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Wstęp

Powstanie styczniowe było przełomowym wydarzeniem w dziejach Polski 
– ostatnim z serii wielkich powstań narodowych, które zakończyło epokę roman-
tycznej walki o niepodległość, a rozpoczęło okres pozytywistycznej pracy orga-
nicznej. Ze względu na specyfikę wypadki, które rozgrywały się w latach 1863
–1864, odcisnęły swoje piętno nie tylko w skali kraju, ale przede wszystkim 
dotknęły wspólnot lokalnych – Małych Ojczyzn. Były one silnie zaangażowane 
zarówno w działalność patriotyczną przed wybuchem powstania, w jego bezpo-
średnie przygotowanie, jak i uwikłane w działania zbroje, a po jego stłumieniu 
ponosiły skutki zrywu niepodległościowego.

Okazją do ponownego poruszenia tematyki powstania styczniowego jest 
jego okrągła 150. rocznica wybuchu. W związku z tym Polskie Towarzystwo 
Historyczne Oddział w Częstochowie wystąpiło z inicjatywą upamiętnienia tego 
wydarzenia, poprzez omówienie jego dziejów w kontekście regionalnym. Do 
współpracy zostały zaproszone: Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie i Muzeum Częstochowskie oraz Zakład Historii Powszechnej 
Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu na 
Ukrainie.

W prezentowanym tomie przedstawione zostały różne zagadnienia. 
W pierwszej części autorzy omówili tematykę związaną z sytuacją w Często-
chowie, w regionie częstochowskim i w województwie kaliskim przed powsta-
niem oraz w jego trakcie. W pierwszych trzech artykułach zaprezentowano 
funkcjonowanie samorządu miejskiego w Częstochowie przed wybuchem po-
wstania, przygotowania do powstania i działania zbrojne na omawianym terenie 
oraz stosunek lokalnej społeczności do wydarzeń rozgrywających się w latach 
1861–1864. W następnych przedstawiono sylwetki dwóch duchownych, na któ-
rych losy w sposób zasadniczy wpłynęło powstanie styczniowe – abp. Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego i ks. Pawła Knapińskiego. W kolejnych dwóch przybli-
żono postawę ludności żydowskiej w czasie powstania, a na zakończenie tej 
części zaprezentowana synteza, w której porównane zostały trzy wielkie zrywy 
narodowowyzwoleńcze.

W drugiej części znalazły się materiały omawiające następstwa powstania 
styczniowego oraz tradycje z nim związane. Pierwszy z nich odnosi się do skut-
ków uwłaszczenia chłopów przez cesarza Aleksandra II, na przykładzie majątku 
tzw. Państwa Kłobuckiego. W drugim przestawione są zmiany jakie zaszły 
w administracji państwowej i kościelnej na terenie guberni piotrkowskiej i die-
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cezji włocławskiej. Kolejne dwa ukazują w jaki sposób kultywowana była i jest 
pamięć o powstaniu.

Trzecia część zbioru poświęcona jest źródłom i opracowaniom historio-
graficznym związanym z powstaniem styczniowym. Znalazły się w niej artykuły 
omawiające zasób Archiwum Państwowego w Częstochowie, wpływ powstania 
styczniowego na politykę historiograficzną Cesarstwa Rosyjskiego i dorobek 
naukowy historyka, który dotychczas najpełniej przedstawił wydarzenia z lat 
1861–1864 w Częstochowie i w regionie częstochowskim. Kolejne trzy artykuły 
bazowały na doniesieniach prasowych – przedstawiony został oddźwięk z jakim 
spotkał się omawiany zryw niepodległościowy w prasie śląskiej, informacje 
o obchodach kolejnych rocznic powstania w latach 20-tych i 30-tych XX w.,
a następnie w stulecie wybuchu insurekcji.

Tom wieńczą artykuły naszych przyjaciół z Ukrainy. Zaprezentowali oni 
reakcję na powstanie na przeciwległym krańcu byłej Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów.

Przekazując niniejszą publikację w ręce Czytelników mamy nadzieję, że 
przyczyni się ona do poszerzenia stanu wiedzy nad przeszłością omawianych 
terenów.

Maciej Trąbski
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Maciej Trąbski
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

DZIAŁALNOŚĆ RADY MIEJSKIEJ CZĘSTOCHOWY 
W LATACH 1861–1862, W ŚWIETLE LISTU 

DO ALEKSANDRA HR. WIELOPOLSKIEGO

W XIX w. na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborem rosyjskim 
samorząd miejski w praktyce nie istniał. W guberniach zachodnich obowiązywały 
przepisy rosyjskie, w myśl których władzę w mieście sprawował magistrat. Skła-
dał się on z burmistrza i radnych – wybieranych na 3 lata i zatwierdzanych przez 
gubernatora. Magistrat pełnił funkcje administracyjne, polegające na wypełnianiu 
na terenie miasta poleceń władz zwierzchnich, tym samym trudno tu mówić 
o samorządności1. Należy w tym miejscu stwierdzić, że instytucji samorządów 
początkowo nie było też w samym Cesarstwie Rosyjskim, za wyjątkiem Wielkie-
go Księstwa Finlandii i trzech guberni bałtyckich. Konieczność ich wprowadzenia 
dostrzeżono wszelako w czasie wielkiej reformy państwa, postanowionej po prze-
granej przez Rosję wojnie krymskiej. Ponieważ prace nad większością projektów 
przeciągały się, ostatecznie ziemstwa (samorząd na szczeblu guberni) zaprowa-
dzono w 1864 r., a dumy (rady) miejskie dopiero w 1870 r. – reforma ta nie objęła 
jednak guberni zachodnich, z obawy aby nie została wykorzystana przez polski 
żywioł zamieszkujący tamte tereny2.

Na terenie Królestwa Polskiego początkowo funkcjonowały rady municy-
palne i miejskie – spadek po Księstwie Warszawskim3. Jednakże już 10 lutego 

1 A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772–1918), Zakamycze 
1998, s. 49. O samorządzie na terenie guberni zachodnich można natomiast mówić odnośnie do 
funkcjonujących tam sejmików szlacheckich – powiatowych i gubernialnych. W 1831 r. zostały one 
jednak zlikwidowane, w ramach represji po powstaniu listopadowym – zob. tamże, s. 48.
2 Początek panowania Aleksandra II w Cesarstwie Rosyjskim, to okres gwałtownych przemian, 
związanych z modernizacją państwa. Postanowieniem cesarza w 1861 r. przeprowadzono reformę 
włościańską, likwidującą poddaństwo i umożliwiającą wykup powinności przez chłopów. Jedno-
cześnie przygotowywano reformy wprowadzające samorząd oraz znaczące zmiany w organizacji 
sądownictwa i wojska – zob.: L. Bazylow, Dzieje Rosji 1801–1917, Warszawa 1970, s. 253–254, 
263–264; A. Korobowicz, W. Witkowski, dz. cyt., s. 92.
3 W Księstwie Warszawskim postanowieniem konstytucji z dnia 22 lipca 1807 r. w miastach miały 
być utworzone rady municypalne – liczące od 10 do 30 osób (w zależności od liczby mieszkań-
ców). Członków rad mianował władca, z podwójnej liczby kandydatów wybranych przez zgroma-
dzenia gminne, a przewodniczących wybierali członkowie tychże. Dnia 10 lutego 1809 r. ks. Fryde-
ryk August wydał dekret o tymczasowej organizacji miast i miasteczek Księstwa Warszawskiego, 
w którym określił kompetencje rad municypalnych w Warszawie, Poznaniu, Toruniu i Kaliszu oraz 
rad miejskich w pozostałych miastach. Zgodnie z tym dekretem radnych miejskich mianowali 
prefekci z listy kandydatów przedstawionej przez miasto z „gospodarzy w mieście osiadłych”. Do 
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1816 r. namiestnik królewski gen. Józef Zajączek wydał dekret określający skład 
i zakres obowiązków urzędu municypalnego miasta stołecznego Warszawy, roz-
wiązując jednocześnie tamtejszą radę municypalną4. Dwa kolejne postanowienia 
dotyczące władz miejskich wydał w 1818 r. Dekretem z 10 marca rozwiązano 
rady miejskie funkcjonujące jeszcze na ziemiach Królestwa Polskiego (z dniem 15 
kwietnia), natomiast dekretem z 30 maja we wszystkich miastach wprowadzono 
urzędy municypalne. Pomijając miasto stołeczne Warszawę, rządzące się osob-
nymi przepisami, w dużych miastach (w większości wojewódzkich) w skład urzę-
du municypalnego wchodzili: prezydent i radni, natomiast w pozostałych: bur-
mistrz i ławnicy5.

Samorząd w miastach Królestwa Polskiego ponownie pojawił się w czasie 
powstania listopadowego. Najpierw wprowadzony został samorzutnie – oddolnie, 
pod postacią wybranych przez mieszkańców komitetów obywatelskich lub rad 
miejskich. Następnie, zdając sobie sprawę z konieczności wprowadzenia zmian 
w administracji miast, 11 grudnia 1830 r. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrz-
nych i Policji wydała rozporządzenie o powołaniu rad municypalnych. Utworzono 
je na przełomie grudnia 1830 r. i stycznia 1831 r. Rady te nie były jednak ciałami 
samorządowymi – ich członkowie nie pochodzili z wyboru, lecz byli mianowani 
przez komisarzy obwodowych w porozumieniu z urzędami municypalnymi, 
z upoważnienia komisji wojewódzkich i rad obywatelskich. Ostatecznie 9 lutego 
1831 r. Rządowi Narodowemu przedstawiony został projekt reorganizacji samo-
rządu miejskiego w Warszawie i innych miastach Królestwa Polskiego. Odnośnie 
do wyboru Rady Municypalnej miasta stołecznego Warszawy stosowne postano-
wienie zostało przyjęte 15 lutego, a wybory przeprowadzone 9 i 10 marca 1831 r. 
Natomiast w sprawie rad municypalnych w pozostałych miastach Rząd Narodowy 
wydał 17 kwietnia postanowienie, lecz wybory odbyły się dopiero w czerwcu 
1831 r.6. Rady municypalne funkcjonowały do upadku powstania listopadowego, 
a w poszczególnych miastach do chwili ich zajęcia przez wojska rosyjskie – były 
natychmiast rozwiązywane, jako utworzone bez aprobaty cesarza Mikołaja I. Po 

kompetencji rad należało: układanie budżetu miasta, projektowanie podatków miejskich, czuwanie 
nad sprawnym funkcjonowaniem miejscowej administracji, kontrola nad funduszami miasta i dzia-
łalnością prezydenta lub burmistrza oraz sprawy komunalne. Zob.: Dziennik Praw Księstwa War-
szawskiego, t. 1, [Warszawa 1810], s. XXXIV, XXXVI, 88, 187–194; Historya miast i mieszczan 
w krajach Państwa Polskiego od czasów najdawniejszych aż do połowy XIX wieku, Poznań 1890, 
s. 220–221; W. Korotyński, Dawne rady miejskie i powiatowe, Warszawa 1906, s. 6–9; A. Koro-
bowicz, W. Witkowski, dz. cyt., s. 73–74.
4 Dziennik Praw Królestwa Polskiego [dalej: DPKP], t. 1, [Warszawa 1816], s. 158; W. Korotyński, 
dz. cyt., s. 13.
5 DPKP, t. 4, [Warszawa 1817], s. 260–261, 263; tamże, t. 6, [Warszawa 1820], s. 25–33; W. Koro-
tyński, dz. cyt., s. 13.
6 Archiwum Główne Akt Dawnych [dalej: AGAD], Władze Centralne Powstania Listopadowego, 
sygn. 521, k. 11–17; Dyaryusz sejmu z r. 1830–1831, wyd. M. Rostworowski, t. II, Kraków 1908,
s. 147; A. Barszczewska, Województwo kaliskie i mazowieckie w powstaniu listopadowym 1830
–1831, Łódź 1965, s. 46–48.
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zlikwidowaniu rad władze rosyjskie, przywróciły w Królestwie Polskim ustrój 
administracyjny miast zgodnie z zasadą status quo ante bellum7.

W ramach represji po stłumieniu powstania listopadowego Mikołaj I ode-
brał Królestwu Polskiemu konstytucję, a w zamian w 1832 r. nadał Statut Orga-
niczny. Znalazł się w nim zapis mówiący o samorządzie miejskim – art. 41 „za-
rząd miast porucza się zwierzchności, przez zgromadzenie miejskie obieranej”8.
Pozostał on jednak martwą literą – władzę nad miastem sprawowały nadal urzędy
municypalne, w 1842 r. przemianowane na magistraty9.

Do ponownego odrodzenia się samorządu w Królestwie Polskim – w gu-
berniach, powiatach i miastach, doszło na dwa lata przed wybuchem powstania 
styczniowego. Był to jeden z głównych postulatów jaki znaleźć się miał w adresie 
do cesarza Aleksandra II, nad którym radzono w przeddzień manifestacji z 25 
lutego 1861 r. – obok zgody na uwłaszczenie chłopów i równouprawnienie Ży-
dów. Domagało się tego patriotyczne środowisko mieszczańskie skupione wokół 
Edwarda Jurgensa i Leopolda Kronenberga, które widziało w tym pierwszy krok 
do odzyskania niepodległości. W tym samym czasie Aleksander hr. Wielopolski, 
w celu uspokojenia nastrojów społecznych, w przygotowanym przez siebie adresie 
postulował powołanie Senatu (z władzą prawodawczą i inicjatywą ustawodaw-
czą), Rady Stanu, Ministerstwa Wyznań i Oświaty, samorządu prowincjonalnego 
(w tym samorządu miejskiego), utworzenia uniwersytetu i reformę szkolnictwa, 
równouprawnienia Żydów i oczynszowania chłopów – w zamian potępiał powsta-
nie listopadowe i opowiadał się za trwałym związkiem Królestwa Polskiego 
z Rosją i z dynastią Romanowów10.

Pierwsze zmiany w systemie sprawowania władzy wymuszone zostały 
w Warszawie, na namiestniku ks. Michale Gorczakowie11. Przerażony śmiercią 
5 uczestników demonstracji z 27 lutego 1861 r. zgodził się (w celu utrzymania 
porządku w stolicy) na działanie 24-osobowej Delegacji Miejskiej, której 8 człon-
ków miało kolejno zasiadać w ratuszu pod prezydencją gen. Amilkara Pauluccie-
go, oberpolicmajstra warszawskiego (tj. naczelnika stołecznej policji). Co więcej 
– porządku na ulicach stolicy mieli pilnować tzw. konstablowie, czyli członkowie 
Straży Obywatelskiej powołanej przez Delegację. Na wzór warszawskiej na po-
czątku marca powstały delegacje miejskie także w innych miastach Królestwa 

7 Zob. M. Trąbski, Wybory Rady Municypalnej miasta Częstochowy w 1831 roku [w:] Częstochowskie 
teki historyczne, t. 3, red. N. Morawiec, R.W. Szwed, M. Trąbski, Częstochowa 2010, s. 269–279.
8 DPKP, t. 14, [Warszawa 1832], s. 221.
9 W. Korotyński, dz. cyt., s. 14; A. Korobowicz, W. Witkowski, dz. cyt., s. 90–91.
10 Z. Stankiewicz, Ziemiaństwo wobec systemu Wielopolskiego [w:] Powstanie styczniowe 1863
–1864. Wrzenie. Bój. Europa. Wizje, red. S. Kalembka, Warszawa 1990, s. 112; B. Petrozolin-
-Skowrońska, Przed nocą styczniową, Poznań 2013, s. 141–143, 184–185.
11 Stryjeczny brat ks. Aleksandra Gorczakowa, wicekanclerza i ministra spraw zagranicznych Rosji, 
który w imię utrzymania dobrych stosunków z Francją opowiadał się za niestosowaniem ostrych 
środków wobec patriotycznych demonstracji w Warszawie – zob. B. Petrozolin-Skowrońska, dz. 
cyt., s. 147.
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Polskiego12. Tak zwane „polskie dni” skończyły się jednak po 2 tygodniach – 13
marca Aleksander II nakazał ks. M. Gorczakowowi rozwiązać wszystkie przed-
stawicielstwa powstałe bez jego zgody. Namiestnik „dla dobra spraw miejskich” 
pozostawił jednak w warszawskim magistracie 8 członków byłej już Delegacji, 
jako Tymczasowy Wydział Obywatelski – informował o tym cesarza w telegramie 
z 23 marca13.

Aleksander II zdając sobie sprawę z konieczności chociażby niewielkich 
ustępstw, w celu zapobieżenia „rewolucji”, wydał ukaz z 14 (26) marca zapowia-
dający utworzenie w Warszawie i w „znaczniejszych miastach” Królestwa Pol-
skiego rad municypalnych, których członkowie mieli pochodzić z wyboru14. Zgo-
dził się też na powołanie Rady Stanu, Komisji Rządowej Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego (dalej: KRWRiOP), rad gubernialnych i powiatowych, 
a także na reformę szkolnictwa – dzień później dyrektorem głównym prezydują-
cym w KRWRiOP mianowany został Aleksander hr. Wielopolski15.

W Warszawie 4 kwietnia 1861 r. rozwiązany został Wydział Obywatelski 
działający przy magistracie, a jego członkowie na drugi dzień utworzyli Tymcza-
sową Radę Miejską16. Docelowe rady miejskie powołane miały zostać na mocy 
ukazu cesarskiego z 24 maja (5 czerwca), ogłoszonego 30 czerwca (12 lipca) t.r. 
na posiedzeniu Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Prawo do ich zapro-
wadzenia otrzymała przede wszystkim Warszawa, jako miasto 1 rzędu oraz Łódź, 
Kalisz, Zgierz, Piotrków, Radom, Lublin, Płock i Suwałki – miasta 2 rzędu. Na-
tomiast spośród miast 3 rzędu wybrane zostały następujące: w guberni warszaw-
skiej – Częstochowa i Włocławek, w guberni radomskiej – Kielce i Sandomierz, 
w guberni lubelskiej – Siedlce i Krasnystaw, w guberni płockiej – Pułtusk, 
a w guberni augustowskiej – Łomża. Wybór ten był podyktowany liczbą ludności, 
dochodami miasta i liczbą ubezpieczonych nieruchomości. Miasta 3. rzędu wy-
brane zostały przez Radę Administracyjną, a wskazane przez Komisję Rządową 
Spraw Wewnętrznych (dalej: KRSW). W ukazie zapowiedziano jednak, że liczba 
miast tej kategorii obdarzonych radami miejskimi, miała się z czasem powiększać17.

Posiedzenia Rady Miejskiej odbywać się miały w ratuszu, pod przewodnic-
twem prezydenta miasta, którego pensja miała być wyznaczona „za wysłuchaniem 

12 W. Korotyński, dz. cyt., s. 14–15; A. Korobowicz, W. Witkowski, dz. cyt., s. 92; B. Petrozolin-
-Skowrońska, dz. cyt., s. 155, 170–173, 177–178.
13 B. Petrozolin-Skowrońska, dz. cyt., s. 182. Po wybrykach patriotycznej młodzieży warszawskiej, 
polegających na urządzaniu „kociej muzyki” pod domami znienawidzonych urzędników i wybija-
niu im szyb w oknach, ks. M. Gorczakow zgodził się na przywrócenie w stolicy konstabli podpo-
rządkowanych Wydziałowi Obywatelskiemu – zob. tamże, s. 183.
14 DPKP, t. 57, [Warszawa 1861], s. 339; W. Korotyński, dz. cyt., s. 15; B. Petrozolin-Skowrońska, 
dz. cyt., s. 178–179.
15 DPKP, t. 57, s. 333–341. Zapowiedziane reformy zbieżne były z propozycjami przygotowanymi 
przez Wielopolskiego i przedstawionymi przez niego ks. M. Gorczakowowi 14 marca na Zamku 
Królewskim w Warszawie. Zob.: Z. Stankiewicz, Ziemiaństwo wobec systemu Wielopolskiego…,
s. 113; B. Petrozolin-Skowrońska, dz. cyt., s. 183–184, 188–190.
16 B. Petrozolin-Skowrońska, dz. cyt., s. 201.
17 DPKP, t. 58, [Warszawa 1861], s. 207–211, 329–331.
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Rady Miejskiej” – w Warszawie prezydent mianowany był przez cesarza, na 
wniosek Rady Administracyjnej, a w pozostałych miastach przez KRSW. W mia-
stach 3 rzędu w skład Rady wchodzić miało 8 członków (w Warszawie 24, 
a w miastach 2 rzędu – 12), wybranych przez Zgromadzenie Wyborcze, a zatwier-
dzonych przez Rząd Gubernialny (w Warszawie przez Radę Administracyjną, 
a w miastach 2 rzędu przez KRSW). Po wyborze i zaprzysiężeniu jeden 
z członków Rady wybierany był na funkcję sekretarza – jego obowiązkiem było 
spisywanie protokołu obrad. Wybrani być mieli też zastępcy, którzy zasiadali 
w Radzie po śmierci, utracie praw, nie przyjęciu obowiązków lub uwolnieniu od 
nich wybranych członków. Kadencja członka trwała 6 lat, ale skład Rady miał być 
co 3 lata odnawiany w połowie (w Warszawie corocznie w 1/6). Obok Rady Miej-
skiej funkcjonować miał Magistrat, będący władzą wykonawczą – w miastach 
3 rzędu w jego skład wchodził prezydent i 2 radnych (w Warszawie i miastach 
2 rzędu prezydent i 3 radnych)18.

Spotkania Rady Miejskiej odbywać się miały w ustalonych z prezydentem 
miasta dniach. W razie konieczności, albo na żądanie 1/3 członków Rady, prezy-
dent miał zwołać posiedzenie nadzwyczajne. Do ważności obrad potrzebnych było 
5 członków, ale jeżeli dwukrotnie nie udałoby się zebrać wymaganego kworum, 
na trzecim z rzędu spotkaniu wystarczyła obecność prezydenta i 2 członków. Po-
siedzenia odbywać się miały przy drzwiach zamkniętych, za wyjątkiem jednego 
w roku, kiedy za zezwoleniem namiestnika, Magistrat miał zdać sprawozdanie 
z rocznej działalności – mogło być ono również wydrukowane19.

Kompetencje Rady Miejskiej były mocno ograniczone. W ich zakres wcho-
dziły przede wszystkim sprawy związane z gospodarką – układanie budżetu mia-
sta i przedstawienie go do zatwierdzenia przez Rząd Gubernialny oraz „przedsię-
wzięcie w granicach jej władzy środków do zewnętrznego urządzenia miasta”, np. 
wytyczenie nowych lub regulacje starych ulic. Poza tym nadzór nad instytucjami 
publicznymi, takimi jak: szkoły, szpitale i przytułki, a także wodociągi i oświetle-
nie ulic oraz rozpatrywanie wniosków przesłanych przez władze zwierzchnie. 
Rada zarządzała własnością miejską, decydowała o jej użyciu, a także przedsta-
wiała do nominacji, zawieszenia lub uwolnienia, czy też mianowała, zawieszała 
i uwalniała osoby wchodzące w skład zarządu miasta i instytucji miejskich20. Sze-
reg jednak działań musiało być zatwierdzonych przez Rząd, np. sprzedaż, zamia-
na, obciążenie wieczyste lub powyżej 12 lat nieruchomości miejskiej, zaciągnięcie 
pożyczki, przyjęcie darowizny, czy nawet wydatek sumy przewidzianej w budże-
cie o wysokości przekraczającej 150 rubli w miastach 3 rzędu21.

Prezydent miasta miał prawo odmówić zamieszczenia w porządku obrad 
przedmiotów, które uważał za wykraczające poza „zakres atrybucji Rady”, a także 
zawiesić wykonanie decyzji Rady, jeżeli uznał, że mogą one dać powód do naru-

18 Tamże, s. 209, 331–335.
19 Tamże, s. 335–339.
20 Tamże, s. 345–347.
21 Tamże, s. 347–349.
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szenia porządku publicznego. W obu wypadkach miał on dodatkowo w ciągu
3 dni przedstawić protokół posiedzenia właściwemu Rządowi Gubernialnemu 
(w Warszawie – KRSW). Ten podejmował decyzję z ciągu 10 dni, od otrzymania 
raportu od prezydenta miasta – mógł on uznać narady Rady Miejskiej za nielegal-
ne i unieważnić zapadłe na nich decyzje. Rada mogła się wówczas odwołać do 
władzy wyższej. Natomiast nielegalne jej działania lub poszczególnych członków 
miały być oddane pod osąd Radzie Stanu22. Zakazana była m.in. współpraca po-
między radami miejskimi, a także pomiędzy radami miejskimi a radami powiato-
wymi lub gubernialnymi23.

W ukazie zapisano również, że Rada Miejska może zostać rozwiązana 
przez Radę Administracyjną, która w takim wypadku wybierała, spośród osób 
mających w mieście bierne prawo wyborcze, radę tymczasową. Do czasu nowych 
wyborów, mających się odbyć w terminie do 6 miesięcy, miała ona zajmować się 
kwestiami gospodarczymi miasta24.

Czynne prawo wyborcze mieli mieszkańcy Królestwa Polskiego, płci mę-
skiej, którzy ukończyli 25 lat, bez względu na pochodzenie stanowe, czy wyzna-
nie, ale potrafiący czytać i pisać po polsku. Jednocześnie ograniczono liczbę 
uprawnionych poprzez wprowadzenie cenzusu majątkowego. Wyborcami mogli 
być właściciele nieruchomości znajdującej się w mieście, płacący z jej tytułu po-
datek roczny powyżej 4 rubli, dzierżawcy opłacający podatek powyżej 12 rubli, 
mieszkańcy wpisani co najmniej na rok przed wyborami do ksiąg ludności stałej
i mający dochód roczny przekraczający 180 rubli. Prawa wyborczego były nato-
miast pozbawione osoby nie posiadające własności, bankruci oraz pozbawieni 
praw cywilnych wyrokiem sądu lub znajdujący się w trakcie postępowania sądo-
wego25. Z kolei bierne prawo wyborcze posiadały osoby mające skończone 30 lat, 
opłacający podatek roczny od nieruchomości w wysokości co najmniej 10 rubli, 
przełożeni i profesorowie szkół wyższych, „osoby które się wsławiły przez swoje 
talenta i wiadomości, albo przyłożyły do wzbogacenia przemysłu narodowego, 
handlu lub sztuk wyzwolonych” (znajdujący się na liście Rady Administracyjnej), 
kupcy zapisani do ksiąg kupieckich oraz fabrykanci i rzemieślnicy zatrudniający 
w ciągu roku przed wyborami co najmniej 3 robotników lub czeladników26.
W Warszawie liczącej 230 255 ludności (w tym 67 478 niestałej), czynne prawo 
wyborcze miało 6909, a bierne 719 osób. Natomiast w pozostałych 16 miastach, 
odpowiednio – 4152 i 868 osób 27.

Do czasu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w miastach 3 rzędu 
powołani mieli być przez Rząd Gubernialny dwaj radcy. Tam gdzie kasa miejska 
dysponowała odpowiednimi funduszami radcy mieli pobierać pensje, której wy-

22 Tamże, s. 341.
23 Tamże, s. 357–359.
24 Tamże, s. 343.
25 Tamże, s. 365–369.
26 Tamże, s. 383–387.
27 W. Korotyński, dz. cyt., s. 22; S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 2009, s. 182–183;
B. Petrozolin-Skowrońska, dz. cyt., s. 271.
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sokość na wniosek Rady wyznaczała KRSW. W miastach o małych dochodach 
radcy mieli pełnić obowiązki bezpłatnie28.

Wybory rozpoczęły się 23 września 1861 r. i trwały przez 3 tygodnie. 
W większości miały spokojny przebieg – do rad weszli przede wszystkim właści-
ciele, współwłaściciele i dzierżawcy nieruchomości (59% wszystkich radców), 
poza tym: kupcy (15%), fabrykanci i rzemieślnicy (15%), „posiadacze w imieniu 
zakonów” (5%) oraz zasłużeni dla kraju umiejętnościami (5% – 7 osób w War-
szawie, 1 w Lublinie i 1 w Płocku). Ze względu na obowiązujące równouprawnie-
nie pod względem wyznaniowym, wśród 184 radnych znalazło się 28 żydów, co 
stanowiło 15% członków wszystkich rad29.

Rady miejskie rozpoczęły swoje urzędowanie z dużym opóźnieniem – do-
piero w kwietniu lub maju 1862 r. Powodem było ogłoszenie stanu wojennego 
w Królestwie Polskim – 15 października 1861 r.30. Po półrocznym ich funkcjono-
waniu, naczelnik Rządu Cywilnego Królestwa Polskiego – Aleksander hr. Wielo-
polski, przedstawił na zebraniu Rady Stanu wniosek o rozszerzenie przywileju 
posiadania samorządu na kolejne miasta Królestwa Polskiego. Na mocy jego roz-
porządzenia rady miejskie wybrano w: Augustowie, Hrubieszowie, Kalwarii, Ko-
ninie, Łęczycy, Łowiczu, Olkuszu, Sejnach, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Wo-
li31.

W latach 1861–1862 Wielopolski wielokrotnie zabiegał o rozszerzenie 
kompetencji rad miejskich oraz o oddzielenie władzy administracyjnej od policyj-
no-wojskowej. Jednakże ze względu na zaostrzające się nastroje w Królestwie 
Polskim, Rada Administracyjna 18(30) listopada 1862 r. wydała rozporządzenie 
na nowo określające uprawnienia rad miejskich, ograniczając zakres ich działania 
na rzecz władzy wykonawczej – magistratów i naczelników powiatów32.

W Częstochowie wybory odbyły się 10 października 1861 r. – do Rady 
Miejskiej wybrani zostali: Władysław Bonosiewicz, Aleksander Ferencowicz, 
Julian Kalinka, Jan Stasiakowski, Leon Wodziński, Maciej Trojanowski, Berek 
Kohn i Jan Drake33. Miasto w tym czasie liczyło 9611 mieszkańców, co stawiało 
je na pierwszym miejscu wśród miast powiatu wieluńskiego – Wieluń liczył wów-
czas tylko ok. 4000 mieszkańców. Przewyższała też pod tym względem takie mia-

28 DPKP, t. 58, s. 209.
29 W. Korotyński, dz. cyt., s. 23–24; S. Kieniewicz, dz. cyt., s. 197; B. Petrozolin-Skowrońska, dz. 
cyt., s. 280–283. W Warszawie i na prowincji starano się przygotować listy kandydatów, uzgodnio-
ne w ten sposób, aby uwzględnieni na nich byli przedstawiciele różnych grup społecznych, w tym 
również Żydzi – zob.: S. Kieniewicz, dz. cyt., s. 191–192; B. Petrozolin-Skowrońska, dz. cyt., s. 274.
30 W. Korotyński, dz. cyt., s. 24
31 W. Korotyński, dz. cyt., s. 25–30. O możliwość otrzymania przywileju posiadania rady municy-
palnej wystąpiło 17 miast Królestwa Polskiego – zob. R. Kołodziejczyk, Miasta, mieszczaństwo, 
burżuazja w Polsce w XIX w., Warszawa 1979, s. 43.
32 R. Kołodziejczyk, dz. cyt., s. 43.
33 List członków Rady Miejskiej Częstochowy do Jaśnie Wielmożnego Margrabi Myszkowskiego Wie-
lopolskiego [z] 6 grudnia 1862 r. [w:] R. Kołodziejczyk, dz. cyt., s. 45; W. Korotyński, dz. cyt., s. 27.
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sta powiatowe jak: Sieradz, Piotrków, Opoczno, Kielce, czy Olkusz34. Często-
chowę w zdecydowanej większości zamieszkiwali Polacy – mniej niż 1/3 stanowi-
li Żydzi, a oprócz nich mieszkało tam kilkudziesięciu Niemców i kilku Rosjan35.

W tym okresie Częstochowa przeżywała okres recesji. Pomimo korzystne-
go położenia nad rzeką Wartą (dostarczającej duże ilości wody niezbędnej dla 
produkcji) oraz przy linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej (ułatwiającej transport 
surowców i wywóz produktów), w latach 50-tych nastąpił upadek manufakturo-
wego przemysłu włókienniczego, a to za sprawą konkurencji ze strony nowocze-
snego ośrodka łódzkiego. Poza kilkoma ostatnimi warsztatami tkackimi, w mie-
ście funkcjonowała jeszcze manufaktura łyżek blaszanych i kozików, wytwórnia 
mydła i świec, zakłady pończosznicze, garbarnie oraz browar, młyn i rozlewnia 
wody gazowanej. Elitę Częstochowy stanowili jednak kupcy (20 osób) i osiadli 
w mieście właściciele ziemscy (11). Do grupy tej zaliczyć należy również księży 
katolickich (78), urzędników (30), nauczycieli (13) i lekarzy (3). Większość 
mieszkańców zajmowała się rzemiosłem (wśród nich liczni malarze) lub handlem 
(kramarstwem), a 463 określonych zostało w statystykach mianem rolników, czyli 
posiadali oni gospodarstwa rolne lub ogrody. Poza tym byli jeszcze: dorożkarze, 
robotnicy zatrudnieni w manufakturach i wytwórniach oraz wyrobnicy36.

Do Rady Miejskiej Częstochowy wybrani zostali zarówno przedstawiciele 
ścisłej elity miasta – trzech kupców, lekarz i ziemianin, jak i przedstawiciele drob-
nomieszczaństwa – majster malarski i majster kotlarski. Julian Kalinka urodził się 
21 kwietnia 1821 r. w Bolechowcach pod Krakowem, a w starej stolicy Polski 
ukończył szkoły i zdobył wykształcenie medyczne. Początkowo prowadził prak-
tykę lekarską w Kielcach, skąd ok. 1849 r. przeniósł się do Częstochowy, gdzie 
przez kilka lat był urzędowym lekarzem miejskim. Znany był z patriotycznej po-
stawy i demokratycznych poglądów37. Aleksander Ferencowicz, był synem Jana 
Ferencowicza kupca winnego. Początkowo zajmował się handlem winami spro-
wadzanymi z zagranicy, stracił jednak majątek i prowadzoną przez siebie firmę, 
po czym zatrudnił się jako pisarz przy komorze celnej w Herbach. W II połowie
lat 50-tych XIX w. powrócił jednak do Częstochowy, gdzie przejął po ojcu handel 
i wyszynk wina38. Maciej Trojanowski urodził się 17 lutego 1809 r. w Często-

34 F. Sobalski, Częstochowa w latach 1826–1905 [w:] Dzieje Częstochowy od zarania do czasów 
współczesnych, red. S. Krakowski, Katowice 1964, s. 84; H. Rola, Powstanie styczniowe na ziemi 
częstochowskiej, Katowice 1965, s. 11; T. Olejnik, Powstanie styczniowe na ziemi wieluńskiej,
Wieluń 2013, s. 31–32.
35 Według danych z 1858 r. w Częstochowie były 752 domy, a liczba ludności wynosiła ogółem 9345, 
w tym: 6329 Polaków, 2974 Żydów, 33 Niemców i 9 Rosjan – zob. T. Olejnik, dz. cyt., s. 31, tab. 1.
36 Słownik geograficzny…, s. 859; F. Sobalski, dz. cyt., s. 84–89, 99.
37 Kalinka w czasie powstania styczniowego był naczelnikiem cywilnym Częstochowy, zmarł 18
marca 1864 r. w Krakowie, został pochowany na Cmentarzu Rakowickim – zob. J. Sętowski, Julian 
Kalinka (1821–1864). Sylwetka lekarza, członka Rady Miejskiej, naczelnika cywilnego Częstochowy 
w Powstaniu Styczniowym 1863–1864 [w:] Z dziejów Polski XIX i XX w. Księga Jubileuszowa ofia-
rowana prof. Ryszardowi Szwedowi, red. T. Dubicki, T. Panecki, Częstochowa 2004, s. 243–250.
38 Zmarł w 1872 r. Zob.: Lista osób trudniących się szynkiem trunków krajowych w mieście Czę-
stochowie w 1866 r., Archiwum Państwowe w Częstochowie, sygn. 1614; D. Złotkowski, „Wiedząc 
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chowie, od co najmniej 1839 r. był mistrzem w cechu malarzy, a od 1843 r. pełnił 
funkcję starszego cechu – utrzymywał żywe kontakty z klasztorem jasnogórskim. 
Z miejskiego spisu podatkowego za 1853 r. wynika że był właścicielem placu, 
dorożki, prowadził zajazd, a jego żona trudniła się kramarstwem39. Spośród pozo-
stałych członków Rady Miejskiej Częstochowy: Leon Wodziński był kupcem 
winnym i właścicielem nieruchomości; Jan Drake (1771–1861) – były pułkownik 
artylerii rosyjskiej, ziemianin i właściciel nieruchomości; Berek Kohn – kupiec 
i właściciel kamienicy na ulicy Panny Maryi (Al. NMP 27); Jan Stasiakowski (ur. 
1813 r.) – majster kotlarski40.

Z powodu stanu wojennego Rada Miejska Częstochowy powołana została 
do urzędowania dopiero 2 kwietnia 1862 r. W jej składzie nie było już jednak Jana 
Drake, który zmarł rok wcześniej – co ciekawe prawdopodobnie nie powołano na 
jego miejsce zastępcy. Osoby wchodzące w skład Rady pełniły swoje funkcje 
wierząc, że mogą zrobić coś dobrego dla kraju, a w szczególności dla miasta. 
Z jednej strony byli świadomi posiadania kredytu zaufania jakim zostali obdarzeni 
przez wyborców, z drugiej jednak zdawali sobie sprawę, że „było dość ludzi prze-
ciwnego zdania”, tj. odrzucających możliwość współpracy z władzami zaborczy-
mi41. Postępowali więc zgodnie z hasłem rzuconym przez Matiasa Rosena, w 
czasie dyskusji członków Wydziału Obywatelskiego miasta Warszawy nad przy-
jęciem koncesji rządowych – „brać co dają, ale nic nie kwitować”42.

Członkowie Rady wykazywali się dużą aktywnością – przygotowali liczne 
projekty, m.in.: regulacji ulicy Bożniczej, przywrócenia mostu na Warcie (roze-
branego „nieprawnie, bezpotrzebnie i z krzywdą Miasta”), zorganizowania straży
pożarnej, czy zmiany zasad zakwaterowania wojska na terenie miasta43. Organi-
zowali też pomoc dla pogorzelców i dokładali wielu starań w sprawie budowy 
nowej szkoły, na co chcieli przeznaczyć część dochodów miasta pochodzących 
z opłat kwaterunkowych wnoszonych przez wojsko rosyjskie, ale nie zgodzili się 
na to niektórzy z mieszkańców Częstochowy44.

dobrze to z wyroków Boga Najwyższego, iż kto się rodzi, umierać musi...” Testamenty z połowy XIX 
wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich. Cz. 3, 1834–1865, Częstochowa 2011, s. 334.
39 Trojanowski zmarł w grudniu 1874 r. i został pochowany na cmentarzy św. Rocha – zob. J. Sę-
towski, Trojanowski Maciej [w:] Cmentarz św. Rocha w Częstochowie. Przewodnik biograficzny,
red. J. Sętowski, Częstochowa 2012, s. 230.
40 Kartoteka Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy, Muzeum Częstochowskie.
41 List członków Rady Miejskiej…, s. 45. Jakąkolwiek współpracę z władzami zaborczymi odrzucało 
środowisko rewolucyjne. W latach 1861–1862 w Częstochowie, tak jak w innych miastach Króle-
stwa Polskiego, intensywnie rozwijał się ruch patriotyczny. Duży wpływ na to miały liczne piel-
grzymki, przybywające na Jasną Górę z Warszawy i innych miast Królestwa, których uczestnicy 
manifestowali sprzeciw wobec rosyjskiego zaborcy, m.in. kolportowali teksty z pieśniami patrio-
tycznymi oraz hasłami politycznymi. Zob.: J. Szubert, Pamiętnik częstochowianina – powstańca 
styczniowego oprac. Z. Strzyżewska, Częstochowa 2012, s. 11–13; B. Petrozolin-Skowrońska, 
dz. cyt., s. 242–243.
42 B. Petrozolin-Skowrońska, dz. cyt., s. 199.
43 List członków Rady Miejskiej…, s. 46; F. Sobalski, dz. cyt., s. 92; H. Rola, dz. cyt., s. 13.
44 AGAD, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych [dalej: KRSW], sygn. 674, k. 165–171; 
F. Sobalski, dz. cyt., s. 92; H. Rola, dz. cyt., s. 13.
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Rozpoczynając działalność liczyli na pomoc ze strony władz – zdając sobie 
sprawę z braku doświadczenia w sprawowaniu powierzonych im obowiązków. 
Niestety szybko okazało się, że Rząd Gubernialny Warszawski i podlegli mu 
urzędnicy niższego szczebla nie traktowali poważnie instytucji samorządowych. 
Zamiast „dobrej rady” Rada Miejska Częstochowy otrzymywała „cierpkie moni-
ta”, a zamiast odpowiedzi na przesyłane pisma – złośliwe napomnienia. Powodem 
takiego traktowania była nieznajomość zasad formułowania pism urzędowych, 
przez świeżo powołanych członków ciała samorządowego, a z drugiej strony biu-
rokratyczne podejście urzędników do korespondencji prowadzonej z podległymi 
im strukturami. Przykładowo – naczelnik powiatu wieluńskiego zwrócił przesłaną 
mu uchwałę „w ważnym i nie cierpiącym zwłoki interesie” z dopiskiem, iż pismo 
nie było sporządzone w wymaganej formie45.

Poza tym pomimo, iż Rada często wysyłała pisma w ważnych dla miasta 
sprawach, władze albo nie odpowiadały na nie, albo czyniły to z dużym opóźnie-
niem. Tak było odnoście projektu powołania w Częstochowie Straży Ogniowej
– Rada Miasta uchwałę w tej sprawie przesłała do Rządu Gubernialnego w War-
szawie 21 czerwca, a odpowiedź odebrała dopiero 14 listopada46.

W związku z niezrealizowanymi obietnicami i piętrzącymi się utrudnienia-
mi w działalności, członkowie Rady Miejskiej Częstochowy wysłali list do na-
czelnika Rządu Cywilnego Królestwa Polskiego. Obok przykładów trudności
z jakimi się borykali w swojej pracy, zawarli w nim postulaty reform, mających na 
celu urealnienie samorządu miejskiego. 

Zwracali uwagę na to, iż rady powiatowe i gubernialne obradowały pod 
przewodnictwem osoby wybranej ze swego grona, a rady municypalne oddane 
zostały pod kierownictwo prezydentów i burmistrzów, którym w mieście podlega-
ła również policja. W związku z tym dochodziło do sytuacji, gdzie z jednej strony 
Rada Miejska jako władza zwierzchnia miała kontrolować czynności prezydenta, 
a z drugiej strony sama była kontrolowana i przywołana do porządku przez te-
goż47.

Częstochowscy radni pisali, że czego innego spodziewali się słysząc przy-
mówienie hr. Wielopolskiego w czasie instalacji dyrektora Wydziału Przemysłu 
i Kunsztów. Zapowiadał on wówczas: 

45 List członków Rady Miejskiej…, s. 45–46.
46 Tamże, s. 46. Projekt już wcześniej został uznany za słuszny, zwrócono się jednak do Rady Mia-
sta Częstochowy o szczegóły, ale Rząd Gubernialny do grudnia 1862 r. nie otrzymał odpowiedzi 
– prawdopodobnie w tym wypadku zawinił naczelnik powiatu wieluńskiego. Odnośnie do pism 
dotyczących regulacji ulicy Bożniczej oraz przywrócenia mostu na Warcie prawdopodobnie zaginę-
ły one w biurze naczelnika powiatu wieluńskiego. Ostatecznie na początku 1863 r. Rząd Guberni 
Warszawskiej postanowił wysłać do Częstochowy inżyniera powiatowego, w celu oszacowania 
domu nr 424 i przygotowania kosztorysu budowy mostu. Jednocześnie winnych zaniedbań zamie-
rzano ukarać. Zob.: AGAD, KRSW, sygn. 674, k. 53, 55–56, 77–78; R. Kołodziejczyk, dz. cyt., 
s. 46, przyp. 22.
47 List członków Rady Miejskiej…, s. 46. Prezydentem Częstochowy był w tym czasie Stanisław 
Łącki – zob.: F. Sobalski, dz. cyt., s. 92; H. Rola, dz. cyt., s. 13.
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[…] wnikając w zamiary Monarsze czuwać będę nad poprawą organizacji Władz 
Administracyjnych za pomocą decentralizacji i umniejszenia do zbytu narastających 
pism miedzy Władzami […] dążyć będę, aby Administracja we wszystkich swych 
gałęziach stała się zwięzłą i skuteczną – wprost do rzeczy nie do czczych i przewle-
kłych form zwróconą, że przez to uproszczenie Administracja nie straci, owszem 
zyska na wewnętrznej jedności, na której społeczeństwu tak wiele zależy48.

Po półrocznym funkcjonowaniu rad municypalnych okazało się, że ich 
uprawnienia nie tylko nie zostaną rozszerzone, ale stanie się wręcz przeciwnie. 
18(30) września 1862 r. zatwierdzone zostało przez Radę Administracyjną „Roz-
winiecie niektórych Artykułów prawa o Radach Miejskich” – członkom rady czę-
stochowskiej rozporządzenie to zostało przedstawione przez prezydenta 29 listo-
pada. Zwracali oni uwagę, że nikt się z nimi nie konsultował w sprawie wprowa-
dzenia zmian w ustawie o radach miejskich, a mianowicie: odnośnie do „wątpli-
wych lub ogólnie zredagowanych paragrafów”, jak uprościć biurokrację związaną 
z urzędową korespondencją pomiędzy samorządem a instytucjami państwowymi 
– zwłaszcza, że rady w ciągu półrocznej działalności nabrały doświadczenia i były 
w stanie sformułować stosowne wnioski49.

Co więcej – wprowadzone zmiany zmniejszały jeszcze, i tak ograniczone 
kompetencje rad municypalnych. Członkowie Rady Miejskiej Częstochowy, uzna-
li wręcz, iż w nowych warunkach nic nie będą w stanie zrobić dla dobra miasta, 
gdyż wszelkie ich zabiegi, w sprawie ograniczenia nadużyć i „zaradzenia obecne-
mu złemu”, zostaną powstrzymane przez niechęć, złą wolę lub po prostu interes 
osobisty urzędników magistratu i władz zwierzchnich50.

Przechodząc do konkretów, członkowie Rady Miejskiej Częstochowy w pi-
śmie do hr. Wielopolskiego stwierdzają w pierwszym punkcie, że spodziewali się, 
iż zgodnie z § 19 ustawy o radach municypalnych, będą mogli decydować o mia-
nowaniu prezydenta miasta i radnych. Jednakże według nowego rozporządzenia 
ograniczono im nawet możliwość wyboru kandydata na wakujące stanowisko 
w Zarządzie Miasta i jego instytucjach. Odtąd najpierw swoją opinię miał przed-
stawić Magistrat – według prawa instytucja podległa Radzie Miasta. Członkom 
Rady nie podobała się też konieczność przedstawiania trzech kandydatów do ob-
jęcia danego stanowiska. Uważali, że w ten sposób nie będą mieli „żadnej rękoj-
mi, czy Władza Wyższa zatwierdzi tego, który się zdawał Radzie najodpowied-
niejszym”. Co więcej, chcąc zdjąć z urzędu prezydenta lub innego urzędnika ob-
winianego o nadużycia, Rada Miasta musiała najpierw zasięgnąć opinii członków 
Magistratu51.

Sprzeciwiali się również temu, że rozporządzeniem Rady Administracyjnej 
wyłączono spod ich kompetencji nominacje i zwolnienia urzędników policji miej-
skiej, przekazując te uprawnienia prezydentowi i magistratowi miejskiemu. 

48 List członków Rady Miejskiej…, s. 46–47. Przemówienie A. Wielopolskiego w d. 21 VI 1862 r. 
w KRSW. Zob. R. Kołodziejczyk, dz. cyt., s. 47, przyp. 23.
49 List członków Rady Miejskiej…, s. 47.
50 Tamże, s. 47.
51 Tamże, s. 47–48.
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Członkowie Rady powoływali się przy tym, na fakt finansowania policji z budżetu 
miasta, który układany i kontrolowany był przez Radę Miasta52. Nie brali jednak 
pod uwagę, że już w pierwszym ukazie cesarz zaznaczył, iż policja kontrolowana 
miała być wyłącznie przez prezydenta miasta (jedynie w Warszawie przez oberpo-
licmajstra)53.

W związku z powyższym członkowie Rady obawiali się utraty znaczenia. 
Nie mogli też „oczyszczać służby publicznej z brudu i trądu przekupstwa”, skoro 
nawet niżsi urzędnicy byli od nich całkowicie niezależni. Ponownie powoływali 
się przy tej okazji na słowa Wielopolskiego – „reformy […] wymagają skuteczne-
go działania Urzędników, wymagają we wszystkich odnogach służby publicznych 
rąk czystych, że prawość i zacność urzędnika są podstawą jego powagi”54.

W liście członków Rady Miasta Częstochowy skierowanym do naczelnika 
Rządu Cywilnego Królestwa Polskiego często przewijały się jak widać uwagi 
o nadużyciach w służbie publicznej. Nie ma tam co prawda konkretnych zarzutów, 
pod adresem prezydenta lub urzędników miejskich, ale jedynie stwierdzenia, że 
ograniczenie kompetencji rad municypalnych uniemożliwiało usuwanie ze stano-
wisk ludzi o „brudnych rękach”.

W drugim punkcie uwag dotyczących zmian wprowadzonych w ustawie 
o radach municypalnych, członkowie Rady Miasta Częstochowy poruszyli sprawę 
ograniczenia samodzielności podejmowanych decyzji, dotyczących wydatkowania 
pieniędzy na realizację prac na terenie miasta. Zgodnie z postanowieniem cesar-
skim z 24 maja (5 czerwca) 1861 r. mogli wyasygnować do 150 rubli, bez ko-
nieczności akceptacji ze strony władz administracyjnych – naczelnika powiatu lub 
Rządu Gubernialnego. Jednakże w rozwinięciu praw Rada Administracyjna pod-
dawała pod zatwierdzenie wszelkie wydatki miejskie, nie ujęte w budżecie.

W związku z tym członkowie Rady Miasta Częstochowy zadawali reto-
ryczne pytanie:

Czyż to Urzędnik zasiadający w Biurze Naczelnika Powiatu w Wieluniu lub w War-
szawie w Pałacu Rządu Gubernialnego – ma lepiej wiedzieć, czy studnia miejska 
w Częstochowie potrzebuje naprawy lub most na Warcie – szybkiego zrestaurowa-
nia. Czyż ocenianie wynagrodzenia za dopełnioną robotę w Częstochowie ma być 
słuszniejszym i sprawiedliwszym w Wieluniu lub w Warszawie?55.

Podkreślali, że zostali wybrani przez współobywateli i obdarzeni są ich zau-
faniem oraz, że za podejmowane decyzje odpowiadają swoim majątkiem. Nato-
miast konieczność oddawania pod zatwierdzenie najdrobniejszego wydatku po-
wodowała znaczne opóźnienie w realizacji pilnych często czynności, albo narażała 
urzędników (kasjera) lub członków Rady na zwrot części wydatków z własnej 
kieszeni. Przykładowo – zlecając naprawę studni i płacąc za to rzemieślnikowi 26 
rubli, po kilku miesiącach mogło się okazać, że referent w biurze naczelnika po-

52 Tamże, s. 48.
53 DPKP…, t. 58, s. 361.
54 List członków Rady Miejskiej…, s. 48. Przemówienie A. Wielopolskiego w d. 21 VI 1862 r.
55 List członków Rady Miejskiej…, s. 48–49.
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wiatu uzna, iż powinno to być o kilka rubli mniej, kolejnych kilka rubli obetnie 
referent w Rządzie Gubernialnym, a po roku tenże Rząd nakaże wypłacić rze-
mieślnikowi 21 rubli. „Któż w takim razie ma wnieść do kasy odcięte a wypłacone 
już Rub. Sr. 5?, czy rzemieślnik – kasjer, czy Rada?” W efekcie Rada Municypal-
na nie chcąc narażać rzemieślnika na długie czekanie, kasjera na odpowiedzial-
ność, a siebie na zwrot wyasygnowanych pieniędzy, musiała z obojętnością pa-
trzeć na powiększającą się z każdym dniem ruinę miasta56.

W trzecim punkcie ponownie powrócili do kwestii możliwości odwoływa-
nia urzędników niższego szczebla i osób zatrudnionych na różnych posadach 
przez miasto. Otóż zaraz po rozpoczęciu urzędowania Rada przedstawiła wniosek 
dotyczący skasowania posad ławników przy magistratach i plenipotentów fundu-
szów propinacyjnych. Zamierzano w ten sposób zaoszczędzić fundusze, likwidu-
jąc niepotrzebne ich zdaniem stanowiska. Tymczasem i w tym punkcie władza 
wyższa postąpiła wbrew życzeniom Rady, a tym samym zdaniem jej członków 
– „wbrew istotnym potrzebom Miast”57.

Członkowie Rady Miasta Częstochowy stwierdzali więc, że cała Instrukcja 
wydana przez Radę Administracyjną zamiast upraszczać czynności znajdujące się 
w gestii rad municypalnych, jeszcze więcej je utrudniała; zamiast rozszerzyć 
kompetencje, ograniczała je; zamiast skracać formy urzędowej korespondencji, 
jeszcze bardziej je mnożyła. Tym samym – zamiast uproszczać administrację 
miast i nadać radom municypalnym więcej samodzielności, Rada Administracyjna 
wprzęgła je w biurokratyczną machinę58.

W związku z tym członkowie Rady Miasta Częstochowy uznając, że za-
miast pracować dla dobra współobywateli i miasta, według nowych rozporządzeń 
pełnili by swoje urzędy jedynie dla czczego tytułu radców miejskich. Dlatego 
postanowili zaprotestować, a zdając sobie sprawę, że postępując zgodnie z biuro-
kratycznymi czynnościami ich pismo nie trafiłoby do adresata, postanowili wysłać 
je wprost do naczelnika Rządu Cywilnego Królestwa Polskiego.

Znalazły się w nim cztery żądania:

− aby wykorzystując swoje wpływy doprowadził do cofnięcia instrukcji Rady Administra-
cyjnej, a w zamian wyjednał rozwinięcie Ustawy o Radach Miejskich w duchu zapowie-
dzianej decentralizacji;

− aby wyjednał zmianę § 7, tak aby rady municypalne pracowały pod kierownictwem wy-
branej przez siebie osoby, spośród członków Rady Miasta, w obecności Prezydenta lub 
Radnego jako Komisarza Rządowego, tak jak to miało miejsce w Radach Powiatowych 
i Gubernialnych;

− aby prezydenci i burmistrze miast byli mianowani przez Radę lub przynajmniej na jej 
przedstawienie;

− aby niepotrzebne posady ławników honorowych Magistratu, plenipotentów funduszu 
propinacyjnego, deputatów itp. zostały zniesione.

56 Tamże, s. 49.
57 Tamże.
58 Tamże, s. 50.
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Na zakończenie listu członków Rady Miasta Częstochowy do Aleksandra 
hr. Wielopolskiego, oznajmili mu, iż zgodnie z ostatnią ich uchwałą, zawiesili 
swoje czynności do czasu otrzymania odpowiedzi. Pod listem podpisali się: Ka-
linka, Ferencowicz, Wodziński, Stasiakowski, Trojanowski i Bonasiewicz59.

W 1863 r. Rząd Gubernialny Warszawski 3-krotnie informował KRSW 
o tym, iż Rada Miejska Częstochowy „jest w zawieszeniu i posiedzeń nie odby-
wa” – 10(22) stycznia, 8(20) marca i 22 kwietnia (4 maja). Decyzji w jej sprawie 
nie podjął w tym czasie również Wielopolski, chociaż w piśmie gubernatora cy-
wilnego Jakuba Ignacego Łaszczyńskiego do KRSW z 13(25) lipca 1863 r. znaj-
duje się wzmianka o usunięciu honorowych radnych (ławników) w Częstochowie, 
co by oznaczało, że spełniony został jeden z postulatów Rady60.

Nie tylko częstochowska Rada Miasta zawiesiła swoją działalność pod ko-
niec 1862 r. – podobnie postąpiły rady w innych miastach Królestwa Polskiego. 
Związane to było zarówno z ograniczeniem możliwości ich działania przez in-
strukcję Rady Administracyjnej, jak i z zawirowaniami politycznymi, prowadzą-
cymi do wybuchu powstania. Ostateczny koniec samorządu miejskiego w Króle-
stwie Polskim nastąpił 10(22) lipca 1863 r., kiedy to Rada Administracyjna wyda-
ła decyzję, zgodnie z którą tam gdzie członkowie rad miejskich podali się do dy-
misji, a ich zastępcy odmówili objęcia funkcji, obowiązki przejęły magistraty61.

Należy stwierdzić, że reforma samorządowa z lat 1861–1862 zakończyła się 
niepowodzeniem – przede wszystkim ze względu na niechęć władz do tego typu 
rozwiązań. Dodatkowo obawiano się obdarzyć miasta samodzielnością, ze wzglę-
du na możliwość wykorzystania tego ustępstwa przez czynniki rewolucyjne. 
W efekcie rady miejskie ograniczone zostały do funkcji pomocniczej, względem 
prezydentów miast i magistratów. Ostateczny kres samorządu w Królestwie Pol-
skim przyniósł wybuch powstania styczniowego – należy dodać w ramach represji 
do 1874 r. zlikwidowano wszelkie instytucje świadczące o jakiejkolwiek odrębno-
ści tego kraju od Cesarstwa Rosyjskiego62.

59 Tamże, s. 50–51.
60 AGAD, KRSW, sygn. 674, k. 122, 156–164; R. Kołodziejczyk, dz. cyt., s. 51.
61 W. Korotyński, dz. cyt., s. 30–31.
62 A. Korobowicz, W. Witkowski, dz. cyt., s. 97.
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STYCZNIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KALISKIM 

 
Komitet Centralny Narodowy w dniu 24 sierpnia 1862 r. podjął decyzję  

o podziale administracyjnym Królestwa Polskiego. W miejsce 5 guberni utworzo-
nych na mocy ukazu carskiego z 1844 r. zaprowadzał na powrót 8 województw 
funkcjonujących po 1816 r.: augustowskie, kaliskie, krakowskie, lubelskie, mazo-
wieckie, płockie, podlaskie, sandomierskie oraz 39 powiatów wchodzących w ich 
skład. Województwo kaliskie podzielone zostało na 5 powiatów: kaliski, koniński, 
piotrkowski, sieradzki, wieluński1. Częstochowa licząca ok. 10 000 mieszkańców 
wraz z północno-zachodnimi ziemiami znalazła się w powiecie wieluńskim,  
a południowo-wschodnie okolice regionu częstochowskiego włączono do powiatu 
olkuskiego województwa krakowskiego2. 

W województwie kaliskim miały miejsce wydarzenia oraz zachodziły pro-
cesy podobne jak na obszarze całego Królestwa, najczęściej inspirowane wyda-
rzeniami w Warszawie. Społeczeństwo miast, miasteczek, a także większych para-
fii wiejskich brało udział w manifestacjach patriotycznych organizowanych z oka-
zji świąt kościelnych oraz rocznic historycznych. Ich nasilenie nastąpiło po wyda-
rzeniach z 27 lutego 1861 r. w Warszawie, gdy wojsko zaczęło strzelać do ludno-
ści. Pogrzeb 5 poległych stał się wielką demonstracją przeciwko caratowi. Nabo-
żeństwa za poległych z masowym udziałem społeczeństwa odbyły się m.in.  
w Częstochowie na Jasnej Górze, gdzie udział wzięło ok. 600 osób, Piotrkowie, 
Sieradzu i Kaliszu3. Dotychczas pokojowo nastawione manifestacje nabierały 
radykalniejszego charakteru. Zmieniła się także ich forma, z manifestacji religijno-
patriotycznych odbywających się najczęściej w obrębie kościoła na demonstracje 
uliczne. W marcu i kwietniu 1861 r. w miastach powiatu piotrkowskiego doszło 
do rozruchów ulicznych skierowanych przeciwko lokalnej władzy. Najbardziej 
burzliwy charakter miały zajścia w Piotrkowie 23 marca 1861 r., gdzie grupa mło-
dzieży zdemolowała budynki rządowe oraz zaatakowała domy gorliwych urzędni-
ków4. Ta forma demonstracji nasiliła się po masakrze dokonanej 8 kwietnia na 

                                                 
1 S. Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, Warszawa 1972, s. 288–289; H. Jabłoński, Struktura 
cywilnej organizacji prowincjonalnej w Królestwie Polskim, „Przegląd Historyczny” 1938, s. 443 
–445; E. Maliszewski, Organizacja powstania styczniowego, Warszawa 1915, s. 34. 
2 H. Rola, Powstanie styczniowe na ziemi częstochowskiej, Katowice 1965, s. 6. 
3 Tamże. 
4 J. Kukulski, Piotrkowskie w okresie Powstania Styczniowego [w:] Z dziejów Powstania Stycz-
niowego w Piotrkowskiem, red. M. Gąsior, Piotrków Trybunalski 1991, s. 7. 
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placu Zamkowym w Warszawie, gdzie zginęło kilkudziesięciu demonstrantów.  
W Kaliszu mieszkańcy miasta zaatakowali dom naczelnika powiatu Jedlińskiego  
i zmusili go do opuszczenia miasta. Przykład okazał się zaraźliwy. W ciągu kolej-
nych dni – do 17 kwietnia wystąpienia przeciw urzędnikom objęły co najmniej 36 
miasteczek w promieniu sięgającym po Bolesławiec na południu, Łowicz na 
wschodzie i Brześć Kujawski na północy5. Manifestacje patriotyczne nasilały się 
w dniach rocznic narodowych – Konstytucji 3 Maja, Unii Lubelskiej, a także 
rocznic urodzin lub śmierci wielkich Polaków – T. Kościuszki, A. Mickiewicza,  
J. Słowackiego. Powszechnie organizowano też nabożeństwa za ojczyznę. Atmos-
fera patriotyczna przełamywała uprzedzenia społeczne i narodowe. W październi-
ku 1861 r. w Częstochowie Polacy i Żydzi zorganizowali wspólną manifestację 
związaną z rocznicą Unii Lubelskiej. Odezwy wzywające do manifestacji wydały 
środowiska polskie i żydowskie. Przed kościołem św. Zygmunta zgromadziło się 
kilkaset osób. Pochód ze sztandarami narodowymi przeszedł ulicami Częstocho-
wy do synagogi, gdzie do zebranych przemówił dyrektor żydowskiego gimna-
zjum, Daniel Neufled. W konsekwencji Neufled został aresztowany i następnie 
wydalony z Częstochowy, natomiast gimnazjum zostało zlikwidowane. W mieście 
doszło do rozruchów – żołnierze rosyjscy plądrowali domy i podpalili budynki na 
starym mieście6. 

Wpływ na rozwój ruchu narodowego miały pielgrzymki na Jasną Górę. Jan 
Szubert – świadek i uczestnik wydarzeń w 1861 r. w Częstochowie – w niedawno 
odnalezionym i wydanym w końcu 2012 r. pamiętniku napisał:  

 
Prawie przez cały rok 1861, gdyż od połowy maja, już na Wielkanoc, na Zielone 
Świątki, na Boże Ciało, jak i na Narodzenie Matki Boskiej i Wszystkich Świętych 
gromadziło się w Częstochowie, właśnie na Jasnej Górze niezwykłe mnóstwo po-
bożnych pątników z różnych sfer społecznych i ze wszystkich ziem polskich. Nie 
tylko z Królestwa, nie tylko z zabranych Zachodnimi Guberniami zwanych, lecz  
i z Galicji, z Księstwa Poznańskiego, z pogranicznego Śląska i Krakowa jechali  
i szli nieomal wszystkimi drogami, przeważnie ludzie młodzi, rzemieślnicy i młodzi 
urzędnicy, obywatele ziemscy i wiejscy, uczniowie i studenci. Szły kompanie nieraz 
z bardzo odległych zakątków kraju, całymi parafiami a często z księżmi na czele  
i z własną orkiestrą7.   

 

Pielgrzymki na Jasną Górę obok intencji religijnych przybierały także cha-
rakter manifestacji politycznych. Z relacji uczestników pielgrzymek wynika, iż  
w końcu sierpnia 1861 r. na Jasnej Górze zebrało się „do 80 000 luda z różnych 
stron Polski dawnej było na odpust zebranych, a wszyscy jednym duchem przeję-
ci” i dalej następująca refleksja „że jakby cudem stało się przeobrażenie całego 
narodu i podniesienie jest w duchu, odwadze i poświęceniu, jak tego nigdy nie 

                                                 
5 S. Kieniewicz, dz. cyt., s. 151–152. 
6 H. Rola, dz. cyt., s. 22. 
7 J. Szubert, Pamiętnik częstochowianina – powstańca styczniowego, oprac. Z. Strzyżewska, Czę-
stochowa 2012, s. 11.  
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było”8. Miejscem licznych pielgrzymek było także sanktuarium Matki Boskiej 
Gidelskiej w kościele dominikanów w Gidlach. 

Z manifestacjami patriotycznymi zbiegły się wystąpienia chłopskie. Ich 
przyczyną była carska ustawa uwłaszczeniowa z 19 lutego (3 marca) 1861 r. 
obejmująca chłopów w Rosji, która nie dotyczyła jednak chłopów polskich spod 
zaboru rosyjskiego. Tymczasem włościanie z Królestwa Polskiego zrozumieli 
ustawę jako zwolnienie ich od powinności feudalnych. Zaczęli masowo odmawiać 
odrabiania pańszczyzny. Stawiali opór przeciwko powrotowi do feudalnej zależ-
ności. Wystąpienia chłopskie, głównie o charakterze zbiorowym, miały miejsce 
szczególnie w okresie marzec – kwiecień – maj 1861 r. Zdaniem Henryka Gryn-
wasera były to strajki ekonomiczne polegające na odmówieniu przez całe wsie 
odrabiania pańszczyzny. Czas trwania oporu wahał się w granicach 1–24 dni9. 

Ruch oporu w Wieluńskiem zapoczątkowali włościanie wsi Radoszewice 
11 kwietnia 1861 r. Objął on swym zasięgiem cały powiat. Do połowy maja ogar-
nął ogółem 81 wsi. Najdłużej trwał w Radoszewicach – 15 dni. Podobnie było  
w Osjakowie, Raduszycach, Bębnowie, Konopnicy, Rychłocicach10. Zbiorowy 
opór chłopów w Piotrkowskim rozpoczął się 15 kwietnia 1861 r. w dobrach Wola 
Krzysztoporska. Do końca miesiąca objął 61 wsi, tj. 988 gospodarstw chłopskich. 
Od 21 maja, na okres 24 dni przerwało pracę na pańskich polach 147 chłopów ze 
wsi Soborzyce i Okołowice. Od 3 do 20 czerwca nie wychodzili do pracy chłopi 
ze wsi Brudzew, Dobryszyce, Raciborowice, Kobiele, Niedośpielin, Rzeki, Szy-
dłów i z innych miejscowości. Czerwcowy opór chłopów objął 42 wsie. W powie-
cie piotrkowskim opór chłopów przeciwko pańszczyźnie objął 104 wsie, trwał do 
późnej jesieni i należał do najsilniejszych w Królestwie11. Najdłużej odrabiania 
pańszczyzny odmawiali chłopi w Soborzycach – 24 dni. 

Na postawę chłopów ze wsi położonych na pograniczu Częstochowskiego, 
Wieluńskiego i Radomszczańskiego wpływały także wydarzenia mające miejsce 
w latach 1858–1860. Chłopi będący w sporze z właścicielem dóbr w miejscowości 
Garnek, zaprzestali w listopadzie 1858 r. świadczeń feudalnych, w tym odrabiania 
pańszczyzny. Mężnie znosili długotrwałą egzekucję, która wyniszczała ich mate-
rialnie. Nie zastraszono ich ani chłostą, aresztowaniami czy też uwięzieniem 48 
włościan. Nie ugięli się również i wtedy, gdy we wrześniu 1860 r. Rada Admini-
stracyjna wydała decyzję o sprzedaży 85 osad. Dopiero przymusowe wysiedlenie 
całych rodzin najbardziej aktywnych chłopów w inne strony Królestwa Polskiego 
pozornie rozwiązało problem. Odżył on już niebawem, bo wiosną 1861 r. Kilku-
letnie zmagania chłopów z Garnka z właścicielem ziemskim, Ksawerym Grodzic-

                                                 
8 Za: S. Kieniewicz, dz. cyt., s. 188. 
9 H. Grynwaser, Sprawa włościańska w Królestwie Polskim w latach 1861–1862 w świetle źródeł 
archiwalnych. Pisma, t. 3, Wrocław 1951, s. 201. 
10 T. Olejnik, Powstanie Styczniowe na ziemi wieluńskiej, Wieluń 2013, s. 29. 
11 J. Kukulski, dz. cyt., s. 12–13. 
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kim, stały się symbolem oporu chłopskiego i walki wsi o swe prawa. Wytyczały 
także kierunek działania w sytuacji powstałej w 1861 r.12.  

Manifestacje patriotyczne oraz wystąpienia chłopskie kształtowały sprzyja-
jącą atmosferę do organizowania jawnych i tajnych kół o charakterze narodowym 
oraz do tworzenia organizacji spiskowych. W sierpniu 1861 r. w Piotrkowie grupa 
urzędników na czele ze Zbigniewem Chądzyńskim, Józefem Grzybińskim, Fran-
ciszkiem Golczem, Władysławem Turchettym, Zagórskim, Nowickim i Wrońskim 
zawiązała tajne koło, które swoim wpływem miało obejmować m.in. Radomsko, 
Częstochowę i Wieluń. Koło Chądzyńskiego organizowało manifestacje, demon-
stracje i akcje protestacyjne, rozpowszechniało odezwy, druki i pisma patriotycz-
ne, zbierało fundusze na potrzeby sprawy narodowej. Również aktywną działal-
ność prowadzili nauczyciele i uczniowie piotrkowskiego gimnazjum. Na czele 
ruchu uczniowskiego stał dyrektor gimnazjum Antoni Rogowski oraz nauczyciel 
Leon Kucharski, a także sekretarz szkoły Adolf Dutkiewicz. Dużą aktywność 
wykazywali również uczniowie gimnazjalni: Antoni Szczawiński, Andrzej Dzier-
żanowski i Władysław Wojciechowski13. Koła patriotyczne skupiające młodzież 
szkolną powstawały w miastach gdzie znajdowały się szkoły średnie m.in. w Kali-
szu, Wieluniu i Częstochowie14. 

Ważną rolę spełniali członkowie kół spiskowych pracujący na kolei. Kolej 
żelazna często wykorzystywana była w okresie manifestacji patriotycznych do 
przewozu pielgrzymów na Jasną Górę. Stacje kolejowe w Częstochowie, Piotrko-
wie i Radomsku były miejscem kontaktu spiskowców podróżujących z Warszawy 
i z innych większych miejscowości. Szczególnie pociągi przyjeżdżające z War-
szawy i Krakowa oblegane były przez młodzież w celu zdobycia nowin politycz-
nych, a przede wszystkim konspiracyjnej prasy („Strażnica”, „Pobudka”, „Ruch”, 
„Wolność”). Kolejarze należący do organizacji spiskowych dostarczali ulotki, 
odezwy oraz inne nielegalne materiały. Na dworcu w Częstochowie aresztowany 
został Serafin Eugeniusz Rowiński, przy którym znaleziono plakaty o rocznicy 
unii polsko-litewskiej. Konspiracyjną działalnością na stacji w Częstochowie kie-
rował Edward Stawecki – urzędnik kolejowy. Na rzecz organizacji narodowej 
pracował Maksymilian Chełmoński, także urzędnik kolejowy oraz kolejarz Józef 
Kon15. W Piotrkowie konspiracyjną działalność prowadzili zawiadowca stacji  
– Zagórski, naczelnik biura telegrafów – Nowicki, oraz urzędnik kolejowy  
– Wroński16. 

Członkowie tajnych organizacji spiskowych nawiązywali kontakty z ofice-
rami i żołnierzami stacjonującymi w miastach i miasteczkach województwa kali-
skiego. W połowie 1862 r. kolportowano ulotkę „Do żołnierzy rosyjskich w Pol-
                                                 
12 H. Grynwaser, dz. cyt., s. 26–29; F. Bartkiewicz, Spór o prawa gruntowe chłopów w dobrach 
Garnek, „Rocznik Łódzki” 1960, t. 3, s. 25–55. 
13 Z. Anusik, Życie społeczno-polityczne w latach 1793–1866 [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskie-
go, red. B. Baranowski, Łódź 1989, s. 292–293. 
14 H. Rola, dz. cyt., s. 17; T. Olejnik, dz. cyt., s 36. 
15 H. Rola, dz. cyt., s. 19, 23. 
16 J. Kukulski, dz. cyt., s. 10. 
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sce” wzywającą do wspólnej walki z caratem. Ulotka była rozpowszechniana 
m.in. w Warszawie, Kaliszu, Częstochowie, Piotrkowie, Opatowie. W Często-
chowie bliższą łączność nawiązano z Polakami i Rosjanami z witebskiego pułku 
piechoty. Powstała nielegalna organizacja wojskowa, do której należeli m.in.: mjr 
Andrzej Paszczenko, kpt. Józef Grekowicz, por. Jerzy Rakowski, ppor. Markie-
wicz i ppor. Franciszek Francewicz, chor. Witold Udymowski oraz szer. rosyjski 
Kondratienko. Dowództwo rosyjskie, niepewne swych oficerów przeniosło  
w II poł.1862 r. podejrzanych w głąb Rosji. Większość niższych oficerów pozo-
stawiono jednak na miejscu17. 

Do spiskowej organizacji wojskowej wstąpili także oficerowie z połoc-
kiego pułku piechoty stacjonującego w Piotrkowie: Gromejko, Jan Rudowski  
i Rząśnicki18. 

W armii rosyjskiej służyli żołnierze należący do tajnej rewolucyjnej organi-
zacji „Ziemla i Wola”, z zadaniem nawiązania łączności ze spiskowcami polskimi. 
Do nich należał m.in. kpt. art. Spławski stacjonujący w miejscowości Warta  
w Sieradzkiem19. 

Manifestacje patriotyczne, ruchy chłopskie, coraz bardziej nasilająca się 
działalność organizacji patriotycznych, spotkały się z natychmiastową i zdecydo-
waną reakcją zaborcy. Aresztowania oraz inne formy represji stosowane były przy 
najmniejszych nawet podejrzeniach. Dnia 14 października 1861 r. wprowadzono 
stan wojenny. Królestwo Polskie podzielone zostało na 7 okręgów wojennych  
w tym okręg drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej złożony z powiatów: łowic-
kiego, rawskiego, piotrkowskiego, wieluńskiego z siedzibą dowództwa okręgu  
w Piotrkowie. Dowódcą okręgu w październiku 1861 r. został gen. mjr książę 
Bagration. Okręg drogi żelaznej podzielony został na podokręgi w tym Skiernie-
wice – Częstochowa oraz Częstochowa – Granica. Podokręgi podzielono na tzw. 
odcinki. Odcinkiem drogi żelaznej Radomsko – Zawiercie zarządzał płk Jewgraf 
Alenicz, dowódca pułku stacjonującego w Częstochowie. W ramach okręgów 
utworzone zostały mniejsze jednostki administracyjne, w których stacjonowały 
wojska. W zasadzie pokrywały się one z powiatami. Na czele powiatu stał naczel-
nik wojenny, któremu podlegał naczelnik cywilny, burmistrzowie miast i wójto-
wie gmin. W celu sprawowania ściślejszej kontroli nad ludnością rozległego po-
wiatu, utworzono w nim mniejsze jednostki zwane rewirami (uczastkami), na 
czele z naczelnikami rewirowymi. 

Rządowa machina represji działała sprawnie i bezwzględnie. Rozporządze-
nia władz centralnych docierały szybko do niższych szczebli zarządzania i drobia-

                                                 
17 H. Rola, dz. cyt., s. 25. 
18 J. Kukulski, dz. cyt., s. 17; Z. Anusik, dz. cyt., 294–295; J. Kukulski, Z. Anusik, a także inni 
autorzy piszący o Piotrkowie w powstaniu styczniowym, wśród oficerów stacjonujących w Piotr-
kowie, a należących do organizacji spiskowej, wymieniają: Józefa Grekowicza, Jerzego Rakow-
skiego i Franciszka Francewicza. Zdaniem Roli stacjonowali oni w Częstochowie i tam należeli do 
tajnej organizacji – zob. H. Rola, dz. cyt., s. 25.  
19 J. Oxiński, Wspomnienia z powstania polskiego 1863–1864, oprac. E. Halicz, Warszawa 1965, 
s. 25. 
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zgowo były wykonywane. Zarządzenia zabraniały śpiewania pieśni patriotycz-
nych, gromadzenia się na ulicach i placach, noszenia strojów żałobnych i emble-
matów związanych z żałobą narodową, chodzenia po godz. 22.00 bez zapalonej 
latarni, brania udziału w pogrzebach przez osoby nie będące rodziną zmarłego. 
Nie wolno było urządzać wesel, chrzcin i innych uroczystości rodzinnych bez 
otrzymania zezwolenia. Zabroniono organizowania odpustów, zjazdów i piel-
grzymek przede wszystkim na Jasną Górę20. 

Represje stanu wojennego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – nie 
stłumiły wystąpień przeciwko zaborcy. Przeciwnie, wzrosła mobilizacja społe-
czeństwa i przekonanie, że jakiekolwiek rozmowy ugodowe z władzą nie mają 
sensu. Stan wojenny wywarł zasadniczy wpływ na konsolidację dotąd niezorgani-
zowanego strukturalnie ruchu narodowego. Przyśpieszył polaryzację programową 
i organizacyjną działających tajnych kół, towarzystw, komitetów i organizacji, 
wynikiem czego było powstanie dwu zasadniczych obozów niepodległościowych: 
„Białych” i „Czerwonych”21. 

Obóz „Białych” opierał się przede wszystkim na właścicielach ziemskich 
skupionych w Towarzystwie Rolniczym, którego prezesem był hrabia Andrzej 
Zamoyski. Funkcję wiceprezesa pełnił Aleksander Ostrowski, właściciel dóbr  
z Maluszyna. Jego pozycja niewątpliwie wpływała na postawę właścicieli ziem-
skich z Częstochowskiego, Wieluńskiego, Radomszczańskiego i Kaliskiego, któ-
rzy gremialnie przystępowali do Towarzystwa, a po jego rozwiązaniu w 1861 r. 
stanowili trzon obozu „Białych”. Wielu z nich pozostało przy Ostrowskim i Za-
moyskim, którzy reprezentowali zachowawcze stanowisko w sprawach społecz-
nych oraz dążyli do nadania biegu sprawom narodowym bez porozumienia z obo-
zem „Czerwonych”. Wielu natomiast opowiadało się za pogłębionymi reformami 
społecznymi oraz za możliwością współpracy z „Czerwonymi” w rozwiązaniu 
sprawy narodowej, łącznie z przygotowaniem powstania zbrojnego. Nazwano ich 
„młodą szlachtą”. Genezy „młodej szlachty” można doszukiwać się w spotkaniu, 
które miało miejsce w Żytnie, miejscowości położonej między Częstochową  
a Radomskiem, w majątku Władysława Siemieńskiego. Obok gospodarza w spo-
tkaniu wzięli udział: Włodzimierz Trepka – ziemianin z Wieluńskiego, Józef Ko-
łaczkowski – dziedzic ze wsi Cielętniki sąsiadującej z Żytnem, Zygmunt Siemień-
ski – właściciel ziemski z Silnicy oraz Karol Majewski, znany i operatywny kon-
spirator z Warszawy, uchodzący za jednego z bardziej wpływowych działaczy 
obozu „Białych”. Wynikiem spotkania było zawiązanie tzw. konfederacji szla-
checkiej, stawiającej sobie za cel ujęcie w ramy organizacyjne ruchu powstańcze-
go, do którego chciano wciągnąć całe ziemiaństwo powiązane z „żywiołami miej-

                                                 
20 H. Rola, dz. cyt., s. 23; T. Olejnik, dz. cyt., s. 63; F. Romotowska, Rząd carski wobec manife-
stacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 1860–1862, Warszawa 1971, s. 90. 
21 Geneza i program, a także działalność obozu „Białych” i „Czerwonych” są szeroko opisane  
w literaturze dotyczącej powstania styczniowego. Stąd zrezygnowano z jej omawiania w niniej-
szym artykule.  
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skimi”. Konfederacja miała opierać się na „mężach zaufania” Towarzystwa Rolni-
czego, zachowując niezależność od wpływów Andrzeja Zamoyskiego22.  

Po wprowadzeniu stanu wojennego konsolidowało się także środowisko 
„Czerwonych”. W Warszawie przedstawiciele kół i organizacji spiskowych wyło-
nili wspólny Komitet Ruchu zwany też Komitetem Miejskim, który swoją działal-
ność rozszerzył poza Warszawę. Wysłał on swoich agentów na prowincję celem 
tworzenia tam struktur organizacyjnych. W czerwcu 1862 r. Komitet Miejski 
przekształcił się w Komitet Centralny Narodowy (dalej: KCN) mający charakter 
tajnego rządu narodowego, którego głównym zadaniem było przygotowanie 
zbrojnego powstania23. W lipcu 1862 r. w nowoutworzonych województwach 
mianowano władze według wydanego rozporządzenia KCN mówiącego o wła-
dzach wojewódzkich i powiatowych. W województwie kaliskim do powołanego 
Komitetu wchodzili pełniąc w nim następujące funkcje: 

 

 naczelnik cywilny województwa – ks. Wawrzyniec Cent proboszcz z Sulejowa, 
 naczelnicy wydziałów: wojennego, administracyjnego i skarbowego – Bogucki, 

Turczynowicz, Grzywiński, 
 komisarz KCN – Gustaw Wasilewski, 
 naczelnik wojskowy województwa – vacat. 

 

Naczelnicy – wojewódzki i wydziałowi reprezentowali organizację lokalną, 
a komisarz był mężem zaufania KCN. Miał on prawo veta zawieszającego uchwa-
ły komitetu, wolno mu było informować o wszystkim co działo się w organizacji  
i ze wszystkiego zdawać sprawę do Warszawy bez porozumiewania się z naczel-
nikiem województwa24. Naczelnicy cywilni mieli zabezpieczyć powstanie od stro-
ny materialnej, naczelnicy wojskowi przygotować województwo do walki zbroj-
nej. Z pamiętników Jana Kajetana Janowskiego wynika, iż KCN nie wyznaczył 
wojskowego naczelnika województwa kaliskiego, gdyż po prostu nie miał odpo-
wiedniego kandydata na to stanowisko25. Sprawą miał się zająć komisarz KCN,  
G. Wasilewski. Niestety naczelnik wojskowy mianowany został dopiero na kilka 
dni przed wybuchem powstania. Brak naczelnika wojskowego miał negatywny 
wpływ na stan przygotowania województwa kaliskiego i poszczególnych powia-
tów do powstania pod względem militarnym. 

Przystąpiono także do organizowania władz powiatowych. Na czele powia-
tu stali naczelnik cywilny i wojskowy. Z literatury ogólnej o powstaniu stycznio-
wym a także regionalnej wynika, iż w województwie kaliskim funkcjonowali 
jedynie naczelnicy cywilni. Według Edwarda Maliszewskiego pierwszymi naczel-
                                                 
22 S. Kieniewicz, dz. cyt., s. 171; W. Przyborowski, Historia dwóch lat 1861–1862, t. 2, cz. 1, 
Kraków 1893, s. 410; A. Sokołowski, Dzieje powstania styczniowego 1863–1864, Berlin-Wiedeń 
[b.d.w.], s. 97; R. Szwed, Powstanie styczniowe w Radomszczańskiem, wyd. II, Radomsko 
[b.d.w.], s. 12. 
23 S. Kieniewicz, dz. cyt., s. 208, 257. 
24 Archiwum Główne Akt Dawnych [dalej: AGAD], Organizacja Narodowa Powstania Stycznio-
wego z lat 1861–1864, Zespół 244, Wstęp do inwentarza, oprac. D. Lewandowska; S. Kieniewicz, 
dz. cyt., s. 289. 
25 J.K. Janowski, Pamiętnik o powstaniu styczniowym, t. 1, Lwów 1923, s. 181. 
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nikami w powiatach byli: w kaliskim – Teodor Radoński, w konińskim – Julian 
Wieniawski, w piotrkowskim – Józef Zielonka, w sieradzkim – Antoni Olszowski, 
w wieluńskim – Pelagiusz Cielecki26. Nie ma jednak pewności czy wszyscy oni 
funkcje swoje pełnili już przed wybuchem powstania27. Przypuszczać należy, iż 
nieco lepiej przedstawiała się sytuacja w miastach. W Częstochowie naczelnikiem 
cywilnym jeszcze przed wybuchem powstania został Julian Kalinka, znany i ce-
niony lekarz oraz społecznik, związany z obozem „Czerwonych”28.  

Z relacji Józefa Oxińskiego wynika, iż w dniach poprzedzających powsta-
nie spotkał się m.in. z naczelnikami miast Kalisza, Sieradza, Warty. Niestety, nie 
wymienia ich nazwisk. Z kontekstu omawianych przez Oxińskiego problemów 
można wnioskować, iż naczelnicy cywilni funkcjonowali także w Zduńskiej Woli, 
Łasku, Pabianicach, Szadku, Uniejowie, Błaszkach i Turku29. 

W miastach i miasteczkach, gdzie ruch patriotyczny był intensywniejszy, 
często dochodziło do tworzenia organizacji powstańczej w sposób samorzutny,  
a nie drogą mianowania, czy powoływania przez pełnomocników KCN lub komi-
sarza województwa. Tak było m.in. w Piotrkowie, gdzie organizacja wyłoniła się  
z komitetu zawiązanego ad hoc, dla urządzenia obchodu rocznicy Unii Lubel-
skiej30. Przypuszczać należy, iż w wyniku inicjatyw oddolnych w wielu miejsco-
wościach funkcjonowali naczelnicy cywilni, którzy następnie podporządkowali się 
władzy zwierzchniej. 

Jeśli można więc mówić o zaprowadzeniu w pewnej mierze struktury orga-
nizacji cywilnej w województwie kaliskim to zupełnie jej nie było pod względem 
wojskowym. W żadnym powiecie nie powołano przed wybuchem powstania po-
wiatowych naczelników wojskowych. Nie oznacza to, że w przygotowaniach po-
wstańczych nic się nie działo. O wielu sprawach, także natury wojskowej, na wła-
sną rękę podejmowali decyzje naczelnicy cywilni, bądź osoby stojące na czele 
miejskich struktur organizacyjnych. Nadal bowiem działalność spiskowa prowa-
dzona była przez tajne koła i organizacje miejscowe. Brak było jednak koordyna-
cji nie tylko w skali województwa, ale również w powiatach i miastach. 

W planach powstańczych KCN województwo kaliskie nie zajmowało ja-
kiegoś szczególnego miejsca. Wynikało to z ogólnych założeń opracowanych 
przez Zygmunta Padlewskiego i z pewnymi modyfikacjami przyjętych przez 
KCN. Plan zakładał utworzenie dwu wielkich ugrupowań powstańczych – w San-

                                                 
26 E. Maliszewski, dz. cyt., s. 67. 
27 Według Tadeusza Olejnika nie ma jakichkolwiek dowodów na to, aby w okresie przedpowsta-
niowym funkcjonowała w Wieluńskiem cywilna lub wojskowa organizacja powstańcza. Zob.  
T. Olejnik, dz. cyt., s. 48. 
28 J. Sętowski, Julian Kalinka (1821–1864). Sylwetka lekarza, członka Rady Miejskiej, naczelnika 
cywilnego Częstochowy w powstaniu styczniowym [w:] Z dziejów Polski XIX i XX wieku. Księga 
Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Szwedowi, red. T. Dubicki, T. Panecki, Często-
chowa 2004, s. 248. Zdaniem J. Sętowskiego, J. Kalinka pełnił funkcję delegata KCN, a naczelni-
kiem został mianowany z chwilą wybuchu powstania.  
29 J. Oxiński, dz. cyt., s. 20, 21. 
30 S. Kieniewicz, dz. cyt., s. 173. 
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domierskim w okolicach Suchedniowa i w tzw. trójkącie granicznym między Ol-
kuszem a Częstochową. Zgrupowanie olkuskie operowałoby w kierunku Kielc 
oraz Piotrkowa i Warszawy. Ponadto plan zakładał opanowanie w każdym woje-
wództwie większego miasta (garnizonowego), gdzie stacjonowały wojska rosyj-
skie. Przede wszystkim należało opanować miasta leżące wzdłuż linii kolejowej. 
Zatem w województwie kaliskim szczególnie chodziło o Piotrków, Radomsko  
i Częstochowę. Należało także zaatakować te miejscowości, gdzie według roze-
znania władz lokalnych można było odnieść zwycięstwo31. 

Termin wybuchu powstania został narzucony w pewnym sensie przez wła-
dze rosyjskie. Miał nim być dzień poboru do wojska (branka) młodych ludzi za-
mieszkałych w miastach nie tak jak dotychczas drogą losowania, lecz wskazanych 
przez urzędników cywilnych i wojskowych. Na tzw. listach proskrybowanych 
znalazły się osoby podejrzane o udział w ruchu narodowym. Na prowincji branka 
miała się odbyć w nocy 22 stycznia 1863 r. Chcąc uchronić młodzież przed przy-
musowym wcieleniem do armii rosyjskiej KCN ogłosił wybuch powstania na noc 
z 22 na 23 stycznia 1863 r. Dotyczące tego rozkazy rozsyłano do województw  
i powiatów poczynając od 15 stycznia. W Kaliskie mogły one dotrzeć już 16 
stycznia. W dwa dni później Grekowicz został przez KCN mieniącym się Tym-
czasowym Rządem Narodowym, mianowany pułkownikiem i naczelnikiem woj-
skowym województwa kaliskiego32.  

Realizując dyrektywę KCN opanowania Piotrkowa, na kilka dni przed wy-
buchem powstania zebrał się w mieście Komitet województwa z naczelnikiem 
cywilnym ks. Centem, komisarzem KCN Wasilewskim, naczelnikiem wojsko-
wym Grekowiczem. W naradzie uczestniczył także naczelnik miasta Piotrkowa  
– Stępkowski oraz oficerowie służący w armii rosyjskiej należący do sprzysięże-
nia: Rakowski, Francewicz i Udymowski. Podczas narady postanowiono uderzyć 
na Piotrków, zlikwidować załogę, zabrać stojącą tam baterię dział polowych  
i uzbroiwszy się w zdobytą broń uderzyć na Radomsko, a następnie Częstochowę. 
W ten sposób w rękach powstańców znalazłaby się linia kolejowa na odcinku 
Piotrków – Częstochowa ze wszystkimi mniejszymi stacjami. Dowództwo nad 
operacją przejął Grekowicz jako naczelnik wojskowy województwa i najwyższy 
rangą oficer. Pieczę nad oddziałami powierzono: Rakowskiemu, Francewiczowi  
i Udymowskiemu. Na miejsce zbiórki sprzysiężonych oraz poborowych uchylają-
cych się od wcielenia do armii rosyjskiej wyznaczono miejscowość Rozprza, leżą-
cą w pobliżu Piotrkowa. Celem omówienia szczegółów ataku na Piotrków ustalo-
no także termin kolejnej narady – ranek 22 stycznia. Z informacji przedłożonej na 
naradzie wynikało, iż sytuacja radykalnie się zmieniła. Do Piotrkowa nadeszły 
znaczne posiłki wojska rosyjskiego. W sumie w mieście stacjonowało ponad 1200 
żołnierzy, w tym batalion piechoty, bateria dział polowych (8 armat) i setka koza-
ków. Uznano, iż opanowanie Piotrkowa w tej sytuacji jest niemożliwe. Zdecydo-
wano zatem, iż w momencie wybuchu walki zbrojnej, pierwszy atak powstańców 
                                                 
31 Tamże, s. 173. 
32 AGAD, Organizacja Narodowa Powstania Styczniowego…; S. Kieniewicz, dz. cyt., s. 347. 
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skierowany zostanie na Radomsko, a po zdobyciu miasta można będzie myśleć  
o ewentualnym opanowaniu Częstochowy i Piotrkowa. Miejsce zbiórki powstań-
ców nie zostało zmienione33. 

