniej. Obaw iano się, że krw aw e rozruchy społeczne p rze
niosą się n a  prowincję. W Piotrkow ie płk  K azim ierz Skarżyński dowiedział 
się o rozruchach w W arszaw ie za pośrednictw em  Żydów, posyłek wojskowych 
z Łowicza, a także skopiowanego n u m er gazety  „P atrio ta”. W obawie przed 
rozrucham i szw adron 2. psk  podwoił w m ieście straże  i patrole. Powołano 
także s traż  m iejską. Dopiero 4 XII zlikwidowano symbole w ładzy rosyj
skiej106. W Łowiczu gen. K onstan ty  Przebendow ski (dowódca 1. brygady 
dywizji strzelców  konnych) 2 XII zakazał naczelnikow i poczty wysyłać do 
stolicy państw ow e pieniądze, sreb ra  i kosztowności, gdyż obaw iał się, że 
w następstw ie  „wypadków jak ie  w W arszawie m iejsce m iały”, dostałyby się 
w niepowołane ręce107. P ilnow ał porządku w m ieście, a tym czasem  z odle
głych o ponad 25 km  Skierniew ic spokojnie u d a ła  się pod stolicę b a te ria  
a rty le rii konnej gw ardii rosyjskiej i to bynajm niej nie w celu w sparcia po
w stan ia , ale do jego s tłu m ien ia108. N iew ątpliw ie n a  zachowanie Przebendow - 
skiego m iał wpływ dowódca dywizji gen. S tan isław  Klicki (prawdopodobnie 
w tym  czasie urlopowany), k tóry  do 2 XII zajm ował n e u tra ln ą  postaw ę wobec 
w ydarzeń w stolicy. Nie w ysłał naw et do Słupcy oddziału jazdy  w celu przeję
cia pozostających podobno w tej miejscowości k ilku  wozów ze sreb rem 109.

103 A. Koźmian., op. cit., s. 358; Kontek, op. cit., s. 128.
104 Źródła, t. 1, s. 35, 41-42.
105 Źródła, t. 1, s. 27, 52-53; Szumski, op. cit., s. 25-26; Kozolubski, op. cit., s. 11. Tylko 

3. puł i pułk rezerwowy dywizji dotarły na Pragę w dniu 9 XII.
106 Patriota, nr 40, 13 I 1831.
107 AGAD, rkps 243, k. 6-9 (rozkaz odwołał 3 XII).
108 Gen. Danił Gerstenzweig ściągnął do obozu Konstantego pod Warszawę baterię konną 

ze Skierniewic i baterię pieszą z Góry Kalwarii; Dembowski, op. cit., s. 38, 56; Zamoyski, 
op. cit., t. 1, s. 401-402; Gembarzewski, Wojsko, s. 77; Kontek, op. cit., s. 118.

109 Aleksander Kraushar, Memorabilia z czasów powstania listopadowego 1830-1831, 
Warszawa 1913, s. 13.
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Gen. D wernicki obecny w S ieradzu przy sztabie 3. psk  -  wbrew tem u  co 
tw ierdzi w swoich pam iętn ikach  — nie skoncentrow ał pu łku  i nie ruszył z nim
4 XII n a  pomoc W arszawie. Nie skłoniły go do tego p ryw atne doniesienia
0 rewolucji. Mogła go zmylić um iarkow ana treść odezwa R ady A dm inistracyj
nej z 30 XI, k tó ra  raczej nie w skazyw ała n a  wybuch narodowego pow stan ia
1 zerw anie z Rosją. Podobnie ja k  inn i czekał n a  dokładne inform acje o stan ie  
rzeczy w stolicy110. Jeżeli w pułkach  strzelców konnych istn ia ły  jak ieś ko
m órki sprzysiężenia to nie zdołały one przeciągnąć ich n a  stronę pow stania . 
Praw dopodobnie ślad  tak iej działalności znajdziem y tylko w 4. psk . Jego 
dowódca płk  Józef K am ieński 30 XI odebrał za pośrednictw em  s tu d en ta  
z W arszaw y rozkaz rząd u  narodowego wzywający go do „połączenia się 
z b raćm i”. K am ieński nie zdążył podjąć decyzji, gdy ad iu ta n t pu łku  por. 
Ludw ik Szendel n a ty ch m iast postaw ił n a  nogi szw adron stacjonujący w K u t
n ie. Podobno w pół godziny w ym aszerow ał on ku  W arszawie z K am ieńskim  
n a  czele. Pozostałe szw adrony także m iały  tam  podążać111.