Na punkt zborny w Rozprzy do późnych godzin 22 stycznia 1863 r. przyby-
ło ok. 200 ochotników. W trudnych warunkach atmosferycznych (ciemność, 
deszcz) trudno było doliczyć się oraz rozpoznać wiek i uzbrojenie powstańców. 
Przybyli także: Wasilewski – komisarz Tymczasowego Rządu Narodowego, Stęp-
kowski – naczelnik Piotrkowa oraz oficerowie wyznaczeni na dowódców oddzia-
łów: Rakowski, Francewicz i Udymowski. Grekowicz w tym czasie przebywał 
jeszcze w Częstochowie, gdzie gromadził ochotników do powstania. Powstańcy 
na rozkaz oficerów ruszyli w stronę Radomska. Z nastaniem świtu (23 stycznia) 
zatrzymali się pod Kamieńskiem. W czasie marszruty do oddziału przyłączyli się 
ochotnicy przybywający z różnych stron. Przybył także Grekowicz z grupą ochot-
ników z Częstochowy oraz kilkunastu górników z Panek pod wodzą Huberta 
Dembskiego. Liczebność oddziału wzrosła do ok. 300 osób. Dowództwo nad ca-
łością przejął Grekowicz, który zarządził organizację oddziału. W zależności od 
posiadanej broni ochotnicy zostali podzieleni na strzelców (doliczono się 40 sztuk 
broni palnej), kosynierów i drągalników (siekiery, drągi, cepy itp.). Tak zorgani-
zowany i nieco przeszkolony w musztrze oddział wkroczył uroczyście do Ka-
mieńska, gdzie ludność, bądź to przez sprzyjanie powstańcom, bądź też przez 
ciekawość, tłumnie wyszła na powitanie. Nastąpił też uroczysty moment przybicia 
do drzewca sztandaru z Orłem i Pogonią oraz ogłoszenia Manifestu Rządu Naro-
dowego i dekretu o uwłaszczeniu chłopów. Późnym popołudniem, pozrywawszy 
szyny kolejowe oraz linię telegraficzną powstańcy ruszyli w kierunku Radomska. 
Zatrzymali się w lesie pod miastem, gdzie po odpoczynku i rozeznaniu sytuacji po 
północy (24 stycznia) wkroczyli do miasta. Plan opanowania koszar i pojmania 
żołnierzy nie został zrealizowany, gdyż wojska w koszarach nie zastano. Okazało 
się, iż władze rosyjskie zostały poinformowane o zbliżaniu się powstańców. Ścią-
gnięto posiłki z Częstochowy. W mieście urządzono zasadzkę rozstawiając żołnie-
rzy u wylotów ulic z rynku, na którym znaleźli się powstańcy. Zewsząd zostali 
ostrzelani. Bezpośredni uczestnik wydarzeń napisał we wspomnieniach:  

 
Staliśmy więc nieomal bezbronni, pośród strzałów nie wiedząc gdzie strzelać. Ko-
synierów użyć było niepodobne. Skutkiem ciemnej nocy, strzały acz częste niewiele 
nam szkodziły […]34.  
 

W tej pozycji oddział miał się znajdować około półtorej godziny. Widząc 
beznadziejność sytuacji Grekowicz podjął decyzję o wycofaniu się i rozwiązaniu 
oddziału. Po otrzymaniu rozkazu powstańcy zaczęli się wycofywać w kierunku 
Piotrkowa, inni uciekali do pobliskich lasów, bądź kryli się po domach, jeszcze 
inni próbowali wydostać się z miasta koleją. Grekowicz z grupą powstańców do-
tarł do Ojcowa, gdzie Apolinary Kurowski organizował zgrupowanie powstańcze. 

                                                 
33 W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku, t. 1, Kraków 1897, s. 110–111. 
34 Biblioteka Jagiellońska, rkps. 4841, Prace przedpowstaniowe w Piotrkowskiem. 
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Piszący o ataku na Radomsko wśród przyczyn porażki wymieniają: brak 
dostatecznego uzbrojenia, niedostatki w wyszkoleniu wojskowym, młody wiek 
dużej liczby powstańców wywodzącej się z młodzieży szkolnej, trudy długiej 
marszruty z Piotrkowa. Tymczasem autor cytowanej wyżej relacji ocenił sytuację 
następująco:  

 
Był to jeden z najlepiej zorganizowanych oddziałów. Tylko opóźnienie ataku wsku-
tek trzydniowego marszu, a stąd niepomyślne starcie z przygotowanym nieprzyja-
cielem zdemoralizowało młodego żołnierza i zniweczyło przygotowawcze prace35. 
 

Porażka doznana przez powstańców w Radomsku nie była czymś wyjątko-
wym. Wszystkie bowiem akcje dokonane w chwili rozpoczętej walki nie dały 
oczekiwanych rezultatów. Akcje te, nie spełniwszy zadania z punktu widzenia 
militarnego, miały ogromne znaczenie moralne. Rozpoczynały ogólnonarodowe 
powstanie zbrojne z zaborcą i mobilizowało społeczeństwo do walki. Wiadomość 
o ataku powstańców na Radomsko błyskawicznie obiegła całe województwo kali-
skie. Dotarła także do Łodzi, gdzie zrobiła wrażenie na tamtejszej organizacji 
powstańczej. Atak na Radomsko był jednym z 24 na obszarze całego Królestwa,  
a jedynym wystąpieniem zbrojnym w województwie kaliskim w ciągu pierwszych 
dwu dni powstania36. 

Nie doszło do planowanego ataku na miejscowość Wartę w Sieradzkiem, 
którego inicjatorem był Józef Oxiński. W dniu 16 stycznia 1863 r. przybył on  
z Warszawy w charakterze organizatora województwa kaliskiego37. Głównym 
jego zadaniem było urządzenie na pograniczu Poznańskiego, ale już w granicach 
Królestwa Polskiego, dwu stacji dla przyjęcia zakupionej na Zachodzie broni dla 
powstania, a następnie zajęcie się transportem tejże broni w głąb kraju. Akcja ta 
zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ na skutek aresztowania członków pa-
ryskiej komisji zakupu broni, uzbrojenie do kraju nie dotarło. 

Stosując się do dyrektywy KCN, aby zaatakować każdą miejscowość, gdzie 
jest to możliwe, Oxiński dokonał analizy sytuacji w tej części województwa kali-
skiego. Po rozmowie z naczelnikiem miasta Kalisza, który przedstawił sytuację  
w mieście okazało się, iż atak na stolicę województwa jest niemożliwy ze względu 
na liczbę stacjonującego tu wojska rosyjskiego. Podobnie przedstawiała się sytua-
cja w innych większych miastach: w Sieradzu stacjonowały 2 bataliony piechoty  
i 2 sotnie kozaków, podobnie w Łęczycy – 2 bataliony piechoty i 2 sotnie koza-
ków. W miasteczku Warta stacjonowały 2 kompanie piechoty i 1 sotnia kozaków. 
Po rozmowie z naczelnikami Sieradza i Warty oraz kpt. art. Spławskim (wspomi-
nanym powyżej) Oxiński opracował plan ataku, który warto przytoczyć w szczegó-
łach, ze względu na specyficzną sytuację w jakiej powstał i jak został realizowany. 

                                                 
35 Tamże. 
36 Fragment artykułu mówiący o ataku na Radomsko opracowany został na podstawie pracy:  
R. Szwed, Powstanie Styczniowe w Radomszczańskiem…, s. 15–18. 
37 Obok wojewódzkiego naczelnika cywilnego i wojskowego KCN wprowadził funkcję organiza-
torów wojewódzkich i powiatowych co doprowadzało do niejasności tak w zakresie kompetencji 
jak i współzależności władz powstańczych. 
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Powstańczą grupę uderzeniową mieli stanowić młodzi ludzie znajdujący się 
na tzw. listach proskrybowych, których miano wcielić do wojska. Doliczono się, 
że na listach tych z okolicznych miast i miasteczek (Sieradz, Zduńska Wola, Łask, 
Pabianice, Szadek, Warta, Uniejów, Błaszki, Turek) znajdowało się ok. 600 mło-
dych ludzi. Zdaniem Oxińskiego można było liczyć na 50% tej liczby czyli 300 
osób. Na blankietach KCN wydał rozkaz rozesłany do naczelników wyżej wymie-
nionych miast polecający „wziąć wszystkich kandydatów do proskrypcji  
w ścisłą ewidencję, zaopatrując ich w miarę potrzeby i możliwości w zimowe 
ubranie, nadto zaopatrując ich w braku broni palnej w broń sieczną, a mianowicie 
w siekiery, topory, oskardy i kosy. Tak przygotowani mają czekać rozkazu dal-
szego – udania się na punkt zborny”38. Nazajutrz naczelnik Warty informował, iż 
dla proskrybowanych zakupił 48 siekier i toporów oraz 25 oskardów. Nadto miał 
posiadać 6 sztuk broni myśliwskiej w dobrym stanie, proch i materiały do kapi-
szonów39. Opanowanie Warty miał ułatwić fakt rozproszonej dyslokacji wojska  
– 85 kozaków stacjonowało w stajniach i w budynkach znajdujących się u wylotu 
miasta, artyleria ulokowana była w szopach z drugiej strony miasta, piechota kwa-
terowała po dwóch lub trzech żołnierzy w prywatnych domach. Plan działania 
opracowany przez Józefa Oxińskiego przedstawiał się następująco: 

 

 proskrybowanych i zorganizowanych pozostawić w mieście i tajnie przygoto-
wać dla nich siekiery lub topory; 

 na parę godzin przed wybuchem mają się znajdować pod pozorem wizyty  
u gospodarzy domów, w których kwaterują żołnierze, aby w chwili sygnału ja-
dącej i trąbiącej mazura poczty – roztworzyć drzwi wchodowe do domów  
i wraz z przybyłymi proskrybowymi bądź wyciąć, bądź uspokoić znajdujących 
się na kwaterze żołnierzy; 

 na koszary kozackie i stajnie przeznaczyć 30 ludzi uzbrojonych w broń palną  
i siekiery, którzy obstawiwszy drzwi i okna nie dopuściliby wyjścia żadnemu 
kozakowi, zabijając bez litości usiłujących się wydostać; 

 na szopy artyleryjskie przeznaczyć 25 ludzi uzbrojonych w siekiery i przynajm-
niej pięciu strzelców w dobre dubeltówki, a zgładziwszy w cichy sposób pod 
osłoną nocy szyldwachów, osadzić drzwi i okna i nie wypuścić nikogo żywego 
na zewnątrz. 

 
W razie pomyślnego udania się napadu na piechotę, uzbrojony w zdobytą broń od-
dział straceńców poprowadzony zostanie do koszar kozackich i artyleryjskich dla 
ich zupełnego opanowania, a po stanowczym ich opanowaniu i zorganizowaniu od-
działu wejdzie takowy wraz ze mną pod komendę rzeczonego kapitana40.  
 

Jak pisze Józef Oxiński we Wspomnieniach… zostało uzgodnione z kapita-
nem artylerii sprzyjającemu powstańcom, iż wieczorem w dniu wybuchu powsta-
nia zaprosi on na kolację oficerów i junkrów aby nie znajdowali się wśród żołnie-
rzy oraz aby powstańcy mogli ich z łatwością aresztować. Lustracja miasta prze-
konała Oxińskiego, iż plan ataku jest zupełnie odpowiedni.  

                                                 
38 J. Oxiński, dz. cyt., s. 32. 
39 Tamże, s. 29. 
40 Tamże, s. 27–28. 
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Z 300 karnymi żołnierzami – przy użyciu pomocy ułatwiającej ze strony mieszkań-
ców – przedstawiał wszystkie warunki natychmiastowego powodzenia41. 

Józef Oxiński otrzymawszy przez Aleksandra Lütticha informację od KCN, 
iż wybuch powstania wyznaczony jest na 22 stycznia 1863 r. wystosował rozkazy 
do naczelników miast skąd pochodzili proskrybowani. W rozkazach tych powia-
domił ich o terminie i miejscu zbiórki: termin – 22 stycznia 1863 r., godz. 5 wie-
czorem; miejscowość – Miedzno; hasło – „Warszawa”, odzew – „Kraków”. Atak 
na Wartę miał nastąpić o drugiej w nocy z 22 na 23 stycznia42. O wszystkich tych 
ustaleniach powiadomiony został także oficer artylerii kpt. Spławski. Naczelnicy 
miast mieli wyznaczyć punkty zborne na swoim terenie, skąd do Miedzna mieli 
przybywać z proskrybowanymi w zorganizowanych grupach. 

Na miejsce zbiórki udał się Oxiński wraz z Lüttichem, towarzyszącym mu 
od czasu przyjazdu w Kaliskie, w godzinach popołudniowych. Do wyznaczonego 
czasu nikt nie przybył. Późnym wieczorem przybyła jedna osoba43.  

Było nas trzech, godziny płynęły, a nikt nie przybywał, dziesiąta przeszła, czas naj-
późniejszego ogólnego zabrania – nas trzech tylko44.  

W tej sytuacji Oxiński podjął decyzję o odwołaniu akcji uderzenia na mia-
sto. Decyzję przekazał osobiście przybywszy do Warty po północy. 

Drobiazgowo opracowany plan, szczegółowo rozpisane zadania – i całko-
wite fiasko przedsięwzięcia. Ochotnicy nie przybyli, nie było komu podjąć walki. 
Oxiński za ten stan rzeczy obwiniał szlachtę, która miała rozpowszechniać infor-
mację o odwołaniu terminu wybuchu powstania, a nawet zawracać ochotników 
zmierzających do punktu zbornego. 

Józef Oxiński, radykał wśród „Czerwonych”, znany był z niechęci do zie-
miaństwa i do obozu „Białych”. Znalazł więc najprostsze wytłumaczenia nieuda-
nego przedsięwzięcia. Nie udała się także akcja zorganizowania oddziału po-
wstańczego w Częstochowie. Na miejsce zbiórki wyznaczono Ostatni Grosz (dziś 
dzielnica Częstochowy). Spodziewano się ok. 200 ochotników, przybyło niewiele 
ponad 20, w większości była to młodzież szkolna. Tym razem nie przybył nikt  
z organizatorów, nie było też nikogo, kto chciałby przejąć obowiązki dowódcy. Po 
kilkugodzinnym oczekiwaniu część zebranych wróciła do domów, inni udali się do 
Poraja, gdzie również wyznaczony był punkt zborny. Tu także zabrakło dowódcy. 

Według Oskara Awejde organizacja „Czerwonych” w listopadzie 1862 r.,  
a wiec na kilka tygodni przed wybuchem powstania mogła posiadać w całym kra-

                                                 
41 Tamże, s. 30. 
42 J. Oxiński we Wspomnieniach… mylnie podaje datę 21 na 22 stycznia 1863 r. – tenże, dz. cyt., 
s. 32, 37. 
43 Przybyły na miejsce zbiórki ochotnik nazywał się Jan Maźniewski. Był zarządcą majątku pod 
Uniejowem. Był jednym z pierwszych powstańców w tworzącym się oddziale Oxińskiego. Brał 
udział we wszystkich zbrojnych przedsięwzięciach oddziału. Zginął w bitwie pod Koniecpolem 25 
maja 1863 r. Oxiński wysoko oceniał jego postawę żołnierską oraz przymioty charakteru – zob.  
J. Oxiński, dz. cyt., s. 41–42. 
44 Tamże, s. 41, 43. 
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ju ok. 20 tys. zakonspirowanych członków. W województwie kaliskim, w pięciu 
powiatach liczba zaprzysiężonych mogła wynosić ok. 2 tys. osób45. Jak wynika  
z przebiegu wydarzeń z 22 na 23 stycznia 1863 r. niewielu wzięło w nich udział. 

Przygotowania do zbrojnego wystąpienia przeciwko caratowi krytycznie 
zostały ocenione przez współczesnych oraz przez historyków zajmujących się 
dziejami powstania styczniowego. Według Emanuela Halicza województwo kali-
skie było:  

 
[…] terenem nieprzygotowanym do rozpoczęcia walki partyzanckiej. Organizacja 
narodowa w Kaliskiem była bardzo słaba, wpływy jej, niewielkie, ograniczały się 
właściwie do nielicznych mieszkańców miast i miasteczek. Organizacja białych, 
bardzo silna, w terenie, opierająca się na elemencie szlacheckim, była zdecydowanie 
przeciwna walce narodowowyzwoleńczej46. 
 

Krytyczne uwagi wypowiada także najznakomitszy znawca dziejów 1863 
–1864 prof. Stefan Kieniewicz. W monumentalnym dziele „Powstanie Stycznio-
we” pisze:  

 
Ogólnie stwierdzić trzeba, że tylko w Płockiem i Kaliskiem wojewódzka organiza-
cja zawiodła całkowicie w chwili wybuchu 22 stycznia. Nigdzie jednak (poza Pod-
lasiem) nie okazała szczególnej sprawności” i dalej „województwo kaliskie jak dłu-
gie i szerokie nie drgnęło 23 stycznia; organizacja biała sparaliżowała skutecznie 
przygotowania czerwonych47. 
 

Na słabe przygotowania powstania w Kaliskiem wpłynęło wiele czynni-
ków. Jak słusznie zauważył Oxiński nie zdołano należycie wykorzystać patrio-
tycznego zapału społeczeństwa z okresu manifestacji patriotycznych, demonstra-
cji, tworzenia kół spiskowych itp. Zmarnowano okres od 1861 do 1863 r. dla zor-
ganizowania struktur organizacji narodowej. W Sieradzkiem, zdaniem Oxińskie-
go, organizacja miejska („Czerwonych”) „jest oparta na przechwałkach i optymi-
stycznych przypuszczeniach, jest zaledwie w zawiązku”48. Nie lepiej było w Wie-
luńskiem. Tadeusz Olejnik w pracy wydanej na 150-lecie powstania styczniowego 
uwzględniając najnowszą literaturę i dostępne źródła, dochodzi do wniosku, iż:  

 
[…] brak jest jakichkolwiek dowodów na to, by w okresie przedpowstaniowym, 
oraz w pierwszych tygodniach po wybuchu powstania istniała tu wojskowa lub cy-
wilna organizacja powstańcza49.  
 

Można przypuszczać, że w większych miastach i miasteczkach funkcjono-
wali naczelnicy cywilni (na ogół brak jest nazwisk tychże naczelników). Naczel-
nicy cywilni (wojewódzki, powiatowy, miejski) odpowiadali przede wszystkim za 
przygotowanie powstania pod względem materialnym. Wyraźnie o tym przypo-
minała instrukcja KCN z grudnia 1862 r. Głosiła ona, iż:  

 

                                                 
45 J. Szubert, dz. cyt., s. 17, 19, 20; Za: H. Rola, dz. cyt., s. s. 19. 
46 J. Oxiński, dz. cyt., s. 6 (Wstęp, E. Halicz). 
47 S. Kieniewicz, dz. cyt., s. 290, 372. 
48 J. Oxiński, dz. cyt., s. 21. 
49 T. Olejnik, dz. cyt., s. 48. 
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[…] zabrania się komisarzom, jak również każdemu z członków organizacji, spro-
wadzania broni zza granicy. Zabrania się zakładania fabryk broni palnej, fabryk kos  
i wszelkiej innej broni siecznej, gdyż o tym wszystkim KCN pamięta i w swoim 
czasie sprowadzi50.  
 

Zatem tak ważną sprawę jak uzbrojenie oddziałów powstańczych na pro-
wincji wziął na siebie KCN jako najwyższa władza powstańcza. Przygotowaniem 
powstania pod względem wojskowym mieli zajmować się naczelnicy wojskowi. 
A tych w Kaliskiem nie było. Jak pamiętamy wojewódzki naczelnik wojskowy 
(Józef Grekowicz) otrzymał mianowanie na kilka dni przed wybuchem powstania. 
Zapewne nie zdążył mianować naczelników wojskowych w powiatach. W dostęp-
nych materiałach trudno się doszukać w Kaliskiem śladów działalności agentów 
Komitetu, którzy już od połowy 1862 r. mieli zakładać w poszczególnych woje-
wództwach lokalne komitety przygotowujące powstanie51. Odpowiedzialność za 
przygotowania, szczególnie w zakresie wojskowym wziął na siebie obóz „Czer-
wonych” wyłaniając władzę centralną – KCN, który ogłosił się władzą narodową 
przygotowującą  powstanie. Członkowie KCN zebrani na posiedzeniu w dniu 19 
stycznia 1863 r. mieli całkowitą świadomość tego, iż sytuacja wojskowa w prze-
dedniu wybuchu powstania rysowała się katastrofalnie. Rozwiała się nadzieja na 
zdobycie Modlina, w oddziałach zbrojnych formowanych pod Warszawą panowa-
ło zamieszanie, z prowincji nadchodziły niepokojące wieści, zwłaszcza o braku 
broni52. Niezadowalający stan przygotowań do powstania w Kaliskiem należy 
rozpatrywać w kontekście decyzji lub ich braku oraz działalności władzy central-
nej, a także aktywności „Czerwonych” tak w Warszawie jak i na prowincji. Bez 
względu na przyczyny oraz zakres odpowiedzialności bezsprzecznym jest fakt, iż 
województwo kaliskie do wybuchu powstania było słabo przygotowane. Nato-
miast nowej refleksji wymaga powtarzana w pracach o powstaniu styczniowym 
sugestia, iż w województwie kaliskim organizacja „Białych” skutecznie torpedo-
wała przygotowania „Czerwonych”. W świetle wyżej przytoczonych faktów za-
chodzi pytanie: czy było co torpedować? 

Mimo niepowodzenia Nocy styczniowej powstanie przetrwało i nabrało 
nowej dynamiki w organizowaniu struktur powstańczych, oddziałów partyzanc-
kich, w sprowadzaniu broni i amunicji, w tworzeniu zaplecza materialnego, orga-
nizowaniu podziemnego państwa walczącego o nieodległość. Dotyczyło to także 
województwa kaliskiego, gdzie już w okresie wiosenno-letnim odnotowano naj-
większą liczbę operacji zbrojnych na ziemiach Królestwa Polskiego53.  

 
 
 
 

                                                 
50 S. Kieniewicz, dz. cyt., s. 328. 
51 Tamże, s. 288.  
52 Tamże, s. 363. 
53 Tamże, s. 560. 
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KADRA DOWÓDCZA ODDZIAŁÓW ZBROJNYCH 
W POWSTAŃCZYM WOJEWÓDZTWIE KALISKIM 

(1863–1864)

Przeprowadzona kwerenda pozwoliła ustalić 48 dowódców, którzy kiero-
wali oddziałami partyzanckimi w powstańczym województwie kaliskim w latach 
1863–1864. W dalszych rozważaniach uwzględnimy aktywność militarną w gra-
nicach pięciu powiatów (koniński, kaliski, piotrkowski, wieluński, sieradzki), 
prowadzoną przez oddziały lokalne oraz przybyłe z sąsiednich województw. 
Umożliwiające weryfikację predyspozycji dowódczych kryterium samodzielnego 
kierowania w choćby jednym starciu zbrojnym, najmniej 100-osobową partią 
zbrojną spełnia 22 z nich:1

− Franciszek Budziszewski; Maksymilian Broeckere; Kazimierz Mielęcki; 
Władysław Miśkiewicz; Franciszek Parczewski; Kajetan Słupski; Edmund 
Taczanowski (z armii pruskiej);

− Andrzej Denisewicz; Józef Grekowicz; Józef Romocki ps. Wagner (z armii 
rosyjskiej);

− Józef Skrzyński; Stanisław Szumlański (z armii austriackiej);
− Antoni Garczyński (weteran powstania listopadowego);
− Edmund Callier; Teodor Cieszkowski; Aleksander Lüttich; Aleksander Ma-

tuszewicz; Józef Oksiński (emigranci okresu międzypowstaniowego);
− Władysław Rembowski; Napoleon Urbanowski; Antoni Korytyński (cywile);
− Petz/Putz (obcokrajowiec)

Ścieżki życiowych karier2

Rozpiętość wieku dowódców, których znamy datę urodzenia, w momencie 
wybuchu powstania obejmowała 3 dekady – Lüttich i Denisewicz mieli po 21 (ur. 
w 1842 r.), a Garczyński 51 lat (ur. w 1812 r.). Niezależnie od wieku biologiczne-

1 Samodzielni dowódcy mniejszych oddziałów niż wskazano powyżej to: Józef Androszek; Makary 
Drohomirecki; Jan Birtus; Daniłowicz; Jan Dąbski; brat Jana Dąbskiego; Paul Ganier d’Abin; Ho-
remski; Ignacy Kinel; Konieczny –„Miller”; Franciszek Kopernicki; Błażej Kowalski; Józef Kozłow-
ski; Konstanty Kraszewski; Jan Przybyłowicz; Kurnatowski; Paweł Nowicki; Okoniewski; Wincenty 
Pągowski (Bąkowski); Powidzki; Rudzki; Michał Sokolnicki; Henri Soudeix; Michał Zieliński; 
„Żubr”.
2 Dane o poszczególnych postaciach zaczerpnięto z opracowań i artykułów biograficznych, a także 
kompendiów takich jak: Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1935–2013, czy też M. Tyrowicz, 
Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832–1863. Przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik 
bibliograficzny, Warszawa 1964.
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go warto posłużyć się socjologiczno-filozoficzną kategorią generacji, które wpro-
wadzały obowiązujące, bądź dominujące w nich modele zachowań. Za średni 
okres osiągnięcia aktywnego funkcjonowania przez przedstawicieli danego poko-
lenia przyjmuje się ok. 30 lat, gdy występowało podporządkowanie ich generacyj-
nym przeżyciom ukształtowanym przez wydarzenia historyczne i dominujące 
prądy umysłowe3. Pokolenie powstania listopadowego (pierwsza generacja ro-
mantyczna) obejmowało urodzonych od ok. 1800 do 1815 r. (w 1863 r. ich wiek 
zawierał się w przedziale 48–62 lat). Jedynym jego przedstawicielem w kaliskiej 
kadrze dowódczej był Garczyński. Do pokolenia Wiosny Ludów (druga generacja 
romantyczna), które przyszło na świat w latach 1816–1832 r., a w 1863 r. sytuow-
ało się w przedziale wiekowym 31–47 lat, należeli Matuszewicz, Szumlański 
i Taczanowski. Do ostatniej generacji romantycznej, zwanej pokoleniem powsta-
nia styczniowego (ur. w latach 1833–1845), reprezentowanej przez ludzi liczących 
sobie 18–30 lat, zaliczali się Cieszkowski, Callier, Oksiński, Lüttich, Denisewicz, 
Grekowicz, Budziszewski oraz Mielęcki.

Analizując miejsce narodzin, ale i dzieciństwa oraz młodości powstańczych 
komendantów, zauważmy, że wśród 17 z nich dla 8 obszarem takim była Wielko-
polska, zabór rosyjski dla 6, Galicja dla 1, podobnie jeden był najpewniej Węgrem 
lub Czechem. Jeśli chodzi o pochodzenie społeczne, spoza stanu szlacheckiego, 
konkretnie z mieszczaństwa wywodzili się Lüttich i Callier, a co do Denisewicza 
i przybysza z monarchii habsburskiej Putza nie posiadamy wiadomości.

Pod względem przynależności komendantów do grup proweniencyjnych, 
udało się ustalić, że wśród nich 7 wywodziło się z armii pruskiej (21,8%), 
3 z armii rosyjskiej (13,6 %), 1 z armii austriackiej (ok. 4,5%), 5 było przedstawi-
cielami emigracji międzypowstaniowej (22,7%), 4 cywilami (18,1%), 1 wetera-
nem powstania listopadowego (ok. 4,5%), a 1 cudzoziemcem (ok. 4,5%).

Informacje dotyczące wykształcenia o charakterze militarnym postaci 
z rozpatrywanego kręgu osobowego są dosyć ograniczone. Wiadomo, że Szum-
lański ukończył Akademię Wojskową w Wiedniu, Taczanowski Szkołę Artylerii 
i Inżynierii w Berlinie, zaś Grekowicz był absolwentem petersburskiej Akademii 
Sztabu Generalnego. Trzech komendantów, wywodzących się z grupy emigran-
tów przedpowstaniowych, którzy przeszli kurs przygotowawczy w Polskiej Szkole 
Wojskowej we Włoszech w latach 1861–1862, to: Cieszkowski, Lüttich i Oksiński.

Rozpatrując konkretne doświadczenia wojskowe, należy skupić uwagę 
szczególnie na kilku postaciach. Najbogatszym dossier dysponował Antoni Gar-
czyński4. Ten weteran powstania 1830–1831 r. walczył w 19. pułku piechoty li-
niowej i 3. pułku strzelców pieszych dywizji gen. Antoniego Giełguda, otrzymując 
Virtuti Militari wraz ze stopniem ppor., za starcie pod Złotoryją (24 maja 1831 r.), 

3 Zob.: A. Kamińska, Kategoria pokolenia w badaniach nad społeczeństwem, „Kultura i Historia”, 
1/2007, UMSC Lublin; K. Mannheim, Problem pokoleń, „Colloquia Communia” 1992/1993, nr 
11/12, s. 136–169; M. Ossowska, Koncepcja pokolenia, „Studia Socjologiczne” 1983, nr 1, s. 75–87.
4 J. Willaume, Garczyński Antoni Rajmund [w:] Polski Słownik Biograficzny [dalej: PSB], t. 7, Kra-
ków 1948–1958, s. 274.
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a pod Ostrołęką (26 maja 1831 r.) ranny trafił do niewoli. Na emigracji zgłosił 
akces do legionu portugalskiego gen. Józefa Bema, być może uczestniczył w hisz-
pańskiej wojnie domowej lat 30-tych XIX w., a podczas Wiosny Ludów stawił 
się, jako ochotnik do polskiej formacji zbrojnej płk. Mikołaja Kamieńskiego 
w Bolonii (9 kwietnia 1848 r.), walczącej na drugorzędnym froncie wojny pie-
moncko-austriackiej, po czym Legion Polski zaangażował się w obronę republi-
kańskiego Rzymu przed Neapolitańczykami i francuskim korpusem gen. Nicolasa 
Oudinota (16/17 maja – 3 lipca 1849 r.)5. W trakcie wojny krymskiej, jako kapitan 
Pułku Kozaków Ottomańskich Michała Czajkowskiego (Sadyka-Paszy), zimą 
1854–1855 r. dowodził 5 sotnią pod Tulczą nad Dunajem. Podczas wyprawy na 
spaloną po przejściu frontu Dobrudżę awansował na majora kozaków, a w trakcie 
odwrotu z Mołdawii stoczył zbrojną przeprawę przez Dunaj, podczas której jego 
kozacy starli się z kilkoma szwadronami kawalerii gen. Aleksandra Uszakowa, 
przypłacił ciężkimi obrażeniami i niewolą6.

Pięciu dowódców dosłużyło się w armii pruskiej stopni oficerskich, przy 
czym Słupski był majorem, a Taczanowski podporucznikiem 5. Brygady Artylerii, 
natomiast szeregowymi żołnierzami było dwóch: Callier i Urbanowski. W armii 
austriackiej oficerem był Szumlański, a podoficerem Putz. Grekowicz osiągnął 
stopień kapitana witebskiego pułku piechoty wojska rosyjskiego, a Romocki 
porucznika. 

Znaczną popularnością cieszyły się w omawianym środowisku pola bitew 
europejskiej Wiosny Ludów. W powstaniu wielkopolskim 1848 r. dali się poznać: 
Taczanowski – jako dowódca artylerzystów akademickich i komendant lazaretu 
krotoszyńskiego, Parczewski – dowodząc kompanią pieszą w oddziale Franciszka 
Białoskórskiego (starcia pod Odolanowem 22 kwietnia, Miłosławiem 30 kwietnia 
i Wrześnią 2 maja 1848 r.). W powstaniu tym walczył również Słupecki7. W re-
wolucji węgierskiej wzięli udział: Szumlański, który dosłużył się stopnia kapitana 
armii powstańczej oraz Miśkiewicz i Matuszewicz, służący w Legionie Polskim 
gen. Józefa Wysockiego (1849 r.)8. W kolejnej fazie włoskiego Risorgimento 
ponownie uaktywnił się Taczanowski – uczestnik walk na froncie neapolitańskim, 
w szeregach Legionu Polskiego armii Republiki Rzymskiej. Fachowy artylerzysta 
miał wkład w zwycięstwo dywizji Giuseppe Garibaldiego nad interwentami 
z Królestwa Obojga Sycylii pod Velletri (19 maja 1849 r.), jak też w ufortyfiko-

5 O Legionie Polskim m.in.: H. Batowski, Legion Mickiewicza w kampanii włosko-austriackiej 1848 
roku, Warszawa 1956; S. Szostakowski, Na barykadach wolności, Warszawa 1986, s. 33–49.
6 Zob.: J. Chudzikowska, Dziwne życie Sadyka Paszy. O Michale Czajkowskim, Warszawa 1982, 
s. 337–338, 349, 362, 373–374; A. Lewak, Dzieje emigracji polskiej w Turcji 1831–1878, Warszawa 
1935, s. 125–126.
7 Zob.: C. Frankiewicz, Działania wojenne w Wielkopolsce w roku 1848, cz. 2: Miłosław-Sokołowo,
Poznań 1926; M. Rezmer, Wielkopolska Wiosna Ludów (1848 roku). Zarys dziejów militarnych,
Poznań 1993; J. Staszewski, Generał Edmund Taczanowski, Poznań 1936.
8 Polski wątek węgierskiej Wiosny Ludów poruszali m.in.: I. Kovacs, Polacy w węgierskiej Wiośnie 
Ludów 1848–1849, Warszawa 1999; E. Kozłowski, Legion Polski na Węgrzech 1848–1849, War-
szawa 1982; tenże, Generał Józef Bem, Warszawa 1958; A. Szmyt, Generał Józef Wysocki w służbie 
wolności Polaków i Węgrów, Olsztyn 2001.
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wanie Rzymu w okolicach zamku św. Anioła. Mianowany republikańskim majo-
rem, podczas kontrataku pod Ponto Molle i Monte Parioli (10 czerwca 1849 r.) 
został ranny i internowany przez Francuzów, przy czym po zajęciu Wiecznego 
Miasta gen. Oudinot zwrócił mu szpadę9.

Prusko-duński konflikt zbrojny o Szlezwik (1849 r.) stał się udziałem Cal-
liera10. W wielkiej wojnie wschodniej, zwanej krymską, uczestniczyli: Szumlań-
ski, początkowo major armii tureckiej, następnie szef sztabu dywizji polskiej Wła-
dysława Zamoyskiego; w szeregach kozaków sułtańskich Miśkiewicz i kawaler 
Orderu Medżidże Matuszewicz, a także legionista Callier, któremu jeszcze po-
święcimy nieco więcej uwagi11.

Trzech późniejszych komendantów powstańczych zaciągnęło się do ochot-
niczej francuskiej formacji Legii Cudzoziemskiej12. Matuszewicz odbył służbę 
w Algierii (3 lipca 1847 r. – 16 maja 1848 r.), skąd de facto zdezerterował na wieść 
o wypadkach rewolucyjnych w Europie. Budziszewski doszedł do stopnia sierżan-
ta grenadierów, zapisując na swym koncie służbę w Algierii, udział w wojnie 
z Austrią w 1859 r., z chlubną postawą w bitwie pod Magentą (4 czerwca 1859 r.), 
oraz kampanię marokańską (w 2. pułku cudzoziemskim w latach 1858–1859). 
Według innych źródeł w 1862 r. walczył jeszcze w Meksyku w korpusie ekspedy-
cyjnym po stronie cesarza Maksymiliana pod Pueblą, gdzie znów wykazał się 
męstwem. Ostatecznie zwolniony został z szeregów Legii 14 maja 1863 r., ze 
świadectwem dobrej służby i trzema medalami za waleczność13. Callier zaciągnął 
się w kwietniu 1854 r. do 2. pułku cudzoziemskiego, a podczas wojny krymskiej 
walczył wraz z całą formacją (brygada gen. Carbuccia, następnie płk. Vientota 
i płk. Martineza w 5. Dywizji gen. Levaillanta) pod Almą (20 września 1854 r.) 
oraz w okopach pod Sewastopolem (listopad 1854 – sierpień 1855 r.). 349 dnia 
obrony 3300 francuskich tyralierów wdarło się na Kurhan Małachowski, bronioną 
przez 880-osobową załogę kluczową pozycję w rosyjskim systemie umocnień. 
Ranny Callier dostał się do niewoli, uwolniony otrzymał awans na sierżanta gre-
nadierów, a także brytyjskie odznaczenie bojowe. W lipcu 1856 r. wraz ze swoją 
formacją, został przerzucony do Algierii (walki z plemionami Kabylów), gdzie 
służył do zakończenia kontraktu, po czym wrócił do kraju14.

9 A. Ostrowski, Garibaldi, Warszawa 1969, s. 133–134; J. Staszewski, dz. cyt., s. 181–182.
10 W. Finder, Callier Edmund [w:] PSB, t. 3, Kraków 1937, s. 191–192.
11 Na temat wojny wschodniej 1853–1856 zob.: M. Klimecki, Krym 1854–1855, Warszawa 2006; 
A. Tarle, Wojna krymska, t. 1–2, Warszawa 1954.
12 R. Bielecki, Polacy w Legii Cudzoziemskiej 1831–1879, Warszawa-Łódź 1992.
13 Z. Wygocki, Budziszewski Franciszek [w:] PSB, t. 3, Kraków 1937, s. 103
14 K. Butkiewicz, Pułkownik Edmund Callier 1833–1893, Warszawa 1974; W. Finder, Callier…, 
s. 192; M. Klimecki, dz. cyt., s. 230–231; R. Marcinek, Legia Cudzoziemska, wczoraj i dziś, Kraków 
2001, s. 57–58; A.Tarle, dz. cyt., t. 2, s. 456–471.
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Pozostaje jeszcze odnotować, że w legendarnej ekspedycji militarnej Gari-
baldiego przeciw Królestwu Obojga Sycylii (1860–1861), choć nie wiadomo od 
kiedy, brał udział Teodor Cieszkowski15.

W sferze aktywności patriotycznej ponownie wyróżniał się Garczyński, 
który uciekł z rosyjskiej niewoli w 1831 r., internowany w Galicji znalazł się 
w twierdzy ołomunieckiej. Na emigracji we Francji przebywał w wojskowych 
obozach dla polskich powstańców (Bourges, Belle-Isle, Morbihan). Ponownie 
pojmanie przez Rosjan w trakcie wojny krymskiej przypłacił zesłaniem na Syberię 
(w latach 1855–1858). Słupski zaangażował się w przedpowstaniową konspirację 
w Toruniu (lata 60-te XIX w.). Taczanowski zorganizował paramilitarne Bractwo 
Jedności w Pleszewie (1861–1862). Denisewicz ścigany za uczestnictwo w kon-
spiracji zmuszony był opuścić granice Rosji (1862 r.). Grekowicz współtworzył 
spisek oficerski w Kaliszu, w konspiracji przedpowstaniowej działali Cieszkow-
ski, Lüttich i Oksiński.

Próba oceny sztuki dowódczej
Analiza praktycznego zastosowania umiejętności dowódczych przez kadrę 

partii zbrojnych zaowocowała propozycją przydziału komendantów do pięciu 
kategorii.

1. Kategoria dowódców wyróżniających się, najlepszych oraz najsprawniejszych:
− dowódcy zwartych, pieszo-konnych oddziałów, prowadzących własne kam-

panie: Callier, Oksiński i Słupski;
− dowódcy jazdy: Budziszewski, Cieszkowski, Matuszewicz, Miśkiewicz i Petz.

2. Kategoria dowódców rozwijających się lub na przeciętnym poziomie:
− Mielęcki, Lüttich, Skrzyński, Szumlański, Romocki, Denisewicz i Broeckere.

3. Kategoria dowódców, którzy wskutek szczególnie niesprzyjających okoliczności 
nie mogli zaprezentować swych możliwości:
− Parczewski, Urbanowski i Korytyński.

4. Kategoria dowódców, z którymi wiązano wielkie nadzieje, co skończyło się wiel-
kim rozczarowaniem:
− Grekowicz, Garczyński i Taczanowski.

5. Kategoria dowódców niekompetentnych:
− Rembowski.

Edmund Callier po krótkim preludium insurekcyjnym pod komendą 
Kazimierza Mielęckiego na Kujawach i północnej części Kaliskiego16, kuracji 

15 Na temat polskiego udziału we włoskim Resorgimento pisali: A. Lewak, Udział Polaków w wło-
skich walkach o wolność, „Insurekcje” 1929, z. I, s. 26–35; E. Halicz, Polacy-garibaldczycy w walce 
o wyzwolenie Włoch (1859–1866), „Za Wolność i Lud” 1960, nr 8, s. 6, wzmiankowali zaś: T. Wi-
tuch, Garibaldi, Wrocław 1998, s. 218; A. Ostrowski, dz. cyt., s. 350–351; M. Żywczyński, Włochy 
nowożytne 1796–1945, Warszawa 1972, s. 179; tenże, Historia powszechna 1789–1871, Warszawa 
1964, s. 399; H. Rzadkowska, Marian Langiewicz, Warszawa 1969; S. Kieniewicz, Powstanie stycz-
niowe, Warszawa 2009, s. 71.
16 Podczas bitwy pod Pątnowem (22 marca 1863 r.) organizację punktów oporu i bezpośrednie kie-
rowanie walką przejął Callier. Jego dominującą rolę podkreśla fakt przebywania w pierwszej linii 
bojowej – to on usiłował panować nad sytuacją.
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i ucieczce z niewoli, ok. połowy maja 1863 r. usiłował przejąć dowództwo nad ok. 
600-osobową, połączoną partią Ludwika Oborskiego, Karola Włodka i Stanisława 
Szumlańskiego (wraz z Kajetanem Słupskim). Samodzielne działania Calliera 
ograniczyły się zrazu do kilkudniowej operacji w Kaliskiem, z dwiema bitwami. 
Nierozstrzygnięta okazała się pierwsza, stoczona pod Grochowami 30 maja 1863 r.,
podczas której dowódca umiejętnie ustawił tyralierę na linii lasu a w newralgicznym
momencie, poprowadził kosynierów powodując wycofanie się silnego oddziału 
ppłk. Aleksandra von Broemsena (4 roty piesze, szwadron huzarów, 100 kozaków 
– łącznie ok. 1100 żołnierzy)17. Druga batalia, rozegrana 31 maja pod Borowcem
/Lipicami k. Grodźca okazała się decydującą. Z ograniczonym już tylko do 
piechoty oddziałem, odpoczywający na korzystnej pozycji wśród wzgórz Callier 
wykonał prewencyjny atak na kilkakrotnie liczniejszego przeciwnika (5 rot 
pieszych, szwadron kawalerii + 4 roty piesze, szwadron kawalerii – łącznie ok. 
2000 żołnierzy i 2 działa), jednakże wkrótce kosynierzy zapoczątkowali rozsypkę, 
skłaniającą komendanta do rozpuszczenia podwładnych18.

Po kilku dniach, jako nowy naczelnik sił zbrojnych województwa 
mazowieckiego, założył Callier kwaterę w obozie Wincentego Raczkowskiego, 
organizując wojewódzką formację pieszą, uzupełnioną jazdą oddziałową, 
a ubezpieczaną kolumną ruchomą Skrzyńskiego (2 kompanie strzeleckie po 110 
osób, 2 oddziały kosynierów – 148 osób, 2 plutony kawalerii po 40, 50-konna
kolumna ruchoma – łącznie ok. 500 powstańców). Wkrótce doszło do naj-
większego militarnego triumfu Calliera. 9 czerwca, wobec nadchodzących trzech 
nieprzyjacielskich kolumn, aby uniknąć starcia usiłował on przenieść obozowisko, 
a na atak zbliżonego rozmiarami oddziału mjr. Marianowicza (2 roty piechoty, 
120 huzarów z kozakami – łącznie ponad 520 żołnierzy) odpowiedział 
kontrnatarciem. Po osiągnięciu sukcesu rozpoczęto pościg, w trakcie którego 
prawe skrzydło z naczelnikiem mazowieckim kontynuowało pogoń za rosyjską 
jazdą, aż po Ignacew19. Mimo, że nie udało się Callierowi całkowicie rozbić 
Rosjan, należy wysoko ocenić jego współpracę z Raczkowskim, fakt wydzielenia 

17 Urzędowy wykaz potyczek wojsk carskich w Królestwie Polskim w 1863–1864, oprac. L. Rataj-
czyk, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1962, t. 8, cz. 2, s. 307; E. Callier, Trzy ustępy 
z powstania polskiego 1863–1864, Poznań 1868, s. 28–29; A. Czubiński, Powstanie 1863/64 na 
Ziemi Kaliskiej, „Zeszyty Naukowe UiAM w Poznaniu”, nr 47, Historia nr 6, Poznań 1964, s. 178; 
tenże, Powstanie 1863–1864 roku we wschodniej Wielkopolsce, Poznań 1993, s. 62; S. Zieliński, 
Bitwy i potyczki 1863–1864, na podstawie materiałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum 
Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1913, s. 203–204.
18 E. Callier, dz. cyt., s. 33; A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 178; S. Zieliński, dz. cyt., s. 203–204.
19 Urzędowy wykaz…, s. 307; E. Callier, dz. cyt., s. 39–40; Z. Gawarecki, Bitwa pod Ignacewem 
i odwrót spod Kleczewa. Wyjątek z pamiętników o powstaniu 1863 r., „Tydzień Literacki” 1877, t. 5, 
s. 195–196, 214–215; J. Ligman, Dwie bitwy [w:] W 40 rocznicę powstania, Lwów 1903, s. 86; 
A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 182; tenże, Powstanie 1863–1864 we wschodniej Wielkopol-
sce…, s. 67–68; Z. Grot, Rok 1863 w zaborze pruskim. Udział społeczeństwa w powstaniu stycznio-
wym, Poznań 1963, s. 137; S. Kalembka, Kujawy wschodnie w powstaniu styczniowym. Rys wybra-
nych zagadnień [w:] Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, red. 
S. Kalembka, Warszawa 1989, s. 56–67; S. Zieliński, dz. cyt., s. 204. 
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lotnego oddziału kawaleryjskiego dla związania jednej z kolumn nieprzyjaciela 
i dostrzegalny wzrost morale podwładnych. Zgodnie z typową dla wojny 1863 r. 
po sukcesie powstańców Rosjanie podjęli działania w celu ich trójstronnego 
osaczania. Pomimo oddalenia się szwadronu Matuszewicza i oddziałku konnego 
Skrzyńskiego, Callier podjął decyzję o przyjęciu walki 11 czerwca pod 
Kleczewem, z kolumną gen. mjr. Nikołaja Krasnokutskiego (2 roty piesze – ok. 
400 żołnierzy i 2 działa)20. We wstępnej fazie uzyskał powodzenie w boju 
obronnym na leśnym wzniesieniu (powstrzymanie natarcia na skrzydła), lecz 
przybycie silnego oddziału rosyjskiego (wraz z mjr. Nelidowem walczyło już 7 rot 
– 1400 żołnierzy z 5 działami), mimo skierowania przeciw niemu kawalerii 
i pododdziałów prawoskrzydłowych oraz prób formowania linii obrony za 
oddziałem osłonowym, doprowadziło do załamania się polskiej obrony, 
a następnie (po utracie przez Calliera kontaktu z większością ludzi) do 
chaotycznego odwrotu. Zbiórka niedobitków skutkowała rozwiązaniem partii. 
Callier przeszedł wówczas do jeździeckich rajdów z jednego krańca na drugi 
kraniec województwa kaliskiego, lecz skonfliktowany z naczelnikiem dwóch 
województw Taczanowskim działał odtąd w Mazowieckiem. Cała powstańcza 
kariera Calliera to znakomity przykład harmonijnego połączenia życiowych 
doświadczeń z predyspozycjami dowódczymi.

Józef Oksiński to najwytrwalszy w Kaliskiem, ale i jeden ze 
sprawniejszych insurekcyjnych dowódców w ogóle. Oddelegowany do organizacji 
partyzanckiego oddziału zmierzyć się musiał z trudnym wyzwaniem, czemu nie 
sprzyjało m.in. słabe zalesienie terenu oraz „biały” charakter tutejszej organizacji 
narodowej. Pierwszy miesiąc powstania poświęcił na przysposobienie ochotników 
do walki (2 plutony strzelców po 46 ludzi, kompania 102 kosynierów, pół 
szwadronu konnego – łącznie 255 insurgentów) – był wówczas jedynym 
aktywnym dowódcą na terenie województwa kaliskiego. W lutym 1863 r. uniknął 
okrążenia, chociaż zdarzało mu się wejść do opuszczonych miejscowości (1–3
luty Uniejów, 4–6 luty Widawa)21. Kolejne zaangażowanie bojowe Oksińskiego, 
po połączeniu z konnicą Aleksandra Lütticha (razem ok. 360 insurgentów) 
polegało na niepokojeniu okolicy Kalisza, a nawet zajęciu 25 lutego Opatówka, 
opuszczonego po utarczce z 80-osobowym oddziałkiem straży granicznej gen. 
Andrieja Brunnera22 Dowódczego kunsztu wymagało wyjście z okrążenia przez  

20 E. Callier, dz. cyt., s. 43–45; Z. Gawarecki, dz. cyt., s. 231–231, 245–247; S. Okoniewski, Z roku 
1863. W 50 rocznicę wspomnienia powstańca, Poznań 1913, s. 25–27; J. Wieniawski, Obrazki 
z mego pamiętnika, t. 2, Warszawa 1911, s. 86; A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 183; tenże, 
Powstanie 1863–1864 we wschodniej Wielkopolsce…, s. 68; S. Kalembka, Kujawy wschodnie…,
s. 57–59; E. Kozłowski, Od Węgrowa do Opatowa. 3.II.1863-24.II.1864, Wybrane bitwy z powstania 
styczniowego, Warszawa 1962, s. 138–147; S. Zieliński, dz. cyt., s. 204–205.
21 J. Oksiński, Wspomnienia z powstania polskiego, Warszawa 1965, s. 67, 69–70; A. Czubiński, 
Powstanie 1863/64 r…, s. 45; tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 32.
22 Urzędowy wykaz…, s. 304; J. Oksiński, dz. cyt., s. 91–92; A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 r. 
we wschodniej Wielkopolsce…, s. 33; W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku, t. 1, Kraków 1897, s. 380; 
S. Zieliński, dz. cyt., s. 191.
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trzy ok. 1,5-krotnie silniejsze kolumny z Wielunia, Sieradza i Kalisza (1000 
piechurów i kozaków), przyjmujące formę bitwy odwrotowej 26 lutego pod 
Kuźnicą Grabowską23. Ośmiodniowa ucieczka przed pościgiem przerywana była 
starciami już tylko 180 powstańców m.in. 3 marca pod Jaworem k. Widawy ze 
zbliżonym liczebnie oddziałem mjr. Pisanko (1/2 sotni kozaków, 85 strzelców 
– ok. 130 żołnierzy)24, a dwa dni później pod Brodnią k. Łaska z kolumną mjr. 
Pietrowa, zakończonym czasową rozsypką 166 insurgentów25.

Po odtworzeniu partii zbrojnej doszło do kolejnych potyczek, podczas 
których Oksiński ze 150 podwładnymi 4 kwietnia przeprowadził skuteczny 
odwrót spod Kuźnicy k. Rudnik, mając przeciw sobie oddział mjr. Merlina (rota 
piechoty i sotnia kozaków – ok. 300 żołnierzy)26, a 11 kwietnia pod Praszką rozbił 
30-osobowy pododdział kozaków, mszcząc zabitego przez nich Teodora 
Cieszkowskiego27. Maj przebiegał zgodnie z partyzancką zmiennością losu, przy 
pierwotnym zamyśle Oksińskiego przejęcia kontroli nad Koleją Warszawsko-
Wiedeńską, dla przerwania łączności z Zachodnim Okręgiem Górniczym. Po 
połączeniu z Lüttichem, już w 900 insurgentów 8 maja pod Rychłocicami stoczył 
bitwę z porównywalnym liczebnie oddziałem płk. Pomierancewa (4 roty piechoty, 
100 kozaków – ok. 900 żołnierzy). Usytuowani na wzgórzu powstańczy strzelcy 
skutecznie razili z dwóch stron nadciągających Rosjan, jednak starcie zakończył 
wymuszony odwrót oraz zmniejszenie się partii do 500 ludzi (246 strzelców, 184 
kosynierów i 86 konnych)28. Następnie Oksiński, po rekonstrukcji oddziału 
współdziałający z oddziałem wieluńskim Juliusza Wilusza de la Croix, 25 maja 
zajął Koniecpol. Powstańczy dowódca zaordynował szyk bojowy dotykający 
prawym skrzydłem mostu nad Pilicą, podczas gdy lewe skrzydło sięgające 
cmentarza i kościoła otrzymało dyspozycję obejścia od tyłu nadciągającego 
oddziału mjr. Bentkowskiego (4 roty piesze, szwadron dragonów i sotnia kozacka 
– ok. 1000 żołnierzy)29. Prawe skrzydło ze strzelcami powstrzymało silny napór 

23 Urzędowy wykaz…, s. 304; J. Oksiński, dz. cyt., s. 93–102; A. Czubiński, Powstanie 1863/64 r…,
s. 150; tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 150; S. Gesket, Voennyje 
dejstvija v Carstve Polskom v 1863 godu. Nacalo vozstanija (I – poł. III), Varsava 1894, s. 239; 
W. Przyborowski, dz. cyt., t. 2, Kraków 1899, s. 247; S. Zieliński, dz. cyt., s. 191–192.
24 Urzędowy wykaz…, s. 304; J. Oksiński, dz. cyt., s. 104–107; A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 
r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 33; S. Gesket, dz. cyt., s. 284; W. Przyborowski, dz. cyt., t. 2, 
s. 248; S. Zieliński, dz. cyt. s. 193.
25 J. Oksiński, dz. cyt., s. 108–109; A. Czubiński, Powstanie 1863/64 r., s. 151; tenże, Powstanie 
1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 33; S. Gesket, dz. cyt., s. 285; W. Przyborowski, dz. 
cyt., t. 2, s. 249. S. Zieliński, dz. cyt., s. 193.
26 A. Giller, Przegrana pod Rudnikami. Rzecz spisana z notat naocznego świadka [w:] Historia 
powstania narodu polskiego w 1861–1864 r., t. 1, Paryż 1867, s. 200; S. Zieliński, dz. cyt., s. 195.
27 Urzędowy wykaz…, s. 305; S. Zieliński, dz. cyt., s. 196.
28 J. Oksiński, dz. cyt., s. 151–158; J. Wieniawski, dz. cyt., t. 2, s. 84; A. Czubiński, Powstanie 
1863/64…, s. 173; tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 57; S. Zieliński, 
dz. cyt., s. 201.
29 Urzędowy wykaz…, s. 295; J. Oksiński, dz. cyt., s. 163–171; Sulima [W. Przyborowski], Wspo-
mnienia ułana z 1863 r., t. 2, Poznań 1878, s. 83–85; A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 181; 
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piechoty, Oksiński zareagował na przesunięcie głównego rosyjskiego natarcia na 
lewą flankę podesłaniem tam 1,5 plutonu strzeleckiego, przejściem wraz z drugim 
plutonem za most dla rażenia lewego nieprzyjacielskiego skrzydła, przy 
pozostawieniu kolejnemu plutonowi obrony mostu. Przeciwnik po bezskutecznych 
szturmach na lewe skrzydło insurgentów ponownie natarł na skrzydło prawe 
i centralnie położony bród, wdzierając się częściowo, a następnie całkowicie do 
miasta. Niedoświadczeni kosynierzy nie mogli dotrzymać pola regularnemu 
wojsku, toteż komendant zalecił uporządkowany odwrót. Nieznużony Oksiński, 
usiłujący atakować urządzenia kolejowe, doprowadził do krótkiego kontaktu 
bojowego ze słabszą liczebnie piechotą rosyjską 27 maja pod Kłomnicami i dzień 
później pod Kruszyną30.

W czerwcu Oksiński z hufcem powiększonym do ok. 1400 powstańców 
(3 bataliony piechoty po 3 kompanie, 1,5 szwadronu jazdy – 188 koni, pluton 
zapasowy) przeprowadził kilka starć odwrotowych. Po dekonspiracji zamiaru 
wysadzenia pociągu, 27 czerwca pod Przyborowem jeden z batalionów 
Oksińskiego przyjął wymianę ogniową z przeciwnikiem31. Nazajutrz pod 
Trzebnicą/Maluszynem został otoczony przez oddziały gen. mjr. Ksawerego 
Czengierego (2 bataliony piesze, 2 szwadrony dragonów, pluton artyleryjski z 2 
działami – ok. 2400 żołnierzy), wówczas udało mu się oderwać od 
nieprzyjaciela32. Jednakże 29 czerwca pod Skotnikami/Przedborzem nastąpiło 
rozproszenie insurgentów przez wojska gen. Redena z Piotrkowa – piechotę 
rozpuszczono, a jazda z Lüttichem poszła w Piotrkowskie33.

Pozostając pod naczelną komendą Taczanowskiego odbył Oksiński z nową 
partią kilka konnych utarczek, m.in. 15 sierpnia pod Łaskami i 20 sierpnia pod 
Złoczewem34. Jesienią podjął się prac organizacyjnych, tworząc niewielkie, 
zwrotne jednostki partyzanckie w poszczególnych powiatach i okręgach 
Kaliskiego. Ostatnim przejawem dążeń Oksińskiego do skomasowania 
znaczniejszych sił partyzanckich była tzw. koncentracja iwanowicka, niezgodna 
jednak z koncepcją naczelnika wojewódzkiego Franciszka Kopernickiego. 
Finałowym akordem zbrojnym z udziałem Oksińskiego było odparcie przez 20 

tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 66–67; W. Przyborowski, dz. cyt., 
t. 4, Kraków 1905, s.230; S. Zieliński, dz. cyt., s. 202.
30 J. Oksiński, dz. cyt., s.172–173; Sulima, dz. cyt., s. 94; J. Kukulski, Z dziejów powstania stycznio-
wego w Piotrkowskiem, Piotrków Trybunalski 1991, s. 29; S. Zieliński, dz. cyt., s. 202.
31 Według dokumentów rosyjskich w dniach 23–27 kwietnia miały miejsce potyczki pod Nieznani-
cami, Trzepnicą i Przedborzem – zob.: Urzędowy wykaz…, s. 296; J. Oksiński, dz. cyt., s. 189–195; 
Sulima, dz. cyt., s. 100; Czubiński, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 67; 
S. Zieliński, dz. cyt., s. 206.
32 Urzędowy wykaz…, s. 296: bitwa gen. Radena z Oksińskim pod Waliszewem 27 czerwca, a mjr. 
Bentkowskiego z częścią partii Oksińskiego k. Zabród; A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 182; 
tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 67; J. Kukulski, dz. cyt., s. 29 
(podaje inną chronologię).
33 J. Oksiński, dz. cyt., s. 196–200; A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopol-
sce…, s.67; J. Kukulski, dz. cyt., s. 31; S. Zieliński, dz. cyt., s. 206.
34 Zob. przypis 80.
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konnych i 60 pieszych powstańców, zabarykadowanych w dworskich 
zabudowaniach, kolumny kpt. Straussa (2 roty i 40 kozaków – ok. 450 żołnierzy) 
– 25 lutego 1864 r. w Chlewach k. Koźminka35. Do realizacji planów tzw. 
wyprawy wielkopolskiej, zgrupowanych za pruskim kordonem ochotników, już 
jednak nie doszło.

Kajetan Słupski wydaje się być, mimo licznych sukcesów, jednym 
z bardziej niedocenianych insurekcyjnych komendantów w Mazowieckiem 
i Kaliskiem. W drugiej połowie maja 1863 r. zgrupowanie oddziałów Słupskiego, 
Ludwika Oborskiego, Karola Włodka i  Stanisława Szumlańskiego (1400 
insurgentów) poruszało się na pograniczu Kujaw, Łęczyckiego, Kutnowskiego 
i Kaliskiego. W drugiej ze wspólnych batalii – 23 maja pod Niewieszem
k. Uniejowa, już na terenie województwa kaliskiego, Oborski wciągnął 
w zasadzkę 2 roty piechoty i 70 huzarów mjr von Keka (ok. 470 żołnierzy), jednak 
po zajęciu przez uciekających Rosjan wiejskich zabudowań, po wielogodzinnym 
natarciu zaprzestano walki36. Ze względu na zranienie Oborskiego, podczas boju 
naczelną komendę przejął Słupski. Po zakończeniu walk podporządkował się 
bezpośrednio Callierowi, zaś po oddzieleniu się kawalerii oddziałowej pod swą 
komendą od głównych sił tego ostatniego – Taczanowskiemu. Podczas 
rozbudowy przez naczelnika mazowiecko-kaliskiego formacji konnej do 
rozmiarów brygady Słupskiemu powierzono dowództwo 2. pułku. Jeden z jego 
szwadronów nie uległ panice podczas boju spotkaniowego z nieprzyjacielską 
kolumną stoczonego 28 sierpnia pod Kruszyną – Nieznanicami (komendant 
wyprowadził niedobitki z pola bitwy). Po zmianie taktyki insurekcyjnej 
w Kaliskiem, 27 września pod Skęczniewem krótka utarczka plutonu flankierów 
z kolumny Słupskiego z podjazdem kozackim kolumny Kondrateńki37,
poprzedziła bitewny pokaz dowódczych predyspozycji pułkownika. Dowódca 
dywizjonu piotrkowskiego po krótkiej utarczce flankierów, rozwinął się między 
dworem a lasem. 6 października pod Wiewcem, wykorzystując niezdecydowanie 
adwersarza – ppłk. Tarasienki z Kalisza, mimo dwukrotnej jego przewagi (3 roty 
piechoty, szwadron huzarów, 1,5 sotni kozaków – ok. 950 żołnierzy i 2 działa) 
– unikającego rozwinięcia piechoty zarządził jednoczesną szarżę obydwu 
szwadronów, od frontu oraz na lewą flankę nieprzyjacielskich huzarów, zmuszając 
ich do odwrotu38. Ostatni, październikowy rajd bojowy połączonych grup 

35 A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 we wschodniej Wielkopolsce…, s. 103; S. Zieliński, dz. cyt., 
s. 219.
36 Urzędowy wykaz…, s. 306; S. Cholewiński, Wspomnienia kawalerzysty z oddziału Włodka
[w:] Spiskowcy i partyzanci 1863 roku, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1967, s. 571–573; J. Wieniaw-
ski, dz. cyt., t. 2, s. 84; A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 178; tenże, Powstanie 1863–1864 r. 
we wschodniej Wielkopolsce…, s. 62; S. Kalembka, Kujawy wschodnie…, s. 54–55; S. Zieliński, dz. 
cyt., s. 201–202.
37 Według dokumentów rosyjskich był to oddział Aleksandra Matuszewicza – zob.: Urzędowy wy-
kaz…, s. 311; A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 94. 
38 Według dokumentów rosyjskich był to ppłk Tarasienkow – zob.: Urzędowy wykaz, s. 311; 
F. Kopernicki, Pamiętnik powstania styczniowego. Notatki z powstania w województwie kaliskim
w 1863 i 1864 r., Warszawa 1959, s. 83; A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej 
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Słupskiego i Matuszewicza zamiast napadu na szwadron straży granicznej
w Krzepicach przyniósł kontakt bojowy z 2-krotnie silniejszą kolumną pościgową 
kpt. Wendorfa z Wielunia (2 roty piesze, pół sotni kozaków). Próba przyjęcia boju 
15 października pod Rudnikami zakończyła się odwrotem wzdłuż kordonu, 
stopniowo, po wsparciu przez kozaków i po oswobodzeniu zaatakowanych przez 
flankierów strażników granicznych, przeradzającym się w chaotyczną ucieczkę. 
Pościg za zmęczonymi powstańcami kontynuowała nowa, zbliżona liczebnie 
grupa operacyjna płk. Pisanko (rota piechoty, 2 sotnie kozackie)39. Kontuzjowany 
Słupski zszedł z pola walki, przekazując dowodzenie Matuszewiczowi.

Franciszek Budziszewski postawiony na czele szwadronu kawalerii, 
szykowanego do przejścia wielkopolskiego kordonu w składzie kadrowej formacji 
tzw. dywizji mazowieckiej Franciszka Kopernickiego w marcu 1864 r., wobec 
fiaska starań innych dowódców, nieoczekiwanie znalazł się w Kaliskiem 
osamotniony. W 111 koni zmierzał wzdłuż linii granicznej w miejsce 
przewidzianej koncentracji, wykorzystując możliwość skutecznego wypadu 
wydzielonym plutonem na oddział straży granicznej – 22 marca pod Ciążeniem. 
Pierwszą z nieprzyjacielskich kolumn, kpt. Burmeistra z Pyzdr (rota piechoty, pół 
sotni kozackiej – ok. 300 żołnierzy), usiłował zatrzymać ogniem dwóch plutonów 
spieszonych ułanów, osłaniających odwrót reszty oddziału, zmuszony jednak 
został do przyspieszenia manewru nadejściem kolejnej kolumny ze Słupcy (rota 
piesza, 30 kozaków – ok. 250 żołnierzy), zwiększającej dwukrotnie potencjał 
wroga, przy czym do starcia doszło również 22 marca, pod Ratyniem. Do pościgu 
za uczestnikami powstańczego rajdu przyłączyli się huzarzy ze Słupcy 
i Kleczewa, ale dzięki doświadczeniu dowódcy udało się insurgentom niewielkim 
kosztem przemknąć między dwoma wrogimi szwadronami pod Tokarkami 
k. Jeziora Godawskiego. Niemal natychmiast wyparty z miejsca postoju, 
Budziszewski podjął rozpaczliwą 3-krotną szarżę zmęczonych jeźdźców przeciw 
wielokrotnie liczniejszym Rosjanom (ponad 4 roty piechoty i 3 szwadrony 
kawalerii), zakończoną ostatecznym rozbiciem oddziału pod Kąpielem
– Ostrowitami40. Dowódcze walory Budziszewskiego, pozostającego do granic 
możliwości w ciągłej styczności z nieprzyjacielem, doceniono awansem 
i nominacją na organizatora pogranicznych województw pruskich.

Teodor Cieszkowski, faktyczny dowódca ataku na Sosnowiec, po 
czasowym komenderowaniu Dąbrowy Górniczej, katastrofie miechowskiej 

Wielkopolsce…, s. 95; L. Ratajczyk, Polska wojna partyzancka 1863–1864. Okres dyktatury Trau-
gutta, Warszawa 1966, s. 193; S. Zieliński, dz. cyt., s. 213–214.
39 Urzędowy wykaz…, s. 311; F. Kopernicki, dz. cyt., s. 87–88; A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, 
s. 95–97; tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 95–96; L. Ratajczyk, dz. 
cyt., s. 193; S. Zieliński, dz. cyt., s. 214–215.
40 J. Łukaszewski, Zabór pruski w czasie powstania styczniowego 1863–1864 r., Jassy 1870, s. 79; 
T. Żychliński, Wspomnienia z 1863 r., Poznań 1888, s. 87–89; A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 
r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 106; Z. Grot, dz. cyt., s. 142–143; S. Kalembka, Kujawy 
wschodnie…, s. 67–68; S. Myśliborski-Wołowski, Rejencja bydgoska a powstanie styczniowe, War-
szawa 1975, s. 146–149; L. Ratajczyk, dz. cyt., s. 321; S. Zieliński, dz. cyt., s. 219–220.
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i kuracji zdrowotnej, rozpoczął kilkunastodniowy etap niezależnej aktywności. 
Zagon ok. 200 powstańców z województwa krakowskiego w Kaliskie wiązał się 
z potyczką 26 lutego pod Pankami, podczas której Cieszkowski zaatakowany 
przez płk. Jefgrafa Alenicza (2 roty piesze, 50 kozaków – ok. 450 żołnierzy i 2 
działa) w uporządkowany sposób wymknął się z obławy41. Po dwutygodniowym 
pobycie w korpusie Mariana Langiewicza przedsięwziął misję formacyjno-
dywersyjną w południowej części województwa kaliskiego, alarmując drobne 
garnizony, m.in. 14 marca Radomsko42, a zrywając linie telegraficzne i mosty 
przerywał połączenia kolejowe. Dwa kolejne starcia polegały na obronie obozów 
powstańczych na pograniczu województwa krakowskiego z kaliskim: 22 marca 
pod Kuźnicą Masłowską wskutek zaniedbania środków ostrożności, został 
Cieszkowski niespodziewanie zaatakowany przez 2-krotnie liczniejszego 
przeciwnika, co trójstronnie osaczanego zmusiło go do zawrócenia ku Kaliskiemu. 
Pięć dni później pod Radoszewicami, defensywne początkowo starcie  przeradzało 
się momentami do tego stopnia w zaczepne, że ostateczny kontratak z polskiej 
strony skłonił kolumnę mjr. Pisanko (2 roty piesze, sotnia kozaków – 490 
żołnierzy) do odwrotu43. Po krótkim załamaniu, wynikającym z konieczności 
rozwiązania niezdolnego do działań oddziału, Cieszkowski wrócił do prac 
organizacyjnych. 10 kwietnia pod Broszęcinem wraz z likwidacją zawiązka nowej 
formacji (28 jeźdźców) przez oddział mjr. Siemienowa (piechota i kozacy – ok. 
500 żołnierzy) stracił życie pozostający w ciągłym ruchu, pełen energii 
komendant44.

Aleksander Matuszewicz był sprawnym komendantem powstańczej jazdy 
w Kaliskiem. Jego nieliczny koniński szwadron 12 lipca pod Zagórowem 
wypełniał odpowiedzialne zadanie osłony zgrupowania gen. Edmunda 
Taczanowskiego (700 powstańców) przed co najmniej dwukrotnie liczniejszym 
oddziałem gen. Kostandy (4 roty piesze, 3 szwadrony huzarów, sotnia kozaków 
– ponad 1400 żołnierzy i 2 działa), ponosząc znaczne straty w starciu 
z huzarami45. Po podziale kawalerii większa część szwadronu sieradzkiego 
i resztki konińskiego połączone pod komendą Matuszewicza dotarły do obozu 
Taczanowskiego w Siedlątkowie k. Uniejowa. Po jego reorganizacji Matuszewicz 

41 Urzędowy wykaz…, s. 304; S. Gesket, dz. cyt., s. 281. Przyborowski podaje, że było 500–700 
powstańców – zob.: W. Przyborowski, dz. cyt., t. 2, s. 200; S. Zieliński, dz. cyt., s.192
42 S. Zieliński, dz. cyt., s. 193.
43 S. Zieliński, dz. cyt., s. 195. Tadeusz Olejnik uważa, że Cieszkowskiemu nie udało się zmusić mjr. 
Pisanko do odwroty – zob. T. Olejnik, Bitwa pod Radoszewicami 27 III 1863. Przyczynek do dziejów 
powstania styczniowego na ziemi wieluńskiej, „Sieradzki Rocznik Muzealny” 1986, t. 7, s. 81–94.
44 Według dokumentów rosyjskich 27 marca pod Radoszowicami i Pajęcznem miała miejsce potycz-
ka oddziału Cieszkowskiego z mjr Pisanko, a 1 kwietnia pod Broszęcinem z mjr. Siemienowem 
– zob.: Urzędowy wykaz…, s. 305; S. Szulc, Pamiętnik kapelana księdza [w:] A. Giller, Polska 
w walce, t. 1, Paryż 1868, s. 109; J. Milczarek, Powstanie styczniowe w Sieradzkiem, Sieradz 1983, 
s. 23; S. Zieliński, dz. cyt., s. 195–196. 
45 F. Kopernicki, dz. cyt., s. 21–22; T. Żychliński, dz. cyt., s. 64; A. Czubiński, Powstanie 1863/64…,
s. 187; tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 72; J. Staszewski, Generał 
Edmund Taczanowski, Poznań 1936, s. 103; S. Zieliński, dz. cyt., s. 208.
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został mianowany dowódcą 1. pułku jazdy kaliskiej (2 dywizjony, każdy po 
2 szwadrony), wkrótce liczącego 600 jeźdźców i współtworzącego Kaliską 
Brygadę Kawalerii Narodowej. Szarżując na czele 3. szwadronu usiłował 
odwrócić przebieg wydarzeń podczas jej ostatniego starcia 28 sierpnia pod 
Kruszyną – Nieznanicami, wszakże powstrzymany został przez rosyjskich 
rakietników, a następnie odparty przez huzarów von Klodta46. Organizując 
w Radomszczańskiem dywizjon konny (300 szabel), 11/12 września pod 
Lutomierskiem odniósł Matuszewicz sukces, wspólnie z rozbitkami partii Roberta 
Skowrońskiego odpierając kilkakrotnie silniejszą nieprzyjacielską kolumnę (3 roty 
piechoty, 2 szwadrony huzarów – ok. 840 żołnierzy i 2 działa)47. Podczas 
czterodniowego rajdu odwrotowego (13–16 października 1863 r.) oddziałów 
Matuszewicza i Słupskiego zmagających się z kpt. szt. Werndorfem (2 roty piesze, 
40 kozaków – ok. 440 żołnierzy)48 przejął naczelną komendę, by po kolejnej 
porażce 16 października pod Dobrą, tym razem zadanej przez mjr. Esmana (1,5 
roty pieszej, 30 huzarów – ok. 330 żołnierzy)49, podzielić zespół kawaleryjski na 
trzy części. Niedługo później urlop spowodowany chorobą zakończy jego 
powstańczą karierę.

Władysław Miśkiewicz był doświadczonym kawalerzystą, który po kilku 
wstępnych potyczkach z końcem lutego 1863 r. dołączył do oddziału Kazimierza 
Mielęckiego, wyróżniając się m.in. odważnymi szarżami na czele 40-konnego 
oddziału, skutkującymi rozbiciem piechoty rosyjskiej – 1 marca pod Biniszewem. 
Według Przyborowskiego podjął też próbę organizacji dowodzenia powstańcami 
22 marca podczas bitwy z mjr. Nelidowem pod Ślesinem, w krytycznej chwili 
wyłączenia z walki naczelnika województwa mazowieckiego50. Od połowy 
kwietnia przebywał u boku Taczanowskiego w Kaliskiem, dowodząc konnicą, od 
początku czerwca w jego sztabie. Zgodnie ze zmianami organizacyjnymi 
kawaleryjskiego zgrupowania zmieniał przyporządkowanie (szwadron powiatu  
kaliskiego; dywizjon pułku Matuszewicza) i wykonywał rozmaite zlecenia 
(werbunek w Poznańskiem, wyprawa ze szwadronem konińskim por. 
Bąkowskiego w Sieradzkie, obfitująca w utarczki podczas przebijania się do 
wojewódzkiego obozu). Po katastrofie największej formacji konnej powstania pod 
Kruszyną – Nieznanicami, został podporządkowany Oksińskiemu, operując 
dywizjonem jazdy powiatów konińskiego i kaliskiego. Ostatni przejaw dowódczej 

46 Zob. przypis 83.
47 A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 we wschodniej Wielkopolsce…, s. 94; S. Zieliński, dz. cyt., 
s. 212.
48 F. Kopernicki, dz. cyt., s. 87–88; A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 we wschodniej Wielkopol-
sce…, s. 95; L. Ratajczyk, dz. cyt., s. 193; S. Zieliński, dz. cyt., s. 214–215.
49 W dokumentach rosyjskich pojawia się data 30 września – zob.: Urzędowy wykaz…, s. 311; 
A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 we wschodniej Wielkopolsce…, s. 212; J. Milczarek, dz. cyt., 
s. 28; L. Ratajczyk, dz. cyt., s. 194; S. Zieliński, dz. cyt., s. 214–215. 
50 Zob. przypisy dotyczące sylwetki dowódczej Kazimierza Mielęckiego 53 i 58.
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aktywności Miśkiewicza stanowił wypad jego jednostki 18 września 1863 r., 
w celu alarmowania powiatowego garnizonu wojsk rosyjskich w Sieradzu51.

Petz Węgier lub Czech z armii austriackiej, jesienią 1863 r. skutecznie 
organizował zaciąg do powstania w Kaliskiem, a w październiku zręcznie uwijał 
się przed przewagą rosyjskich kolumn. Najpierw 1 października pod Dobrą 
z plutonem piechoty kaliskiej (56 osób) zaskoczył na biwaku oddział mjr. Esmana 
(2 roty piesze, szwadron jazdy)52, jednakże mimo wzniecenia zamieszania 
wycofał się. Cztery dni później pod Tokarami silna kolumna nieprzyjacielska (2 
roty piechoty, szwadron huzarów, pluton rakietników – kilkuset żołnierzy)
napadła na trzy plutony kaliskie (sto kilkadziesiąt powstańców) pod jego 
komendą, lecz udało się im ujść bez większych strat53. Kampania Petza w 
powiecie kaliskim trwała do połowy grudnia 1863 r.

Kazimierz Mielęcki – od końca stycznia  1863 r. działał samodzielnie, 
potem krótko pod zwierzchnictwem Ludwika Mierosławskiego na Kujawach. 
Dotychczasowe niedociągnięcia odkupił zebraniem w okolicy Kazimierza 
Biskupiego w powiecie konińskim, 240 ocalałych z pogromu nowowiejskiego 
(120 strzelców, 80 kosynierów i 40 konnych). Następnie 1 marca pod Biniszewem 
już jako naczelnik mazowieckich sił zbrojnych ogniem i szarżą konnicy 
powstrzymał rosyjską kolumnę pościgową (2 roty piechoty, sotnia kozaków – ok. 
490 żołnierzy), podnosząc morale podwładnych i własny autorytet54.
Nieporozumienie z Antonim Garczyńskim, kolejnym dowódcą przybyłym 
z ochotnikami wielkopolskimi w rejon działania Mielęckiego, było podstawową 
przyczyną ostatecznej klęski słabo współdziałających oddziałów partyzanckich 
(łącznie ok. 510 powstańców) zadanej przez dwie skoordynowane kolumny 
nieprzyjacielskie  (5 rot pieszych, 200 jazdy – ok. 1200 żołnierzy) – 2 marca pod 
Mieczownicą – Dobrosołowem55. Mielęckiemu zrazu udało się zająć wiejskie 
chaty, lecz nie mogąc zapobiec przejęciu przez przeciwnika folwarku został 
wyparty i ostatecznie zmuszony do bezładnej ucieczki za kordon – mimo 

51 S. Zieliński, dz. cyt., s. 212.
52 W dokumentach rosyjskich informacja, że to partie Matuszewicza i Słupskiego – zob.: Urzędowy 
wykaz.., s. 311; A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 94; 
S. Zieliński, dz. cyt., s. 213.
53 A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 210; tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wiel-
kopolsce…, s. 94; S. Zieliński, dz. cyt., s. 213.
54 H. Gliszczyński, Mielęcki-Taczanowski [w:] W 40 rocznicę powstania styczniowego, Lwów 1903, 
s. 122; T. Żychliński, dz. cyt., s. 38; A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 146; tenże, Powstanie 
1863–1864 we wschodniej Wielkopolsce…, s. 29; S. Kalembka, Kujawy wschodnie…, s. 33; Z. Grot, 
dz. cyt., s. 118; W. Przyborowski, dz. cyt., t. 2, s. 252; S. Zieliński, dz. cyt., s. 192.
55 Urzędowy wykaz.., s. 304; H. Gliszczyński, dz. cyt., s. 123; A. Guttry, Pamiętniki, t. 1, Poznań 
1870, s. 123–125; W. Zaremba, Wyprawa Garczyńskiego i więzienie pruskie [w:] W 40 rocznicę..,
s. 536; T. Żychliński, dz. cyt., s. 33; A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 146; tenże, Powstanie 
1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 29–30; Z. Grot, dz. cyt., s. 110–120; S. Kalembka, 
Kujawy wschodnie…, s. 34–36; tenże, Dwa epizody z walk partii Mieleckiego w 1863 r. Ciepliny 
i Dobrosołowo, „Acta Universitatis N. Copernici” 1986, Nauki Humanistyczne, z. 167 Historia nr 21, 
s. 44 i n.; W. Przyborowski, dz. cyt., t. 2, s. 253; S. Zieliński, dz. cyt., s. 192–193.
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heroicznej powstrzymującej natarcie obrony cmentarza przez bohaterską garstkę 
strzelców, a przy odcięciu przez rosyjskich jeźdźców od reszty uciekinierów 
kilkudziesięciu trzemeszneńskich uczniów. Choć niechęć do współpracy leżała po 
obu stronach, to Garczyński – przybysz z emigracji, ściągnął na siebie całe odium, 
w odróżnieniu od otaczanego nimbem bohaterstwa zwolennika improwizowanej 
wojny partyzanckiej. 

Z podobnego powodu odmówił Mielęcki porozumienia z poznańskim 
Komitetem Działyńskiego, po powrocie w połowie marca do Kongresówki 
wszczynając działania w północno-zachodniej części powiatu konińskiego. 
Naciskany przez oddział nieprzyjacielski 16 marca pod Goliną, odpowiedział 
dzień później czasowym wejściem do pobliskiego Lądka, wypierając Rosjan56,
podczas gdy jego konny podjazd uległ rozbiciu. Już z doświadczonym Callierem u
boku stopniowo zbierał siły, organizując w leśnych ostępach obronną fortecę, 
ponadto modyfikując strukturę ok. 500-osobowego oddziału (209 strzelców, 144 
kosynierów, 100 jeźdźców, 40 niezaszeregowanych), prowadząc szkolenia 
i wprowadzając karność. Przed spodziewaną walną konfrontacją odnotowano 
jeszcze nieudaną próbę zasadzki wydzielonego pododdziału powstańczego na 
rosyjski konwój – 20 marca pod Kawnicą, oraz potyczkę awangardy kolumny 
pościgowej ks. Emila Wittgensteina (liczącej ponad 2000 żołnierzy) z tylnymi 
strażami polskimi – dzień później pod Kleczewem57. Wskutek zdrady wśród 
okolicznych mieszkańców, zamiast uderzenia na pobliski garnizon nad ranem 22 
marca doszło do boju spotkaniowego na mokradłach Jeziora Gosławskiego 
(Pątnów/Olszak), m.in. również dlatego, iż eksperymentalny szyk marszowy partii 
Mielęckiego pozbawiony był bezpośrednich ubezpieczeń58. Niesprzyjające 
rozwinięciu rosyjskiej kolumny warunki topograficzne spowodowały, iż 
opanowawszy chaos powstańcy odbili górujący nad okolicą tartak, skąd przykryli 
wychodzących z lasu przeciwników strzeleckim ogniem. Wróg poniósł prestiżową 
porażkę, niezależnie od tego, czy przyjmiemy wersję mówiącą o wymuszonym 
brakiem amunicji sprawnym powstańczym odwrocie, czy też przeciwnie
o skłonieniu napastników do wycofania się przez uporczywie naciskających 

56 Urzędowy wykaz…, s. 305 – potyczka z podjazdem; A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 r. we 
wschodniej Wielkopolsce…, s. 30; S. Zieliński, dz. cyt., s. 194 – opisuje utarczkę jako spotkanie 
straży przednich.
57 A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 31; S. Gesket, dz. cyt., 
s. 263; S. Kalembka, Kujawy wschodnie…, s. 37; tenże, Ostatnie bitwy partii Kazimierza Mielęckiego 
w 1863 r., „Prace Wydziału Nauk Humanistycznych bydgoskiego TN S.C” 1971, nr 11, Prace Komi-
sji Historycznej t. 8, s. 27 i n.
58 Urzędowy wykaz…, s. 305; M. Berg, Zapiski o polskich spiskach i powstaniach, t. 3, Warszawa 
1906, s. 110, przyp. 2; H. Gliszczyński, dz. cyt., s. 124;  F. Łuczyński, Pamiątki z roku mej pamięci 
1863 [w:] Spiskowcy i partyzanci, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1967, s. 284–287; T. Żychliński, dz. 
cyt., s. 110; A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 149; tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschod-
niej Wielkopolsce…, s. 31–32; S. Gesket, dz. cyt., s. 267; Z. Grot, dz. cyt., s. 123–125; S. Kalembka, 
Ostatnie bitwy partii Kazimierza Mielęckiego, s. 36; W. Przyborowski, dz. cyt., t. 4, s. 138 i n.; 
S. Zieliński, dz. cyt., s. 194. W pracy Kujawy wschodnie… S. Kalembka podaje, że obaj dowódcy 
byli ranni – zob. tenże, Kujawy wschodnie…, s. 38–39.
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strzelców z kosynierami. Mielęcki, pozbawiony wsparcia rannego i pojmanego do 
niewoli Calliera, zaordynował przemarsz, jednak jeszcze tego samego dnia dał się 
zaskoczyć pod Ślesinem/Mikorzynem przez drugą kolumnę rosyjską mjr. 
Nelidowa, nadchodzącą od Włocławka59. Obustronnie naciskani, wyczerpani 
i niemal bezbronni insurgenci zostali rozbici. Wśród niedobitków za pruskim 
kordonem znalazł się ciężko ranny Mielęcki. Śmierć z bitewnych ran utrwaliła 
legendę „polskiego Bayarda”, należy jednak zaznaczyć, iż często jego ofensywne 
rozkazy nie uwzględniały psychofizycznych możliwości ochotniczego żołnierza. 
Bezwzględnie wytrwałością i odwagą tuszował taktyczne niedoskonałości.

Aleksander Lüttich – uznając naczelną komendę Oksińskiego, kolegi 
z emigracyjnej szkoły wojskowej, od lutego do lipca 1863 r. współdziałał z nim 
w Kaliskiem i w Sandomierskiem, w charakterze komendanta jazdy oddziałowej. 
W kwietniu stanął na czele samodzielnej partii, jednakże bilans tej nieco 
przypadkowej samodzielności (po bitewnym oddzieleniu się) wypada remisowo, 
podobnie jak pierwsze starcie, do którego został zmuszony 23 kwietnia pod 
Wąsoszem (Więckami) przez 2 roty piechoty i 50 kozaków (łącznie 450 żołnierzy) 
płk. Suwarowa60. Unikając otoczenia przesunął Lüttich linię bojową z brzegu do 
wnętrza lasu, gdzie doszło do wymiany ogniowej z udziałem strzelców 
i ulokowanej w leśnym gąszczu wrogiej piechoty, przerywanej akcjami kozaków 
przeciwko strzelcom. Skryci w gęstwinie, poddani ostrzałowi kosynierzy nie brali 
w boju czynnego udziału. Podczas odwrotu partia uległa rozsypce. W późniejszym 
okresie – 3 lipca pod Kaszewicami, rozegnanie ½ sotni kozaków setnika 
Kriukowa, nieco słabszych od własnego 60-konnego oddziału, dzień później 
okupił niespodziewanym rozproszeniem powstańczego obozu pod Chorzenicami, 
przez zasiloną niedobitkami Kriukowa sotnię por. Fiedosowa61. Ponownie 
samodzielnie dowodził jesienią resztkami mazowieckiego zgrupowania Roberta 
Skowrońskiego.

Józef Skrzyński – do kaliskiej insurekcji przybył z uformowanym 
w pruskiej Wielkopolsce oddziałem jazdy w kolumnie Leona Younga de 
Blankenheima w połowie kwietnia 1863 r. U schyłku maja trafił pod dowództwo 
Calliera, który 50-konnej formacji Skrzyńskiego wyznaczył rolę kolumny 
ruchomej, prowadzącej działania rozpoznawczo-osłonowe. Doskonale wywiązał 
się z zadania 9 czerwca, pojawiając się na tyłach rosyjskich oddziałów mjr.
Nelidowa, zmierzających na odsiecz kolegom uwikłanym w starcie z głównymi 

59 W dokumentach rosyjskich znajduje się zapis, że dowodził tu Cieszkowski – zob.: Urzędowy 
wykaz, s. 305; J.Wieniawski, dz. cyt., t. 2, s.118; A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 150; tenże, 
Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 32; S. Kalembka, Ostatnie bitwy partii 
Mielęckiego…, s. 44; Z. Grot, dz. cyt., s. 125; S. Zieliński, dz. cyt., s. 194–195; S. Kalembka w pracy 
Kujawy wschodnie... twierdzi, że bitwa pod Lutomyślem toczona była pod nieobecność obydwu 
komendantów – zob. tenże, Kujawy wschodnie…, s. 39–40.
60 A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 64; J. Gąsiorowski, Bitwa pod Wąsoszem (23 IV 1863) na 
tle walk powstańczych na Ziemi Częstochowskiej, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 1983, 
R. 57, nr 19, s. 206–216; S. Zieliński, dz. cyt., s. 198.
61 Urzędowy wykaz…, s. 308; S. Zieliński, dz. cyt., s. 207.
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siłami Calliera pod Ignacewem, co powstrzymało ich marsz62. Niemożność 
wykonania nazajutrz podobnego polecenia zwierzchnika przyczyniła się do klęski 
zgrupowania pod Kleczewem63. Dalsze działania Skrzyński prowadził 
na Mazowszu.

Stanisław Szumlański komenderował podczas powstania styczniowego 
tzw. 4 oddziałem kaliskim64. Przeważnie operował w większych zgrupowaniach, 
od maja 1863 r. pod zwierzchnictwem Słupskiego, Calliera i Skowrońskiego. 
W pełni niezależnie wystąpił raz, już na terenie województwa mazowieckiego. 
Jako naczelnik sił zbrojnych powiatu kaliskiego po klęsce nieznanickiej nie zdał 
egzaminu, zdymisjonowany na rzecz Oksińskiego.

Józef Romocki najpierw dał się poznać z kierowania niezbyt szczęśliwą 
majową wyprawą zbrojną z Galicji w Krakowskie. Zimą 1863/1864 r., po 
powrocie do Kongresówki odbył z nowym już oddziałem dwa starcia. Najpierw 
przedzierając się w Kaliskie 20 stycznia odparł kozaków pod Chmielnikiem, by 
podczas przechodzenia linii kolejowej dwa dni później pod Rozprzą zostać 
rozbitym i rozproszonym65.

Andrzej Denisewicz uprzednio podkomendny Józefa Grekowicza, Józefa 
Romockiego, Andrzeja Bogusza, Władysława Sokołowskiego-Iskry i Zygmunta 
Chmieleńskiego, w styczniu 1864 r. z polecenia gen. Józefa Hauke-Bosaka, 
dowódcy II Korpusu Narodowej Siły Zbrojnej, przeprowadził akcję ożywiającą 
powstanie w Kaliskiem. W konfrontacji z mjr. Serwatowskim (rota piechoty, 
kozacy – ponad 200 żołnierzy), która miała miejsce 21 stycznia 1864 r. pod 
Rogaczówkiem, 200 powstańczych piechurów początkowo chaotycznie wycofało 
się, lecz gdy dowódca uporządkował oddział, odparli centralnie ukierunkowany 
atak nieprzyjaciela, skłaniając go do odwrotu66. Kolejne starcie oddziału 
Denisewicza odbyło się już w Sandomierskiem.

Trudniej oszacować możliwości Maksymiliana Broeckerego, który 
w kwietniu 1863 r. wiodąc z punktu zbornego w Wielkopolsce ochotników (500 
kosynierów, 150 strzelców, 100 konnych) za kordon w Kaliskiem, stoczyć miał 
dwie utarczki z niezidentyfikowanymi siłami nieprzyjacielskimi – 17 kwietnia pod 
Kleczewem i Wilczynem67.

Franciszek Parczewski przewodził w kwietniu 1863 r. 500-osobowemu 
oddziałowi (w tym 50 jazdy) w Kaliskiem. Poza nieznaną w szczegółach wstępną 

62 Zob. przypis 19.
63 Por. przypis 20.
64 A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 86–87.
65 N. Krzywda-Rzewuski, Wspomnienia obozowe z r. 1863 i 1864…, Lwów 1883, s. 119; S. Zieliń-
ski, dz. cyt., s. 218.
66 Urzędowy wykaz…, s. 301; N. Krzywda-Rzewuski, dz. cyt., s. 119; J. Kukulski, dz. cyt., s. 36; 
W. Przyborowski, Ostatnie chwile powstania styczniowego, t. 1, Poznań-Kraków 1887, s. 208; 
L. Ratajczyk, dz. cyt., s. 269; S. Zieliński, dz. cyt., s. 218.
67 A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 159–160; tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej 
Wielkopolsce…, s. 41–42.
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utarczką 15 kwietnia 1863 r. pod Grabowem68, odbył dwie większe bitwy. 
Planując połączenie z Lüttichem ruszył na południowy wschód, a ze względu na 
niebezpieczeństwo znalezienia się między rosyjskimi grupami operacyjnymi, 20 
kwietnia pod Ochędzynem z defensywnej pozycji na linii lasu podjął wymianę 
ognia ze ścigającym go płk. Oranowskim (200 piechurów), podczas gdy nie 
można było wykorzystać w gęstwinie kosynierów69. 22 kwietnia wskutek 
błędnego oszacowania sił przeciwnika, ustawił w leśnym obozowisku pod 
Kluskami – Cisową k. Rudnik szyk bojowy dla przyjęcia nadchodzących Rosjan 
pod komendą Oranowskiego, w rzeczywistości kilkakrotnie liczniejszych (11 rot 
piechoty, huzarzy, kozacy, 6 dział – 2100 samych piechurów)70. Parczewski nie 
był w stanie zapobiec załamaniu się tyraliery, odmowie wykonania natarcia przez 
kosynierów oraz popłochowi wynikłemu wskutek trójstronnej palby ogniowej 
nieprzyjaciela. Rozsypka oddziału była nieuchronna, przy czym nawet przebicie 
się Parczewskiego z garstką najwytrwalszych podwładnych, po zajściu ich od tyłu 
przez kozaków, zakończyło się ich rozproszeniem.

Napoleon Urbanowski stając w kwietniu 1863 r. na czele świeżo 
sformowanego 250-osobowego oddziału, sprawnie zorganizowanego w powiecie 
sieradzkim, natychmiast postawiony został w trudnym położeniu, jednak potrafił 
wyprowadzić podwładnych z rosyjskiego okrążenia (12 kwietnia, Chojczyny)71.
Kilkudniowy marsz zmusił insurgentów do odpoczynku. 15 kwietnia pod 
Rychłocicami, mimo wystawienia oddziału osłonowego, niemal 2-krotna 
przewaga liczebna zespołu bojowego mjr. Merlina (2 roty piesze – 400 żołnierzy) 
oraz wielokrotna w uzbrojeniu i wyszkoleniu dały o sobie znać72. Najpierw 
odcięto schodzący z mostu oddział osłonowy, następnie zmuszono resztę 
powstańców do zajadłej obrony, przechodzącej w bój odwrotowy, a następnie 
w rozsypkę.

Antoni Korytyński został w czerwcu 1863 r. dowódcą oddziału 
(szwadronu?) wieluńskiego (ponad 120 insurgentów). Połączone dwie kolumny 
wojsk rosyjskich: kaliska pod dowództwem płk. Tarasenkowa (3 roty piechoty, 
1 szwadron jazdy – ponad 700 żołnierzy z 4 działami) i wieluńska płk. 
Wsiewołoda Pomierancowa (4 roty piechoty, 50 kozaków i 30 objeszczyków – ok. 
880 żołnierzy) 15 czerwca podeszły znienacka pod obóz zmęczonych odwrotem 

68A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 158; S. Zieliński, dz. cyt., s. 196.
69 W dokumentach rosyjskich: 4 kwietnia Praszka – zob.: Urzędowy wykaz, s. 305; A. Giller, Prze-
grana pod Rudnikami, s. 213; S. Zieliński, dz. cyt., s. 197. 
70 Według dokumentów rosyjskich Parzymiechy stanowią ciąg dalszy starcia pod Kluskami-
Pustowem – zob.: Urzędowy wykaz, s. 306; A. Giller, Przegrana pod Rudnikami…, s. 214; A. Czu-
biński, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 45; T. Olejnik, Bitwa pod Rudni-
kami, 22 IV 1863. Przyczynek do dziejów powstania styczniowego na ziemi wieluńskiej, „Sieradzki 
Rocznik Muzealny” 1989, t. 9; S. Zieliński, dz. cyt., s. 198–199. 
71 S. Zieliński, dz. cyt., s. 196.
72 Według dokumentów rosyjskich starcie miało miejsce 16 kwietnia – zob.: Urzędowy wykaz, 
s. 306; A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 45; J. Milczarek, dz. 
cyt., s. 23; S. Zieliński, dz. cyt., s. 196.
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powstańców, znajdujący się pod Piaskami k. Lututowa73. Garstka uzbrojonych 
w broń palną przedarła się przez konnicę nieprzyjacielską, z resztą, przede 
wszystkim kosynierami, Korytyński rzucił się w straceńczy bój, w którym zginął 
wraz z niemal zupełnie unicestwioną partią.

Edmund Taczanowski należy do najbardziej znanych powstańczych 
dowódców. Stanąwszy na czele jednej z kolumn ochotników z Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego, po sformowaniu jej na wzór regularnego wojska, 
w połowie kwietnia 1863 r. przekroczył granicę Królestwa Polskiego. 
W przygranicznej miejscowości rozbudowywał i dozbrajał złożony z kilku 
rodzajów formacji zbrojnych oddział, opracowując plan kampanii w Kaliskiem. 
Mimo wzmocnienia partyzantów przez partię zbrojną Emila Faucheuxa
nadchodzący oddział mjr. Oranowskiego/Kondratienki i Maturowa górował 
liczebnością i wyszkoleniem, choć w artylerii siły były wyrównane (partia 
Taczanowskiego: 500 strzelców, 650–700 kosynierów, 50–80 konnych, batalion 
artylerii składający się z trzech przestarzałych armatek, partia Faucheuxa: 150
– 300 insurgentów – razem ok. 1500 ludzi; strona rosyjska: 9 rot piechoty, kozacy, 
objeszczycy, 4 działa – 1800 samej tylko piechoty). Taczanowski trafnie 
wykorzystał walory pozycji obranej pod Pyzdrami, zabezpieczając skrzydła 
i drogę odwrotu, z wydzieleniem rezerwy74. 29 kwietnia, po uprzednim odparciu 
frontalnego ataku przez polskich strzelców, rozpoczęto wielogodzinną wymianę 
ogniową, zakończoną szturmem kosynierów i szarżą kawalerii, co skłoniło Rosjan 
do odwrotu. Wynik dziesięciogodzinnego boju korzystnie oddziałał na morale 
woluntariuszy, aczkolwiek już teraz jeźdźcy i kosynierzy odmówili wykonania 
rozkazu o charakterze zaczepnym. Podczas bitwy Taczanowski swą obecnością w 
pierwszej linii tyralierskiej oddziaływał na podwładnych, oswajając z ogniem 
nieostrzelanych ochotników. Dla uniknięcia kolumn carskich wojsk polski 
dowódca podjął przemarsz wzdłuż granicy, urozmaicany utarczkami konnych 
podjazdów z objeszczykami (1 maja Olesiec, 3 maja Dąbroszyn)75.

Marsze i kontrmarsze destrukcyjnie wpływały na głodnego i dezerterującego
żołnierza, a komendant ewidentnie preferował unikanie bojowego kontaktu 
z nieprzyjacielem. Dopiero odpoczynek w Kole zakończył się (po zerwaniu
mostów i usypaniu szańczyków) 6 maja zetknięciem na nadrzecznej pozycji 
obronnej z ponad 2-krotnie silniejszym gen. Brunnerem (12 rot pieszych, jazda, 

73 A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 69; S. Zieliński, dz. cyt., 
s. 205–206.
74 B. Rogowicz, Pamiętnik kawalerzysty z oddziału Taczanowskiego [w:] Spiskowcy i partyzanci…,
s. 538–540; A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 166; tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschod-
niej Wielkopolsce…, s. 48–49; S. Kalembka, Kujawy wschodnie…, s. 50; W. Przyborowski, dz. cyt., 
t. 4, s. 157; J. Staszewski, dz. cyt., s. 53–64; S. Zieliński, dz. cyt., s. 199.
75 Urzędowy wykaz…, s. 306; B. Rogowicz, dz. cyt., s. 540–541; P. Wysogota-Zakrzewski, Pamiętnik 
wielkopolskiego powstańca z 1863 r, Poznań 1934, s. 19; I. Zieliński, Kilka wspomnień obozowych 
z Kaliskiego z 1863 r. [w:] J. Staszewski, dz. cyt., s. 200; T. Żychliński, dz. cyt., s. 57, 78–79; 
A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 167; tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielko-
polsce…, s. 51–52; Z. Grot, dz. cyt., s. 131; S. Zieliński, dz. cyt., s. 199. 
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4 działa – ok. 2500 żołnierzy). Ok. 100 strzelców osłaniało odpoczynek, następnie 
odmarsz reszty oddziału76. Do ostatniego starcia podczas wiosennej kampanii 
Taczanowskiego doszło w niezbyt sprzyjających okolicznościach, a ponieważ 
z powodu dezercji ubyło ok. 800 podkomendnych, wobec 140 nowych 
ochotników miał on ok. 1200 podwładnych. Przy kilkukrotnej przewadze 
rosyjskich kolumn (Brunnera i Kostandy, dodatkowo Krasnokutskiego), jak też 
zmęczeniu zdemoralizowanych przemarszami powstańców, naczelnik zawrócił na 
północny-zachód, gdzie 9 maja pod Ignacewem obrał wariant defensywny, 
spodziewając się odsieczy ze strony Józefa Seyfrieda77. Po wcieleniu oddziału 
słupeckiego, organizacja sił insurekcyjnych przedstawiała się następująco: 
7 kompanii pieszych – ok. 600 ludzi, kosynierzy ok. 500, jazda – 100 konnych. 
Zajęto pozycję na skrzyżowaniu dróg: Sompolno – Ślesin, Ruszkowo – Ignacewo, 
gdzie centrum obrony stanowił wysoki szaniec, obsadzony przez dwie kompanie 
strzeleckie. Na prawym, dotykającym mokradeł i lasów skrzydle, rozpostartym 
w wiejskich zabudowaniach stanęły kompania strzelców i kompania kosynierów. 
Również skrzydło lewe wspierało się o bagna i moczary, wykorzystywało chaty 
z lewej strony drogi, a osłaniały je rowy i szańce (obsada – 2 kompanie strzelców.) 
Odwodem były kompania strzelców, jazda i gros kosynierów. Inne naturalne 
przeszkody stanowiły podmokłe łęgi olszynowe. Połączone kolumny Brunnera 
z Krasnokutskim (3 roty jegrów, 2 szwadrony huzarów gwardii, sotnia kozacka 
i 2 działa) liczyły 14 rot pieszych, 60 saperów, 4 szwadrony, 127 kozaków 
i objeszczyków – łącznie 3650–3800 żołnierzy oraz 6 dział. I faza starcia 
rozpoczęła się 30-minutowym rosyjskim przygotowaniem artyleryjskim, następnie 
Krasnokutski, który wszedł w zwarcie z powstańcami od strony Lubstowa, rzucił 
piechotę na prawo, następnie na całej linii – powstrzymaną przez strzelców oraz 
kontratakujących kosynierów. Także zajście od tyłu lewego skrzydła 
powstańczego przez rotę strzelców finlandzkich udało się pokrzyżować za pomocą 
rezerwowej kompanii strzelców oraz kosynierów, którzy odrzucili wroga do 
położonego kilka kilometrów dalej folwarku. Insurgenci skutecznie sprawili się 
ponadto na prawej flance odrzucając piechotę z huzarami. II faza batalii 
rozpoczęła się z przybyciem spóźnionej kolumny gen. Brunnera, dzięki czemu 
Rosjanie wykorzystać mogli efekt przewagi liczebnej oraz zaskoczenia. Po 
podejściu bagienną ścieżką spowodowali rozpołowienie lewego skrzydła 

76 Urzędowy wykaz…, s. 306; H. Gliszczyński, dz. cyt., s. 125; B. Rogowicz, dz. cyt., s. 542–544; 
I. Zieliński, dz. cyt., s. 200; T. Żychliński, dz. cyt., s.48; A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 168; 
tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 52; Z. Grot, dz. cyt., s. 132; 
W. Przyborowski, dz. cyt., t. 4, s.160.
77 Urzędowy wykaz…, s. 306; H. Gliszczyński, dz. cyt., s. 125; J. Okoniewski, Rok 1863. Wspomnie-
nia osobiste, Berlin 1913, s. 17–19; B. Rogowicz, dz. cyt., s. 545–549; P. Wysogota-Zakrzewski, 
Wyprawy Taczanowskiego [w:] W 40 rocznicę…, s. 519; T. Żychliński, dz. cyt., s. 74, 79, 84, 90; 
A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 169–173; tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej 
Wielkopolsce…, s. 53–56; Z. Grot, dz. cyt., s. 134–135; S. Kalembka, Kujawy wschodnie…, s. 51
–64; W. Przyborowski, dz. cyt., t. 4, s.161; J. Staszewski, dz. cyt., s. 82–91; S. Zieliński, dz. cyt., 
s. 202.



Kadra dowódcza oddziałów zbrojnych w powstańczym… 63

polskiego. Mimo ataku reumatyzmu Taczanowski stawał w linii bojowej, wszakże 
układ sił niekorzystnie ewoluował, a dowódca, usiłując osłaniać bok i linię  
przewidywanego odwrotu, został odcięty od jądra swych sił, co skutkowało 
oddaleniem się przezeń wraz z konnicą. Po rychłym załamaniu skrzydła prawego, 
broniło się centrum i  lewoskrzydłowa kompania strzelecka, która po spaleniu 
części zajmowanych przez nią chałup musiała wycofać się z szańca głównego. 
Część uciekinierów dopadła grupa pościgowa na trakcie, większość leśnymi 
szlakami wycofała się, lecz pozbawionych amunicji rozpuszczono do domów.

Pomimo porażki awansowany na naczelnika dwóch województw 
Taczanowski wciąż hołdował idei regularności powstańczych sił zbrojnych, 
skupionych w centralnym zgrupowaniu. 26 czerwca wyruszył ze szwadronem 
kaliskim zamierzając skoncentrować powiatową kawalerię. Będąc zwolennikiem 
demonstracji zbrojnej w oczekiwaniu zachodniej interwencji, skutecznie wymykał 
się pościgowi za pomocą forsownych marszów. Na przełomie czerwca i lipca 
reorganizował formacje kawalerii, oddział dowodzony przez Władysława 
Rembowskiego przyłączając, zaś przybyłe z Parczewskim i Grabowskim kierując 
w Mazowieckie. Rozpoczęło się przemieszczanie po Kaliskiem, kiedy to podczas 
marszu doszło 6 lipca pod Kołem do wymiany ogniowej z eskortującą kasę 
rządową kolumną rosyjską mjr. Kondratienki (2 roty piesze, sotnia kozacka, 
2 działa), jednak dowódca polski nie wykazał zaczepnych zamiarów78. Maszerując 
prusko-rosyjskim pograniczem, dzięki znajomości terenu dokonał Taczanowski 
12 lipca pod Lądem – Zagórowem przeprawy przez rzekę, osłanianej przez 
niedawno przybyły szwadron koniński Matuszewicza, jednak zamiast oderwania 
się, od co najmniej dwukrotnie silniejszego nieprzyjaciela (kolumna gen. 
Kostandy – pluton saperów, rota piechoty, 140 strzelców, 2 szwadrony huzarów, 
pluton artylerii), wskutek niesubordynacji Sieradzan zalecił czasowy podział 
oddziału na dwie części79. Po reorganizacji podległych Taczanowskiemu sił 
nowopowstały pułk konny liczył 2 dywizjony i 8 szwadronów. W sierpniu doszło 
do przekształcenia jazdy, po połączeniu z powstałym w południowych powiatach 
Kaliskiego 2. pułkiem, w dwupułkową brygadę (6 sierpnia w Chociwiu), wszakże
naczelnik unikał zaangażowania bojowego. Do utarczek dochodziło  z udziałem 
żandarmerii i komendantów drobniejszych jednostek (Goszczanów, Czepów, 
Pęcherzewek i Poprężniki). Gdy 22 sierpnia pod Złoczewem doszło do zetknięcia 
z mniejszym oddziałem rosyjskim szefa sztabu dywizji kaliskiej ppłk. Tarasienki 
(2 roty piesze, szwadron huzarów, sotnia kozaków – kilkuset żołnierzy i 2 działa) 
Taczanowski skierował szwadron ariergardy do osłony odwrotu80. Wydając 
rozkaz formowania piechoty dążył do utworzenia zalążka regularnej armii. 

78 Urzędowy wykaz, s. 308; F. Kopernicki, dz. cyt., s. 18; A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 186; 
tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 71; S. Zieliński, dz. cyt., s. 206.
79 Urzędowy wykaz…, s. 308; F. Kopernicki, dz. cyt., s. 21–22; T. Żychliński, dz. cyt., s. 64; A. Czu-
biński, Powstanie 1863/64…, s. 187; tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…,
s. 72; J. Staszewski, dz. cyt., s. 103; S. Zieliński, dz. cyt., s. 208.
80 Urzędowy wykaz…, s. 309; J. Oksiński, dz. cyt., s. 332; A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 193; 
tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 79–80; S. Zieliński, dz. cyt., s. 210.
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O słabej jakości materiału ludzkiego świadczy popłoch, jaki wywołało 26 sierpnia 
wtargnięcie do powstańczego obozu garstki rosyjskich jeźdźców (40 kozaków 
kubańskich rtm. von Grabbe), broniącej się uporczywie między wiejskimi 
chałupami, a następnie na cmentarzu, zlikwidowanej po dłuższym czasie nie
dzięki kilkakrotnym atakom kawalerii, ale dopiero przez kosynierów81. Ów 
przypadek, nieustanna dezercja i lipcowy bunt w obozie, spacyfikowany 
umiejętnie przez naczelnika, wywołały u niego depresję oraz deklarację dymisji. 
By wydostać się z szykowanej matni (koncentryczne marsze kolumn rosyjskich 
z Kalisza, Łodzi, Sieradza i Piotrkowa) Taczanowski zarządził marsz jazdy 
i piechoty na południe, zamiast rozbijającego nadchodzące kolumny uderzenia
z położenia środkowego oraz przebijania się w podzielonych grupach wybierając 
operowanie quasi-regularnym korpusem, przewidzianym do połączenia 
z dowódcami znaczniejszych sił w sąsiednich województwach. Ścigany przez 
łódzką kolumnę płk. von Klodta (3 roty piesze, 3 szwadrony konne, 2 sotnie 
kozaków – ponad 1100 żołnierzy i 4 działa) dziennie pokonywał dystans 30 km 
(26–28 sierpień, Sędziejowice – Przecznia – Rząśnia –Borowno). Mimo sugestii 
oficerów odmówił zajęcia pozycji defensywnej, wobec stałego zagrożenia ze 
strony pobliskich garnizonów (Częstochowa, Radomsko, Wieluń). 28 sierpnia pod 
Borownem, nieopodal miejsca planowanego przekroczenia linii Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej, kawalerzyści 1. pułku pozwolili wymknąć się 
kozackiemu patrolowi starszyny Kirsanowa82. Siły insurekcyjne pod dowództwem 
Taczanowskiego liczyły wówczas 1800 piechurów (2 kompanie strzeleckie – 246 
ludzi, ok. 500 kosynierów), a także do 1300 jeźdźców w Brygadzie Kaliskiej (po 
przyłączeniu szwadronu konińskiego i Parczewskiego, oddelegowaniu 
Magnuskiego do powiatu kaliskiego oraz ustaleniu ilości dezerterów i maruderów).
Podjęty dla uniknięcia okrążenia nocny manewr (marsz w szyku bojowym) służyć 
miał utajonemu przekroczeniu linii kolei żelaznej, wszakże 29 sierpnia w rejonie 
Nieznanic – Kruszyny oddział kolejowy kpt. Witte (rota piesza, 50 kozaków) 
zaskoczył i skłonił do cofnięcia czołowy 1. pułk kawalerii83. Mimo lokalnej, 
ponad 3-krotnej przewagi jazdy nad nieprzyjacielskim oddziałem, nocne 
ciemności skłoniły do odwrotu zdezorientowanego Taczanowskiego. Wobec 

81 Urzędowy wykaz…, s. 310; S. Cholewiński, dz. cyt., s. 587–589; J. Oksiński, dz. cyt., s. 314–319; 
Sulima, dz. cyt., t. 2, s. 32; T. Żychliński, dz. cyt., s. 67; A. Czubiński, Powstanie 1863/64, s. 194; 
tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…, s. 81; W. Przyborowski, dz. cyt., t. 4, 
s. 369; S. Zieliński, dz. cyt., s. 210.
82 Urzędowy wykaz…, s. 310; A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…,
s. 82–83; S. Zieliński, dz. cyt., s. 210–211.
83 Urzędowy wykaz…, s. 310; F. Kopernicki, dz. cyt., s. 56–61; J. Kukulski, dz. cyt., s. 32–34; 
J. Oksiński, dz. cyt., s. 321–322; J. Ożegalski-Kościesza, Wspomnienia krwawych czasów z roku 
1863, Kraków 1908, s. 311; P. Wysogota-Zakrzewski, Wyprawy Taczanowskiego, s. 520; I. Zieliński, 
dz. cyt., s. 213–214; T. Żychliński, dz. cyt., s. 67–69; A. Barszczewska, Udział Łodzi i okręgu łódz-
kiego w ruchach narodowowyzwoleńczych 1795–1864, Łódź 1971, s. 298–300; A. Czubiński, Po-
wstanie 1863/64…, s. 196–197; tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopolsce…,
s. 83–84; Z. Grot, dz. cyt., s. 141–142; W. Przyborowski, dz. cyt., t. 4, s. 372; J.. Staszewski, dz. cyt., 
s. 122–127; S. Zieliński, dz. cyt., s. 211–212.
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niepewności potencjału przeciwnika i niewiary we własnych kawalerzystów 
należało oderwać się, bądź narzucić przekonanie o własnej sile. Kolejny błąd 
polegał na zastąpieniu decyzji o natarciu próbą okrążenia, podczas której na 
wycofującą się formację powstańczą spadł oddział mjr. Ernrotha (3 roty piesze, 
sotnia kozaków i 2 działa – ok. 700 żołnierzy z garnizonu Częstochowy). Mimo, 
że ogół sił, którymi dysponował Taczanowski wciąż znacznie przewyższał 
liczebnie przeciwnika, jeźdźcy rozpoczęli bezwładny odwrót, pociągając za sobą 
piechotę Kopernickiego. Panikę ostrzeliwanych kosynierów spotęgowało 
nadejście kolumny płk. Klodta, usiłującej odciąć im drogę odwrotu. Szarżę 
jednego z insurekcyjnych szwadronów powstrzymano za pomocą rakiet 
i kontrataku huzarów. Naczelnik dywizji kaliskiej z resztą jeźdźców wycofał się 
w odwrotną stronę niż dowódca piechoty z szefem szwadronu Matuszewiczem, 
ratującym honor powstańczej kawalerii. Odwrotowa bitwa rozegrana została bez 
planu i chaotycznie – piechota poruszała się za wolno, jazda za szybko, nagłe 
boczne uderzenie przyśpieszyło katastrofę, zabrakło współdziałania obydwu 
formacji. Po katastrofie Taczanowski opuścił kraj, za co oddany został pod sąd 
wojenny, jednak nie wiadomo, aby jakikolwiek wyrok został wydany84.

Taczanowski za pomocą rozbudowywanego korpusu usiłował prowadzić 
działania zbrojne na wzór regularnych, unikał ryzyka i improwizacji w bitwach, 
prowadzonych według defensywnego schematu. Odważny w boju, ostrożny 
w zamierzeniach, dysponował słabym, niewyszkolonym i zdemoralizowanym 
materiałem osobowym. Nad bezpośrednią konfrontację z nieprzyjacielem 
przedkładał przemarsze i kawaleryjskie rajdy. Lubował się w przeciąganiu bitew 
(będąc przekonanym o ich wyniku), dodatkowo unikając ich i walcząc tylko 
z konieczności.

Antoni Garczyński przybył do powstania w glorii doświadczonego 
żołnierza i narodowego bohatera. Powierzono mu formację składającą się z elity 
wielkopolskiej młodzieży, znakomicie wyposażoną, o wysokim morale, lecz słabo 
wyszkoloną (240 strzelców, 40 jeźdźców). Po wkroczeniu w Kaliskie wszedł 
z operującym tu Kazimierzem Mielęckim (120 strzelców, 80 kosynierów, 40 
kawalerzystów) w konflikt o stanowisko wodza połączonych partii. Wobec 
rozbieżności, co do dalszego działania, Garczyński oddzielił się i przeszedł ku 
pruskiej granicy, rozlokowując się nieopodal Mieczownicy. 2 marca manewry 
zaczepne wspierające stacjonującego pod Dobrosołowem naczelnika mazowie-
ckich sił zbrojnych Mielęckiego, zaatakowanego  przez kolumny majorów 
Dymana i Moskwina (5 rot pieszych, 200 konnych) przeprowadził Garczyński 
nieumiejętnie i niezdecydowanie85. Nieprzyjaciel zajął zabudowania folwarczne 
dominujące nad łączącą obie miejscowości groblą, a próby uderzenia nań za 
pomocą dwóch plutonów jazdy po linii grobli, a następnie tyralierą przez błota 
i rowy odparł rzęsistym ogniem. Popłoch i odwrót obydwu jednostek 

84 J.K. Janowski, Pamiętniki o powstaniu styczniowym, Lwów 1923, t. 2, s. 191; F. Kopernicki, dz. 
cyt., s. 73; J. Staszewski, dz. cyt., s. 133.
85 Zob. przypis 54.
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powstańczych przerodziły się w rzeź uciekinierów. Samowola, lekkomyślność 
i arogancja spowodowały, iż odpowiedzialnością za fiasko wyprawy obciążono 
nienawykłego do partyzanckich realiów Garczyńskiego, mimo, że część winy za 
nieporozumienie skutkujące przed bitewnym rozłączeniem spoczywało na 
Mielęckim.

Józef Grekowicz wojskowy naczelnik sił zbrojnych powiatu piotrkowskie-
go, p.o. wojskowego naczelnika województwa kaliskiego, przygotowywał w Noc 
styczniową (noc z 22 na 23 stycznia 1863 r.) napad na garnizon w Radomsku86.
Z 300 ochotnikami dysponował przewagą nad załogą rosyjską, jednak wieści 
o nadchodzących powstańcach zrekompensowały słabość garnizonu i żołnierze 
por. Lubickiego zaskoczyli napastników po wejściu do miasta ostrzeliwując ich ze 
wszystkich stron. Podczas odwrotu, zaatakowani koło klasztoru insurgenci wpadli 
w popłoch i nieliczni pod dowództwem Grekowicza podążyli do obozu 
Kurowskiego. Do przyczyn niepowodzenia należy zaliczyć niedostateczne 
wyposażenie bojowe, trudy marszruty, ale także opóźnienie ataku i demora-
lizujący efekt niepomyślnego szturmu, co bezpośrednio rzutuje na ocenę 
komendanta. Późniejsza, niefortunna wiosenna wyprawa zbrojna z Galicji w Kra-
kowskie nie zmieniła niekorzystnej opinii o dowódczych predyspozycjach byłego 
oficera armii rosyjskiej.

Władysław Rembowski otrzymał w maju 1863 r. od Taczanowskiego 
pieczę nad dwoma szwadronami kawalerii. Chociaż 1 lipca udało mu się rozbić 
przy pomocy szwadronu sieradzkiego (280 jeźdźców) garstkę kozaków, a nawet 
wejść do miejscowości Warta87, wkrótce połączył się z Taczanowskim. Na 
początku lipca w nieoczekiwanym starciu z przeciwnikiem w okolicach 
Kamieńska, wykazał się zaprzeczeniem cech polowego dowódcy. Konsekwencją 
było przekazanie dowództwa mjr. Bojarskiemu i odkomenderowanie
Rembowskiego do prac organizacyjnych w Sieradzkiem.

Konsekwencje udziału w powstaniu
Warto przyjrzeć się, jaką cenę – zdrowia, życia i fiaska życiowych planów

– zapłacili za kierowanie oddziałami powstańczymi w Kaliskiem ich dowódcy.
Obcokrajowiec Putz został lekko ranny pod Tokarami (5 października 

1863 r.), Andrzej Denisewicz 2-krotnie ranny pod Szycami (7 maja 1863 r.), Ed-
mund Callier doznał ciężkich obrażeń pod Pątnowem (2 marca 1863 r.). Konse-
kwencją ciężkiej rany w kręgosłup odniesionej pod Ślesinem (22 marca 1863 r.) 
była śmierć Kazimierza Mielęckiego w Mamliczu (9 lipca 1863 r.). Teodor Ciesz-
kowski z akcji sosnowieckiej wyniósł przestrzeloną rękę, poległ zaś pod Leśnia-

86 Urzędowy wykaz…, s. 303; J.K. Janowski, dz. cyt., t. 2, s. 181; A. Barszczewska, dz. cyt., s. 238, 
253; A. Czubiński, Powstanie 1863/64…, s. 142–143; tenże, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej 
Wielkopolsce…, s. 26; S. Gesket, dz. cyt., s. 223; J. Kukulski, dz. cyt., s. 18; W. Przyborowski, dz. 
cyt., t. 1, s. 109–114; R. Szwed, Powstanie styczniowe w Radomszczańskiem, Radomsko 1987, s. 16
–17; S. Zieliński, dz. cyt., s. 190.
87 F. Kopernicki, dz. cyt., s.13; A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 r. we wschodniej Wielkopol-
sce…, s. 70; R. Milczarek, dz. cyt., s. 25; S. Zieliński, dz. cyt., s. 207.
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kami (10 kwietnia 1863 r.). Maksymilian Broeckere zginął pod Ignacewem 
(7 maja 1863 r.)88.

W lutym 1864 r. uwięzienie przez władze pruskie uniemożliwiło wkrocze-
nie oddziałów powstańczych z Prus Wschodnich pod naczelnym dowództwem 
Calliera, który od 21 marca 1864 r. przebywał w więzieniu. Jeden z głównych 
oskarżonych, a jedyny sądzony wyższy dowódca, odegrał aktywną rolę podczas 
pokazowego procesu, jaki o zdradę wytoczono obywatelom pruskim polskiego 
pochodzenia, za wspieranie rodaków za kordonem, przed Kammergericht w Ber-
linie (7 lipca – 4 listopada 1864 r.). Wśród ogłoszonych 23 grudnia wyroków za-
oczną karę śmierci przewidziano dla 11 osób, znajdujących się poza zasięgiem 
sądu m.in. dla Edmunda Taczanowskiego. Callier musiał jeszcze rok spędzić 
w twierdzy grudziądzkiej (maj 1865 – maj 1866). Konspirujący w zaborze pru-
skim Oksiński został 13 kwietnia 1864 r. aresztowany i po 7 miesiącach wydalony 
do Belgii. Po przekroczeniu kordonu pojmany został Budziszewski, którego po 
zaliczeniu 9 miesięcy aresztu uwolniono w kwietniu 1865 r.89.

Ponownie należy wspomnieć o Callierze, uciekinierze z rosyjskiej niewoli 
po wykurowaniu się z ran odniesionych pod Olszakiem. Był on swego rodzaju 
„recydywistą”, gdyż uprzednio uczynił to podczas wojny krymskiej. Na mocy 
okólnika Sztabu Wojsk Rosyjskich w Królestwie Polskim z 11(23) maja 1863 r., 
do najwyższej kategorii przestępców karanych śmiercią zaliczono komendantów 
oddziałów powstańczych. Na tej podstawie rozstrzelany został Andrzej Denise-
wicz – 14 maja 1864 r.90.

Bohaterowie partyzantki kaliskiej uniknęli zesłańczych perypetii na Syberii. 
Pierwszy model egzystencji poinsurekcyjnej zawierał element represji, poprzedza-
jący powrót do domu. I tak, dopiero po „odpokutowaniu” udziału w zakordono-
wym powstaniu Callier osiadł w Wielkopolsce, gdzie działał jako administrator 
i wydawca czasopism, właściciel księgarni, autor prac historycznych i publicy-
stycznych, członek licznych towarzystw, zmarł w 1893 r. w Poznaniu. Budziszew-
ski wrócił do rodzimego Grąbkowa w powiecie tureckim, gdzie zmarł w 1866 r. 
Dla uniknięcia prześladowań Parczewski wyjechał z Poznańskiego, później osie-
dlił się w Gostyniu. Zmarł w 1886 r.

Kolejna wersja losów ex-dowódców oznaczała konieczność emigracji na 
Zachód Europy91. Taczanowski po wyjeździe do Francji nie zaniechał patriotycz-
nego zaangażowania (do połowy lutego 1864 r.). Kilkakrotnie podejmował się 
misji do Turcji (maj – czerwiec 1866 r., październik 1867 r. – wiosna 1868 r.) 

88 Informacje na podstawie literatury biograficznej (PSB, opracowania, wspomnienia).
89 Dzieje Wielkopolski, t. 2, red. W. Jakubczyk, Poznań 1973, s. 342; Z. Grot, dz. cyt., s. 174–208; 
S. Myśliborski-Wołowski, Udział Prus Zachodnich w powstaniu styczniowym, Warszawa 1969, 
s. 223–300.
90 J. Niemojewski, Podstawy prawne wyroków sądów wojskowych w powstaniu 1863 r. na terenie 
Królestwa [w:] Księga Pamiątkowa ku uczczeniu 25-lecia pracy naukowej dr M. Handelsmana,
Warszawa 1929, s. 311, 317.
91 O emigracji postyczniowej pisali m.in.: J. Borejsza, Emigracja polska po powstaniu styczniowym,
Warszawa 1966; K. Dopierała, Emigracja polska w Turcji w XIX i XX w., Lublin 1988.
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z planami utworzenia polskiej formacji zbrojnej. Zmarł w rodowej posiadłości 
Chorynia 14 września 1879 r. Wychodźczą tułaczkę przedsięwzięli  Matuszewicz 
(zm. w 1899 r. w Paryżu) i Szumlański (zm. w 1868 r. tamże).

Ostatnia opcja wiązała się z możliwościami otwierającymi się dzięki auto-
nomicznemu systemowi rządów w zaborze austriackim92. Garczyński ze względu 
na zakaz powrotu do Wielkopolski „zakotwiczył” w Paryżu, dopiero w 1876 r. 
przesiedlił się do Galicji (zm. w 1888 r.). Lüttich poza działalnością w Zjednocze-
niu Emigracji Polskiej ukończył we Francji szkołę weterynaryjną, co po przyjeź-
dzie do Galicji umożliwiło mu obok pracy w szkołach karierę weterynarza na 
szczeblu okręgowym, miejskim, nawet krajowym (zm. w 1893 r. w Krakowie). 
Oksiński znalazł się w Belgii, następnie we Francji, gdzie studiował m.in. na Poli-
technice. Ok. 1872 r. podjął pracę inżyniera i dzierżawcy folwarku w Galicji (zm. 
w 1908 r. we Lwowie). Na zakończenie jeden z najbarwniejszych życiorysów 
weteranów styczniowych – Józefa Grekowicza93. Na wychodźstwie budował linie 
kolejowe w Imperium Osmańskim, Bułgarii i na Antylach. W imieniu tzw. Koła 
Lwowskiego uczestniczył w antyrosyjskich inicjatywach podczas konfliktu 
wschodniego (1877–1878). Od 1886 r. osiadł w Galicji, na emeryturze udzielał 
się, jako członek kombatanckiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników 
Powstania 1863 r.94. Zmarł w 1912 r. we Lwowie.

Podsumowanie
Za jedyne spoiwo wszystkich siedmiu grup kadrowych w korpusie dowód-

czym powstania 1863–1864 r. musi być uznane zaangażowanie się w walkę 
o niepodległość Polski oraz wykreowany partyzancką codziennością wspólny los. 
Drogi do powstania potrafiły być bardzo zawiłe, doświadczenia nader zróżnico-
wane, podobnie jak poziom znajomości zagadnień militarnych. Ponad wszelkiego 
rodzaju uogólnienia (wykształcenie, praktyka wojskowa i bojowa) trzeba postawić 
indywidualną ocenę każdej indywidualności z osobna, gdyż to właśnie charakter, 
cechy osobowościowe stanowiły w przeważającej mierze klucz do uzyskiwanych 
efektów lub ich deficytu. Z zastrzeżeniem, iż w niektórych sytuacjach osiągnięcie 
korzystnego wyniku działań taktycznych z obiektywnych przyczyn było niemoż-
liwe. Ponad wszelką wątpliwość natomiast akces do antyrosyjskiego powstania 
w roli „hersztów bandyckich szajek” zmienił życie wszystkich insurekcyjnych 
komendantów.

92 J. Borejsza, dz. cyt., s. 416–417; W. Śladkowski, Emigracja polska we Francji 1871–1918, Lublin 
1980, s. 15–16.
93 J. Reychman, Józef Grekowicz [w:] PSB, t. 8, Kraków 1959–1969, s. 573–574.
94 Zob.: J. Białynia-Chołodecki, Historia istnienia i działalności Towarzystwa Wzajemnej Pomocy 
Uczestników Powstania z r.1863/1864 we Lwowie, „Orlęta” 1933, nr 2, s. 11; L. Michalska-Bracha, 
Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów, Kielce 2003, 
s. 233–234; W. Maślarz, Lwów opiekunem zesłańców syberyjskich i więźniów caratu [w:] Lwów
– miasto – społeczeństwo – kultura, t. 4, red. K. Karolczak, Kraków 2002, s. 317–319; W. Śliwow-
ska, Pomoc dla represjonowanych po 1863 r., „Przegląd Historyczny” 1992, t. 82, z. 1, s. 98.
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SPOŁECZNOŚĆ DÓBR OSTROWSKICH H. KORAB 
WOBEC POWSTANIA STYCZNIOWEGO 

Na maluszyńskim cmentarzu znajduje się opuszczony i zaniedbany grób 
Michała Fatygi. Na nagrobku umieszczono, obok nazwiska zmarłego, płytę 
z wyrytym na niej laurowym wieńcem i zatartym obecnie napisem informują-
cym, że był weteranem powstania z 1863 r. Po drugiej stronie kaplicy Ostrow-
skich zachował się okazały krzyż nagrobny, wykonany z piaskowca, postawiony 
na mogile Karola Milde, wicedyrektora w cukrowni w Silniczce, także uczestni-
ka powstania styczniowego.

Mogiły te porastają krzewy, niekiedy przed uroczystością Wszystkich 
Świętych, niestarannie usuwane przez mieszkańca Maluszyna. Groby te powoli 
zanikają w krajobrazie cmentarza tak, jak zanikły niemal zupełnie w pamięci miej-
scowego społeczeństwa wydarzenia, w których uczestniczyli leżący w nich ludzie.

Zadziwiający jest ten fenomen niepamięci o powstaniu styczniowym 
w środowisku społecznym, które pół stulecia później poniesie ofiarę z ponad 
dwudziestu ochotników, poległych bądź zmarłych z odniesionych ran w wojnie 
polsko-bolszewickiej 1918–19201. W celu jego wyjaśnienia należy cofnąć się do 
wydarzeń, jakie miały miejsce w domenie Ostrowskich h. Korab z Maluszyna 
w poł. XIX stulecia.

Przeprowadzone przez dr Karolinę Studnicką-Mariańczyk w latach 2008
–2010 badania archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna dowodnie uka-
zały, że domena ta zdołała w poł. XIX w. skutecznie przełamać kryzys w rolnic-
twie i przystosować się do kapitalistycznych form gospodarowania. W wyniku 
przeprowadzonego procesu modernizacyjnego domena Ostrowskich stała się nie 
tylko organizmem produkcyjnym w zakresie rolnictwa, ale także ośrodkiem 
przetwarzającym płody rolne.

Przeprowadzane procesy modernizacyjne spowodowały głębokie prze-
miany w strukturze społecznej mieszkańców domeny. Do początku lat 40-tych
XIX w. dominował dwubiegunowy podział społeczny: dwór i jego szlacheccy 
mieszkańcy po jednej stronie, społeczność chłopów pańszczyźnianych po dru-
giej. Ten podział wyraźnie widać chociażby we wzajemnym usytuowaniu sie-

1 Wykaz osób poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1918–1920 z parafii Maluszyn 
zob. J. Jaworski, Oddajmy cześć pamięci… [w:] 1863. 1904–1907. Poległym – cześć! 1914–1918, 
1918–1920. Jednodniówka Stow.[arzyszenia] b. Więźniów Politycznych d.[awniej] Fr.[akcja] 
Rew.[olucyjna], Radomsko 1934, s. 16. Bliższe informacje biograficzne o tych osobach podaje 
Ł. Kopera, Bohaterowie wojny 1918–1920 [w:] www.maluszyn.eu.
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dzib na planie wsi z 1869 r., przedstawiający wieś po przeprowadzonej w latach 
1835–1856 regulacji urbanistycznej. Regulacja ta pozwoliła na wyraźne odsepa-
rowanie założenia dworsko-parkowego siedziby ziemiańskiej od siedlisk wło-
ściańskich. Podyktowana została nie tylko potrzebami architektoniczno-
urbanistycznymi i estetycznymi, ale, jak wyznaje na kartach swojego pamiętnika 
Helena Ostrowska, także względami bezpieczeństwa2.

Ilustracja 1. Plan wsi Maluszyn i założenia dworskiego z 1869 r.

Istniejący od wielu stuleci porządek struktury społecznej został zakłócony 
m.in. poprzez inwestycje przemysłowe, poczynione przez Aleksandra Ostrow-
skiego. Budowa i eksploatacja cukrowni, kilku gorzelni, browaru, dachówczarni, 
przetwórstwa i eksploatacji torfu, wprowadzenie upraw roślin przemysłowych 
i narzędzi do obsługi rolnictwa spowodowało konieczność zatrudnienia wielu 
ludzi przygotowanych do obsługi nowoczesnych, jak na owe czasy, urządzeń 
i maszyn. W rezultacie pojawili się w domenie, w niespotykanej wcześniej licz-
bie, ludzie niezwiązani dotychczas ze wsią i produkcją rolną. Byli to robotnicy 
najemni, zatrudniani na stałe lub czasowo w zakładach przetwórstwa rolniczego, 
jak i kadra inżynieryjno-techniczna niezbędna do zapewnienia procesów pro-
dukcyjnych. Szeregi inteligencji inżynieryjno-technicznej, jeszcze nielicznej na 

2 [H. Ostrowska], Dzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadania i z pamięci zebrane przez 
hrabinę Helenę [z Morstinów] Ostrowską. Z rękopisu wydał, wstępem i przypisami opatrzył A.J. 
Zakrzewski, Warszawa 2009, s. 150–153.
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tym terenie, powiększali nauczyciele zatrudniani w pięciu szkołach elementar-
nych prowadzonych z inicjatywy i kosztem (do 1871 r.) właścicieli domeny3.
Dodać do tego należy liczną grupę rzemieślników różnych zawodów, rozloko-
wanych w samym dworze i przyległych wioskach, wykonujących prace na zle-
cenie dworu, kupców i handlarzy z pobliskiej Włoszczowy, a nawet z Radomska 
i z Częstochowy. Wszystkie te działania spowodowały, że centrum administra-
cyjnym rozległej domeny stał się Maluszyn, w którym z racji lokalizacji dworu, 
urzędu gminy, szkoły i kościoła parafialnego, skupiały się lokalne sieci informa-
cyjne i decyzyjne. 

Poprzez skomplikowanie sieci stosunków społecznych poszerzyło się 
znacznie pole konfliktów. Do już istniejącego pomiędzy dworem a wsią, dołą-
czyły się komplikacje wynikające ze stosunków pomiędzy wsią a pracownikami 
najemnymi, zamieszkującymi dworskie domy, a także konflikty wynikające ze 
stosunku pracy. Proces likwidacji poddaństwa i pańszczyzny stał się już w latach 
40-tych XIX w. na tyle palący, że właściciele maluszyńskiej domeny opracowa-
li memoriały mające służyć załatwieniu tej kwestii4, a na przełomie lat 1858
–1861 Aleksander Ostrowski włączy się w ogólnokrólewiacki nurt dyskusji, 
jako członek zarządu Towarzystwa Rolniczego5. Ów społeczno-polityczny nurt 
zaangażowania właściciela Maluszyna owocował utrzymywaniem względnego 
spokoju w domenie, a jemu samemu otworzył drogę do kariery politycznej 
w rządzie cywilnym Królestwa Polskiego.

Zagęszczająca się atmosfera życia politycznego w Królestwie Polskim 
pod koniec lat 50-tych XIX w. nie była odczuwalna w domenie maluszyńskiej. 
Zachowane źródła archiwalne w żaden sposób nie uprawniają nas do snucia 
supozycji co do stanu umysłów mieszkańców Maluszyna i tym bardziej, porów-
nań do środowiska Warszawy, gdzie sprawy polityczne rozgrzewały publicz-
ność, a kwestie narodowe stawały się coraz dobitniej prezentowane przez ugru-
powanie „Czerwonych”. W świetle pamiętnika Heleny Ostrowskiej, Maluszyn 
w tym czasie nadal rozwijał się pod względem ekonomicznym, a pozycja spo-
łeczna właściciela wzrastała. Aleksander Ostrowski porozumiał się z drobnymi 
posiadaczami Sudzinka, Błonia i Woli Życieńskiej, w celu wykupu ziemi i prze-
prowadzenia kanału nawadniającego łąki, uczestniczył w zebraniu założyciel-
skim Towarzystwa Rolniczego, a we wrześniu 1859 r. zorganizował w Malu-
szynie zjazd ziemian z kilku sąsiednich powiatów i regionalną wystawę rolni-
czą6. Jedynie, co zmartwiło autorkę pamiętnika, to niezbyt udany karnawał 
w Krakowie, głównie z winy gubernatora cywilnego krakowskiego, z którym, 
jak pisze autorka, krakowska młodzież wpadła w konflikt. Powodu konfliktu nie 

3 Ł. Kopera, Dzieje szkół elementarnych i powszechnych w dobrach Ostrowskich z Maluszyna (do 
1945 r.), Sudzin-Włoszczowa 2011, s. 158.
4 [W. Ostrowski, A. Ostrowski], Rzut myśli. Czynności rządowe względem włościan osiadłych 
w dziedzicznych dobrach [w:] Archiwum Państwowe w Łodzi, Papiery osobiste Aleksandra 
Ostrowskiego, sygn. II/71.
5 [H. Ostrowska], dz. cyt., s. 114–122.
6 Tamże, s. 76, 82, 85–91.
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podaje, jednakże, jak domniemywa, ustępstwa pod koniec karnawału, mogły być 
przyczyną pogarszającej się sytuacji Austrii w północnych Włoszech, gdzie 
właśnie wybuchła wojna o niepodległość7.

Sytuacja w Królestwie Polskim zaczęła się zaostrzać z początkiem lat 
60-tych XIX w. Z punktu widzenia ziemian zrzeszonych w Towarzystwie Rolni-
czym najpilniejszym było rozwiązanie kwestii poddaństwa i pańszczyzny tak, 
aby nadmiernie nie ucierpiały dwory. Jednakże przedłużające się dyskusje i spo-
ry w środowisku ziemiańskim powodowały zrozumiałe zniecierpliwienie wśród 
włościan, skłaniając ich do radykalnych posunięć. Wydarzenia we Włoszech, 
udane powstanie i utworzenie Królestwa, ograniczenie świeckiej władzy papieża 
do terytorium Watykanu, wstrząsnęło środowiskiem ultramontańskim na zie-
miach polskich. Spowodowało też wzrost nadziei na zmianę sytuacji politycznej 
w Królestwie. Wyraźnie, jak świadczy na kartach swojego pamiętnika Helena 
Ostrowska, pobudziło to do wystąpień Polaków8. Znane jej są wydarzenia zwią-
zane z zaburzeniami lutowymi 1861 r. Niestety, nie wiemy w jakim stopniu 
sprawa odzyskania niepodległości nurtowała środowiska włościańskie, ale są-
dząc z kart pamiętnika i opinii tam wyrażonych, nie była pierwszoplanowa.
Niemniej jednak i tutaj, na odległej prowincji dawało się odczuwać poruszenie 
w sprawach narodowych. Oczywiście, najbardziej odczuwane było we dworze 
i w warstwie ziemiańskiej. Jednakże najżywszym echem odbijały się wydarzenia 
warszawskie w środowisku robotników najemnych i młodych oficjalistów dwor-
skich. Aleksander Ostrowski wyraźnie opowiedział się po stronie polityków 
dążących do ugody, obejmując urząd w rządzie cywilnym Królestwa, co nie 
przeszkodziło domownikom i zatrudnionym pracownikom wypowiadać się 
w kwestiach narodowych. W święta wielkanocne, córka dziedziców, Maria, 
„uczestniczyła w kweście na rodziny poległych Lutowych, którąśmy przy ob-
chodzeniu Grobu Pana Jezusa w kościele naszym urządziły i która wyniosła 
przeszło 400 złp. Przed tym odbyło się za staraniem młodych a zapalonych na-
szych oficjalistów nabożeństwo żałobne wystawione za poległych 27 lutego, toż 
się powtórzyło z mojej inicjatywy, a księdza proboszcza chętnym i bezintere-
sownym celebrowaniem po nieszczęsnym dniu 8 kwietnia”9.

Uroczystości te nie znalazły szerszego oddźwięku wśród włościan malu-
szyńskich, o czym z pewnym zawodem tak pisze Helena Ostrowska: 

Zaprowadzona na końcu pieśń „Boże coś Polskę” odpowiadała potrzebom serc 
polskich, do których, niestety! Trudno liczyć tak mało rozbudzone serca naszych 
włościan10.

Większe poruszenie wywołała wiadomość o urzędowym zniesieniu 
pańszczyzny11. Oddajmy w tym miejscu głos świadkowi wydarzeń: 

7 Tamże, s. 79–80.
8 Tamże, s. 110–113.
9 Tamże, s. 123.
10 Tamże, s. 124.
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Miały się te serca dopiero rozkołysać obwieszczeniem urzędowym o zniesieniu 
pańszczyzny i zamienieniem jej na okup od 18 października […] ten ukaz, mówię, 
odczytany został w gminie naszej przez naczelnika powiatu, Mariańskiego, dnia 
3 czerwca 1861 r. z wielką uroczystością w ganku naszego domu, w przytomności 
mego męża i syna Augusta, jako i też i właścicieli kilku wiosek obcych, do naszej
gmin należących12.

Wiadomość ta istotnie poruszyła gromadę zebranych świadków odczyty-
wania dokumentu tak, że postanowili od tej chwili płacić okup i dłużej nie wy-
chodzić na pańszczyznę. 

Najfałszywsze zrozumienie i tłumaczenie tego nowego rozporządzenia rządowego 
obałamuciły do tego stopnia umysły włościan, iż w gminie wsie oba, Pągów i Bu-
dzów, a z naszych Krzętów, odmówiły natychmiast pańszczyzny. Energiczne po-
stąpienie Naczelnika Powiatu, który za pierwszym uwiadomieniem przysłał egze-
kucję wojskową ze 100 ludzi złożoną, wszystko w kilku dniach uspokoiło, i po-
dobny wybryk w samym Maluszynie, jak mówią gotujący się, wstrzymało13.

Pomimo tej jednorazowej i zdecydowanej akcji naczelnika powiatu, per-
turbacje z pozyskaniem siły roboczej, nie ustawały, tak, że w październiku za-
grożone były zbiory buraków cukrowych i ziemniaków, a pieniądze za okup 
pańszczyzny nie wpływały na konta dziedziców. Jak widzimy, sprawy bytowe 
chłopów, także niewątpliwie niski poziom świadomości narodowej (a może 
nawet jej brak), powodowały, że warstwa ta nie była zainteresowana kwestiami 
politycznymi i tym, co rozgrywało się w większych czy mniejszych miastach 
i miasteczkach Królestwa Polskiego. A od jesieni 1861 r. działo się rzeczywiście 
wiele. Jesienne wybory do Rady Powiatowej w Radomsku, które wypadły 
w dniu 30 września 1861 r., stały się okazją do zorganizowania manifestacji 
patriotyczno-narodowej: 

Tam, jak w wielu miejscach, obrano tę sposobność dla zrobienia głośnej manife-
stacji przy poświęcaniu krzyża pamiątkowego dnia 27 lutego i 8 kwietnia. Powtó-
rzyły się z tej okoliczności ogniste mowy patriotyczne duchowieństwa, noszenie 
w triumfie chorągwi z Orłem Polskim i z Pogonią Litewską, wypadki, które się 
stawały coraz bardziej chlebem powszednim naszej Polski, a nawet Litwy i in-
nych prowincji zabranych14.

Ogromną, trudną do przecenienia w tym okresie rolę w dziele budzenia 
świadomości narodowej w szerokich, także włościańskich warstwach, odegrał 
Kościół katolicki. Aktywność ta wynikała jednakże nie tylko z pobudek patrio-
tycznych. Główną przyczyną odwołania się Kościoła do treści patriotycznych, 
narodowych stały się w szerszej skali zmiany w stosunku do instytucji kościel-
nych, w tym szczególnie do pozycji papiestwa, w państwach Europy Zachodniej, 
głównie we Włoszech i we Francji (ograniczenie świeckiej władzy papieża), jak 

11 Decyzję cesarza Aleksandra II o zniesieniu pańszczyzny i wprowadzeniu okupu ogłoszono 
w Warszawie w dniu 16 maja 1861 r. 
12 [H. Ostrowska], dz. cyt., s. 124.
13 Tamże, s. 124–125.
14 Tamże, s. 129.
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i na ziemiach polskich zagrożenie zwycięstwem prawosławia. Polityka cesar-
stwa wobec Kościoła katolickiego zmierzała do stopniowego, systematycznego 
zmniejszania liczby duchownych, likwidacji zakonów i wprowadzania w to 
miejsce obrządku prawosławnego. Działania te, rozpoczęte na obszarach 
wschodnich byłej Rzeczypospolitej, gdzie katolicy stanowili mniejszość, nabie-
rała tempa i docierały do ziem etnicznie polskich i katolickich. Okazją, zdawało 
się sprzyjającą dla realizacji przyjętego zamierzenia, miała być śmierć arcybi-
skupa warszawskiego Antoniego Fijałkowskiego (1778–1861). Wydarzenie to 
zbiegło się z planowaną na dzień 14 października manifestacją, z okazji zawar-
cia unii w Horodle. Pogrzeb arcybiskupa i wcześniejsza interwencja wojsk car-
skich w Horodle spowodowały manifestację w Warszawie, co skłoniło władze 
carskie do ogłoszenia stanu wojennego w Królestwie Polskim.

Dwór maluszyński, co poświadczają zapiski Heleny Ostrowskiej, jak i na-
leży przypuszczać najbliższe otoczenie, było dobrze poinformowane o wydarze-
niach rozgrywających się w Warszawie. Wiadomości docierały tutaj w krótkim 
czasie m.in. z tego względu, że Aleksander Ostrowski bardzo często przebywał 
w Warszawie i utrzymywał bliski kontakt z rodziną pozostającą w Maluszynie.

Środowisko oficjalistów dworskich i robotników najemnych, zatrudnio-
nych w fabryce cukru w Silniczce, było dosyć liczne, podobnie jak i okalające 
Maluszyn wioski. I tak w samym Maluszynie w poł. XIX w. mieszkało ponad 
400 osób, w Silniczce, podzielonej na wieś – ok. 800 osób i osadę fabryczną
– ok. 500 osób. Najludniejszą wsią w domenie Ostrowskich był Krzętów, liczą-
cy w owym czasie ponad 1000 mieszkańców. W maleńkiej obecnie wsi Barycz 
zamieszkiwało blisko 280 mieszkańców (obecnie wieś liczy 21 stałych miesz-
kańców), zatrudnionych głównie w rzemiośle, część z nich, jak kowale, rymarze, 
cieśle pracowali na potrzeby dworu15. Większość z tych ludzi utrzymywała się 
z pracy najemnej, pracując w zwartych zespołach. Przenikanie informacji o wy-
darzeniach warszawskich, ale także i propagandy powstańczej, było w tych wa-
runkach ułatwione. Nic więc dziwnego w tym, że nasilony ruch pielgrzymkowy 
z kieleckiego i z Galicji, którego niektóre trasy wiodły przez Maluszyn, w połą-
czeniu z napływającymi informacjami, czasami przesadzonymi, spowodowały 
stan podniecenia wśród zatrudnionej młodzieży. Wrażenie wywołane przecho-
dzącą pielgrzymką do Częstochowy tak opisuje Helena Ostrowska: 

[…] trudno oddać pierwsze wrażenie naszego gronka maluszyńskiego, gdy po raz 
pierwszy stojąc na ganku, ujrzeliśmy idącą z Krakowskiego kompanie do Często-
chowy, poprzedzana godłami narodowymi, i na głos śpiewającą pieśń „Boże coś 
Polskę”. Było to koło święta Wniebowzięcia Matki Boskiej; gdy się ten widok za-
czął powtarzać, a zwłaszcza po przejściu wielkiej kompanii kieleckiej, z muzyką, 
która nam potem wygrywała na dziedzińcu wszystkie nuty patriotyczne, od „Jesz-
cze Polska nie zginęła” do „Grzmią pod Stoczkiem armaty”, młodzież naszej ad-
ministracji i fabryki cukru wytrzymać już dłużej nie mogła i uprosiła księdza pro-

15 A.J. Zakrzewski, Osiem wieków Żytna. Zarys życia społeczności lokalnej [w:] Żytno (1198
–1998), Żytno 1998, s. 58–59.
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boszcza Adama Święcichowskiego, pasterza parafii wojaka z czasów rewolucji16,
aby poprowadził kompanie do miejsca cudownego Gidel, w celu połączenia mo-
dlitw o pomyślność Ojczyzny, z modłami całego narodu17.

Zachowane w odpisie Ignacego Jezierskiego dokumenty gminy Maluszyn 
z okresu po powstaniu styczniowym, poświadczają udział jej mieszkańców 
w działaniach powstańczych18. Są to jedyne poza pamiętnikami, znane doku-
menty, wymieniające z nazwiska osoby zaangażowane w bezpośrednią działal-
ność. Nie zachowały się natomiast żadne informacje, które mogłyby rzucić ja-
kieś światło na działania mające na celu przygotowania do udziału w powstaniu. 
W pamiętniku Heleny Ostrowskiej zawarta jest informacja o wymarszu z Malu-
szyna niewielkiego oddziału powstańczego do Radomska w noc 22/23 stycznia 
1863 r., której treść jednoznacznie wskazuje na istnienie takiej organizacji:

Ale hasło powstania wysłane zostało na wszystkie strony kraju przez Komitet 
Centralny, mieniący się Narodowym, a w istocie panującym tylko na burzliwej, 
niedowarzonej, ale namiętnie wyswobodzenia Ojczyzny pragnącej ludności miej-
skiej i rzemieślniczej, jako też nad ledwo dorastającą młodzieżą, i noc z 22 na 23 
[stycznia] widziała zbierające się grona tych nowych ofiar, zdążających, pod do-
wództwem swoich przysięgłych naczelników, do miejsc przeznaczonych na ata-
kowanie znienacka kozaków na kwaterach, dla zaopatrzenia się w ich broń. 
Jednego z naszych najpoczciwszych, najszlachetniejszych, ale zarazem najzago-
rzalszych oficjalistów, Tomasza Krysińskiego, nadleśniczego, schwytali zaraz na-
zajutrz włościanie we wsi Kietlinie pod Radomskiem, udającego się do tego mia-
sta z 6 towarzyszami, jak on zbrojnie. Odesłani do Piotrkowa, skazani zostali 
wszyscy na śmierć przez sąd wojenny, co było nieuniknionym, zwłaszcza dla 
Krysińskiego, przy którym znaleziono dowody, iż działał jako przez Komitet 
mianowany Naczelnik Okręgu Maluszyńskiego19.

Drugą, wręcz sensacyjną wskazówkę odnajdujemy w niepublikowanych 
pamiętnikach Józefa Śmiecińskiego20. Oto fragment wspomnień Wincentego 
Urysińskiego z okresu powstania styczniowego, zanotowane przez jego prawnuka: 

Dziadziuś Urysiński był organistą w Maluszynie, ówczesny majątek hrabiego 
Ostrowskiego, późniejszego regenta Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego 
z czasów I wojny światowej21. Dziadziuś w tym Maluszynie był prawie 60 lat or-
ganistą; uczęszczał przez dwa-trzy lata do konserwatorium w Krakowie. Lubował 
się w muzyce, był mistrzem gry, jego ulubionym kompozytorem był Bach i jego 
oratoria. Toteż tamtejsza szlachta po nabożeństwach kościelnych przychodzili 
dziękować mu za piękne koncerty, bo tak trzeba było nazwać jego grę organową. 
W czasie powstania styczniowego brał bardzo czynny udział. W podziemiach ko-

16 Terminem „rewolucja” określa autorka powstanie listopadowe 1831 r.
17 [H. Ostrowska], dz. cyt., s. 129–130.
18 Odpisy te są przytoczone w artykule autorstwa I. Jezierskiego, Udział ludności gminy Maluszyn 
pow. Radomszczańskiego w powstaniu 1863 r. [w:] Poległym – cześć!…, s. 16.
19 [H. Ostrowska], dz. cyt., s.150.
20 Józef Śmieciński (1897–1980), kolejarz, prawnuk Wincentego Urysińskiego, organisty w Malu-
szynie i Kobielach Wielkich, uczestnika powstania styczniowego.
21 Pamiętnikarz popełnił błąd. W czasach służby kościelnej Urysińskiego w parafii Maluszyn 
właścicielem dóbr był Aleksander Ostrowski (1810–1896). Regentem był natomiast jego syn, 
Józef (1851–1923).
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ścioła murowanego były składy broni i amunicji pod stopniami wielkiego ołtarza. 
Później była składana broń.
Częste były wypadki, przyjeżdża oddział powstańczy po broń, dochodzą głosy 
w pobliżu strzałów potyczki z Moskalami, a mimo to powstańcy każą odsłonić 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, dziadziuś gra na organach, a powstańcy 
śpiewają „Boże coś Polskę”. Babcia nie wytrzymała tego nerwowego napięcia 
i w 1864 r. zmarła na atak serca.
Dziadziuś przed śmiercią w 1904 roku na jesieni powiedział bratu Edwardowi, 
gdzie ukryte są pieniądze i papiery Rządu Powstańczego. Jeździł tam brat, mimo 
usilnych poszukiwań na żaden ślad nie natrafiono. Brat powtarzał to kilka razy 
– zawsze bezskutecznie22.

Informacje zawarte w obu cytowanych pamiętnikach nie znajdują pełnego 
potwierdzenia w odpisach dokumentów powielonych w artykule Ignacego Je-
zierskiego, bowiem żadna z wymienionych postaci w nich nie występuje. Nie 
oznacza to, że przedstawione fakty nie mogły mieć miejsca. Zachowany wykaz 
sześciu osób, które ruszyły do powstania z bronią w ręku nie zawiera nazwiska 
Krysiński, znajdują się na nim następujące osoby: 

1) Aleksander Zyszczynski, robotnik z fabryki cukru w Silniczce; 2) Tomasz Pad-
lewski, rafinator cukru; 3) Antoni Szyler, czeladnik kowalski; 4) Adam Nawrocki, 
syn karczmarza z Maluszyna; 5) Jan Wasilak, robotnik z cukrowni; 6) Łukasz, 
służący kotlarza fabrycznego Aleksandra Zbierzchowskiego, nazwiska jego jed-
nak nikt nie pamięta23.

Z tej listy polegli Jan Wasilak i Łukasz NN. Pozostaje nierozstrzygnięte 
pytanie, czy owe sześć osób są tożsame z tymi, które wymaszerowały z Malu-
szyna pod dowództwem nadleśniczego Krysińskiego? Pytanie to pozostawiamy 
nierozstrzygnięte do czasu przeprowadzenia dokładniejszych badań archiwalnych.

Udział w powstaniu, bądź współpraca z powstańcami była powodem, dla 
którego naczelnik wojenny okręgu Żytno powiatu piotrkowskiego wysyła 
w dniu 14 lipca 1865 r. informację do wójta Maluszyna z poleceniem, aby:

[…] za niżej wymienionymi osobami urządzić sekretny policyjny dozór, a mia-
nowicie: 1) Nawrocki Adam, lat 17, Maluszyn – szynkarz; 2) Szałoski Wojciech, 
lat 27, Maluszyn – wyrobnik; 3) Kościanski Antoni, lat 32, Maluszyn – wyrobnik; 
4) Ambrozik Stanisław, lat 25, Maluszyn – rymarz; 5) Margasiński Tomasz, lat 
22, Ciężkowiczki – kowal; 6) Jaworski Henryk, lat 41, Ciężkowiczki – młynarz; 
7) Soborak vel Soborowski, lat 23, Silniczka – wyrobnik; 8) Adamowicz Włady-
sław, lat 30, Silniczka – wyrobnik; 9) Bąbiński Franciszek, lat 21, Maluszyn 
– służący oficjalisty; 10) Dęski Jan, lat 17, Budzów – przy rodzicach; 11) Dynus 
Michał, lat17, Silniczka – służący oficjalisty; 12) Adamczyk Grzegorz, lat 27, Ła-
zów – służący parobek; 13) Grabowski Michał, lat 27, Wola Życińska; 14) Rybi-
szewski Teodor , lat 32, Barycz – młynarz; 15) Kowalski Leon, lat 16, Maluszyn 
– przy rodzicach24; 16) Czarnecki Dyonizy, lat 39, Pągów – gajowy dworski; 17) 
Halia Piotr, lat 26, Budzów – gajowy; 18) Niklas Franciszek, Silniczka – wyrob-
nik; 19) Podlewski Stanisław, lat 23, Silniczka – uczeń szkoły głównej; 20) 

22 Wg www.jerzyolencki.eu, karta 9–10.
23 I. Jezierski, dz. cyt., s. 15.
24 Syn Jacentego Kowalskiego, kamerdynera w pałacu Ostrowskich z Maluszyna.
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Ostrowski August, lat 29, Maluszyn – syn dziedzica25; 21) Goliniewski Jakub, lat 
49, Maluszyn – kowal; 22) Bąbinski Roman, lat 17, Maluszyn – służący oficjali-
sty; 23) Ostrowski Kazimierz, lat 73, Łazów – dziedzic26; 24) Kowalski Woj-
ciech, lat 48, Łazów – leśniczy; 25) Podlewski Tomasz, lat 43, Silniczka – rafina-
tor cukru; 26) Kohl Franciszek, Silniczka – oficjalista dworski.

Osoby te zostają pod dozorem za sprawy i przestępstwa polityczne, zatem 
mieć za niemi jak najściślejszy dozór i jeżeli będzie co zauważone za którym 
bądź, to natychmiast złożyć mnie o tem raport. Podpis nieczytelny. PS. Pod dozo-
rem Pradzinowski Walenty i Szyller Antoni27.

Działania wspierające powstańców podejmowali także mieszkańcy są-
siednich gmin – Żytna i Borzykowy. Poważnie na potrzeby powstania stycznio-
wego zadłużył swoją majętność Jacek Siemieński, właściciel Żytna. Stałą dzia-
łalność przez okres powstania prowadził Ignacy Rutkowski, dziedzic wsi Borzy-
kowa, dysponujący w Borzykowie niewielkim dworkiem, w którym prowadzono 
szwalnię na potrzeby powstańców. 

Został aresztowany w 1864 r. przez majora Bagnecz, jako obwinionego o utrzy-
mywanie w swoim mieszkaniu szwalni dla powstańców, odcierpiał areszt przez 
cztery miesiące w mieście Piotrkowie, uniewinniony przysięgę wykonał28.

Poza Rutkowskim czynny udział w powstaniu styczniowym wziął inny 
mieszkaniec tej wsi – Michał Trzaskacz, zwolniony z dozoru po powrocie 
z powstania dopiero 14 sierpnia 1867 r.29.

Pamięć o wydarzeniach powstania styczniowego utrzymywała się wśród 
mieszkańców gminy jeszcze w okresie międzywojennym, co pozwoliło autorowi 
cytowanego wielokrotnie artykułu odnotować: 

Według twierdzeń ludzi pamiętających powstanie 1863 roku – ostoją powstańców 
były lasy pomiędzy wsią Silniczka a Borzykową, głównym zaś opiekunem po-
wstańców był dom p. Rutkowskich w Borzykowie. W lasach tych nie było wów-
czas żadnej drogi przejazdowej, dlatego to dowódca oddziału wojsk rosyjskich, 
kapitan Bereźniak, przysłany tu w celu ostatecznego stłumienia powstania w tutej-
szej okolicy spędził okoliczną ludność i kazał wyciąć szeroki pas lasu od Silniczki 
do Borzykowy. Wycięty las ułatwiał Moskalom przetrząsanie okolicy i chwytanie 
powstańców.

Istotnie, jeszcze dziś ludność Silniczki i okolicy drogę idącą na lewo od 
Silniczki przez las, tzw. Dębowiec, nazywa „Bereźniacką drogą”30.

25 Syn Aleksandra Ostrowskiego, właściciela Maluszyna, w czasie powstania styczniowego peł-
niący obowiązki gubernatora radomskiego. August Ostrowski zwolniony z dozoru policyjnego 
dnia 23 września 1866 r.
26 Kazimierz Ostrowski, kuzyn Aleksandra z bocznej linii Ostrowskich h. Korab.
27 Odpis VII [w:] I. Jezierski, dz. cyt., s. 15.
28 Odpis I [w:] I. Jezierski, dz. cyt., s. 14.
29 Odpis III [w:] I. Jezierski, dz. cyt. s. 14.
30 I. Jezierski, dz. cyt., s. 15–16.
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Ilustracja 2. Mogiła weterana powstania styczniowego Michała Fatygi i jego sy-
na Bolesława, na cmentarzu parafialnym w Maluszynie (Fot. A.J. Zakrzewski)
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Ilustracja 3. Tablica pamiątkowa Karola Milde (1846–1912) w kościele para-
fialnym w Maluszynie (Fot. A.J. Zakrzewski)
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Ilustracja 4. Krzyż nagrobny Karola Milde na cmentarzu w Maluszynie (Fot.
A.J. Zakrzewski)
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ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI, 
ARCYBISKUP METROPOLITA WARSZAWSKI 

WOBEC POWSTANIA STYCZNIOWEGO 

Wprowadzenie
Osoba arcybiskupa metropolity warszawskiego Zygmunta Szczęsnego Fe-

lińskiego i jego rola w przygotowaniach i dziejach powstania styczniowego sta-
nowiły od końca XIX w. przedmiot zainteresowania historyków. Ocena jego 
działalności w okresie 16 miesięcy pobytu w Warszawie, rozpatrywana była 
odnośnie do stosunku jaki miał do działań przygotowujących powstanie i do 
działalności władz rządowych w stolicy Królestwa Polskiego, natomiast jego 
działalność kościelna schodziła zwykle na dalszy plan. Przedstawiciele obozu 
„Czerwonych”, w tym także duchowni należący do tej formacji politycznej, 
krytykowali działalność arcybiskupa, wskazując na brak zaangażowania w orga-
nizację powstańczą. Natomiast przedstawiciele stronnictw umiarkowanych 
ostrzegali go przed jednoznacznym opowiedzeniem się za działalnością po-
wstańczą, bowiem zwolennicy działań zbrojnych nie dysponowali odpowiedni-
mi środkami militarnymi. Podkreślić należy, że początkowo Feliński działalność 
powstańczą rozumiał jako działania rewolucji socjalistycznej i dopiero później 
mu wyjaśniono, że w Polsce chodziło o powstanie narodowe.

W Warszawie arcybiskup od początku spotkał się z różnym przyjęciem 
i oceną ze strony duchowieństwa, które często oskarżało go o to, że został przy-
słany przez rząd carski, jako ich „poplecznik”. Tymczasem sam arcybiskup 
w Warszawie postrzegał siebie jako duszpasterza, a nie działacza politycznego, 
za którego uważały go w pierwszym rzędzie władze rządowe. Jak sam stwier-
dzał, nie był politykiem, ale jego stanowisko w Warszawie oceniane było 
w świetle wydarzeń natury politycznej. Ocena ta była tak zróżnicowana jak było 
zróżnicowane społeczeństwo w Królestwie Polskim. Takie też oceny o Feliń-
skim wydawali późniejsi badacze dziejów polskich w II poł. XIX w.1.

1 Niżej ukazano kilka ocen działalności abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, podanych przez 
wybitnych historyków m.in.: „Gorący patriota wzorowy kapłan, człowiek o szlachetnym sercu 
i podniosłym umyśle, który w innych warunkach mógł oddać nie małe usługi sprawie narodowej, 
a stargał swoje siły i zmarnował swoje zdolności w walce, podjętej lekkomyślnie przez niedo-
świadczonych zapaleńców, a podniecanej niesumiennie przez dyplomację europejską” – A. Soko-
łowski, Dzieje powstania styczniowego 1863–1864, Berlin-Wiedeń 1913, s. 232. „Nowy arcybi-
skup warszawski Zygmunt Feliński, mocno związany ze środowiskiem ziemiańskim, postawił 
sobie za cel zapobieżenie rewolucji i liczył, że za tę cenę uzyska od rządu nowe ustępstwa dla 
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Podjęto niniejszy temat z kilku powodów. W dniu 11 października 2009 r. 
papież Benedykt XVI ogłosił abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego świętym, 
co oznaczało, po przeprowadzeniu szczegółowych badań, uznanie jego działal-
ności kościelnej w Warszawie za zgodną z normami kościelnymi. W świetle 
nauki kościelnej rozwiązywał sprawy społeczne i narodowe, a więc i one nie 
przekraczały norm kościelnych, wśród których miłość do własnej ojczyzny zaw-
sze była uważana za cnotę2. Nadto w 2009 r. ukazało się nowe wydanie Pamięt-
ników Felińskiego, dzięki którym czytelnik może śledzić działania arcybiskupa 
i ich ocenę oraz jego poglądy, podane przez samego autora. Feliński działał pod 
presją władz okupacyjnych, chociaż usiłował zachować niezależność, zwłaszcza 
kościelną. Naczelną dewizą arcybiskupa była teza, iż władze rosyjskie w Peters-
burgu i w Warszawie zawsze działały przeciwko narodowi polskiemu i Kościo-
łowi katolickiemu. Pisał swoje Pamiętniki na wygnaniu w Jarosławiu nad Wołgą 
w latach 1882–1883, nie posiadając wszystkich swoich pism urzędowych i dla-
tego wiele z nich musiał odtwarzać z pamięci, a dokonało się to po upływie pra-
wie 20 lat, stąd niektóre relacje były znacznie skrócone w stosunku do podanych 
w oryginalnych dokumentach, kierowanych do konsystorza warszawskiego, 
kancelarii namiestnika w Warszawie czy władz rządowych w Petersburgu. Rela-
cje znajdujące się we wspomnieniach Felińskiego ukazują faktyczny sens wielu 

szlachty polskiej i dla kościoła […]. Postawa Felińskiego, który otwarcie potępił ruch narodowy, 
wzbudziła oburzenie opinii publicznej. Uznano go za zdrajcę i odsuwano się od niego” – S. Kie-
niewicz, Historia Polski, Warszawa 1959, t. 3, cz. 3, s. 440. „Arcybiskup Feliński pisał do Rzymu, 
że potępienie ruchu przez papieża zaszkodziłoby sprawie katolicyzmu w Polsce. W istocie Feliński 
związał się z obozem białych, usunął się z Rady Stanu, bronił wobec namiestnika księży, biorą-
cych udział w walce. W czerwcu (1863 r.) rząd carski wywiózł go do Jarosławia” – tamże, s. 505. 
„Tę jego uległość wobec caratu potępiła opinia publiczna” – tenże, Historia Polski 1795–1918,
Warszawa 1996 s. 236. „Na podstawie przeprowadzonych badań otrzymano w rezultacie bardzo 
korzystny obraz życia i działalności arcybiskupa Felińskiego. Trzeba przyznać z całym spokojem, 
że Feliński nie należał do wielkich polityków, ale też nie był odosobniony w swojej politycznej 
orientacji. W poglądach na wyzwolenie ojczyzny zbliżał się z jednej strony do tzw. obozu białych, 
głosicieli pracy organicznej, a z drugiej do idei wielkich romantyków, przypisujących Polsce 
specjalne posłannictwo w zespole narodów. Nie ufał źle przygotowywanym powstaniom i nie 
wierzył, aby w istniejących wówczas warunkach politycznych mogła Polska dojść przez walkę 
zbrojną do niepodległości. Postawa ta budziła często sprzeciw u ludzi mu współczesnych. Nikt 
wszakże nie może odmówić arcybiskupowi miłości do ojczyzny, ukochania jej spraw aż do chęci 
dzielenia jej losów. Głębokim patriota słowem i czynem nawoływał do duchowego odrodzenia 
narodu, widząc na tej jedynie drodze jego przyszłe wyzwolenie. Wyniesienie do niezwykłych 
wyżyn idei poświęcenia dla ojczyzny zbliżało arcybiskupa Felińskiego w pewnym sensie do rangi 
narodowych wieszczów” – H.E. Wyczawski, Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński 1822–1895,
Warszawa 1975 s. 439–440. „Wśród nich [8 biskupów deportowanych przez rząd rosyjski – J.Z.] 
arcybiskupa warszawskiego Zygmunta Felińskiego, który okazał się wiernym synem walczącego 
narodu” – A. Chwalba, Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000, s. 343.
2 Papież Jan Paweł II beatyfikował arcybiskupa Z. Sz. Felińskiego w dniu 18 sierpnia 2002 r. 
w Krakowie, a papież Benedykt XVI kanonizował go 11 października 2009 r. – zob. G. Gałązka, 
Świetlany wzór. Zygmunt Szczęsny Feliński, Michalineum 2010, s. 33–49; 55–69.
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jego decyzji, które nieraz były niewłaściwie interpretowane, dlatego w tekście 
artykułu wielokrotnie przytoczone zostały wypowiedzi arcybiskupa3.

W Pamiętnikach znalazł się też bardzo ważny „epizod częstochowski”. 
Arcybiskup w drodze z Petersburga do Warszawy przybył do sanktuarium Matki 
Boskiej na Jasnej Górze, należącej do jego metropolii warszawskiej. Sam fakt 
przybycia do kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, na 
początku tak ważnej misji w jego życiu, miał wielkie znaczenie. Tu w ciszy 
modlitewnej Feliński podejmował ostateczne decyzje dotyczące jego działalno-
ści na stanowisku arcybiskupa warszawskiego. Już w tym miejscu spotkał się 
z dużą presją ze strony władz warszawskich, które chciały z jego przybycia do
Warszawy uczynić demonstrację rządową z honorami wojskowymi. Tymczasem 
arcybiskup mimo określonych wyraźnie godzin przyjazdu do Warszawy, spe-
cjalnie – celem uniknięcia rządowej opieki – wybrał inny termin przyjazdu, 
a tym samym bez asystencji rządowej. Nadto swoim pobytem potwierdził, że 
uznawał Częstochowę jako duchową stolicę Polski, a Matkę Boską Częstochow-
ską za Królową Polski, której zawierzył swoje działania w Warszawie4. W ten 
sposób dał wyraz ogólnym przekonaniom Polaków.

Przed nominacją na arcybiskupa metropolitę warszawskiego
Ród Felińskich był znany na Wołyniu i Polesiu. Jego przedstawiciele na-

leżeli do średniozamożnej szlachty. Dziadek późniejszego arcybiskupa – To-
masz, posiadał część wsi Wojutyn w powiecie łuckim na Wołyniu i połowę wsi 
Zboroszowa w powiecie włodzimierskim. Był to niewielki majątek, w którym 
było 20 zagród chłopskich. Ale była tam bardzo urodzajna ziemia, dającą obfite 
plony. Tomasz Feliński posiadał także drugi majątek we wsi Osowa na Polesiu, 
ale tu ziemia była piaszczysta, jedynie lasy przynosiły dochód. Gospodarował 
nadto na posiadłościach księżnej Jabłonowskiej w okolicach Ostroga. Najsłyn-
niejszym synem Tomasza i Rozalii z Ostrowskich był Alojzy, autor dramatów 
oraz tłumacz na język polskich dzieł angielskich i francuskich, pracownik sądo-
wy w Lublinie i nauczyciel Jana Tarnowskiego w Dzikowie5. Drugim synem był 
Gerard, absolwent Uniwersytetu w Wilnie, deputat sądu w Żytomierzu, miłośnik 
literatury i podróżnik wojażujący po Europie. Mieszkał w Wojutynie. Ożenił się 
z Ewą Wendorffówną w dniu 30 listopada 1811 r. w Ziębinie. W dniu 1 listopa-
da 1822 r. urodził się ich syn Zygmunt Szczęsny. 

Wychowaniem kilkorga dzieci zajmowała się matka, ponieważ ojciec naj-
częściej przebywał w Żytomierzu6. Od 1828 r. specjalny nauczyciel uczył go 
i jego brata Alojzego w domu rodzinnym, a później uczęszczał do szkoły ele-
mentarnej w Nieświeżu. Naukę musiał przerwać z powodu wybuchu powstania 

3 Z.Sz. Feliński, Pamiętniki, oprac. E. Kozłowski, Warszawa 2009.
4 Tamże, s. 489.
5 A. Bar, Feliński Alojzy (1771–1820) [w:] Polski Słownik Biograficzny [dalej: PSB], t. 6, Kraków 
1948, s. 408–410.
6 Z.Sz. Feliński, Paulina córka Ewy Felińskiej, Szczecinek 2009, s. 16–31.
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listopadowego. Po jego zakończeniu rodzice zorganizowali szkołę w Wojutynie, 
do której uczęszczały dzieci Felińskich oraz dzieci szlacheckie z okolicy. 
W dniu 10 stycznia 1833 r. zmarł jego ojciec. W tym czasie uczęszczał do gim-
nazjum w Łucku, a potem w Klewaniu, w którym ukończył 4 klasy. Od 1837 r. 
Ewa Felińska wraz z dziećmi zamieszkała w Krzemieńcu7, gdzie poznała przed-
stawicieli wielu rodów szlacheckich (wśród których była także Salomea Bécu, 
matka Juliusza Słowackiego). Zygmunt Szczęsny uczył się wraz z braćmi u nau-
czycieli krzemienieckich, którzy nie mieli pracy po zlikwidowaniu szkoły przez 
Rosjan. Ewa Felińska należała do patriotycznej organizacji, kierowanej przez 
Szymona Konarskiego. Synowie jej Zygmunt Szczęsny i Alojzy byli wtajemni-
czeni w działalność tej organizacji. W 1838 r. organizacja została wykryta przez 
policję carską. Matka została skazana na wygnanie na Sybir do Beretowa, gdzie 
przebywała do października 1843 r. Opiekę nad rodzeństwem przejęła najstarsza 
siostra Paulina. Dzięki hojnej pomocy Zenona Brzozowskiego, bogatego właści-
ciela ziemskiego, Zygmunt Szczęsny mógł kontynuować swoje wykształcenie8.
Zdecydował się na podjęcie studiów inżynierskich w Korpusie Dróg Komunika-
cyjnych w Petersburgu, ale nie został przyjęty. W tej sytuacji wstąpił na Wydział 
Matematyczny Uniwersytetu w Moskwie, gdzie przybył 13 grudnia 1839 r. 
W czasie studiów z zainteresowaniem czytał dzieła romantyków francuskich. 
Studia ukończył w 1844 r., ale musiał jeszcze odbyć roczną praktykę kancela-
ryjną dla uzyskania stanowiska urzędnika rządowego. 

Moskwę opuścił w dniu 27 kwietnia 1845 r. mając 23 lata życia. Nie pod-
jął jednak pracy na stanowisku urzędnika rządowego, ale znalazł zatrudnienie 
w dobrach swego opiekuna Zenona Brzozowskiego, jako wychowawca jego 
małoletnich synów. Mając możliwość wyjazdu do krajów Europy Zachodniej, 
odbył podróż do uzdrowiska w Aachen (dawny Akwizgran). Wyjechał w dniu 
16 listopada 1847 r. przez Brody, Lwów, Kraków, Wiedeń i Berlin do Paryża. 
Poznał wybitnych przedstawicieli polskiej emigracji. Zauważył jej patriotyzm, 
ale i istniejące podziały. Spotkał się z Adamem Czartoryskim oraz z Juliuszem 
Słowackim. W kwietniu 1848 r. wraz z przyjaciółmi, (w tym ze Słowackim) 
wyjechał do Poznania, kiedy w Wielkim Księstwie Poznańskim trwało powsta-
nie przeciwko okupacji pruskiej. Przybyli jednak zbyt późno. Został wówczas 
mianowany porucznikiem, chociaż na sztuce wojennej się nie znał. Po 15 maja 
1848 r. wrócił do Francji. Po krótkim pobycie w uzdrowiskach w Ischl i Mona-
chium wyjechał do Paryża, gdzie opiekował się synami Brzozowskiego: Stani-
sławem i Janem. Jednocześnie opiekował się chorym Juliuszem Słowackim. Był  
świadkiem śmierci wieszcza po przyjęciu Ostatnich Sakramentów Świętych 
w dniu 3 kwietnia 1849 r. Uporządkował pozostałe po poecie rękopisy9. Od 
początku następnego roku uczęszczał jako wolny słuchacz na Sorbonę i College 

7 Tamże, s. 49–67.
8 Tamże, s. 107–109, 141–142.
9 M. Aleksa, Sługa Boży arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński, metropolita warszawski, Warsza-
wa 1987, s. 22–27.
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de France. Pod koniec sierpnia 1850 r. spotkał się z Adamem Mickiewiczem. 
Jednakże zaniepokojony losami rodziny powrócił w styczniu 1851 r. do kraju. 
Wkrótce zmienił swoje plany życiowe. Wobec wielu trudności i niepokojów 
wewnętrznych postanowił wstąpić do stanu duchownego. Matka nie była prze-
ciwna, chociaż samą decyzją była zaskoczona. Szukał cichej służby Bogu, którą 
odtąd uważał za cel swojego życia10.

W końcu października 1851 r., mając 29 lat życia, wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Żytomierzu. Przyjął go bp Gaspar Borowski, doceniając ukoń-
czone wyższe studia oraz pobyt w krajach Europy Zachodniej. Natomiast rektor 
Seminarium ks. Jan Kulikowski powiedział mu: 

[…] już to z tych włóczęgów, co z wielu pieców chleb jedli, rzadko bywa pocie-
cha, ale skoro pasterz cię przyjął, to nie ma co robić. Przedstaw się księdzu in-
spektorowi i zasiadaj na rekolekcje.

Feliński komentował: 
Tu się przekonał, że powołanie moje pochodziło rzeczywiście od Boga, (ufność) 
była tak wielka i niezachwiana, że nigdy odtąd wątpliwości pod tym względem 
nie miałem11.

Ze względu na wcześniejsze studia Feliński po pół roku został przesunięty 
na III rok studiów seminaryjnych, a po następnym semestrze został przeniesiony 
na dalsze studia w Akademii Duchownej w Petersburgu, która była pod bezpo-
średnim kierownictwem abp. Ignacego Hołowińskiego12, gdyż profesorowie nie 
byli zainteresowani wychowaniem przyszłych duchownych. Tu zapoznał się 
z ks. Konstantym Łubieńskim ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy z Warsza-
wy13. Po ukończeniu studiów w Akademii przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
abp. Hołowińskiego w kaplicy akademickiej w dniu 8 września 1855 r. Feliński 
mieszkał jako wikariusz parafii św. Katarzyny w klasztorze Ojców Dominika-
nów w Petersburgu. Sprawował tu wszystkie obowiązki duszpasterskie, przy 
bardzo szczupłych dochodach na swoje utrzymanie. W tym czasie ks. Łubieński 
zorganizował tajne Zgromadzenie Rodziny Maryi. Wobec konieczności stałej 
działalności w Zgromadzeniu ks. Łubieński przekazał mu opiekę nad Zgroma-
dzeniem i prowadzonym przytułkiem dla chorych, starców i sierot polskich14.
Natomiast rektor Akademii bp Aleksander Bereśniewicz, sufragan żmudzki po-
wierzył mu obowiązki spowiednika i wychowawcy księży studentów oraz mia-
nował go profesorem filozofii w tej uczelni15. O rektorze bp. Bereśniewiczu 
pisał:

10 H.E. Wyczawski, dz. cyt., s. 77–106.
11 Z. Sz. Feliński, Pamiętniki…, s. 404–405.
12 M. Żywczyński, Połowiński Ignacy (1807–1855) [w:] PSB, t. 9, red. K. Lepszy, Wrocław-
-Warszawa-Kraków 1960–1961, s. 597–598.
13 M. Żywczyński, Łubieński Konstanty Ireneusz (1825–1869) [w:] PSB, t. 18, red. E. Rostworow-
ski, Wrocław 1973, s. 489–490.
14 H.E. Wyczawski, dz. cyt., s. 116–123.
15 I. Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu, Lublin 2007, s. 173–174.
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Obecnie nie trudno mu było [arcybiskupowi Wacławowi Żylińskiemu – J.Z.] uzy-
skać zgodę na zamianowanie go rektorem Akademii, a z jego instalacją rozpoczy-
na się bodaj czy nie najświetniejsza epoka istnienia Akademii Duchownej. Nie 
dorównywał on wprawdzie wyższością umysłu Hołowińskiemu, ale równie był 
prawy, gorliwy i dbały o prawdziwe interesa Kościoła. Przy tym Hołowiński był 
w Akademii sam jeden, mając przeszkodę raczej niż pomoc w swych kolegach 
profesorach; Bereśniewicz zaś mógł otoczyć się całym gronem ludzi dobrej woli 
i dostatecznie uzdolnionych, którzy szczerze i w jednym duchu z nim współpra-
cowali16.

Do grona takich współpracowników bp Bereśniewicz powołał ks. Feliń-
skiego.

Drugim polem działalności ks. Felińskiego była stała troska o rozwój 
Zgromadzenia Rodziny Maryi. Pod patronatem baronowej Meyendorffowej i we 
współpracy z przełożonymi organizował nowe zakłady opiekuńcze dla chorych, 
starców i sierot polskich. Bardzo ważnym było uzyskanie rządowego zatwier-
dzenia Zgromadzenia i jego działalności17. W tym czasie ks. Łubieński powrócił 
do Petersburga z Charkowa, gdzie był wikariuszem i w krótkim czasie uzyskał 
pozwolenie na wyjazd do Rzymu dzięki poparciu hr. Fiodora Berga, późniejsze-
go namiestnika w Warszawie. W Rzymie relacjonował w Stolicy Apostolskiej, 
że władze rosyjskie nie utrudniały działalności Kościoła, a tylko tłumiły dążenia 
polityczne zmierzające do oderwania Królestwa Polskiego od Rosji. Natomiast 
działalność polskich patriotów zmierzała, według niego, do wciągnięcia instytu-
cji kościelnych do rozgrywek politycznych. Ale papież Pius IX w sprawach 
polskich posiadał właściwe wiadomości. Ks. Łubieński był także przeciwny 
zamknięciu kościołów warszawskich po dokonanych profanacjach przez wojska 
rosyjskie. Temu stanowisku zdecydowanie przeciwstawiał się ks. Feliński, pi-
sząc w Pamiętnikach na ten temat: 

[…] tak ze stanowiska kościelnego, jak i ze swych przekonań politycznych był on 
[ks. Łubieński – J.Z.]. stanowczo przeciwny zamknięciu kościołów, a że miał 
zawsze odwagę swych przekonań, głośno je przeto wypowiadał w Zamku, jak 
i w konsystorzu. Zdanie jego jako duchownego, umocniło niezmiernie stanowisko 
namiestnika w tej sprawie, który miał podstawę do potępienia postępku Biało-
brzeskiego nie tylko jako rokoszu przeciwko rządowi, lecz i swawoli kościelnej. 
Toteż oburzenie przeciw ks. Łubieńskiemu było tak wielkie, że nawet w gronie 
najgorliwszych księży nie znalazł on jednego obrońcy. I rzeczywiście, zdaniem 
moim tu zbłądził. Nie przez to że był przeciwny zamknięciu kościołów, gdyż miał 
w tym rację, lecz że znając usposobienie rządu, dostarczył mu broni przeciw du-
chowieństwu, nie będąc wcale do tego obowiązany, a nawet bez wyraźnego po-
wodu, gdyż nie należąc do duchowieństwa warszawskiego, nie był objęty wyda-
nym rozporządzeniem18.