Jeżeli rzeczywiście ta k  było, to poczynania Kam ieńskiego były zgodne 
z rozkazam i gen. Klickiego, k tó ry  2 XII n a  rozkaz Chłopickiego zarządził 
koncentrację rozproszonych szwadronów  strzelców  konnych przy siedzibach 
sztabów  pułkowych. 3 XII (o 10 rano) odebrał kolejny rozkaz Chłopickiego, 
upow ażniający go do zarządzen ia  m arszu  dywizji do W arszawy. Zgodnie 
z u sta lo n ą  m arsz ru tą  1. p sk  staw ić się m iał w stolicy 6 XII, 4. psk  z 1. 
b a te r ią  a rty le rii konnej 8 XII, 2. psk  9 XII, a 3. psk  11 XII. Rezerw y piesze 
Klicki zebrał w Łowiczu. Jeszcze 3 XII rozesłał rozkazy do dowódców, ale nie 
zalecał w nich pośpiechu. Wydaje się prawdopodobne, iż nie chciał dopuścić 
do tego, aby ożywione patrio tycznym  duchem  pułki zaatakow ały  cofający się 
spod W arszaw y oddział K onstan tego112. D w ernicki opuścił więc S ieradz nie
5 XII, ale dzień później i dopiero 12 XII (a nie 11 XII) s tan ą ł pod W arsza- 
w ą113. Sam  Klicki zjawił się w stolicy 8 XII i tłum aczył się w raporcie, iż jego 
dywizja nie m ogła wcześniej zebrać się pod W arszaw ą, gdyż „każdy kochający 
Ojczyznę [a więc on także  — T.S.] w in teresie  dobra k ra ju  pow inien przede 
w szystkim  przyczyniać się do u trzy m an ia  najw iększego porządku”. W zw iąz
ku z tym  sądził, że nie pow inien działać bez rozkazów w ładzy zw ierzchniej. 
U w ażał ponadto, iż nie mógł męczyć kaw alerii szybkim  pochodem, gdyż „ka
w alerię ile możności od zm ęczenia zachować należy dlatego, żeby w tenczas 
kiedy Ojczyzna ją  zapotrzebuje, isto tn ie  użyteczną być m ogła”114. A rgum enty  
ja k  najbardziej słuszne, ale pokrę tne . Znam ienne, iż dopiero 7 XII przybył do 
stolicy delegat 2. psk  por. Andrzej K roczyński z deklaracją , iż pu łk  p rzystę

110 Józef Dwernicki, Pamiętniki, Lwów 1870, s. 6-7; Tarczyński, op. cit., s. 63.
111 Źródła, t. 1, s. 19, rozkaz Rządu Tymczasowego podpisany przez Czartoryskiego wysła

no z Warszawy 3 XII; Franciszek Gajewski, Pamiętniki, t. 2, Poznań 1913, s. 67-68.
112 Źródła, t. 1, s. 20-21, 31.
113 Źródła, t. 1, s. 35; Dwernicki, op. cit., s. 7.
114 Źródła, t. 1, s. 28.
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puje do pow stan ia115. W ydarzenie to symbolicznie zaznaczyło śladowy udział 
polskiej kaw alerii w W ielkim  Tygodniu Polaków.

Żaden z pułków liniowych nie zbliżył się naw et do W arszaw y m iędzy 29 
XI a 2 XII, gdy rozstrzygały  się losy pow stania. Przesądziło  o tym  nie tylko 
ich oddalenie od stolicy i b rak  dokładnych wiadomości o tym  co wydarzyło się 
w jej m urach  w nocy z 29 n a  30 XI 1830 roku. Z zachow ania oficerów w tych 
gorących dniach w ynika, iż głów ną przyczyną ich ograniczonego zaangażow a
n ia  n a  rzecz pow stania była n ik ła  obecność członków sprzysiężenia w linio
wych form acjach jazd y  oraz k arność  i dyscyplina pow iązane n ierzadko  
z zaufaniem  podkom endnych do przełożonych. Zawiedli się ci członkowie 
sprzysiężenia, k tórzy liczyli n a  oddolną aktyw ność i inicjatyw ę młodszych 
oficerów i starszych  podoficerów niezaangażow anych w n ie lega lną działa l
ność niepodległościową. Bez dłuższej i system atycznej pracy konspiracyjnej 
n iew ielu potencjalnych zwolenników pow stania było gotowych w jednej chw i
li poderw ać swoich podkom endnych do działań  n a  jego rzecz zryw ając tym  
sam ym  w pajane im  od la t zasady posłuszeństw a i przysięgi. W pułkach nie 
doszło do radykalnych  w ystąpień przeciwko wyższym oficerom, k tórzy ocią
gali się z podjęciem decyzji o m arszu  ku  stolicy. N aw et tam , gdzie nie cieszyli 
się poważaniem  i zaufaniem , zwolennicy propowstańczych działań ograniczali 
się zazwyczaj do sabotow ania decyzji, w yw ierania presji oraz kontrolow ania 
poczynań przełożonych, aby nie były wymierzone w pow stanie. Zdecydowanie 
bardziej zaznaczyły swoją obecność w pow staniu oddziały jazdy formowane bez 
uprzedniego przygotow ania n a  fali patriotycznego uniesienia. S tały się one 
zalążkiem  nowej jazdy, której organizację rozpoczęto już w g rudn iu116.

SUMMARY

The contribution of the Polish Royal Cavalry in the crucial days of the uprising, 
i.e. between 29 November and 5 December, was insignificant. None of the front-line 
colonels even approached Warsaw, which was due to the fact that they were far from 
the capital and lacked accurate information of what had happened on the night of 29 
and 30 November, 1830. Judging by the officers’ actions, it may be assumed that the 
main reason for their limited involvement in the uprising was the fact that there 
hardly any members of the conspiracy in the front-line cavalry formations, while 
discipline was strict and often combined with trust in the commanders. The conspi
rators, who had counted on the grass-roots initiative of the younger officers and the 
senior non-commissioned officers not previously involved in the illegal independence 
activities, proved to have miscalculated. Senior officers were evidently reluctant to 
head for the capital, and yet there was no radical mutiny against them. Even though 
some senior officers were not particularly respected or trusted, the followers of the 
uprising refrained from decisive action to support the uprising in the capital.

115 Dembowski, op. cit., s. 79.
116 Strzeżek, op. cit., s. 83-90.