16 Z. Sz. Feliński, Pamiętniki…, s. 447.
17 M. Aleksa, dz. cyt., s. 35–37; J. Związek, Polskie środowisko katolickie w Petersburgu w poło-
wie XIX wieku [w:] Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a ocze-
kiwaniem, red. U. Cierniak i J. Grabowski, Częstochowa 2006, s. 433–445.
18 Z.Sz. Feliński, Pamiętniki…, s. 471–472.
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Powyższa deklaracja Felińskiego, wyrażająca stanowisko kościelne 
w sprawie zamknięcia kościołów, wyraźnie świadczyła przeciwko wykorzysty-
waniu spraw kościelnych do działań politycznych władz rządowych.

W istniejącej sytuacji w Warszawie, pozbawionej swojego arcybiskupa,
trwało poszukiwanie przez naczelnika Rządu Cywilnego Aleksandra hr. Wielo-
polskiego kandydata na to stanowisko, celem przedstawienia go na dworze pe-
tersburskim. W Petersburgu znany z prorządowych poglądów był ks. Konstanty 
Łubieński. Ale pomiędzy Wielopolskim a Łubieńskimi istniały zadawnione spo-
ry majątkowe. Mimo to władze rządowe w Warszawie (gen. Mikołaj Suchoza-
net) na stanowisko metropolity wysunęły ks. Łubieńskiego. Sam zaś ks. Łubień-
ski zaaranżował spotkanie ks. Felińskiego z Wielopolskim w hotelu w Peters-
burgu19. Nazajutrz powiedział Felińskiemu, że „cię już Wielopolski przedstawił 
cesarzowi na arcybiskupa warszawskiego”. Ta wiadomość sprawiła, że:

[…] takem się zdumiał, że uczucie zdumienia przytłumiło wszystkie inne wraże-
nia. Zdawało mi się, że rzecz tak nieprawdopodobna, która przez myśl mi nigdy 
nie przeszła, nie mogłaby się uskutecznić bez wyraźnego wdania się Opatrzności. 
Toteż nie dowierzając, aby to istotnie do skutku przyjść mogło, zawołałem wzru-
szony: A jeśli rzeczywiście Pan Bóg ten cud uczyni to ufam, że uczyni też i ten 
drugi, że mi da łaskę potrzebną do godnego spełnienia tak bardzo siły moje prze-
wyższających obowiązków20.

Wówczas ks. Łubieński przyznał się, że margrabia pytał go, kogo przed-
stawić carowi na stolicę arcybiskupią w Warszawie. Wówczas obok dwóch in-
nych kandydatów wskazał także ks. Felińskiego. Cesarz zlecił dalsze działania 
ministrowi spraw zagranicznych ks. Aleksandrowi Gorczakowowi, który uzy-
skał pozytywną opinię w Radzie Ministrów. Tak rozpoczynała się „kalwaria 
i tragizm”21 arcybiskupa metropolity warszawskiego, później ogłoszonego świę-
tym, Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

W kręgu spraw kościelnych i narodowych w Warszawie
Zwyczajna praca duszpasterska w Petersburgu i działalność dydaktyczno-

wychowawcza w Akademii Duchownej nie zapowiadały zbliżających się trud-
ności i represji związanych z realizacją obowiązków na najwyższym stanowisku 
kościelnym w Królestwie Polskim, z którym związane było członkostwo w Ra-
dzie Stanu. Te dwie dziedziny ze swej natury były nie do pogodzenia w ówcze-
snych warunkach, a nawet w istniejącej sytuacji były sobie przeciwstawne. Nie 
wyrażenie zgody na członkostwo w Radzie Stanu przez arcybiskupa oznaczało-
by jednocześnie pozbawienie go stanowiska kościelnego przez władze rządowe. 
O tej sytuacji zdawał sobie sprawę abp Feliński. W Pamiętnikach pisał: 

19 H.E. Wyczawsli, dz. cyt., s. 138–140.
20 Z.Sz. Feliński, Pamiętniki…, s. 478.
21 Tak określono pobyt abp. Z.Sz. Felińskiego w Warszawie – zob. M. Godlewski, Feliński Zyg-
munt Szczęsny [w:] PSB, t. 6, s. 411.
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[…] ja nie wykwalifikowany na męża stanu ani nawet na publicystę ośmielam się 
wydawać sądy o ludziach i wypadkach, które wytrawny tylko historyk należycie 
ocenić jest w stanie22.

Wyboru na to stanowisko, po otrzymaniu aprobaty Stolicy Apostolskiej, 
gratulował mu minister spraw wewnętrznych Piotr Wałujew stwierdzając jedno-
cześnie, że:

[…] spodziewa się, że wspólnie pracować będziemy nad zjednoczeniem dwóch 
powaśnionych niesłusznie bratnich plemion w duchu wzajemnych usług i wza-
jemnych ustępstw23.

Nadto wielka księżna Helena Pawłowna, wdowa po wielkim księciu Mi-
chale, zachęcała nominata do działania w kierunku zjednoczenia Kościoła kato-
lickiego z prawosławiem rosyjskim, co 

[…] mogłoby nastąpić daleko łatwiej w Warszawie, gdzie prawosławie mniej się 
czuje panem sytuacji i łatwiej ocenić może wyższość katolickiego kościelnego 
ustroju, niż w Petersburgu lub w Moskwie, gdzie fanatyzm i uprzedzenie przeci-
nają wszelki promień światła, przenikającego z Zachodu24.

Ale było to jedynie przekonanie wielkiej księżnej i niewielu jej zwolenni-
ków, a nie strony rządowej. Sam natomiast Feliński, podczas 4-dniowych reko-
lekcji podjął decyzje, aby w imieniu Kościoła i całego Narodu, podzielonego na 
różne stronnictwa25 występować wobec 

Boga i ludzi takim, jakim rzeczywiście byłem, śmiało oddając świadectwo praw-
dzie i nie troszcząc się o zewnętrzne następstwa swego postępowania […]. Sta-
nąwszy na gruncie prawdy objawionej i wedle jej światła rozstrzygając wszystkie 
zadania indywidualnego i społecznego życia, śmiało wypowiadać swe przekona-
nia bez względu na usposobienie słuchaczy, być zawsze jednym i tym samym, czy 
to wobec rządu, czy rewolucji czy partii umiarkowanej – oto droga, której nieza-
chwianie trzymać się postanowiłem i tylko z tego stanowiska może być zrozumia-
ne dalsze postępowanie moje […]. Ja zaś mówiłem zawsze to, co myślałem i czy-
niłem to, co sądziłem być moim obowiązkiem. W oczach ludzkich mogłem się ła-
two mylić jako człowiek i często tak pewno myliłem się, ale nigdy nie poszedłem 
przeciw przekonaniu, ani powiedziałem tego, co za fałsz poczytywałem”26.

Zaś w pierwszym liście pasterskim skierowanym do wiernych archidiece-
zji warszawskiej wyraził:

22 Z.Sz. Feliński, dz. cyt., s. 480.
23 Tamże, s. 480.
24 Tamże, s. 481
25 S. Kieniewicz, Obozy polityczne w zaborze rosyjskim. Manifestacje patriotyczne [w:] Historia 
Polski, t. 2, cz. 3, red. S. Kieniewicz, W. Kula, Warszawa 1959, s. 409–432; tenże, Powstanie 
Styczniowe [w:] Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, red. J. Buszko, A. Garlicki, Warszawa 1987, 
s. 5–7, 10, 15, 18–22; E. Jabłońska-Deptuła, J. Skarbek, W dobie między powstaniami (1832
–1864) [w:] Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966–1979, red. J. Kłoczowski, Lublin 
1992, s. 403–432; A. Chwalba, dz. cyt., s. 323–331.
26 Z.Sz. Feliński, Pamiętniki…, s. 482–483.
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[…] z jednej strony wdzięczność monarsze za otwarcie przed narodem nowej ery 
swobodnego rozwoju religijnego i narodowego życia, z drugiej wypowiadam mi-
łość mą dla kraju i jego przeszłości i gotowość poświęcenia wszystkich sił moich 
na organiczną pracę nad jego podźwignięciem i uszczęśliwieniem27.

Ale jednocześnie podkreślił, że gdyby pojawiły się dążenia do zakłócenia 
lub wywrócenia społecznego ustroju, to będzie się im sprzeciwiał jako niego-
dziwym i szkodę tylko przynoszącą narodowi.

Na jego przybycie do Warszawy oczekiwały władze rządowe, ale przede 
wszystkim wierni tego miasta i całej archidiecezji wraz z duchowieństwem. 
Jednak sytuacja w stolicy była bardzo niespokojna. Nie zmieniła się polityka 
władzy rosyjskiej, która przeciwstawiała się wszelkim dążeniom wolnościowym 
Polaków. Polscy patrioci natomiast wybierali różne drogi prowadzące do nie-
podległości narodowej. Stronnictwo „Białych”, skupiające przedstawicieli boga-
tego ziemiaństwa i burżuazji oraz inteligencji miejskiej uważało, że społeczeń-
stwo nie było jeszcze przygotowane do podjęcia działań zbrojnych, dlatego na-
leżało najpierw prowadzić tzw. pracę organiczną, czyli dążyć do rozwoju eko-
nomicznego kraju oraz podniesienia oświaty w społeczeństwie. Ale i w obozie 
„Białych” istniały odmienne kierunki działania, bowiem część przywódców było 
zdania, iż należało w pierwszym rzędzie dążyć do autonomii Królestwa Polskie-
go przy współpracy z rządem carskim, inni natomiast taką współpracę całkowi-
cie wykluczali, a nadto inteligencja miejska dążyła do przejęcia działań po-
wstańczych wykluczając od przywództwa szlachtę. Natomiast radykalnie nasta-
wione stronnictwo „Czerwonych”, skupiające młodzież akademicką i rękodziel-
niczą oraz lud miasta zmierzało do natychmiastowego powstania zbrojnego. Ale 
i wśród radykalnie nastawionych zwolenników powstania istniały podziały. 
Część „Czerwonych” uważała, że działania powstańcze należało podjąć razem 
z warstwami posiadającymi, natomiast inni, że powstanie miało jednocześnie 
przyczynić się do wyzwolenia mas ludowych spod wpływów szlachty i burżua-
zji – pojmowali oni powstanie jako rewolucję socjalistyczną. Takie podziały 
bardzo paraliżowały działania narodowowyzwoleńcze28. Wszystkie stronnictwa 
wolnościowe w swój program włączały działalność kościelną, wykorzystując 
w pierwszym rzędzie uroczystości religijne i świątynie do manifestacji swych 
poglądów. W ten sposób kościoły i duchowni, wprawdzie w różnym stopniu, 
zostali włączeni w działalność wolnościową.

Wyrazem działalności antyrządowej były manifestacje patriotyczne, urzą-
dzane z okazji rocznic narodowych i uroczystości kościelnych, połączone z na-
bożeństwami w świątyniach. Wielka manifestacja patriotyczna odbyła się 10 
października 1861 r., z okazji pogrzebu abp. Antoniego Fijałkowskiego. Pogrzeb 
stał się wielką demonstracją narodową, w czasie której policja i wojsko użyły 
przemocy, a nawet zastrzeliły kilku młodych demonstrantów. W dniu 15 paź-
dziernika t.r. przypadała rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki. Z tej racji zosta-

27 Tamże, s. 483.
28 H.E. Wyczawski, dz. cyt., s. 132–133.
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ła zaplanowana kolejna manifestacja patriotyczna. Władze obawiały się podob-
nych wystąpień antyrządowych. Namiestnik Karol Lambert ogłosił stan wojenny 
w dniu 14 października, aby uniemożliwić zorganizowanie manifestacji. Niepo-
słuszeństwo ukazowi władz carskich miało być rozpatrywane przez sądy wojen-
ne. Mimo stanu wojennego, w dniu rocznicy śmierci Kościuszki, odbyły się 
nabożeństwa o wydźwięku patriotycznym. Kiedy w kościołach były odprawiane 
modlitwy, wojsko otoczyło świątynie, aby aresztować wiernych po zakończeniu 
uroczystości. Tymczasem wierni z katedry i z kościoła Ojców Bernardynów nie 
wychodzili. Wówczas wojsko przemocą wtargnęło do tych świątyń – aresztowa-
ło ok. 1500 mężczyzn i uwięziło ich w Cytadeli. Z innych świątyń warszawskich 
duchowni wyprowadzili wiernych bocznymi wyjściami, ukrytymi przed woj-
skiem29. Arcybiskup dodał w swoich Pamiętnikach, że aresztowanie odbyło się 
z rozkazu gen. Aleksandra Gerstenzweiga, podczas gdy powiadomiony wcze-
śniej cesarz (przez namiestnika Lamberta) nakazał uszanować świątynie. 
W następstwie tego generał popełnił samobójstwo30. Powołana przez administra-
tora apostolskiego ks. Antoniego Białobrzeskiego komisja kościelna, pod prze-
wodnictwem ks. Pawła Rzewuskiego, po przeprowadzonym procesie kanonicz-
nym orzekła, iż kościoły zostały sprofanowane przez wojsko rosyjskie. Następ-
nego dnia (16 października) administrator apostolski nakazał zamknąć wszystkie
kościoły w Warszawie. Podobnie rabini żydowscy zamknęli swoje synagogi. 
Kościoły miały być otwarte dopiero wtedy, kiedy władze oficjalnie zapewnią, że 
takie wypadki się nie powtórzą31.

Podobnie jako wyraz patriotyzmu był oceniany śpiew w kościołach pieśni
patriotyczno-religijnych: Boże, coś Polskę, Jeszcze Polska nie zginęła i Z dymem 
pożarów, które śpiewano podczas nabożeństw nie tylko w niedziele i święta, ale 
także w dni powszednie. Mimo aresztowań za tzw. hymny zakazane, śpiewu 
tych pieśni nie zaprzestano. Wreszcie zamawiano msze św. przez przedstawicieli
różnych środowisk o pomyślność ojczyzny. Władze rosyjskie w obawie grożą-
cych następstw, także w Rosji, postanowiły poczynić pewne ustępstwa, a mia-
nowicie przywrócić Królestwu Radę Stanu, utworzyć rady miejskie i powiatowe 
oraz rozbudować polskie szkolnictwo. Dyrektorem Komisji Rządowej Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego został mianowany margrabia Aleksander 
hr. Wielopolski, znany z poglądów konserwatywnych i ugodowych. Ale to nie 
zadowoliło Polaków32.

Duchowieństwo Warszawy zarówno diecezjalne (świeckie) jak i zakonne 
podzielało poglądy ogółu społeczeństwa. Ex post w Pamiętnikach Feliński dzie-

29 S. Kieniewicz, Warszawa w powstaniu styczniowym, Warszawa 1965 s. 74–76.
30 Z.Sz. Feliński, Pamiętniki…, s. 470–471.
31 H.E. Wyczawski, dz. cyt., s. 135; Z.Sz. Feliński, Pamiętniki…, s. 471–472; Zbiór zeznań śled-
czych o przebiegu Powstania Styczniowego, red. S. Kieniewicz, T. Kopriejewa, I. Miller, Wrocław 
1965 s. 130; J. Związek, Udział i rola abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Powstaniu Stycz-
niowym [w:] Duchowa spuścizna arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, red. J. Mach-
niak, Kraków 2002, s. 101–102.
32 H.E. Wyczawski, dz. cyt., s. 135–136.



Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup metropolita warszawski… 91

lił tych duchownych na 3 kategorie. Pierwszą stanowili zwolennicy rządu car-
skiego, którzy z nominacji rządowych zajmowali wysokie stanowiska w konsy-
storzu warszawskim. Byli to wychowankowie Akademii Duchownej w Peters-
burgu, wyznaczeni na te stanowiska przez Kolegium Duchowne, a nie przez 
władze kościelne. Swoich poglądów zwykle nie ujawniali w obawie przed ze-
mstą społeczeństwa. Było ich bardzo mało, a wpływu na bieg wypadków nie 
mieli prawie żadnego. Drugą grupę stanowili gorliwi kapłani na wyższych sta-
nowiskach w archidiecezji i w zakonach, wierni nauce kościelnej, ale zdający 
sobie sprawę z grożących niebezpieczeństw płynących ze strony zaborcy, 
w następstwie podjęcia walki zbrojnej przez Polaków. Do tych należeli: ks. Pa-
weł Rzewuski, ks. Michał Nowodworski i kilku innych duchownych diecezjal-
nych oraz zakonnicy: o. Prokop Leszczyński, o. Honorat Koźmiński i o. Benia-
min Szymański. Największą grupę wśród kilkuset duchownych warszawskich 
stanowili tzw. ultramontaniści, czyli ci, których wiara nie we wszystkim była 
zgodna z nauką Kościoła, a nadto nie mieli odwagi przeciwstawić się wrogim 
zarządzeniom władz carskich. Ci najczęściej udostępniali kościoły demonstra-
cjom ulicznym33.

W kwestii narodowej Feliński był:
[…] dalekim od idei zjednoczenia i wspólnej pracy z Rosją i to nie przez jakąś in-
stynktowną plemienną nienawiść, lecz wskutek głębokiego przeświadczenia 
o różności narodowych charakterów i dziejowego powołania. Przechowanie 
i udoskonalanie swej indywidualności narodowej, w oczekiwaniu przyszłej nie-
podległości państwowej było od dawna moim zasadniczym niezmiennym pro-
gramem praktycznym, który nie inaczej da się wykonać w praktyce, jak przez sta-
ranne i systematyczne odosobnienie się od obcych żywiołów i wyrabianie w sobie 
samoistnego polskiego i katolickiego życia. Syn wygnanki i niedawny powsta-
niec, nie mogłem pojąć nawet, jak Polak kojarzyć się może z Moskalami i marzyć 
o jakiejś wspólnej przyszłości. Nieufność moja nie tylko do rządu, lecz i do naro-
du rosyjskiego posuwała się tak daleko, iż więcej lękałem się ich uprzejmości 
i życzliwych doświadczeń niż nienawiści i jawnego prześladowania, gdyż byłem 
pewny, iż w tych ustach miodowych kryje się ukryte żądło, co czeka tylko dogod-
nej zręczności, by śmiertelną ranę zadać34.

W sprawach niepodległościowych najbliższe mu były poglądy hr. Andrze-
ja hr. Zamoyskiego, założyciela i prezesa Towarzystwa Rolniczego, przywódcy 
stronnictwa „Białych”, „którego poglądy kierowały się w stronę pracy organicz-
nej”, co było zgodne z poglądami Felińskiego. Arcybiskup w Pamiętnikach opi-
sał istotną w tej materii rozmowę Zamoyskiego z namiestnikiem wielkim księ-
ciem Konstantym w dniu 6 września 1862 r. Wielki książę oznajmił Zamoy-
skiemu, że spodziewał się, iż Polacy z udzielonych im instytucji, czyli Rady 
Stanu, autonomicznych instytucji i narodowego wychowania, będą zadowoleni. 

33 Z.Sz. Feliński, Pamiętniki…, s. 467–468. Poza Warszawą duchowni popierali powstanie ze 
względów narodowych i kościelnych, bez względu na przynależność przywódców do stronnictwa 
„Białych” lub „Czerwonych” – zob. R. Szwed, Powstanie Styczniowe w Radomszczańskiem, Ra-
domsko 1994, s. 10, 39.
34 Sz. Feliński, Pamiętniki…, s. 425–426.
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Wówczas hr. Zamoyski odpowiedział, że dla niego to wszystko robiło wrażenie 
komedii. Przypomniał, że ojciec namiestnika wobec senatu nazwał przyrzecze-
nia dane Polakom przez Aleksandra I komedią, bowiem nie posiadały one żad-
nej gwarancji i w każdej chwili aktem osobistej decyzji cesarza mogły być od-
wołane, gdyż nad osobistą wolą monarchy nie było żadnej wyższej instancji. 
A dalej stwierdził, że Polska powinna mieć własną konstytucję, zaprzysiężoną 
przez monarchę i naród, a nadto do Królestwa Polskiego powinna być przyłą-
czona Litwa i Ruś. Bez tych gwarancji Polacy nie poczują się zadowoleni. Jed-
nak wyjeżdżając do Petersburga na wezwanie Aleksandra II hr. Zamoyski po-
wiedział do swoich zwolenników w dniu 15 września 1862 r.: „Tylko, broń Bo-
że, zbrojnego powstania”. Po rozmowie z cesarzem musiał opuścić Królestwo 
Polskie – w dniu 18 października przybył do Paryża. Nastąpił jednocześnie roz-
łam pomiędzy zwolennikami hr. Zamoyskiego a hr. Wielopolskim35.

Drugim polskim działaczem w tym czasie był margrabia Aleksander hr. 
Wielopolski – przed wybuchem powstania naczelnik Rządu Cywilnego w War-
szawie. Z nim musiał współpracować arcybiskup warszawski. Był zwolennikiem 
współpracy z rządem rosyjskim. Uzyskał część autonomii Królestwa sprzed 
powstania listopadowego. Wprowadzał Polaków do administracji i szkolnictwa, 
które kształtowane było według polskich programów, w przeciwieństwie do 
wcześniej rusyfikowanych urzędów i szkół. Ale takiej polityce zdecydowanie 
przeciwstawiało się stronnictwo „Czerwonych”. Wielopolski chciał współpracy 
z Felińskim i dlatego wyrabiał mu dobrą opinię tak u cesarza jak i jego urzędni-
ków36. Jednak gorliwa współpraca z rządem rosyjskim, jaką preferował Wielo-
polski, nie odpowiadała Felińskiemu. W takim środowisku miał wkrótce podjąć 
swoje obowiązki duszpasterskie jako arcybiskup i metropolita.

Po wyznaczeniu ks. Felińskiego na arcybiskupa przez władze rosyjskie, 
jego kandydatura została przesłana do Stolicy Apostolskiej, a ponieważ sprawa 
była pilna, a opinia jaką podał o kandydacie m.in. nuncjusz Flavio Chigi była 
pozytywna, przeto został zwolniony z konieczności przeprowadzenia kanonicz-
nego badania postawy kapłańskiej kandydata, a papież w ciągu kilku tygodni 
prekanonizował go i szybko zostały wydane odpowiednie bulle papieskie. Na-
wet sekretarz stanu kardynał Giacomo Antonelli stwierdził, że był to pierwszy 
biskup, którego tak szybko mianowała Stolica Apostolska. W związku z tym ks. 
Łubieński powiedział hr. Wielopolskiemu, że wybór ten był dla dobra Kościoła 
– ks. Feliński tę wypowiedź skomentował: 

Mógł się on [ks. Łubieński – J.Z.] mylić w ocenianiu mojej wartości moralnej, ale 
sądził, że zarząd mój będzie pożyteczny dla diecezji warszawskiej z tego powodu 
nie wahał się mnie zalecić, pomimo różnicy naszych politycznych przekonań o któ-
rych nawet nie wspomniał margrabiemu lękając się, by go to nie zraziło od wybo-
ru. Lecz co mię najwięcej zdziwiło od strony margrabiego, to całkowite jego za-
mknięcie się w swej zagadkowej jaźni politycznej, nawet i po zapewnieniu mojej 

35 Tamże, s. 559, 563.
36 H.E. Wyczawski, dz. cyt., s. 181.
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nominacji […]. Nigdy jednak nie wystąpił przede mną z swoim politycznym pro-
gramem i nigdy nie zapytał mnie nawzajem, jakie są moje zapatrywania i plany.

Zaś o wzajemnych relacjach pisał, że był dosyć sympatycznym 
[...] i nigdy nie miałem do niego żadnej osobistej niechęci, wówczas nawet, kiedy 
polityczne drogi nasze ostatecznie się rozeszły. Nie ubliżał mi nigdy ani mej oso-
bie, ani mej duchownej godności, nie nastawał ani groził w kwestiach, w których 
byłem przeciwnego zdania; nie skarżył się też ani wypominał, że się na mnie za-
wiódł, co wielu innych uczyniłoby niezawodnie na jego miejscu. Być może, że 
pańska duma i wyniosły charakter miały w tym pewien udział, głównie wszakże 
było to wypływem wysokiego wykształcenia i dziwnie szlachetnego charakteru, 
który budził we mnie cześć dla człowieka wówczas nawet kiedy potępiałem męża 
stanu37.

Przed konsekracją biskupią nominat odbył jeszcze rozmowy z dygnita-
rzami dworu cesarskiego. Spotkał się również z Aleksandrem II, który dobrze 
był zorientowany w sytuacji, istniejącej w Królestwie Polskim oraz znał położe-
nie duchowieństwa warszawskiego. Cesarz przypomniał, że:

[…] pragnąc końca nieprzyjaznym stosunkom, jakie wskutek dziejowych wypad-
ków wywiązały się pomiędzy polskim i rosyjskim narodem, postanowił zaspokoić 
wszystkie słuszne aspiracje Polaków, nadając im administracyjny samorząd i po-
zwalając im rozwijać na drogach legalnych tak religijne jak i narodowe instytucje, 
zapewniając tym sposobem moralny i materialny postęp.

Natomiast pod adresem samego nominata powiedział: 
Powierzając w twe ręce najwyższy duchowny zarząd w Królestwie ufam, że ze-
chcesz współpracować ze mną w duchu pojednania zbliżenia obu narodów na 
podstawie zaspokojenia wszystkich słusznych i niezbędnych żądań Polaków. 
Pierwszym zadaniem tak świeckiej jak i duchownej władzy jest dziś uspokojenie 
umysłów, przywrócenie wzajemnego zaufania między rządzącymi i rządzonymi 
i zwrócenie ludności ku praktycznym i pożytecznym pracom, czego nie podobna 
dokonać, nie usunąwszy, a przynajmniej nie osłabiwszy wpływu radykalnych 
warchołów38.

W tej rozmowie nominat nie zgodził się jednak na nominacje duchownych 
na wyższe stanowiska kościelne w Warszawie przez cesarza, twierdząc że wy-
wołałyby one jeszcze większe zamieszki w mieście. Natomiast według Feliń-
skiego na te stanowiska należało wyznaczyć 

[…] najbardziej poważne w duchowieństwie osoby, tak dla swych cnót kapłań-
skich jak i dla prawości charakteru. Oni staną się prawdziwą dla kraju rękojmią, 
że chcę być prawdziwym dla wiernych pasterzem, a nie powolnym tylko urzędni-
kiem rządowym.

Po przedstawieniu takich argumentów Aleksander II powiedział: 

37 Tamże, s. 479–480.
38 Tamże, s. 485.



Ks. Jan Związek94

Jeśli tak sądzisz, to pozostawiam całkiem wybór pomocników twemu własnemu 
uznaniu. Feliński jeszcze zapewnił, że otworzy zamknięte kościoły39.

Na zakończenie audiencji oznajmił cesarzowi: 
Nie mam innej broni jak broń duchowną. Powaga Kościoła i głos przekonania, oto 
jedyne argumenty, jakich użyć mogę. Uręczam WCM, że nie tylko jako kapłan, 
lecz i jako miłujący swój kraj patriota, uważam dziś rewolucję za prawdziwą klę-
skę dla narodu i przeto wszelkich dołożę starań by nie dopuścić do podobnego 
nieszczęścia. Jeśliby jednak naród w szale zapamiętania nie uwzględnił mych 
przedstawień i ściągnął na siebie groźne następstwa represji, ja przede wszystkim 
spełnię obowiązki pasterza i podzielę niedolę ludu mego […]. Pragnę dopomagać 
do pokojowego rozwoju i szczęścia mego narodu, ale żadnej innej polityki nie po-
pieram40.

W następnym dniu – 26 stycznia 1862 r., Feliński został konsekrowany na 
biskupa przez arcybiskupa mohylowskiego Wacława Żylińskiego w asyście 
biskupów Aleksandra Bereśniewicza i Henryka Platera. Konsekracja odbyła się 
w kościele maltańskim św. Jana Jerozolimskiego w Petersburgu, który wybrał 
abp Żyliński dlatego, że w nim było cieplej niż w kościele św. Katarzyny, a na 
nabożeństwa przybywała tu inteligencja katolicka. Podczas konsekracji, ofiaro-
wany Felińskiemu przez Aleksandra II pastorał rozpadł się w spojeniach, co 
niektórzy oceniali jako znak, że przyszła działalność arcybiskupa w Warszawie 
będzie bardzo trudna41.

„Kalwaria i tragizm” abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Warszawie
Po zakończeniu uroczystości konsekracyjnych (26 stycznia 1862 r.) abp 

Feliński udał się do sierocińca Rodziny Maryi, wcześniej ufundowanego przez 
siebie. Sierotom rozdał upominki. Wieczorem udał się do Akademii Duchownej, 
gdzie spotkał się klerykami i młodymi kapłanami, studiującymi w tej uczelni, 
którzy niedawno tak wiele okazali mu szacunku i miłości. W następnych dniach 
porządkował swoje sprawy i składał wizyty pożegnalne dygnitarzom kościelnym 
i rządowym, w tym hr. Wielopolskiemu i ks. Gorczakowowi. Książę oznajmił 
mu, że wysłał list do namiestnika Ludersa w Warszawie, w którym zalecał na-
miestnikowi, aby z nowym arcybiskupem utrzymywał jak najlepsze kontakty.

W dniu 31 stycznia w towarzystwie 4 duchownych opuścił Petersburg, 
udając się koleją do Warszawy, w której dotychczas jeszcze nigdy nie przeby-
wał, a tym samym stosunki panujące w społeczeństwie Warszawy znał jedynie 
z relacji innych osób42. Towarzyszyły mu uczucia wspomnień z Petersburga 
i niepewności w nowym środowisku. W Pamiętnikach pisał: 

[…] opuszczałem Petersburg, gdzie przepędziłem najpiękniejsze lata mego ka-
płaństwa, gdzie tak łaskawie Pan Bóg błogosławił mej pracy – na to, aby się rzu-

39 Tamże, s. 487.
40 Tamże, s. 487–488.
41 Tamże, s. 154–155.
42 Tamże, s. 155.
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cić w nieznany jakiś i groźny odmęt, gdzie szanse powodzenia były prawie żadne, 
niebezpieczeństwa zaś wszelkiego rodzaju na każdym kroku. Rzucałem się jednak 
w ten odmęt z ufnością, gdyż sumienie dawało mi świadectwo, iż nic nie uczyni-
łem, by się tam dostać i nic nie pragnąłem, krom spełnienia woli Bożej. We-
wnętrzne przeczucie ostrzegało mię wprawdzie, że nie jadę na rządy, tylko na 
cierpienie i nie przerażało mię to jednak, bo czułem, że z tego zadania łatwiej 
wywiązać się potrafię niż z pasterskiego obowiązku43.

Koleją Petersbursko-Warszawską, która jeszcze nie była ukończona, ze 
stacji w Dynaburgu, udał się w kierunku Warszawy. Zima była surowa, zaspy 
śnieżne wielkie, trzeba było przesiadać się z pociągu do pojazdu konnego, który 
także zapadał się w zaspach i tylko dzięki pomocy miejscowej ludności można 
było dalej kontynuować podróż. Na terenie Królestwa Polskiego początkowo 
podróż koleją była niemożliwa, dlatego ze stacji Ejdkuny prosił władze rosyjskie 
o pozwolenie na zmianę trasy podróży przez Prusy, Bydgoszcz, Poznań, Wro-
cław do Częstochowy. Jadąc nową trasą nie spotkał się z żadnymi dostojnikami 
kościelnymi, chociaż gazety pisały, że arcybiskup specjalnie zmienił trasę po-
dróży, aby spotkać się w Poznaniu z abp. Leonem Przyłuskim i abp. Francisz-
kiem Wierzchlejskim ze Lwowa. Ale takich spotkań arcybiskup ani nie plano-
wał, ani do nich nie doszło44.

W takiej sytuacji powstaje istotne pytanie dlaczego arcybiskup tak upo-
rczywie dążył do Częstochowy. Podróż, którą odbył, była znacznie dłuższa 
i trudniejsza niż z Poznania bezpośrednio do Warszawy. Ale abp Feliński za 
wszelką cenę chciał znaleźć się w sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej 
na Jasnej Górze45. Po 9 dniach podróży w dniu 8 lutego 1862 r. przybył do ka-
plicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej, Królowej Polski na Jasnej Górze. Ar-
cybiskup bowiem pragnął modlić się przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej, 
prosić o wstawiennictwo w jego pracy pasterskiej w Warszawie oraz w atmosferze 
modlitewnej jeszcze przemyśleć swoje plany działania w najbliższej przyszłości.

Jasna Góra w Częstochowie należała do diecezji włocławskiej czyli kali-
skiej, wchodzącej w skład metropolii warszawskiej. Przede wszystkim jednak 
sanktuarium jasnogórskie było powszechnie uważane za duchową stolicę Polski 
w czasie, kiedy państwo polskie ze swoją stolicą w Warszawie, przestało istnieć 
na mapach Europy. W ten sposób pobyt arcybiskupa na Jasnej Górze wpisywał
się w ogólnonarodowe przekonanie o znaczeniu sanktuarium maryjnego. Ten 
pobyt wynikał z jego głębokiej wiary we wstawiennictwo przed Bogiem Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Arcybiskup zdawał sobie sprawę z wielkich trudności, 
jakie czekały go w Warszawie. Trzeba było uporządkować sprawy kościelne, 
w tym związane z podziałami wśród duchowieństwa oraz zająć właściwą posta-
wę wobec władz rządowych, które chciały jego stanowisko wykorzystać do 

43 Z.Sz. Feliński, Pamiętniki…, s. 489.
44 H.E. Wyczawski, dz. cyt., s. 156; M. Aleksa, dz. cyt., s. 48.
45 B. Kumor, Austriackie władze zaborcze wobec kultu Królowej Polski i pielgrzymek na Jasną 
Górę, „Studia Claromontana” 1981, t. 1, s. 77–97; Z.S. Jabłoński, Kult maryjny na Jasnej Górze 
w latach 1864–1914, tamże, s. 121–142.
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spraw politycznych. Zdawał sobie sprawę, że cokolwiek zrobi, to będzie kryty-
kowane albo przez władze rządowe albo przez stronnictwa narodowe. W modli-
tewnej ciszy szukał pomocy Bożej dla swojej pracy. O tej pielgrzymce pisał: 

Tu postanowiłem jakiś czas zabawić, żeby się polecić opiece Matki naszej i Kró-
lowej, co na tym miejscu tyle cudownych łask wyjednała tym, co się do Niej 
z pokorą i ufnością uciekali. Oddawszy się pod opiekę Najświętszej Panny i za-
czerpnąwszy nowej siły przy Jej ołtarzu, puściłem się ku Warszawie46.

Według swego planu arcybiskup zamierzał w Częstochowie przebywać 
w sobotę i niedzielę, a w poniedziałek odjechać pociągiem z Częstochowy do 
Warszawy. Jednakże mimo przyrzeczenia mu na odjezdnym przez cesarza swo-
bodnego działania, władze rządowe zażądały, aby przybył do Warszawy w nie-
dzielę o godz. 17.00. Przewidując, że p.o. namiestnika gen. Aleksander Lüders 
zorganizuje rządowe przyjęcie i przejazd do pałacu arcybiskupów w asystencji 
wojska, Feliński przyjechał do Warszawy późniejszym pociągiem o godz. 23.00, 
kiedy na stacji nie było oficjalnych przedstawicieli rządu. Przyjeżdżając na sta-
cję, zauważył oczekujący go oddział Kozaków, który miał mu towarzyszyć 
w czasie przejazdu do pałacu arcybiskupów. Chcąc uniknąć podejrzeń o swym 
uzależnieniu od władz rządowych, wsiadł do pojazdu hr. Andrzeja Zamoyskie-
go, którym dojechał do pałacu przy ul. Miodowej. Natomiast podróż arcybisku-
pa z Piotrkowa Trybunalskiego w towarzystwie hr. Andrzeja Zamoyskiego 
i przejazd jego pojazdem do pałacu arcybiskupiego oznaczał, że arcybiskup zna-
lazł poparcie ze strony stronnictwa „Białych”47.

Tymczasem w Warszawie każde stronnictwo polityczne chciało wykorzy-
stać arcybiskupa dla własnych celów. Władze rządowe chciały w nim mieć swe-
go oddanego urzędnika. Stronnictwo „Czerwonych” z duchownymi w swoich 
szeregach, chciało go widzieć jako przywódcę przygotowywanego powstania. 
Jedynie stronnictwo „Białych” podzielało jego pogląd o pracy organicznej, 
przygotowującej do późniejszej niepodległości narodowej. Ze swego położenia 
zdawał sobie sprawę: 

Znalazłem się sam jeden – pisał – bez przyjaciół, bez politycznych stronników, 
bez tej nawet pomocy, jaką daje doświadczenie i rutyna; mając przeciw sobie 
z jednej strony rząd, co zawzięcie dotąd prześladował to wszystko, co mi jest naj-
droższym, jeśli zaś chwilowo chwycił się innego systemu, to na każdym kroku 
widocznym było, że czyni to na przekór wewnętrznemu usposobieniu; z drugiej 
zaś strony stanowisko ruchu, poczytując za zbrodnię każde antyrewolucyjne dą-
żenie i głoszące przed narodem, żem rządowym tylko poplecznikiem, przysłanym 
na sparaliżowanie szlachetnych usiłowań patriotów. Gdybym mógł przynajmniej 
liczyć na poparcie duchowieństwa, ale i pod tym względem nie łudziłem się wca-
le48.

46 Z.Sz. Feliński, Pamietniki…, s. 489.
47 H.E. Wyczawski, dz. cyt., s. 156–157; M. Aleksa, dz. cyt., s. 49–50.
48 Z.Sz. Feliński, Pamiętniki…, s. 490.
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Nazajutrz po przybyciu do Warszawy abp Feliński spotkał się z ducho-
wieństwem, do którego powiedział: 

Głównym przeto zadaniem moim będzie urządzić wszystkie sprawy duchowne 
wedle ducha Kościoła, to jest zgodnie z prawem kanonicznym i rozporządzeniami 
Stolicy Apostolskiej […]. Ścisłym i wiernym trzymaniem się praw kościelnych 
najskuteczniej wyzwolimy się spod niesłusznych wymagań władzy świeckiej, 
względem której wystarczy zawsze opór bierny. Rzymskie Non possumus za-
mknie usta władzy albo zmusi ją do jawnego prześladowania religijnego i zgotuje 
nam wieniec wyznawców. Odwaga zaś połączona z godnością, co nie lęka się 
głośno wypowiadać swych przekonań i nie zważa na pogróżki i chłostę tak zwa-
nej opinii publicznej, uwolni nas od przewagi ulicy, wdzierającej się pod płasz-
czem patriotyzmu do administracji kościelnej i czysto religijnych obrzędów49.

W sprawach politycznych najbardziej był zbliżony do stanowiska hr. An-
drzeja Zamoyskiego, przywódczy stronnictwa „Białych”:

Jak on i ja też nie ufałem dobrym chęciom rządowi; jak on i ja zasadzałem postęp 
kraju głównie na własnej, niezależnej od rządu pracy […]. Jak on wreszcie i ja też 
uważałem zbrojne powstanie w ówczesnych okolicznościach nie tylko za nie-
wczesne, lecz za zgubne dla Narodu.

Dzięki poznaniu poglądów hr. Zamoyskiego, arcybiskup przekonał się, że 
planowane powstanie będzie mieć charakter narodowy, a nie rewolucji socjali-
stycznej50.

Pierwszą czynnością duszpasterską była rekoncyliacja sprofanowanych 
przez wojsko rosyjskie kościołów – katedry i Ojców Bernardynów, w dniu 13 
lutego. A następnego dnia we wszystkich świątyniach warszawskich rozpoczęło 
się 40-godzinne nabożeństwo. Jednocześnie arcybiskup był przekonany, że akcje 
wojskowe z 15 na 16 października 1861 r. już się nie powtórzą, bowiem tak go 
zapewnił w czasie rozmowy sam cesarz. Przedstawił dokonane zmiany na sta-
nowiskach kościelnych w konsystorzu, zaznaczając, że oficjałem został ks. Pa-
weł Rzewuski. Nie zajął natomiast stanowiska w sprawie śpiewu patriotycznych 
pieśni podczas nabożeństw, ale wzywał do modlitwy za ojczyznę. Jednakże 
wielu duchownych było przeciwnych deklaracjom arcybiskupa – ogół ducho-
wieństwa pozostał wobec niego nieufny lub obojętny51. Wkrótce pojawiły się 
krytyczne artykuły w gazetach, a nawet paszkwile wymierzone przeciwko jego 
osobie. W międzyczasie w dniu 4 lutego został mianowany członkiem Rady 
Stanu, co władze rządowe ogłosiły dopiero 15 lutego. Ale represje nie ustawały, 
a Cytadela była przepełniona więźniami. W dniu 16 lutego odbył uroczysty in-
gres do katedry, na który przybyły rzesze wiernych. Rząd w Petersburgu 
i w Warszawie, na podstawie postępowania i deklaracji arcybiskupa, przekonał 
się, że nie we wszystkich sprawach był on jego sprzymierzeńcem. Chociaż miał 
nadzieję, że przejdzie on na jego stronę, jednak zmiany w najbliższej przyszłości 

49 Tamże, s. 491.
50 Tamże, s. 494.
51 H.E. Wyczawski, dz. cyt., s. 164–165.
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nie było widać. Rząd bowiem, mimo próśb arcybiskupa nie wstrzymywał repre-
sji. Za śpiew pieśni patriotycznych więziono w Cytadeli m.in. kapucynów, 
a młoda dziewczyna na torturach zmarła52. Wobec oskarżeń władz rządowych 
przeciwko patriotom, abp Feliński wezwał duchowieństwo Warszawy, aby pod-
czas nabożeństw majowych w kościołach nie śpiewano pieśni patriotycznych. 
Wówczas ks. Karol Mikoszewski otwarcie wystąpił przeciw arcybiskupowi, 
mimo że wcześniej wobec policji zobowiązał się, że nie będzie śpiewał pieśni 
patriotycznych w czasie nabożeństw w kościele św. Aleksandra, gdzie był wika-
riuszem, co mu przypomniał hierarcha warszawski. Ale to tylko zachęciło ks. 
Mikoszewskiego do jeszcze ostrzejszych sformułowań przeciw Arcybiskupowi53.

Z nowym namiestnikiem Królestwa wielkim księciem Konstantym, bra-
tem cesarza, początkowo wzajemne relacje układały się dobrze, tym bardziej, że 
zarówno wielki książę jak i hr. Wielopolski nadali Królestwu instytucje, mające 
być wyrazem samodzielności. Książę przyjechał do Warszawy 2 lipca, a w na-
stępnym dniu był już zamach na niego, co arcybiskup potępił. Stale wzrastały 
w kraju nastroje powstańcze, które często były kierowane także przeciwko arcy-
biskupowi. W takich okolicznościach abp Feliński zwołał kolejne zgromadzenie 
duchowieństwa w Warszawie na dzień 15 stycznia 1863 r., podczas którego miał 
duchownych przestrzec przed wstępowaniem do oddziałów powstańczych54.
Powstanie wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. Rozpoczęły się krwawe 
walki, a rząd rosyjski stosował coraz surowsze represje. W dniu 6 marca ukazał 
się okólnik rządowy, w którym władze carskie wzywały chłopów do wyłapywa-
nia powstańców i przekazywania ich władzom rządowym. Z tego powodu kilku 
członków Rady Stanu złożyło rezygnacje ze swego członkostwa. Arcybiskup był 
gotów tak samo postąpić i 11 marca zgłosił namiestnikowi swoją rezygnację, ale 
nie została ona przyjęta, a wielki książę skłonił go do jej wycofania. Oburzony 
namiestnik powiedział Felińskiemu, ze wraz z rezygnacją z członkostwa w Ra-
dzie Stanu powinien także zrezygnować z arcybiskupstwa warszawskiego. Ale 
taką samą rezygnację arcybiskup skierował do Aleksandra II, który go zwolnił 
z Rady z dniem 31 marca. To było już całkowite zerwanie Felińskiego z rządem 
rosyjskim. O swojej rezygnacji z członkostwa w Radzie Stanu arcybiskup 
stwierdził, że przed swoim przyjazdem do Warszawy w rozmowie z cesarzem 
powiedział, iż:

[…] jeśli pomimo mych upomnień nastąpi powstanie, ja podzielę los narodu, jaki-
kolwiek on będzie, gdyż nie przystoi pasterzowi oddzielać się od powierzonych 
mu owieczek, chociażby nawet winnych.

W odpowiedzi na to przypomnienie namiestnik odpowiedział: 
Odstąpienie pasterza od rządu uważane będzie przede wszystkim za przyłączenie 
się do rewolucji i może popchnąć wahających się w szeregi powstańcze.

52 Tamże, s. 177–178.
53 Tamże, s. 179.
54 Tamże, s. 189.
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Mimo to arcybiskup uważał, że jako pasterz nie może „stać obok wodza, 
prowadzącego zbrojne zastępy na lud, obłąkany może, ale w dobrej wierze dzia-
łający”55.

W kazaniu podczas rekoncyliacji katedry Feliński mówił do bardzo licz-
nie zgromadzonych wiernych: 

Toteż gdyby wam zabraniano kochać Ojczyznę, sam bym Wam powiedział nie 
słuchajcie tego rozkazu, bowiem się przyrodzonemu prawu sprzeciwia. Gdyby 
nawet zabroniono Wam modlić się za Ojczyznę wówczas zaprotestowałbym prze-
ciw temu rozkazowi […]. Słyszałem z własnych ust cara, iż nie tylko nie wzbrania 
Polakom pozostać Polakami, lecz pragnie owszem, by kraj nasz rozwijał się 
w duchu katolickim i narodowym, byle na legalnych drogach, które nowe prace 
prawodawcze otworzą wkrótce przed narodem56.

Tymi zasadami kierował się arcybiskup, ale represje rządowe były coraz  
większe. Po wybuchu powstania stały się jeszcze surowsze, a wojsko carskie 
mordowało i więziło zwolenników i uczestników powstania. Feliński był prze-
ciwny wybuchowi powstania zbrojnego przeciw okupantowi, bowiem siły po-
wstańcze były zbyt małe, a w następstwie wybuchu powstania prześladowania 
narodu byłyby bardzo duże.

Ale najważniejszym pismem arcybiskupa był jego list do cesarza Alek-
sandra II, z dnia 15 marca 1863 r. List był wyrazem wielkiej odwagi w aktualnej 
sytuacji. Feliński wyraźnie podkreślił, że pisał go jako człowiek Kościoła 
– biskup w Królestwie Polskim, czyli nie polityk. W tym liście prosił monarchę 
o miłosierdzie dla uciemiężonego narodu i zaprzestanie rozlewu krwi. Sytuacja 
była bardzo trudna, bowiem trwały krwawe walki, a represje rządowe pobudzały 
do nowych wystąpień powstańczych. Wzywał cesarza do zaprzestania tych 
walk. Polska nie zadowoli się autonomią administracyjną, gdyż potrzebuje wła-
snego życia politycznego. Sugerował, aby monarcha uczynił z Polski naród nie-
podległy, połączony z Rosją tylko węzłem dynastycznym. Te ustępstwa, spowo-
dowałyby zaprzestanie walk, gdyż jedynie działania zbrojne oddzielały naród 
polski od tronu. Tak jak uwolnił on chłopów od obowiązków pańszczyźnianych, 
tak samo może uczynić Polskę wolnym narodem. Na końcu zwracał się do Alek-
sandra II, aby mu jako biskupowi przebaczył śmiałość, iż wstawia się za swoimi 
wiernymi, których dotykają nieograniczone nieszczęścia, ale to było jego obo-
wiązkiem jako biskupa57.

Tekst listu abp. Felińskiego, opublikowany w Journal des Debats z dnia 
5 czerwca 1863 r., był nieco obszerniejszy niż podany przez niego w Pamiętni-
kach. Między innymi arcybiskup przypominał cesarzowi, że władzę otrzymał od 
Bożej Opatrzności i dlatego powinien powstrzymać strumienie krwi i łez, które 
od dawna płynęły w Polsce. Na końcu deklarował swoją lojalność wobec wład-
cy. Krótszy tekst listu podany w Pamiętnikach należy tłumaczyć tym, że rela-

55 Z.Sz. Feliński, Pamiętniki…, s. 569–570.
56 Tamże, s. 496.
57 Tamże, s. 573.
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cjonował treść listu po wielu latach, nie posiadając oryginalnego tekstu. Dlatego 
podał jedynie najważniejsze motywy swego pisma58.

Ten list stał się przyczyną jego największej tragedii życiowej. Nie wia-
domo, jakimi drogami list przedostał się do prasy francuskiej, a cesarz Napoleon 
III zwrócił się do rządu rosyjskiego o złagodzenie represji wobec narodu pol-
skiego. To jedynie rozdrażniło władze w Petersburgu, a jednocześnie pogorszyło 
położenie arcybiskupa. Namiestnik w Warszawie w dniu 12 czerwca oznajmił 
mu, że ma wyjechać do Petersburga, w celu wytłumaczenia się przed monarchą 
ze swego postępowania, a głównie z faktu opublikowania jego listu w Paryżu. 
Wyjazd miał nastąpić nazajutrz, ale na prośbę Felińskiego, celem uporządkowa-
nia spraw w Warszawie, przełożono go na 14 czerwca. Arcybiskup przekazał 
administrację archidiecezją oficjałowi ks. Pawłowi Rzewuskiemu (i ewentual-
nym następcom), wysłał poufne pismo do Rzymu i do nuncjusza w Wiedniu, 
pożegnał się z duchowieństwem, a do wiernych wystosował pożegnalne pi-
smo59.

Z Warszawy abp Feliński wyjechał 14 czerwca. Od początku podróży był 
pod strażą policyjną. Był więźniem stanu. W Wilnie nie pozwolono mu nocować 
u bp. Adama Krasińskiego, tylko w budynku dworcowym. Dalej został wywie-
ziony do Gatczyna, dokąd miał przybyć cesarz z Carskiego Sioła. Przebywał 
stale pod strażą. Odwiedzali go przyjaciele z Petersburga. Aleksander II przysłał 
swego delegata Walerego Płatonowa, który pytał Arcybiskupa o bezpośrednią 
korespondencję ze Stolicą Apostolską, a nie poprzez kancelarię carską, dalej 
skąd Napoleon III wiedział o jego dymisji z Rady Stanu oraz o liście z 15 marca. 
W sprawie korespondencji ze Stolicą Apostolską Feliński odpowiedział, że takie 
były normy prawa kościelnego, a w sprawie skąd Napoleon III dowiedział się 
o jego rezygnacji nic nie wiedział. Cesarz jednak zażądał wyjaśnień na piśmie60.
W zredagowanym piśmie arcybiskup stwierdzał:

[…] nie jest winą Polaków, że mając świetną i bogatą przeszłość, wzdychają do 
niej i radzi by utraconą odzyskać niepodległość. Że niesprawiedliwie jest poczy-
tywać Polakom za zbrodnię ten sam gorący patriotyzm, który dla wszystkich in-
nych narodów za cnotę się uważa61.

Z takiego wyjaśnienia Aleksander II nie był ukontentowany i o powrocie 
Felińskiego do Warszawy już nie mogło być mowy. Miejscem zesłania arcybi-
skupa miał być Jarosław nad Wołgą – na wieść o tym ks. Rzewuski ogłosił 
w archidiecezji żałobę62.

58 Tamże, s. 573; Papiestwo wobec sprawy polskiej w latach 1772–1864. Wybór źródeł, oprac. 
O. Beiersdorf, Wrocław 1960, s. 457–458.
59 H.E. Wyczawski, dz. cyt., s. 196; Z.Sz. Feliński, Pamiętniki…, s. 589.
60 H.E. Wyczawski, dz. cyt., s. 286–287.
61 Z.Sz. Feliński, dz. cyt., s. 593–594.
62 Jarosław liczył wówczas 70 000 mieszkańców. Było w nim 70 cerkwi prawosławnych i ani 
jednego kościoła katolickiego. M. Nassalski, Wspomnienia. Rewizje, uwięzienie, zesłanie. Stosu-
nek władz moskiewskich do duchowieństwa katolickiego 1893–1914, Częstochowa 1935, s. 20–21
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Felińskiemu pozostawiono zarząd archidiecezji, a korespondencje z kon-
systorzem miał prowadzić poprzez sekretariat stanu w Petersburgu. Pozostawio-
no mu też pensję rządową. Koleją został wywieziony do Tweru, a stąd statkiem 
po Wołdze do Jarosławia. Odtąd miejscowe władze pełniły nad nim stałą straż.

Otrzymał zakaz opuszczania granic miasta. Zaprzyjaźnił się z osiadłymi 
tam Polakami, dla których w swoim domu urządził kaplicę, w której odprawiał 
nabożeństwa, ale polscy katolicy mogli na nie przybywać tylko za zezwoleniem 
władz rosyjskich. Wspierał materialnie polskich kapłanów powracających 
z wygnania w Tunce. Przebywał z nim jego kapelan ks. Leon Potocki. Sprawę 
wypędzonego arcybiskupa podjął papież Pius IX, który decyzję Aleksandra II 
ogłosił jako nieważną. Feliński nie skorzystał z propozycji przeproszenia mo-
narchy za cenę powrotu do Warszawy. W Warszawie natomiast administrator 
ks. Ignacy Domagalski potępił postępowanie arcybiskupa tak ze względów na-
rodowych jak i kościelnych. Papież Leon XIII na konsystorzu 15 marca 1883 r. 
zwolnił go z arcybiskupstwa warszawskiego a mianował tytularnym arcybisku-
pem Tarsu63.

Pomimo tego list z 15 marca został potępiony przez Rząd Narodowy, kie-
rowany przez „Białych”. W specjalnym piśmie do Władysława Czartoryskiego 
w Paryżu Rząd podawał, że arcybiskup jedyne rozwiązanie sprawy polskiej wi-
dział pod berłem carów. Oskarżano Felińskiego, że takie stwierdzenie podawał 
w imieniu polskiego narodu, a do tego nie miał żadnego prawa64.

Po 20 latach wygnania gubernator Jarosławia oznajmił Felińskiemu, że 
może bez przeszkód wyjechać za granicę, „byleby ominął w drodze Warszawę”. 
Po otrzymaniu paszportu „wyruszyłem po raz ostatni na dłuższą przechadzkę, 
aby pożegnać najulubieńsze miejsca, gdzie tyle przemarzyłem i tyle przebola-
łem, i choć to było wygnanie, zrosiłem wszakże łzami te łąki i gaje, co witały 
mię niegdyś w pełni męskiej siły, a dziś zgrzybiałym starcem żegnały”. Ze-
wnętrzne ograniczenia nie zmieniły jego wewnętrznych przekonań. Dobro ar-

(ks. Nassalski przebywał na wygnaniu w tym samym budynku, w którym wcześniej mieszkał abp 
Feliński). 
63 H.E. Wyczawski, dz. cyt., s. 286–287, 299, 319; P. Kubicki, Bojownicy kapłani za sprawę Ko-
ścioła i Ojczyzny w latach 1861–1915, Sandomierz 1933, cz. 1, t. 3, s. 352–359; J. Związek, Listy 
arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Archiwum Ojców Kapucynów w Krakowie [w:] 
W kręgu dziejów Kościoła i rodziny franciszkańskiej, Warszawa 1999, s. 359.
64 Autorzy depeszy pisali, że arcybiskup nie powinien w liście z 15 marca występować w imieniu 
narodu, „gdyż do tego nie był przez naród upoważniony […]. Ani jedno serce polskie nie przyjmie 
rozwiązania przez Jego Ekscelencje nie wątpliwie bez dostatecznego namysłu wyrażonego […].
Od daty listu krew narodu leje się strumieniami na nieprzeliczonych polach bitew”. Papiestwo 
wobec sprawy polskiej w latach 1772–1864, s. 458–459. Ta bardzo kategoryczna opinia, wyrażona 
przez Rząd Narodowy była jednostronną, bez uwzględnienia wcześniejszych wypowiedzi arcybi-
skupa i jego postawy wobec carskiego wyroku, skazującego go na 20-letnie wygnanie. Nadto 
pojęcie „naród polski” użyte w liście utożsamia się z kościelnym pojęciem „diecezjanie i ludzie 
wierzący”. Gdyby wypowiedź arcybiskupa była skierowana przeciwko narodowi polskiemu nie 
byłby skazany na wygnanie przez cara. Ale opinia Rządu Narodowego z 14 czerwca 1983 r. znala-
zła także później zwolenników.
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chidiecezji warszawskiej i narodu polskiego uważał za najważniejszą sprawę65.
Wyjechał z Jarosławia 25 maja 1883 r., a 30 maja przyjechał do Lwowa.

Podsumowanie
Rola abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w okresie jego 16 miesięcy 

pełnienia swego stanowiska kościelnego w Warszawie sprowadzała się przede 
wszystkim do działalności kościelnej. Ale stanowisko arcybiskupa metropolity 
w tamtych czasach oceniane było poprzez pryzmat udziału w przygotowaniu 
i początkach powstania styczniowego. Tymczasem Feliński rozumiał swoje po-
słannictwo jako misję kościelną w wymiarze duszpasterskim. Sam stwierdzał, że 
nigdy nie chciał być politykiem i na polityce się nie znał. Właściwie w ówcze-
snych warunkach żaden z prawdziwych ludzi Kościoła nie potrafiłby jednocze-
śnie zadowolić władz okupacyjnych i społeczeństwa polskiego, słusznie dążące-
go do niepodległości, co Arcybiskup bardzo zdecydowanie podkreślał. To co 
odpowiadało stronie rządowej, tym samym było przeciwne polskiemu narodowi. 
Niestety wśród zwolenników wyzwolenia nie było jedności. Różniące się 
w sprawach patriotycznych polskie stronnictwa polityczne chciały go widzieć 
każde po swojej stronie. Arcybiskup zdawał sobie sprawę, że najpierw powsta-
nie trzeba było odpowiednio przygotować poprzez pracę organiczną, gdyż bez 
tego naród poniesie jedynie ogromne straty nie tylko w postaci poległych 
w nierównych walkach, ale także w formie bardzo dotkliwych represji popo-
wstaniowych. Słusznie pobyt Felińskiego w Warszawie abp prof. Michał God-
lewski określił jako „kalwarię i tragizm”. Wygnany przez Aleksandra II do Jaro-
sławia nad Wołgą na 20-letnie zesłanie, potępiony przez polityczne kierownic-
two powstania styczniowego pozostał wiernym swoim zasadom kościelnym 
i narodowym, chociaż wszędzie, nawet wśród duchowieństwa napotykał na kry-
tykę i sprzeciw. Z wygnania kierował archidiecezją, aż do odwołania go przez 
Stolicę Apostolską. Z własnej pensji niósł pomoc Polakom, a zwłaszcza kapła-
nom więzionym za wiarę i ojczyznę na Syberii. Proces kanonizacyjny potwier-
dził słuszność jego drogi życiowej w sprawach kościelnych i narodowych. 
Zwolniony z wygnania prowadził pracę duszpasterską i kierował założonym 
przez siebie Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

65 M. Godlewski, Tragedia arcybiskupa Felińskiego (1862–1863). Szkic historyczny, Kraków 
1930, s. 33–34.
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POSTAWA PATRIOTYCZNA 
KS. PAWŁA KNAPIŃSKIEGO (1818–1885)

W CZASIE POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Wprowadzenie
Udział i rola polskiego duchowieństwa katolickiego w postaniu stycznio-

wym nieustannie czeka na gruntowne studia i opracowanie. Już w okresie mię-
dzywojennym postulat ten postawił znany historyk ks. prof. Mieczysław Żyw-
czyński1. Z czasem sugestię tę przypomniał wybitny znawca tej problematyki 
prof. Stefan Kieniewicz2. Pomimo, że raz po raz tematyka ta wraca na wokandę 
naukową, to jednak wciąż odczuwa się niedosyt patrząc na osiągnięcia historio-
grafii w tym zakresie. Podyktowane jest to wieloma względami. Przede wszyst-
kim gros tego typu prac posiada wymiar regionalny3. Mija 150 lat od tych 
szczególnych wydarzeń patriotycznych, a lokalne zrywy powstańcze nadal zdają 
się być inspiracją do kolejnych poszukiwań i badań historycznych. Wyniki tych 
naukowych przedsięwzięć stanowią niezbędne ogniwa, które dopiero we wła-
ściwym czasie ujęte w całość, przedstawią polskie duchowieństwo w rzeczywi-
stym świetle. Wydaje się, że ten czas jeszcze nie nadszedł, bowiem wiele faktów 
i wydarzeń czeka na odkrycie. 

Początki posługi kapłańskiej
Niewątpliwie egzemplifikacją zarysowanej wyżej sytuacji jest postać 

ks. Pawła Knapińskiego, proboszcza niewielkiej parafii Wiewiec, położonej 
w okolicach Radomska. Urodził się 26 stycznia 1818 r. w niezamożnej rodzinie, 

1 M. Żywczyński, Kościół i duchowieństwo w powstaniu styczniowym, Warszawa 1938, s. 10.
2 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983, s. 119.
3 Wystarczy w tym miejscu wykazać rezultaty badań naukowych, przeprowadzonych na obszarze 
dzisiejszej archidiecezji częstochowskiej: J. Gąsiorowski, Bitwa pod Wąsoszem 23 kwietnia 1863 
roku, Częstochowa 1938; H. Rola, Powstanie styczniowe na ziemi częstochowskiej, Katowice 
1965; R. Szwed, Powstanie styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim, Kraków 1978; tenże, Powstanie 
styczniowe w Piotrkowskiem, Piotrków Trybunalski 1983; tenże, Powstanie styczniowe w Ra-
domszczańskiem, Częstochowa 1987; R.W. Szwed, Żytno i okolice w Powstaniu Styczniowym,
„Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie” 
9 (1997), z. 2, s. 37–45; J. Związek, Bitwa pod Wąsoszem – 23 IV 1863 r. – na tle walk powstań-
czych na ziemi częstochowskiej, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 1983, R. 57, s. 206
–217,  T. Olejnik, Wieluń w latach powstania styczniowego, Sieradz 1987; tenże, Powstanie Stycz-
niowe na ziemi wieluńskiej, Wieluń 2013; J. Seweryn, Udział duchowieństwa diecezji kujawsko-
-kaliskiej w powstaniu styczniowym, Włocławek 2003.
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mieszkającej we wsi Godziesze Wielkie koło Kalisza. Rodzicami jego byli Pa-
weł i Franciszka Knapińscy, mający jeszcze jednego syna – Franciszka4. Dość 
wcześnie zmarła mu matka. Jego ojciec wówczas ożenił się powtórnie i miał 
jeszcze troje dzieci5. Nauki początkowe pobierał w szkole elementarnej w ro-
dzimej miejscowości. Następnie od 1836 r. kształcił się w Szkole Obwodowej 
Filologicznej w Kaliszu. Należał do zdolnych i pilnych uczniów, o czym świad-
czy pobierany przez niego zasiłek naukowy, przeznaczony wyłącznie dla utalen-
towanej młodzieży6.

W 1839 r. wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. Wycho-
wawcami i profesorami seminaryjnymi byli w tym czasie księża misjonarze: 
Marceli Bąbczyński, Jan Głogowski, Franciszek Kąpiński, Jakub Krajewski, 
Tomasz Markowski, Franciszek Orlikowski, Antoni Putiatycki i Augustyn Wró-
blewski7. Z grona tego wyróżniał się ks. Putiatycki, o którym później ks. Stani-
sław Chodyński napisał: „nauki i pobożność stanowiły zadanie całego jego ży-
cia”. Był bowiem autorem wielu książek, w tym wielokrotnie wznawianego 
Katechizmu parafialnego (Warszawa 1853)8. W takiej atmosferze ok. 50 alum-
nów odbywało wymaganą formację seminaryjną. W 1842 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk bp. Walentego Tomaszewskiego9.

Na pierwszą placówkę kościelną ks. Knapiński został skierowany do 
Dzietrznik w dekanacie krzepickim. Proboszczem był tam ks. Michał Guździel-
ski (ur. 1809 r.). Parafia ta należała do dość trudnych pod względem duszpaster-
skim, tym bardziej, że na skutek pewnych okoliczności przyłączono do niej są-
siednią parafię w Pątnowie10. W 1844 r. otrzymał nominację na wikariusza do 
Kłobucka. Tutaj urząd proboszczowski pełnił ks. Ignacy Jarnuszkiewicz (ur. 
1810 r.), będący jednocześnie prepozytem i kanonikiem honorowym kaliskim. 
Parafia kłobucka miała wówczas ok. 6500 wiernych. Była zatem kilkakrotnie 
liczebniejsza od poprzedniej11. Tutaj, przez kolejne 9 lat, dał się poznać jako 
pracowity i wytrawny duszpasterz. Toteż nic dziwnego, gdy przedstawiając go 
do prezenty na probostwo w Wiewcu napisano: „W zawodzie kapłańskim lat 11. 
Sprawowanie się jego jest zaszczytne i zasługuje na zaletę, że będzie dobrym 

4 Archiwum Diecezjalne we Włocławku [dalej: ADW], Teczka personalna ks. Pawła Knapińskie-
go, sygn. brak, s. 1.
5 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Ks. W. Patykiewicza w Częstochowie [dalej: 
AACz], sygn. AP 318, List nr 75 z dnia 18 VI 1867 r. (k.nlb.).
6 ADW, Teczka personalna ks. Pawła Knapińskiego, sygn. brak, s. 1; http://www.info.kalisz.pl/
szkola/rivcz2.htm (odczyt: 10.06.2013 r.).
7 Elenchus cleri saecularis ac regularis dioecesis vladislaviensis seu calissiensis 1840, Włocławek 
1839, s. 137–138; Elenchus…1841, Włocławek 1840, s. 134; Elenchus…1842, Włocławek 1841, 
s. 54.
8 S. Chodyński, Seminarium Włocławskie. Szkic historyczny na podstawie akt i dokumentów miej-
scowych, Włocławek 1905, s. 86. 
9 Tamże, s. 114.
10 Elenchus…1844, Włocławek 1843, s. 45–46.
11 Elenchus…1845, Włocławek 1844, s. 25; W. Wlaźlak, Organizacja i działalność Konsystorza 
Foralnego Piotrkowskiego w latach 1819–1918, Częstochowa 2004, s. 94.
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pasterzem parafii”12. Probostwo to w końcu objął w 1853 r., najpierw jako ad-
ministrator, a później jako proboszcz.

Placówka wiewiecka miała ok. 1800 wiernych. Ich nowy duszpasterz od 
początku zaangażował się w działalność parafialną. Najpierw osuszył grunty 
kościelne i uregulował granice łąk (1854 r.). Jednak największym jego osiągnię-
ciem było wybudowanie w latach 1859–1860 nowego murowanego kościoła, 
który stanął w miejscu dawnego drewnianego. Utrzymany został w stylu neoro-
mańskim według projektu Józefa Orłowskiego. Następnie odpowiednio wyposa-
żył wnętrze nowej świątyni (1860–1863). W tym celu m.in. sprowadził od OO. 
Karmelitów z Warszawy drewniany ołtarz, w którym umieścił obraz, przedsta-
wiający Ukrzyżowanie Pana Jezusa pędzla Ludwika Paprockiego. Nabył też 
u malarza Edwarda Petzolda dwa obrazy: Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Mar-
cina. Podjął także inne inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze, lecz nie dopro-
wadził ich do końca, bowiem na przeszkodzie stanęły działania powstańcze 
1863 r.13.

Udział w powstaniu styczniowym
Wybuch powstania styczniowego zastał ks. Knapińskiego w parafii wie-

wieckiej. Niewątpliwie od samego początku sprzyjał on powstańcom. Zresztą 
według opinii jednego z wybitnych znawców problematyki powstańczej Stefana 
Kieniewicza: 

Ogromna większość księży wspierała powstanie biorąc udział w organizacji na 
różnych szczeblach. Prawie każdy oddział miał swojego kapelana, wielu z nich 
poniosło śmierć w bitwie14.

W tym miejscu wypada przywołać dane statystyczne, które wykazują, że 
w powstaniu styczniowym wzięło udział co najmniej 14% duchowieństwa die-
cezji kujawsko-kaliskiej, nie wliczając w to zakonników15.

Parafia Wiewiec podczas powstania styczniowego wchodziła w skład de-
kanatu brzeźnickiego. Wiosną 1863 r. zrobiło się w tym dekanacie dość głośno 
o potyczce pod Broszęcinem między oddziałem płk. Teodora Cieszkowskiego 
a wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez mjr. Pisankę. W wyniku walk ciężko 
raniono dowódcę powstańców, który schronił się w pobliskim dworku szlachec-
kim w Leśniakach. Tam dopadła go grupa pościgowa Rosjan i zadała mu 
śmierć16. W potyczkach tych zginęło także sześciu innych powstańców: Józef 

12 AACz, sygn. KK 225, s. 269.
13 Z. Zaborski, Parafia Wiewiec. Zarys dziejów, Częstochowa 1999, s. 68–74, 140.
14 S. Kieniewicz, dz. cyt., s. 552.
15 J. Seweryn, dz. cyt., s. 57.
16 J. Sokulski, Cieszkowski Teodor Leon (1833–1863) [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. 
E. Rostworowski-Przygodzki, Kraków 1937, t. 3, s. 68.
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Bykowski, Jan Imielnicki, Hipolit Kozłowski, Polikarp Krąkowski, Stefan Szy-
mański i Tomasz Witkowski17.

Pogrzeb całej siódemki odbył się 13 kwietnia 1863 r. w parafii Chabielice 
(dekanat brzeźnicki). Ceremonia ta przerodziła się w manifestację polityczną, 
wymierzoną przeciwko caratowi. Udział w niej wziął także proboszcz z Wiew-
ca. Wygłosił wtedy mowę patriotyczną, którą urzędnicy rosyjscy określili jako 
„podburzającą”. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę m.in. na trudną sytua-
cję katolików w Królestwie Polskim, prześladowanych przez rząd za swoje 
przekonania religijne. Jak się później okazało, całe to zajście wniosło w jego 
dalsze życie dramatyczne konsekwencje18.

Zesłanie
Udział w pogrzebie powstańców, a także wygłoszona w tych okoliczno-

ściach mowa patriotyczna, spowodowały uwięzienie i zesłanie ks. Knapińskiego. 
W dniu 7 czerwca 1863 r. o godz. 2.00 w nocy dwóch oficerów i czternastu ko-
zaków z Radomska przybyło na plebanię wiewiecką, by go aresztować pod po-
zorem wykroczeń na tle politycznym. Najpierw przebywał krótko w więzieniu 
w Radomsku (wieża ratuszowa), a następnie poprzez Częstochowę przewieziony 
został do Cytadeli w Warszawie. Tam początkowo przebywał w areszcie ogól-
nym. Z czasem przeniesiono go do X pawilonu. W dniu 5 września 1863 r. na 
wniosek Wojenno Śledczej Komisji sprawą tą zajął się Polowo Wojenny Sąd. 
Wyrok ogłoszono dopiero 23 września 1863 r. Na jego mocy proboszcz wie-
wiecki został pozbawiony wszelkich praw stanu i skazany na zesłanie na Sybe-
rię. Miał wtedy 45 lat19. Wszystko to zrobiło nie małe wrażenie na duchownych 
z dekanatu brzeźnickiego, którzy, chcąc pomóc ks. Knapińskiemu w potrzebie, 
zobowiązali się odprawić za niego zaległe msze św. z lat 1863–1864. Ponadto 
konsystorz podjął działania, aby mógł on zachować dochody z tytułu urzędu 
proboszczowskiego, argumentując tym, że nawet jako więzień według prawa 
kanonicznego pozostaje nadal proboszczem, gdyż nie zrzekł się tej posady. Na 
tej podstawie przez kilka lat zbierane w parafii wiewieckiej fundusze przezna-
czono na spłaty jego zadłużenia i pomoc na zesłaniu20.

Tułaczkę rozpoczął 10 października 1863 r. Prawdopodobnie najpierw 
przebywał w Tobolsku – stamtąd wysłał co najmniej siedem listów. Dwa z nich
zaadresował do administratora dóbr wiewieckich Darewskiego. Pierwszy był 
opieczętowany datą 21 listopada 1863 r.21. Adresat odebrał go dopiero 24 lutego 
1864 r. W odpowiedzi przedstawił kondycję gospodarczą majątku kościelnego 
w Wiewcu, wzmiankując, że duszpasterstwem kieruje o. Augustyn Kryszczon, 

17 J. Kapuściński, Epizod powstańczy Proboszcza z Wiewca, „Niedziela Częstochowska” 2013, 
R. 56, nr 7, s. 6.
18 P. Kubicki, Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861–1915, Sandomierz 
1933, cz. 1, t. 1, s. 514–515; tamże, cz. 3, t. 2, s. 29–32.
19 Tamże, cz. 3, t. 2, s. 29–30.
20 Z. Zaborski, dz. cyt., s. 141–142.
21 AACz, sygn. AP 318, List nr 1 (k.nlb.).
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franciszkanin z Radomska22. Drugi list z 7 marca 1864 r. zawierał m.in. prośbę 
o przysłanie mu paru książek. Wobec tego Darewski wysłał z Warszawy 15 
książek, w tym brewiarz, podręczniki do nauki języka angielskiego, francuskie-
go i niemieckiego oraz 5 nowenn do Najświętszej Maryi Panny. Trzeci list skie-
rował do gospodyni parafialnej E. Chmielewskiej. Ta odpisała 8 stycznia 1864 r. 
zapytując: 

[…] Darewski czy posłał pieniądze proszę donieść, bo całą dziesięcinę dworską 
i z parafii zatrzymał i oświadczył, że pośle ks. Proboszczowi. Posłałam mu adres, 
o który się wystarałam od Pułkownika z Warszawy23.

Czwarty list, podobnie jak poprzedni, był adresowany do E. Chmielew-
skiej. Zaznaczył w nim, że chciałby zarządzać gospodarstwem na odległość – co 
ciekawe, władza diecezjalna wyraziła na to zgodę24. Piąty list wysłał do pro-
boszcza kłobuckiego ks. I. Jarnuszkiewicza25, szósty do proboszcza piotrkow-
skiego ks. Klemensa Skupieńskiego26, a siódmy do kolegi Władysława Krajew-
skiego (zesłańca)27. Poza tym wiadomo, że w Tobolsku spotkał się z niejakim 
Wincentym Dobrowolskim, od którego pożyczył 760 złp.28. Wszystko zatem 
wskazuje na to, że w Tobolsku przebywał co najmniej do 10 maja 1864 r.29.

Następnie podążył dalej na wschód przez Tarę (gubernia tobolska) i Mi-
nusińsk (gubernia jenisejska), aż do Krasnojarska (gubernia jenisejska). W mie-
ście tym, jak wspominał, nakazano mu powrócić do Minusińska, gdzie miejsco-
wy naczelnik przeznaczył go do zajęć muzycznych, ponieważ posiadał w tym 
kierunku uzdolnienia – grał bowiem na fortepianie i skrzypcach. Nie wiadomo 
jak długo zajmował się muzyką, w każdym bądź razie ponownie przybył do 
Krasnojarska, zatrzymując się tam 2 miesiące. Stamtąd udał się do Kańska (gu-
bernia jenisejska), a następnie w stronę guberni irkuckiej30.

W dniu 15 października 1864 r. przebywał w niewielkiej wiosce Niżne 
Zaimka, położonej w okręgu kańskim. W liście do swojego przyjaciela, pro-
boszcza Lgoty Wielkiej ks. Tomasza Zakrzewskiego, tak opisał ten pobyt: 

[…] nie wolno mi się nawet za obręb wsi wydalać. Ja tu mieszkam u chłopa na 
wsi wśród lasów, gór, błota, wód, samych dzikich, ciemnych, nieprzebytych tajg, 
przy rzecze Birusze (inaczej Ona), na samej granicy irkuckiej guberni, w bardzo 
dziwnym klimacie i wśród dziwnej dziewiczej azjatyckiej przyrody. Jak tu mówią 
– w centrum prawdziwym obrazu Sybiru. Niedaleko ode mnie ku biegunowi […].
Teraz właśnie żadnego dnia nie ma, trzy miesiące ciągłej nocy. U nas tu jeden 

22 Tamże.
23 Tamże, List nr 2 z dnia 8 I 1864 r. (k.nlb.).
24 Tamże, List nr 8 (k.nlb.).
25 Tamże, List nr 1 (k.nlb.).
26 Tamże, List nr 9 z dnia 28 VI 1864 r. (k.nlb.).
27 Tamże, List nr 13 z dnia 18 V 1864 r. (k.nlb.).
28 Z. Zaborski, dz. cyt., s. 142.
29 AACz sygn. AP 318, List nr 9 z dnia 28 VI 1864 r. (k.nlb.).
30 Tamże, List nr 17 z dnia 11 XI 1864 r. (k.nlb.); tamże, List nr 11 z dnia 15 X 1864 r. (k.nlb.);
E. Niebelski, Tunka. Syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku, Wrocław 2011, s. 84.
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miesiąc lipiec prawdziwego, gorącego lata, w sierpniu już były szrony i mrozy. 
W tym krótkim lecie nie można tu chodzić w czapce. I my i płeć piękna z zawoa-
lowanymi głowami w siatki z włosów dziwacznie, dziko bardzo chodzić zmuszeni 
jesteśmy, bo mnóstwo jadowitej muszki (małych muszek) na śmierć zajeść może. 
Bydłu za kosztowne byłyby woalki, dlatego nocą się pasie. Dziwne tu obyczaje. 
Zwyczaje bez różnicy wieku, płci, stanu. Wszyscy sobie „Ty” mówimy – nawet 
syn, córka rodzicom nie umie inaczej jak „Ty” cześć oddawać. Innego języka, 
liczby mnogiej „Wy” lub „Pan” tu nie rozumieją. A [jeśli – J.K.] o gastronomicz-
nych obrządkach [wspomnieć – J.K.], w jaki sposób i jakie się tu charczy (potra-
wy), [to – J.K.] przyrządzają coś na kształt chińskich gniazd jaskółczych – nieza-
wodnie spotkałbyś się, jak ja nie raz, nieprzywykłym okiem patrząc […] łyżki tu 
zwyczajem Wschodu mało używają – paluszki striapek (kucharek) godnie służbę 
łyżki spełniają. Gdybyś na przykład dla zaostrzenia apetytu podglądał jak przy-
rządzają lubą sobie potrawę tołakno zwaną [to zobaczysz jak – J.K.] biorą deli-
katnie mąkę z suszonego owsa, rozbełtawszy w drewnianej czaszce (misce) ręką 
w nalanym kwasie, i dosypawszy do tego jagód czeremchy – i to jedzą, mażąc so-
bie mąką i czeremchą [na – J.K.] biało-czerwono buziaki. A na deser, to gdybyś 
widział, jak podług uświęconego zwyczaju biją wszy na głowie nożem i w tej 
chwili tym samym zabójczym narzędziem chleb ci krają – a co? Czy nie miałbyś 
zaostrzonego apetytu? Dlatego też ja z ich potraw nie mogę korzystać – jem tylko 
raz na dzień, i to latem zawsze na wieczór mleko z razowym chlebem, a rano 
i wieczorem piję herbatę. Latem jem na wieczór, bo nie uwierzysz jaki ze mnie 
myśliwy. Co dzień latem około 20 wiorst dziennie przebiegałem po owych taj-
gach z dubeltówką w ręku, a strzelam […] nawet kulą jarząbki, cietrzewie, dzikie 
gęsi, kaczki i różne liczne tu ptactwo. Nawet zające brałem, co waśnie jest mego 
życia polepszeniem. Bez broni tu chodzić niebezpiecznie z powodu dwu i cztero-
nożnych brodjag i zwierząt. A niedźwiedzia choć serdeczne, ale ciężkie śmiercią 
się kończą uściski. Główniejszym mego polowania celem było zbadać piękną, 
nieznaną, dziewiczą, azjatycką tu florę, a przy tym bieganie dla zdrowia mego 
podtrzymania w ciężkim tu powietrzu było zbawieniem. Teraz zimą, siedząc cią-
gle, cierpię na wewnętrzne boleści i krew mi nosem co dzień prawie idzie. Koło 
stu gatunków nasion różnych nowych, kwiatów, dzikich zbóż, drzew, traw, roślin 
lekarskich nazbierałem – teraz siedzę, czyszczę je, opisuję i porządkuję. Ale ubi-
łem i mam […] wiewiórkę latającą ze skrzydłami dla jakiegoś gabinetu31.

W zakończeniu tego listu poprosił, aby w jego imieniu pozdrowić rodziny 
okolicznych dziedziców. Napisał: 

Kłaniaj się Panu Łojewskiemu i Pani Łojewskiej i podziękuj Jej za Jej troskliwość 
w chorobie mojej matki. W pocie czoła biedaczka, sama swoją ręką sposobiła le-
karstwa. Państwu Błeszyńskim, Wajnowskim i Modelskim […] ukłony z pozdro-
wieniami32.

W całej tej dramatycznej sytuacji, w której się znalazł, nie zapomniał 
o pomocy innym, będącym w potrzebie. Zdarzało się wielokrotnie, że stosował 
praktyki lecznicze wśród miejscowej ludności. Zapewne wykorzystywał przy 
tym wiedzę o przeznaczeniu ziół na rożnego rodzaju dolegliwości. Nie dziwi to, 
bowiem wiele czasu poświęcał na zbieranie, opisywanie i porządkowanie wielu 
gatunków roślin. Wieść o takiej działalności rozniosła się w okolicy dość szyb-

31 AACz sygn. AP 318, List nr 19 z dnia 22 XII 1864 r. (k.nlb.).
32 Tamże. 
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ko, i to także wśród zesłańców. W tej sprawie pisano do niego prośby z różnych 
zakątków guberni jenisejskiej. Oto fragment jednego z takich listów: 

[…] czy by Ksiądz Dobrodziej nie był łaskaw wyleczyć lub przynajmniej cośkol-
wiek dopomóc biednej matce czterech drobnych dzieci, która przeleżawszy blisko 
5 tygodni na gorączkę obecnie cierpi na zatrzymanie upływów miesięcznych33.

Prawdopodobnie w wiosce Niżne Zaimka ks. Knapiński pozostał do wio-
sny następnego roku. W dniach 18–22 marca 1866 r. znajdował się już w Irkuc-
ku. Tam otrzymał nakaz osiedlenia się w Tunce niedaleko Bajkału (gubernia 
irkucka)34. Była to niewielka wioska, którą pod koniec 1865 r. generał-
-gubernator M. Siemionow Korsakow wyznaczył na miejsce odosobnienia dla 
zesłanych księży. Położona była w dolinie, ze wszech stron otoczonej pasmami 
górskimi. Klimat tego miejsca należał do dość surowych. Zimą mrozy osiągały 
temperaturę -40°C, lato natomiast trwało krótko, lecz było upalne35.

Do Tunki dotarł jeszcze w marcu 1866 r. Wraz z nim przybyło wówczas ok. 
30 duchownych, ale w miarę upływu czasu liczba ta wzrastała (1870 r. – 144 księ-
ży). Zesłańcy zostali objęci stałą obserwacją i nadzorem policyjnym. Życie ich 
toczyło się według zasad specjalnego regulaminu, który m.in. wprowadzał zakaz 
opuszczania wioski i ograniczał korespondencję (tylko cztery listy rocznie). 
Księża-zesłańcy nie mogli też sprawować mszy św., co było wynikiem odebra-
nia im wcześniej praw duchownych. Uczestniczyli jedynie raz w roku 
w obrzędach religijnych, którym przewodniczył ksiądz oddelegowany w tym 
celu z Irkucka. Miejscem ich zamieszkania były rozległe tereny wioski, wlicza-
jąc w to nawet dalekie peryferie, to też zdarzało się, że trzeba było nieraz prze-
być ok. 8 wiorst, aby móc odwiedzić drugiego kolegę w sutannie36. Trudne wa-
runki życiowe nie przeszkodziły im jednak w oddawaniu się szeroko pojętym 
pasjom. Miało to swoje przełożenie m.in. na rozwój życia kulturalnego księży-
zesłańców. Podejmowane przez nich inicjatywy koncentrowały się wokół m.in. 
prowadzenia dyskusji i wykładów z różnych dziedzin naukowych, czytania ksią-
żek, uczenia się języków, zajmowania się pracą naukową, pisarstwem i sztuką 
(malarstwo, rzeźba, muzyka) oraz organizowania wieczorów poezji37. W ten nurt 
działalności włączył się także Proboszcz z Wiewca, który rozwijał swój talent 
muzyczny (grał na skrzypcach)38. W Tunce przebywał do 28 grudnia 1872 r.39.

Na przełomie 1872/1873 r. z 40 kopiejkami w kieszeni ks. Knapiński udał 
się do Irkucka, gdzie przebywał do 8 stycznia 1873 r. Ze względu na brak pie-
niędzy znalazł się w dość trudnym położeniu. Nawet sam generał-gubernator 

33 Tamże, List nr 54 z dnia 13 XI 1865 r. (k.nlb.).
34 E. Niebelski, dz. cyt., s. 319.
35 Tamże, s. 35–37.
36 Tamże, s. 44–46.
37 Tamże, s. 83; G. Piwnicki, Skutki powstania styczniowego, „Przegląd Polsko-Polonijny” 2012, 
R. 4, z. 2, s. 238.
38 E. Niebelski, dz. cyt., s. 84.
39 P. Kubicki, dz. cyt., cz. 3, t. 2, s. 30. 
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donosił, że czterech zesłańców, w tym ks. Knapiński, nie ma żadnych środków 
do życia, „ani na kawałek chleba, ani nawet na kartofle”40. Z Irkucka wysłano go 
wraz z grupą 20 księży do Europy. Miał stawić się w guberni archangielskiej. 
Przez niemal rok przemierzał bezkresy Syberii. W jednym z listów napisał: 

[…] podróżowałem prawie wyłącznie pieszo. Wszy i pluskwy dokuczały mi nie 
mało. Gubernator archangielski naznaczył mi na pobyt miasto Mezeń w tejże gu-
berni przy Białym Morzu, gdzie znaczną część roku słońce nie zachodzi, to znów 
panuje noc wieczna. Naznaczył mi pensji miesięcznej 3 ruble z kopiejkami, którą 
pobierałem od 7 maja do 13 czerwca 1874 r., to jest do czasu oswobodzenia mnie 
spod dozoru policyjnego41.

Prawdopodobnie w połowie 1874 r. dotarł do Mezenia. Brak środków fi-
nansowych wymusił na nim niemal roczny tam pobyt. Dopiero 10 czerwca 1875 r.
otrzymał paszport do całego imperium rosyjskiego, z wyjątkiem dawnych pro-
wincji polskich. O dalszych swoich losach napisał: 

Z Mezenia popłynąłem Morzem Białym z zamiarem udania się do tyraspolskiej 
diecezji, do Besarabii. Chciałem pójść za przykładem ks. Hrehorowicza, by ob-
sługiwać tamtejsze parafie niemieckie albo do Kurlandii, gdzie ks. Rusecki i ks. 
Kamiński są w Suboczu i tam mnie zapraszali42.

Realizując powyższy zamiar najpierw dotarł do Jarosławia nad Wołgą 
(gubernia nowogrodzka). Tam na zesłaniu przebywali m.in. abp Zygmunt 
Szczęsny Feliński i ks. Walenty Nawrocki (z diecezji podlaskiej). Tego drugiego 
znał dobrze, bowiem wspólnie kilka lat przebywali w Tunce. Ks. Nawrocki po 
ciężkim wypadku (złamana noga) osiadł w Jarosławiu, otrzymując tym samym 
wsparcie ze strony abp. Szczęsnego Felińskiego43. Zachowała się następująca 
relacja z tego spotkania:

[…] Zastałem go w łóżku na kwaterze u stolarza, dokąd Arcybiskup posyłał mu 
jedzenie. Biedak zaczął płakać i błagał, bym go nie opuszczał. Więc z nim od 29 
czerwca do 13 października 1875 r. to jest do dnia jego śmierci pozostawałem 
i mieszkałem, gotując sobie obiady jak i w Tunce44.

Od grudnia natomiast jako kapelan zamieszkał u abp. Szczęsnego Feliń-
skiego. Ich życie na obczyźnie tak scharakteryzował jeden z opisów: 

Ks. Feliński sam swego kapelana ubiera co dzień do mszy św. i do niej mu służy, 
a potem ten znów jemu. Potem obaj idą ze szpadlami i kopią w ogródku, odbywa-
ją razem przechadzki i nawiedzają tak biednych, jak bogatych katolików, znajdu-
jących się w Jarosławiu w liczbie 200045.

40 E. Niebelski, dz. cyt., s. 105.
41 P. Kubicki, dz. cyt., cz. 3, t. 2, s. 31.
42 Tamże.
43 E. Niebelski, dz. cyt., s. 329.
44 P. Kubicki, dz. cyt., cz. 3, t. 2, s. 31–32.
45 E. Niebelski, dz. cyt., s. 247.
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Przebywał tam jeszcze na przełomie maja i czerwca 1876 r., bowiem 
wówczas napisał stamtąd list do ks. Aleksandra Kierońskiego46.

Około 1877 r. ks. Knapiński przybył do Tweru, gdzie osiadł na dalsze 
4 lata. Zamieszkał wówczas przy miejscowym kościele. Wraz z tamtejszym 
proboszczem Sidorowiczem zwracali się parokrotnie do władz kościelnych, aby 
zatrudnili go na stanowisku wikariusza. Jednakże abp mohylewski Antoni Fijał-
kowski nie wyraził na to zgody, tłumacząc się brakiem etatu i funduszy. W ta-
kich okolicznościach 26 września 1881 r. proboszcz wiewiecki wystosował 
prośbę do gubernatora twerskiego o przywrócenie mu zasiłku karmowego 
(3 ruble). Czy go otrzymał? Trudno na to pytanie odpowiedzieć47.

Powrót do ojczyzny
Represje wobec księży zesłańców nieco łagodziły amnestie. Władza car-

ska tylko w latach 1880–1900 wydała pozwolenie na powrót do Królestwa Pol-
skiego co najmniej 20 duchownym48. Oczywiście, zgodnie ze zwyczajem, każdy 
przypadek zesłańca był rozpatrywany indywidualnie. W dniu 1 grudnia 1883 r. 
na wniosek ministra spraw wewnętrznych 

[…] cesarz pozwolił […], aby z grona politycznych przestępców księży Paweł 
Knapiński, proboszcz parafii Wiewiec, pow. noworadomski […] powrócił do oj-
czyzny […] z tym wszakże zastrzeżeniem, żeby nie dopuszczano go do spełniania 
religijnych obrzędów49.

W wyniku tej decyzji rozpoczął się jego powrót do rodzimej diecezji. 27 
czerwca 1884 r. zjawił się w Haliczu (gubernia kostromska), skąd napisał do 
miejscowego gubernatora list o następującej treści: 

Jaśnie Wielmożny Panie! Wygnaniec i niewolnik dwudziestojednoletni, z naj-
większą nieśmiałością, najpokorniejszą zanosi do Jaśnie Wielmożnego Pana proś-
bę o udzielenie podpisanemu pomocy w uzyskaniu powrotu do rodzinnego kraju. 
Gdy kreślę te wyrazy, cały jestem wzruszony, że śmiem moją prośbą Jaśnie 
Wielmożnego Pana zatrudniać. Proszę najpokorniej o przebaczenie. Wdzięczność 
z gorącą modlitwą będzie dozgonna50.

W II poł. 1884 r. ks. Knapiński przybył do diecezji kujawsko-kaliskiej. 
Zamieszkał wówczas w Kłobucku, u swego dawnego proboszcza ks. I. Jarnusz-
kiewicza. Proboszcz ten bowiem miał szczególny sentyment do patriotycznych 
zachowań swego byłego wikariusza, zresztą sam niejednokrotnie był represjo-
nowany przez władze carskie51. Według zarządzenia władz ksiądz-zesłaniec nie 
mógł prowadzić żadnej posługi kapłańskiej w parafii kłobuckiej. Jak napisał 
jeden z jego biografów:

46 Tamże, s. 119.
47 Tamże, s. 115, 120.
48 Tamże, s. 128.
49 P. Kubicki, dz. cyt., cz. 3, t. II, s. 32.
50 E. Niebelski, s. 265.
51 W. Wlaźlak, dz. cyt., s. 94–95.
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[…] niedługo jednak cieszył się wolnością czcigodny Sybirak. Wycieńczony 
ciężkimi warunkami życia na wygnaniu i uciążliwą podróżą, już w kilka tygodni 
po przybyciu do ojczyzny 22 lutego 1885 r. zmarł w wieku 66 lat52.

Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Kłobucku53.

Zakończenie
Przedstawione wyżej wydarzenia ukazują niezwykłą patriotyczną postawę 

ks. Pawła Knapińskiego, który z miłości do ojczyzny i z wierności ideałom ka-
płańskim złożył na stosie ofiarnym trzecią część swego życia. Ten bohater 
w sutannie ani razu nie dał po sobie poznać, że z tego tytułu narzeka na swój los. 
A przeszedł wiele, w czasie tułaczki po dalekiej Syberii. To tylko niektóre fakty 
z jego życia. Duchownych o podobnych życiorysach było znacznie więcej, stąd 
owe trudności, wzmiankowane we wstępie, które nieustannie przesuwają w cza-
sie syntezę badań naukowych nad udziałem i rolą polskiego duchowieństwa 
katolickiego w powstaniu styczniowym54.

52 Z. Zaborski, dz. cyt., s. 142.
53 AACz, sygn. KM 4764; A. Ziomko-Nowak, Duchowieństwo kłobuckie wobec Powstania Stycz-
niowego, „Biuletyn Szkolny Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku” 2010, t. 8, s. 23.
54 J. Kapuściński, dz. cyt., s. 7.
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PIENIĄDZE MASŁOWSKIEGO. 
PRZYCZYNEK DO KWESTII ŻYDOWSKIEJ 

W POWSTANIU STYCZNIOWYM

Dokładnie sto lat temu, w 1913 r., kiedy Polacy, zwłaszcza tam, gdzie 
mogli to wyrażać otwarcie, obchodzili 50. rocznicę wybuchu powstania stycz-
niowego, ukazała się we Lwowie praca dr. Bertolda Merwina pt. Żydzi w po-
wstaniu 18631. Cel tej publikacji był oczywisty: chodziło o przypomnienie, w tej 
ważnej dla Polaków rocznicowej chwili, że także Żydzi brali udział w kolejnym 
ważnym politycznym polskim zrywie do niepodległości, a ogólniej, że były 
takie okresy w dziejach Polski, kiedy Żydzi i Polacy wspólnie występowali 
w jednej sprawie, a więc że ich dalsza koegzystencja jest i możliwa i pożądana 
dla obu stron. W podobnym duchu, choć może z mniejszym patriotycznym pato-
sem, pisane były następne opracowania traktujące o udziale osób wyznania moj-
żeszowego w powstaniu 1863 r., które najczęściej ukazywały się w kolejne jego 
rocznice2. Takie jest też zamierzenie najpełniejszego jak dotąd zbioru źródeł 
dokumentujących wkład Żydów w powstaniu styczniowym, który ukazał się 
w 1963 r.3. Wpisują się one w cały szereg publikacji, których autorami byli za-
równo Polacy, jak i Żydzi, traktujących o udziale ludności żydowskiej w niepod-
ległościowych walkach Polaków w czasie „długiego XIX stulecia”, począwszy 
od insurekcji kościuszkowskiej 1794 r. (z „ikoną” w postaci Berka Joselewicza), 
przez służbę Żydów w polskich formacjach z czasów napoleońskich, w powsta-
niu 1831 r., czy w powstaniach w Wielkopolsce 1846 i 1848 r., w których zresz-
tą Żydzi wzięli nieliczny udział. Listę tę zamykają publikacje poświęcone Ży-

1 B. Merwin, Żydzi w powstaniu 1863. Ku uczczeniu 50 rocznicy powstania, Lwów 1913. Jest to 
drugie wydanie tej publikacji, pierwsze ukazało się w 1910 r.
2 N.M. Gelber, Die Juden und die polnische Aufstand 1863, Wien-Leipzig 1923; J. Szacki, Żydzi 
w powstaniu 1863, „Pismo Historyczne YIVO” 1, Wilno 1928; J.K. Urbach, Udział Żydów 
w walce o niepodległość Polski, [Łódź] 1938; Żydzi wojownicy o niepodległość Polski. Ilustrowa-
na monografia w opracowaniu zbiorowym, red. N. Getter, J. Schall, Z. Schipper, Lwów 1939; 
W. Śliwowska, Polacy wyznania mojżeszowego w ruchu niepodległościowym lat sześćdziesiątych 
XIX wieku [w:] Żydzi w obronie Rzeczpospolitej. Materiały konferencji w Warszawie 17 i 18 paź-
dziernika 1993 r., Warszawa 1996, s. 65–71.
3 Żydzi a powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty, oprac. A. Eisenbach, D. Fajnhauz, 
A. Wein, Warszawa 1963, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” [dalej: „BŻIH”] 1962, 
Suplement ¾. Por. recenzja R. Bendera w „Kwartalniku Historycznym” 1964, nr 1, s. 184–187.
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dom – legionistom Piłsudskiego, między którymi byli synowie powstańców 
i sybiraków z 1863 r.4.

Za próbę podsumowania opracowań poświęconych tej problematyce 
można jak na razie uznać artykuł Szymona Rudnickiego z 2001 r.5. Jeśli nato-
miast chodzi o najbardziej ogólną ocenę wkładu ludności żydowskiej w przygo-
towanie i przebieg powstania styczniowego, odwołać się można do słów wybit-
nego znawcy problematyki historii Żydów Artura Eisenbacha, iż:

[…] brali udział we władzach powstańczych, poczynając od miejscowych organi-
zacji, żandarmerii, policji narodowej, aż do centralnych instancji. Znaczny był ich 
udział w walce zbrojnej. Według prowizorycznych danych kilkuset Żydów pole-
gło w walce lub zostało zesłanych, dwudziestu kilku zostało straconych przez 
władze rosyjskie. Różnoraka była pomoc udzielana powstańcom: Żydzi byli 
czynni w przemycie przez granicę pruską i austriacką broni i amunicji i w dostar-
czaniu jej do oddziałów, w zaopatrywaniu powstańców w umundurowanie, ekwi-
punek, prowiant itd.6.

Konkluzja niewątpliwie prawdziwa, podobnie jak współudział po stronie 
powstania wielu czołowych polityków żydowskich, jak np. Leopold Kronen-
berg, czy Mathias Rosen. Na pewno dużo więcej było anonimowych, niż zna-
nych nam żydowskich uczestników powstania7.

Inaczej jednak sprawa wygląda kiedy rozpatrujemy ją na tle z jednej stro-
ny ogólnych relacji polsko-żydowskich w tym czasie, albo kiedy porównamy 
liczbę zaangażowanych w pomoc dla powstania do ogólnej liczby mieszkańców 
Królestwa Polskiego wyznania mojżeszowego (ok. 5 mln w 1863 r.). Z punktu 
widzenia historii mniej ważne są wybory jednostek, istotne zaś stanowisko 
większości członków dużych grup społecznych. Nie jest też tajemnicą, że zde-
cydowaną większość Żydów bezpośrednio zaangażowanych w sprawy powstań-
cze stanowiła żydowska młodzież uczęszczająca do polskich szkół, że większość 
wydarzeń określanych mianem polsko-żydowskiego „zbratania” czasów przed-
powstaniowych miała miejsce w Warszawie, że niewiele wiemy o podejściu 
innych Żydów niż w sumie niezbyt liczni „Polacy wyznania mojżeszowego” do 
powstania, zwłaszcza na prowincji8. Brak źródeł, nie pozwalający zresztą na 

4 M. Gałęzowski, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego 
w Legionach Polskich, Warszawa 2010. Por. T. Dubicki, G. Łukomski, Żydzi – żołnierze Rzeczpo-
spolitej 1794–1945 [w:] Żydzi częstochowianie – współistnienie, holocaust, pamięć, red. J. Mi-
zgalski, Częstochowa 2006, s. 143–153.
5 S. Rudnicki, Żydzi w walce o niepodległość Polski [w:] Żydzi w Polsce. Dzieje i Kultura, red. 
J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001, s. 562–572. 
6 A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785–1870 na tle europejskim, War-
szawa 1988, s. 517.
7 Kolejne publikacje uzupełniają listę żydowskich uczestników powstania do 174 nazwisk – zob. 
M. Gałęzowski, dz. cyt., s. 13.
8 B. Merwin, dz. cyt., s. 20. Por. R. Bender, Ludność żydowska na Lubelszczyźnie w akcji przed-
powstaniowej 1861–1862, „BŻIH” 1960, nr 3 (35), s. 47–54; S. Chankowski, Ludność żydowska
w Augustowskiem wobec powstania styczniowego, „BŻIH” 1967, nr 4 (64), s. 56–68; D. Fajnhauz,
Ludność żydowska na Litwie i Białorusi a powstanie styczniowe, „BŻIH” 1961, nr 1 (37), s. 3–34.
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precyzyjne określenie stosunku do powstania przez większość społeczeństwa 
polskiego, zmusza historyków do odwoływania się do słów-wytrychów, jak owe 
„znaczne”, „poważne” „stosunkowo duże”9 itp., które aż się proszą, aby je 
skonkretyzować i sprawdzić.

Próba takiej weryfikacji w odniesieniu do Częstochowy i jej okolic jest 
ryzykowna, bo nie wiadomo, czy można jej okolice uznać za obszar reprezenta-
tywny dla całego Królestwa Polskiego, nie mówiąc o innych ziemiach polskich, 
stan źródeł jest nienajlepszy, a literatura dotycząca historii miejscowej ludności 
żydowskiej skromna10. Józef E. Grygosiński w popularnym artykule opubliko-
wanym na łamach „Słowa Częstochowskiego” rozsądnie szacował, że w wal-
kach w czasie powstania styczniowego w regionie częstochowskim brało udział 
ok. 200 bojowników, w tym „garstka Żydów, posiadających poczucie patrio-
tyczne polskie”11. Częściej jednak piszący, operując niejasnymi określeniami, 
próbują wykazać, że poparcie, albo i udział miejscowych Izraelitów w sprawy 
powstaniowe był „znaczny”. Dowodzić tego mają znane przypadki Żydów-
powstańców, którzy mają jakikolwiek związek z Częstochową. W zestawieniach 
osób zaangażowanych w powstanie i ukaranych przez rosyjskie komisje śledcze 
zesłaniem na Sybir znajdujemy m.in. Pinkusa Sznicera z Częstochowy. Został 
on obwiniony o udział w buncie, przynależność do szajki podoficerów i udział 
w czynach przeciwko wojsku. Zarzuty przeciwko niemu zostały zatwierdzone 
decyzją namiestnika Królestwa Polskiego z 4(16) maja 1864 r., został pozba-
wiony wszelkich praw i zesłany na Sybir na osiem lat12. Do grona osób zaanga-
żowanych w powstanie styczniowe należał też Mojżesz Boruch, syn męża zau-
fania organizacji narodowej w Częstochowie, który walczył i zginął 24 lutego 
1863 r. we wsi Dobra k. Zgierza – niestety o jego ojcu niczego pewnego nie 
wiadomo. Inne źródła podają, że liczący ok. 18 lat Mojżesz Boruch zginął pod 
Łodzią 27 lutego 1863 r., a był synem karczmarza z okolic Częstochowy13. Lite-
ratura przywołuje też nazwisko pracownika Kolei Warszawsko-Bydgoskiej Jó-
zefa Kona, urodzonego w Częstochowie, który przewoził broń i korespondencję 
powstańczego Komitetu Centralnego. Właśnie w czasie takiej akcji, wracając 
z zagranicy przez Kowal i Ostrów, gdzie spotykał się z podejrzanymi w oczach 

9 Cytaty ze wstępu do Żydzi a powstanie styczniowe…, s. 6.
10 A jeśli chodzi o zaangażowanie Żydów w powstanie styczniowe ogranicza się do pracy Henryka 
Roli, który wspomina o nich w kilku miejscach – zob. tenże, Powstanie styczniowe na ziemi czę-
stochowskiej, Katowice 1965.
11 J.E. Grygosiński, Powstanie styczniowe w ziemi częstochowskiej, „Słowo Częstochowskie” 
1934, nr 10 i nast.
12 Wymieniają go wszystkie cytowane wyżej publikacje, wraz z niezbyt czytelną fotografią. Zob.: 
B. Merwin, dz. cyt., s. 33–34; N.M. Gelber, dz. cyt., s. 231, 235; J.K. Urbach, dz. cyt., s. 146; 
Żydzi wojownicy o niepodległość Polski…, s. 249; Żydzi a powstanie styczniowe…, s. 148, 150, 
a także П.Л. Казарян, Численность и состав участников польского восстания 1863–1864 
годов в якутской ссылке, Якутск 1999, s. 40 (tu, Шницер Пинхус [Пинхас]) oraz Z. Strzyżew-
ska, Zesłańcy Powstania Styczniowego z Królestwa Polskiego. Wykaz nazwisk z akt w zasobie 
Archiwum Głównego Akt Dawnych, Warszawa 2001, s. 54. 
13 B. Merwin, dz. cyt., s. 36; J.K. Urbach, dz. cyt., s. 145; H. Rola, dz. cyt., s. 36.
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władz rosyjskich ludźmi, którym oddawał „prikazanija” został aresztowany14.
Przeważnie jednak nie wiadomo jaki był w tym czasie ich powstańczy związek 
z miastem nad Wartą. Po stronie zwolenników powstania wymienia się również 
urodzonego w Częstochowie w 1840 r. Szymona Dankowicza, znanego później 
postępowego rabina i kaznodzieję, który rzekomo do powstania zaciągnął się 
jako słuchacz filozofii w Warszawie, po czym zraniony w potyczce uszedł do 
Krakowa. Nowsze badania tego nie potwierdzają15, a przede wszystkim jego 
postawa nie może być odczytywana jako wyraz nastrojów częstochowskich Ży-
dów. Podobnie jak patriotyczna publicystyka „Jutrzenki”, redagowanej w tym 
czasie przez mieszkającego wcześniej przez długie lata w Częstochowie Daniela 
Neufelda, który za udział w powstaniu został aresztowany i zesłany na Sybir16.
Cytuje się także opinię mjr. Józefa Oxińskiego, dowódcy sił zbrojnych powia-
tów kaliskiego i konińskiego, który rzeczywiście pozytywnie wypowiadał się 
o stosunku wyznawców judaizmu do polskiego ruchu narodowego17. Jego 
stwierdzenia są jednak tak ogólne, że nie można ich odnosić do interesującego 
nas obszaru.

Dysponujemy więc nazwiskami kilku osób urodzonych w Częstochowie 
i okolicy, a jedynie w odniesieniu do Pinkusa Sznycera udało się znaleźć więcej 
informacji. Odnajdujemy go bowiem w Wykazie imiennym spisowych staroza-
konnych wieku od lat 20 do 30 włącznie liczących z 1865 r. Pod pozycją 123 
czytamy: „Tenenbaum v. Sznycer Pinkus, s. Mośka, matka niewiadoma, ur. 4 V 
1841 w Częstochowie; czyta i pisze po polsku, rozwodnik, subiekt złotniczy”18.
W rubryce uwagi znajdujemy wpis: „był w powstaniu, niewiadomy z pobytu”. 
Jak już wiemy przebywał na Syberii. Datę dzienną urodzenia potwierdza wpis 
do metryk stanu cywilnego. Jako rodzice są tu wymienieni Mosiek Sznycer, 
handlarz lat 38, oraz Sora z Gayflerów lat 33. Z zapisów metrykalnych nie wy-
nika jakikolwiek związek z rodziną Tenenbaumów, choć taka mieszkała w Czę-
stochowie19. Być może był to pseudonim używany przez Pinkusa Sznycera 

14 Został aresztowany, o swoich kontaktach zeznawał w śledztwie, zapewne więc z tego powodu 
w 1865 r, został zwolniony – zob. Żydzi a powstanie styczniowe…, s. 166.
15 Por. J.K. Urbach, dz. cyt., s. 133. Co wydaje się mało prawdopodobne: jak pisze Alicja Maślak-
-Maciejewska, Sz. Dankowicz zapewne brał udział w manifestacjach jak wszyscy, ale kontynuo-
wał i ukończył studia w Szkole Głównej, a z Warszawy wyjechał dopiero w 1867 r. – zob. Alicja 
Maślak-Maciejewska, Rabin Szymon Dankowicz (1834–1910) – życie i działalność, Kraków-
-Budapeszt 2013, s. 47–48.
16 Żydzi a powstanie styczniowe…, s. 73. Dokładnie do Rosji na przymusowe osiedlenie – zob. 
Z. Strzyżewska, dz. cyt., s. 116.
17 J. Oxiński, Wspomnienia z powstania polskiego, Warszawa 1965, s. 68–69.
18 Wykaz imienny spisowych starozakonnych wieku od lat 20 do 30 włącznie liczących, Prezydenta 
miasta Częstochowy w dniu 18II/2 III roku 1865 podany, Archiwum Państwowe w Częstochowie 
[dalej: APCz], Akta miasta Częstochowy, sygn. 224 [d. 219], s. 123. Zaznaczono także, że należy 
do II kategorii „opisowych”, czyli zobowiązanych do służby wojskowej, że nie ma podstaw do 
wyłączenia.
19 APCz, Akta Stanu Cywilnego, Okręg Bóżniczy Częstochowa, urodziny 1841, poz. 16. W tym 
czasie żyli w Częstochowie m.in handlarz Mosiek Tenenbaum oraz Jakob Tenenbaum.
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w czasie powstania. Jednak i on, jak się wydaje, działał poza Częstochową. Do-
dajmy, że przeżył zesłanie i wrócił do Polski20.

Nazwiska te potwierdzają tezę, iż na terenie Częstochowy i okolic żyły 
osoby wyznania mojżeszowego, podzielające opozycyjne wobec ówczesnego 
reżymu przekonania, które brały udział w podziemnej robocie przygotowującej 
powstanie, a później wzięły w nim czynny udział. Na pewno nie są to wszyscy, 
a osób solidaryzujących się z wydarzeniami w Warszawie, z ideami polsko-
-żydowskiego „zbratania”, było w mieście nad Wartą więcej. Możemy się powo-
łać na korespondencje zamieszczane w „Jutrzence” podkreślające harmonię, jaka 
podobno panowała w tych latach między różnymi warstwami ludności zarówno 
chrześcijańskiej, jak i żydowskiej, zwłaszcza na polu dobroczynności. Najlep-
szym tego przykładem była wspólna akcja pomocy pogorzelcom po pożarze 
4 listopada 1862 r., na których pieniądze zbierał wspólny polsko-żydowski ko-
mitet, w skład którego wchodził i ksiądz katolicki i miejscowy rabin (Izaak Ra-
binowicz). Komitet zebrał 14 000 zł., przeważnie od chrześcijan, a większość 
pieniędzy poszła na biednych żydowskich, którzy najbardziej ucierpieli21. Przy-
pominano też, że Rada Miejska Częstochowy opowiedziała się za zniesieniem 
rewirów żydowskich jeszcze przed ogłoszeniem takiego prawa (przez Aleksan-
dra hr. Wielopolskiego), że wprowadziła język polski do szkół żydowskich, 
a już w 1859 r. obywatele miasta podali petycje do władz o rozszerzenie rewiru 
żydowskiego do ul. Marii Panny (włączając Nowy rynek, gdzie wyjątkowo, ale 
wbrew prawu mieszkało kilka żydowskich rodzin). Jak konkludowała redakcja, 
Częstochowa może więc być wzorem dla innych miast22.

Znana jest manifestacja w Zielone Święta 19–20 maja 1861 r., kiedy po 
mszach w kościołach manifestującą ludność władze rozpędzały przy użyciu 
wojska. Inna manifestacja patriotyczna miała miejsce w dniu 8 września 1862 r.
Żydzi brali w tych demonstracjach udział wraz z innymi mieszkańcami. Kiedy 
wojsko rosyjskie uderzyło na miasto, padły liczne ofiary, także Żydzi; z rozkazu 
płk. Jewgrafa Alenicza podpalono Stare Miasto, gdzie spalono też wiele domów 
żydowskich23. Przeciwko represjom carskim zaprotestowali miejscowi Żydzi 
zebrani w Hotelu Angielskim, którym przewodniczył dr Daniel Neufeld, a uchwa-
lony ostry protest skierowano do władz centralnych w Warszawie. Autorzy piszą-

20 O nim L. Waszkiewicz, Z dziejów powstania styczniowego w Łodzi i okolicy. (Represje w Łódz-
kim Okręgu Wojennym w świetle dokumentów naczelnika wojennego A. Broemsena), „Rocznik 
Łódzki” 1963, R. 8 (11), s. 175, 179 (tu, Пинкус Шницер); K.T. Witczak, Społeczeństwo żydow-
skie Tomaszowa Mazowieckiego w okresie zaborów [w:] Historia tomaszowskich Żydów, red. 
A. Kędzierski, Tomaszów Mazowiecki 2012, s. 14, 20; tenże, Udział tomaszowian w powstaniu 
styczniowym [w:] Za wolność, równość, braterstwo. 150 rocznica wybuchu powstania styczniowe-
go, red. W. Bogurat, Tomaszów Mazowiecki 2013, s. 21, 30.
21 Choć Bernard Kohn, właściciel młyna, i pierwszy żydowski członek Rady Miejskiej, tylko 
w ciągu pierwszych dni wyłożył kilka tysięcy – zob. „Jutrzenka”, nr 46 z 14 XI 1862, s. 383–384; 
tamże, nr 48 z 28 XI, s. 408. Por. tamże, nr 8, 23 VIII 1861, s. 60–61.
22 „Jutrzenka”, nr 48 z 28 XI 1862, s. 408.
23 R. Kołodziejczyk, W dobie powstań narodowych [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru 
jasnogórskiego, t. 2: W okresie niewoli 1793–1918, red. tenże, Częstochowa 2005, s. 282, 321.
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cy o powstaniu styczniowym w okolicach Częstochowy (np. H. Rola) wspominają 
oczywiście o tym „zbliżeniu między ludnością polską i żydowską” w 1861 r., choć 
przeważnie bez konkretów, i wyciągają z niego wniosek, że zmniejszenie konflik-
tów zaowocowało wzrostem ruchu powstańczego w mieście i okolicy24.

Czy jednak fakty te oznaczają, że można uznać stosunki polsko-
-żydowskie w Częstochowie w okresie przedpowstaniowym za idealne, i na tej 
podstawie wnioskować, że przynajmniej „bierne” poparcie Żydów dla powstania 
było powszechne, bądź co najmniej szerokie? Bynajmniej. Z ogólnej historii 
wiemy, że polsko-żydowskie porozumienie po pierwsze trwało krótko, a po 
drugie znajdowało tyluż zwolenników co przeciwników (po obu stronach). Na-
wet Aleksander hr. Wielopolski musiał zwalczać opór własnego zaplecza poli-
tycznego przeciwko częściowej emancypacji, jaką w imieniu cara chciał przy-
znać Żydom25. Było to zjawisko szersze, widoczne także w innych zaborach. 
Kiedy w Galicji po 1859 r. Polacy mogli wreszcie walczyć o swoje prawa oby-
watelskie, przeważnie „zapominali” o żydowskich sąsiadach: po ukazaniu się 
Ustawy gminnej i we Lwowie i Krakowie, nie licząc pomniejszych miast, 
mieszkańcy układali statuty gminne, które albo odsuwały Żydów od wyborów, 
albo ustalały dla nich numerus clausus. Stanowisko władz powstańczych wobec 
Żydów było równie niekonsekwentne. Władze powstańcze chciały pozyskać 
ludność żydowską – w manifeście z 22 stycznia 1863 r. rząd powstańczy ogłosił 
„wszystkich synów Polski bez różnicy wiary i rodu, pochodzenia i stanu wol-
nymi i równymi obywatelami”. Jednak dopiero 22 czerwca 1863 r. wydał ode-
zwę „Do braci Polaków wyznania mojżeszowego”26, która obciążała wyłącznie 
Rosjan winą za ciężkie położenie Żydów, których, jak przekonywano, w XVII w.
bronili polscy panowie, jak np. Wiśniowiecki przed Kozakami. W istocie była to
deklaracja równouprawnienia w przyszłości, w istocie zaś apel o to, aby: „Kto 
zdolny do orędzia niechaj spieszy się do obozu, a kto niezdatny, niechaj pomaga 
walczącym braciom majątkiem, i czym tylko może”. Eisenbach próbuje nas 
przekonać, że odezwa wywołała żywy odzew wśród Żydów w kraju, że „Żydzi 
przeszli całkiem na stronę powstańców”, ale wydaje się to mało prawdopodob-
ne. Nawet w zagranicznej prasie od razu podważono tezę odezwy z 22 czerwca, 
że Polacy byli zawsze wobec Żydów nastawieni przyjacielsko27. W praktyce 
o ewentualnej zmianie nastawienia Żydów wobec powstania decydowało stano-
wisko szlachty, skoro w 1863 r. 86,3% Żydów skoncentrowanych było w mia-
stach, z tych zaś 59% było miastami prywatnymi28. Nie widać zaś, aby w tym 
czasie dokonały się jakieś trwałe zmiany w podejściu szlachty do Żydów. Tę 

24 H. Rola, dz. cyt., s. 20; J.K. Urbach, dz. cyt., s. 87.
25 A. Eisenbach, dz. cyt., s. 515.
26 Żydzi a powstanie styczniowe…, poz. 63, s. 77–82. Kolejny apel Rządu Narodowego do Żydów 
ukazał się w lutym 1864 r. – zob. tamże, s. 99–102.
27 Jak napisano w ukazującym się w Lipsku „Allgemeine Zeitung des Judentums”, nr 30 z 21 VII 
1863, s. 461–462 to polscy urzędnicy blokowali wszystkie reformy wobec Żydów, nawet niewiel-
kie jakie proponowali przeprowadzić Rosjanie.
28 A. Eisenbach, dz. cyt., s. 515–516.
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ambiwalencję widać także w Częstochowie. W 1861 r. mieszkańcy Nowej Czę-
stochowy, zapewne kupcy i kramarze, próbowali za pośrednictwem biskupa, po 
raz kolejny, wymóc wprowadzenie zakazu handlu przez Żydów dewocjonaliami, 
ale im tego odmówiono29. Na pewno też wielu obywateli Częstochowy było 
niezadowolonych z faktu, ze do reprezentacji miejskiej mieli odtąd wchodzić 
także Żydzi. Zresztą pierwszy żydowski radny, Berek (Bernard) Kohn, który 
wszedł do Rady Miejskiej wybranej po reformach hr. Wielopolskiego30 nie zaw-
sze głosował jak większość rady, np. nie podpisał 6 grudnia 1862 r. protestu do 
Wielopolskiego przeciwko zarządzeniu z 18 listopada 1862 r. ograniczającego 
kompetencje rad31.

Stanowisko większości Żydów i w Polsce i w Częstochowie było więc 
bardziej zróżnicowane, niż próbują przekonywać zdecydowani zwolennicy inte-
gracji Żydów do kultury polskiej, a zaangażowanie wymienionych wyżej osób 
traktować należy jako ich osobisty wybór, a nie stanowisko większości społecz-
ności żydowskiej. Pinkus Szwajcer, Żyd z Będzina, jeden z niewielu autentycz-
nych uczestników tych wydarzeń, którego relację udało się zanotować Jakubowi 
Szackiemu w 1914 r. ujął to tak: 

Chociaż większość Żydów sympatyzowała z Polakami, to jednak strach przed 
władzami rosyjskimi nakazywał im zachowanie spokoju32.

Właściwie to samo powiedział jeden z najlepszych znawców powstania 
styczniowego Stefan Kieniewicz, który nieprzypadkowo w całej swojej obszer-
nej monografii poświęconej powstaniu styczniowemu o Żydach wspomina tylko 
w jednym miejscu, a mianowicie: 

[…] nie mieli powodu sympatyzować z caratem, za to liczyli się z jego represja-
mi. Gminy żydowskie starały się asekurować obustronnie wobec władz carskich 
i władz narodowych, kupcy żydowscy handlowali z jedną i drugą stroną33.

Konsekwencje zresztą nietrudno było przewidzieć, a rozwój wypadków 
szybko potwierdzał najgorsze scenariusze. Tak było po zwycięstwie oddziału 
Zygmunta Chmieleńskiego nad Rosjanami pod Janowem34 w dniu 6 lipca 1863 r., 

29 Archiwum Główne Akt dawnych [dalej: AGAD], Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa 
Polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych [dalej: CWW KP], sygn. 1461. 
30 W gronie zastępców radców znalazło się czterech Żydów: Bernard Majzel, Izak Ginsberg, Izak 
Feigenblat i Jakub Seidenmann – zob. „Jutrzenka” 1862, s. 105–108. Por. H. Rola, dz. cyt., s. 13.
31 R. Kołodziejczyk, W dobie powstań…, s. 277, 285–289.
32 Wspomnienia Żyda polskiego o powstaniach 1831 i 1863 r., w języku jidysz opublikował 
J. Szacki YIVO Bletter, Wilno 1933, s. 176–177. Polski przekład w Żydzi a powstanie stycznio-
we…, poz. 84, s. 103. Por. R. Szwed, Powstanie Styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim, Warszawa-
-Kraków 1978, s. 138.
33 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983, wyd. 2, s. 552.
34 W oddziale Chmieleńskiego walczył i padł pod Janowem krawiec z Żarek, nazwiskiem Balsam 
– zob. J.K. Urbach, dz. cyt., s. 134.
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kiedy żołnierze rosyjscy podpalili Janów oraz wieś Ponik. W Janowie, zamieszka-
łym w większości przez Żydów, z ponad 100 domów zostało zaledwie pięć35.

Obawa przed represjami to jedno, istotna była też ocena szans sukcesu 
powstania, a te od początku były nieduże. Nie bez znaczenia był jednak również 
brak zaufania do rzeczywistych intencji polskiej strony oraz możliwości, a nawet 
realnych chęci wprowadzenia w życie deklarowanych zmian. Zwrot z odezwy 
z 22 czerwca 1863 r. („kto niezdatny, niechaj pomaga walczącym braciom ma-
jątkiem”), w połączeniu z koniecznością uiszczania na rzecz powstania podat-
ków na równi z innymi mieszkańcami, co egzekwowano czasem przy użyciu 
siły36, niechybnie przypomniał częstochowskim Żydom sprawę „pieniędzy Ma-
słowskiego”, związaną z poprzednim powstaniem z 1831 r. Dziedzic dóbr Rud-
niki w obwodzie wieluńskim, Julian Lambert Rudolf Masłowski herbu Samson, 
syn Hipolita i Faustyny Mącińskiej37 został w czasie powstania listopadowego 
mianowany dowódcą pospolitego ruszenia obwodu wieluńskiego, i jako taki 
pobrał od gminy starozakonnych w Częstochowie 4000 zł za zwolnienie od ob-
owiązku stawania do walki. Wiązało się to z dyskutowaną na sejmie powstań-
czym kwestią osobistego obowiązku służby wojskowej Żydów, o co zabiegały 
środowiska „Polaków wyznania mojżeszowego” widząc w tym wstęp do przy-
znania ludności żydowskiej praw obywatelskich. Z tego samego powodu szla-
checki sejm podjął odwrotną decyzję, mianowicie zwolnił starozakonnych od 
osobistej służby wojskowej, w zamian zaś podniósł czterokrotnie obowiązujący 
Żydów od 1817 r. podatek rekrutowy38. Za 1831 r. gmina żydowska w Często-
chowie zapłaciła poczwórne rekrutowe w wysokości 5000 zł, a poza tym jeszcze 
nadzwyczajne rekrutowe w wysokości 2619 zł, musiała również wyłożyć dodat-
kowo 1500 zł za 50 kożuchów dla kozaków tj. „jeźdźców rewolucyjnych”, jak to 
określono w źródłach. Czyli tylko w 1831 r. na finansowanie polskiego powsta-
nia częstochowscy Żydzi musieli „wysupłać” 9119 zł, ale doliczając wspomnia-
ne 4000 zabrane przez Masłowskiego zapłacili ponad 13 000 zł. Dla porównania 
dodajmy, że po upadku powstania Częstochowa została obciążona przez władze 
rosyjskie karną kontrybucją w wysokości 5000 zł, którą to kwotę autorzy współ-
czesnej monografii miasta określili jako „ogromną”39. Masłowski, jak widać, 
uchwały sejmowe rozciągnął także na pospolite ruszenie, i nie poprzestał na 
Częstochowie: w podobny sposób ściągnął od gminy żydowskiej w Krzepicach 
2300 zł, a w Kłobucku 5258 zł. Zapewne nie były to jedyne gminy, które musia-
ły oddać swoje pieniądze dla potrzeb powstania, czy dobrowolnie czy pod 
przymusem chyba się nigdy nie dowiemy. Wiemy natomiast, że dozory bożni-

35 H. Rola, dz. cyt., s. 56.
36 Żydzi a powstanie styczniowe…, s. 83, 84, 94, 114.
37 Por. Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, oprac. E. Sęczys, War-
szawa 2000, s. 422–423. Hipolit Masłowski posiadał też dobra Chorzenice w obwodzie piotrkow-
skim, które odziedziczył jego syn Julian przed 1839 r. – zob. AGAD, CWW KP, sygn. 1542, s. 103.
38 R.W. Szwed, Sejm powstańczy 1831 o opłacie rekrutowego od starozakonnych [w:] Żydzi czę-
stochowianie…, s. 133–142.
39 R. Kołodziejczyk, W dobie powstań…, s. 294. Por. H. Rola, dz. cyt., s. 81.
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cze, czyli władze gmin żydowskich musiały się tłumaczyć przed rosyjskimi wła-
dzami finansowymi z powodu niedoborów w kasie, miały też problemy z zaspo-
kojeniem swoich potrzeb i wierzycieli. Umorzyć podatków przymusowo zabra-
nych władze rosyjskie nie chciały, w 1833 r. Izba Obrachunkowa zgodziła się, 
aby pieniądze te ściągnięto od Masłowskiego. Ten jednak po upadku powstania 
schronił się w Wielkim Księstwie Poznańskim (we wsi Mechnice), co oznaczało 
konieczność korespondencji z rządem pruskim. Wytoczono mu proces cywilny 
w Królestwie Pruskim, długo rozpatrywano możliwość ściągnięcia dla gmin 
w Częstochowie i Krzepicach 6400 zł z jego osobistego majątku, ale wszystko 
to pozostało na papierze. Jeszcze w końcu lat 30-tych XIX w. gminy zabiegały 
o swoje pieniądze40.

Dla Żydów z całej tej sprawy płynąć mógł tylko jeden wniosek: polska 
szlachta organizuje powstania, obiecuje i wyjeżdża, a koszty muszą płacić oni, 
podobnie zresztą jak inni zwykli mieszkańcy, kobiety i dzieci oraz chłopi41. Ta-
kie właśnie rachuby, i wiele innych, musiały uwzględniać osoby odpowiedzialne 
za dalszy los żydowskiej społeczności. Tak czy inaczej osoby odpowiedzialne za 
coraz liczniejszą społeczność żydowską Częstochowy, musiały ważyć decyzje 
i przewidywać wszystkie możliwe konsekwencje. W okresie powstaniowym 
wspólnota żydowska samej tylko Częstochowy była już dość liczna, a miasto 
również było sporym ośrodkiem. W czasie powstania częstochowscy Żydzi li-
czyli już ponad 3000 osób, co stanowiło ponad 1/3 mieszkańców miasta42. Cy-
towany spis poborowych, w którym znajdujemy nazwisko Pinkusa Sznycera, 
sporządzony bezpośrednio po zakończeniu powstania obejmuje 178 pozycji, 
młodych poborowych w wieku 20–30 lat, w oparciu o Księgi ludności stałej oraz 
inne akta ewidencji ludności będące do dyspozycji władz miasta. Nie ewiden-
cjonuje więc wszystkich młodych ludzi w wieku poborowym, a tym bardziej 
wszystkich Żydów zamieszkałych w Częstochowie43. Jest też oczywiste, że wła-

40 W 1838 r. gmina żydowska w Kłobucku wystąpiła ponownie o ściganie Masłowskiego. Doku-
menty w tej sprawie w: AGAD, CWWKP, sygn. 1542, 1547, 1551. Ciekawostką jest, że w czasie 
powstania styczniowego sędzia Rajmund Masłowski, asesor sądowy został powstańczym naczel-
nikiem Chęcin – zob. W. Caban, Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzy-
skich, Warszawa-Kraków 1989, s. 200. Nie wiadomo, czy to ta sama osoba. Por. Dokumenty tere-
nowych władz cywilnych powstania styczniowego (1862–1864), Powstanie styczniowe. Materiały 
i dokumenty, t. 25, Wrocław 1986, s. 102, 118.
41 Przyczynkiem do stanowiska chłopów wobec szlacheckich powstańców może być komentarz 
podróżnika z Kaszowa pod Krakowem, włościanina Feliksa Boronia, któremu spotkany w 1863 r. 
w Trieście polski szlachcic zarzucał, że nie jest w powstaniu: „Nie mam do niego żadnej urazy
[…], ale wyznaję, że mnie zdziwiło, iż ten pan tak młody sam w Trieście siedział, a mnie starego 
na wojnę wyganiał” – zob. S. Burkot, „Ideał sięgnął bruku…” O podróżach Feliksa Boronia [w:] 
Stanisław Burkot, Uwikłani w historię. Szkice o literaturze, autorach i utworach XIX i XX wieku,
Kraków 2008, s. 105–106.
42 W 1857 r. spośród 8637 stałych mieszkańców miasta Żydów było 2976, tj. 34,5% – zob. 
H. Rola, dz. cyt., s. 20. W 1862 r. Żydów było już 3360 – zob. „Jutrzenka” 1862, s. 105–108.
43 Pod tytułem znajdujemy uwagę „Cyrkuł 1.”. Był też cyrkuł 2, który obejmował tzw. Nową 
Częstochowę, gdzie Żydzi praktycznie nie mieszkali – zob.: H. Rola, dz. cyt., s. 72; R. Kołodziej-
czyk, W dobie powstań…, s. 293. W spisie brakuje danych dla 16 osób, z czego nie stawało do 



Janusz Spyra122

dze miejskie i wojskowe nie wiedziały o wszystkich przypadkach zaangażowa-
nia w powstaniu. Tym niemniej fakt, że w gronie stałych mieszkańców udało się 
stwierdzić tylko jedną osobę, ukaraną za udział w powstaniu każe uznać, że 
udział w nim miejscowych Żydów nie był masowy. Podobnie zresztą jak i in-
nych mieszkańców. Inaczej niż sądził Grygosiński, można zakładać, że w wal-
kach w czasie powstania styczniowego w regionie częstochowskim zaangażo-
wanych było więcej niż ok. 200 bojowników, ale Żydów na pewno garstka. I nie 
może to być zarzutem pod adresem członków tej grupy religijno-etnicznej. Prze-
ciwnie, cud, że w ogóle tacy się znaleźli. Polscy powstańcy robili powstanie 
w imię wolności narodowej Polaków, choć w manifestach skierowanych do 
Żydów odwoływali się do wspólnej ojczyzny. Dzisiejsze definicje narodu, choć 
bardzo rozliczne, zdecydowanie podkreślają, iż duże grupy społeczne, takie jak 
naród, choć nie są dziełem przypadku i nie można ich sobie dowolnie wybierać, 
przede wszystkim są wspólnotami równoprawnych jednostek, udział w których 
odbywa się za pośrednictwem podzielanych przekonań, wyobrażeń, przekonań. 
Na te ostatnie można do pewnego stopnia wpływać umiejętną propagandą, ale 
trwały i społecznie szeroki efekt może dawać jedynie wspólne podzielanie tych 
samych spraw w życiu codziennym. Żydzi zaś w ciągu właściwie całej swojej 
historii na polskiej ziemi byli od spraw, którymi na co dzień żyli Polacy, odsu-
nięci44. Nie inaczej było w omawianym okresie w Częstochowie.

opisu 8, jeden przebywał w Ameryce od 6 lat, a jeden od lat 8 w wojsku. Nie wiadomo gdzie 
przebywały cztery osoby.
44 Innymi słowy to samo przekonanie wyraził J. Oxiński, dz. cyt., s. 69. Por. A. Eisenbach, Prawa 
obywatelskie i honorowe Żydów [w:] Społeczeństwo Królestwa Polskiego, t. 1, red. W. Kula, 
Warszawa 1965, s. 237–300.
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ŻYDZI Z WIELUNIA I TOMASZOWA 
MAZOWIECKIEGO W POWSTANIU STYCZNIOWYM

W 2011 r. podjąłem pracę nad opracowaniem słownika biograficznego po-
wstańców styczniowych urodzonych lub zamieszkałych w Tomaszowie Mazo-
wieckim (Rawskim) w przededniu powstania styczniowego, zamieszkałych 
w mieście po powstaniu lub z nim w jakiś sposób związanych. Podczas badań 
naukowych zetknąłem się z kilkoma osobami pochodzącymi z miasta Wielunia, 
które uczestniczyły w powstaniu narodowym w latach 1863–1864. Ponieważ te 
osoby (za wyjątkiem felczera Adolfa Kantorowicza) nie pojawiają się w dotych-
czasowych opracowaniach dotyczących udziału rodowitych wielunian w powsta-
niu styczniowym1, chciałbym poświęcił im nieco uwagi, zwłaszcza że są to kon-
spiratorzy pochodzenia żydowskiego. Niechaj moje opracowanie będzie kolejnym 
przyczynkiem do zagadnienia uczestnictwa Żydów w powstaniu styczniowym2.

1 T. Olejnik, Wieluń w latach powstania styczniowego, Sieradz 1987; tenże, Wieluń. Dzieje miasta 
1795–1945, Łódź-Wieluń 2008, s. 148–160. Jedynie Adolf (Abram Dawid) Kantorowicz został 
zarejestrowany w niedawno wydanej monografii prof. Tadeusza Olejnika, Powstanie Styczniowe na 
ziemi wieluńskiej, Wieluń 2013, s. 267, 424. Należy odnotować, że w wyżej cytowanych pracach 
prof. T. Olejnik nie wspomina o zaangażowaniu Żydów wieluńskich w konspirację czy walkę zbroj-
ną, choć pieczołowicie wymienia Józefa Goldmana, lat 44, Markusa (Mordkę) Hersza, a także Jakuba 
Rejnera (?), wśród osób poddanych w Wieluniu pod sekretny nadzór policyjny.
2 Zagadnienie udziału Żydów w powstaniu styczniowym było już wielokrotnie podejmowane 
w literaturze przedmiotu. Najważniejsze opracowania: B. Merwin, Żydzi w powstaniu 1863. Ku 
uczczeniu 50 rocznicy powstania, Lwów 1913; N.M. Gelber, Die Juden und die polnische Aufstand 
1863, Wien-Leipzig 1923; J.K. Urbach, Udział Żydów w walce o niepodległość Polski, Warszawa 
1938; J. Schall, Żydzi w powstaniu styczniowym [w:] Żydzi wojownicy o niepodległość Polski. Ilu-
strowana monografia w opracowaniu zbiorowym, red. N. Getter, J. Schall, Z. Schipper, Lwów 1939, 
s. 60–74; B. Nadel, O stosunku Żydów na Wileńszczyźnie do powstania styczniowego, „Biuletyn 
Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1958, nr 28, s. 39–63; Żydzi a powstanie styczniowe. Mate-
riały i dokumenty, red. A. Eisenbach, D. Fajnhauz, A. Wein, Warszawa 1963; M. Bondarczuk, Udział 
Żydów w powstaniu styczniowym [w:] Powstanie styczniowe w powiecie mławskim, red. R. Juszkie-
wicz, Warszawa-Mława 1994, s. 99–104; W. Caban, Żydzi guberni radomskiej a powstanie stycz-
niowe [w:] Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. F. Kiryk, 
Przemyśl 1991, s. 181–190; tenże, Żydzi guberni radomskiej… [w:] Powstanie styczniowe. Polacy 
i Rosjanie w XIX wieku. Wybór prac z okazji czterdziestolecia pracy naukowej i 65. rocznicy urodzin,
red. L. Michalska-Bracha, S. Wiech, J. Legieć, Kielce 2011, s. 169–176.
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Karolina Michelson, członkini (dowódca?) oddziału powstańczej żandarmerii 
narodowej w powiatach pułtuskim, przasnyskim i makowskim.

Włodzimierz Rudź, który na podstawie źródeł archiwalnych przechowywa-
nych w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalski, Oddział w Tomaszo-
wie Maz., przygotował znakomite opracowanie dotyczące udziału tomaszowian 
w powstaniu styczniowym, nie potrafił wskazać koneksji łączących Karolinę Mi-
chelson z miastem Tomaszowem. 

Nie udało się do końca wyjaśnić związku, jaki miała z Tomaszowem Karolina Mi-
chelson, żona „nauczyciela żydowskich dzieci”. Z rozkazu Audytoriatu Polowego 
zesłana na Sybir za to, że współpracowała z powstańcami, odbierała od nich rozkazy 
i wykonywała je, a niezależnie od tego ściągnęła na siebie podejrzenia, że namówiła 
powstańczą żandarmerię do zgładzenia szpiega rosyjskiego, Żyda Ożarowa. Jej mąż 
Michał Michelson „za udział w buncie” był poddany w Tomaszowie nadzorowi po-
licyjnemu3.

Udział Karoliny Michelson w powstaniu styczniowym nie ulega żadnej 
wątpliwości. Liczne opracowania wymieniają ją wśród tych uczestników powsta-
nia, którzy zostali skazani na zesłanie syberyjskie4. W środowisku żydowskim 
miasta Makowa Mazowieckiego zachowała się żywa tradycja o działalności po-
wstańczej Karoliny Michelson, którą warto przytoczyć w wersji oryginalnej:

Na terenie powiatu makowskiego działał wówczas również oddział „sztyletowców”,
który rekwirował na rzecz powstania wszystko, co się przydać mogło, i wykonywał 
egzekucje nad zdrajcami. Na czele tego oddziału w tutejszym powiecie i w powiecie 
przasnyskim stała młoda Żydówka Karolina Michelson, rodem z Kałuszyna. „Na 
białym koniu” – jak podają źródła – „uzbrojona od stóp do głowy, na czele oddziału 
powstańców pędzi przez pola i lasy, od miasteczka do miasteczka, od wsi do wsi, 
zwołuje powstańców, namawia, agituje, zbiera pieniądze, broń, konie, werbuje re-
krutów” i. t. p.5.

Tradycja lokalna Żydów z Makowa Mazowieckiego wywodziła Karolinę 
Michelson z miasta Kałuszyna (koła Mińska Mazowieckiego), co jednak – jak się 
okaże – nie ma pokrycia w rzeczywistości6. Z kolei dokumenty archiwalne prze-
chowywane w archiwum tomaszowskim kojarzyły ją z Tomaszowem Maz. Jest 
rzeczą zadziwiającą, że wśród Żydów tomaszowskich starszego pokolenia jeszcze 

3 W. Rudź, Echa wydarzeń styczniowych w zbiorach Archiwum Państwowego w Tomaszowie Maz. 
1863–1983, Tomaszów Mazowiecki 1985, s. 4.
4 Por.: H. Cederbaum, Powstanie styczniowe. Wyroki audytoryatu polowego z lat 1863, 1864, 1865, 
1866, Warszawa 1917, s. 349–350, nr 385; M. Bałaban, Żydzi w powstaniu 1863 r. (Próba bibliogra-
fii rozumowanej), „Przegląd Historyczny” 1938, t. 34, s. 592; I. Wesołek, Monografia m. Makowa,
Maków 1938, s. 24; Żydzi a powstanie…, s. 158–161, 174; M. Bondarczuk, Udział Żydów…, s. 104; 
Z. Strzyżewska, Zesłańcy Powstania Styczniowego z Królestwa Polskiego. Wykaz nazwisk z akt 
w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych, Warszawa 2001, s. 42; J. Szczepański, Społeczność 
żydowska Mazowsza w XIX–XX wieku, Pułtusk 2005, s. 128, przyp. 238.
5 I. Wesołek, dz. cyt., Maków 1938, s. 24. 
6 W Kałuszynie mieszkali liczni przedstawiciele rodziny Michelsonów. Jednak Karolina Michelso-
nowa, która nosiła nazwisko męża, bynajmniej nie wywodziła się z Kałuszyna, lecz z Wielunia.
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w okresie dwudziestolecia międzywojennego powtarzano opowieści o bohater-
skiej Żydówce z Tomaszowa, będącej jakoby dowódcą żandarmów narodowych.

Starzy ludzie miasta opowiadali często, że w powstaniu 1863 r. Żydówka z Toma-
szowa była dowódcą plutonu powstańców. Wiele razy przyjeżdżała ona konno ze 
swoim plutonem przez miasto. Jednego dnia, we wtorek, na rynku miasta przema-
wiała do wieśniaków, którzy po jej mowie chętni byli do pomocy w powstaniu. To-
maszowianka ta służyła pod dowództwem generała Langiewicza, który dowodził 
walkami koło Opoczna. Nazwisko tej Żydówki powstańca 1863 brzmiało Altszuler. 
Można się domyślać, że dwa nagrobki z orłami na cmentarzu tomaszowskim stoją 
na grobie jej i jej siostry7.

Opowieści lokalne zawierają zawsze cząstkę prawdy, a ich weryfikacja nie 
zawsze jest łatwa lub możliwa do przeprowadzenia. Skojarzenie dwóch dawnych 
tradycji żydowskich (makowskiej i tomaszowskiej) rodzi kolejne, liczne pytania8:
Czy tomaszowianka dowodząca plutonem powstańczym (nosząca nazwisko Alt-
szuler) była tożsama z Karoliną Michelson? A może była jej siostrą? Czy Karolina 
Michelson urodziła się w Tomaszowie Mazowieckim? Czy została pochowana 
w Tomaszowie Mazowieckim? Kiedy i gdzie zmarła?

Starając się odszukać odpowiedzi na te pytania, rozpocząłem badania ge-
nealogiczne, próbując w pierwszej kolejności odszukać świadectwo ślubu, aby na 
jego podstawie ustalić nazwisko rodowe Karoliny Michelson i jej koneksje ro-
dzinne. Z dokumentów archiwalnych dowiadujemy się, że Karolina była żoną 
Michała Michelsona. Kiedy i gdzie wzięli ślub?

Źródła genealogiczne zgromadzone przez Genealogię Żydowską (Jewish 
Genealogy9) pozwoliły stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że Karolina nosiła 
nazwisko rodowe Hajman (Heimann) i była córką Aszera (1785–1861), faktora 
i handlarza z Wielunia, i Małki (zm. 1869 r.) Hajmanów. Jako 18-letnia panna 
została zaręczona z Michałem Michelsohnem vel Kohnem, stałym mieszkańcem 
miasta Działdowa, synem Natana i Frajndli Michelsonów vel Konów. 20 marca 
1851 r. w Wieluniu mając 19 lat wyszła za mąż za 25-letniego Michała Michelso-
na. Ślubu religijnego udzielił im Juda Jakob, miejscowy podrabin (z-ca rabina)10.

7 J. Stajnman, Ślady Polskiego Powstania na żydowskim cmentarzu [w:] The Jewish Cemetery Toma-
szow-Mazowiecki, red. B. Yaari-Wald, Tel Awiw 1996, s. XLI. O nagrobku sióstr autor wspominał 
nieco wcześniej: „Między innymi pięknymi nagrobkami stoją dwa nagrobki, dwóch sióstr, które 
zostały pogrzebane jednego dnia. Na każdym nagrobku piękny biały orzeł Polski. Jak opowiadają 
dwie siostry zostały zabite przez Rosjan. Ich imiona i dzień śmierci nie zostały odczytane. Nie wia-
domo, czy one padły podczas powstania 1831 roku albo 1863 […]. Już przed 60 laty pytałem star-
szych ludzi i nikt nie umiał mi odpowiedzieć, nie pamiętali” – tamże, s. XLI (wersja angielska, 
s. XX, wersja hebrajska, s. 16). 
8 Zob. K.T. Witczak, Historia miasta Tomaszowa Mazowieckiego ukazana z rodzinnej perspektywy
[w:] „220 lat Tomaszowa Mazowieckiego”. Materiały z sesji naukowej 16 września 2008 r., red.
W. Bogurat, A. Wróbel, A. Kędzierski, Tomaszów Mazowiecki 2008, s. 66–67.
9 Zob. The JewishGen Poland Database, http://www.jewishgen.org/databases/Poland/.
10 Archiwum Państwowe w Łodzi [dalej: APŁ], Akta stany cywilnego wyznania mojżeszowego 
w Wieluniu [dalej: ASC wyzn. mojżesz. Wieluń], sygn. 45, Duplikat aktów urodzonych, zaślubin 
i zmarłych Starozakonnych w Parafii miasta powiatowego Wielunia za rok 1851, s. 35–36, akt ślubu 
nr 4/1851.
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Zgodnie z zasadami obowiązującymi w środowisku żydowskim zięć (Mi-
chał Michelson) zamieszkał wraz z teściami w Wieluniu. Pod kierunkiem teścia 
zdobywał doświadczenie zawodowe, praktykując w zawodzie „przekupnika”, 
później handlarza i faktora11. Karolina z Hajmanów Michelson urodziła w Wielu-
niu trzy córki: Kasyldę (ur. 8 lutego 1852 r.), Ernestynę (ur. 15 lutego 1854 r.) 
i Rozalię (ur. 25 listopada 1856 r.)12.

W późniejszym czasie rodzina Michelsonów przeniosła się na Mazowsze 
w okolice miasta Przasnysza, gdzie Michał Michelson wydzierżawił szynk przy 
hucie szkła Amalin. Tam Karolina urodziła dwoje młodszych dzieci.

W okresie powstania styczniowego Michał i Karolina Michelsonowie byli 
zaangażowani w działalność patriotyczną. W ich szynku nocowali spiskowcy, 
którzy przekraczali granicę pruską. Karolina Michelson należała do żandarmów 
narodowych (tzw. sztyletowców), wykonujących wyroki na zdrajcach. Po powsta-
niu Michelsonowie, zapewne zagrożeni aresztowaniem, opuścili okolice Przasny-
sza i zjawili się w Tomaszowie Maz. Tu Michał Michelson podjął pracę nauczy-
cielską w szkole żydowskiej (w chederze)13. W 1865 r. władze carskie odkrywszy 
miejsce pobytu Michelsonów, aresztowali zarówno Michała, jak i Karolinę. Od-
dano ich pod Sąd Wojenny Polowy. 

Michałowi Michelsonowi zasądzono stosunkowo łagodny wyrok. Został 
poddany nadzorowi policyjnemu „za udział w buncie” i zakazowi opuszczania 
miasta Tomaszowa Maz. Oskarżenie wiązało się z udzieleniem noclegu Piotrowi 
Ojrzyńskiemu, który przybył do szynku wraz z innymi buntownikami Zaleskim 
i Cholińskim. Ojrzyński podczas pobytu posługiwał się paszportem, wydanym 
przez władze pruskie, wystawionym na inne nazwisko (Pomajski?). Ponieważ 
Michelson gościł wcześniej Ojrzyńskiego i jego matkę, główny zarzut dotyczył 
niepoinformowania władz carskich o pobycie domniemanego powstańca (Piotra 
Ojrzyńskiego), używającego fałszywego dokumentu tożsamości14.

Zarzuty stawiane Karolinie Michelson były znacznie poważniejsze. Tym-
czasowa Komisja Śledcza zarzuciła jej: utrzymywanie „przestępczych” stosunków 
z powstańcami, otrzymywanie od nich rozkazów, zachęcanie do zabójstwa Żyda 
Lejzera Ożarowa, powieszonego przez powstańczych żandarmów w Przasnyszu 
(„обвинялась в преступных сношениях c повстанцамии, исполнении их 
поручений, подозревалась в подстрекательстве повстанцев к убийству еврея 

11 Takie zawody Michała Michelsona zostały zarejestrowane w aktach urodzin dzieci (zob. niżej). 
12 APŁ, ASC wyzn. mojżesz. Wieluń, sygn. 45, Akty urodzenia córek: nr 5/1852, 9/1854, 26/1856. 
13 Szkoła elementarna żydowska, ucząca też przedmiotów świeckich, powstała w mieście dopiero 
w 1869 r. – zob. K. Rędziński, Szkolnictwo żydowskie w Tomaszowie Mazowieckim (1869–1914).
„Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria Pedagogika”, z. XVIII, Czę-
stochowa 2009, s. 189–196. Wcześniej na terenie miasta istniały tylko szkoły religijne (chedery).
14 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [dalej: AGAD], Tymczasowa Komisja Śledcza 
[dalej: TKŚ], sygn. 345/1, k. 168, nr 111.
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Ожаровa”)15. Dnia 30 stycznia (11 lutego) 1865 r. Karolina Michelson została 
oddana pod Sąd Wojenny Polowy.

Wyrokiem Audytoriatu Polowego z 31 grudnia 1865 r. (12 stycznia 1866 r.)
Karolina Michelson została zesłana na osiedlenie na bliższą Syberię, bez utraty 
praw stanu16. 3(15) stycznia 1866 r. namiestnik Królestwa Polskiego konfirmował 
wyrok Audytoriatu Polowego17. 13(25) stycznia 1866 r. Karolina Michelson zo-
stała wysłana w drogę do Zachodniej Syberii. Władze carskie wyznaczyły wielu-
niance gubernię tobolską jako miejsce jej osiedlenia.

Syberyjskie losy Karoliny z Hajmanów Michelson są zawiłe i nadzwyczaj 
ciekawe. Wyrok Audytoriatu Polowego określał długotrwałość zesłania (7 lat). 
Udało się jednak odnaleźć w źródłach pisanych lub archiwalnych informacje, że 
przebywała na zesłaniu co najmniej 12 lat, w tym przez kilka lat (może 7 lat) 
w Tobolsku (od 1866 do 1872 lub 1878 r.)18. Przebywając w Tobolsku, co naj-
mniej 3-krotnie składała prośby o ułaskawienie i zezwolenie o powrót do Króle-
stwa Polskiego.

W marcu 1869 r. Karolina Michelson zwróciła się głównego naczelnika 
III Oddziału z prośbą o łaskę i zgodę na powrót do kraju. Prośbę uzasadniała tym, 
że jest chora z tęsknoty („больна чахоткой”), gdyż w kraju pozostawiła męża 
i pięcioro dzieci („на родине оставались муж и 5 детей”). Jednak Namiestnik 
Królestwa Polskiego, z uwagi na wagę popełnionych przez nią przestępstw, nie 
przyznał jej ułaskawienia i zgody na powrót19. Prawdopodobnie wyszło na jaw, że 
Karolina Michelson stała na czele oddziału żandarmów „sztyletników” i że popeł-
nione przez nią „przestępstwa” mogły być poważniejsze.

Pod koniec 1870 lub na początku 1871 r. Karolina Michelson ponowiła 
swoją prośbę. Generał-gubernator Piotr Andrejewicz Szuwałow (1827–1894) 
w odpowiedzi stwierdził, że władze mogą przychylić się jedynie po wyrażeniu 
zgody przez namiestnika Królestwa Polskiego, a ten wciąż wyraża negatywną 
opinię (pismo z dnia 10 lutego 1871 r.). Kolejną prośbę Karolina Michelson złoży-
ła 27 sierpnia (8 września) 1872 r., ale i ta prośba została odrzucona.

Dalsze losy zesłanej wielunianki nie są jasne. Wiadomo, że w 1878 r. Karo-
lina Michelson znalazła się na zesłaniu w guberni jekaterynosławskiej20. Prawdo-
podobnie po upływie 12 lat władze carskie nie pozwoliły jej na powrót do Króle-

15 AGAD, TKŚ, sygn. 345/1, k. 168, nr 110; AGAD, Zarząd Generał-Policmajstra w Królestwie 
Polskim 1862–1880 [dalej:] ZGP, 4/711, k. 756; tamże, 4/709, 4/710, k. 756v–757 (tu, Михельсон 
Каролина); Żydzi a powstanie…, s. 174.
16 Gosudarstwiennyj Archiw Omskoj Obłasti, zesp. 3, inw. 4, vol. 5727, k. 96v (tu, Мехельсон 
Каролина); Żydzi a powstanie…, s. 158–161, 174. 
17 Zob. H. Cederbaum, dz. cyt., s. 349–350.
18 S.A. Mulina, Uczastniki pol’skogo wosstanija 1863 goda w zapadnosiberijskoj ssyłke, Omsk 2005 
(lista zesłańców dostępna on-line: http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-ZapSib.html#15); E. Sieczkow-
ska, J. Stankiewicz, Lista uczestników powstania 1863–1864 r. zesłanych na Zachodnią Syberię,
www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=238sub=449.
19 Gosudarstwiennyj Archiw Rossijskoj Fiedieracji w Moskwie [dalej: GARF], zesp. 109, 1 eksp., 
1869, vol. 17, cz. 74 (tu, Михельсон Каролина Яковлевна).
20 Jekaterynosław, miasto nad Dnieprem, stolica guberni – dzisiejszy Dniepropietrowsk. 
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stwa Polskiego, ale zgodziły się na przeniesienie z Syberii na wschodnią Ukrainę. 
5(17) sierpnia 1878 r. Karolina Michelson uzyskała zgodę władz na sześciomie-
sięczny wyjazd do Warszawy i do guberni kaliskiej na spotkanie z dziećmi oraz 
w celu uregulowania spraw majątkowych21. Jest to ostatnia wiadomość o wielu-
niance, do jakiej udało mi się dotrzeć.

Z dokumentacji źródłowej wynika, że Karolina Michelson zobaczyła się 
z mężem i dziećmi dopiero po 12 latach zesłania (w 1878 r.). Najstarsze córki 
miały wtedy odpowiednio 26, 24 i 22 lata. Możemy sobie jedynie wyobrażać, jak 
wyglądało spotkanie sybiraczki z rodziną po latach. Nie wiemy, czy i kiedy Karo-
lina Michelson powróciła na zesłanie do guberni jekaterynosławskiej. Nie zdoła-
łem ustalić, kiedy, gdzie i jak zmarła.

Anastazy Kantorowicz (1817–1865), doktor nauk medycznych, członek 
organizacji cywilnej w Tomaszowie Maz., ofiara zawodu

Anastazy (Natan) Kantorowicz pochodził z Wielunia. Był przybranym sy-
nem Teofila (Tobiasza) i Prywy z Dawidowiczów. Odbył studia w Akademii Me-
dyczno-Chirurgicznej w Warszawie. 25 czerwca 1850 r. poślubił w Warszawie 
Bertę Barbarę Hantke (1827–1860), córkę Adolfa Hantke (1796–1859), warszaw-
skiego kupca, właściciela sklepu z galanterią, i Anny Karoliny (Szarlotty) z Kohe-
nów (1804–1830)22.

Niebawem dr Kantorowicz zamieszkał w Tomaszowie Maz. (od 11 czerwca 
1851 r.), gdzie aż do śmierci był lekarzem wolno praktykującym. Początkowo był 
niestałym mieszkańcem miasta Tomaszowa23, ale po sprowadzeniu żony i syna 
uzyskał stałe zameldowanie. W 1852 r. (po śmierci lekarza miejskiego dr. Fran-
ciszka Antoniego Stryckiego, który zmarł na cholerę24) i ponownie 1853 r. (po 
nagłym opuszczeniu miasta i porzuceniu obowiązków lekarza miejskiego przez 
dr. Joszuę Sternschussa25) pełnił obowiązki zastępcy lekarza miejskiego w Toma-
szowie Maz. Wzorowo wywiązywał się z nałożonych nań obowiązków26. Ponie-

21 GARF, zesp. 109, 1 eksp., 1878, vol. 9, k. 31v–32. 
22 K. Reychman, Szkice genealogiczne, seria 1, Warszawa 1936 (reprint: Warszawa 1985), s. 92. 
23 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim [dalej: 
APTM], Akta miasta Tomaszowa [dalej: AmT], Księga mieszkańców czasowych Tomaszowa Maz. 
(lata 1847–1854), sygn. I 566, rok 1852, s. 55, nr 13, 26. W tej księdze Anastazy Kantorowicz figuru-
je jeszcze jako stały mieszkaniec m. Wielunia. 
24 APTM, AmT, Akta Burmistrza Miasta Tomaszowa tyczące się lekarzy, aptekarzy, akuszerek itp., 
sygn. I 193, s. 533–534. Tu znajduje się doniesienie o śmierci dr. Antoniego Stryckiego, który zmarł 
w Tomaszowie Maz. 9 września 1852 r. o godz. 20 „po powrocie z Inowłodza, gdzie był delegowany 
do ratowania cholerycznych”. 
25 Tamże, s. 578. Zawiera informację burmistrza miasta Antoniego Ciesielskiego, że dr J. Sternschuss 
pełniący zastępczo obowiązki lekarza rządowego miasta Tomaszowa porzucił praktykę i przeprowa-
dził się, nie informując władz, dokąd się udaje.
26 Dr A. Kantorowicz za wyjątkowe poświęcenie w walce z cholerą w 1852 i 1853 r. otrzymał po-
chwały rządowe – zob.: J. Fijałek, Instytucje pomocy materialno-zdrowotnej we Łodzi i okręgu łódz-
kim (wiek XIX do roku 1870), Łódź 1962, s. 199; A. Wróbel, Zarys dziejów tomaszowskiej służby 
zdrowia [w:] Badania nad dziejami Regionu Piotrkowskiego, z. 5, red. R. Jaworski, T. Matuszak, 
Piotrków Trybunalski 2006, s. 92.
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waż w latach 1852–1854 dr Kantorowicz był jedynym tomaszowskim lekarzem, 
wykonującym prócz praktyki prywatnej także obowiązki lekarza miejskiego, dla-
tego do pomocy sprowadził brata Adolfa (Abrama Dawida) Kantorowicza, pod-
ówczas studenta Akademii Medyczno-Chirurgicznej w Warszawie.

W roku 1853 burmistrz miasta Antoni Ciesielski wystąpił z prośbą o mia-
nowanie dr. Anastazego Kantorowicza lekarzem miejskim. Władze carskie nie 
zgodziły się jednak, uznając, że posiada on za małe doświadczenie i zbyt krótką 
praktykę medyczną27. Prawdopodobnie negatywna decyzja władz carskich miała 
związek z podejrzeniem Kantorowicza o szerzenie poglądów „wywrotowych”. 

W Tomaszowie ceniono wiedzę dra Kantorowicza, a także pomoc medycz-
ną (często bezinteresowną) niesioną ludności robotniczej miasta Tomaszowa. Dr
Kantorowicz czynnie angażował się w zwalczaniu licznych epidemii cholery 
w Tomaszowie i okolicy, które regularnie (niemal co roku) wybuchały i zbierały 
spore żniwo zwłaszcza wśród biedoty miejskiej i wiejskiej28.

W trakcie powstania dr Anastazy Kantorowicz należał do organizacji cy-
wilnej miasta Tomaszowa Maz. Prawdopodobnie nie brał udziału w walkach, 
gdyż po śmierci żony wychowywał samodzielnie czworo dzieci. Wydaje się jed-
nak, że opiekował się rannymi powstańcami, leczonymi na terenie miasta lub 
w okolicy. Jako lekarz wolontariusz opiekował się też rannymi, wziętymi do nie-
woli powstańcami, przetrzymywanymi pod strażą w lazarecie dla jeńców, który 
mieścił się w wieży pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Maz.29. Prawdopodobnie 
jako członek powstańczej organizacji cywilnej pełnił funkcję łącznika pomiędzy 
powstańcami i uwięzionymi jeńcami. Po nieudanej próbie odbicia jeńców z toma-
szowskiego lazaretu wojskowego (wieczorem 30 marca 1864 r.) odmówiono 
dr. Kantorowiczowi dostępu do rannych powstańców30.

27 APTM, AmT, sygn. I 193, s. 562, 571, 573. 
28 Tamże, passim. Pierwsza epidemia cholery w Tomaszowie Mazowieckim pojawiła się w czasie 
powstania listopadowego, przyniesiona przez przemieszczające się jednostki wojskowe. Od tego 
czasu epidemie cholery wybuchały niemal corocznie (głównie w okresie letnim), „zabierając” do
kilkudziesięciu zmarłych. Rok 1852 był szczególnie dotkliwy dla ludności Tomaszowa Maz. Na 
cholerę zmarło ponad 70 osób, w tym jeden z najczynniejszych organizatorów walki z epidemiami 
– burmistrz miasta Józef Szlifirski (1810–1852), który zmarł 28 lipca 1852 r., w trakcie sprawowania 
funkcji sanitarnej w Miejskim Komitecie Cholerycznym. Sytuację zdrowotną Tomaszowa. Zob. 
J. Fijałek, Podstawowe problemy socjalne proletariatu tomaszowskiego [w:] Tomaszów Mazowiecki. 
Dzieje miasta, red. B. Wachowska, Warszawa-Łódź 1980, s. 173–190. O zwalczaniu cholery 
w okolicach Tomaszowie Mazowieckiego, zob. S. Narewski, Z dziejów przeszłości miasta Tomaszo-
wa i Jego najbliższej okolicy [w:] 50. Jubileusz Tomaszowskiej Ochotniczej Straży Ogniowej (1877
–1927), Piotrków Trybunalski 1927, s. 58 (zapiski ks. Ludwika Żmudowskiego dotyczące zwalczania 
cholery w Białobrzegach Opoczyńskich, obecnie dzielnicy Tomaszowa Maz., w 1866 r.).
29 W. Rudź, Echa wydarzeń styczniowych…, s. 8. Zob. też: M. Hubka, Źródła do dziejów powstania 
styczniowego 1863 r. w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oddział w Toma-
szowie Mazowieckim [w:] Za wolność, równość, braterstwo. 150 rocznica wybuchu powstania stycz-
niowego, red. W. Bogurat, Tomaszów Mazowiecki 2013, s. 72. W pałacu mieścił się lazaret 10. 
batalionu strzelców celnych, a w jego wieży lazaret dla wziętych do niewoli, rannych powstańców.
30 APTM, AmT, sygn. I 193, I 605. Po nieudanej próbie odbicia jeńców władze carskie wprowadziły 
godzinę policyjną w mieście oraz bardzo dotkliwe kary za jej złamanie – zob.: W. Rudź, Echa wyda-
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W 1865 r. dr Kantorowicz został oddelegowany do opanowania szalejącej 
w okolicy epidemii (cholery?). Zmarł 6(18) grudnia 1865 r. w Tomaszowie Maz.
wkrótce po powrocie do miasta31. Prawdopodobnie zaraził się podczas wykony-
wania obowiązków zawodowych i zmarł na cholerę (?) jako ofiara zawodu. 

Jak podaje akt zgonu, dr Anastazy Kantorowicz, wdowiec, pozostawił 
czworo małoletnich dzieci. Istotnie, najstarszy syn Józef (ur. 1 października 1852 r.
w Warszawie) miał w chwili śmierci ojca dopiero 13 lat. Dziećmi doktora Kanto-
rowicza zaopiekowała się rodzina. 

Adolf (Abram Dawid) Kantorowicz (1835–1912), lekarz-felczer, powstaniec 
styczniowy, zesłaniec.  

Adolf Kantorowicz urodził się 3 marca 1835 r. w Wieluniu, jako Abram 
Dawid, syn Teofila (Tobiasza) Kantorowicza i Prywy z Dawidowiczów32. Był 
stałym mieszkańcem miasta Wielunia. Miał on liczne rodzeństwo, w tym starsze-
go brata Anastazego (Natana) Kantorowicza. Adolf otrzymał staranne wykształce-
nie domowe i podobnie jak brat studiował medycynę w Akademii Medyko-
Chirurgicznej w Warszawie.

Adolf Kantorowicz 2-krotnie przybywał do Tomaszowa Maz. z pomocą 
bratu, który w 1852 r. i ponownie w 1853 r. obejmował w zastępstwie obowiązki 
lekarza miejskiego w Tomaszowie Maz. Po raz pierwszy Adolf Kantorowicz 
przybył 5 grudnia 1852 r. na rok czasu, wyjechał zaś 23 czerwca 1853 r. do Wie-
lunia. Po raz drugi przybył w grudniu 1853 r. i został zameldowany na rok czasu. 
W trakcie pobytu w Tomaszowie mieszkał u brata-lekarza w budynku murowa-
nym położonym przy pl. Św. Józefa (obecnie pl. Tadeusza Kościuszki)33. Praw-
dopodobnie pod okiem brata 17-letni Adolf Kantorowicz przygotowywał się do 
przyszłych studiów medycznych. 

W warszawskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej Adolf Kantorowicz uzy-
skał papiery uprawniające do wykonywania zawodu felczera. Prawdopodobnie 
w trakcie studiów przystąpił do powstałego w Akademii kółka konspiracyjnego. 
Brał udział w powstaniu styczniowym (wg ustaleń sądu rosyjskiego, „Принимал 
участие в мятеже”). Szczegóły jego działalności konspiracyjnej nie są znane. 
Wiadomo jedynie, że przy aresztowaniu posługiwał się fałszywym paszportem 
wystawionym na inne nazwisko. Zarzucono mu, że niósł pomoc medyczną ran-
nym „buntownikom”. Wyrokiem Audytoriatu Polowego z dnia 14(26) grudnia 
1863 r. Adolf (vel Alfred) Kantorowicz za udział w powstaniu został pozbawiony 

rzeń styczniowych…, s. 8; A. Wróbel, Powstanie styczniowe w powiecie rawskim i w Tomaszowie 
Mazowieckim [w:] Za wolność, równość, braterstwo…, s. 65.
31 APŁ, Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego w Tomaszowie Maz., Księga zmarłych 
wyznania mojżeszowego w mieście Tomaszowie Maz. od r. 1856 do 1865, sygn. 1698/100, k. 131, 
Akt zgonu nr 79/1865. Należy zaznaczyć, że Reychman podaje błędną datę śmierci dr. Anastazego 
Kantorowicza (27 grudnia 1869 r.) – zob. K. Reychman, dz. cyt., s. 92.
32 APŁ, ASC wyzn. mojż. Wieluń, akt ur. nr 5/1835, k. 2.  
33 APTM, AmT, sygn. I 566, Księga mieszkańców czasowych Tomaszowa Maz. (lata 1847–1854), 
rok 1852, s. 55, nr 31 (tu, Kantorowicz Adolf). 
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wszelkich praw stanu i zesłany na Syberię Wschodnią na osiedlenie34. Namiestnik 
Królestwa Polskiego zatwierdził wyrok 29 stycznia (10 lutego) 1864 r.

Źródła archiwalne podają szereg informacji o podróży felczera Adolfa Kan-
torowicza na Syberię. 29 stycznia (10 lutego) 1864 r. (czyli w dniu zatwierdzenia 
wyroku) Kantorowicz został wysłany na zesłanie35. 21 lutego (5 marca) dotarł 
pocztą do Tobolska, a tydzień później 28 lutego (12 marca) 1864 r., wyruszył 
stamtąd do guberni jenisejskiej. Drogę z Tobolska odbywał Kantorowicz w jednej 
partii z Henrykiem Wiercieńskim (1843–1923), który doskonale opisał warunki 
pieszej wędrówki zesłańców do Wschodniej Syberii. Żołnierze konwojujący bili 
i torturowali więźniów na etapach. W kwietniu 1864 r. podczas postoju zesłańców 
we wsi Kopiowa (123 wiorsty za Tarą) pijani żołnierze etapowi ciężko pobili fel-
czera Adolfa Kantorowicza. Henryk Wiercieński wspomina, że: 

[…] jeden z towarzyszów naszych, niejaki Kantorowicz (mojżeszowego wyznania, 
felczer z zawodu), wciągnięty w jakąś sprzeczkę został przez żołnierzy etapowych 
dobrze już pijanych, srodze poturbowany36.

W 1865 r. Adolf Kantorowicz pracował jako lekarz w gminie tasiejewskiej 
okręgu kańskiego guberni jenisejskiej37. W marcu 1868 r. podczas podróży służ-
bowej z Jenisejska do Kopalni Iwanowskiej zgubił dokument wydany na jego 
nazwisko przez kańskiego naczelnika ziemskiego, co znalazło odzwierciedlenie 
w prasie lokalnej38.

27 stycznia (8 lutego) 1870 r. szef żandarmerii wydał zezwolenie (nr 290) 
na powrót Adolfa Kantorowicza do Królestwa Polskiego. 3(17) maja 1871 r. Kan-
torowicz został uwolniony spod nadzoru miejscowej policji, a 20 września (1 paź-
dziernika) 1871 r. opuścił miejsce zsyłki, udając się w drogę powrotną do Polski39.
W listopadzie 1871 r. dotarł do miejsca przeznaczenia (Wielunia), gdzie został 
ponownie oddany pod nadzór policyjny40.

34 Żydzi a powstanie styczniowe…, s. 138 (tu, Kantorowicz Alfred / Кaнторович Альфред), 141 (tu, 
Kontorowicz Adolf / Конторович Адольф); AGAD, TKŚ, sygn. 4, k. 144, 298; AGAD, ZGP, vol. 
3/599 (tu, Канторович Адольф); CGIA, zesp. 1286, inw. 50, vol. 500, k. 43v–44 (tu, Конторович 
Адольф); GAIO (Irkuck), zesp. 24, inw. 3, vol. 11a, k. 1759, 1, 19.
35 Por. Żydzi a powstanie styczniowe…, s. 138: „Кaнторович Альфред [sic! – K.T.W.], еврей 25 
лет, окончивший курс Варшавской Академии, отправлен 29 I 1864 г.”.  
36 H. Wiercieński, Pamiętniki, Lublin 1973, s. 245.
37 E. Niebelski, Polscy lekarze zesłańcy na Syberii Wschodniej po 1863 roku [w:] Lekarze polscy na 
Syberii od XVIII do XX wieku, red. J. Supady, Łódź 2008, s. 247–248 (tu, Adolf Kontorowicz). 
38 „Енисейские губернские ведомости” 1868, nr 29 z 20 VIII 1868 r. (tu, Адольф Теофилов 
Конторович); Kartoteka zesłańców polskich Jurija I. Sztakelberga z Sankt Petersburga (kopia 
w Instytucie Historii PAN w Warszawie). 
39 GARF, zesp. 109, 1 eksp., 1869, vol. 129, k., 116; tamże, 1871, vol. 62, k. 160 (tu, Канторович 
Адольф); tamże, 1870, vol. 15, k. 2 (tu, Канторов [sic!] Адольф); 
40 GARF, zesp. 109, 1 eksp., 1871, vol. 62, k. 160: „возвратился на родину 20 сентабря 1871 г. 
под надзор полиции”. 
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Nie zdobyłem informacji o życiu i działalności Adolfa Kantorowicza po 
powrocie z zesłania41. Prawdopodobnie wykonywał zawód felczera w rodzinnym 
Wieluniu. Zmarł 15(28) października 1912 r. o godz. 2 w nocy w Wieluniu 
w wieku lat 77. Poniżej pozwalam sobie przytoczyć akt zgonu zachowany w do-
kumentacji Urzędu Stanu Cywilnego w Wieluniu42.

23. Состоялось в городѣ Велюнѣ тысяча девятасотъ двунадцатого года 
октября шестнадцатого дня в десятъ часов утра. Явился Хеміе Масло, 
домовладѣлець пятидесяти пяти лѣтъ и Михаилъ Марковичъ, божничный 
школьникъ сорока семи лѣтъ отъ роду жительствующіе в городѣ Велюнѣ 
и объявили, что вчерашняго числа т.е. пятнадцатого октября сего года въ 
два часа ночи умер в городѣ Велюнѣ Абрамъ – Давидъ  Канторовичъ
семидесяти семи лѣтъ, сынъ Теофиля и Привы. По наочномъ 
удостовѣреніи о кончинѣ Абрама–Давида Канторовича, актъ сей 
составленъ, прочитанъ и подписанъ. 
Чиновникъ гражд. состоянія [podpis nieczytelny]
Х.Масло M. Markowicz

Nekrolog Adolfa Kantorowicza pojawił się w „Gazecie Lwowskiej” w na-
stępującej formie: 

Zmarli w ostatnich dniach […] W Wiedniu, Adolf Kantorowicz, weteran 
z r. 186343.

Błędne miejsce zgonu („W Wiedniu”) przedstawia zwykłą pomyłkę drukar-
ską zamiast oczekiwanego zapisu „W Wieluniu”. Pomyłka jest w pełni zrozumia-
ła. Zecerzy lwowscy doskonale znali Wiedeń, stolicę monarchii austrowęgierskiej, 
ale nazwa miasta Wielunia (położonego w innym kraju) niewiele im mówiła, co 
mogło spowodować prosty do wytłumaczenia błąd.

Żydzi wieluńscy i tomaszowscy w powstaniu styczniowym.
Prof. Tadeusz Olejnik w swych opracowaniach dotyczących powstania 

styczniowego w mieście Wieluniu wymienił trzech Żydów wieluńskich (Józefa 
Goldmana, Markusa Hersza, Jakuba Rejnera) pośród osób podejrzanych i podda-
nych tajnemu nadzorowi policyjnemu. Wynika stąd, że w pojęciu policji carskiej 
prezentowali oni postawę patriotyczną i zaangażowanie w sprawę niepodległości 
Polski. Nie wiemy, czy walczyli oni z bronią w ręku, ale zapewne byli zaangażo-

41 „Goniec Wielkopolski” 1882, R. 6, nr 101, z dnia 3 V 1882 r., s. 2, zawiera dziennikarską polemi-
kę z opiniami Żyda poznańskiego Adolfa Kantorowicza (1836–1906) co do form i metod zwalczania 
mniejszości narodowych (w tym zwłaszcza Żydów) na terenie Rosji carskiej. Nie potrafiłem ustalić, 
czy ów poznański Adolf Kantorowicz jest identyczny z powstańcem styczniowym i zesłańcem poli-
tycznym. Wydaje się, że poznaniak jest odrębną postacią. Jak bowiem donosiła wielkopolska gazeta 
„Postęp” (z 21 IX 1906 r.), Adolf Kantorowicz, radny miasta Poznania, zmarł 19 września 1906 r. 
w wieku 69 lat. Kupiec poznański Adolf Kantorowicz był radnym m. Poznania w latach 1881–1891, 
a członkiem zarządu miasta w latach 1891–1906.
42 USC w Wieluniu, Księga zmarłych wyznania mojżeszowego za lata 1906–1916, akt zgonu nr 
23/1912, k. 74v (tu, Абрамъ – Давидъ Канторовичъ).
43 „Gazeta Lwowska” 1912, rok 102, nr 268 (czwartek, 21 XI 1912 r.), s. 4; Kartoteka Eligiusza 
Kozłowskiego przechowywana w Instytucie Historii PAN w Warszawie (tu, Adolf Kantorowicz).
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wani w konspirację. Bardzo niewiele wiemy o tajnej organizacji cywilnej Wielu-
nia. Znamy jedynie powstańczego naczelnika cywilnego miasta, którym był (od 
11 kwietnia 1863 r.) Antoni Ostaszewski44. Prawdopodobnie organizacja wieluń-
ska nigdy nie została rozszyfrowana przez władze carskie. Nie znamy zatem ani 
nazwisk setników, ani dziesiętników.

Z podobną sytuacją spotykamy się w Tomaszowie Maz. Wiemy jedynie, że 
funkcję naczelnika cywilnego miasta Tomaszowa pełnił Izrael (Julian) Steinman, 
podówczas student Politechniki w Karlsruhe, syn żydowskiego fabrykanta45.
W organizacji cywilnej działali także: 

− Mateusz Fliegel, student Akademii Medycznej w Warszawie, potem w Paryżu 
(ewangelik pochodzenia żydowskiego); 

− Icek Aron Goldman, kupiec żydowski; 
− Klemens Gurecki, dzierżawca wsi Bieliny, położonej na północ od Tomaszowa;
− Cecylia Gurecka, żona Klemensa; 
− Anastazy Kantorowicz, lekarz; 
− Manase (vel Maksymilian) Steinman, brat Izraela Steinmana, współwłaściciel 

fabryki sukna w Tomaszowie i pobliskim Józefowie (obec. dzielnicy m. Toma-
szowa Maz.); 

− Hersz Zając, felczer; Zuzanna Żyszkowska, nauczycielka. 

Według Ryszarda Kotewicza, członkami organizacji cywilnej w Tomaszo-
wie Maz. Byli też:

− August Pisarski, nauczyciel szkoły ewangelickiej; 
− Aleksander Stanisław Lange, ps. „Brzozowski”, farmaceuta, organizator oddzia-

łu zbrojnego46.

Także w Tomaszowie Maz. nigdy nie doszło do zdrady i dekonspiracji 
w obrębie tajnej organizacji cywilnej. Prawdopodobnie wiązało się to z faktem, że 
najwyżsi funkcjonariusze oficjalnych władz cywilnych (burmistrz miasta Józef 
Lenartowski, kasjer miasta Ignacy Jan Rokicki, ławnik Adolf Henryk Lange) byli 
zaangażowani uczuciowo w powstanie narodowe, a pewne fakty pozwalają nawet 
domniemywać, że należeli do tajnej organizacji na terenie miasta. 

Jakie przesłanki skłaniają do mniemania, że władze miasta odgrywały istot-
ną rolę w organizacji cywilnej miasta Tomaszowa. Latem 1861 r. struktury kon-
spiracyjne organizował tam Roman Rogiński (1840–1915), ps. „Majzel”, „Stefan 
Krasnodębski”, młody patriota, późniejszy organizator i dowódca oddziału zbroj-

44 T. Olejnik, Wieluń w latach powstania…, s. 21; tenże, Wieluń. Dzieje…, s. 151, tenże, Powstanie 
styczniowe…, s. 57 (tu, kopia nominacji Antoniego Ostaszewskiego na powstańczego naczelnika 
miasta Wielunia).
45 W. Rudź, Echa powstania styczniowego…, s. 3.
46 Tamże, s. 4; R. Kotewicz, Tomaszowianie w powstaniu styczniowym [w:] Z dziejów powstania 
styczniowego w Piotrkowskiem, red. J. Kukulski, R. Kotewicz, R. Szwed, Piotrków Trybunalski 
1991, s. 45; J. Góral, R. Kotewicz, Dwa wieki Tomaszowa Mazowieckiego. Zarys dziejów miasta 
1788–1990, Tomaszów Mazowiecki 1992, s. 102.
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nego47. Zarówno w 1860, jak i 1861 r., gdy prowadził już działalność konspiracyj-
ną, mieszkał – jak sam zeznał48 – u Józefa Lenartowskiego, ówczesnego burmi-
strza Tomaszowa (1859–1870). Burmistrz starał się chronić uczestników powsta-
nia i mieszkańców miasta przed represjami ze strony władz carskich. Powstańcy, 
którzy zajęli Tomaszów Maz. 19 maja 1863 r., „porwali” burmistrza miasta, aby 
uchronić mieszkańców przed uciążliwą kontrybucją. Złożył on sprawozdanie 
z tego zdarzenia49, ale jego wersja w wielu miejscach różni się od opisu, podanego 
przez anonimowego obserwatora z Piotrkowa Trybunalskiego50. W grudniu 1864 r.
Lenartowski poinformował władze zwierzchnie, iż według jego wiadomości do 
oddziałów powstańczych wyszły z Tomaszowa 54 osoby, a powróciły 32. Uza-
sadniał, że z miasta nie mogło wyjść więcej ludzi, albowiem w Tomaszowie Maz.
osiedliła się przede wszystkim ludność pochodzenia niemieckiego i żydowskiego, 
której udział w powstaniu był nieznaczny. Szacunek, podany przez burmistrza, był 
wyraźnie zaniżony. Włodzimierz Rudź, który z dokumentacji urzędowej wyłowił 
107 tomaszowian uczestniczących w powstaniu styczniowym, bierze pod uwagę 
dwa wykluczające się wyjaśnienia. Po pierwsze, Magistrat m. Tomaszowa Maz.
w grudniu 1864 r. jeszcze „nie dysponował pełnymi informacjami”. Po drugie, 
burmistrz Lenartowski „chronił przed represjami” niektóre osoby biorące udział 
w konspiracji lub w walce51. Wydaje się, że drugi domysł należy uznawać za bar-
dziej uzasadniony.

Ławnik miejski Adolf Henryk Lange był ojcem Aleksandra Stanisława, 
farmaceuty, powstańca styczniowego, organizatora oddziału zbrojnego52, a także 

47 A. Kraushaar, Roman Rogiński, „Wieś i Dwór” 1915, nr 4, s. 15; S. Płoski, Działania wojskowe 
Rogińskiego w powstaniu styczniowym, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 1938, s. 4–44; Roman 
Rogiński powstaniec 1863 r. Zeznania i wspomnienia, opr. S. Kieniewicz, Warszawa 1983; S. Kie-
niewicz, Rogiński Roman (1840–1915) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 31, Wrocław-Warszawa-
-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988–1989, s. 429–430.
48 Roman Rogiński powstaniec…, s. 24, 68.
49 G. Missalowa, Źródła do historii klasy robotniczej okręgu łódzkiego, Warszawa 1957, s. 550, 
dokument nr 400, Sprawozdanie burmistrza Józefa Lenartowskiego.
50 „Czas” 1863, nr 118 z 27 V 1863 r., s. 3.
51 W. Rudź, Echa powstania styczniowego…, s. 9. Poparcie dla drugiej alternatywy wyraził także 
autor niniejszego artykułu – zob. K.T. Witczak, Udział tomaszowian w powstaniu styczniowym [w:] 
Za wolność, równość, braterstwo…, s. 18.
52 Według tradycji tomaszowskiej, aptekarz Aleksander Stanisław Lange (ur. 15 lipca 1836 r. 
w Tomaszowie Mazowieckim) w maju 1863 r. wyprowadził z Tomaszowa Maz. oddział 66 ochotni-
ków, którzy złożyli przysięgę powstańczą w Białobrzegach Opoczyńskich (ob. dzielnicy Tomaszowa 
Maz.), a następnie dołączyli do oddziału „Drewnowskiego”, zob. J.P. Dekowski, Powstanie Stycz-
niowe 1863–1864 w Tomaszowie Mazowieckim i sąsiednich powiatach, Tomaszów Mazowiecki 
1938, s. 42–43. Tradycja ta jest powszechnie akceptowana. Jedynie Rudź próbował ją podważyć, 
wskazując, że już 23 maja 1863 r. Aleksander Lange zgłosił w Tomaszowie zgon Franciszka Grzego-
rza Fronicka (1843–1863), młodego studenta z Warszawy, zapewne powstańca styczniowego – zob. 
W. Rudź, Echa wydarzeń styczniowych…, s. 10. Autor nie bierze pod uwagę faktu, że oddział 
„Drewnowskiego” uległ rozproszeniu po bitwach pod Ulowem (16 maja), Nową Wsią (17 maja) 
i Kamieniem (18 maja). Aleksander Stanisław Lange jako przedstawiciel służby zdrowia (aptekarz) 
musiał zaopiekować się rannymi i zapewne niektórych rannych (może także własnego brata, który 
otrzymał cięcie pałaszem przez twarz) przemycił do Tomaszowa Maz. Podejrzenie, że organizatorem 
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Izydora Stanisława Langego, powstańca styczniowego, członka kawalerii raw-
skiej, w czasie walki ciętego przez twarz pałaszem53. Z pewnością doskonale 
orientował się, że jego synowie czynnie zaangażowali się w walkę zbrojną. Warto 
jednak podkreślić, że nikt z rodziny Lange czy Żyszkowskich nie został skazany, 
choć dowody „przestępczej” działalności I.S. Langego były „wypisane na twarzy”. 

Kasjer miejski Ignacy Jan Rokicki był blisko spokrewniony z Zuzanną 
Żyszkowską, konspiratorką i członkinią organizacji cywilnej (poślubił jej córkę 
Karolinę Florentynę54). Zuzanna Żyszkowska, członkini organizacji cywilnej 
w Tomaszowie Maz., pod koniec 1863 r. została aresztowana i umieszczona 
w Areszcie Przestępców Politycznych w Piotrkowie Trybunalskim. 5(17) stycznia 
1864 r. rozkazem naczelnika wojennego drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej 
gen. mjr. barona Radena Żyszkowska została zwolniona z aresztu i oddana pod 
dozór policyjny w Tomaszowie Maz.55. W powstaniu styczniowym walczyli 
z bronią w ręku Antoni Żyszkowski (ur. 1835 r.) i Jan Dominik Żyszkowski 
(ur. 1839 r.)56, młodsi bracia Karoliny Rokickiej, żony Ignacego, którzy służyli 
w kawalerii rawskiej (pod dowództwem kpt. Władysława Grabowskiego), a potem 

oddziału tomaszowskiego był jego młodszy brat Izydor Stanisław Lange (ur. 10 maja 1846 r.), nie 
bierze pod uwagę faktu, że był on bodaj najmłodszym powstańcem tomaszowskim, a trudno oczeki-
wać, że inni (starsi) powstańcy podążyli za osobą nieletnią. O wiele prawdopodobniejsza wydaje się 
teza, że 17-letni Izydor Stanisław dołączył do starszego o 10 lat brata, który zorganizował i wypro-
wadził z miasta partię powstańczą. Tradycyjnego stanowiska przekonująco broni R. Kotewicz 
w recenzji publikacji W. Rudzia, zob. Z dziejów powstania styczniowego w Piotrkowskiem, Piotrków 
Trybunalski 1991, s. 73. Warto dodać, że niektóre opracowania (o proweniencji ewangelickiej) nie 
dają jasnej identyfikacji organizatora tomaszowskiego oddziału, np. R. Lembke, Festschrift zur 
Erinnerung an das 100-jährige Jubiläum der 7-klassigen öffentlichen Nikolai Rey-Volksschule Nr. 5 
zu Tomaschow-Mazowiecki 1835–1935, Tomaschow-Mazowiecki 1935, s. 16 (tu, Stanislaus Lange). 
Jednak pastor ewangelicki ks. prof. W. Gastpary nie miał wątpliwości, że na czele oddziału toma-
szowskiego stał aptekarz Aleksander Lange – zob. W. Gastpary, W setną rocznicę powstania stycz-
niowego, „Zwiastun. Pismo religijno-kościelne” 1963, R. 3 (18), nr 2, s. 29.
53 Po upadku powstania Izydor Stanisław Lange znajdował się pod dozorem policyjnym. Rejestry 
policyjne sygnalizują dobrze widoczny znak szczególny: „Na lewym policzku pod okiem i [na] nosie 
szrama od cięcia pałaszem”. Dzięki łapówkom powstaniec uniknął prześladowania ze strony władz 
rosyjskich. Od 1866 r. studiował w Szkole Głównej w Warszawie. Zob. APTM, AmT, sygn. I/630,
Akta korespondencji stanu wojennego, Wykaz osób dobrowolnie z band powracających w mieście 
Tomaszowie, s. 250, nr 20 (tu, Lange Stanisław); APTM, AmT, Akta Burmistrza miasta Tomaszowa 
tyczących się dozoru policyjnego, sygn. I 180, Lista osób zostających pod dozorem policyjnym 
miasta Tomaszowa [w 1867 r.], s. 811–812 (tu, Lange Stanisław Izydor, lat 21, obecnie student 
Szkoły Głównej w Warszawie). 
54 I.J. Rokicki, długoletni kasjer miejski Tomaszowa Maz., w 1854 r. zawarł związek małżeński 
z Karoliną Florentynę Żyszkowską (ur. 17 kwietnia 1834 r. w Rewicy, powiat rawski), córką zmarłe-
go Karola Żyszkowskiego (1810–1839), strażnika lasów rządowych, i Zuzanny z Piechowskich, 
nauczycielki rządowej.
55 APTM, AmT, sygn. I/630, Akta korespondencji stanu wojennego, s. 5.
56 W. Rudź, Echa wydarzeń styczniowych…, s. 17. Zob.: APTM, AmT, sygn. I/630, Akta korespon-
dencji stanu wojennego, s. 243 (tu obaj bracia Żyszkowscy); tamże, Wykaz osób z miasta Tomaszo-
wa udział w powstaniu mających, s. 264, nr 12 (Żyszkowski Jan Dominik), nr 14 (tu, Żyszkowski 
Antoni); tamże, Wykaz osób dobrowolnie z band powracających w mieście Tomaszowie, s. 250, nr 
21 (tu, Żyszkowski Antoni).
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uniknęli prześladowania ze strony władz carskich. Trudno w tej sytuacji uznawać, 
że Rokicki nic nie wiedział o poczynaniach najbliższej rodziny, a także nie starał 
się ochronić teściowej i szurzych (tj. braci żony) przed represjami carskimi.

Ilustr. 1. Oddział kawalerii rawskiej. W środku znajduje się dowódca oddziału kpt. 
Władysław Grabowski. Źródło: zbiory Muzeum Historycznego m. stołecznego 
Warszawy.

Lenartowski, Lange i Rokicki byli bliskimi współpracownikami i stale wy-
stępowali jako reprezentanci miasta. 11 czerwca 1863 r. do Tomaszowa Maz.
wkroczył oddział kawalerii rawskiej pod dowództwem kpt. Władysława Grabow-
skiego. Dowódca wraz ze swym adiutantem kpt. Ludwikiem (?) Brzozowskim 
skonfiskował 3333 złotych 10 groszy z kasy miejskiej i pozostawił następujące 
pokwitowanie zaboru środków pieniężnych, w celu ochrony ludności miasta przed 
kontrybucją lub innymi represjami carskimi57.

Dowódca Oddziału Rawskiego
Kwituje niniejszem z odbioru siłą zbrojną kasy miasta Tomaszowa, wynoszącej 
złotych polskich 3333 groszy 10 (trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy, groszy 
dziesięć) wobec powołanych na świadków Ławnika miasta obywatela Adolfa 

57 Pierwodruk tego dokumentu, zob. Dokumenty terenowych władz wojskowych powstania stycznio-
wego 1853–1864, red. W. Djakow, S. Kieniewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, 
s. 147. Publikowany wyżej tekst pokwitowania został zweryfikowany na podstawie fotokopii opubli-
kowanej w pracy: W. Rudź, Echa wydarzeń styczniowych…, s. 6.
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Lange, Burmistrza obywatela Józefa Lenartowskiego i Kasjera obywatela Igna-
cego Rokickiego.
Tomaszów 
Dnia 11 czerwca 1863. 
Władysław Grabowski
Adiutant oddziału B. Lud[wik] Brzozowski 

W organizacji cywilnej na terenie miasta Tomaszowa działali wspólnie 
w zgodnej współpracy reprezentanci trzech narodowości (polskiej, żydowskiej 
i niemieckiej) i trzech religii (katolickiej, mojżeszowej i ewangelickiej). Udział 
ludności żydowskiej w powstaniu styczniowym był znaczący zarówno co do wy-
siłku zbrojnego, jak i organizacyjnego58. W przypadku Tomaszowa Maz. w rękach 
postępowych sił żydowskich spoczywała organizacja cywilna (bracia Steinmano-
wie, Goldman, Kantorowicz, Zając). Różnorakim represjom carskim poddano 
Żydów tomaszowskich: furmana Cekanowskiego, fotografa Hilela Beera Elbinge-
ra59, kupców Granza i Hersza Rozenbergów, handlarzy Szlamę Hauptsteina i Jan-
kiela (Jakuba) Werthajma, krawca Hila Piotr(k)owskiego, nauczyciela Michała 
Michelsona, rodziny kupieckie Goldmanów i Blajbergów60. Działalność patrio-
tyczną zaangażowani byli także Artur Wilhelm Benni (1839–1867) i Karol Abra-
ham Henryk Benni (1843–1916), ps. „Henryk Wilk”, synowie pastora ewangelic-
kiego Jana Jakuba Benniego (1800–1863), który wywodził się z rodziny żydow-
skiej pochodzącej z Leszna61.

Czynnie z bronią w ręki walczyli Żydzi tomaszowscy: Sara(?) Altszuler, 
Abel Białowąs, Karolina z Hajmanów Michelson, dowódca oddziału „sztyletow-
ców” działającego w powiecie pułtuskim, przasnyskim i makowskim. Meldunki 
o ruchach wojsk rosyjskich przewoził konno Szlama Zelman Blankiet (1854
–1924), podówczas mieszkaniec Będkowa62. W powstaniu udział brali także: Pin-
kus Sznycer (rodem z Częstochowy) i malarz Dawid Warzager (z Piotrkowa Try-
bunalskiego), którzy w Tomaszowie Maz. osiedlili się w okresie późniejszym. 
W Tomaszowie mieszkał przez krótki czas felczer Adolf Kantorowicz (pochodzą-
cy z Wielunia), zesłany za uczestnictwo w powstaniu na Syberię63.

58 Warto odnotować, że Żydzi dostarczali broń, amunicję i umundurowanie dla oddziałów powstań-
czych, uczestniczyli w działalności wywiadowczej, płacili podatek narodowy. Zob. literaturę przyto-
czoną w przyp. 2.
59 Hilel Beer Elbinger (1836–1893) był oskarżany przez władze carskie o wykonywanie portretów 
osób w mundurach powstańczych – zob. K.T. Witczak, Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich,
Łódź-Tomaszów Mazowiecki 2010, s. 88. Niewykluczone, że to właśnie Elbinger wykonał fotografię 
przedstawiającą oddział kawalerii rawskiej (zob. Ilustr. 1). Istnieje bowiem przypuszczenie, że po-
wyższą fotografię wykonano w Nowym Porcie (obecnie dzielnicy Tomaszowa Maz.).
60 W. Rudź, Echa wydarzeń styczniowych…, s. 3–4, 7–9; R. Kotewicz, Tomaszowianie w powsta-
niu…, s. 51; K.T. Witczak, Historia miasta Tomaszowa…, s. 65–67. 
61 Zob. Tomaszowski Słownik Biograficzny, z. 6, Tomaszów Mazowiecki 2010, s. 5–7, 12–16. 
62 H. Piasecki, Wspomnienia, t. 1, Warszawa 1976–1981, s. 41 (nieopublikowany maszynopis); 
M. Piasecki, Z Tomaszowa do Magnitogorska, Warszawa 1995, s. 88.
63 APTM, AmT, sygn. I 566, Księga mieszkańców czasowych Tomaszowa Maz. (lata 1847–1854), 
s. 55, nr 31.
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Naczelnik wojenny miasta Tomaszowa ppor. Siergiejew zastosował ostry 
nadzór policyjny wobec dwóch rodzin żydowskich Blajbergów i Goldmanów, 
zabraniając im „wyjazdu z miasteczka”64. Nie wiadomo, co spowodowało tego 
rodzaju represje ze strony władz rosyjskich. Prawdopodobnie obie rodziny toma-
szowskie były podejrzane o współpracę z powstańcami65. Podejrzenia nie były 
zapewne bezpodstawne, skoro Icek Aron Goldman, zagrożony aresztowaniem 
przez władze carskie, w 1865 r. uciekł za granicę i na emigracji spędził 19 lat66.
Powrócił do Królestwa Polskiego i rodzinnego miasta w 1884 r. po ogłoszeniu 
ostatecznej amnestii.

Można podejrzewać, że Żydzi z Wielunia, podobnie jak Żydzi z Tomaszo-
wa Maz., angażowali się w konspirację, będąc zapewne czynnymi członkami or-
ganizacji cywilnej, a niekiedy także uczestnikami walki zbrojnej. Świadczą o tym 
choćby losy trójki Żydów pochodzących z Wielunia: Karoliny z Hajmanów Mi-
chelson i braci Anastazego i Adolfa Kantorowiczów. Cała ta trójka żydowskich 
konspiratorów była spokrewniona poprzez wieluńską rodzinę Dawidowiczów nie 
tylko ze sobą, ale także z tomaszowską rodziną Blajbergów (przybyłą z Ino-
włodza). Wieluńska rodzina Hajmanów była spokrewniona z Dawidowiczami 
w kilku kolejnych pokoleniach, a z kolei matką braci Kantorowiczów była wielu-
nianka Prywa Dawidowicz. 

Co się tyczy tomaszowskiej rodziny Blajbergów, to z Dawidowiczami łą-
czyły ich podwójne więzy pokrewieństwa, zadzierzgnięte na kilka lat przed wybu-
chem powstania styczniowego: w 1857 r. tomaszowianin Aron Blajberg (ur. 18 
stycznia 1839 r. w Tomaszowie Maz.), syn Mośka i Gołdy, poślubił Małkę Dawi-
dowicz (ur. 1837 r. w Wieluniu), córkę Natana i Frajdli z Natansonów, a rok 
wcześniej w Tomaszowie Maz. rodowity wielunianin Abram Dawid Dawidowicz 
poślubił tomaszowiankę Ruchlę Blajberg, siostrę Arona. Oczywiście, same koli-
gacje nie świadczą, iż wszyscy przedstawiciele obu tych rodzin byli w równym 
stopniu zaangażowani politycznie i wykazywali równie głęboką postawę patrio-
tyczną. Jednak koligacje dochodziły do skutku w rodzinach o podobnym świato-
poglądzie i zbliżonej wizji przyszłości (np. życia w odrodzonej Polsce).

64 W. Rudź, Echa wydarzeń styczniowych…, s. 4; R. Kotewicz, Tomaszowianie w powstaniu…, s. 51; 
J. Góral, R. Kotewicz, Dwa wieki Tomaszowa…, s. 112; K.T. Witczak, Historia miasta Tomaszo-
wa…, s. 66.
65 Warto przypomnieć, że w kwietniu 1863 r. na zachodnim Mazowszu zaczęto organizować oddział 
zbrojny, którego dowódcą został Hipolit Jaworski (1813–1877), ps. „Drewnowski” – zob. K. Caban, 
Z. Sygut, Opoczyński Słownik biograficzny, Staszów-Opoczno 2003, s. 22–23. Sukno na umunduro-
wanie dostarczyli fabrykanci z Tomaszowa Maz. za pośrednictwem kupców żydowskich. Por. 
W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku, t. 2, Kraków 1899, s. 481; B. Jagiełło, Warka i okolice w Po-
wstaniu Styczniowym [w:] Powstanie Styczniowe na zachodnim Mazowszu, red. A. Słoniowa, War-
szawa 1987, s. 22. Według badaczy, oddział „Drewnowskiego” był jednym z najlepiej umundurowa-
nych partii powstańczych.
66 Rodzina Goldmanów należała do najbogatszych rodzin fabrykanckich i kupieckich w Tomaszowie 
Maz., zatem Icek Aron Goldman (ur. 1841 r.) nie uciekał zapewne przed poborem (mógł się oficjal-
nie wykupić lub opłacić zastępcę), ale raczej przed poważniejszym zagrożeniem, jakim było zesłanie 
na Sybir połączone z konfiskatą mienia.
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Nie zdołałem ustalić, czy i jakie więzy pokrewieństwa łączyło Goldmanów 
wieluńskich (z Józefem Goldmanem na czele) z tomaszowskim rodem Goldma-
nów, a także ze znaną familią warszawską o tym nazwisku. Ta sprawa wymaga 
dopiero zbadania w oparciu o dostępną dokumentację historyczną, archiwalną 
i tradycję rodzinną.

Konkluzje.
W niniejszym eseju przedstawiłem koleje życia trzech wielunian pochodze-

nia żydowskiego, zaangażowanych w działalność patriotyczną i uczestniczących 
w powstaniu narodowym z 1863 r. Każda z tych postaci z pewnością zasługuje na 
obszerniejszą prezentację, co – mam nadzieję – stanie się w przyszłości67.

Przypomnijmy krótko najważniejsze fakty z burzliwych życiorysów trojga 
rodowitych wielunian zaangażowanych w działalność patriotyczną:

Karolina z Hajmanów Michelson (ur. 1832 r. w Wieluniu) była członki-
nią (dowódcą?) żandarmerii powstańczej i działała na Mazowszu. Wyrokiem Au-
dytoriatu Polowego trafiła na zesłanie i na Syberii (w Tobolsku), gdzie spędziła co 
najmniej 12 lat. Pozostawiła w kraju męża Michała i pięcioro dzieci. Władze car-
skie zgodziły się dopiero w 1878 r. na jej czasowy (6-miesięczny) pobyt w Króle-
stwie Polskim.

Anastazy Kantorowicz (ur. 1817 r. w Wieluniu), lekarz, doktor nauk me-
dycznych, praktykował w Tomaszowie Maz. i był członkiem powstańczej organi-
zacji cywilnej. Niósł pomoc medyczną rannym powstańcom. Zmarł 18 grudnia 
1865 r. w Tomaszowie Maz., jako ofiara zawodu, pozostawiając czworo małolet-
nich dzieci. 

Adolf (Abram Dawid) Kantorowicz (ur. 11 lutego 1835 r. w Wieluniu), 
felczer, brał czynny udział w powstaniu styczniowym. Spędził 7 lat (1864
–1871) za zesłaniu w guberni jenisejskiej. Zmarł 28 października 1912 r. w Wie-
luniu w wieku 77 lat.

67 Dodam, że czwartym powstańcem urodzonym w Wieluniu, ale związanym z Tomaszowem był 
Walenty Golec (1834–1913), sukiennik, powstaniec styczniowy walczący w oddziale rawskim. 
Urodził się on 11 lutego 1834 r. w Wieluniu w rodzinie mieszczańskiej, jako syn Franciszka, miej-
scowego sukiennika, i Marianny z Gawrońskich. Rodzina Golców osiedliła się w Tomaszowie Maz.
w latach 40-tych XIX w. W dniu 18 sierpnia 1859 r. w Tomaszowie Maz. Walenty Golec poślubił 
Emilię Nicke (ur. 1826 r. w Bełchatowie), córkę Dawida i Karoliny z domu Zenke. W 1862 r. na 
komisji poborowej otrzymał III kategorię ze względu na żonę i dziecko. Mimo to przystąpił do po-
wstania styczniowego. Walczył w oddziale rawskim Jana Drewnowskiego. Zmarł 13 maja 1913 r. 
w Nowym Porcie (obecnej dzielnicy Tomaszowa Maz.) w wieku 79 lat. Zob.: W. Rudź, Echa wyda-
rzeń styczniowych…, s. 15 (tu, Golec Walenty); APŁ, ASC wyzn. rzym.kat. w Wieluniu, Akt ur. nr 
18/1834 (tu, Walenty Golec); tamże, ASC wyzn. rzym.kat. w Tomaszowie Maz., Akt ślubu nr 
19/1859 (tu, Walenty Golecz); APTM, AmT, sygn. I 695 (daw. 294), Wykaz imienny spisowych 
Chrześcijan wieku od lat 20 do 30 włącznie liczących przez burmistrza miasta Tomaszowa w dniu 
23/4 miesiąca sierpnia/września roku 1862 podany, s. 119–120, nr 356; Arch. par. rzym. kat. Św.
Antoniego w T.M., sygn. 475.13, Akta zmarłych 1913–1915, k. 32, Akt zgonu nr 188/1913. 
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PORÓWNANIE SZANS TRZECH POWSTAŃ 
NARODOWYCH – KOŚCIUSZKOWSKIEGO, 

LISTOPADOWEGO I STYCZNIOWEGO

Punktem wyjścia do moich rozważań na temat porównawczych szans 
trzech polskich powstań będzie znana praca Joachima Lelewela pt. Porównanie 
Dwu Powstań Narodu Polskiego (Porównanie i Różnice Dwu Usiłowań Narodu 
Polskiego Odzyskania Niepodległości w 1794 i 1830–31)1. Niezmiernie przydat-
nym także do oceny tego zagadnienia jest wartościowy artykuł Józefa Dutkiewi-
cza Dwa powstania 1830–1831 i 1863–1864 opublikowany w tygodniku łódz-
kim „Odgłosy”2. Postaram się także uwzględnić w przeprowadzeniu tych po-
równań źródłową pracę Augusta Sokołowskiego pt. Powstanie styczniowe 1863
–18643. Ten wybitny uczony dał bardzo wymowną ocenę polityki zagranicznej 
powstania listopadowego i styczniowego pisząc: 

Wiara w dyplomację załamała siłę listopadowego powstania – wiara w interwen-
cję i pomoc ogólno-europejskiej rewolucji sprowadziła na bezdroża ruch narodo-
wy w latach 1860–1863 stała się przyczyną najstraszniejszej katastrofy4.

Joachim Lelewel dokonując wnikliwego porównania powstania kościusz-
kowskiego z listopadowym dostrzega pewne znamienne podobieństwa i analogie 
stwierdzając: 

Oba jeden cel miały, mało różną przestrzeń ziemi, na której walczono, mało różny 
przeciąg czasu, w którym się utrzymywały: w obu Polacy sami sobie zostawieni, 
w obu niepomyślny koniec5.

Lelewel w interesujący sposób dokonuje porównań czasokresu niektórych 
działań obu powstań i stwierdza: „od powstania krakowskiego i bitwy racławic-
kiej 4 kwietnia do złożenia broni pod Radoszycami i Końskiem 18 listopada 
upłynęło dni przeszło 230”. Z jego obliczeń wynika także, iż od wkroczenia 
Dybicza ok. 10 lutego do oddania twierdzy Modlina i Zamościa 11 października 
upłynęło także przeszło 230.

1 J. Lelewel, Porównanie i różnice dwu usiłowań narodu polskiego odzyskania niepodległości 
w 1794 r. i 1830 i 1831 r. [w:] tenże, Historia Polski Nowożytnej, oprac. J. Dutkiewicz, M.H. 
Serejski, H. Więckowska, Warszawa 1961, s. 615–650.
2 J. Dutkiewicz, Dwa powstania 1830/1–1863/4, „Odgłosy”, nr 53 z 3 II 1963.
3 A. Sokołowski, Powstanie Styczniowe (1863–1864), Wiedeń 1911.
4 Tamże, s. 341.
5 J. Lelewel, dz. cyt., s. 617.
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Autor bardzo szczegółowo analizuje jaka była geneza obu powstań. Za 
jedną z głównych przyczyn wybuchu powstania kościuszkowskiego uważa za-
powiedzianą redukcję wojska narodowego. Jeżeli natomiast idzie o genezę po-
wstania listopadowego to pogląd Lelewela sprowadza się do tego, że był to bunt 
przeciwko urzędnikom carskim i pogwałceniu konstytucji. Jego przewidywania 
na istotę sporu polsko-rosyjskiego były niezwykle dalekowzroczne, gdyż trafnie 
zakładał, że w przyszłości Królestwo Polskie może być przekształcone w guber-
nię rosyjską.

Stosunkowo krytycznie wypowiadał się Lelewel o powstaniu kościuszkow-
skim zwracając uwagę na jego słabe zaplecze finansowe. Stwierdzał on m.in.:

[…] skarb próżny, brak pieniędzy i ich obiegu po świeżych bankructwach od razu 
dał się we znaki – bez twierdz, bez zasobów żywności i potrzeb wojennych ciągle
walczyć trzeba z niedostatkiem6.

Jak wiadomo całkiem inaczej wyglądała sytuacja w powstaniu listopado-
wym pod względem militarnym i finansowym.

Od Kowna do Krakowa i Zamościa, od Brześcia do Kalisza i Prosny stało 30 
narodowego od razu w jedno ciało skupionego wojska, przed którym 8 000 ro-
syjskiego precz ustąpiło i kraj bez najścia nieprzyjacielskiego miał czas w dwu-
miesięcznej ciszy uzbrajania się, zakładania magazynów, dwojenia swojej siły 
zbrojnej nową formacją, zapasy żywności, potrzeb wojennych, skarbowe i pie-
niężne do końca nie wyczerpane7.

Lelewel dokonuje także porównania stanu wojsk polskich w obu powsta-
niach i stwierdza, że w czasie powstania kościuszkowskiego podczas oblężenia 
Warszawy było pod stolicą 60 000 wojska, a przeszło 20 000 na różnych punk-
tach bojowych na Litwie, w Lubelskiem, Sandomierskiem i Krakowskiem. Jego 
zdaniem ta sama liczba żołnierzy była w okresie lutego 1831 r. Bitwy pod
Stoczkiem, Grochowem, Nową Wsią 14–25 lutego ułatwiły dalsze pomnożenie 
wojska narodowego, które wzrosło do 80 000.

Bardzo głębokie oceny daje Lelewel w stosunku do polityki zagranicznej 
obu powstań. Pisze mianowicie: 

Wzięto w powstaniu 1794 aby nie zaczepiać tylko jednego; wojna tedy miała być 
z Rosją jedynie. Jakoż rychło doznali Polacy, że mają do czynienia z carową 
i królem pruskim razem8.

Bardzo głęboko i niezwykle trafnie ocenia Lelewel znaczenie powstania 
wielkopolskiego w 1794 r., pisze mianowicie: 

Stało się dywersją wielce skuteczną dla głównej armii Warszawy broniącej9.

6 Tamże, s. 624.
7 Tamże.
8 Tamże, s. 625–626.
9 Tamże, s. 626.
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Niezwykle krytycznie a bardzo prawidłowo ocenia Lelewel postawę Prus 
wobec powstania listopadowego stwierdzając: 

Król pruski sprzedaje Rosji żywność, rynsztunek otwiera miejsca na stanowiska 
wojenne10.

Bardzo ostro ocenia Lelewel przebieg początkowych działań militarnych 
powstania listopadowego związanych z dyktaturą Józefa Chłopickiego. Pisze on: 

Wśród tryumfalnego pochodu wypuszczone gwardie, stracona walna bitwa pod 
Ostrołęką. W ciągu tylko dwumiesięcznym: od 31 marca do 26 maja najświetniej-
sze zabłysły przedsięwzięcia, najświetniejszym powodzeniem otwierane, że bez 
korzyści zamykane11.

Lelewel dostrzega także, że sytuacja wewnętrzna w Rosji nie oddziaływa-
ła bezpośrednio na przebieg działań militarnych w 1831 r. Trzeba zaznaczyć, że 
wprost przeciwnie było w 1863 r., ale tego nie mógł oczywiście przewidzieć 
nasz znakomity historyk, bo już nie żył. Natomiast zgodnie z faktami Lelewel 
stwierdza, że:

[…] niepokoje na samej ziemi rosyjskiej były bez związków z powstaniem pol-
skim i bez skutku12.

Lelewel dokonuje także interesującego porównania, jak przedstawiał się 
problem zdrajców i kolaborantów sprawy narodowej w obu powstaniach. Na 
uwagę zasługują jego wypowiedzi odnośnie do „wieszań majowych i czerwco-
wych” w 1794 r. Pisał on m.in.:

Z tym wszystkim odgłos terroryzmu powtarzał się w Warszawie i lud z żarliwo-
ścią swoją w stolicach zdawał się dawać otuchę temu systematowi. Powtarzano, 
że czas, aby pany za karetę poszli, a lokaje do karet siedli. Z tym duchem żarliwo-
ści i niepokoju naczelnik wszedł w zatarg. Chomentowskiego zesłał do Lublina. 
Jasińskiego z Wilna przywołał pod swe oko. Konopkę wygnał, lud karcił, wino-
wajców ułaskawił […]. Lud z duchem czasu pełen podejrzeń rychło oburzony 
i rozjątrzony w dniu siedemdziesiątym od powstania 28 czerwca wśród gwałtow-
nego rozruchu wieszał i powiesił biskupa, książęcia i kilku innych. Naczelnik sro-
dze powściągnął burzliwość ludu – kilkuset do wojska na linię bojową wysłał 
siedmiu, w miesiąc, 26 lipca szubienicą stracił, ale Rady Najwyższej nie odmienił13.

Na uwagę zasługują również jego wypowiedzi odniesieniu do zdrajców 
w 1831 r., pisze on mianowicie: 

Byli w tym, co najpodlejsze usługi dla carów podejmowali, co całkiem na car-
skich dobrodziejstwach polegali, co pragnęli przysięgę wierności dochować ażeby 
ich honor i sumienie obciążone nie było14.

10 Tamże, s. 628.
11 Tamże, s. 626.
12 Tamże, s. 627.
13 Tamże, s. 635–637.
14 Tamże, s. 634.
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Niezwykle trafne są uwagi Lelewela odnośnie do znanych wydarzeń war-
szawskich z 15 sierpnia 1831 r. Pisze on mianowicie: 

Lud z duchem czasu pełen zaufania i cierpliwości po 8 miesiącach i pół w dniu 
dwieście sześćdziesiątym od nocy rewolucyjnej rozgniewał się nareszcie 15 sierp-
nia i bez wyroków w porządku sam sobie sprawiedliwość wymierzył powiesiwszy 
około 30 szpiegów i kilku generałów obwinionych15.

Lelewel oceniając krytycznie błędy militarne popełnione podczas obu 
powstań dochodzi do smutnej konkluzji i stwierdza: 

Były błędy i niebiegłość wodzów, i złe ich sprawiania się w 1794 r., ale cóż są te 
wszystkie w porównaniu nieużycia sił i odrętwienia ich w 1831 r., zabijania naj-
dogodniejszej pory jaka się kiedy nadarzyć mogła16.

Jak uprzednio wspominałem ciekawego porównania szans powstania li-
stopadowego ze styczniowym dokonał Józef Dutkiewicz przy okazji setnej rocz-
nicy powstania styczniowego. Zwrócił on mianowicie uwagę na głębokie różni-
ce w genezie obu powstań. W myśl jego wywodów wybuch powstania listopa-
dowego stanowił zaskoczenie dla kraju. Natomiast powstanie styczniowe było 
przygotowywane znacznie wcześniej poprzez długi okres manifestacji. Zdaniem 
Dutkiewicza głębsze różnice między obu powstaniami dostrzec można zwłasz-
cza w stosunkach ekonomiczno-społecznych. Kluczową rolę odgrywała sprawa 
włościańska. Wiadomo, że powstanie listopadowe w sprawie chłopskiej podjęło 
tylko niedostateczną reformę oczynszowania w dobrach narodowych. Natomiast 
w 1863 r. jednocześnie wraz z Manifestem Rządu Narodowego ogłoszono de-
krety w sprawie uwłaszczenia. Po upadku powstania rząd carski nie mógł dać 
chłopu mniej od tego, co dał rząd powstańczy i chłop z Kongresówki uzyskał 
lepsze warunki uwłaszczenia niż chłop z terenu Cesarstwa Rosyjskiego17.

Bardzo istotne różnice dostrzega Dutkiewicz w działaniach militarnych 
obu powstań. Oceniając przebieg powstania listopadowego stwierdza on: 

W czasie trwania kampanii w początkach kwietnia po naszej ofensywie na szosie 
brzeskiej niewiele brakowało, by armia feldmarszałka Dybicza została wyparta 
z Królestwa. W czasie trwania powstania styczniowego nigdy nie mieliśmy takie-
go momentu przewagi strategicznej18.

Prof. Dutkiewicz zwraca jednak uwagę, że w 1863 r. Rosja rozwinęła 
przeciw nam siły trzykrotnie prawie większe niż w 1831r. Nie ulega także wąt-
pliwości, że w 1830 r. dysponowaliśmy większą ilością broni.

Kapitalną różnicę dostrzec można, jeżeli chodzi o aktywność poszczegól-
nych warstw społecznych w obu powstaniach. W 1831 r. najwięcej ochotników 
dawała szlachta, natomiast w 1863 r. było zupełnie inaczej i główną rolę odgry-

15 Tamże, s. 636, 637.
16 Tamże, s. 638.
17 J. Dutkiewicz, Dwa powstania 1830/1-1863/4, „Odgłosy”, nr 53 z 3 II 1963, s. 1, 7.
18 Tamże, s. 7.
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wał element miejski, a działalność oddziałów powstańczych bez współdziałania 
wsi nie byłaby do pomyślenia.

Sytuacja militarna, jak stwierdza Dutkiewicz, obu powstań była o tyle 
identyczna, że oglądano się na interwencję mocarstw zachodnich. W jednym 
i drugim wypadku bez skutku, bo zarówno Ludwik Filip jak i Napoleon III pro-
wadzili zbyt uległą politykę wobec Petersburga. Stanowisko Austrii wobec obu 
powstań było dość dwuznaczne. W 1831 r. rząd Klemensa Metternicha patrzył 
przez palce na pomoc idącą z Galicji. Przyznać należy, że w 1863 r. pomoc ta 
była jeszcze bardziej intensywna19.

Bardzo głębokie różnice dostrzega autor wspomnianego artykułu jeżeli 
chodzi o epilog obu powstań. W 1831 r. kapitulacja Warszawy po szturmie fak-
tycznie kończy powstanie. Natomiast w 1863 r. jest inaczej, walka wygasa po-
woli – uporczywość walki była zdumiewająca. 

Interesująco także przedstawia Dutkiewicz skutki obu przegranych po-
wstań, po których nastąpiły surowe represje. Ten znany historyk z Łodzi stwier-
dza, że: 

[…] rozmiary represji w 1864 r. były znacznie szersze niż w roku 1831. W 1831 r. 
straciliśmy swobody konstytucyjne, natomiast w 1863 r. ustępstwa wymuszone 
w okresie rządów Wielopolskiego20.

W zakończeniu arcyciekawego artykułu dochodzi do wniosku, że:
Nie musimy się wstydzić naszych powstań. Możemy je włączyć do naszych naj-
lepszych tradycji21.

To zdanie prof. Dutkiewicza zasługuje na szerszą refleksję. Nie zawsze 
powinno się potępiać, jeżeli jakieś wydarzenie historyczne zakończyło się klęską 
– tak zwłaszcza było z Wiosną Ludów w 1848 r. Faktem jest, że Niemcy i inne 
narody nie potępiają tej rewolucji mimo, że zakończyła się bez sukcesu. Właśnie 
w Niemczech z okazji Wiosny Ludów ukazała się wartościowa ocena tego wie-
kopomnego wydarzenia, a znane czasopismo „Historische Zeitschrift” wydało 
z tej okazji bardzo interesujący zbiór artykułów, oceniających to wydarzenie 
z perspektywy 150 lat22.

Po tym pobieżnym omówieniu artykułu Lelewela z 1840 r. i po ocenie ar-
tykułu Dutkiewicza opublikowanym prawie pół wieku temu, przejdę do pew-
nych ogólnych spostrzeżeń o trzech powstaniach. Zwrócę uwagę zwłaszcza na 
tematykę międzynarodową każdego z tych powstań. Otóż w powstaniu ko-
ściuszkowskim liczono bardzo na pomoc rewolucyjnej Francji, a także na starcie 
zbrojne Rosji i Turcji, co miało w pewnym stopniu odciążyć nasze powstanie. 

19 Tamże, s. 7.
20 Tamże.
21 Tamże.
22 Die Revolutionen von 1848 in der europäischen Geschichte. Ergebnisse und Nachwirkungen. 
Beiträge des Symposions in der Paulskirche vom 21. bis 23. Juni 1998, „Historische Zeitschrift”,
Bd. 29, Oldenburg-München 2000.
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W obu kwestiach okazało się, że rachuby te były błędne i iluzoryczne, gdyż 
Turcja w rzeczywistości bardzo obawiała się wojny z Rosją. Spodziewano się 
także, że Austria i Prusy pozostaną neutralne, co okazało się tylko pobożnym 
życzeniem. Również w powstaniu listopadowym liczono naiwnie na pomoc 
Francji i Wielkiej Brytanii. Okazało się jednak, że państwa te bardzo silnie były 
gospodarczo powiązane z Rosją i dlatego sprawę polską podporządkowały 
swym egoistycznym interesom.

Podobnie wyglądała sytuacja w 1863 r. jakkolwiek w tym okresie obo-
wiązywał jeszcze sojusz Francji z Rosją, co było pewnym ewenementem, to 
jednak zawsze wspólnota interesów państw rozbiorczych była na tyle silna, by 
Wielka Brytania i Francja mogły zająć się na serio sprawą Polski. Co prawda 
Austria miała na celu osłabienie potęgi Rosji, ale nie godziła się by przywrócić 
niepodległość Polski, gdyż wtedy musiałaby zwrócić jej Galicję.

Stanowisko Prus, zarówno w okresie rządów Fryderyka Wilhelma II, gdy 
brał udział w oblężeniu Warszawy w 1794 r. jak i rola Otto von Bismarcka 
po podpisaniu konwencji Alvenslebena, było bardzo konsekwentne i wrogie. 
Prusy zawsze gotowe były udzielić poparcia Rosji w stłumieniu polskich 
powstań. Oczywiście, że największe szanse na tle porównawczym miało po-
wstanie listopadowe, ale do jego klęski przyczyniły się w dużej mierze błędne 
założenia w polityce dyktatora Józefa Chłopickiego, a także pewna konsekwent-
na nieudolność (mimo przejściowych sukcesów) jego następców z Janem Skrzy-
neckim na czele.

Dokonując oceny porównawczej trzech polskich powstań należy 
uwzględnić problem roli dyktatury w każdym z nich. Na tym tle ciągle wybija 
się postać Tadeusza Kościuszki, który do końca liczył się z możliwością zwycię-
stwa, a także Romualda Traugutta, który choć nie wierzył w sukces powstania 
do końca po bohatersku i skutecznie nim kierował. Fatalnie przedstawia się na-
tomiast rola Chłopickiego. Zmarnował on pierwsze miesiące powstania na be-
zowocne rokowania z Mikołajem I, dopiero częściowo zrehabilitował się w dzia-
łaniach wojska polskiego pod Grochowem.

Znany historyk niemiecki Richard Otton Spazier w pracy Historia Powsta-
nia Narodu Polskiego w roku 1830 i 1831 wydanej w Paryżu w 1835 r. napisał: 

Chłopicki starał się najmocniej, aby ducha narodu osłabić, uzbrojeniu przeszka-
dzać, zapał oziębić, ofiary odrzucać, nowym wojskiem pogardzać, zaufanie do 
niego osłabić i w starych Pułkach wyższych sprawie powstania nieprzyjaznych, 
albo też do niej oziębłych oficerów, na dawnych pozostawiać miejscach23.

Zarówno dyktatury Ludwika Mierosławskiego, jak i Mariana Langiewicza 
w okresie powstania styczniowego, nie odegrały większej roli. Jeden z uczestni-
ków powstania styczniowego, Stanisław Jarmund, dokonał znamiennej oceny
dyktatury Langiewicza pisząc: 

23 R.O. Spazier, Historia Powstania Narodu Polskiego w roku 1830 i 1831 czerpana z autentycz-
nych dokumentów, sejmowych akt, pamiętników dzienników piśmiennych i ustnych podań najzna-
komitszych uczestników tegoż powstania, t. 1, Paryż 1835, s. 220.
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Dziesięciodniowe trwanie dyktatury nie przyczyniło się do zaprowadzenia po-
rządku, a haniebny jej upadek ostatecznie spowodował zupełne rozprzężenie mło-
dej, dopiero zaczynającej się rozwijać organizacji24.

Dopiero Romuald Traugutt dzięki konsekwencji postępowania przywrócił 
właściwe znaczenie dyktatury.

Dobrze byłoby porównać, jak samo społeczeństwo rosyjskie zareagowało 
na wszystkie trzy powstania polskie oraz dokonać analizy ilu Rosjan zginęło 
w czasie walk z powstańcami w poszczególnych powstaniach. Bardzo istotne 
informacje na temat reakcji społeczeństwa petersburskiego na wiadomość 
o wybuchu powstania kościuszkowskiego zaczerpnąć możemy z korespondencji 
ówczesnego posła pruskiego Leopolda Heinricha von Goltza, który w liście do 
Fryderyka Wilhelma II z 21 marca 1794 r. pisał: 

Mieszkańcy Petersburga są oburzeni na Polaków i sugerują konieczność nowego 
rozbioru25.

Tę samą myśl wypowiada Goltz do swojego mocodawcy 11 lipca 1794 r. 
kiedy donosił: 

Cała Rosja domaga się rozbioru Polski i wymazania imienia polskiego26.

W opinii posła saskiego Jana Jakuba Patza rozmaicie też przedstawiała się
działalność militarna żołnierzy rosyjskich, którzy niszczyli bezwzględnie wszel-
kie miejscowości, przez które przechodzili i wcale nie zachowywali się zbytnio 
rycersko, ale „traktowali Polskę jako naród podbity”27.

Jakkolwiek Michał Murawjow (Wieszatiel) bardzo dużo w swych pamięt-
nikach wspomina o głębokich sympatiach kół rządowych Petersburga i Moskwy 
do powstania styczniowego, to wydaje się, że sytuacja wyglądała faktycznie 
nieco inaczej. Jeden z uczestników tego powstania – Władysław Karbowski, 
wspomina: 

Zaledwie wkroczyliśmy do Moskwy, mieszczanie bez najmniejszego powodu rzuci-
li się na nas i tylko silny konwój żołnierzy zdołał powstrzymać napastników28.

Podobnie jak w powstaniu kościuszkowskim i listopadowym, w czasie 
powstania styczniowego wojska rosyjskie z bezwzględną siłą odnosiły się do 

24 S. Jarmud, W obozie Czachowskiego. W czterdziestoletnią rocznicę powstania styczniowego 
1863–1903, Lwów 1903 s. 145.
25 GStA, Merseburg Rep XI Russland 136A Vol. I, 1794 No 22 Goltz à Frédéric Guillaume II, „Le 
public de Petersbourg outré contre les Polonais parle beaucoup de la nécessité d’un nouveau 
partage”. St. Petersbourg le 28 mars/8 avril 1794, s. 120.
26 GStA, Merseburg Rep. XI. Russland 136A Vol. I, s. 240–241„Toute la Russie crie au partage et 
l‘extinction du nom polonaise”.
27 StA, Dresden Loc. 3577, Bd. 3, s. 315–316. Patz à Loss Varsovie le 14 mai 1794. „Les troupes 
russes ont ruiné et brûlé tous les endroits par où elles avaient passés”.
28 S. Karbowski, Moje walki i więzienia. W Czterdziestą Rocznicę Powstania Styczniowego 1863
–1903, Lwów 1903, s. 154.
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Polaków, niszcząc ich wsie i miasteczka oraz wszelki dobytek. Dionizy Cza-
chowski, jeden z wybitnych dowódców powstania styczniowego, dał temu wy-
raz pisząc:

Z zasady nie przyjmuję bitwy we wsiach i miasteczkach jeśli jej tylko uniknąć 
mogę, gdyż nawet w razie naszego zwycięstwa my pójdziemy dalej, a Moskwa 
mszcząc się spali miasteczko i mieszkańców wymorduje29.

Rzecz znamienna, że poseł saski z Paryża Hans Heinrich von Könneritz 
już w czerwcu 1831 r. jasno sprecyzował sens zaborczej polityki Rosji, która 
faktycznie nie uległa zmianie od czasów Katarzyny II, aż po okres rządów Mi-
kołaja I. W tej depeszy pisał: 

Tutaj wszyscy są przekonani, że walka ta skończy się na korzyść Polski, a nawet 
gdyby Rosjanom udało się zdobyć Warszawę to nie uda im się podbić reszty kra-
ju, a Rosja nigdy nie będzie sprawowała nad Polską pełnej władzy gdyż może za-
pewnić sobie wpływy tylko tam gdzie będą stacjonować jej wojska i gdzie będą
mogły dosięgnąć kule ich armat30.

Należy teraz zastanowić się jaką rolę odegrało duchowieństwo w polskich 
powstaniach narodowych. Wiadomo, że w czasie powstania kościuszkowskiego 
wyszła na jaw zdradziecka postawa wielu wyższych duchownych targowiczan, 
a i postawa ówczesnego prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego nie była tak 
godna i patriotyczna, jaką zajął abp Antoni Fijałkowski w przededniu powstania 
styczniowego.

Wspomniany już wyżej historyk niemiecki Richard Otton Spazier w bar-
dzo pochlebnych słowach ocenił działalność patriotyczną polskich księży 
w pierwszym okresie powstania listopadowego. Napisał on m.in.:

Duchowieństwo wszędzie silnie działa, księża z krzyżem i z hostią w ręku zachę-
cają lud po ulicach, odprawiają uroczyste nabożeństwa i nawet z ambony o ko-
nieczności marszu na Litwę przekonywują31.

Oceniając postawę duchowieństwa w powstaniu listopadowym należy ko-
niecznie uwzględnić znakomitą pracę pt. Duchowieństwo a powstanie listopa-
dowe (postawa patriotyczna i życie religijne), pod redakcją Władysława Rostoc-
kiego, Jana Skarbka i Jana Ziółka32.

Prawie z każdych działań polskich powstańców jesteśmy dumni i przed 
oczyma mamy bohaterstwo chłopa polskiego, który pod Racławicami stawiał 

29 S. Jarmud, dz. cyt., s. 154.
30 „On pense ici que cette affaire se términa toujours au profit des Polonais, et que quand bien 
même Varsovie viendrait à succomber, la Russie ne parviendrait, pas à succomber pour cela le 
reste de la Pologne, et qu’elle ne sera jamais maîtresse, que des lieux ou camperont ses armes et où 
ses bouletes pourraient atteindre”. St.A. Dresden No 10717. Ministerium der Auswärtigen Angel-
egnheiten Nr 3018. Ministerial – Correspondenz mit der Kgl. Gesandtschaft zu Paris Könneritz an 
Minckwitz Nr 41, Paris, le 20 juin 1831.
31 R.O. Spazier, dz. cyt., s. 202.
32 Duchowieństwo a powstanie listopadowe. (Postawa patriotyczna i życie religijne), red. W. Rostoc-
ki, J. Skarbek, J. Ziółek, Lublin 1980, s. 241.
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mężny i zwycięski opór oddziałom rosyjskim. Czyż nie udziela nam się bojowy 
zapał kiedy czytamy, jak szedł w ogień pod Grochowem w lutym 1831 r. 4. pułk 
piechoty liniowej, a znajdujący się w sztabie rosyjskim eks-głównodowodzący 
armii polskiej wielki książę Konstanty patrząc na pole walki przez lunetę bił 
brawo i wołał do otaczających go oficerów:

To mój najlepszy pułk patrzcie jak trzeba walczyć, ci wam dopiero pokażą. A tam 
spokojny Chłopicki ze szpicrutą w ręku jak na paradzie mimo wybuchających 
wokół granatów prowadził pułk do ataku33.

Takich przepięknych opisów dotyczących militarnych działań powstania 
styczniowego mało było w rzeczywistości. Wprawdzie szli nie raz głodni i słabo 
uzbrojeni kosynierzy z odwagą na armaty, ale ogień z armat był wtedy znacznie 
celniejszy i szybszy jak pod Racławicami.

We wszystkich powstaniach polskich naród bronił swej godności i hono-
ru. Wiadomo, że program margrabiego Aleksandra hr. Wielopolskiego dawał 
Polsce bardzo dużo, ale nie chronił Polaków przed moralnym następstwem zno-
szenia gwałtów. Przez ciągłe służalstwo obcemu mocarstwu następowało nieu-
stanne wynarodowienie Polaków, a jest faktem niezbitym, że naród którego 
dzieje upodobniają się i zlewają z historią swego ciemiężcy przestaje być 
w pełni narodem. Zwłaszcza w powstaniu styczniowym silnie zaznaczyła się 
propaganda rosyjska na Litwie i Białorusi. Głosiła ona perfidnie, że cesarz chce 
wziąć w opiekę „ukochany lud tylko mu panowie polscy i księża przeszkadza-
ją”. Ciągle niestety żywe były wspomnienia powstania listopadowego w czasie 
którego zaprzepaszczono rozwiązanie kwestii chłopskiej w Królestwie.

W każdym polskim powstaniu występuje problem oceny przywódców 
i szans powstania. Stanisław Stomma, autor polemicznego artykułu zamieszczo-
nego z okazji setnej rocznicy powstania styczniowego w „Tygodniku Powszech-
nym”, pt. Z kurzem krwi bratniej, twierdził, że nie powinno być powstania, 
a najlepszą drogą rozwiązania byłaby ugoda zaproponowana przez Wielopol-
skiego. On miał być też tym mężem stanu, tym wielkim politykiem, który nieste-
ty nie był zrozumiały przez panujący upór, głupotę i anarchię34. Stomma pisząc 
swój artykuł jakby nie rozumiał istoty polskich manifestacji w 1861 r. i rozgry-
wających się później wypadków. Jakkolwiek powstanie w 1863 r. było ruchem 
żywiołowym i nieprzygotowanym, to było ono czynem patriotycznym, gdyż 
naród nie pozwolił się dłużej spychać w błoto i nie godził się na pełne poniżenie 
ze strony zaplanowanej i długoterminowej polityki rosyjskiej. Faktycznie prawie 
całe społeczeństwo, które hr. Wielopolski w jego mniemaniu chciał uszczęśli-
wić, było przeciwko margrabiemu. 

Nie ulega wątpliwości, że właśnie powstanie styczniowe, a nie dwa po-
przednie powstania, odegrało ogromną rolę w przyspieszeniu integracji narodu 
polskiego. Niewątpliwie ciśnie się na usta pytanie, czy powstanie styczniowe 

33 W. Janicki, Trzy strony medalu, „Kierunki”, nr 3 z 20 I 1963 r., s. 1–6.
34 S. Stomma, Z kurzem krwi bratniej, „Tygodnik Powszechny”, nr 3 z 20 I 1963 r., s. 1–2.
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podobnie jak to z 1794 r. i 1830/1831 r. było nieuniknione i potrzebne. Aby 
odpowiedzieć na to bardzo istotne pytanie musimy wczuć się w atmosferę, która 
poprzedziła wybuch każdego powstania. A więc powinno się uwzględnić nastro-
je społeczne w okresie Konfederacji Targowickiej i w przeddzień powstania 
kościuszkowskiego, a także nastroje społeczeństwa w czasie Sądu Sejmowego 
i w przeddzień wybuchu 1830 r., kiedy planowano udział wojska polskiego 
wspólnie z rosyjskim w interwencji zbrojnej we Francji. Tak samo chcąc wła-
ściwie ocenić genezę powstania styczniowego powinniśmy się wczuć w atmos-
ferę i nastrój społeczeństwa w czasie manifestacji i burzliwych protestów z okre-
su 1861–1862. Ze zrozumienia sytuacji tamtych lat wynikało, że do powstania 
dojść musiało35.

Faktycznie bardzo trudno jest snuć porównania między rokiem 1831 
i 1863. W czasie powstania listopadowego był rząd polski, była armia i skarb, 
a w 1863 r. były tylko nierealne marzenia i olbrzymi wysiłek całego narodu, 
który mimo często uzasadnionej krytyki nie poszedł na marne. Powstanie stycz-
niowe było największą pod względem bazy społecznej i najbardziej dramatyczną 
próbą walk o pełną niepodległość. Jakkolwiek Tadeusz Kościuszko po bohater-
skiej obronie Warszawy przegrał pod Maciejowicami, a Skrzynecki, pomimo 
olbrzymich wyczynów pod Grochowem przegrał pod Ostrołęką, a ks. Stanisław 
Brzóska poniósł bohaterską śmierć w końcowej fazie powstania styczniowego, 
to wszyscy oni mają olbrzymi wkład w to, że dzięki zbrojnemu wysiłkowi Legio-
nów Józefa Piłsudskiego w 1918 r. Polska odzyskała upragnioną niepodległość. 

Trzeba koniecznie zwrócić uwagę na olbrzymie różnice, jakie zaistniały 
między powstaniem kościuszkowskim i listopadowym a styczniowym w dzie-
dzinie społeczno-politycznej. Wszyscy historycy na ogół są zgodni co do tego, 
że powstanie styczniowe miało charakter narodowo-społeczny. Brała w nim 
udział szlachta, mieszczaństwo i chłopi, brali udział właściciele ziemscy, prze-
mysłowcy, a także bezrolni. Wszystkim im poczucie głębokiego patriotyzmu nie 
było obce.

Bardzo ciekawego porównania dotyczącego zwłaszcza powstania listopa-
dowego ze styczniowym dokonał wybitny historyk Henryk Wereszycki, który 
w „Tygodniku Powszechnym” w 1983 r. opublikował znakomity artykuł Zna-
czenie powstania styczniowego w dziejach narodu polskiego. Dokonując tego 
porównania ten wszechstronny znawca powstań polskich stwierdził:

Noc listopadowa to było działanie nielicznej garstki spiskowców, ale wkrótce się 
okazało, że bez mała całe uświadomione społeczeństwo polskie solidaryzowało 
się z tym co ta garstka na własną rękę rozpoczęła. Cel który sobie spiskowcy 
w nocy listopadowej postawili miał znacznie szerszy zasięg społeczny niż drobna 
grupa inicjatorów36.

35 E. Kozłowski, W 120. rocznicę powstania styczniowego 1863, Nadzieje i Realia, „Trybuna 
Ludu”, nr 18 z 22–23 I 1983 r.
36 H. Wereszycki, Znaczenie powstania styczniowego w dziejach narodu polskiego, „Tygodnik 
Powszechny”, nr 22 z 30 V 1982 r.
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W dalszym ciągu tego bardzo cennego artykułu, Wereszycki dodaje: 
Powstanie listopadowe miało wyraźny cel, powrót do rządów konstytucyjnych. 
Początkowo nie leżało w interesie tych, którzy objęli ster rządów oderwanie Pol-
ski od Rosji. Dopiero po detronizacji w styczniu 1831 r. sprawa przybrała inny 
obrót wtedy nie do uniknięcia stał się fakt zbrojnego starcia Polski z Rosją37.

W powstaniu styczniowym od początku walczono o pełną niepodległość 
i odzyskanie granic sprzed pierwszego rozbioru, a co najważniejsze o wielką 
reformę społeczną, o uwłaszczenie chłopów i istotne zmiany społeczne mające 
na celu unowocześnić naród polski.

Bilans strat i zysków w obu powstaniach – listopadowym i styczniowym, 
był przygnębiający. Polska w 1831 r. straciła odrębność Królestwa Polskiego, 
jaką miała między rokiem 1815 a 1830, straciła własne wojsko. Ale oceniając 
rachunek zysków i strat wydaje się, że klęska 1864 r. była znacznie mniejsza niż 
klęska 1831. Powstanie styczniowe było bowiem bardzo głębokim przełomem 
w naszym życiu narodowym. Porównawczo powstanie listopadowe prowadziło 
walkę zbrojną przez 10 miesięcy a powstanie styczniowe przez 15 miesięcy. 

Już w czasie trwania powstania styczniowego zrozumiano, że możliwość 
militarnego zwycięstwa realnie nie istnieje. Na Ukrainie próba wywołania po-
wstania ludowego zakończyła się krwawą klęską. Wiadomo, że Józef Piłsudski 
studiował dzieje powstania 1863 r., bo w nim szukał doświadczenia do walki,
jaką miał w przyszłości prowadzić.

Swój artykuł Wereszycki zakończył piękną i budującą zawsze płomienną 
myślą:

Powstanie styczniowe uczy nas, że naród polski potrafi przetrwać krwawą klęskę 
i uczynić z niej zaczyn późniejszego zwycięstwa38.

Wiele informacji na temat porównania powstania listopadowego ze stycz-
niowym zaczerpnąć możemy ze wspomnień Murawjowa. Pełnił on ważne funk-
cje zarówno w 1831 r., jak i w 1863 r., a jego dane, jakkolwiek tendencyjne, 
posiadają ważną wymowę. Oceniając stan duchowieństwa w powstaniu stycz-
niowym napisał:

Duchowieństwo rzymskokatolickie wszędzie stało na czele polskiej propagandy, 
podsycało zarzewie buntu i wpajało wiarę w sukces wszystkim starym i młodym 
nawet na spowiedzi39.

Odnośnie do oceny działań powstańczych na Litwie w 1830/1831 r., Mu-
rawjow stwierdzał:

W 1830 r. kiedy to dzięki moim staraniom zniesiony został statut litewski i język 
rosyjski wprowadzono tak w sądownictwie jak w całej administracji, wszystko to 

37 Tamże.
38 Tamże.
39 M. Murawiew (Wieszatiel), Wspomnienia, Opracowanie, przekład i wstęp Z. Podgórzec, red., 
posłowie i przypisy P. Wieczorkiewicz, Warszawa 1990, s. 21.
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[…] przyjęte zostało nie tylko bez oporu lecz podany został Najjaśniejszemu Panu 
adres dziękczynny za nadanie im praw takich jak w Rosji. Działo się to w 1831 
roku w chwili rozszerzenia się największego pożaru buntu w Warszawie i w gu-
berniach litewskich. Wypada zaznaczyć, że w 1831 r. powstanie rozwijało się 
przede wszystkim w guberni kowieńskiej i wileńskiej.

Murawjow dokonał również ciekawego porównania odnośnie do udziału 
oficerów polskiego pochodzenia w 1831 r. i 1863 r. na Litwie i z dumą skonsta-
tował: 

Należy zauważyć, że w 183l nie było prawie przykładów, aby oficerowie polskie-
go pochodzenia przechodzili do buntowników. W większości służyli wiernie 
w naszych szeregach przeciw swoim współbraciom, podczas gdy w 1863 r. stało 
się zupełnie inaczej w znacznej części z woli samego rządu40.

Należy jednak zaznaczyć, że te wywody nie są całkowicie prawdziwe, 
zwłaszcza w okresie gdy dotyczą powstania listopadowego. W dalszym ciągu 
swoich wywodów Murawjow jako zdecydowany przeciwnik polskich powstań 
sugeruje: 

Rząd nasz musi się przekonać o tym, że najpierwszym wrogiem narodowości ro-
syjskiej w tym kraju (na Litwie) jest polonizm i w związku z nim katolicyzm, 
gdyż katolik i Polak są w pojęciu ludu synonimami. Dlatego osłabienie wpływu 
katolickiego w kraju jest jednym z zasadniczych środków działania, na które po-
winien zwracać uwagę rząd41.

Bardzo wartościowe okazują się spostrzeżenia znanego historyka Artura 
Śliwińskiego, zawarte w monografiach o powstaniu kościuszkowskim, listopa-
dowym i styczniowym. Dokonując analizy przyczyn niepowodzeń powstania
kościuszkowskiego wskazywał: 

Powstanie nie miało sił należycie zorganizowanych, nie miało zasobów material-
nych, nie miało poważnej siły zbrojnej, ani dowódców stojących na wysokości 
zadania. Wprawdzie armia, ożywiona duchem patriotycznym Sejmu Czteroletnie-
go, zagrzana męstwem Naczelnika biła się dobrze. Ale miała do czynienia z woj-
skami zaprawionymi w licznym bojach, doskonale zorganizowanymi, z wodzami, 
którzy posiadali i siły liczniejsze i długie doświadczenie wojenne. Tymczasem 
z wyjątkiem Dąbrowskiego wszyscy generałowie polscy, którym Kościuszko po-
wierzał samodzielne zadania nie umieli ich spełnić. Zawiedli Naczelnika, Wiel-
horski, Mokrowski, Sierakowski, Zajączek, a nawet bohaterski Książę Józef na 
szwank wystawił swą sławę w czasie oblężenia Warszawy42.

W dalszym ciągu swych wywodów Śliwiński stwierdza: 
Dzięki powstaniu [kościuszkowskiemu – H.K.] państwo polskie schodziło z wi-
downi świata z orężem w dłoni, z chwałą męstwa, które rozbłysło na polach Ra-
cławic i na bruku Warszawy, ginęło ze świadectwem żywotności, ginęło z wiel-

40 Tamże, s. 59.
41 Tamże, s. 55.
42 A. Śliwiński, Powstanie Kościuszkowskie, Lwów, 1939 r. s. 182.
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kimi ideałami, które przetrwały upadek i dały moc życia pokoleniom później-
szym43.

Równie głębokie wywody odnośnie ocen powstania daje Śliwiński w mo-
nografii poświęconej powstaniu listopadowemu. Pisze on mianowicie: 

Powstania nie zgubiła przemoc. Po zwycięstwach odniesionych na polach Wawru, 
Dembego, Igań armia polska zrównała się liczebnie z armią rosyjską a sprawno-
ścią bojową i męstwem znacznie ją przewyższała44.

Wskazuje na głębsze przyczyny polskich niepowodzeń:
Powstania nie zgubił brak środków materialnych. Raport Paskiewicza po zdo-
byciu Warszawy świadczy o wielkim bogactwie wszelkiego rodzaju sprzętów 
wojennych, odzieży i amunicji, które tam były zgromadzone. Skarb opłacał do-
tąd wszelkie koszty wojny a pożyczki za granicą częściowo były już zrealizo-
wane […]. Powstania nie zgubił brak męstwa i poświęcenia ani brak ofiarności 
publicznej. Przyczyn upadku przede wszystkim w organizacji wewnętrznej, 
w psychice powstania szukać należy […]. Tragedią powstania jest przede 
wszystkim ta okoliczność, że ludzie co je stworzyli natychmiast zniknęli z wi-
downi i wraz z sobą unieśli bezpowrotnie wielką wiarę, wielki zapał i wielkie 
poświęcenie dla sprawy45.

Bardzo istotne są również wywody Śliwińskiego w odniesieniu do jego 
ocen dotyczących powstania styczniowego. W swej pracy, pisanej z olbrzymim 
ładunkiem patriotyzmu, stwierdzał: 

Tak więc bez wojska, bez broni, bez pieniędzy rozpoczynał Komitet walkę z naj-
potężniejszym podówczas państwem militarnym w Europie. Garstka bezbronnej 
młodzieży stawała do boju z uzbrojonym od stóp do głów kolosem północy46.

Znamienne są oceny tego historyka odnośnie do roli wielkich mocarstw 
wobec Polski. Pisze on m.in.:

Z oficjalnych oświadczeń francuskich mężów stanu wynikało, że Francja nie mo-
że Polsce żadnej udzielić pomocy, że powstanie zakończyć się musi klęską, że Po-
lacy nie w ruchu rewolucyjnym lecz we wspaniałomyślności cara i jego dobrych 
chęciach szukać winni oparcia dla swych dążeń narodowych47.

Oceniając akcję rządów Europy Śliwiński trafnie konstatuje:
Jej noty były jałmużną, ciśniętą walczącemu narodowi, akcją dobroczynną ochła-
pem miłosierdzia, lecz nie były dowodem, że sprawa polska leży wielkim mocar-
stwom na sercu48.

Mocarstwa zachodnie jak było do przewidzenia nie pod kątem widzenia interesów 
polskich, lecz własnych traktowały powstanie49.

43 Tamże, s. 186.
44 Tenże, Powstanie listopadowe, Kraków [b.d.w.], s. 193.
45 Tamże, s. 93, 194.
46 Tenże, Powstanie styczniowe, Lwów 1938, s. 147.
47 Tamże, s. 174–175
48 Tamże, s. 216.
49 Tamże, s. 215.
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Artur Śliwiński dokonał również wnikliwego rozliczenia polskich strat 
w czasie powstania styczniowego: 

Powstanie styczniowe pociągnęło za sobą olbrzymie ofiary w ludziach. Na polach 
bitew padło około 20 000 powstańców, z górą 6 000 dostało się do niewoli 
i przeważnie zostało straconych, a przeszło 50 000 ludzi, stanowiących najdziel-
niejszy żywioł kraju, poszło na wygnanie w głąb Rosji i na Sybir. Wszystkie zdo-
bycze, którymi szczycił się Wielopolski zostały cofnięte: sądy, szkoły, samorząd 
wiejski i miejski, urządzenia administracyjne, słowem wszystko o czym jeszcze na 
kilka lat przed wybuchem nie ośmielano się marzyć rząd rosyjski zniszczył 
i zdeptał50.

Powstanie styczniowe jego zdaniem wzbogaciło naród po trzydziestu la-
tach zacisza, po trzydziestu latach niebytu politycznego stworzyło w dziejach 
narodu nową kartę historyczną. Śliwiński powtarza też tę niezmiernie aktualną 
tezę, że „naród nie tworzący sam swojej historii przestaje być narodem”51.

Bardzo charakterystyczna jest ocena hr. Wielopolskiego jaką przedstawił 
Śliwiński w swojej głęboko patriotycznej pracy. Pisał on mianowicie: 

Wielopolski przegrał bitwę z własnym społeczeństwem zrywającym się do boju 
o ideały Kościuszki […]. Nie rozumiał ducha czasu, nie rozumiał własnego społe-
czeństwa i przez własne społeczeństwo do końca nie był zrozumiany52.

Bardzo trafne są również uwagi Śliwińskiego odnośnie do nastrojów 
w czasie powstania styczniowego na Rusi. Pisał on mianowicie: 

Dzielna młodzież wędrowała od wsi do wsi, ale nie zdołała nigdzie chłopów poru-
szyć. Przekonała się niebawem, że lud nie tylko nie myśli o powstaniu ale, z pode 
łba spogląda na agitatorów, a tu i ówdzie na ich widok zaciska pięści, a nawet 
zbroi się w cepy, widły i kosy […]53.

Badacz wskazuje, że Romuald Traugutt bardzo trafnie oceniał naiwność 
polskich rachub na pomoc obcą. Pisał: 

Naród nie przestaje wierzyć w interwencję francuską, To już jego narów i nie-
szczęsna słabość. Zwłokę jej i rozmaite nieprzychylne pozory zawsze potrafi so-
bie wytłumaczyć, a tymczasem, wyczekując jej, nie wojuje z Moskwą na serio
[…]. Nieszczęsny błąd i ślepota54.

Historyk wskazuje również, że powstanie styczniowe spowodowało ol-
brzymi przypływ rosyjskiego nacjonalizmu. 

W Petersburgu, w Moskwie później w innych miastach zaczęto urządzać nabo-
żeństwa za poległych w walce z Polakami oficerów i żołnierzy, zainicjowano 
składki na rannych, na ofiary zamachów i terroru polskiego. Opinia rosyjska wy-

50 Tamże, s. 247–248.
51 Tamże, s. 250.
52 Tamże, s. 218.
53 Tamże, s. 199–200.
54 Tamże, s. 232.
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raźnie zwracała się przeciw powstaniu, a głosy oburzenia i nienawiści przeciw Po-
lakom po całej Rosji rozbrzmiewały coraz gwałtowniej55.

Na zakończenie swoich wywodów Artur Śliwiński wskazuje na to, że idea 
walki nie była błędem. W obronie swej tezy ten wybitny patriotycznie nastawio-
ny historyk stwierdza:

Naród, który walczy o swoją niepodległość nigdy nie błądzi. Dla narodu w niewo-
li najzgubniejszym stanem jest stan długoletniej bezczynności, przyuczający całe 
pokolenia do karnego dźwigania jarzma do życia w poniewierce i hańbie. 
Od tej pory wszystko, co w narodzie było żywe, zdrowe i niespodlałe, co cierpia-
ło, myślało i czuło, co miało poczucie honoru i godności, porywało się do walki 
z przemocą i dążyło do odzyskania utraconej wolności56.

Bardzo ciekawie brzmią również wywody zmarłego przed kilkunastu laty 
wybitnego historyka Jerzego Skowronka, na temat porównania powstania listo-
padowego ze styczniowym. W jednym ze swoich wywiadów zamieszczonym 
w „Życiu Warszawy” z 22–23 stycznia 1983 r., z okazji rocznicy powstania 
styczniowego, ten znany uczeń Stefana Kieniewicza trafnie zauważył, że w po-
wstaniu styczniowym i listopadowym istniało coś takiego jak ogólny nastrój 
społeczeństwa, jako baza pewnych decyzji. Pisał: 

Nastrój społeczeństwa poprzedzający powstanie listopadowe ukształtował się 
obiektywnie wskutek błędów zaborczej władzy. Całe społeczeństwo nie czuło się 
związane z tą władzą, z tym systemem politycznym ukształtowanym przez zabor-
cę, a także z grupą kierującą administracją w jego imieniu. Młodzież rzucająca 
hasła walki zbrojnej wystąpiła spontanicznie. Ale w 1830 roku społeczeństwo sa-
mo było przygotowane, młodzi patrioci zaproponowali mu walkę i po pewnych 
wahaniach społeczeństwo tę propozycję przyjęło. W roku 1863 było to przygoto-
wane świadomie, w sposób zorganizowany57.

Chcąc zrozumieć genezę naszych powstań należy zwrócić uwagę na głę-
bokie poniżenie z jakim zazwyczaj spotykało się społeczeństwo polskie w prze-
dedniu każdego z nich. Przedstawiciele obcych państw, a mianowicie: Ludwig 
Buchholtz, Benedykt de Caché, Jan Jakub Patz wielokrotnie wskazywali na stan 
olbrzymiego upokorzenia, jakie musiał naród znosić od Katarzyny II. Cesarzowa 
Rosji była bardzo oburzona, że Sejm grodzieński na sesji w dniu 18 listopada 
1793 r. przywrócił order Virtuti Militari ustanowiony w czasie kampanii polsko-
-rosyjskiej w poprzednim roku i zażądała od Polaków pokornych przeprosin, 
a także satysfakcji za tą obrażającą dla niej uchwałę58.

55 Tamże, s. 204–205.
56 Tamże, s. 249–250.
57 Rozmowa z doc. dr hab. Jerzym Skowronkiem, „Życie Warszawy”, nr 18, 22/23 I 1983 r.
58 GStA Merseburg Rep. 96, Nr 158F. s. 15–16, Nr 5 Buchholtz à Frédéric Guillaume II, Varsovie, 
le 18 janvier 1794 „Je joins, ici la gazette de Varsovie dans laquelle cet universel se trouve. Il est 
écrit dans les termes le plus soumis et peut être regardé comme le comble de l’humiliation”. Por. 
Haus und Hof StA Wien, Polen II Nr. 1070, De Caché an Thugut, Warschau, den 18 Januar 1794. 
„So erachte ich doch, das desfallsige nunmehro in Druck und sogar mit einer Übersetzung 
erschienene so merkwürdige Universale um so sehr hier nachtragen sollen, als dessellben mehr als 



Henryk Kocój156

Z takim samym poniżeniem godności narodu mieliśmy do czynienia 
w przededniu powstania listopadowego, zwłaszcza w okresie Sądu Sejmowego 
z lat 1827–1829. We wstępie do źródłowej pracy pt. Sąd Sejmowy 1827–1829
na przestępców stanu urzędowe akta, którą opublikował Józef Ignacy Kraszew-
ski w Poznaniu w 1873 r., czytamy: 

Przebieg całej tej sprawy, który zwiastował już sobą rok 1830 niemiłym był Rzą-
dowi. Starano się więc wspomnienie jej i wrażenie jakie wywołała zatrzeć wszel-
kimi możliwymi środkami i im naród więcej do niej przywiązywał wagi i mocniej 
się nią chlubił, co dowiódł pogrzeb Bielińskiego, tym rząd Wielkiego Księcia 
Konstantego silniej tłumił wszystko co się do niej odnosiło. Przyrzeczona i za-
pewniona konstytucją swoboda prasy, już nie istniała w Królestwie, nie wolno by-
ło ani wspomnieć o sprawie, w której dostojni Sędziowie dowiedli niezależność 
sumienia i patriotyzmu59.

Znany historyk rosyjski Aleksander Puzyrewski w dziele Wojna Polsko-
-Ruska 1831 roku zwraca uwagę, że:

[…] niezadowolenie Polaków zwrócone było ku trzem osobistościom: Zajączka, 
Nowosilcowa i Cesarzewicza Konstantego Pawłowicza60.

Jego zdaniem w przededniu 1830 r. panował w Rosji nastrój antypolski. 
W wyżej cytowanej pracy pisze on: 

Z tym wszystkim duch w wojskach był wyborny, zapał zmierzenia się z wrogiem 
niepohamowany; oburzenie przeciwko Polakom za ich powstania dzieliła armia 
cała od generała do żołnierza61.

Jeżeli chodzi o nastroje jakie panowały w przeddzień 1863 r. to bardzo 
trafna okazała się diagnoza znakomitego pisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego 
zawarta w powieści pt. Dziecię starego miasta. Stwierdzał on m.in.:

Wolność! Ale jestże kto wolny w tym kraju, który cały dokoła opasuje żelazna 
krata bagnetów, gdzie pod pozorem to wojny to polityki, to podejrzeń, można na 
każdego napaść, każdego uwięzić i bez sądu, bez dowodu bez miary winy, za 
złamaną szpilkę posłać na wiekuiste roboty do kopalni? […]. Jestli kto tam wolny, 
gdzie ani myśl ani słowo, ani serce ani ubiór, ani barwa jego, ani chód, ani posta-
wa, ani smutek i litość nie są swobodne, gdzie jeśli fantazja rządzących nie podo-
ba sobie człowieka, nie pyta o prawo żadne?62.

demütiger Ton der gegenwärtigen. herabgesunkenen Stand des Königs und der Republik Polen am 
besten schildert”. Por. STA Dresden, Loc 35774, Bd. 4, s. 31 Patz à Loss Varsovie le 18 janvier 
1794, „Le public d’ici est fort mécontent des expressions avilissantes, contenues dans cette pièce, 
et prétend, qu’elles ne convenaient nullement à une République libre” „Publiczność tutejsza jest 
bardzo niezadowolona ze zwrotów poniżających (upadlających, hańbiących) zawartych w tym 
uniwersale, gdyż one nie są do pogodzenia z regułami jakie obowiązują w państwie faktycznie 
niepodległym”.
59 Sąd Sejmowy 1827–1829. Na przestępców stanu urzędowe akta, zebrane staraniem Tadeusza 
Bieczyńskiego, sekretarza prezydialnego Sądu Sejmowego, Wydane przez J.I. Kraszewskiego,
Poznań 1873, s. V.
60 A. Puzyrewski, Wojna Polsko-Ruska 1831 r., Warszawa 1899, s. 14
61 Tamże.
62 J.I. Kraszewski, Dziecię starego miasta, Warszawa 1922, s. 159.
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Bardzo interesującą ocenę powstania listopadowego przedstawił Włady-
sław Bogatyński w znanej pracy wydanej w stulecie powstania, pisząc m.in.:

Powstanie pozostało w dziejach wspaniałym objawem naszej żywotności narodo-
wej, która nie pozwalała nam ugiąć karku pod jarzmem niewoli manifestacją na-
szego prawa i woli do niepodległego bytu, chlubnym dowodem wspólności idei 
wolnościowych ludów, wreszcie ożywieniem patriotyzmu na dalsze etapy w wy-
zwoleńczych dążeniach narodu, co upadł ale nie zniszczał. Dziś w perspektywie 
stu lat rozumiemy i oceniamy lepiej niż dawniej wysiłek naszych przodków, zda-
jemy sobie sprawę, że powstanie listopadowe było mimo wszystko zwycięstwem 
ducha, który krzepił naród na dalszą drogę tułaczą63.

W cennym zbiorze artykułów zamieszczonym w powyższej pracy jeden 
z autorów dokonał ciekawego porównania szans trzech powstań. Napisał on 
mianowicie:

Nie mówiąc o dawniejszych konfederatach barskich, pierwszym było na większą 
skalę powstanie Kościuszki 1794 r. Wobec dwóch zaborców powstanie to nie 
miało szans powodzenia ale w samej wojnie z Rosją miało widoki zwycięstwa, 
gdyby było porwało cały naród. Niestety większość narodu nie wierzyła w powo-
dzenie, do Kościuszki szły tylko bardzo szczupłe siły, upadek musiał nastąpić64.

W odniesieniu do powstania listopadowego ten autor dał następującą oce-
nę. Powstanie miało wszelkie szanse wygrania: porwało cały naród, dawało 
liczne dowody ofiar i bohaterstwa, przynosiło zapał i ochotę. Cóż, kiedy to 
wszystko było tylko u żołnierzy, a nie u dowódców. Wiara i wola zwycięstwa 
była w szerokich kołach społeczeństwa, ale nie u osób na czele stojących. Nie 
mieli jej przede wszystkim wodzowie naczelni jak Chłopicki i Skrzynecki, za-
miast ataku podjęli obronę, zamiast zniszczenia przeciwnika chcieli ratować co 
się dało, zamiast zwycięstwa myśleli o układach. W tych warunkach zmarnowa-
no ofiarność i zapał narodu, zabito wiarę w odzyskanie orężem swobody a wpo-
jono na dłuższy czas przekonanie o niezmożonej potędze Rosji. 

Następne powstanie z 1863 r. od początku nie miało żadnych szans za sobą. Lu-
dzie szli do niego z rozpaczy, a nie z chęcią i wiarą w zwycięstwo, celem ich było 
znieść ten i ów oddział kozacki, a nie zwyciężyć Rosję. Powstanie niezorganizo-
wane należycie musiało kryć się po lasach i nawet w obronie jakichś granic kraju 
myśleć nie mogło. Upadło nie znalazłszy nawet takiej sympatii w Europie jaką 
cieszyła się wojna z 1831 r.65.

W czasie powstania styczniowego wielokrotnie nawiązywano do chlubnej 
tradycji powstania listopadowego. Pierwsza manifestacja patriotyczna w War-
szawie odbyła się 11 czerwca 1860 r. z okazji pogrzebu wdowy po gen. Józefie
Sowińskim bohaterskim obrońcy Woli w czasie powstania listopadowego. Poli-
cja jeszcze nie reagowała. Zachęcona tym powodzeniem młodzież organizowała 

63 W. Bogatyński, Czem było powstanie listopadowe? [w:] Powstanie listopadowe 1830–1831,
Lwów 1931, s. 19.
64 M. Gumowski, Nasze wojny z Rosją [w:] Powstanie listopadowe 1830–1831, Lwów 1931, s. 37.
65 Tamże.
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dalsze demonstracje. Kolejna odbyła się z okazji warszawskiego zjazdu monar-
chów trzech państw zaborczych w październiku 1860 r. Cuchnącym płynem 
oblano wówczas salę teatralną, pocięto obicia na fotelach cesarskiej loży, a tym 
Polakom, którzy chcieli witać monarchów obcinano poły u fraków. W listopa-
dzie tegoż roku w rocznicę wybuchu powstania listopadowego, przed kościołem 
karmelitów, gdzie przed laty istniało więzienie polityczne, zgromadził się tłum. 
Po raz pierwszy zabrzmiał wtedy od wielu lat nieśpiewany hymn Boże coś Pol-
skę oraz inne pieśni kościelne. Potężne demonstracje warszawskie 25 i 27 lutego 
na Starym Mieście zostały zakończone salwami rosyjskimi i śmiercią pięciu 
Polaków. Pogrzeb zabitych 2 marca wywołał nową manifestację, której dawno 
nie widziano w Warszawie. Pogrzeb abp. Antoniego Melchiora Fijałkowskiego 
w październiku 1861 r., zamachy na wielkiego księcia Konstantego i margrabie-
go Aleksandra hr. Wielopolskiego latem 1862 r. i wiele innych może mniej gło-
śnych, lecz dla podniesienia patriotycznych nastrojów tak samo ważnych de-
monstracji ulicznych i kościelnych, a z drugiej strony represje władz carskich 
z ogłoszeniem 14 października 1861 r. stanu wojennego w Warszawie, potwier-
dzały, że sytuacja staje się coraz bardziej gorąca66.

Rzecz charakterystyczna, że w czasie pogrzebu abp. Fijałkowskiego (zm.
5 października 1860 r.), znanego patrona manifestacji narodowych, nastąpiło 
pewne zbratanie mieszkańców Warszawy z chłopami, którzy przybyli na po-
grzeb głównie z okolic Łowicza. Na uwagę zasługuje fakt, że jeden z chłopów 
na przyjęciu w Hotelu Europejskim zrobił uwagę, by to zbratanie nie zakończyło 
się tak jak w czasie powstania listopadowego, kiedy to chłopi prócz obietnic nic 
nie otrzymali. Pozwolę sobie także przytoczyć większy fragment tego opisu: 

Nazajutrz w Hotelu Europejskim wyprawiono obiad dla chłopów, na którym speł-
niono toast zgody i oswobodzenia i szczęścia kraju. Także mowy o braterstwie lu-
du z panami, wzywające do wspólnej pomocy brzmiały nieustannie. Ze strony 
występował z mową dzielny jakiś i sędziwy wieśniak, napominając, aby te przy-
rzeczenia nie poszły tak z niczem jak w 30-ym roku, kiedy to dużo mówiono, 
a nic nie zrobiono67.

Na temat manifestacji warszawskich 1861 r. ukazała się źródłowa praca 
w 1916 r. pt. Manifestacje Warszawskie w 1861 r. Przedstawiono w niej prze-
bieg jednej z takich manifestacji: 

Od Krakowskiego Przedmieścia w hałasie bojowym wśród świstu kul rozległ się 
błagalny głos „Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad 
nami”. Kapucyn szedł bronić krzyżem mordowanego ludu. Żołnierze bagnetami 
uderzyli na niego i idących za nim – padł zakonnik powalony kolbami [...]. Ran-
nych ciągniono do zamku, trupy kozacy wlekli na koniach za nogi, roztrącając im 

66 Wywiad prof. Zdzisława Grota, W 120 rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Ponury 
epizod czy przełomowy moment, „Słowo Powszechne”, nr 16 z 22–23 i 24 I 1983 r.
67 Śmierć i pogrzeb abp. Fijałkowskiego – zob. Manifestacje warszawskie w 1861 roku, Warszawa 
1916, s. 87.
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głowy o bruki, adiutant Mayendorf biegał wołając „więcej więcej jeszcze polskiej 
krwi”, a Gorczakow i inni dygnitarze przypatrywali się rzezi z okna”68.

W dalszym ciągu tej wstrząsającej relacji czytamy:
Lud nie miał się czym bronić, nie było strzelb ani kamieni, na Podwalu tylko 

szczapami odpierał ciosy i dorożkami usiłował się zasłonić. Żołnierze mieli roz-
kaz porywać trupy i rannych, a lud pięściami ich bronił. O rannych ucierał się 
z nimi do ostatniego a trupy z rąk im wydzierał69.

Byłoby ciekawym również zwrócić uwagę na to jakie pieśni śpiewało spo-
łeczeństwo polskie w poszczególnych powstaniach. Wiadomo, że już w 1831 r. 
krążył w Warszawie znany wiersz: 

A kto powie że Moskale
Są to bracia nas Lechitów
Temu pierwszy w łeb wypalę
Przed kościołem Karmelitów.

Wiersz ten był również bardzo popularny wśród powstańców w 1863 r.70.

Franciszek Rawita-Gawroński trafnie napisał analizując sytuację w prze-
dedniu powstania styczniowego, że rząd rosyjski nie rozumiał i nie doceniał tego 
potężnego religijnego nastroju jaki się w Polsce objawiał. Można u niego do-
strzec pewną analogię jak kształtują się nastroje społeczeństwa, gdy rząd nie 
stara się uwzględniać żywotnych postulatów całego narodu. Pisał on mianowicie: 

Wzburzenie umysłów było wielkie, ale jak je uspokajać, jakimi środkami, skoro 
naród do przedstawicielstwa rządowego zaufania nie miał, a do wypowiadania 
swoich pragnień zamykała usta cenzura71.

Wspomniany autor bardzo krytycznie oceniał warunki, w jakich doszło do 
powstania styczniowego. Wskazywał on, że:

Powstanie rozpoczęło się oczywiście od Królestwa Polskiego, ale w najgorszych 
warunkach w ogóle bo wśród zimy i bez broni72.

Pisał także:
Widzieliśmy, w jakich ciężkich warunkach rozpoczęło się powstanie: wśród zimy, 
bez broni, bez wodzów, bez funduszów, bez amunicji prawie można by powie-
dzieć bez planu, a co najważniejsza przy nieprzychylnym usposobieniu ludności 
wiejskiej, którą rząd rosyjski ciągle podburzał przeciwko panom73.

68 Strzelanie pod zamkiem – tamże, s. 69.
69 Tamże, s. 71.
70 F. Rawita-Gawroński, Walka o wolność w roku 1863, Lwów 1913, s. 27. Por. J. Grabiec, 
W sześćdziesiątą rocznicę powstania styczniowego, 22 stycznia 1863, Warszawa 1923, s. 20 („Bę-
dziesz jeszcze wisiał carze A wraz z tobą dygnitarze”), s. 26 („Precz z amnestią – bijmy wroga To 
jedyna mężnych droga”).
71 Tamże, s. 34.
72 Tamże, s. 60.
73 Tamże, s. 120.
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Jednakże w dalszym ciągu pracy Autor wspomina o dużej przychylności 
chłopów polskich. Pozwolę sobie zacytować tę jego znamienną wypowiedź: 

W chłopskiej chacie powstaniec znajdował rzadki wypoczynek, chociaż wiedzia-
no, że wieś i chałupę Moskale z ogniem puszczą, jego ubogą strawą się żywił, pod 
jego opieką z ran się leczył. Włościanin był przewodnikiem oddziałów, był dobo-
rowym informatorem o ruchach i sile nieprzyjaciół a trzeba przyznać, że bardzo 
rzadko nieżyczliwość lub zdrada plamiła jego sumienie74.

Z ciekawą oceną powstania styczniowego możemy się spotkać w pracy 
Józefa Dąbrowskiego, wydanej pod ps. J. Grabiec, pt. W sześćdziesiątą rocznicę 
powstania styczniowego 22 stycznia 1863 roku. Czytamy w niej: 

Straty nasze wszędzie były ogromne. Na ogień karabinowy i armatni powstańcy 
mogli odpowiadać zaledwie ze strzelb myśliwskich, a w małej tylko części ze 
zdobytych karabinów. Brak wyszkolenia żołnierzy powstańczych, nieznajomość 
sztuki wojennej u przeważnej części dowódców, też nie mało przyczyniły się do 
klęsk naszych w polu75.

Autor ten daje głęboką ocenę polskiego zrywu powstańczego pisząc:
A przeciw tym bohaterskim wysiłkom stała 400 tysięczna armia moskiewska 
dobywająca wszystkich sił, aby ruch zbrojny stłumić a Polskę pokonaną do tro-
nu carskiego powlec76.

W wielu artykułach, jakie ukazały się w 1963 r. w związku z setną roczni-
cą powstania styczniowego dokonano porównawczych analiz wszystkich trzech 
polskich powstań. W znakomitym artykule Janusza Maciejewskiego pt. Sto lat
opublikowanym w „Nowej Kulturze” (nr 4 z 27 I 1963 r.), znajdujemy interesu-
jące porównanie tych polskich zrywów powstańczych. Autor pisał m.in.:

Powstanie listopadowe w efekcie przegranej przyniosło likwidację autonomii 
Królestwa, zamknięcie uniwersytetów, wyprowadzenie z kraju kilku tysięcy naj-
wartościowszej inteligencji. Kulturalne skutki tego nie dały długo na siebie cze-
kać. Ogólne obniżenie umysłowości w kraju po 1831 roku jest rzeczą nie wyma-
gającą dowodzenia77.

Natomiast oceniając powstanie styczniowe autor stwierdza:
Dotychczas przywykło się traktować rok 1863 jako najboleśniejsze, najtragicz-
niejsze i najbardziej szaleńcze z naszych powstań78.

Przyznać należy, że stosunkowo zbyt płytką i powierzchowną ocenę 
przedstawił autor, jeżeli chodzi o insurekcję kościuszkowską. Skonstatował on 
mianowicie: 

74 Tamże, s. 120–121.
75 [J. Dąbrowski] J. Garabiec, W sześćdziesiątą rocznicę powstania styczniowego, 22 stycznia 
1863, Warszawa 1923, s. 17.
76 Tamże, s. 28.
77 J. Maciejewski, Sto lat, „Nowa Kultura”, nr 4 z 27 I 1963 r., s. 1, 11.
78 Tamże, s. 1–13.
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Insurekcja kościuszkowska nie wywalczyła niepodległości. Przyczyniła się nato-
miast bezpośrednio do trzeciego rozbioru, do zahamowania w efekcie opóźnienia 
potężnego w ostatnich latach Rzeczypospolitej nurtu demokratyzacji politycznej, 
rozwoju elementów kapitalistycznych w ekonomice, postępu kultury i nauki. Stra-
ty wielokrotnie przerosły te korzyści, które płynęły ze zrośnięcia z tradycją walk 
wyzwoleńczych demokratycznej legendy kościuszkowskiej79.

Jego zdaniem powstanie styczniowe poniosło klęskę tylko jako wojna naro-
dowo-wyzwoleńcza. Jako rewolucja społeczna zakończyło się ono zwycięstwem.

Wielu historyków starało się zwrócić uwagę na główne skutki polskich 
powstań. Ciekawą ocenę strat polskich w powstaniu styczniowym przedstawił 
Zygmunt Mańkowski w artykule pt. Powstanie styczniowe. Spór o skutki za-
mieszczonym w „Polityce” (nr 3 z 15 I 1983 r.). Napisał: 

W powstaniu na polach bitew, w starciach zbrojnych i potyczkach poległo około 
20-tysięcy powstańców. Ponad 15 tysięcy poddało się do niewoli i czekał ich 
ciężki los. Około 670 powstańców i spiskowców zostało rozstrzelanych lub po-
wieszonych. Liczbę zesłany na Syberię ocenia się na 8 tysięcy. Na zachód na 
emigracyjną tułaczkę udało się około 50 tysięcy osób, a wszystko to tylko z zabo-
ru rosyjskiego, gdyż wiadomo, że represje dotknęły również znaczną liczbę osób 
w innych zaborach80.

Niestety nie dysponujemy dokładnymi danymi o stratach Polaków, 
a zwłaszcza Rosjan podczas wszystkich bitew stoczonych w okresie powstania 
listopadowego. Bliższe dane posiadamy dzięki pracom prof. Wacława Tokarza 
o stratach poniesionych w czasie bitwy pod Grochowem i Ostrołęką. W tym 
miejscu na uwagę zasługuje ciekawa relacja posła saskiego z Wiednia, który 
w swej depeszy z 16 kwietnia 1831 r. powołał się na wypowiedź samego cesarza 
Austrii, który ubolewał nad tym, że w dotychczasowych walkach do połowy 
kwietnia zginęło po obu stronach ok. 50 000 ludzi81.

Wiele wartościowych uwag na temat szans polskich powstań, a zwłaszcza 
powstania styczniowego, wypowiedział znany historyk Marian Żychowski 
w artykule pt. Po stu latach, opublikowanym w „Polityce” (nr 3 z 19 I 1963 r.). 
Historyk ten zastanawiał się nad bardzo istotnymi problemami, a mianowicie: 
Jaka była geneza powstania i jakie były podstawowe przyczyny tego wybuchu? 
Jaka była rola społeczna i polityczna poszczególnych klas i warstw społecznych 
w insurekcji? Jakie były szanse zwycięskiego wyjścia ze zmagań z zaborcą 
i zarazem jakie były główne źródła klęski, wewnętrzne czy zewnętrzne, czy też 
decydowały jedne i drugie?82.

79 Tamże.
80 Z. Mańkowski, Powstanie styczniowe. Spór o skutki, „Polityka”, nr 3 z 15 I 1983 r., s. 12.
81 Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten No 
3149. Ministerial Correspondenz mit der Kgl. Gesandtschaft zu Wien, Uchtritz à Minckwitzt, 
Vienne 16 apri1 1831 „L’Empereur m’a fait l’honneur de me dire avant-hier, qu’il y, avait déjà 
50 000 hommes de tués et de blessés des deux côtés depuis le commencement des hostilités”.
82 M. Żychowski, Po stu latach, „Polityka”, nr 3 z 19 I 1963 r., s. l.
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Jak trafnie zaznaczał prof. Henryk Wereszycki już przed 55 laty, Polakom 
zawsze wydawało się, że do obowiązku mocarstw należy pomaganie Polsce. 
Tymczasem powinno się zastanowić, jaką rolę odgrywały polskie sprawy 
w polityce danego państwa83. Faktycznie większość naszych polityków, prawie 
w każdym powstaniu, była bardzo naiwna w ocenie polityki wielkich mocarstw, 
a zwłaszcza Rosji. Przykładem tego może być list Ignacego Potockiego, który 
wysłał już po upadku powstania kościuszkowskiego do Katarzyny II, sugerując 
jej postulat nadania Polsce konstytucji84.

Natomiast Stanisław August Poniatowski, również po upadku powstania 
kościuszkowskiego, 21 listopada 1794 r. pisał niezwykle pokorny list do Kata-
rzyny II prosząc ją błagalnym tonem o ratunek dla Polski, której w związku ze 
zniszczeniami wojennymi zagraża katastrofa gospodarcza, głód i nędza85.
Oczywiście jak należało przewidywać Katarzyna II udzieliła cynicznej odpo-
wiedzi, że Polacy są sami winni swoich nieszczęść, gdyż wywołali niepotrzebnie 
powstanie.

Należy zwrócić uwagę, że we wszystkich powstaniach dyplomacja rosyj-
ska występowała zdecydowanie wrogo wobec Polski starając się nadać własny
punkt widzenia dyplomacji Wielkiej Brytanii, czy Francji. Ambasadorzy rosyj-
scy prawie zawsze wobec polskich reprezentantów pełniących misje w tych 
krajach stosowali metodę perswazji i starali się wykazać, że najlepszą drogą 
wiodącą do celu jest nie walka zbrojna, lecz liczenie na wspaniałomyślność ca-
ratu. Ta tendencja bardzo silnie wystąpiła zwłaszcza w okresie powstania listo-
padowego86.

Należy zwrócić uwagą, że we wszystkich naszych powstaniach popełnia-
no szereg istotnych błędów. Faktem jednak jest, że najwięcej błędów popełniono 
w powstaniu listopadowym. Wskazywał na to poseł saski Karl Emil von Uch-
tritz w depeszy do Jona (Johanna) Minkwitza, ówczesnego ministra spraw za-
granicznych Saksonii z 30 kwietnia 1831 r., wysłanej z Wiednia. Poseł ten po-

83 H. Wereszycki, Powstania polskie na tle sytuacji międzynarodowej. Referat wygłoszony na 
zjeździe historyków w Krakowie z dnia 16 IX 1958 [w:] tenże, Niewygasła Przeszłość, refleksje 
i polemiki, Kraków 1987, s. 50.
84 Sächsisches Hauptstaatsarchiv 10026, Geheimes Kabinett, Loc.3577/4, Idée du comte Ignace 
Potocki sur la pacification de Pologne, s. 317–318. Memoriał ten dołączony został do depeszy 
Patza z 6 décembre 1794 No 96, s. 317–318.
85 Sächsisches Hauptstaatsarchiv 10026 Geheimes Kabinett Loc. 3577/4. List Stanisława Augusta 
Poniatowskiego do Katarzyny II, Varsovie, le 21 novembre 1794 „La Pologne commence déjà 
à assembler à un desert”, s. 316. List dołączony do depeszy Patza z 6 décembre 1794 No 96.
86 Sächsisches Hauptstaatsarchiv 10717, No 3018. Ministerial – Correspondenz mit der Königl, 
Gesandtschaft zu Paris. Könneritz à Minckwitz, Paris 18 juillet 1831. „Que toute démarche de la 
France en faveur des Polonais tournerait immédiatement contre eux, que l’Empereur ne pourrait 
accepter aucune médiation et que dans le cas où la France prendrait une attitude ménaçante l’Autriche 
et la Prusse entreraient immédiatement en Pologne pour étouffement toute cette révolte, il me priait 
de dire aux Polonais, qu’ils seraient encore les dupes d’une bravade français et que le seul moyen 
pour eux de se tirer honorablement d’affaires était de revoquer le déchéance et se fier à l’Empereur 
que de son côté ferait aussi un pas, pour arriver à un arrangement”.
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równał względnie korzystną sytuację militarną w jakiej znalazł się Skrzynecki 
będąc naczelnym dowódcą, do tej w jakiej był sam Napoleon w 1796 r. Wtedy 
właśnie w połowie kwietnia mógł on rozbić większość korpusów rosyjskich, 
które nie posiadały ze sobą żadnej łączności. Było to z jego strony błędem ol-
brzymim i przyczyniło się w poważnym stopniu do ostatecznego zwycięstwa 
wojsk rosyjskich87.

Dobrze byłoby ewentualnie dokonać pewnych porównań jak wyglądał 
udział zaboru pruskiego w poszczególnych polskich powstaniach. Wiadomo, że 
w czasie powstania kościuszkowskiego zabór pruski włączył się aktywnie 
w końcowej fazie powstania odciążając poważnie obronę Warszawy i powodu-
jąc w pewnym stopniu odstąpienie Fryderyka Wilhelma II od polskiej stolicy.

Udziałowi Wielkopolski w powstaniu listopadowym poświęcił prof. An-
drzej Wojtkowski swój znakomity artykuł w „Kwartalniku Historycznym” 
z 1930 r. Podał on ważny fakt, że w liczbie 271 poznańskich uczestników po-
wstania było 33 uczniów gimnazjalnych88. Jeżeli chodzi o powstanie styczniowe 
to najwybitniejszy znawca tego problemu Zdzisław Grot stwierdził, że łącznie 
w walkach powstania styczniowego wzięło udział ok. 3000 osób z Księstwa 
Poznańskiego89.

Nasze pobieżne rozważania o szansach polskich powstań narodowo-
wyzwoleńczych pozwolę sobie zakończyć znamienną odezwą Józefa Piłsudskie-
go z 21 stycznia 1919 r. do Wojska Polskiego, która nigdy nie straciła wartości 
i ze względu na wydźwięk patriotyczny może służyć za cenny drogowskaz 
i wskazówkę, jakie wnioski z tych chlubnych tradycji niepodległościowych po-
winni wyciągnąć zarówno rządzący, jak i cały naród. Pozwolę sobie przytoczyć 
większy fragment z tej odezwy:

ROZKAZ WODZA NACZELNEGO DO WOJSKA
Żołnierze!
Pięćdziesiąt lat temu Ojcowie nasi rozpoczęli walkę o niepodległość Ojczyzny. 
Szli nie w lśniących mundurach, lecz w łachmanach i boso, nie w przepychu tech-
niki, lecz ze strzelbami myśliwskiemi i kosami na armaty i karabiny. Prowadzili 
wojnę rok cały, pozostając, jako żołnierze, niedoścignionym ideałem zapału, 
ofiarności i trwania w nierównej walce, w warunkach fizycznych jak najcięż-
szych. Przegrali wojnę i po ich klęsce niewola wciskać się poczęła do dusz pol-

87 Sachsisches Hauptstaatsarchiv Dresden No 10717, Ministerium der Auswärtigen Angelegen-
heiten No 3149. Ministerial – Correspondenz mit der Königl. Gesandtschaft zu Wien 1831. No 43 
a Uchtritz à Minckwitz, s. 232, „Skrzynecki continue à se trouver à peu près dans la même 
situation que Bonaparte en 1796, entouré de plusieurs corps sans aucune communication entre eux, 
que réunis ne pourraient pas manquer de l’écraser, on lui fournit l’occasion, de les battre l’un après 
l’autre séparément”.
88 A. Wojtkowski, Udział Wielkopolski w powstaniu listopadowym, „Kwartalnik Historyczny”, 
Lwów 1930, s. 435.
89 Wywiad prof. dr Zdzisława Grota w 120 rocznicę wybuchu powstania styczniowego „Ponury 
epizod czy przełomowy moment”, „Słowo Powszechne”, nr 16 z 22–23–24 I 1983 r. Por. Z. Grot, 
Rok 1863 w zaborze pruskim, udział społeczeństwa polskiego w powstaniu styczniowym, Poznań 
1963.



Henryk Kocój164

skich, czyniąc z Polaków nie niewolników z musu, lecz nieledwie z własnej chęci, 
szukających poprawy losu przez protekcję u swych panów rozbiorców i w ogóle
obcych. Jako żołnierze i Obrońcy Ojczyzny, zostali w Polsce usunięci przez 
swych współczesnych gdzieś w kąt daleki, jako rzecz, o której zapomnieć należy.
Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 63 roku są i pozostaną ostatnimi żoł-
nierzami Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnier-
skich, które naśladować będziemy.
Belweder, dnia 21 stycznia 1919 roku.
Józef Piłsudski
Wódz Naczelny90.

Warto także pamiętać ciągle o tym, jaki głęboko patriotyczny artykuł na-
pisał Prymas Tysiąclecia ks. Stefan Kardynał Wyszyński z okazji setnej rocznicy 
powstania styczniowego. Ponieważ jego wymowa jest ponadczasowa, a jego 
autor czuł i rozumiał zawsze żywotne dążenia narodu polskiego, dlatego dobrze 
będzie do Jego wiekopomnych myśli stale nawiązywać, gdyż z nich czerpać 
należy nadzieję i otuchę do walki o pełne prawa naszego, tak bardzo doświad-
czonego nieszczęściami przegranych powstań, polskiego społeczeństwa.

Ale rzecz pewna, że naród bez tego zrywu, okupionego krwią, nie ostałby się 
bismarckowskiej polityce Kulturkampfu. Nie oparłby się germanizacji i rusyfi-
kacji. Przed tym etapem, który dla umęczonego narodu był jedną z najcięższych 
prób, trzeba było ofiar. Te ofiary padły i wydały swój owoc, bo obudziło się 
sumienie narodu. My bardzo często robimy nad trumną rachunek sumienia. 
I naród polski nad trumną Powstańców 1863 roku zrobił rachunek sumienia. Był 
on dla nas zbawczy. Dlatego z głęboką czcią klękamy na śladach krwi naszych 
braci, którzy nie zawahali się oddać jej, abyśmy żyć mogli. Z głęboką czcią ca-
łujemy drogi ich bitew, na których ofiarność zda się w beznadziejny sposób 
walczyła o niewątpliwe prawo wolności. I nie car miał rację, gdy na Zamku 
Warszawskim odpowiadał butnie: „Porzućcie wszelkie sny!” – tylko właśnie ci, 
co padali, obejmując miłosiernie otwartą piersią ukrzyżowaną pierś Matki-
Polki. Tylko oni mieli rację! A my po stu latach wiemy to jeszcze lepiej [...].
Ks. Stefan kardynał WYSZYŃSKI
Prymas Polski91.

90 A. Galiński, Jak obchodzić rocznicę powstania styczniowego, Łódź 1934, s. 44.
91 Ks. Stefan Wyszyński, W stulecie powstania styczniowego, „Zeszyty Historyczne”, z. 74, Paryż 
1985.
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Dariusz Złotkowski
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

REALIZACJA CARSKIEGO 
DEKRETU UWŁASZCZENIOWEGO 

Z 19 LUTEGO (2 MARCA) 1864 R. 
W „PAŃSTWIE KŁOBUCKIM”

Powstanie styczniowe, jeden z naszych etapów w walce o odzyskanie nie-
podległości, miało także swój wymiar gospodarczy. I nie chodzi tu tylko o bez-
pośrednie zniszczenia spowodowane skutkami walk, tj. spalone, spustoszone 
dwory i niektóre wsie, konfiskaty majątków jako represje za udział szlachty 
w powstaniu, wyroki rosyjskich sądów wojennych, zesłania w rozmaitej formie 
i kierunku, kontrybucje wojenne, czy szerzej osłabienie polskiego stanu posia-
dania w rolnictwie. Triumfująca, rosyjska władza zaborcza w wymiarze ekono-
micznym próbowała, z niemałym skutkiem, rozwiązać najbardziej palącą kwe-
stię polskiej wsi XIX w., tj. sprawę zniesienia pańszczyzny i uwłaszczenia chło-
pów. Celem niniejszego artykułu jest próba pokazania jak przebiegł proces reali-
zacji carskiego dekretu uwłaszczeniowego z 19 lutego (2 marca) 1864 r. w „Pań-
stwie Kłobuckim”.

Zwarty kompleks dóbr ziemskich o powierzchni ok. 12 271 ha (10 861 ha
to lasy, 1410 grunty orne), położony w północno-zachodnim krańcu historycznej 
Małopolski, jest przedmiotem szerszych badań piszącego te słowa1. Omawiany 
majątek tworzący „Państwo Kłobuckie” pod Częstochową, był określany jako 
„jeden z najrozleglejszych w Królestwie Polskim”. Dobra te obejmowały dwie 
części. Część A: miasto Kłobuck z przyległymi wsiami: Zagórze z folwarkiem 
i młynem; Zakrzew z folwarkiem i młynem; Łobodno z sołectwem i młynem; 
wieś Mała Wręczyca; Wielka Wręczyca z folwarkiem i młynem, z folwarkiem 
Kopskie, koloniami: Długi Kąt, Kopiec Borowy, Borowa; Grodzisko z folwar-
kiem, sołectwem i młynem, wieś Pierzchno. Część B: z folwarkiem Błaszczyki; 
wsiami: Praszczyki, Wyrazów, Blachownia, Trzepizury; Dobra Ziemskie Kocin 
z folwarkiem i młynem; Dobra Ostrowy z folwarkiem, sołectwem i młynem, 
niemniej Dobra Biała Górna i Dolna2.

1 Maszynopis pracy: D. Złotkowski, Dzieje „Państwa Kłobuckiego”. Studium gospodarcze [w przy-
gotowaniu].
2 Archiwum Państwowe w Częstochowie [dalej: APCz.], Wydział Hipoteczny Powiatu Często-
chowskiego [dalej: WHPCz.], sygn. 2/164, s. 6.
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U schyłku XVIII w. opisany obszar występował jako starostwo kłobuc-
kie3. Praktycznie do końca Rzeczypospolitej szlacheckiej pozostawał on w ręku 
Zakonu OO. Paulinów (od 1658 r.) i przeznaczony był na pokrycie kosztów 
utrzymania twierdzy jasnogórskiej4. Dobra te skonfiskowane przez władze pru-
skie, deklaracją króla Fryderyka Wilhelma III z 28 lipca 1798 r. zostały nadane 
pruskiemu ministrowi Chrystianowi Henrykowi Kurcjuszowi hr. de Haugwitz. 
W ręku Haugwitzów (ojca, a następnie syna Pawła) pozostawały do 1833 r. 
Wtedy to za sumę 80 000 talarów (tj. 480 000 złp) nabył je Benedykt Lemański, 
działacz gospodarczy, mający powiązania ekonomiczne i rodzinne z Piotrem 
Steinkelerem, a przez niego z braćmi Łubieńskimi i Bankiem Polskim. Warto tu 
podać, że przykładem jego operatywności było uzyskanie zgody na wystawienie 
w jego prywatnych dobrach, na terenie wsi Blachownia, dwóch wielkich pieców 
za pieniądze Banku Polskiego, z możliwością przejęcia ich po 20 latach wspól-
nego użytkowania. 

Okres gospodarowania w „Państwie Kłobuckim” przez Benedykta Le-
mańskiego tj. lata 1833–1851, był czasem rozkwitu tych dóbr. Po pierwsze wzo-
rowo prowadzono gospodarkę rolną i hodowlaną, następnie widoczny był roz-
wój przemysłu rolno-spożywczego głównie gorzelnictwa, budowa nowych mły-
nów i tartaków przetwarzających drewno z rozległych lasów, wreszcie wydoby-
wanie rudy żelaza, jej sprzedaż do Panek jak również, zarysowana już, budowa 
własnych wielkich pieców w Blachowni, pozwalają bez przesady zaliczyć go do 
pionierów polskiego kapitalizmu.

Warto tu przywołać także dzieci Benedykta Lemańskiego, pozwoli to peł-
niej uchwycić jego pozycję społeczną:

− Edward Lemański (najstarszy syn, dziedzic „Państwa Kłobuckiego),
− Ludwik Lemański „obywatel zamieszkały w Londynie, czasowo w Warszawie”,
− Karolina z Lemańskich Stojowska zamężna z Hipolitem Stojowskim „sędzią 

pokoju okręgu kieleckiego, w dobrach Krasocinie, okręgu kieleckim zamieszka-
łego”,

− Marianna z Lemańskich zamężna l. voto z Piotrem Steinkellerem, 2. voto z hr. 
Mikołajem de Rouguet, generał-adiutantem cesarza Napoleona III,

− Kamila z Lemańskich „pierwszego ślubu Czesława Biernackiego żona, powtór-
nego Karola Helmuta barona de Maltzau”,

− Wiktor Lemański „ppłk wojsk cesarko-rosyjskich” zamieszkały w Warszawie.

W chwili gdy Edward Lemański formalnie odkupił dobra od swego ojca, 
tj. 4(16) grudnia 1851 r., ich wartość oszacowano na 750 000 złp czyli 112 500 
rubli5. Syn Benedykta Lemańskiego właścicielem „Państwa Kłobuckiego” był 
stosunkowo krótko. Zginął w 1863 r., wskutek konfliktu z powstańcami Józefa 
Oxińskiego.

3 Obszar starostwa kłobuckiego był bardziej rozległym niż tereny późniejszego „Państwa Kłobuc-
kiego”.
4 D. Złotkowski, Udział Zakonu OO. Paulinów w życiu społeczno-politycznym Rzeczypospolitej 
w XVIII wieku, Częstochowa 1994, s. 85–118.
5 APCz., WHPCz., sygn. 2/164, Wydział Drugi Księgi Wieczystej, s, 6–7. Więcej: s. 161–163.



Realizacja cesarskiego dekretu uwłaszczeniowego… 169

Kolejny właściciel „Państwa Kłobuckiego” to hrabia Guido Henckel von 
Donnersmarck – pruski przemysłowiec z Górnego Śląska6. Kontrakt kupna-
sprzedaży zawarto 5(17) maja 1865 r. Wartość dóbr oszacowano wtedy na sumę 
850 000 rubli srebrem7. U schyłku XIX w., ostatnim posiadaczem dóbr kłobuc-
kich, znanych już wtedy jako „dobra Ostrowy”, została carska rodzina Roma-
nowów, a konkretnie wielki książę Michał Aleksandrowicz. Data zakupu to 
23 marca (4 kwietnia) 1891 r. – akt notarialny sporządził Władysław Piątkowski. 
Wartość dóbr określono na kwotę 1 700 000 rubli8. Rewolucje, które dotknęły 
Rosję w 1917 r., a zwłaszcza Rewolucja Październikowa, położyły jednak kres 
dynastii Romanowów. Czerwony terror pochłonął większość członków rodziny 
carskiej. Wielki książę Michał Aleksandrowicz – właściciel „Majątku Ostrowy”, 
został zastrzelony w Permie 12 czerwca 1918 r. „w miejscu nieznanem, nie 
pozostawiwszy testamentu”9. Po 1918 r. jego morganatyczna żona Natalia hr. 
von Brassow próbowała bezskutecznie sądownie dochodzić swych praw do 
„Dóbr Ostrowy”10.

Okres powstania styczniowego, oprócz carskiego aktu uwłaszczeniowego 
z 19 lutego (2 marca) 1864 r., w życiu właścicieli „Państwa Kłobuckiego” zapi-
sał się jeszcze jednym tragicznym wydarzeniem11. Jego posiadacz – Edward 
Lemański został stracony w wyniku wyroku sądu powstańczego. Wypadki jakie 
nastąpiły wiosną 1863 r. w Zagórzu, znamy w zasadzie tylko z jednostronnej 
relacji Oxińskiego. Henryk Rola napisał o nim, że należał do „lewicy czerwo-
nych”, zajął „krytyczne stanowisko wobec dyktatury Langiewicza”, „starał się 
o zaufanie wśród ludności wiejskiej” a ponadto „wprowadzał w życie dekrety 
rządu powstańczego”. Prasowe wzmianki o śmierci Lemańskiego były relacjami 
wtórnymi. Ich inspiracja albo wynikała z pozycji społecznej właściciela „Pań-
stwa Kłobuckiego” lub była propowstańcza12. Nie bez znaczenia była tu wyjąt-
kowo zła opinia jaką po sobie zostawił Lemański u mieszkańców Kłobucka13.

6 A. Kuzio-Podrucki, Henckel von Donnersmarckowie. Kariera i fortuna rodu, Bytom 2003,
s. 101–106.
7 APCz., WHPCz., sygn. 2/164, Dział IV, Wpis na podstawie aktu sporządzonego przed Janem 
Niwińskim notariuszem w Kaliszu 4/16 VI 1865 roku., s. 250–254.
8 Tamże, Dział II, s. 9. 
9 APCz, Sąd Okręgowy w Piotrkowie, Wydział Zamiejscowy w Częstochowie [dalej: SOPWZC], 
sygn. 287, Akta w sprawie cywilnej Natalii Brassov przeciwko Skarbowi Państwa, Przekład 
z jęz. angielskiego: „W Wysokim Sądzie Sprawiedliwości Jego Królewskiej Mości”, s. 223.
10 APCz, SOPWZPCz, sygn. 287, Akta w sprawie cywilnej Natalii Brassov przeciwko Skarbowi 
Państwa, Przekład z jęz. francuskiego. Cesja praw spadkowych uczyniona przed notariuszem 
paryskim Piotrem Rubineau, s. 257.
11 O powstaniu 1863 r. w Kłobucku i okolicy pisał – C. Michalski, W okresie wojen napoleońskich 
i powstań narodowych [w:] Kłobuck. Dzieje miasta i gminy (do roku 1939), red. F. Kiryk, Kraków 
1998, s. 247–299. A tzw. sprawie zagórskiej swój artykuł poświęcił także – Z. Skwarczyński, 
Sprawa zagórska, „Prace Polonistyczne” 1979, ser. XXXV, s.129–161.
12 Relacje prasowe mają tu mniejsze znaczenie, gdyż po pierwsze były źródłami wtórnymi (po-
zbawionymi szczegółów) i po drugie tendencyjnymi ze względu na pozycją społeczną Lemań-
skich. Z najważniejszych tytułów prasowych warto wymienić: „Breslauer Zeitung”, „Neue Preus-
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Według relacji Oxińskiego14 Edward Lemański – dziedzic Zagórza koło 
Kłobucka, został postawiony przed „powstańczym trybunałem” za zabójstwo. 
Pytany „dlaczego strzelał i zabił żołnierza”, miał odpowiedzieć „z dobrą miną 
i nieco drwiąco”, że „wojska innego nie zna jak moskiewskie, a za zabicie takie-
go hołysza bez butów przecież porządnego człowieka nie zabijają”15. Powstań-
cza sprawiedliwość była jednak innego zdania – skazany na karę śmierci, został 
natychmiast powieszony.

Fakt śmierci Edwarda Lemańskiego potwierdza zapis w aktach stanu cy-
wilnego. Brzmi on następująco: 

Działo się w mieście Kłobucku dnia czwartego kwietnia tysiąc ośmset sześć-
dziesiątego trzeciego roku, o godzinie ósmej rano stawili się: Michał Miller 
– ogrodnik dworski lat trzydzieści i Antoni Koper – włodarz dworski lat czter-
dzieści pięć mający, obydwaj w[e] wsi Zagórzu zamieszkali i oświadczyli, że 
dnia trzydziestego pierwszego marca, roku bieżącego, o godzinie dwunastej 
w południe zmarł Edward Lemański kawaler w[e] wsi Zagorzu, dziedzic Dóbr 
Kłobuckich – syn zmarłych Benedykta i Marianny z Przeździeckich b. dziedzi-
ców tychże dóbr, lat trzydzieści siedem mający16.

Przytoczony zapis różni się od pamiętnikarskiej relacji Oxińskiego. Po 
pierwsze jako datę zgonu podaje się tu 31 marca (sam akt spisano dopiero 
4 kwietnia), podczas gdy wg Oxińskiego śmierć miała nastąpić 28 marca. I po 
wtóre w zapisie z Aktu Stanu Cywilnego Kłobuck brak okoliczności śmierci, co 
w części wydaje się być zrozumiałe17.

Powróćmy jednak do głównego wątku. W rezultacie zmarłego „bezdzietnie 
i beztestamentowo” Edwarda Lemańskiego pojawiła się konieczność uregulowa-
nia spraw własnościowych. Trudno jednoznacznie stwierdzić co zadecydowało, że 
nikt z rodzeństwa nie chciał objąć „Państwa Kłobuckiego”. Postępowanie spad-
kowe rozpoczęto protokołem z 6(18) maja 1863 r. W imieniu rodzeństwa prowa-
dził je Walerian Zagrodzki. Na mocy protokołu z 17(29) stycznia 1864 r. posiada-
czem dóbr kłobuckich zostało rodzeństwo zmarłego. Zgodnie, sprzedało ono 

sische Kreutz-Zeitung”, nr 87 z 15 IV 1863 r.; „Gazetę Narodową”, nr 60 z 24 IV 1863 r., czy 
„Dziennik Poznański”, nr 80 z 9 IV 1863 r.
13 O tym, że Edward Lemański zostawił po sobie wyjątkowo złą opinię wśród mieszkańców Kło-
bucka, żywą do dziś, świadczą artykuły Andrzeja Brzózki (szkoda, że mają one charakter popular-
nonaukowy i są pozbawione przypisów). Zob.: A. Brzózka, Powstanie Styczniowe 1863 roku na 
Ziemi Kłobuckiej [w:] Kartki z historii Kłobucka, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Kłobucka, wyd. II 
poszerzone, Kłobuck 2007, s. 81–85; tenże, O niesławnym żywocie i śmierci zagórskiego dziedzica 
Edwarda Lemańskiego [w:] tamże, s. 87–103; tenże, Koniec Państwa Zagórskiego [w:] tamże, 
s. 105–108.
14 J. Oxiński, Wspomnienia z powstania polskiego 1863–1864, oprac., wstępem i przypisami opa-
trzył E. Halicz, Warszawa 1965, s. 151; H. Rola, Powstanie styczniowe na ziemi częstochowskiej,
Katowice 1965, s. 39.
15 J. Oxiński, dz. cyt., s. 151; H. Rola, dz. cyt., s. 40. O fakcie tym wspomniał także S. Kieniewicz 
– zob. S. Kieniewicz, Sprawa włościańska w powstaniu styczniowym, Wrocław 1953, s. 329–330.
16 APCz, ASC Kłobuck, 1863 r., akt nr 60.
17 Interesujące szczegóły i ciekawą ich interpretację podaje w swym artykule Andrzej Brzózka – zob.
A. Brzózka, O niesławnym żywocie i śmierci…, s. 94–95, 98–99.
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„Państwo Kłobuckie” na własność hr. Guido Henckel von Donnersmarcka, pionie-
rowi kapitalizmu z Górnego Śląska, w dniu 5(17) maja 1865 r.18.

Okres rządów Edwarda Lemańskiego w badanych dobrach w latach 
1851–1863 był najpełniej okresem zastoju19. Zdecydowanie twardy kurs wobec 
poddanych nie przysporzył mu dobrej opinii, pozwolił jednak wyciszyć na-
brzmiewające wyraźnie problemy ekonomiczne. Stosowanie pańszczyzny, co 
najmniej utrudniało zachowanie dobrej kondycji całego kompleksu dóbr20. Dro-
ga terroru wobec podwładnych wiodła donikąd. Konflikt dumnego magnata 
z krewkim dowódcą oddziału powstańczego21 przyniósł ostatecznie znany finał22.

Głównym celem niniejszego artykułu jest ukazanie jak na badanym tere-
nie wdrażano w życie Najwyższy Ukaz z 19 lutego (2 marca) 1864 r.23. Wiadomo,
że jako pierwsze kwestię zniesienia pańszczyzny podniosły władze powstańcze 
w postaci swych aktów prawnych. Wdrażanie ich było trudne ponieważ teren 
kontrolowany przez powstańców był płynny i dodatkowo istotnym był tu fakt, 
czy dowódca partii powstańczej należał do obozu „Białych” czy „Czerwonych”24.
Krzysztof Groniowski twierdził, że „powstańcze dekrety uwłaszczeniowe nie 
wszędzie docierały”, a postawa większości chłopów była wyczekująca25.

Instrukcja, w sprawie realizacji dekretu uwłaszczeniowego, odwołując się 
do zaleceń z 25 stycznia w sprawie wprowadzenia go w życie przez naczelników 
wojskowych i dowódców oddziałów, określała szczegółowo sposób ogłaszania 
i wyjaśniania dekretów na ogólnym zebraniu mieszkańców, w obecności dzie-
dziców i dzierżawców, proboszcza, wójta i sołtysów”26. Trudno sobie wyobrazić 
realizację takiego scenariusza w realiach „Państwa Kłobuckiego”.

18 APCz., WHPCz., sygn. 2/164, Akt sporządzony przed notariuszem Janem Niwińskim w Kali-
szu, w Kancelarii Hipotecznej 4/16 VI 1865 r., s. 250–254.
19 Brak badań szczegółowych nie pozwala tu na odpowiedź, jaka atmosfera społeczna była tu wy-
czuwalna. Por.: H. Grynwaser, Sprawa włościańska w Królestwie Polskim w latach 1861–62 w świe-
tle źródeł archiwalnych, Wrocław 1951, s. 108–172; T. Szczechura, Ruch chłopski w walce o ziemię 
1861–1864, Warszawa 1962, s 198–199. Zob. też: F. Bortkiewicz, Nadziały i powinności chłopów 
pańszczyźnianych  w dobrach prywatnych Królestwa Polskiego, Warszawa 1958, s. 166–181.
20 W dobrach stosowano już nowocześniejsze maszyny. Potwierdza to opinię Czesławy Ohryzko-
Włodarskiej. Zob. taż, Przemiany na wsi Królestwa Polskiego w latach 1846–1879. Na przykła-
dzie powiatu brzezińskiego, Warszawa 1972, s. 30–31.
21 Znany jest przykład, gdy Oxiński w odwecie za napad mieszkańców jednej ze wsi w Kaliskiem 
na jego oddział, rozstrzeliwał ujętych „urlopników” zwolnionych po 22 stycznia. Zob. S. Kienie-
wicz, Sprawa włościańska…, s. 325.
22 C. Michalski, Po utracie praw miejskich [w:] Kłobuck. Dzieje miasta…, s. 324.
23 Informacje o przygotowaniach instytucjonalnych i zachowanych źródłach archiwalnych – zob. 
Cz. Ohryzko-Włodarska, Organizacja władz włościańskich w Królestwie Polskim i ich pozostałość 
aktowa (1864–1918), Warszawa 1973, s. 6–25.
24 Poglądy białych i czerwonych omówił w swej pracy Emanuel Halicz. Zob.: tenże, Kwestia 
chłopska w Królestwie Polskim w dobie powstania styczniowego, Warszawa 1955, s. 169–214.
25 K. Groniowski, Chłopi w powstaniu styczniowym a reformy agrarne lat 1861–1864 [w:] Po-
wstanie styczniowe 1863–1864. Wrzenie. Bój. Europa. Wizje, red. S. Kalembka, Warszawa 1990, 
s. 131. Zob. też: T. Szczechura, dz. cyt., s. 174–184.
26 K. Groniowski, Chłopi w powstaniu…, s. 131.
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Natomiast władze zaborcze dysponowały zdecydowaną przewagą militar-
ną, dlatego szybko i na trwałe przejmowały kontrolę nad terenem, coraz sku-
teczniej prowadziły intensywną kampanię propagandową szerzącą „mit cara-
wyzwoliciela”27. W proklamacji Fiodora Berga, towarzyszącej ogłoszeniu car-
skich manifestów uwłaszczeniowych, „powstanie przedstawiano jako konserwa-
tywno szlachecką frondę przeciwko okupie i oczynszowaniu […] przeszkadza-
jącym zresztą w przeszłości rządowi w polepszeniu bytu chłopów”28. Zaborca 
świadomie ignorował prawdę, że rząd carski potwierdził chłopom to, co im 
wcześniej przyznawał Rząd Narodowy29. Oczywistym był jednak fakt, że kto-
kolwiek pragnął na wsi skorzystać z ukazów, ten musiał opowiedzieć się po 
stronie władzy zaborczej.

Marzec 1864 r. przekreślił ostatnią szansę wiejskiej partyzantki, chłopi 
odwracali się od niej, zaprzątnięci wyłącznie nową serią konfliktów z dworami 
o sporne grunta, budynki, inwentarz, o prawo użytkowania lasów, wód i pa-
stwisk. Wszystkie te kwestie rozstrzygać miał przecież zaborca30. Mikołaj Milu-
tin tak uzasadniał carowi konieczność uwłaszczenia: 

[…] rewolucjonistom udało się pozyskać chłopów obietnicą ziemi i zniesieniem 
powinności. Nie uda się spacyfikować Królestwa Polskiego, dopóki rząd carski 
nie przyzna chłopom tego, co im zapewnił rząd rewolucyjny31.

Akty przeprowadzające uwłaszczenie: 1. o urządzeniu chłopów, 2. o od-
szkodowaniu właścicieli ziemskich i 3. o reformie gminnej, nie przypadkowo 
zostały ogłoszone w rocznicę wstąpienia na tron cara Aleksandra II32. Ich roz-
powszechnianie rozpoczęto odczytywaniem z ambon w kościołach warszaw-
skich 6 marca33. Na prowincję, pomimo wykonania w drukarniach Petersburga 
24 000 kopii ukazów, docierały one z dalszym opóźnieniem i jak podał Gro-
niowski rozesłano „w Królestwie po 6 egzemplarzy ukazów i 5–6 proklamacji 
na gminę starego typu”34. Ukazy z 2 marca czyniły chłopów właścicielami grun-
tu, na którym gospodarzyli, bezrolnym obiecano nadziały z majątków rządo-
wych, a dziedzicom odszkodowanie za skarbu państwa. Likwidowano zarazem 
gminę dominialną, zaprowadzając „surogat samorządu wiejskiego pod ścisłą 
kontrolą rządową”35. Uwalniały one chłopów od powinności z dniem 15 kwiet-
nia, oddając im na własność posiadane ziemie oraz anulując zaległości. Realiza-

27 Tamże, s. 145–146.
28 K. Groniowski, Realizacja reformy uwłaszczeniowej 1864 roku, Warszawa 1963, s. 27; K. Gro-
niowski, Chłopi w powstaniu…, s. 142.
29 E. Halicz, Kwestia chłopska…, s. 215–326.
30 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1987, s 70.
31 S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania narodowe, red. W. Zajewski, War-
szawa 1992, s. 403. Zob. S. Kieniewicz, Sprawa włościańska w powstaniu styczniowym, Wrocław 
1953, s. 373–378.
32 S. Kieniewicz, Powstanie…, s 717. Zob. także T. Szczechura, dz. cyt., s 196–197.
33 K. Groniowski, Realizacja reformy…, s. 26.
34 Tamże, s. 27.
35 Tamże, s. 16.
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cję uwłaszczenia w terenie poprzedzał tzw. objazd terenu. Członkowie Komitetu 
Urządzającego w Królestwie: Mikołaj Milutin z Jerzym Samarinem i Wiktorem 
Arcimowiczem podjęli „z eskortą wojskową objazd Królestwa wzdłuż kolei 
warszawsko-wiedeńskiej […]. W czasie objazdu ekipa obejrzała 9 wsi prywat-
nych (w tym dwie zamieszkałe przez kolonistów), 2 rządowe i 1 majoracką oraz 
4 miasteczka”36.

Warto zaznaczyć, że Ukaz o gminach przyznawał zwierzchnictwo nad 
nimi wojennym naczelnikom powiatowym (art. 10), cenzus uczestnictwa w ze-
braniu gminnym ustalono na 3 morgi (art. 13). Wójt był odpowiedzialny za po-
rządek i spokój, jego władza rozciągała się na dwory. Miał on m.in. pilnować, 
by nie szerzyły się podrobione ukazy lub szkodliwe pogłoski, donosić o niepo-
rządkach, czuwać nad bezpieczeństwem własności, nad wpływaniem powinno-
ści oraz spełnianiem obowiązków przez służbę (art. 22–24). Sąd gminny miał 
sądzić sprawy o wartości do 30 rb. (art. 47). Naczelnik powiatu mógł 2-krotnie 
unieważniać wybory (art. 75). Zebranie gromadzkie wyrażać miało m.in. zgodę 
na separację pastwisk, zamianę służebności, wybierać plenipotentów do prowa-
dzenia spraw w imieniu gromady (art. 104)”37. Stan zachowania materiałów 
archiwalnych nie pozwala rozwinąć tej kwestii w oparciu o badany teren.

Natomiast z racji szczególnego znaczenia Kłobucka w tym aspekcie nale-
ży wspomnieć, jak uregulowano sprawę likwidacji stosunków dominialnych 
w miastach. Stosowny ukaz wydano 28 października (9 listopada) 1866 r., przy-
znawał mieszczanom prawo własności stale posiadanych ziem z serwitutami. 
Likwidował okup i czynsze oraz inne powinności w miastach rządowych bez 
wynagrodzenia, w prywatnych za wynagrodzeniem z wyjątkiem niewielu drob-
nych powinności38.

Właścicielom czasowo pozostawiono prawo propinacji. Utrzymano natomiast 
czynsze i inne powinności za działki gruntu odstąpione, osobno mieszczanom po 
r. 1832. Mieszkańcy miast zachowali prawa do serwitutów, jeżeli mieli na nie do-
kumenty lub stale z nich korzystali. Osobom uznanym za mieszczan-rolników 
przyznano prawo rewindykowania utraconych serwitutów; inni mieszczanie mogli 
w tym wypadku ubiegać się o wynagrodzenie. Wszyscy mieszczanie otrzymali 
prawo łowienia ryb w obrębie gruntów miejskich. Procenty likwidacyjne za po-
winności na wniosek F. Berga przyznano od 3/15 IV 1864 pod warunkiem przy-
gotowania w terminie tabel likwidacyjnych. Obecnie komisje włościańskie miały 
zdecydować, których mieszczan uznać za rolników. Do komisji też należała decy-
zja, który mieszczanin dzierży ziemię na podstawie umowy i winien nadal wnosić 
powinności39.

Opracowanie programu reformy uwłaszczeniowej car Aleksander II zlecił 
Mikołajowi Milutinowi, umiarkowanemu liberałowi i zwolennikowi zmian, 

36 S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, dz. cyt., s. 403. Zob. S. Kieniewicz, Sprawa włościań-
ska…, s. 373. Zob. też: Cz., Ohryzko-Włodarska, Organizacja władz włościańskich…, s. 7–8.
37 K. Groniowski, Realizacja reformy…, s. 24.
38 Tamże, s. 140.
39 Tamże.
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przeprowadzonych przez „oświecone” absolutne państwo40. Ukazy uwłaszcze-
niowe z 19 lutego (2 marca) 1864 r. zostały przeprowadzone przez Komitet 
Urządzający w Królestwie Polskim. Rozpoczął on pracę 14(26) marca 1864 r. 
Ostatecznie w jego składzie znaleźli się: namiestnik Fiodor Berg (formalnie na 
czele), Mikołaj Milutin (faktycznie pełnił funkcję przewodniczącego) oraz Czer-
kaski, Arcimowicz, Sołowiew, Koszelew, Zabołocki, Braunszwejg i generał-
-policmajster Trepów41. Komitet działał do 11 czerwca 1872 r.

Praktycznym wykonaniem reformy miało się zająć 14 komisji terytorial-
nych, działających od kwietnia 1864 r. Te komisje to: warszawska, włocławska, 
kaliska, piotrkowska42, lubelska, krasnostawska, siedlecka, bialska, radomska, 
kielecka, olkuska, płocka i ostrołęcka. Nad czternastą, obejmującą gubernię au-
gustowską, zwierzchnictwo sprawował dowodzący wojskami okręgu wileńskie-
go Michaił Murawjow43. Zmiany administracyjne w Królestwie wprowadzone 
wiosną 1867 r. (nowy podział na gubernie) wymusiły także i tu pewne modyfi-
kacje, pozostawiono tylko 10 komisji, na miejsce komisarzy rewirowych wpro-
wadzono powiatowych. W ramach tej redukcji liczba prezesów zmniejszyła się 
z 15 do 10, zastępców z 17 do 14, komisarzy ze 112 do 96, w tym 11 bez przy-
działu powiatów44.

Podstawą działań komisji była Instrukcja tymczasowa dla komisji spraw 
włościańskich w Królestwie Polskim. Szczegółowe zasady prac komisji włościań-
skich regulował ukaz z 2 marca 1864 r. (w art. 11–26). Jak podkreślił Groniowski:

Komisje […] zwracać miały szczególną uwagę na gminy większe oraz znane 
z antagonizmów chłopów z obszarnikami. Objeżdżając możliwie największy teren
[…] komisje miały zorientować się w specyfice rejonu. Działalność komisji miała 
świadczyć, że ukazy nie są martwą literą45.

Komisja miała się składać z prezesa, zastępcy, 4–8 komisarzy i powiato-
wych naczelników wojennych (w wypadku zezwolenia Komisji Urządzającej)46.

W odniesieniu do badanego terenu wdrażaniem ukazów carskich w życie 
zajmował się Urząd Gubernialny Piotrkowski do Spraw Włościańskich. Działał on 
na mocy ukazu z 2 marca 1864 r., pod nazwą Piotrkowskiej Komisji Włościań-
skiej. Początkowo obejmował południową część guberni warszawskiej (w tym 
powiaty: piotrkowski i wieluński). Po zmianach 1867 r. działalność Komisji prze-
niesiono na teren nowo utworzonej guberni piotrkowskiej. Od 1870 r. Komisja 
występowała pod nazwą Urząd Gubernialny Piotrkowski do Spraw Włościań-

40 S. Kieniewicz, Historia Polski 1795–1918, Warszawa 1979, wyd. V, s. 264.
41 K. Groniowski, Realizacja reformy…, s. 38. Zob. też: Cz. Ohryzko-Włodarska, Organizacja 
władz włościańskich…, s. 12–18.
42 O pracy Piotrkowskiej Komisji Spraw Włościańskich pisała Cz. Ohryzko-Włodarska, tamże, 
s.  102–106.
43 K. Groniowski, Realizacja reformy…, s. 40.
44 Tamże, s. 42.
45 Tamże, s. 40.
46 Tamże, s. 39.
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skich47. Na terenie guberni piotrkowskiej utworzono 6, a potem 7 rewirów zarzą-
dzanych przez komisarzy. Od 1867 r. pokrywały się one z nowo utworzonymi 
powiatami: będzińskim, brzezińskim, częstochowskim, łaskim, łódzkim, nowora-
domskim, rawskim i piotrkowskim. Będące tu przedmiotem analizy „Państwo 
Kłobuckie” do I wojny światowej wchodziło w skład powiatu częstochowskiego.

Zachowany materiał archiwalny tylko w części umożliwia rekonstrukcję 
przebiegu procesu uwłaszczenia w odniesieniu do badanych dóbr. Protokół spo-
rządzony 23 marca (4 kwietnia) 1867 r. przez Zenona Łapuskiego – rejenta Kan-
celarii Ziemiańskiej w Kaliszu, w obecności świadków Wiktora Jakowickiego 
– radcy prawnego przy kaliskim Rządzie Gubernialnym, a zarazem ajenta Komi-
sji Likwidacyjnej Królestwa; Antoniego Gałczyńskiego – radcy tutejszej Dyrek-
cji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i Matiasa Odelgi ze 
wsi Neudek, na Śląsku – pełnomocnika hr. Guido Henckel von Donnersmarcka 
właściciela „Państwa Kłobuckiego”48.

Częściową rekonstrukcję przebiegu procesu uwłaszczenia na badanym te-
renie umożliwiają informacje zawarte w dziale I Księgi Wieczystej dóbr ziem-
skich Ostrowy (zaliczono do nich osadę leśną „Nowy Folwark” i młynarską 
zwaną „Morga”). Przy wymienieniu nieruchomości i opisaniu ich granic stwier-
dzono, że „od dóbr tych oddzielono mórg 3404, prętów 279 gruntu użytego na 
uposażenie najwyżej uwłaszczonych włościan wsi Ostrowy”. Przyjmując za 
cytowanym źródłem, że ogólna powierzchnia tych dóbr (po I wojnie światowej) 
wynosiła 5234 mórg 284 pręty miary nowopolskiej, można wnioskować, że na 
potrzeby dworu pozostało tu około 1830 mórg49.

W dziale I Księgi Wieczystej przy opisaniu dóbr ziemskich Wielka Wrę-
czyca50 (w ich skład wchodziły: Wręczyca Wielka (folwark, sołectwo i młyn); 
folwark Kopskie; kolonie: Długi Kąt, Kopiec Borowy, Borowe; Grodzisko (fol-
wark, sołectwo i młyn); Pierzchno część B (folwark Błaszczyki) i wsiami: 
Piaszczyki, Wyrazów, Blachownia, Trzepizury, poinformowano, że „odpadło na 
własność włościan”:

− pod wsią Wielka Wręczyca – mórg 848 prętów 165,
− pod wsią Wyrazów – mórg 371 prętów 71,
− pod wsią Trzepizury – mórg 410 prętów 175,
− pod wsią Blachownia – mórg 237 prętów 170,
− pod wsią Grodzisko – mórg 589 prętów 113,
− pod wsią Borowe – mórg 457 prętów 285,
− pod wsią Długi Kąt – mórg 578 prętów 20,
− pod wsią Brzóska – mórg 765 prętów 212,

ogółem – mórg 4295 prętów 1151.

47 Cz. Ohryzko-Włodarska, Organizacja władz włościańskich…, s. 23–25, 34–35, 39, 102–108.
48 APCz., WHPCz., sygn. 2/164, Działo się w Kaliszu 23 III/4 IV 1867 przed notariuszem Zeno-
nem Łopuskim, k. 259–260.
49 Tamże, SOPWZC, sygn. 287, Wykaz Hipoteczny Dóbr Ziemskich Ostrowy…, Rep. hip. 89, k. 45.
50 Tamże, sygn. 287, Wykaz Hipoteczny Dóbr Ziemskich Wielka Wręczyca…, Rep. hip. 18, k. 60.
51 Tamże.



Dariusz Złotkowski176

Według przytaczanych informacji rozległość całych dóbr według zapisu 
z dnia 27 listopada (9 grudnia) 1875 r. złożonego do zbioru dowodów pod nr 52 
rejestru pomiarowego wynosiła ogólnej przestrzeni morgów 8800, prętów 75 
miary nowopolskiej52.

Dla środkowej części dóbr Kłobucko, które obejmowały: Zagórze (folwark 
i młyn); Łobodno (kolonia i młyn); Łobodno (folwark); Mała Wręczyca; Nowa 
Wieś (folwark); Puchały (folwark); „Austeria” (folwark); „Lewand” (kolonia
młyńska) ogólnej powierzchni 5684 morgi 87 prętów. Od dóbr tych mocą aktu 
z 23 marca (4 kwietnia) 1867 r. na mocy „Najwyższego Ukazu” z dnia 19 lutego 
(2 marca) 1864 r. „użyto na uposażenie włościan”, następujące powierzchnie:

− pod wsią Zakrzew – mórg 287 prętów 133,
− pod wsią Zagórze – mórg 669 prętów 183,
− pod wsią Łobodno – mórg 1853 prętów 161,
− pod wsią Wręczyca Mała – mórg 284 prętów 150,

ogółem – mórg 3095 prętów 27 [25 II 1879] 53.

Istotnym uzupełnieniem są tu informacje, że ze wsi i folwarku Nowa Wieś 
„odkreślono przestrzeni gruntu mórg 142 morgi 136 ½ prętów miary nowopol-
skiej wolnego od obciążeń i służebności jako od dóbr tych z mocy Najwyższego 
Ukazu z dnia 19 lutego (2 marca) 1864 roku dla włościan wsi Nowa Wieś odpa-
dłego” oraz na mocy postanowienia Komisji Likwidacyjnej z dnia 13(25) czerwca 
1869 r. nr 7055 na własność mieszkańców miasta Kłobucka przeszła przestrzeń 
4377 mórg 110 prętów. Według zapisu z 1875 r. rozległość dóbr wynosiła ogól-
nej przestrzeni morgów 5690, prętów 264 miary nowopolskiej54.

Czwartym kluczem dóbr tworzących „Państwo Kłobuckie” był majątek 
Kocin55. Składały się nań: Kocin (folwark i młyn), „Lemańsk” (letnisko leśne) 
i kolonie: karczemna i leśna. Ich ogólna powierzchnia to 4533 morgi i 121 prę-
tów56. Od dóbr tych „oddzielono mórg 1249 prętów 259 na uposażenie najwyżej 
uwłaszczonych Włościan wsi Kocin”57. Stan źródeł dostępnych w tej chwili nie 
pozwala na pełniejszą rekonstrukcję obrazu uwłaszczenia w tych dobrach.

Nie można więc na przykład wykazać w pełni, jak na badanym obszarze 
formalizowano zaistniały stan rzeczy. 

Sporządzanie aktów nadania własności ziemi chłopom łączyło się z pomiarami 
gruntów i oddzielaniem ich posiadłości od dworskich […] wraz z pomiarami zie-
mi sporządzano plany wsi i gospodarstw chłopskich, których odpisy składano 

52 Tamże, k. 61.
53 Tamże, sygn. 287, Wykaz Hipoteczny Dóbr Ziemskich miasto Kłobucko…, Rep. hip. 46, k. 86.
54 Tamże, k. 86, 88, 93. Zapis z dnia 27 listopada (2 grudnia) 1875 r.
55 Tamże, sygn. 287, Wykaz Hipoteczny Dóbr Ziemskich miasto Kocin…, Rep. hip. 48, k. 112.
56 Tamże, sygn. 287, Wyciąg z Księgi Aktów Notarialnych notariusza częstochowskiego Włady-
sława Piątkowskiego 23 marca/14 kwietnia 1891 r. /tłum z jęz. ros./, k. 32.
57 Tamże, sygn. 287, Wykaz Hipoteczny Dóbr Ziemskich miasto Kocin…, Rep. hip. 48, k. 112.



Realizacja cesarskiego dekretu uwłaszczeniowego… 177

w urzędzie gminy. Miały one służyć w wypadku wyjaśniania spornych spraw gra-
nicznych58.

Częściowym potwierdzeniem tej formalizacji były cytowane zapisy 
w Księgach Wieczystych.

Nie sposób na przykład jednoznacznie stwierdzić jak odcięcie znacznych 
obszarów na rzecz gospodarstw chłopskich wpłynęło na kondycję ekonomiczną 
dóbr kłobuckich. Na ile i w jaki sposób zarząd dóbr zdołał zastąpić pańszczyznę 
pracą najemną. Zapewne po pewnym uspokojeniu atmosfery społecznej część 
chłopów, nie mogąc się utrzymać ze swych gospodarstw, musiała podjąć pracę 
we dworze. Być może spadek bezpośrednich dochodów z gospodarki rolnej 
zdołano zrekompensować sprzedażą rudy żelaza występującej na badanym ob-
szarze, z wydzierżawienia wielkich pieców w Blachowni, czy wzrostem docho-
dów z gospodarki leśnej. Omówiona poniżej kwestia serwitutów potwierdza 
ekstensywne użytkowanie lasów.

Ważne miejsce w carskim procesie uwłaszczenia, z dobrodziejstw którego 
skorzystać mieli polscy chłopi, zajmowała kwestia serwitutów59. W odniesieniu 
do obszaru tzw. Państwa Kłobuckiego brak kompletnych materiałów źródło-
wych. Zachowana jednak ich część pozwala uchwycić istotne elementy. Autor 
niniejszego tekstu dysponował materiałami w odniesieniu do Zagórza, Zakrze-
wa, Łobodna i Wręczycy Małej. Na ich podstawie można określić wielkość 
wspomnianych podmiotów.

Tabela 1. Przydział drewna budowlanego

Miejscowość Liczba Drewno na napra-
wę zabudowań

Zagórze 56 74
Zakrzew 24 38
Łobodno 78 156
Wręczyca Mała 12 24

Źródło: APCz., WHPCz., sygn. 2/164, k. 261–266.

Kwestia serwitutów (w szczegółach przedstawiona poniżej) była, obok 
zniesienia pańszczyzny i uwłaszczenia, jednym z najistotniejszych elementów 
carskich reform 1864 r. Ma jednak rację Helena Brodowska, która stwierdziła, 
że „walka chłopów o lasy i pastwiska przesłoniła inne ich dążenia, budzące się 
pod wpływem zapoczątkowanej w 1864 r. reformy stosunków włościańskich 

58 H. Brodowska, Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Królestwie Polskim 1864–1904, Warszawa 
1967, s. 30–31.
59 Znaczenie serwitutów sygnalizował już Kieniewicz – zob. S. Kieniewicz, Sprawa włościań-
ska…, s. 377. Szczegółową analizę tego zagadnienia w odniesieniu do powiatu brzezińskiego 
przeprowadziła w swej pracy Cz. Ohryzko-Włodarska – zob.: taż, Przemiany na wsi…, s. 45–50;
S. Śreniowski, Studia nad prawem i stosunkami agrarnymi Królestwa Polskiego 1831–1864,
Warszawa 1963, s. 280–281.
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i polityki caratu”60. Rekonstrukcja kwestii serwitutów w odniesieniu do „Pań-
stwa Kłobuckiego” możliwa jest tylko częściowo. Uzyskane z dostępnych źródeł 
informacje wyglądają następująco.

Włościanie wsi Zakrzew
We wsi Zakrzew znajdowały się 24 osady (tj. gospodarstwa chłopskie), 

które zapisano w tabeli. Ich mieszkańcy mieli prawo wypasać swe bydło 
w dworskim obrębie leśnym o powierzchni 135 mórg i 35 prętów. Dwór nie 
korzystał z wypasu na tym terenie. Osady od nr 1 do 20 (włącznie) miały prawo 
otrzymywać co rok z dworskich lasów na naprawę zabudowań 38 sztuk drzewa. 
Ich wielkość określano standardowo. Było to „28 cali w obwodzie licząc w od-
ległości 3 łokci od ziemi”. Ten materiał miał być następnie rozdzielony pomię-
dzy potrzebujących „podług uznania Gromady Wiejskiej”. Osady pod nr od 21 
do 24 były pozbawione prawa korzystania z tego budulca.

Należy tu zwrócić uwagę, że dwór starał się zachować jak największą 
kontrolę nad tymi działaniami61. Chłopi mogli wjeżdżać do lasów dworskich po 
budulec, opał i podściółkę tylko za asygnacjami wydanymi przez zarząd dwor-
ski, który potrzebną ich ilość miał wydawać sołtysowi. Zbieranie opału było 
możliwe tylko w środy „bez siekiery lecz z kuwą jakową”. Ponadto wyraźnie 
zaznaczono, że włościanie mogą „obłamywać suche gałęzie bynajmniej nie ru-
szając świeżych”. Określono także, że chłopi w pierwszej kolejności powinni 
zbierać opał na „wyrąbanych porębach”, a dopiero gdyby go tam nie wystarcza-
ło mogli opał pozyskiwać „w pozostałej przestrzeni dworskich lasów”62.

Tabela 2. Osady mające prawo do „służebności opału” we wsi Zakrzew

Rocznie prawo Do 36 fur Do 18 fur Pozbawione 
tego prawa

Osady nr: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20,

2, 3 21, 22, 23, 24

Liczba osad 18 osad 2 osady 4 osady

Źródło: APCz., WHPCz., sygn. 2/164, k. 261–262.

Poza wymienionymi już osadami nr: 21, 22, 23, 24, pozostałe miały pra-
wo by w październiku i listopadzie corocznie wywozić z lasów dworskich 
„6 parokonnych fur liści na podściółkę”.

60 H. Brodowska, dz. cyt., s. 5.
61 Brodowska podała przykłady, że spory na tym tle dwór kierował często do sądów – zob. tamże, 
s. 86–87.
62 APCz., WHPCz., sygn. 2/164, Działo się w Kancelarii Hipotecznej not. Zenona Łopuskiego 
w Kaliszu, dane dot. Zakrzewa, dnia 23 III/4 IV 1867 r., k. 261–262.
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Włościanie wsi Zagórze
We wsi Zagórze, gdzie znajdowało się centrum „Państwa Kłobuckiego”, 

w tabeli prestacyjnej było zapisane 56 gospodarstw chłopskich63. Mogły one 
corocznie otrzymywać z dworskich lasów „na reparacją zabudowań” 74 sztuki 
drzewa. Ponadto osada nr 1 miała prawo wywozić corocznie z lasów dworskich 
od października do marca po jednej parokonnej furze zbieraniny co tydzień, 
a w czasie pozostałych 6 miesięcy po jednej furze i to co dwa tygodnie. Osada ta 
ma także prawo wywozić co rok z dworskich lasów w październiku i listopadzie 
6 parokonnych fur liści na podściółkę. Analogicznie z takich „służebności opału 
i podściółki” mogły korzystać osady nr: 2–5, 8–16, 20–25, 29–31 i 36 –40.

Tabela 3. Osady mające prawo do „służebności opału” we wsi Zagórze

Rocznie 
prawo

Do 36 fur Do 18 fur Do 12 fur Do 9 fur

Osady nr 1, 2, 3, 4, 5, 
8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15, 16, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 29, 
30, 31, 36, 
37, 38, 39, 
40

6, 7 17, 18, 19, 
26, 27, 28, 
45, 46, 53, 
47, 48, 49, 
50, 51, 52, 
54, 55, 56

32, 33, 34, 
35, 41, 42, 
43, 44

Liczba osad 28 2 18 8

Źródło: APCz., WHPCz., sygn. 2/164, k. 262–264.

Włościanie wsi Łobodno
Włościanie wsi Łobodno, zamieszkali w osadach oznaczonych w tabeli 

nr: od 1 do 78 (włącznie), miały prawo paść swe bydło w dworskim leśnym 
obrębie zwanym „Hylcowek” i (wyraz nieczytelny). Określono tu, że pędzenie 
bydła na to pastwisko miało się odbywać „drogą kocińską do grobli dawniejsze-
go stawu, po tem przez też groblę drogą leżącą przy brzegu lasu aż do boru Hyl-
cowek”. Zaznaczono, że jest to pastwisko wyłącznie bydła chłopskiego. Podane 
treści były względnie precyzyjne, uzupełniono je informacjami, że:

[…] wszystkie bez wyjątku osady wsi Łobodno mogą przepędzać swe bydło przez 
uroczysko zwane „Katarzyna Góra” i że trzy osady oznaczone nr: 6, 7 i 8 tej tabe-
li, mają prawo paść swe bydło po pastwiskach Smugi, Rowy i (wyraz nieczytelny) 
w granicach wskazanych na planie wsi Zagórze sporządzonym w 1865 roku64.

Włościanom Łobodna przysługiwało także prawo do drzewa budowlane-
go. Pierwsze 78 osad (od nr 1 do 78 razem) wraz z osadą nr 86 Walentego Pu-

63 APCz., WHPCz., sygn. 2/164, Działo się w Kancelarii Hipotecznej not. Zenona Łopuskiego 
w Kaliszu, dane dot. Zagórza, dnia 23 III/4 IV 1867 r., k. 262–264.
64 Tamże, sygn. 2/164, Działo się w Kancelarii Hipotecznej not. Zenona Łopuskiego 
w Kaliszu, dane dot. Łobodna, dnia 23 III/4 IV 1867 r., k. 264–266.
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chały, miały prawo otrzymywać co rok z dworskich lasów, w lutym i marcu, po 
156 sztuk drzewa na reparacją zabudowań. Wielkość każdej ze sztuk była trady-
cyjnie określona, że powinna zawierać w obwodzie po 28 cali, licząc w odległo-
ści 3 łokci od ziemi. Podziału przyznanych sztuk drzewa dokonywało zebranie 
Gromady Wiejskiej.

Tabela 4. Osady mające prawo do „służebności opału” we wsi Łobodno

Rocznie prawo Do 72 fur Do 36 fur Do 18 fur Pozba-
wione 
prawa

Osady nr 30 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15, 16, 
17, 18, 19, 
20, 21, 22, 
23, 24, 25, 
26, 27, 30, 
31, 32, 33, 
34, 35, 36, 
37, 38, 39, 
40, 41, 42, 
43, 44, 45

28, 29, 46,
47

79, 80, 81, 
82, 83, 84, 
85, 87, 88

Liczba osad 1 43 4 9

Źródło: APCz., WHPCz., sygn. 2/164, k. 264–266.

Dodatkowo osada pod nr 1 miała prawo wywozić co roku w październiku 
i listopadzie z lasów dworskich po 6 parokonnych fur liści na podściółkę. Takie 
same służebności do podściółki korzystała każda z osad od nr 1 do 78 włącznie 
oraz osada Walentego Puchały zapisana pod nr 86.

Pewną specyfikę omawianej gromady wiejskiej Łobodno stanowił fakt, że 
włościanie mieli tu prawo rybołówstwa „w wodach i w miejscach gdzie takowe 
graniczą z gruntami przeszłemi na własność włościan”65.

Włościanie wsi Wręczyca Mała
W przypadku tej wsi wszystkim 12 osadom od numeru 1 do 12 włącznie, 

zapisanych w tabeli, przysługiwało prawo do otrzymywania z lasów dworskich 24 
sztuk drewna, które mogło być przeznaczone na naprawę zabudowań.

Każda z 12 osad zamieszczonych w tabeli miała prawo by w okresie od 
października do marca pozyskiwać z dworskich lasów po jednej parokonnej furze 
zbieraniny na opał każdego tygodnia. Podobnie jak w poprzednich przypadkach 
w czasie pozostałych 6 miesięcy była to jedna fura parokonna co każde dwa tygo-

65 Tamże.
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dnie. Poza tym w październiku i listopadzie włościanie mieli prawo wywozić 
z dworskich lasów 6 parokonnych fur liści na podściółkę66.

Włościanie Nowej Wsi
Pewne informacje co do działań Komitetu Centralnego Spraw Włościań-

skich z 6 czerwca 1868 r. dały się odnieść do Nowej Wsi. Tutejszym włościanom 
przyznano, prawo by „pasać wszystko swoje robocze i nierobocze bydło na polach 
właściciela i w lesie razem z bydłem właścicielskim”. Poza tym każda osada miała 
prawo do dwóch fur „suchych liści na podściółkę”. Osadom „drugiego oddziału” 
korzystającym z takich samych służebności jak osady „pierwszego oddziału” 
przyznano prawo „brać na opał posusz wiązankami w miarę potrzeby”67.

Przytoczone powyżej dane co do serwitutów koncentrują się w zasadzie 
w środkowej części „Państwa Kłobuckiego”, w kluczach Zagórze i Wręczyca, a tu 
powierzchnia lasów była relatywnie mniejsza, (zwłaszcza w pierwszym). Niestety 
brak jest informacji jak wyglądała sprawa serwitutów w kluczu Ostrowy, gdzie 
powierzchnia leśna była większa, jak i na samym południu dóbr, w rejonie od 
Malic do Trzepizur i Wyrazowa.

O ile stopień rekonstrukcji procesu uwłaszczenia i serwitutów można okre-
ślić jako niepełny, to kwestia odszkodowań dla dziedzica „Państwa Kłobuckiego” 
jest zupełnie fragmentaryczna, nie sposób jej zrekonstruować nawet w przybliże-
niu. Informacje są tu szczątkowe i nader ogólne. Wiadomo, że ajent Komisji Li-
kwidacyjnej Wiktor Jakowicki celem uskutecznienia samej zapłaty wynagrodze-
nia likwidacyjnego przypisanego właścicielowi niniejszych dóbr, wymienił jego 
rodzaje, podał wysokość rekompensaty, ale brak pewności czy jest to całość? 
Znane jej elementy to:

− gotowizna na końcową dopłatę przeznaczona w kwocie 36 rs. 48 kop.,
− gotowizna za pierwszy kupon z półtoramiesięcznym procentem od listów,

likwidacyjnych na rs. 41 600 czyniąca,
− wartość czterech dawnych ubiegłych półrocznych kuponów,
− od tychże listów likwidacyjnych wynosząca 3 328 rs.,
− listy likwidacyjne z 15-u kuponami na 41 600 rs.,

wynagrodzenie ogółem wynosiło – 46 004 rs. 48 kop.68.

Stosowne rozliczenie ze skarbem państwa przeprowadził pełnomocnik wła-
ściciela „Państwa Kłobuckiego” Matias Odelga. Miał on także rozliczyć się z ro-
dzeństwem Lemańskich drogą osobnego układu69.

66 Tamże, sygn. 2/164, Działo się w Kancelarii Hipotecznej not. Zenona Łopuskiego 
w Kaliszu, dane dot. Wręczycy Małej, dnia 23 III/4 IV 1867 r., k. 266.
67 Tamże, sygn. 2/164, Działo się w Kancelarii Hipotecznej not. Edwarda Milewskiego w Kaliszu, 
dane dot. Nowej Wsi, dnia 1 II/3 II 1869 r., k. 317.
68 Tamże, sygn. 2/164, Działo się w Kancelarii Hipotecznej not. Edwarda Milewskiego w Kaliszu, 
dnia 1 II/3 II 1869 r., k. 268.
69 Tamże, sygn. 2/164, Działo się w Kancelarii Hipotecznej not. Edwarda Milewskiego w Kaliszu, 
dane dot. Nowej Wsi, dnia 1 II/13 II 1869 r. k. 270.
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Ponadto Komisja Likwidacyjna Królestwa Polskiego decyzją nr 163 z dnia 
4(16) grudnia 1868 r. nr 26 224 przyznała hr. Guido Henckel von Donnersmarck 
jako właścicielowi Dóbr Nowej Wsi, wynagrodzenie likwidacyjne w sumie rs. 
2282 kop. 57 za grunty, które na mocy ukazu z dnia 19 lutego (2 marca) 1864 r. 
zostały przyznane dla włościan Nowej Wsi. Do wypłaty tej upoważniono ajenta 
Wiktora Jakowickiego, który miał jej dokonać 1(13) lutego 1869 r.70.

Wzmiankowane wynagrodzenie likwidacyjne w listach zastawnych miało 
wynieść:

− z 11 kuponami      – 2250 rs.,
− w dopłacie końcowej gotówką – 32 rs. 57 kop.,
− w procencie półtoramiesięcznym płatnym gotówką – 11 rs. 25 kop.,
− pierwszy ubiegły kupon zmieniony na gotówkę czyni – 45 rs.,
− osiem dalszych ubiegłych kuponów stanowią – 360 rs.,

razem jest wynagrodzenia – 2698 rs. 82 kop.71.

Niezbyt jasna jest sprawa przyznania na własność mieszkańcom miasta 
Kłobucka 4377 mórg 110 prętów72. Postanowieniem Komisji Likwidacyjnej 
z dnia 13(25) czerwca 1869 r. nr 7055, na mocy ukazu z 19 lutego (2 marca)
1864 r., właścicielowi dóbr miasto Kłobucko w powiecie częstochowskim hr. 
Guido Henckel von Donnersmarck przyznane zostało wynagrodzenie likwidacyj-
ne za przyznane mieszczanom Kłobucka grunta, w sumie rs. 1216 kop. 8373.

− wynagrodzenie to listami likwidacyjnymi – 1200 rs.,
− w gotowiźnie końcowa zapłata – 16 rs. 83 kop.,
− pierwszy kupon z półtoramiesięcznym procentem – 30 rs.,
− dziewięć kuponów ubiegłych – 216 rs.,                  

razem w listach zastawnych i gotowiźnie – 1462 rs. 83 kop.74.

Przedstawiona w niniejszym artykule próba ukazania jak przebiegała reali-
zacja carskiego dekretu z 19 lutego (2 marca) 1864 r. na obszarze „Państwa Kło-
buckiego” nie jest procesem zamkniętym i pełnym. Wykonana analiza badanego 
zjawiska jest także zróżnicowana co do swej reprezentatywności. Za najpełniejszą, 
co nie znaczy satysfakcjonującą, można uznać rekonstrukcję procesu uwłaszcze-
nia. Nieco gorzej jest z rekonstrukcją serwitutów na badanym obszarze. Udało się 
jednak uchwycić typowe zjawiska, takie jak zróżnicowanie uprawnień poszcze-
gólnych osad, wynikające zapewne z ich wielkości, czy szerzej kondycji ekono-
micznej. Echa tego zróżnicowania, podobnie jak i fakt zaistnienia samorządu 
gminnego, widoczny jest przez wiele następnych dziesięcioleci w aktach notarial-
nych z powiatu częstochowskiego.

70 Tamże, sygn. 2/164, Działo się w Kancelarii Hipotecznej not. Edwarda Milewskiego w Kaliszu, 
dnia 1 II/13 II 1869 r., k. 316.
71 Tamże, k. 317.
72 Tamże, sygn. 2/164, Działo się w Kancelarii Hipotecznej not. Teofila Józefa Kowalskiego 
w Kaliszu, dnia 4/16 IX 1869 r., k. 327.
73 Tamże.
74 Tamże, k. 328.
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Do kwestii zawierających istotny niedosyt badawczy, należy zaliczyć nie-
kompletność znanego autorowi materiału archiwalnego, wynikająca tak z faktu, że 
nie przetrwał on zawirowań dziejowych, jak i z faktu, że po prostu autor nie 
wszystko zdołał odnaleźć. Po wtóre, brak wyników badań dla terenów ościennych 
(nie mówiąc już o bardziej rozwiniętym Śląsku, położonym tuż za granicą), które 
umożliwiłyby analizę porównawczą. Stan odnalezionych archiwaliów nie pozwala 
wreszcie odpowiedzieć na pytanie, na ile realizacja ukazów carskich zachwiała 
dobrą przecież kondycją ekonomiczną „Państwa Kłobuckiego” w poł. XIX w. 
Edward Lemański, nie zdołał przecież popsuć działań gospodarczych ojca.

I pytanie drugie, czy i na ile działania ratunkowe, podjęte już po wdrożeniu 
ukazów carskich, uratowały wymiar ekonomiczny dóbr. To przecież jeszcze dzia-
łania hr. Donnersmarcka sprawiły, że już po nabyciu tych dóbr przez cesarza, we-
dług informacji z lat 90-tych XIX w. tzw. czysty dochód z całego majątku wahał 
się od 134 899 rs. w 1891 r. do 31 773 rs. w 1895 r. – przy czym zwykle oscylo-
wał w okolicach 100 00075.

Podjęta tu analiza zachowanego materiału źródłowego odnoszącego się do
„Państwa Kłobuckiego” zadaje się także potwierdzać opinię K. Groniowskiego, 
(sformułowaną co prawda w odniesieniu do wschodnich guberni Kongresówki), 
że realizacja reformy „nie przebiegała jednakowo we wszystkich majątkach. Wy-
raźnie wyróżniają się wielkie dobra magnackie, gdzie była ona, jak w Ordynacji 
Zamoyskiej, Myszkowskiej itd. wyraźnie proobszarnicza, niekiedy z naruszeniem 
podstawowych zasad ustawodawstwa włościańskiego”76.

Brak kompletnych źródeł archiwalnych w odniesieniu do „Państwa Kło-
buckiego” nakazuje ostrożne formułowanie wniosków. Jednak zbieżności dają się 
zauważyć i wynikają z następujących elementów. Władze carskie realizując ukaz 
z 29 lutego (2 marca) 1864 r. w terenie, przeprowadzały go z pewnym opóźnie-
niem, a po drugie nie było przecież szczególnego powodu by karać właścicieli 
„Państwa Kłobuckiego”: Edwarda Lemańskiego (który zginął przecież z rąk po-
wstańców) a tym bardziej hr. Donnersmarcka (który „Państwo Kłobuckie” nabył 
w 1865 r.)77.

Poczynione tu badania i ich wyniki wpisują się, jak sądzi autor niniejszego 
artykułu, w ustalenia funkcjonujące już w nauce polskiej. I tak prof. Lech Trzecia-
kowski tak podsumował wykonanie carskiej reformy: 

[…] uwłaszczono wszystkich chłopów użytkujących ziemie oraz nadano grunty 
ogromnej większości bezrolnych. Liczba tych ostatnich z 1 339 000 (wraz z rodzi-
nami) spadła do 220 000. Bezrolni otrzymali na własność niewielkie kawałki grun-
tów m.in. z majątków rządowych, skonfiskowanych dóbr kościelnych i majoratów. 
Obszarnicy otrzymali odszkodowanie za zasadnicze powinności feudalne w listach 
likwidacyjnych. Nie zniesiono serwitutów, stałej kości niezgody między dworem 
a wsią. Likwidacja ich nastąpić mogła za obopólną zgodą lub na żądanie dziedzica. 
Ważnym elementem było administracyjne usamodzielnienie się wsi. Zebranie 

75 Informacje z Wystawy Częstochowskiej, „Gazeta Rolnicza”, nr 46 z 20 XI 1909 r., s. 858–862.
76 K. Groniowski, Realizacja reformy…, s. 258.
77 J. Oxiński, dz. cyt., s. 118–120.
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gminne wybierało wójta i pisarza. Prawo wyborcze przysługiwało wszystkim posia-
daczom ziemi78.

Kwestia serwitutów ukazana w niniejszym artykule, przedstawiająca domi-
nującą rolę dworu także pokazywała, że ma rację Janusz Skodlarski, który napisał:

[…] władzom zabrakło konsekwencji w rozwiązywaniu kwestii serwitutów. Właści-
ciele folwarków zatrzymywali lasy i pastwiska, chłopi zachowywali prawo do ko-
rzystania z nich79.

Można by dodać, ci ostatni stali zwykle na słabszych pozycjach.

78 L. Trzeciakowski, Naród polski w okresie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego i początków impe-
rializmu (1864–1914) [w:] Dzieje Polski, red. J. Topolski, Warszawa 1977, s. 534.
79 J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa 2000, s. 119–120.
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APARAT BIUROKRATYCZNY 
W GUBERNI PIOTRKOWSKIEJ

Wprowadzenie
Zagadnienie rusyfikacji biurokracji na obszarze Królestwa Polskiego po 

powstaniu styczniowym, przedstawiane jako rezultat represji carskich1, stało się 
przedmiotem wnikliwej analizy, m.in.: Jana Kozłowskiego i Grzegorza Smyka2.
Autorzy postrzegają je jako zamierzenie, które nie zostało ostatecznie zrealizo-
wane wbrew powszechnemu odczuciu. Pojawia się więc pytanie o rozdźwięk 
między rzeczywistością, a przekonaniem społecznym. Odpowiadając na nie 
warto poszerzyć refleksję nad tym problemem o rolę pionu kościelnego w ów-
czesnym systemie administracji. Ten aspekt odzwierciedla także kolejną kwestię 
– zróżnicowania i natężenia działań rusyfikacji administracji w poszczególnych 
guberniach. Zjawisko to staje się zauważalne m.in. na obszarze guberni piotr-
kowskiej3.

Politykę caratu na tym terenie, legalizującą poczynania imperatora, miał 
realizować odpowiednio zreformowany aparat biurokratyczny, oparty na urzęd-
nikach narodowości rosyjskiej wyznających prawosławie. Zaś Polacy kojarzeni 
byli z katolicyzmem nie pozostającym w takiej symbiozie z władzą państwową. 
Ponadto religia ich przesądzała o przynależności narodowej, uwidaczniając brak 
więzi z Rosją i poparcie Kościoła katolickiego dla działań niepodległościo-
wych4. Podjęto zatem próbę zaradzenia istniejącej dychotomii. W tym celu carat 

1 Zamiast oficjalnej tytulatury cesarz z przydawką Rosji, Cesarstwo Rosyjskie i przymiotników od 
nich pochodzących, używam powszechnie używanego w omawianym okresie nazewnictwa: car, 
carat, carski oznaczających władztwo imperatora rosyjskiego.
2 J. Kozłowski, Wyżsi urzędnicy gubernialni i powiatowi w Królestwie Polskim w latach 1867
–1875, „Przegląd Historyczny” 1996, t. 87, s. 819–841; G. Smyk, Rusyfikacja obsady personalnej 
organów zarządu gubernialnego Królestwa Polskiego w latach 1867–1915, „Czasopismo Prawno-
-Historyczne” 1999, t. 51, z. 1–2, s. 239–264; tenże, Korpus urzędników cywilnych w guberniach
Królestwa Polskiego w latach 1867–1915, Lublin 2004.
3 W wyniku represji po powstaniu styczniowym w celu uskuteczniania carskiej racji stanu, na 
mocy ustawy o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach Królestwa Polskiego z 19(31)
grudnia 1866 r. powstało na tym terenie 10 guberni, obok piotrkowskiej, były to: kaliska, kielecka, 
lubelska, łomżyńska, płocka, radomska, siedlecka, suwalska i warszawska oraz 85 powiatów. Zob. 
Dziennik Praw Królestwa Polskiego [dalej: Dz.P.K.P.], t. 66, s. 115–193.
4 R. Pipes, Rosja carów, Warszawa 2006, s. 230; S. Wiech, Raport naczelnika Warszawskiego 
Okręgu Żandarmerii o sytuacji politycznej Królestwa Polskiego w 1868 r., „Przegląd Historyczny” 
1998, t. 89, z. 1, s. 95; A. Suligowski, Bezprawia i konfiskaty pod rządami rosyjskimi, Warszawa 
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przyjął koncepcję wykorzystania dla realizacji własnej polityki aparatu biurokra-
tycznego pionu nie tylko cywilnego, ale także administracji kościelnej. Do poli-
tyki wyznaniowej wprowadził, jak dla korpusu służby cywilnej podobne rozwią-
zania oparte na zawodowym charakterze urzędników, hierarchicznym podpo-
rządkowaniu, zależności służbowej i osobowej oraz rządowym wynagrodzeniu 
za pracę. Wspólne rozwiązania upowszechniano na terenie całego Królestwa 
Polskiego budując wizję zawodowego charakteru „stanu duchownego”. Ich 
urzeczywistnianie na obszarze poszczególnych guberni odznaczało się jednak 
dużym stopniem dywersyfikacji. W tym miejscu można postawić pytanie 
o wpływ Częstochowy, znajdującej się w granicach guberni piotrkowskiej, a pod 
względem kościelnym należącej do diecezji kaliskiej (włocławskiej), na obsadę 
stanowisk urzędniczych i kancelarie terenowych organów administracji oraz 
podjąć próbę ich omówienia. Jasna Góra była przecież ośrodkiem nie tylko reli-
gijnym, ale stanowiła narodowe sanktuarium polskości5, które oddziaływało na 
postawę społeczeństwa także w innych zaborach6, a sami paulini bezpośrednio 
angażowali się w zryw 1863 r., m.in. zakonnik o. Antoni Pleszyński pełniący 
obowiązki naczelnika powstańczego w Kłobucku7. Inne klasztory8 pozostałe po 
powstaniu styczniowym na obszarze guberni piotrkowskiej odgrywały mniejszą 
rolę. Ich oddziaływanie miało charakter przede wszystkim religijny. Tym sa-
mym obok ogólnej charakterystyki guberni piotrkowskiej należy odnieść się do 
przedstawienia jej specyfiki kościelnej rozciągającej się na obszar diecezji kali-
skiej (włocławskiej). Wspólne terytorium obu jednostek administracji terenowej 
(guberni piotrkowskiej i diecezji kaliskiej) obejmowało powiaty (kościelne de-
kanaty): częstochowski, łaski, noworadomski (czyli radomszczański), piotrkow-
ski oraz częściowo łódzki. Powiat będziński leżący w granicach guberni piotr-
kowskiej wchodził najpierw w skład diecezji krakowskiej, a następnie do reery-
gowanej w 1882 r. diecezji kieleckiej, natomiast powiaty brzeziński i część 
łódzkiego przynależały do diecezji warszawskiej9. Poza gubernią piotrkowską 

1928, s. 19; A. Szelążek, Memoriał w sprawie majątków kościelnych w Królestwie Polskim zabra-
nych na mocy ukazów 1864 i 1865, Płock 1917, s. 11 i nn.
5 H. Rola, Powstanie styczniowe na Ziemi Częstochowskiej, Katowice 1965, s. 21–25; Z.S. Jabłoń-
ski, Rzeczywistość Jasnej góry ważniejszymi wydarzeniami pisana [w:] Tyś wielką chlubą naszego 
narodu, red. K. Kunz, Jasna Góra 1991, s. 284; tenże, Jasna Góra w drodze ku niepodległości 
w latach 1795–1989 [w:] Częstochowy drogi ku niepodległości, red. R. Szwed, W. Palus, Często-
chowa 1998, s. 80.
6 A.M. Skałkowski, Z dziennika margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, Warszawa 1938, odbit-
ka z „Przeglądu Historycznego” 1937–1938, t. 34, z. 2, s. 666.
7 J.M. Zinówko, Paulini w powstaniu styczniowym, „Jasna Góra” 1993, R. 11, nr 1 (111), s. 7.
8 W 1868 r. zakony miały swoje klasztory w Widawie – bernardyni, w Piotrkowie Trybunalskim
– dominikanki, z którymi zamieszkiwały mariawitki, a w Gidlach – dominikanie. Elenchus cleri 
saecularis ac regularis dioecesis Vladisaviensis seu Calissiensis pro anno 1869, [współwydany z:]
Ordo divini officii ac missarum [...] pro Anno domini 1869 [...], Varsaviae [1868], s. 35–41.
9 P. Wolnicki, Urząd, kancelaria i akta dziekańskie w okresie Królestwa Polskiego (1818–1918),
Częstochowa 2011, s. 50, 56.
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ośrodki duszpasterskie należące do diecezji kaliskiej (włocławskiej) znajdowały 
się w guberni kaliskiej i w niewielkiej liczbie w guberni warszawskiej10.

Urzędnicy cywilni i urzędnicy duchowni 
Badania nad aparatem urzędniczym w Królestwie Polskim w II poł. XIX w.

w literaturze przedmiotu są omawiane w oparciu o ustawę o służbie cywilnej 
z 1859 r., odnoszącą się do Tabeli o rangach z 1772 r. Zawierała ona przedsta-
wienie 4 pionów zarządu państwowego11. Po powstaniu narodowym w 1863 r. 
ujawniło się, że administracja Rosji carskiej stworzyła podstawy do kreowania 
jeszcze jednej gałęzi kadry urzędniczej złożonej z duchowieństwa katolickiego. 
Nominalnie nie została ona wymieniona obok służby cywilnej, służby wojsko-
wej, służby morskiej i służby dworskiej w żadnym pragmatyku, ale w rzeczywi-
stości już funkcjonowała, jako zorganizowana formacja, która coraz bardziej 
stawała się zależna od zaborcy i upodabniała się do pozostałych pionów rusyfi-
kowanej administracji. Formalnie nadal tworzyła oddzielną strukturę hierar-
chicznie zbudowanego Kościoła. W praktyce po powstaniu styczniowym była 
jednak moderowana nie przez władzę diecezjalną, lecz przez rosyjską strategię 
wyznaniową.

Absolutna monarchia rosyjska upowszechniała bowiem na tym terenie 
rządy oparte na obcym prawodawstwie i z wykorzystaniem wprowadzanego 
przez siebie systemu biurokratycznego12. Rozwój fachowego i zawodowego 
aparatu urzędniczego następował dzięki zaangażowaniu księcia Franciszka 
Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. W skład tworzących się organów państwo-
wych włączano szlachtę, aby pozyskać jej przychylności. Polacy mogli osiągnąć 
tu średnie szczeble awansu, do radcy tytularnego włącznie. Założono też migra-
cję rosyjskich urzędników na tereny zagarnięte Polsce. W praktyce przyjeżdżali 
oni najczęściej ze środowisk, w których ich szanse na awans do wyższej rangi 
urzędniczej w Cesarstwie były niewielkie. Wraz z przesiedleniem się żywili 
nadzieje na lepsze życie. Na początek otrzymali zaledwie „bonus” wart cztero-
krotność ich pensji, jako zwrot kosztów podróży i dotację na zagospodarowanie 
się. Po powstaniu styczniowym w celu zintensyfikowania napływu rosyjskiej 
kadry urzędniczej przywileje w niewielkim stopniu rozszerzono m.in. o profity 
emerytalne, mieszkaniowe itp.13. W pionie świeckim funkcje i urzędy podzielo-

10 Diecezja kaliska (włocławska) obejmowała obszar nie tylko guberni piotrkowskiej (99 ośrod-
ków duszpasterskich), ale też guberni warszawskiej (50 ośrodków duszpasterskich) i kaliskiej (188 
ośrodków duszpasterskich). Elenchus...
11 Sprawnitielnyj tabiel czinow grażdanskich s czinami wojennymi, morskimi i podwornymi, Zbiór 
Praw 1876, t. 3, s. 216–218; W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764–1989, Warsza-
wa 2007, s. 164.
12 Z. Chmielewski, Narodziny i rozwój biuralizmu na ziemiach polskich w okresie zaborów, „Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 1993, z. 113, s. 14–16; Z. Naworski, Status prawny 
urzędników Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym (1832–1863) [w:] Dzieje biuro-
kracji na ziemiach polskich, t. 3, cz. 2, red. A. Górak, K. Latawiec, D. Magier, Lublin-Siedlce 
2010, s. 377–378.
13 J. Kozłowski, dz. cyt., s. 830–831; G. Smyk, Rusyfikacja obsady personalnej…, s. 261.
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no na trzy klasy, a w obrębie każdej na wzór rosyjski pojawiły się rangi-stopnie. 
Te zasady (z 1816 r.) były kilkakrotnie nowelizowane, m.in. w 1836, 1860 
i 1861 r.14. Po powstaniu styczniowym zintensyfikowano działania zmierzające 
do upodobnienia statusu aparatu urzędniczego w Królestwie Polskim i Cesar-
stwie Rosyjskim. Równocześnie rusyfikacja tej sfery publicznej dokonywała się 
poprzez wprowadzanie na wyższe stanowiska Rosjan. Zjechali oni zarówno do 
Częstochowy, jak też na teren całej guberni piotrkowskiej15. Dla Rosjan w Czę-
stochowie została zorganizowana parafia prawosławna dla ponad 800 wiernych 
i wybudowana cerkiew pod wezwaniem Świętych Kiryłła i Metoda16. W Piotr-
kowie Trybunalskim sobór zbudowany w latach 1846–1848, w maju 1869 r. 
z inicjatywy gubernatora Iwana Kochanowa przebudowano i znacznie powięk-
szono nadając mu charakter bardziej monumentalny. Stawiano nowe i bardziej 
okazałe świątynie prawosławne, m.in. w Radomsku (1894 r.). Poza tym funk-
cjonowały tzw. cerkwie domowe17. Liczba urzędników narodowości rosyjskiej 
zwiększyła się odtąd w całym Królestwie Polskim. Podlegli im urzędnicy po-
chodzenia polskiego mieli wykazywać się hierarchicznym podporządkowaniem 
służbowym.

Te zależności były widoczne także w odniesieniu do struktur kościelnych.
Na mocy ukazu carskiego z 14(26) grudnia 1865 r. wprowadzono podział du-
chowieństwa na grupy i klasy. W życie wprowadził go namiestnik Fiodor Berg 
pismem z 30 czerwca (12 lipca) 1866 r. W 1871 r. z dniem 1(13) sierpnia Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych w Petersburgu przejęło kompetencje dotyczące 
polityki kadrowej w odniesieniu do duchowieństwa, w tym sprawy dotyczące 
zatwierdzania na stanowiska: dziekanów, proboszczów, administratorów parafii 
i klasztorów18. Duchowieństwo otrzymało rządowe uposażenie, jako wynagro-
dzenie za pracę. Na mocy tych przepisów do grupy I zostali zaliczeni: admini-
stratorzy tych parafii, gdzie nie było wikariusza oraz wikariuszy parafialnych, 
a w zakonach niższych duchownych (pomocników proboszcza, wikariuszy, pro-
kuratorów). W skład II grupy zostali zaliczeni: dziekani, członkowie i pracowni-
cy konsystorzy biskupich, administratorzy parafii, na której pracował przynajm-
niej jeden wikariusz. Natomiast proboszczów parafii klasowych, wizytatorów 
i proboszczów klasztorów, rektorów i profesorów seminariów duchownych, 
kapitulnych zaklasyfikowano do grupy III. Parafie I i II klasy zostały wymienio-

14 Dz.P.K.P, t. 19, [Warszawa 1836], s. 36–142; Z. Naworski, dz. cyt., s. 382–385.
15 W. Palus, Społeczeństwo Częstochowy w drodze ku niepodległości w latach 1795–1914 [w:] 
Częstochowy drogi ku niepodległości…, s. 14.
16 Czenstochowskaja Czudotwornaja Ikona Bogurodzicy w Czenstochowskim Jasnogórskim mona-
styrie i cerkowno imia światych Kiriłła i Metoda w gorodie Czenstochow, Wilno 1881; H. Rola, 
dz. cyt., s. 85; J. Związek, Patriotyczna działalność duchowieństwa katolickiego w Częstochowie 
w latach 1865–1945 [w:] Częstochowy drogi ku niepodległości..., s. 124
17 A. Sosna, K. Sokoł, Prawosławne kopuły nad Wisłą. Prawosławne cerkwie w centralnej Polsce 
w latach 1815–1915, Moskwa 2003, s. 9–19, 66–67, 75–76.
18 W. Jemielity, Mianowanie i przenoszenie księży w Królestwie Polskim po powstaniu stycznio-
wym, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1987, R. 34, z. 4, s. 42.
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ne w aneksie do ukazu carskiego. Natomiast parafie bezklasowe były obsadzane 
administratorami, bądź komendarzami. Proboszczów parafii klasowych oraz 
zarządzający parafiami nie klasowymi miała przedstawiać do zatwierdzenia 
Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchowych władza diecezjalna. Na-
tomiast mianowanie wikariuszy etatowych i nadetatowych leżało w kompetencji 
Kościoła, przy czym fakt ten w pierwszym przypadku należało zalegalizować 
w porozumieniu z właściwą komisją rządowa, a w drugim powiadamiając o tym 
w ciągu 7 dni właściwego gubernatora. Były to zatem przepisy bardziej rygory-
styczne niż te dotyczące świeckich, gdzie na urzędy pozaklasowe cywilne mia-
nowali ich bezpośredni przełożeni. W całej diecezji kaliskiej w 1865 r. było 
9 parafii I klasy, 25 II klasy, 303 administratorów i 153 wikariuszy19. W 1868 r. 
na terenie guberni piotrkowskiej na 99 ośrodków duszpasterskich było 3 pro-
boszczów parafii I klasy i 10 proboszczów parafii II klasy, co stanowiło niecałe 
13%. Przy tym w powiecie piotrkowskim urząd proboszcza parafii I klasy usta-
nowiono w Piotrkowie, a II klasy w Sulejowie i Wolborzu; w powiecie często-
chowskim proboszcz parafii I klasy został mianowany dla Częstochowy, 
a II klasy: w Kłobucku, Krzepicach i Mstowie; w powiecie łaskim powstało 
probostwo I klasy tylko w Pabianicach, z kolei proboszcz parafii II klasy był 
jedynie w powiecie łódzkim w Rzgowie i Tuszynie oraz w powiecie radomsz-
czańskim w: Radomsku, Brzeźnicy i Pajęcznie20.

Począwszy od 1816 r. każdy urzędnik w Królestwie Polskim podlegał 
ocenie przez bezpośredniego przełożonego. Brano pod uwagę nie tylko zaanga-
żowanie w pracy, ale też jego poglądy polityczne i moralność. Funkcjonowały 
tzw. listy konduit. W poszczególnych instytucjach opracowywał je ich 
zwierzchnik. Z czasem przybrały postać formularza Było to praktykowane tak 
w urzędach pionu cywilnego, jak też kościelnego21. Do nagrody nadawanej 
przez rząd, kwalifikował bezpośredni zwierzchnik. W przypadku instytucji ko-
ścielnych był to precedens, który dokonywał się z pominięciem biskupa i wyż-
szej władzy diecezjalnej22. Wreszcie duchowni, podobnie jak świeccy urzędnicy 
składali przed objęciem funkcji przysięgę na wierność carowi23.

Przynależność do aparatu urzędniczego na zewnątrz wyrażała się począw-
szy od 1836 r. w ubieraniu munduru przez przedstawicieli danej kategorii urzęd-
ników. Dotyczyło to także duchowieństwa. Prezydujący w Komisji Rządowej 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej: KRWRiO) Stanisław Gra-
bowski już w 1824 r. skierował do biskupów list żądając, aby dopilnowali prze-

19 Tamże, s. 51
20 Elenchus…, s. 24–30.
21 Historia państwa i prawa Polski, t. III: Od rozbiorów do uwłaszczenia, red. J. Bardach, 
M. Senkowska-Gluck, Warszawa 1981, s. 367; Z. Naworski, dz. cyt., s. 383; P. Wolnicki, 
Urząd…, s. 239, 384.
22 P. Wolnicki, Urząd…, s. 240.
23 W. Jemielity, Przysięga władcom Królestwa Polskiego z udziałem duchowieństwa katolickiego,
„Prawo Kanoniczne” [dalej: PK] 2002, R. 45, nr 3–4, s. 211–242.
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strzegania noszenia stroju duchownego przez księży świeckich i zakonnych, 
jako „oznak swego urzędu”24, co systematycznie, przypominano.

Regulacje prawne dotyczące urzędników w Królestwie Polskim opierały 
się na art. 83 konstytucji z 1815 r.25 oraz późniejszym ustawodawstwie, w tym 
bieżących aktach namiestnika. Określały one kompetencje i dla realizacji zawo-
dowego ich charakteru wprowadzały konieczność zdania egzaminu państwowe-
go tak przy staraniach o przyjęcie do służby, jak też tych dotyczących awansu. 
W przypadku duchowieństwa katolickiego kontekst budowania postawy urzęd-
niczej księdza wyrażał się podczas studiów seminaryjnych, nie tyle w pogłębia-
niu formacji duchowej czy intelektualnej, ile w nauce umiejętności praktycznego 
sprawowania sakramentów i wypełniania akt kancelaryjnych26. Egzamin, który 
obowiązywał księdza przy zmianie na stanowisku związanym z beneficjum pa-
rafialnym opierał się przede wszystkim na dekrecie cara Aleksandra I z 6(18)
marca 1817 r. i przepisach KRWRiOP oraz na ukazie z 1865 r. Konkursy na 
stanowiska proboszczów wymagały od kandydata umiejętności dobrego wywią-
zywania się z dotychczasowych obowiązków, dobrych obyczajów, praktycznego 
sprawowania sakramentów, napisania kazania na określony temat oraz wykaza-
nia się teoretyczną wiedzą z 5 przedmiotów: Pisma Świętego, teologii dogma-
tycznej, teologii moralnej, prawa kanonicznego i historii Kościoła27.

Kościół katolicki uczestniczył także w przekazywaniu bardzo rozległej 
treściowo informacji między rządem a poddanymi w Królestwie Polskim, stając 
się tym samym jedną z agend systemu, w którym uczestniczyły różne urzędy 
pionu cywilnego i duchownego28.

Hierarchiczne podporządkowanie wyrażało się w obiegu informacji oraz 
przesyłaniu korespondencji. Obowiązywał zakaz bezpośredniego zwracania się 
do papiestwa, a wszelkie kontakty winny odbywać się za pośrednictwem rządu. 
Także korespondencja wewnątrz diecezjalna miała przejść przez poszczególne 
szczeble służbowej zależności. Księży natomiast zobligowano do przekazywania 
gromadzonym w kościołach na nabożeństwach parafianom, ogłoszeń admini-

24 Archiwum Diecezjalne w Łomży [dalej: ArŁm], Zespół ogólny [dalej: II], sygn. 28, k. 44; tam-
że, sygn. 56, k.52; tamże, sygn. 495, k. 122; W. Jemielity, Obowiązki kapłanów w diecezji sejneń-
skiej, „Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn” 2008, t. 26, s. 454.
25 Art. 83: „W każdem Woiewództwie będzie Kommissya Woiewódzka złożona z Prezesów 
i Kommissarzy, dla wykonania rozkazów Kommissyi Rządowych, podług osobnego urządzenia” 
– zob. Dz.P.K.P., t. 1, Warszawa 1816], s. 2–103, Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego 
z 15/27 XI 1815 r.
26 A. Górecki, Próby odnowy życia religijnego w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym 
– wybrane aspekty, Toruń 2010, s. 44.
27 W. Jemielity, Konkursy na beneficja w Królestwie Polskim 1817–1865, PK 1995, R. 38, nr 3–4, 
s. 205–222; tenże, Mianowanie i przenoszenie księży w Królestwie Polskim po powstaniu stycz-
niowym, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” [dalej: „RTK”] 1987, R. 34, z. 4, s. 38–42; tenże, 
Obsada stanowisk kościelnych do powstania styczniowego, PK 2000, R. 43, nr 3–4, s. 361.
28 Por. P. Wolnicki, Przekazywanie informacji dotyczących ochrony przyrody w okresie Księstwa 
Warszawskiego i Królestwa Polskiego [w:] Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagad-
nienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne, Warszawa 2012, s. 363–380.
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stracji rządowej, na niespotykaną dotąd skalę. Obejmowały one bardzo szeroki 
obszar zagadnień29. Mieli też obowiązek odprawiania za carską rodzinę, a nawet 
wyższych urzędników rosyjskich modlitw związanych z wydarzeniami z ich 
życia (narodziny, zaręczyny, ślub, choroba, śmierć, objęcie urzędu itp.)30. Za-
rządzający parafiami zostali ponadto urzędnikami stanu cywilnego31. Po po-
wstaniu styczniowym duchownych poddano permanentnej obserwacji i wpro-
wadzono zakaz poruszania się poza obszar, na którego terenie pełnili urzędowe 
obowiązki czyniąc z powodów politycznych kościelne przepisy dotyczące rezy-
dencji, bardzo rygorystycznymi32.

Polityka kadrowa
Przyjmując koncepcję zmierzającą do unifikacji Królestwa Polskiego 

z innymi prowincjami imperium rosyjskiego, starano się obsadzić strategiczne 
funkcje w administracji ludźmi związanymi z caratem lub przynajmniej mają-
cych opinię lojalnych wobec cesarstwa. Stanowiska o charakterze nie władczym
bądź techniczne obejmowała ludność polska. W kancelariach rządów gubernial-
nych zatrudniających (sekretarza zarządzającego kancelarią, redaktora „Wiado-
mości Gubernialnych”, tłumacza-pomocnika sekretarza, dziennikarza-ekspedy-
tora, archiwistę i dwóch jego pomocników, jak też 3–5 pracowników kancela-
ryjnych) liczniejszy personel zazwyczaj zadawalano się Polakami33. Jednak 
w guberni piotrkowskiej na stanowisku sekretarza Kancelarii Rządu Gubernial-
nego Polak Edmund Frize był zatrudniony tylko w latach 1889–189634,
a w sąsiednim Rządzie Gubernialnym Kaliskim funkcję tę Polacy sprawowali 
nieprzerwanie do 1910 r.35. W Rządzie Gubernialnym Piotrkowskim do 1872 r. 
funkcję pomocnika sekretarza sprawował także katolik Józef Pawłowski. Później 
stanowiska te obsadzano wyłącznie wyznawcami prawosławia36. Od 1874 r. 
ważną funkcję opiniotwórczą redaktora „Wiadomości Gubernialnych” sprawo-
wali prawosławni37. Natomiast pracownicy kancelaryjni, do których zaliczano 

29 W. Jemielity, Ambona w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim dla ogłoszeń cywilnych,
PK 2000, R. 43, nr 1–2, s. 141–215; P. Wolnicki, Urząd…, s. 209–220; tenże, Dziewiętnasto-
wieczne zarządzenia dla dziekana, (na przykładzie dekanatu radomszczańskiego), „Nasza Prze-
szłość” 2008, t. 110, s. 132.
30 W. Jemielity, Modły w Królestwie Polskim za króla i cara, RTK 2002, R. 49, z. 4, s. 51–79.
31 Tenże, Akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, PK 1995, R. 38, 
nr 1–2, s. 163–168.
32 Tenże, Rezydencja duchownych w Królestwie Polskim, PK 2001, R. 44, nr 3–4, s. 185–205.
33 G. Smyk, Rusyfikacja obsady personalnej…, s. 247–249.
34 Archiwum Państwowe w Łodzi [dalej: APŁ], Rząd Gubernialny Piotrkowski [dalej: RGPiotr], 
nr 2694, k.nlb.; tamże, nr 5256, k.nlb.; G. Smyk, Rusyfikacja obsady personalnej…, s. 248.
35 APŁ, Rząd Gubernialny Kaliski [dalej: RGKal], nr 8415–8427, k.nlb.; G. Smyk, Rusyfikacja 
obsady personalnej…, s. 248.
36 APŁ, RGPiotr, nr 624a, k.nlb.; Pamiatnaja Kniżka Petrokowskoj Guberni 1872, Petrkov 1872, 
s. 11.
37 APŁ, RGPiotr, nr 624a, k.nlb.; Pamiatnaja Kniżka 1872…, s. 31.
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archiwistę, jego pomocników i innych rekrutowali się spośród obywateli pol-
skiego pochodzenia.

Podobnie było w przypadku zatrudniania Polaków w poszczególnych wy-
działach rządów gubernialnych. Tutaj także dał się zauważyć szczególny charak-
ter guberni piotrkowskiej. Odpowiedzialne stanowisko radcy w wydziale admi-
nistracyjnym Rządu Gubernialnego Polak Tomasz Libicki piastował tylko po-
czątkowo38. Mniej znaczące funkcje referentów i buchalterów oraz pomocników 
referentów i dziennikarzy powierzano z zasady wyznawcom katolicyzmu. Jed-
nak w Piotrkowie i tym razem, w porównaniu z obsadą personalną innych gu-
berni Polacy zatrudnieni byli krócej, choć nadal zachowali przewagę ilościo-
wą39. Z kolei w wydziale wojskowo-policyjnym pracował, jako radca w latach 
1867–1886, Sylwester Smolechowski, a po nim do 1890 r. Albert Czajkowski. 
Tutaj także urzędnicy polskiego pochodzenia dominowali na niższych stanowi-
skach: referentów i buchalterów, choć krócej niż w pozostałych guberniach40.

W wydziale ubezpieczeniowym wszyscy urzędnicy zasadniczo rekrutowali
się spośród obywateli narodowości polskiej. W Piotrkowie, tylko przez 2 lata, 
kierował wydziałem 1872–1874 asesor Nikita Nikiticz Fedjaj, a wśród inspekto-
rów czy referentów, choćby tylko czasowo, zatrudnieni byli prawosławni41.

Wydział prawny Rządu Gubernialnego piotrkowskiego nie zatrudniał do 
1883 r. na stanowisku radcy prawnego żadnego Rosjanina, a stanowiska referen-
tów i ich pomocników w wydziale tym zaczęli piastować wyznawcy prawosła-
wia dopiero pod koniec działalności Rządu42. Można przypuszczać, ze fakt ten 
był spowodowany deficytem kadry pracowniczej pochodzenia rosyjskiego. Po-
dobne uwarunkowania dotyczyły wydziału lekarskiego, w skład którego także 
nie wchodzili Rosjanie, a w Piotrkowie posadę gubernialnego inspektora lekar-
skiego katolicy pełnili najdłużej w Królestwie Polskim, bo do 1910 r.43.

38 Było to w latach 1867–1887. Por. APŁ, RGPiotr, nr 2694, k.nlb.; tamże, nr 624a, k.nlb..
39 Tamże; tamże, sygn. 2694, k.nlb.; tamże, sygn. 4781, k.nlb.; tamże, sygn. 5256, k.nlb.; tamże, 
sygn. 6322, k.nlb.; tamże, sygn. 8165, k.nlb.; tamże, sygn. 8765, k.nlb.; Pamiatnaja Kniżka 
1872…, s. 13–14; Pamiatnaja Kniżka Petrokowskoj Guberni 1883, Petrkov 1883, s. 7–8; Pamiat-
naja Kniżka Petrokowskoj Guberni 1890, Petrkov 1890, s. 7; Pamiatnaja Kniżka Petrokowskoj 
Guberni 1900, Petrkov 1900, s. 41–42; Pamiatnaja Kniżka Petrokowskoj Guberni 1910, Petrkov 
1910, s. 30; Pamiatnaja Kniżka Petrokowskoj Guberni 1914, Petrkov 1914, s. 33–34.
40 APŁ, RGPiotr, sygn. 624a, k.nlb.; tamże, sygn. 2694, k.nlb.; tamże, sygn. 5256, k.nlb.
41 Tamże, sygn. 624a, k.nlb.; tamże, sygn. 2694, k.nlb.; tamże, sygn. 4781, k.nlb.; tamże, sygn. 
5028, k.nlb.; tamże, sygn. 5256, k.nlb.; Pamiatnaja Kniżka…1872, s. 16; Pamiatnaja Kniżka 
Petrokowskoj Guberni 1874, Petrkov 1874, s. 36.
42 APŁ, RGPiotr, sygn. 624a, n.fol.; tamże, sygn. 2694 n.fol., tamże, sygn. 4781 n.fol.; tamże, 
sygn. 4883 n.fol.; tamże, sygn. 5028 n.fol.; tamże, sygn. 5256 n.fol.; tamże, sygn. 6322 n.fol.; 
tamże, sygn. 6906 n.fol.; tamże, sygn. 7107 n.fol.; tamże, sygn. 7478 n.fol.; tamże, sygn. 7958 
n.fol.; tamże, sygn. 8165 n.fol.; tamże, sygn. 8765 n.fol.
43 Tamże, sygn. 624a, k.nlb.; tamże, sygn. 4883, k.nlb.; tamże, sygn. 5028, k.nlb.; s. 17; Pamiatna-
ja Kniżka …1890, s. 10; Pamiatnaja Kniżka Petrokowskoj Guberni 1891, Petrkov 1891, s. 10; 
Pamiatnaja Kniżka Petrokowskoj Guberni 1902, Petrkov 1902, s. 44, tamże, nr 5256, k.nlb.;
Pamiatnaja Kniżka …1872, s. 17; Pamiatnaja Kniżka …1890, s. 10; Pamiatnaja Kniżka Petrokow-
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Choć obsadzanie Rosjanami stanowisk urzędniczych w najmniejszym 
stopniu dotknęło wydział budowniczy, to właśnie w Piotrkowie poczyniono 
wyjątek, gdyż do 1882 r. funkcję inżyniera architekta pełnili w nim Nikołaj Iwa-
nowicz Bystrow do 1870 r., w latach 1870–1882 Fiodor Filipowicz Tuchtiew44,
a od 1886 do 1892 r. stanowisko pomocnika gubernialnego inżyniera-architekta 
zajmował Nikołaj Iwanowicz Prokofiew45. Duże uprawnienia, jakie otrzymały 
rządy gubernialne bliższe potrzebom swojego terenu, w miejsce dotychczaso-
wych kompetencji komisji rządowej46, gdy były kierowane przez wyznawców 
prawosławnej religii, niekoniecznie musiały poprawić los katolickich kościołów 
i klasztorów na obszarze guberni piotrkowskiej, a zatem w skali całej diecezji. 
Na mocy wydanego tuż przed powstaniem styczniowym najwyższego ukazu 
z 8(20) stycznia 1863 r. o atrybucjach władz i o zarządzaniu budowy i reperacji 
budowli kościelnych47, ograniczono prerogatywy dozorów kościelnych żądając, 
aby projekty inwestycyjne obejmujące kosztorys od 300 do 3000 rubli były 
przekazywane za pośrednictwem powiatu do Rządu Gubernialnego. Natomiast 
projekty o wartości przekraczającej ten pułap rozpatrywała Komisja Spraw We-
wnętrznych, a od 1871 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych48. W praktyce 
oznaczało to, że właściwa polityka personalna w obsadzie władz gubernialnych 
uzależniała działania administracji od oczekiwań rządu rosyjskiego.

Z kolei w pionie biurokracji kościelnej utworzenie guberni piotrkowskiej 
zbiegło się ze śmiercią biskupa diecezji kujawsko-kaliskiej Michała Jana Mar-
szewskiego i rozpoczęło okres sede vacante, który władze rosyjskie skutecznie 
utrwalały przez kolejnych kilkanaście lat49. Dnia 9 września 1867 r. wikariu-
szem kapitulnym tego Kościoła partykularnego kapituła katedralna włocławska 
wybrała oficjała piotrkowskiego ks. Klemensa Skupieńskiego, a fakt ten za-

skoj Guberni 1891, Petrkov 1891, s. 10; Pamiatnaja Kniżka … Petrokowskoj Guberni 1902, Petr-
kov 1902, s. 44.
44 APŁ, RGPiotr, sygn. 624a, k.nlb.; tamże, sygn. 5028, k.nlb.; tamże, sygn. 5256, k.nlb.; Pamiat-
naja Kniżka…1872, s. 12; Pamiatnaja Kniżka…1874, s. 32; Pamiatnaja Kniżka…1883, s. 7.
45 APŁ, RGPiotr, nr 5256, k.nlb.; Pamiatnaja Kniżka Petrokowskoj Guberni 1887, Petrkov 1887, 
s. 6; Pamiatnaja Kniżka…1891, s. 6; Pamiatnaja Kniżka Petrokowskoj Guberni 1893, Petrkov 
1893, s. 56.
46 Por. W. Jemielity, Budownictwo kościelne w Królestwie Polskim, PK 1996, R. 39, nr 1–2, s. 108.
47 Dz.P.K.P., t. 61 [Warszawa 1862], s. 137 i nn.
48 D. Lewandowski, Stan prawny i organizacja budownictwa sakralnego w Królestwie Polskim,
„Studia Włocławskie” 2003, t. 6, s. 290–291; A. Majdowski, Studia z historii architektury sakral-
nej w Królestwie Polskim, Warszawa 1993 s. 105.
49 Wakaty na stolicach biskupich były powszechnym zjawiskiem polityki antykościelnej po stłu-
mieniu powstania styczniowego i zerwaniu przez Aleksandra II w 1866 r. konkordatu zawartego 
między Rosją a Stolica Apostolską. Na mocy ukazu z 1867 r. biskupi zostali podporządkowani 
Kolegium Rzymsko-Katolickiemu w Petersburgu, skąd otrzymywali dyspozycje. Tam też odbywa-
ły się odtąd obrzędy święceń biskupich. Na skutek restrykcyjnej polityki Rosji oraz konfliktu 
między episkopatem i rządem w 1870 r. nie było na terenie „Przywiślańskiego Kraju” ani jednego 
biskupa rezydującego na terenie swojej diecezji. Zob. W. Jemielity, Mianowanie i przenoszenie 
księży…, s. 46–47.
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twierdził rząd Królestwa Polskiego50. Kapłan ten po ukończeniu Seminarium 
Duchownego we Włocławku zdobywał praktykę u boku bp. Walentego Macieja 
Tomaszewskiego. Był najpierw jego kapelanem, następnie sekretarzem i wresz-
cie regensem kancelarii zadwornej. Tak bliskie poznanie problematyki Kościoła
i sposobu obiegu dokumentów u boku biskupa diecezji pozwoliło mu uzyskać 
doświadczenie w kancelarii i w relacjach duchowny (urzędnik kościelny) 
– urzędnik cywilny oraz poznać podstawy dyplomacji i kurtuazji w oficjalnych 
stosunkach z władzami carskimi. To jednak przede wszystkim jego taktyka ule-
głości wobec rządu i talent do zawierania kompromisów, mimo braku solidnego 
wykształcenia i stopnia naukowego oraz uniwersyteckiego przygotowania admi-
nistracyjno-prawnego, uczyniły go bliskim współpracownikiem biskupa, który 
szybko piął się po szczeblach kościelnej kariery. Można przypuszczać, że biskup 
widząc w nim nie tylko zdolnego, ale też bezkonfliktowego duchownego chciał 
mieć w kapitule katedralnej księdza, który popierałby jego zamiary i na którego 
głos poparcia oraz oddziaływanie na innych kapitulnych biskup mógł liczyć. 
Kapituła katedralna pełniła bowiem rolę senatu i rady przybocznej biskupa 
w zarządzaniu diecezją, a biskup w niektórych przypadkach musiał zasięgać jej 
zdania, a nawet uzyskać zgodę51. W 1844 r. ks. Skupieński został kanonikiem 
kolegiackim kaliskim, a cztery lata później kanonikiem katedralnym włocław-
skim. Także bp Jan Michał Marszewski doceniał w nim te cechy, dlatego mia-
nował go oficjałem piotrkowskim, a w kapitule włocławskiej archidiakonem52.
Po jego śmierci (1867 r.) ks. Skupieński został wybrany wikariuszem kapitul-
nym diecezji kaliskiej. Wówczas zrzekł się zarządzania konsystorzem foralnym
piotrkowskim. Rezydując w Piotrkowie Trybunalskim podjął się, z pozycji wi-
kariusza kapitulnego, kierowania całą diecezją rozciągającą się zasadniczo na 
teren guberni piotrkowskiej i kaliskiej oraz na skrawek warszawskiej.

Rozwiązanie wakatu, powszechne w Kościele w okresie Królestwa Pol-
skiego, było na rękę władzom cywilnym. Nieobsadzenie stolicy biskupiej powo-
dowało znacznie większą zależność wikariusza kapitulnego od rządu. Ponadto 
w myśl zasady sede vacante nihil innovetur hamowało zamierzenia administra-
cyjne i inne inicjatywy, na które ewentualnie wbrew polityce wyznaniowej Rosji 
mógłby odważyć się biskup diecezjalny. Poza tym władze przypuszczały czego 
mogą spodziewać się po ks. Skupieńskim. Jego postępowanie zostało bowiem 
zweryfikowane w kontekście ewentualnego zaangażowania się w antypaństwo-
wą działalność w okresie powstania styczniowego. Wcześniej był znany urzęd-
nikom cywilnym jako asesor duchowny Komisji Rządowej Spraw Wewnętrz-
nych i Duchownych w latach 1852–1860. Następnie z nominacji bp. Marszew-

50 Dz.P.K.P., t. 7 [Warszawa 1820], s. 189, art. 25.
51 B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772–1918),
Kraków 1980, s. 319; H. Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwa-
ria Zebrzydowska 1989, s. 179.
52 Elenchus…, s. 4.
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skiego, przeciwnika powstania53, kierował piotrkowskim konsystorzem foral-
nym. Oskarżony o agitację antyrosyjską 1861–1863 został aresztowany i wyto-
czono mu proces, który odbył się w stolicy przed sądem. Na rozkaz samego 
namiestnika Berga, z braku dowodów został zwolniony z więzienia 30 stycznia 
1863 r. Jeśli przyjąć zasadę, że namiestnik w obsadzie urzędów aparatu biurokra-
tycznego kierował się kryterium lojalności, to w jakimś stopniu mógł spodziewać 
się, że ks. Skupieński nie zakłóci jego politycznych zamierzeń i współpraca z pro-
tegowanym gubernatorem piotrkowskim Kochanowem będzie przebiegać po-
prawnie54. Brak przejawów konfliktu interesów, między wikariuszem kapitulnym 
diecezji kaliskiej a władzami rosyjskimi, skutkował w konsekwencji odznacze-
niem ks. Skupieńskiego 3 maja 1873 r. Orderem św. Włodzimierza III klasy55.

W konsystorzu foralnym piotrkowskim nie ustanowiono w miejsce do-
tychczasowego oficjała ks. Skupieńskiego nowego zarządcy, a także w tym mie-
ście nie rezydował dziekan piotrkowski. Taka polityka pozwoliła gubernatorowi 
piotrkowskiemu lepiej podporządkować sobie Kościół katolicki i samego wika-
riusza kapitulnego nie tylko w dekanatach powiatowych częstochowskim, ła-
skim, łódzkim, piotrkowskim i radomszczańskim tej guberni, podlegających pod 
zwierzchnictwo konsystorza foralnego w Piotrkowie Trybunalskim, ale też od-
działywała na administracyjno-duszpasterskie zamierzenia w całej diecezji kali-
skiej (włocławskiej). Wreszcie wpływ gubernatora piotrkowskiego na rządy ks. 
Skupieńskiego pozostawał z pewnością w zgodzie z oczekiwaniami samego hr. 
Berga. Udało się więc dzięki temu władzom rosyjskim wykorzystującym status 
wikariusza kapitulnego mieć pod lepszą kontrolą jedną z największych jednostek 
administracyjnych Kościoła katolickiego na terenie Królestwa Polskiego – die-
cezję kaliską (włocławską) rozciągającą się na 3 gubernie i 13 powiatów56. Po-
nadto na sam częstochowski klasztor jasnogórski urastający do roli wiodącego 
ośrodka patriotyczno-religijnego Polaków, leżący w granicach guberni piotr-
kowskiej, miano dogodniejszy nadzór poprzez bezpośrednie oddziaływanie na 
ks. Skupieńskiego, rezydującego w mieście gubernialnym – Piotrkowie Trybu-
nalskim. W tej sytuacji nie dziwi fakt traktowania urzędu gubernatora piotrkow-
skiego, jako jednego z ważniejszych w „Nadwiślańskim Kraju”.

Można przypuszczać, że ustanowienie zwierzchnika w konsystorzu foral-
nym piotrkowskim mogłoby wpływać niekorzystnie na postawę ks. Skupień-

53 F. Stopniak, Duchowieństwo rzymskokatolickie wobec powstania styczniowego [w:] Powstanie 
styczniowe 1863–1864. Aspekty militarne i polityczne. Materiały z sympozjum, red. J. Wojtasik, 
Warszawa 1995, s. 64.
54 Tym bardziej, że władze rosyjskie po powstaniu styczniowym miały tendencje do ingerowanie 
w wewnątrzkościelne nominacje, narzucając kapitułom swoich kandydatów na administratorów 
diecezji, co w konsekwencji spowodowało interwencję Stolicy Apostolskiej i wydanie stosownego 
dokumentu. Por. S. Bóbr-Tylingo: La Russie, ĽÉglise et la Pologne 1860–1866, „Antemurale”
1969, R. 13, nr 43, s. 123 i nn.; W. M. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts, Bd. 3, s. 342 i nn.
55 W. Wlaźlak, Organizacja i działalność konsystorza foralnego piotrkowskiego w latach 1819
–1918, Częstochowa 2004, s. 85.
56 Elenchus…, s. 7.
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skiego wobec władz gubernialnych i w pewien sposób osłabiałoby ją. Dawałoby 
też większe możliwości współpracy i oddziaływania między konsystorzami ge-
neralnymi, na czele których stali oficjałowie wyposażeni we władzę zwyczajną, 
a konsystorzem foralnym. Ten status quo wydawał się więc najbardziej odpo-
wiadać polityce Rosjan. Tym bardziej, że kancelaria konsystorza foralnego prze-
jęła przejściowo pilne zadania kancelarii wikariusza kapitulnego diecezji kali-
skiej. Pracowało w niej bowiem 2 asesorów: ks. Stanisław Lewicki i ks. Jan Woj-
ciechowski, załatwiający konieczne sprawy merytoryczne na polecenie i w uzgod-
nieniu z wikariuszem kapitulnym, natomiast rolę personelu pomocniczego 
– pisarzy (sekretarz, notariusz) pełnili wikariusze parafialni57. Tak, jak w przy-
padku kancelarii konsystorskiej i dziekańskiej korzystano zapewne z pomiesz-
czeń parafialnych, a do pracy w niej angażowano w znacznym stopniu miejsco-
we duchowieństwo parafialne.

W okresie rządów administratora diecezji kaliskiej (włocławskiej) ks. 
Skupieńskiego ulegała także zmniejszeniu liczba pracowników w konsystorzach 
generalnych58. Mianowani jeszcze przez jego poprzedników oficjałowie urzędo-
wali do swojej śmierci59. Po nich konsystorzem kierował już tylko sędzia surogat 
znacznie bardziej uzależniony od wikariusza kapitulnego. Ta „polityka” była 
z pewnością wynikiem ustaleń władz gubernialnych. Wszystkich pracowników
konsystorza mianowała wprawdzie władza diecezjalna, ale dopiero po uzgodnie-
niu z rządem60. I tak w konsystorzu generalnym włocławskim obok oficjała pra-
cowało jedynie dwóch sędziów surogatów, sekretarz administratora diecezji, se-
kretarz konsystorza i obrońca węzła małżeńskiego. Natomiast w obejmującym 
znacznie większy obszar konsystorzu kaliskim był jeden sędzia surogat, dwóch 
asesorów, notariusz, sekretarz i dwóch obrońców węzła małżeńskiego61.

Z kolei obowiązki wizytatora klasztorów w diecezji kaliskiej (włocław-
skiej) zostały powierzone mającemu zaufanie rządu, jednemu z dziekanów62, ks. 
kanonikowi Józefowi Rzewuskiemu, mianowanemu jeszcze przez bp. Marszew-
skiego proboszczem parafii św. Zygmunta w Częstochowie, dotąd zarządzanej 
przez paulinów, a w ramach represji przekazanej duchowieństwu diecezjalne-
mu63. Władze carskie uznały bowiem, że tego kapłana o zwierzchniej władzy 
nad klasztorami należało mieć w samej Częstochowie, gdzie znajdował się kon-
went paulinów jasnogórskich.

57 Tamże, s. 6.
58 W. Wlaźlak, dz. cyt. s. 44–48.
59 Ks. Norbert Sobeski zmarł w 1871 r., a ks. Józef Lisiecki w 1872 r. – zob. tamże.
60 W. Jemielity, Mianowanie…, s. 48.
61 Elenchus…, s. 5–7.
62 Funkcję wizytatora zakonów w poszczególnych diecezjach Królestwa Polskiego pełnili zazwy-
czaj dziekani. Por. P. Wolnicki, Sprawy zakonne w zespołach akt konsystorskich Archiwum Archi-
diecezji Częstochowskiej, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 2009, t. 92, s. 306–311; tenże, 
Urząd…, s. 176.
63 Ks. Józef Rzewuski został odznaczony w 1855 r. przez władze carskie Orderem św. Anny III 
klasy. Elenchus…, s. 26; J. Związek, dz. cyt., s. 123–124; W. Wlaźlak, dz. cyt., s. 106.
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W administracji terenowej guberni podzielonej na powiaty gubernator ko-
rzystał z pracy naczelników powiatu. Tutaj także urzędy kościelne musiały do-
stosować się do świeckich instytucji „Nadwiślańskiego Kraju”. Od 1867 r. dzie-
kani mieli bowiem rezydować w mieście powiatowym, gdzie była siedziba na-
czelnika powiatu. Pozwalało to skupić w jednym ośrodku miejskim cywilne 
władze powiatowe oraz kościelny urząd dziekana. Ten ostatni przeżywał 
w okresie Królestwa Polskiego apogeum swojego rozwoju uczestnicząc aktyw-
nie w realizacji zadań zlecanych przez rząd Kościołowi64.

Centralizacja w Piotrkowie Trybunalskim najwyższych władz gubernial-
nych i diecezjalnych, a w powiatach naczelników i dziekanów, służyła lepszemu 
wykorzystaniu aparatu biurokratycznego: cywilnego i kościelnego do realizacji 
celu upodobnienia ziem Królestwa Polskiego do wschodnich prowincji Cesarstwa 
Rosyjskiego, w którym symfonia władzy świeckiej z cerkwią była oczywista.

Także obsada poszczególnych parafii była odbiciem polityki wyznaniowej 
imperatora. Parafią I klasy w Piotrkowie Trybunalskim kierował ks. Skupieński, 
w Częstochowie ks. Rzewuski, a w Pabianicach ks. Edward Schultz. Były to 
zatem osoby protegowane przez carat. Nawet dziekani mający w czasach Króle-
stwa Polskiego ważny status społeczny w Kościele i kraju stali na czele ośrod-
ków duszpasterskich II klasy. Pion kościelny biurokratycznego aparatu w Króle-
stwie Polskim na płaszczyźnie urzędowej upodabniał się zatem do rozwiązań 
systemowych administracji cywilnej. Administrator diecezji, pracownicy konsy-
storzy i dziekani obok funkcji ogólnodiecezjalnych stali na czele parafii65. Swoje 
obowiązki wykonywali najczęściej za pośrednictwem kancelarii parafialnej. 
Dokumentacja kancelaryjna była gromadzona w formie akt spraw. Typ kancela-
rii kościelnych w okresie Królestwa Polskiego był oparty na wzorach pruskich. 
Pisma grupowano w poszczególne zbiory kierując się kryterium podobieństwa. 
Występowały też akta dotyczące konkretnej sprawy, księgi wpisów i luzy. Kan-
celarie dziekańskie i parafialne miały charakter zazwyczaj urzędów jednooso-
bowych, gdzie registratorem i archiwistą był odpowiednio dziekan lub pro-
boszcz. Bardziej skomplikowaną strukturę posiadały konsystorze. Prowadzony 
dziennik korespondencji przesądzał o systemie kancelaryjnym66.

Rozpatrując zagadnienie kancelarii w administracji Królestwa Polskiego 
po powstaniu styczniowym należy zauważyć większy wpływ języka rosyjskiego 
w administracji ogólnej i skarbowej. Przed 1869 r. obowiązywał w niej język 
polski, ale preferowano posługujących się językiem rosyjskim67. Od 1836 r. ta 
sprawność dawała nie tylko pierwszeństwo przy obejmowaniu urzędów, ale stała 
się wymogiem formalnym, od którego miało zależeć pełnienie płatnych funkcji 
publicznych. Po powstaniu styczniowym, gdy wprowadzono obligatoryjnie ję-
zyk rosyjski do urzędów pionu cywilnego, zasadę tę rozciągnięto także na Ko-

64 P. Wolnicki, Urząd…, s. 403–404.
65 Elenchus.
66 P. Wolnicki, Urząd…, s. 247–298, 407–408.
67 A. Górecki, dz. cyt., s. 21.
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ścioły. Sprecyzowane dyspozycje dotyczące tego obowiązku przekazano bisku-
pom 3(15) lipca 1868 r. oraz gubernatorom, zarządzającym sprawami duchow-
nymi w Królestwie Polskim, wyznaczając dzień wejścia w życie przepisów na 
1(13) stycznia 1869 r. Odtąd cała urzędowa korespondencja między pionem 
cywilnym i duchownym aparatu biurokratycznego miała być prowadzona 
w języku rosyjskim68. Pojawiały się zatem wychodzące z kancelarii kościelnych 
pisma okólne, spisy majątku ruchomego i nieruchomego przy zmianie probosz-
cza, akta metrykalne, teksty przysięgi przy obejmowaniu urzędów kościelnych, 
a także katalogi diecezjalne i kalendarze liturgiczne z użyciem tegoż69. Dotyczy-
ło to także posiadania urzędowej pieczęci cywilnej z wizerunkiem imperialnego 
herbu z 1857 r., a następnie z 1882/1883 r. plasującej duchowieństwo wśród 
urzędników państwowych70.

Podsumowanie
Pojawiający się rozdźwięk między społecznym przekonaniem, że po po-

wstaniu styczniowym doszło do rusyfikacji aparatu biurokratycznego na obsza-
rze Królestwa Polskiego, a ostatecznie niespełnionym zamierzeniem Rosji, daje 
się lepiej wyjaśnić w świetle pomijanego opisu pionu kościelnego. Duchowień-
stwo katolickie zajmujące różne stanowiska pozostawało pod presją zhierarchi-
zowanego i centralistycznego aparatu państwowego. Brak możliwości bezpo-
średniego kontaktu z papiestwem, zerwanie konkordatu w 1866 r., wakaty na 
stolicach biskupich czyniły z księży, niezależnie od pełnionej funkcji, wyko-
nawców carskiej polityki nie tylko wyznaniowej, ale też rusyfikacyjnej. To nie 
tyle papież i biskupi kierowali życiem religijnym katolickiej społeczności, ale 
bardziej carskie władze.

Ten fakt nie uszedł uwadze Polaków, których znakomita większość wy-
znawała katolicyzm. Wyraźne osłabienie duszpasterskich i patriotycznych ini-
cjatyw duchowieństwa na rzecz moralizatorstwa legitymującego prawosławną 
władzę oraz przerost czynności administracyjnych wypaczało dotychczasowy 
obraz stanu duchownego, z którym społeczeństwo kontaktowało się nie tylko 
poprzez uczestnictwo w kościelnych niedzielnych i świątecznych nabożeń-
stwach. Te interpersonalne relacje były zatem znacznie częstsze niż spotkania 
z urzędnikami innych pionów administracji. Przy tym tylko kierownicze funkcje, 
jak choćby w guberni piotrkowskiej, pełniły osoby pochodzenia rosyjskiego, co 
nie wzbudzało w okolicznych petentach większego zainteresowania. Dostrzega-
no natomiast:

− zależność finansową duchowieństwa pobierającego pensję państwową 
i przedstawianego rządowi do nagród i kar,

68 ArŁm, II, sygn. 69, k. 104.
69 W. Jemielity, Język rosyjski w instytucjach kościelnych po powstaniu styczniowym, PK 1999, 
R. 42, nr 1–2, s. 216–220.
70 P. Wolnicki, Urząd…, s. 370.
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− ingerencję państwa w zakresie obsadzania kościelnych funkcji o charakterze 
władczym oraz większych i bardziej prestiżowych beneficjów (m.in. Często-
chowy i Piotrkowa) przez księży uległych wobec caratu, 

− obejmowanie stanowisk duchownych za zgodą lub w najlepszym przypadku 
wiedzą rządu po uprzednim złożeniu przysięgi na wierność imperatorowi, 

− brak możliwości swobodnego poruszania się kapłanów między kościelnymi 
jednostkami administracyjnymi,

− przekazywanie poprzez ambonę ogłoszeń rządowych i prowadzenie modlitw 
za rodzinę carską i jej najbliższych współpracowników,

− podejmowanie w kancelarii czynności i procedur narzucanych przez władze 
cywilne.

Wreszcie urzędnicy (pionu świeckiego i duchownego) polskiego pocho-
dzenia, którzy byli hierarchicznie podporządkowani osobowo i służbowo rosyj-
skim przełożonym oraz dyskwalifikowani do awansu na wyższe stanowiska, ze 
względu na swą przynależność narodową, a nie kompetencje i odpowiedzialną 
służbę publiczną, o wiele wyraźniej zauważali ten cenzus. Odbierali tę sytuację, 
jako rusyfikowanie administracji, w skład której obok służby cywilnej, służby 
wojskowej, służby morskiej i służby dworskiej włączono duchowieństwo kato-
lickie. Nie spełniły się zatem zamierzenia rosyjskiego imperatora, aby upodob-
nić „Nadwiślański Kraj” do pozostałych jednostek administracyjnych Rosji. Te 
działania, mimo powszechnego wrażenia, pozostawały wciąż w sferze realizacji, 
na szczęście dla polskiej kultury i tożsamości.
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SYTUACJA PRAWNA 
ORAZ PRZYWILEJE HONOROWE 

WETERANÓW POWSTAŃ NARODOWYCH 
W OKRESIE II RZECZYPOSPOLITEJ (1919–1939)

Sytuacja prawna weteranów powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r. oraz 
wdów po nich

Zjawisko opieki nad weteranami, czyli wysłużonymi i zwolnionymi 
z czynnej służby żołnierzami, znane było już w starożytnym Rzymie1. Po raz 
kolejny w Europie pewne formy takiej troski pojawiły się w okresie nowożyt-
nym, gdy praktycznie zawodowe armie zaciężne zastąpiły dotychczasowe formy 
rycerskiego pospolitego ruszenia2. W XVIII w., szczególnie po wojnie siedmio-
letniej, w poszczególnych stałych już wówczas armiach europejskich pojawiły 
się różne, złożone z wysłużonych żołnierzy oraz umundurowane i zorganizowa-
ne na sposób wojskowy formacje weteranów, bądź też inwalidów3. Podobnie 
było również w XIX w., głównie zaś po zakończeniu krwawych wojen napole-
ońskich. Często też, podobnie jak wcześniej, oddziały weteranów pełniły po-
mocnicze funkcje wartownicze lub garnizonowe4. Takie formy opieki państwa 
nad weteranami przeniesione zostały w okres XX i XXI w., gdzie jednak z cza-
sem poczęły dominować różnego rodzaju świadczenia emerytalne oraz inwa-
lidzkie, zaś przeniesieni w stan spoczynku weterani i inwalidzi poczęli zrzeszać 
się w odpowiednich organizacjach kombatanckich5.

Nie inaczej procesy te kształtowały się również najpierw w armii Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów6, a następnie w Wojsku Polskim Księstwa War-

1 Szerzej choćby: Y. le Bohec, L`Armée Romaine sous le haut-empire, Paris 1989. 
2 Obszerniej o tych kwestiach chociażby: J. Sikorski, Zarys historii wojskowości powszechnej do 
końca wieku XIX, Warszawa 1972; M. Howard, Wojna w dziejach Europy, tłum. T. Rybowski, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1990; Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współ-
czesnych, red. G. Parker, tłum. A. Czarnocki, Warszawa 2008.
3 Tak było choćby w armii pruskiej – zob. A. von Lyncker, Armia pruska 1714–1806, Oświęcim 
2012.
4 Zob.: С.Д. Охлябинин, Повседневная жизнь русской армии во времена суворововский войн,
Москва 2004; P. Krokosz, Rosyjskie siły zbrojne za panowania Piotra I, Kraków 2010; B. Lipka, 
Królestwo Westfalii i jego armia w epoce napoleońskiej 1807–1813, Oświęcim 2012. 
5 Zob. J. Folaron, Związek Inwalidów Wojennych RP w Częstochowie, Częstochowa 2007.
6 Sporo istotnych informacji o tych kwestiach zawiera praca: T. Ciesielski, Armia koronna 
w czasach Augusta III, Warszawa 2009.
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szawskiego7 i w Wojsku Polskim Królestwa Polskiego8. Także i potem, w miarę 
skromnych z reguły możliwości państwa, starano się pamiętać w Polsce o wete-
ranach i inwalidach, nie zapominając też o byłych uczestnikach XIX-wiecznych 
polskich powstań narodowych.

W okresie II Rzeczypospolitej, szczególnie w latach 20-tych XX w. żyła 
jeszcze spora choć, co jest oczywistym, stale malejąca grupa weteranów po-
wstania styczniowego. Według opublikowanych w ostatnich latach ustaleń, gdy 
22 stycznia 1932 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacy Mościcki 
spotkał się w Teatrze Polskim w Warszawie z weteranami 1863 r. było ich jesz-
cze około 400 – mężczyzn i kobiet. Jednak już rok później żyło ich tylko 230, 
a w 1938 r. na uroczystości jubileuszowe przybyło zaledwie 23 weteranów, z po-
zostających jeszcze przy życiu 53 osób. W 1939 r. żyło jedynie 52 weteranów.

Jeszcze do niedawna wielu badaczy za ostatniego żyjącego powstańca 
1863 r. uważało Mamerta Wandallego, który zmarł w 1942 r. Jednak według 
najnowszych ustaleń był nim Feliks Bartczuk z Podlasia – honorowy członek
Armii Krajowej, który zmarł 9 marca 1946 r. w wieku ponad 100 lat. Pochowa-
no go na cmentarzu w Kosowie Lackim w mundurze weterańskim z ułożoną 
w nogach rogatywką9.

Ponadto w pierwszych latach istnienia wolnej Polski można też było spo-
tkać weteranów Wiosny Ludów z lat 1848–1849, a nawet nielicznych już kom-
batantów z powstania listopadowego 1830 r., częściej zaś z będącej jego bezpo-
średnią konsekwencją wojny polsko-rosyjskiej 1831 r.

Atmosfera początkowej euforii znacznej części społeczeństwa wynikająca 
ze świeżo odzyskanej niezawisłości, a także z jej zagrożenia podczas wojen 
o niepodległość i granice z lat 1918–1920 oraz konieczność poszukiwania od-
powiednich wzorców osobowych dla pokoleń młodzieży wychowywanych 
w niepodległej już Polsce spowodowały, iż kultywowanie tradycji powstańczych 
oraz uhonorowanie i opieka nad byłymi powstańcami w okresie II Rzeczypospo-
litej stały się jednym z istotnych elementów oficjalnej polityki państwa, w tym 
także Wojska Polskiego10.

Nie mniej ważnym i znaczącym czynnikiem było również to, że wielkim 
admiratorem powstania 1863 r. i propagatorem pamięci o byłych powstańcach był 

7 Szerzej: B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie 1807–1814, Warszawa 1905; 
G. Zych, Armia Księstwa Warszawskiego 1807–1812, Warszawa 1961; J. Wimmer, Historia 
piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978.
8 Obszernej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, również: B. Gembarzewski, Wojsko 
Polskie. Królestwo Polskie 1815–1830, Warszawa 1903; W. Tokarz, Armia Królestwa Polskiego 
(1815–1830), Piotrków 1917.
9 Takie dane podają: A. Lenkiewicz, Weterani Powstania Styczniowego 1863 r. odznaczeni Krzy-
żem Niepodległości, Wrocław 1998, s. 9; A.E. Markert, Gloria Victis. Tradycje Powstania Stycz-
niowego w Drugiej Rzeczypospolitej, Pruszków 2004, s. 45.
10 Szerzej chociażby: Żywe pomniki bohaterstwa. Ostatni z 1863 roku, red. W. Dunin-Wąsowicz, 
Warszawa 1933; A. Lenkiewicz, dz. cyt.; A.E. Markert, dz. cyt.
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pierwszy marszałek Polski – Józef Piłsudski11, autor opracowań historycznych 
poświęconych tym wydarzeniom12 oraz autor odczytów okolicznościowych doty-
czących wypadków z tragicznych lat 1861–1863–186413. Wskutek tego niemal 
przez cały czas swej aktywności politycznej i społecznej sprzyjał on wszelkim 
działaniom zmierzającym do pielęgnowania pamięci powstania styczniowego oraz 
do honorowania jego uczestników14. Poza tym wielokrotnie celowo podkreślał 
jego znaczenie dla zachowania przez Polaków świadomości narodowej, a w dal-
szej konsekwencji dla odbudowy niepodległego państwa polskiego15.

Wszystko to spowodowało, że 21 stycznia 1919 r. wódz naczelny w rocz-
nicę powstania styczniowego wydał uroczysty rozkaz, w którym czytamy: 

Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 1863 r. są i pozostaną ostatnimi żoł-
nierzami Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnier-
skich, które naśladować będziemy.
Dla uczczenia ich i upamiętnienia 1863 r. w szeregach armii polskiej, wydałem 
rozkaz zaliczenia do szeregów wojska wszystkich weteranów 1863 r. z prawem 

11 O takim stosunku marszałka do powstania z lat 1863–1864, poza innymi czynnikami, zadecy-
dowały także rodzinne tradycje Piłsudskich i Bilewiczów, którzy wzięli aktywny udział w związa-
nych z nim wydarzeniach. Fakty te spowodowały, iż w domu rodzinnym Józefa Piłsudskiego 
kultywowano związane z tym tradycje, co odcisnęło trwałe piętno na jego osobowości i na stosun-
ku do powstania styczniowego oraz jego uczestników –zob. A. Piłsudska, Wspomnienia, Warsza-
wa [b.r.w.], s. 105 i passim.
12 Zob.: J. Piłsudski, Boje polskie, t. I: 22 stycznia 1863, Poznań 1913. Praca ta miała kolejne 
wydania, w 1920 r. w Poznaniu oraz w 1938 r. we Lwowie. Ponadto: J. Piłsudski, Zarys historii 
militarnej powstania styczniowego. Wykłady wygłoszone w 1912 roku w Szkole Nauk Społeczno-
-Politycznych w Krakowie, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 1929, t. I.
13 Szerzej: M. Handelsman, Józef Piłsudski jako historyk roku 1863, „Przegląd Historyczny” 
1937–1938, t. 34; A. Chwalba, Piłsudski o powstaniu styczniowym, „Znak” 1989, nr 413–415; 
tenże, Józef Piłsudski historyk wojskowości, Kraków 1993; B. Miśkiewicz, Polska historiografia 
wojskowa. Próba analizy i syntezy, Poznań 1996.
14 Obszerniej o tych kwestiach, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, także: W. Jędrzejewicz, 
Józef Piłsudski 1867–1935. Życiorys, Londyn 1996 (pierwsze wydanie – Londyn 1982); A. Garlicki, 
Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1989 (drugie wydanie – Warszawa 1990); W. Suleja, Józef 
Piłsudski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995 (drugie wydanie – Wrocław-Warszawa-Kraków 2004); 
B. Urbankowski, Józef Piłsudski marzyciel i strateg. Tom drugi, Warszawa 1997.
15 Stąd też jeden z uczestników tamtych wydarzeń pod datą 22 stycznia 1920 r. zapisał: „Rocznica 
powstania styczniowego […]. Zapomnieliśmy o niej, jak o starcu, który niegdyś tryskał życiem 
i energią, a dziś schodzi w cień przed nowym pokoleniem. Co prawda świąt i obchodów mieliśmy 
dotąd co niemiara, tyle razy głosiło się wszerz i wzdłuż przemowy na cześć owych pamiątek naro-
dowych, że zrozumiały jest dzisiaj ten spokój. Byleby tylko pod spokojem owym nie kryło się 
zobojętnienie dla ducha narodu, skąd moc swą i życie czerpiemy dziś, w dniu walki i zwycięstw. 
Jeno Naczelnik Piłsudski obchodził uroczystość dzisiejszą wespół z tymi, co otrzymali order 
Virtuti Militari, wskrzeszony po wieku niewoli”. Tego dnia bowiem, o czym szerzej w dalszej 
części tego tekstu, odbyło się pierwsze posiedzenie jego Kapituły Tymczasowej. Zob. K. Soko-
łowski, Dziennik 1920 roku, red. i wstęp M. Sosnowski, komentarz edytorski i przypisy K. Jawor-
ski, Warszawa 2010, s. 97.
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noszenia munduru wojsk polskich w dni uroczyste16. Witam ich tym rozkazem ja-
ko naszych Ojców i Kolegów.17.

Bezpośrednią konsekwencją takiego stanowiska wodza naczelnego był 
noszący taką samą datę jego dekret, w którym zarządził on: 

Wszystkim żyjącym dotąd weteranom Wojsk Polskich z 63 roku będzie przyzna-
ne prawo do noszenia w dni uroczyste munduru Wojsk Polskich.
W związku z powyższym przedstawi mi Ministerstwo Spraw Wojskowych projekt 
umundurowania dla wymienionych osób jak również wejdzie w porozumienie 
z istniejącemi w kraju organizacjami weteranów 63 r. celem ustalenia imiennej li-
sty osób posiadających prawo do noszenia munduru weteranów 63 r.18.

W efekcie tych dwóch aktów prawnych rozpoczęła się oficjalna procedura 
przyznania różnych praw i przywilejów oraz odpowiedniego umundurowania 
i oznak żyjącym weteranom powstania styczniowego, a w dalszej konsekwencji 
także uczestnikom Wiosny Ludów, powstania listopadowego i żołnierzom wojny
polsko-rosyjskiej 1831 r. Dnia 2 sierpnia 1919 r. Sejm Rzeczypospolitej uchwalił 
bowiem ustawę O stałej pensji dla weteranów powstania 1831 i 1863 r.19. W myśl 
tego dokumentu weteranom powstań listopadowego i styczniowego oraz wdo-
wom po nich, począwszy od 1 lipca 1919 r. przyznano prawo do dożywotniej 
pensji wypłacanej ze skarbu państwa, o ile nie mieli oni „zabezpieczonej staro-
ści” na innych zasadach. Weterani, którzy nie posiadali stopnia oficerskiego 
miesięcznie mieli otrzymywać 250 mkp, rocznie zaś 3000 mkp, a posiadający 
stopień oficerski, odpowiednio, 300 i 3600 mkp.

Natomiast wdowy po weteranach, które weszły z nimi w związki małżeń-
skie przed wejściem w życie niniejszej ustawy na czas wdowieństwa otrzymały 
prawo do dożywotniej pensji wypłacanej ze skarbu państwa w wysokości poło-
wy pensji przysługującej mężowi20.

W przypadku, gdy weteran lub wdowa po nim pobierali już z innego tytu-
łu zaopatrzenie ze skarbu państwa, wówczas wypłacano im tylko różnicę pomię-
dzy dotychczasowym zaopatrzeniem a wysokością ustalonej wówczas pensji 
dożywotniej.

W celu uzyskania uprawnień tego typu oraz ustalenia ewentualnego po-
siadania stopnia oficerskiego weteran „winien wylegitymować się z czynnego

16 Anna Eliza Markert błędnie podaje, jakoby już wówczas określono barwę tych mundurów, która 
miała być rzekomo granatowa i tym samym nawiązywać do bliżej nieokreślonej „instrukcji z 1863 
r.”. Zob. A.E. Markert, dz. cyt., s. 22.
17 Cyt. za: J. Piłsudski, Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych, t. V, red., 
wstęp i przypisy K. Świtalski, Warszawa 1937, s. 52. Zob. także: W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalen-
darium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. II: 1916–1920, Kraków-Łomianki 2006, s.165–166.
18 Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych [dalej: Dz.R.MSWojsk.], 1919, nr 7, poz. 
278.
19 Dziennik Praw Państwa Polskiego [dalej: Dz.P.P.P.], 1919, nr 65, poz. 397.
20 W lipcu 1920 r. uściślono ten zapis w taki sposób, że wdowy po weteranach prawo to zatrzy-
mywały jedynie na czas wdowieństwa – zob. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej [dalej: 
Dz.U.Rz.P.], 1920, nr 61, poz. 386, Ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. zmieniająca przepis art. 3 ustawy 
z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów z r. 1831 i 1863.
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udziału w szeregach lub w organizacji powstania” przed specjalną Komisją 
Kwalifikacyjną funkcjonującą przy Centralnym Zarządzie Uczestników Powsta-
nia 1863 r. w Warszawie, który przedstawiał ministrowi spraw wojskowych 
imienny wykaz weteranów, jakich należało wciągnąć na „listę uczestników po-
wstania 1831 i 1863 r.”.

Wspomniana powyżej Komisja Kwalifikacyjna składała się z 3 uczestni-
ków powstania 1863 r. oddelegowanych w tym celu po jednym przez stowarzy-
szenia weteranów działające wtenczas we Lwowie, w Warszawie i w Krakowie, 
z 3 weteranów „zaproszonych przez rząd” oraz z 2 przedstawicieli rządu, mia-
nowicie jednego z Ministerstwa Spraw Wojskowych (dalej: MSWojsk.) i jedne-
go z Ministerstwa Skarbu.

Jednocześnie ustalono też wówczas, iż kredyty potrzebne na wypłacanie 
dożywotnich pensji weterańskich oraz świadczeń finansowych należnych wdo-
wom po nich miały być zabezpieczone przez Ministerstwo Skarbu w porozu-
mieniu z MSWojsk., które, jak to już wspominano, miało przygotować i prowa-
dzić listy osób posiadających uprawnienia weterańskie.

Ustawa weszła w życie z dniem jej ogłoszenia, czyli 14 sierpnia 1919 r., 
a jej wykonanie poruczone zostało ministrowi spraw wojskowych, który miał 
działać w porozumieniu z ministrem skarbu21.

Ustawa ta spotkała się z żywym zainteresowaniem oraz jednocześnie 
z poparciem ówczesnej opinii społecznej. W związku z tym 18 grudnia tego 
roku sejm przyjął ustawę, na mocy której opisane powyżej prawo do stałej pensji 
dla weteranów rozszerzył także na weteranów z 1848 roku, czyli w praktyce na 
uczestników Wiosny Ludów. Podczas weryfikacji zgłaszanych przez nich rosz-
czeń i przyznawania należnych im świadczeń finansowych obowiązywały te 
same zasady, które opisano powyżej. Ustawa ta wchodziła w życie z dniem 
ogłoszenia, a więc 9 stycznia 1920 r., a jej wykonanie, podobnie jak poprzednio, 
powierzono ministrowi spraw wojskowych, który winien działać w porozumie-
niu z ministrem skarbu22.

Latem tego roku, poprawiając niedopatrzenie poprzedniej ustawy, prawo 
to przyznano również wdowom po weteranach 1848 r., a ich zaopatrzenie odby-
wało się na takich samych zasadach, jak wdów po powstańcach listopadowych 
i styczniowych23.

Poza tym mocą kolejnej ustawy zatytułowanej: O przyznaniu stopni 
i praw oficerskich weteranom z roku 1831, 1848 i 1863, również przyjętej przez 
Sejm 18 grudnia 1919 r.24, weteranom z roku 1831, 1848 i 1863, za wyjątkiem 

21 Dz.P.P.P., 1919, nr 65, poz. 397.
22 Dz.U.Rz.P., 1920, nr 2, poz. 4, Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. w przedmiocie rozszerzenia 
ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów z r. 1831 i 1863 na weteranów 
z 1848 r. Zob. też: Dz.R.MSWojsk., 1920, nr 9, poz. 192, gdzie przytoczono pełny tekst tej ustawy.
23 Dz.U.Rz.P., 1920, nr 50, poz. 306, Ustawa z dnia 8 czerwca 1920 r. zmieniająca przepis artykułu 
2 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. w przedmiocie rozszerzenia ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. 
o stałej pensji dla weteranów z r. 1831 i 1863 także na weteranów z 1848 r.
24 Dz.U.Rz.P., 1920, nr 2, poz. 5.
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karanych sądownie za przestępstwa uchybiające godności stanu oficerskiego, 
przyznano honorowy stopień podporucznika Wojska Polskiego. Natomiast wete-
ranom, którzy mogli wylegitymować się posiadaniem wyższego stopnia oficer-
skiego, otrzymanego podczas służby w szeregach powstańczych, przewidywano 
możliwość jego potwierdzenia.

W zamian za to na uhonorowanych w ten sposób weteranów nałożono 
obowiązek zachowywania się zgodnie z wymogami stanu oficerskiego25. Mogli 
oni też korzystać ze wszelkich przywilejów przysługujących oficerom służby 
czynnej, za wyjątkiem uposażenia służbowego, gdyż otrzymywali przewidzianą 
we wcześniejszych ustawach weterańską stałą pensję dożywotnią. Również te 
postanowienia wchodziły w życie z dniem ogłoszenia, czyli 9 stycznia 1920 r., 
a ich wykonanie poruczono ministrowi spraw wojskowych26.

W związku z tymi uregulowaniami prawnymi oraz z praktyką dnia co-
dziennego w listopadzie 1922 r. minister spraw wojskowych wydał rozkaz, na 
mocy którego obowiązujące wtenczas w Wojsku Polskim Tymczasowe przepisy 
o oddawaniu honorów polecał uzupełnić w sposób następujący: 

Szeregowi wszystkich stopni27 oraz oficerowie i urzędnicy wojskowi obowiązani 
są do oddawania honorów weteranom (z r. 1831, 48 i 63) wyższego i równego 
stopnia. Oficerowie i szeregowi oddają honory weteranom nie tylko jako pojedyn-
cze osoby, ale także występując na czele oddziałów (za wyjątkiem dowódców 
występujących na czele oddziałów ze sztandarem i eskort oraz konwojów)28.

Dalej minister stwierdził:
Uważam za punkt honoru i nakaz dobrego wychowania, aby wszyscy oficerowie 
bez względu na stopień oddawali pierwsi honory weteranom, bynajmniej nie cze-
kając na ukłon. 
Weteranom względem osób wojskowych, ani też osobom wojskowym wobec we-
teranów nie przysługuje w żadnym wypadku prawo zwracania uwagi osobom, 
które nie salutowały, względnie nie odpowiedziały na ukłon. 
Polecam natomiast, aby dowódcy wszystkich stopni i komendanci garnizonów 
oddziaływali z całą energią w kierunku należytego oddawania honorów wetera-
nom […]29.

Choć rozkaz ten ukazał się przeszło dwa lata po nadaniu wszystkim pozy-
tywnie zweryfikowanym weteranom powstań narodowych stopni podporuczni-
ków lub też uznaniu ich wcześniejszych wyższych stopni oficerskich, to jednak 

25 Szerzej na ten temat: F. Kusiak, Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 
1992. Poza tym pewne informacje na ten temat zawierają także prace: P. Jaźwiński, Oficerowie 
i dżentelmeni. Życie prywatne i służbowe kawalerzystów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 
2011; B. Kruszyński, Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej, Poznań 2011.
26 Dz.U.Rz.P., 1920, nr 2, poz. 5, Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. o przyznaniu stopni i praw 
oficerskich weteranom z roku 1831, 1848 i 1863. Zob. także: Dz.R.MSWojsk., 1920, nr 9, poz. 
193, gdzie przytoczono pełny tekst tej ustawy.
27 Czyli zgodnie z nomenklaturą obowiązującą w Wojsku Polskim i Marynarce Wojennej II Rze-
czypospolitej podoficerowie i szeregowcy.
28 Dz.R.MSWojsk., 1922, nr 44, poz. 620.
29 Tamże.
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należy uznać celowość jego opublikowania. Należało bowiem zadbać o to, aby 
armia znajdująca się wtenczas już na stopie pokojowej posiadała ściśle określo-
ne zasady oddawania honorów wojskowych, które wówczas nadal, podobnie jak 
w XVIII i w XIX w., były niezwykle ważnym i powszechnie przestrzeganym 
elementem ogólnoeuropejskiej, w tym także polskiej, obyczajowości wojskowej30.

Dnia 18 marca 1921 r. w wyniku bardzo wysokiej i stale rosnącej inflacji 
oraz związanych z tym problemów gospodarczych państwa i jego sił zbrojnych, 
czyli „na czas trwania wojną wywołanych stosunków ekonomicznych”31 Sejm 
uchwalił ustawę przyznającą weteranom powstań narodowych pobierającym 
stałą pensję nadzwyczajny dodatek do pobieranej pensji w kwocie 1500 mkp
miesięcznie. Natomiast wdowom po nich od dnia 1 stycznia tego roku przyzna-
no wtenczas dodatek w wysokości połowy powyżej podanej sumy. Postanowie-
nia te wchodziły w życie z dniem 31 marca 1921 r., a ich wykonaniem miał się 
zająć minister spraw wojskowych w porozumieniu z ministrem skarbu32.

Szybko jednak okazało się, że uregulowania te nie są w stanie zatrzymać 
stałego obniżania realnej wartości świadczeń finansowych przewidzianych dla 
szybko starzejących się oraz z reguły nie mogących już zarobkować weteranów 
powstań narodowych.

Jednak po raz kolejny Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zajął się tym pro-
blemem dopiero wiosną 1922 r., kiedy to wskutek nadal postępującej inflacji 23 
marca uchwalił ustawę: W przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań naro-
dowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich33. Ustalono wówczas, że 
do pobierania stałej pensji weterańskiej uprawnieni są byli powstańcy zweryfi-
kowani przez odpowiednią komisję kwalifikacyjną i wpisani na listę weteranów 
istniejącą w MSWojsk. oraz wdowy po nich, które były ich żonami przed dniem 
1 lipca 1919 r. bądź też wdowy sądownie rozwiedzione, jeżeli zmarły mąż był 
prawnie zobowiązany do ich utrzymania.

Ówczesne zaopatrzenie weteranów miało się składać ze stałej pensji oraz 
z dodatku drożyźnianego. Ponadto mieli oni też prawo do leczenia w ambulato-
riach oraz w szpitalach i w innych zakładach leczniczych, a niedołężni, w razie 
takiej potrzeby, do opieki społecznej na koszt państwa34. W tym wypadku przez 
czas pobytu w zakładzie opieki społecznej, weteran pobierał jedynie 1/5 swego 
pełnego uposażenia.

30 Obszerniej o tych kwestiach: S. Gepner, Oddawanie honorów w wojsku, „Muzealnictwo Woj-
skowe”, Warszawa 1964, t. II.
31 Szerzej na ten temat: M. Jabłonowski, Z. Landau, J. Tomaszewski, Zarys historii gospodarczej 
polski 1918–1939, Warszawa 1986; M. Jabłonowski, Z dziejów gospodarczych Polski lat 1918
–1939, Warszawa 1992.
32 Dz.U.Rz.P., 1921, nr 29, poz. 164, Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie nadzwyczaj-
nego dodatku do stałej pensji dla weteranów 1831, 1848 i 1863 r. Ponadto także: Dziesięciolecie 
odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918–1928, red. H. Mościcki, W. Dzwonkowski, T. Bałaban, 
Warszawa 1928; Dziesięciolecie Intendentury Polskiej Siły Zbrojnej 1918–1928, red. K. Rudolf, 
Warszawa 1929.
33 Dz.U.Rz.P., 1922, nr 26, poz. 212.
34 Realizowano to głównie poprzez funkcjonowanie sieci „Domów Weterana”.
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Natomiast osobie, która pokryła koszty pogrzebu weterana przysługiwało 
prawo do zapomogi z kasy państwowej równej miesięcznemu uposażeniu wete-
rana. Pensję weterańską określono wtenczas na 500 mkp miesięcznie. Jeżeli 
jednak osobie takiej należało się wsparcie państwa wynikające z postanowień 
innych ustaw bądź aktów prawnych, wówczas miała ona prawo wyboru, z któ-
rych świadczeń zechce skorzystać.

Wysokość pensji wdowiej ustalono na połowę zaopatrzenia pieniężnego 
weterana, a jej wypłacanie zaczynało się od pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po jego śmierci. Zaopatrzenie takiej samej wysokości przysługiwało także 
żonom w przypadku pobytu weterana w zakładzie opieki społecznej.

Uprawnienia te zarówno w przypadku weterana jak i żony lub wdowy po 
nim zawieszano na czas zajmowania przez nich jakiekolwiek płatnego stanowi-
ska w służbie państwowej lub w instytucji samorządowej, o ile otrzymywane 
w ten sposób zaopatrzenie było wyższe od przewidzianego ustawą dla wetera-
nów. Poza tym prawo do pobierania tego zaopatrzenia, poza oczywiście śmiercią 
powstańca, cofano także w przypadku prawomocnego skazania weterana za 
„czyn karygodny”, a wdowie po jej powtórnym wyjściu za mąż. We wszystkich 
tych przypadkach wypłacanie świadczeń pieniężnych ustawało z końcem mie-
siąca, w którym zaistniała przyczyna powodująca ich utratę. Pensje weteranów 
oraz wdów po nich nie mogły jednak podlegać zajęciu sądowemu.

Poza tym ustalono wtedy, iż przez czas trwania trudności gospodarczych 
weterani będą pobierali dodatki drożyźniane, których wysokość miała zależeć 
„od stosunków rodzinnych i stałego miejsca zamieszkania”. Jego wysokość uzy-
skiwano mnożąc „mnożną” równą dla całego kraju przez „mnożnik” każdora-
zowo ustalany przez Radę Ministrów w celu obliczania wartości dodatków dro-
żyźnianych35. Dla weterana samotnego mnożnik ten wynosił 10, a dla żonatego 
14. W wypadku, gdy pobierał on tylko część przysługującej mu pensji weterań-
skiej otrzymywał również jedynie odpowiednią, proporcjonalną część dodatku 
drożyźnianego. Natomiast wdowa po weteranie otrzymywała połowę dodatku 
przysługującego weteranowi samotnemu.

Po raz kolejny wykonanie tej ustawy zlecono ministrowi spraw wojsko-
wych, który w tym celu miał współdziałać z ministrem skarbu oraz z ministrem 
pracy i opieki społecznej. Wchodziła ona w życie z dniem 1 lutego 1922 r.36.

35 Warto tutaj zauważyć, iż dokładnie w taki sam sposób obliczano wówczas wysokość dodatku 
drożyźnianego dla wszystkich urzędników i funkcjonariuszy państwowych, w tym także dla ofice-
rów i podoficerów służby stałej Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej, a także dla osób pełnią-
cych służbę w Policji Państwowej oraz w innych służbach mundurowych. Z reguły też przed 
wprowadzeniem w 1924 r. reformy monetarnej w Polsce nie nadążały one za wzrostem inflacji 
– szerzej: J. Jacyna, 1918–1923 w wolnej Polsce. Przeżycia, Warszawa 1927; H. Comte, Zwierze-
nia adiutanta w Belwederze i na Zamku, Warszawa 1976; W. Grabski, Dwa lata pracy u podstaw 
państwowości naszej (1924–1925), oprac. M.M. Drozdowski, Warszawa-Rzeszów 2003; F. Ku-
siak, dz. cyt.; B. Kruszyński, Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej, Poznań 2011.
36 Dz.U.Rz.P., 1922, nr 26, poz. 212.
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Pomimo istnienia tych aktów prawnych pierwsze, tym razem dość szcze-
gółowe, przepisy wykonawcze w postaci rozporządzenia wykonawczego mini-
stra spraw wojskowych opracowanego w porozumieniu z ministrem skarbu oraz 
z ministrem pracy i opieki społecznej, do wspomnianej powyżej ustawy z 23 
marca 1922 r., ukazały się dopiero 4 lipca 1922 r.37. Ustalono wówczas, że Ko-
misja Kwalifikacyjna dla weteranów powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r. 
przy MSWojsk. liczyć będzie dziewięciu członków, w tym trzech przedstawicie-
li rządu38 oraz sześciu weteranów powstań narodowych, którzy już zostali wcią-
gnięci na listę rzeczywistych uczestników powstań 1831, 1848 i 1863 r. Spośród 
nich pięciu członków stanowili delegaci stowarzyszeń weteranów 1863 r. działa-
jących w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Poznaniu i w Wilnie39 – po jednym 
z każdego stowarzyszenia. Każdy z nich miał być zaopatrzony w pisemne peł-
nomocnictwo wystawione przez zarząd odpowiedniego stowarzyszenia, stosow-
nie do postanowień jego statutu. Przewodniczącym Komisji był przedstawiciel 
ministra spraw wojskowych, a jego zastępcą przedstawiciel ministra skarbu. 
Dziewiątego członka Komisji mianował minister spraw wojskowych na wniosek 
jej przewodniczącego spośród weteranów 1863 r.

W przypadku niewyznaczenia delegata do tej Komisji przez którekolwiek 
ze stowarzyszeń weterańskich minister spraw wojskowych, na wniosek prze-
wodniczącego Komisji, na jej członka powinien powołać kolejnego zweryfiko-
wanego uczestnika powstania 1863 r.

Na czas obrad Komisji jej uczestnikom przysługiwały diety o wysokości 
równej jak dla funkcjonariuszy cywilnych VII rangi („stopnia służbowego”) oraz 
zwrot kosztów dojazdu koleją – II klasą – z miejsca zamieszkania do Warszawy 
i z powrotem. Jednak zwrot tych ostatnich należał się jedynie wtenczas, gdy 
konieczny do przebycia dystans był większy niż 3 km.

Zadaniem tej Komisji była weryfikacja przygotowanych na specjalnym 
formularzu podań o przyznanie praw weterańskich oraz załączonych do nich 
oryginalnych dokumentów wystawianych przez powstańcze władze wojskowe 
lub cywilne, bądź też ich uwierzytelnionych odpisów. W tym celu mogła ona, 
między innymi, korzystać z opinii historyków oraz powoływać na świadków 
innych weteranów, których można było wzywać na jej posiedzenia z głosem 
doradczym. Dopiero na podstawie zgromadzonych dowodów orzekała ona czy 
osoba zgłaszająca roszczenia rzeczywiście brała czynny udział w działaniach 
zbrojnych lub organizacjach powstańczych oraz określała posiadany przez nią 
stopień wojskowy. Dowodem, zarówno pozytywnym, jak i negatywnym, mogło 
być także świadectwo złożone przez dwóch wiarygodnych świadków. O wpisa-

37 Dz.U.Rz.P., 1922, nr 54, poz. 489, Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych 
z dnia 4 lipca 1922 r. do ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o zaopatrzeniu weteranów powstań naro-
dowych 1831, 1848 i 1863 r. i wdów po nich.
38 Mianowicie po jednym przedstawicielu ministra spraw wojskowych, ministra skarbu oraz mini-
stra pracy i opieki społecznej.
39 Według ustaleń A.E. Markert organizacja weterańska istniała także we Włocławku. Zob. taż, dz. 
cyt., s. 45.
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niu bądź nie danej osoby na listę weteranów powstań narodowych decydowano 
poprzez głosowanie zwykłą większością głosów, o ile nie nastąpił sprzeciw ze 
strony jednego z trzech przedstawicieli rządu40.

Warto też tutaj dodać, że opracowana w ten sposób Lista rzeczywistych 
uczestników powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r. miała zawierać następu-
jące dane: liczbę porządkową, nazwisko i imię weterana, dokładną datę i miejsce 
jego urodzenia, stopień posiadany w powstaniu lub informację o przynależności 
do organizacji powstańczej, dane o zawodzie posiadanym w momencie weryfi-
kacji, a także dokładny adres jego zamieszkania. Przy nazwiskach zmarłych już 
weteranów obok ich nazwiska należało podawać również imiona pozostałych po 
nich wdów. Uwierzytelnieniem takiej listy były podpisy przedstawicieli rządu 
oraz dwóch weteranów powstania 1863 r. będących członkami Komisji.

Natomiast do innych ważnych postanowień tego rozporządzenia należało 
także uściślenie warunków przyznawania i określania wysokości pensji weterań-
skich oraz dodatków drożyźnianych, w tym także świadczeń przewidzianych dla 
żon lub wdów po weteranach. Uregulowaniu uległ także status współmałżonków 
pozostających w separacji lub też prawnie rozwiedzionych. Od tego momentu 
prawo do pobierania uposażenia tego typu osoby takie posiadały jedynie wten-
czas, gdy weteran złożył oświadczenie, że jest sądownie zobowiązany do utrzy-
mania byłego małżonka41 lub żony. Tym samym ostatecznie określono zasady 
i tryb przyznawania uposażenia wdowom po weteranach.

Poza tym dokładnie określono też warunki, od których miała zależeć wy-
sokość mnożnika stosowanego do naliczania dodatku drożyźnianego. Jednocze-
śnie w rozporządzeniu tym zapowiedziano, iż przedkładanie przez weteranów 
odnośnym urzędom, nieprawidłowych danych skutkujące zastosowaniem przez 
urzędników niewłaściwej wysokości mnożnika i uzyskaniem w ten sposób przez 
zainteresowanych zawyżonych świadczeń będzie karane sądownie, co w konse-
kwencji mogło także doprowadzić do cofnięcia uprawnień weterańskich. Tym 
samym ostatecznie uściślono kwestie odpowiedzialności karno-skarbowej za 
podawanie nieprawdziwych informacji oraz za nieprzestrzeganie procedur 
umożliwiających właściwe przyznawanie i pobieranie wszystkich tych należno-
ści finansowych.

Unormowano także sposób korzystania weteranów ze świadczeń zdro-
wotnych w ambulatoriach oraz w szpitalach i innych zakładach ochrony zdro-
wia, które pozostawały w gestii wojska. Obowiązywały ich w tej kwestii te same 
przepisy, co oficerów i podoficerów pozostających w służbie czynnej. Ich uści-

40 W analizowanym tutaj dokumencie nie podano jednak, jak w takiej sytuacji należało procedować.
41 Nie należy bowiem zapominać, iż obok mężczyzn prawa weterańskie przysługiwały również 
kobietom uczestniczkom powstań narodowych, z czego zresztą często korzystały. 
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ślenia, poprzez odpowiednie przepisy służbowe, miał dokonać minister spraw 
wojskowych42.

Zamknięcie możliwości starań o uzyskanie świadczeń i uprawnień wete-
rańskich przez samych weteranów oraz przez wdowy po nich nastąpiło na mocy 
rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 września 1927 r.43.
Ustalił on wówczas ostateczny termin składania wniosków, który upływał 31 
marca 1928 r. Jedynie w drodze wyjątku minister spraw wojskowych, w poro-
zumieniu z ministrami skarbu oraz pracy i opieki społecznej, mógł zgodzić się 
na rozpatrzenie podań osób, które zamieszkiwały poza granicami Rzeczypospo-
litej Polskiej44 lub też powróciły do kraju już po uprawomocnieniu się niniejsze-
go rozporządzenia. Wchodziło ono w życie z dniem 27 września 1927 r., a za 
jego realizację odpowiedzialny był minister spraw wojskowych, który podobnie 
jak w przypadku poprzednich aktów prawnych winien działać w porozumieniu 
z ministrem skarbu oraz z ministrem pracy i opieki społecznej45.

Poza tym w październiku 1927 r., w związku z ustabilizowaniem się sytu-
acji finansowej46 i politycznej państwa47, na mocy odpowiedniego rozporządze-
nia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej48 ponownie ustalono wysokość mie-
sięcznej pensji dla weteranów, która dla samotnego weterana miała wynosić 
odtąd 125 zł, a dla żonatego 150 zł49. W ten sam sposób zmianie uległy także 

42 Dz.U.Rz.P., 1922, nr 54, poz. 498, Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych 
z dnia 4 lipca 1922 r. do ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o zaopatrzeniu weteranów powstań naro-
dowych 1831, 1848 i 1863 r. i wdów po nich.
43 Dz.U.Rz.P., 1927, nr 83, poz. 737, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 wrze-
śnia 1927 r. uzupełniające postanowienia ustawy z dnia 23 marca 1922 r. w przedmiocie zaopa-
trzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich.
44 Uprawnienia tego typu przysługiwały bowiem wszystkim pozytywnie zweryfikowanym wetera-
nom bez względu na ich „przynależność państwową”. Było to zaś o tyle istotne, iż co jest oczywi-
stym poza niektórymi krajami Europy zachodniej, pewna grupa byłych powstańców zamieszkiwa-
ła również na terenie Ameryki Południowej.
45 Dz.U.Rz.P., 1927, nr 83, poz. 737, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 wrze-
śnia 1927 r. uzupełniające postanowienia ustawy z dnia 23 marca 1922 r. w przedmiocie zaopa-
trzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich.
46 Był to bezpośredni skutek reformy walutowej wprowadzonej w 1924 r. przez rząd Władysława 
Grabskiego – szerzej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, także: W. Grabski, dz. cyt.; 
E. Lipiński, S. Pszczółkowski, L. Landau, J. Wiśniewski, Koniunktura gospodarcza w Polsce 
1924–1927, Warszawa 1928; Z. Karpiński, Bank Polski 1924–1939. Przyczynek do historii gospo-
darczej okresu międzywojennego, Warszawa 1958.
47 Stabilizacja polityczna była jednym z efektów przejęcia w maju 1926 r. władzy w Polsce przez 
obóz sanacji.
48 Dz.U.Rz.P., 1927, nr 83, poz. 791, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 paź-
dziernika 1927 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 23 marca 1922 r. 
w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz 
wdów po nich.
49 W przypadku górnej granicy tego świadczenia była to, mniej więcej równowartość pensji pod-
stawowej, czyli bez dodatków, kancelisty w urzędzie cywilnym lub też plutonowego zawodowego 
w Wojsku Polskim – szerzej: J. Żarnowski, O inteligencji polskiej lat międzywojennych, Warszawa 
1965, s. 107; F. Kusiak, dz. cyt., s. 45 i passim; B. Kruszyński, dz. cyt., s. 316 i passim.
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stawki zaopatrzenia przewidzianego dla wdów po weteranach. Rozporządzenie 
weszło w życie 13 października z mocą obowiązującą od 1 października 1927 r.50.

Po raz ostatni modyfikacje w tej kwestii wprowadzono na mocy Ustawy 
z 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy w przedmiocie zaopatrzenia weteranów 
powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich51. Był to 
wynik konieczności wynikającej z faktu, iż zweryfikowani na początku lat 20.
XX w. i nieliczni już wówczas weterani na dodatek praktycznie wyłącznie po-
wstania styczniowego, znajdowali się już w bardzo podeszłym wieku oraz 
z reguły w złym stanie zdrowia, co powodowało zmianę struktury ich potrzeb 
i co za tym idzie ponoszonych wydatków finansowych. W związku z tym od 
tego momentu ich zaopatrzenie miało składać się z trzech części, mianowicie 
z pensji52 oraz z dodatku pielęgnacyjnego, a także z możliwości leczenia i opieki 
zdrowotnej na koszt państwa. Wysokość miesięcznej pensji, w stosunku do do-
tychczas obowiązujących stawek, nie uległa zmianie. Natomiast wartość dodat-
ku pielęgnacyjnego ustalono wtenczas na 75 zł miesięcznie. Tyle samo wynosiła 
pensja wdowia.

Ponadto określono też, że: „gdy osoba uprawniona do zaopatrzenia, zo-
stanie prawomocnie skazana na karę dodatkową utraty praw publicznych lub 
utratę obywatelskich praw honorowych”, to wówczas traci ona również prawo
do zaopatrzenia weterańskiego. 

Wykonanie tej ustawy, która wchodziła w życie 13 kwietnia 1938 r., 
a obowiązywała od 1 stycznia 1938 r., podobnie jak to działo się w przypadku 
poprzednio omówionych aktów prawnych, polecone zostało ministrowi spraw 
wojskowych, który miał ją wprowadzić w porozumieniu z ministrem skarbu oraz 
z ministrem opieki społecznej53. Był to ostatni akt prawny wydany w okresie II 
Rzeczypospolitej, jaki dotyczył kwestii uposażenia finansowego weteranów 
powstań narodowych.

Odznaczenia i odznaki dla weteranów powstań narodowych 
Z weteranami powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r. związane były 

też noszone przez nich odznaczenia oraz ustanowiona w 1933 r. odznaka. Naj-
ważniejszym odznaczeniem był oczywiście odnowiony mocą ustawy sejmowej 
z 1 sierpnia 1919 r.54 Order Wojskowy Virtuti Militari55. Pierwsze posiedzenie 

50 Dz.U.Rz.P., 1927, nr 88, poz. 791, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 paź-
dziernika 1927 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 23 marca 1922 r. 
w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz 
wdów po nich.
51 Dz.U.Rz.P., 1938, nr 25, poz. 221.
52 Zgodnie z wolą ustawodawcy wcześniejsze określenie „uposażenie” należało odtąd zastępować 
terminem „pensja”.
53 Dz.U.Rz.P., 1938, nr 25, poz. 221, Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy w przed-
miocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich.
54 Zob. Dz.U.Rz.P., 1919, nr 67, poz. 409, Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. [w przedmiocie] orderu 
wojskowego „Virtuti Militari.” Ponadto także: W. Jędrzejewicz, J. Cisek, dz. cyt., s. 241.
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jego Kapituły Tymczasowej odbyło się 22 stycznia 1920 r. Po uroczystej deko-
racji jej jedenastu członków Krzyżem Srebrnym, w trakcie obiadu wydanego dla 
nich oraz dla delegacji weteranów powstania styczniowego przez ministra spraw 
wojskowych, wódz naczelny Józef Piłsudski w swoim przemówieniu stwierdził: 

Moi Panowie! Dzień wprowadzenia w życie orderu „Virtuti Militari” związałem 
z dniem wybuchu powstania styczniowego. Zrobiłem to rozmyślnie i to dlatego, 
aby związać życie nowoczesnego żołnierza Polski ze wszystkimi walkami prze-
szłości, które dla jej swobody toczono56.

W ten sposób uhonorował on wszystkich uczestników tego narodowego 
zrywu. 

Zgodnie z postanowieniem ustawy z 1 sierpnia 1919 r. podjęto też wten-
czas decyzję o nadaniu orderu uczestnikom powstania styczniowego57. Łącznie 
według pochodzących z początku lat 30-tych XX w. danych Biura Kapituły 
Orderu Wojennego Virtuti Militari do tego momentu Krzyżem Srebrnym odzna-
czono pięćdziesięciu siedmiu weteranów powstań narodowych 1831, 1848 
i 1863 r.58.

Jedną z takich dekoracji tak po latach, zapewne niezbyt dokładnie, wspo-
minał późniejszy gen. bryg. Bolesław Wieniawa-Długoszowski: 

Nie mogę oprzeć się pokusie, by się na jedno nie powołać wspomnienie. W roku 
1921 po dekoracji przez Naczelnika Państwa krzyżami Virtuti Militari i Krzyżami 
Walecznych weteranów 63 roku siedziałem podczas bankietu między dwoma 
czcigodnymi staruszkami, z których jeden miał granatowy mundur inwalidzki 
[w rzeczywistości weterański – przyp. A.S.], ozdobiony kokieteryjnym amaran-
towym rabacikiem. Domyśliłem się łatwo, że służył w kawalerii. Porozumieliśmy 

55 Ostateczna nazwa tego odznaczenia brzmiała: Order Wojenny Virtuti Militari. Na temat jego 
dziejów, w tym również o funkcjonowaniu po 1 sierpnia 1919 r. zob.: S. Łoza, Order Virtuti Mili-
tari, Warszawa 1920; G. Krogulec, Militaria biblioteczka. Uwagi o Orderze Wojskowym Virtuti 
Militari, Warszawa 1987; K. Filipow, Order Virtuti Militari 1792–1945, Warszawa 1990; 
Z. Puchalski, Dzieje polskich znaków zaszczytnych, Warszawa 2000. Poza tym sporo ciekawych 
informacji można też znaleźć w publikacji: T. Jeziorowski, J. Łuczak, Muzeum Narodowe w Po-
znaniu Oddział Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. Order Wojenny Virtuti Militari. Katalog zbio-
rów, Poznań 1993; 1792–2012. 220 rocznica ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari,
red. A.Cz. Żak, K. Sikora, A. Wesołowski, N. Bujniewicz, Warszawa 2012.
56 Cyt. za: Józef Piłsudski. Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych,
t. V…, s. 139. Ponadto także: K. Filipow, dz. cyt., s. 79–80; W. Jędrzejewicz, J. Cisek, dz. cyt., 
s. 298, 309–310.
57 Według postanowień tej ustawy w przypadku powstańców styczniowych kandydatury do tego 
orderu miała zgłaszać Rada Wojskowa.
58 Taką informację podają: Z. Puchalski, T. Wawrzyński, Krzyż i Medal Niepodległości, Warszawa 
1994, s. 8. Warto też tutaj zauważyć, iż w 1924 r. liczba żyjących jeszcze weteranów kawalerów 
Krzyża Srebrnego wynosiła 23 osoby (zob. Rocznik oficerski 1924, Ministerstwo Spraw Wojsko-
wych, Warszawa 1924, s. 870–888), a w 1926 r. już tylko 15 osób (zob. Rocznik oficerski 1928,
Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928, s. 859–874). Ponadto także: 1792–2012. 220 
rocznica…, s. 54–59.
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się zatem szybko i serdecznie, choć bowiem dwie przedstawialiśmy epoki, w jed-
nej służyliśmy broni59.

Poza tym, według ustaleń niektórych historyków, po 1920 r. 185 oso-
bom60 przyznano Krzyże Walecznych, drugie w ówczesnej hierarchii polskie 
odznaczenie bojowe61. Ich zatwierdzaniem dla weteranów powstań narodowych 
zajmowała się specjalna Komisja Historyczna utworzona na początku 1923 r. 
W efekcie jej działalności w październiku 1924 r., pomimo formalnego zakoń-
czenia nadawania Krzyża Walecznych, odznaczenie to otrzymało jednak kolej-
nych 87 weteranów. Pewnej ich liczbie krzyże te przyznano bowiem już wcze-
śniej. Taki wyjątek musiał być wówczas uczyniony, gdyż zasadniczym celem tych 
nadań było symboliczne uznanie dla odwagi powstańców i żołnierzy z ubiegłego 
stulecia poprzez nadanie im takich samych odznaczeń, jakie otrzymywali żołnie-
rze niepodległej Rzeczypospolitej oraz odrodzonego w 1918 r. Wojska Polskiego.

Krzyże te przyznał wtedy weteranom Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Stanisław Wojciechowski, który w tym celu skorzystał z konstytucyjnych upraw-
nień przysługujących głowie państwa oraz naczelnego dowódcy sił zbrojnych62.

Oprócz tego wielu z nich otrzymało także odznaczenia cywilne, mianowi-
cie Ordery Odrodzenia Polski i Krzyże Zasługi, a także Medale Dziesięciolecia 
Odzyskanej Niepodległości63, a po październiku 1930 r. również posiadające 
wysokie starszeństwo trzystopniowe odznaczenie nazwane Krzyż i Medal Nie-
podległości, czyli Krzyże Niepodległości z Mieczami lub Krzyże Niepodległości 
albo tylko Medale Niepodległości64.

59 B. Wieniawa-Długoszowski, Odrodzenie [w:] Szuflada generała Wieniawy. Wiersze i dokumen-
ty. Materiały do twórczości i biografii Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, oprac. E. Górska, 
M. Pytasz, Warszawa 1998, s. 31.
60 Taką liczbę podaje Markert – zob. A.E. Markert, dz. cyt., s. 30. Tymczasem według danych 
Biura Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari z początku lat 30-tych XX w. do 1925 r. Krzy-
żem Walecznych miało być odznaczonych tylko 167 weteranów – zob. Z. Puchalski, T. Wawrzyń-
ski, dz. cyt., s. 8.
61 Zob.: Dz.U.Rz.P., 1920, nr 87, poz. 572, Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierp-
nia 1920 r. o ustanowieniu Krzyża Walecznych; tamże, nr 119, poz. 790, Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wojskowych z dnia 30 września 1920 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady 
Obrony Państwa o ustanowieniu Krzyża Walecznych; Dz.R.MSWojsk., 1920, nr 35, Rozkaz Na-
czelnego Wodza Wojsk Polskich – nadawanie Krzyża Walecznych – Warszawa 20 września 
1920 r.; tamże, poz. 2, Dział: Przegląd ustaw sejmowych i rozporządzeń władz centralnych, Roz-
porządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 r. o ustanowieniu Krzyża Walecznych; 
tamże, 1921, nr 30, poz. 603, Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych – Wnioski na odznaczenie 
Krzyż Walecznych.
62 G. Krogulec, Krzyż Walecznych świadek zwycięstwa i klęski, Warszawa 1998, s. 46–47, 52.
63 Szerzej na temat tego odznaczenia, poza częścią wcześniej oraz dalej cytowanej literatury, 
także: S. Łoza, Ordery i odznaczenia polskie, Lwów 1938; W. Bigoszewska, A. Jońca – rysunki, 
Polskie ordery i odznaczenia, Warszawa 1989.
64 Oficjalna nazwa tego odznaczenia brzmiała: Krzyż i Medal Niepodległości – zob.: Dz.U.Rz.P.,
1930, nr 75, poz. 591, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r. 
o Krzyżu i Medalu Niepodległości; tamże, 1931, nr 31, poz. 216, Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. 
o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu 
i Medalu Niepodległości; tamże, 1932, nr 94, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
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W celu nagradzania żyjących weteranów tymi ostatnimi odznaczeniami 
już w 1928 r. utworzono specjalną komisję, na czele której stanął płk dr Jan
Kołłątaj-Srzednicki, ówczesny inspektor Służby Zdrowia Wojska Polskiego65.
Jego zastępcą został historyk, bibliotekarz i publicysta oraz niegdysiejszy dzia-
łacz „ZETU” prof. Stanisław Zieliński. Ponadto do składu komisji powołano też 
dwóch powstańców, mianowicie ppor. Bronisława Carossiego oraz znanego 
historyka warsawianistę Aleksandra Kraushara. Komisja ta wchodziła w skład 
Głównej Komisji Odznaczeniowej, która następnie przekształciła się w Komitet 
Krzyża i Medalu Niepodległości.

Jej pierwotnym zadaniem było przygotowanie wniosków na odznaczenia 
Orderem Odrodzenia Polski66 oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi dla 
osób, które zasłużyły się czynnie dla niepodległości w okresie przed I wojną 
światową lub podczas jej trwania oraz w okresie wojen „o niepodległość i grani-
ce” z lat 1918–1920. W przypadku weteranów powstań narodowych w lutym 
1929 r. postanowiono ograniczyć się wyłącznie do osób żyjących. Natomiast: 
„Celem uczczenia wszystkich zmarłych kolegów” zaproponowano wystąpienie 
do Głównej Komisji i władz państwowych z inicjatywą udekorowania pamiąt-
kowego Krzyża Traugutta stojącego na stokach warszawskiej Cytadeli Orderem 
Orła Białego, czyli najwyższym odznaczeniem Rzeczypospolitej Polskiej. Miało 
to symbolizować odznaczenie i wyróżnienie ogółu powstańców 1863 r.

Poza tym zgłoszono też wtenczas propozycję nadania weteranom powstań 
narodowych 1831, 1848 i 1863 r. ustanowionego niedawno Medalu Pamiątko-
wego za Wojnę 1918–1921. Wymagało to zwrócenia się do władz o takie zno-
welizowanie odpowiedniego aktu prawnego, by rozdawnictwem tego odznacze-
nia można było objąć także weteranów.

Kilka miesięcy później, mianowicie 12 lipca 1929 r. Komisja Powstania 
1863 r. ustaliła hierarchię zasług, za które zamierzano przyznawać poszczególne 
klasy i stopnie Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Zasługi, a także orienta-

27 października 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 paź-
dziernika 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości; tamże, 1937, nr 18, poz. 117, Ustawa z dnia 
10 marca 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 
1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości; tamże, nr 28, poz. 214, Obwieszczenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Pre-
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości; tam-
że, 1938, nr 81, poz. 547, Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 października 1938 r. 
o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o Krzyżu i Medalu Niepodległości; tamże, 
1938, nr 96, poz. 648, Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1938 r. o ogłoszeniu 
jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o Krzyżu i Medalu Niepodległości. 
65 Od 1930 r. był już generałem brygady. Wcześniej zaś, mianowicie przed I wojną światową, był 
członkiem Drużyn Strzeleckich, po czym służył w Legionach jako lekarz. W niepodległej Rzeczy-
pospolitej był aktywnym organizatorem opieki nad weteranami powstań narodowych – szerzej na 
temat tej postaci oraz jej ówczesnej działalności: M. Bielski, Generał brygady dr Jan. Kołłątaj-
Srzednicki (1883–1944). Żołnierz, lekarz, komendant Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, Toruń 
2012.
66 Klasami od III do V.
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cyjne dane liczbowe dotyczące tych odznaczeń. Order Odrodzenia Polski III 
klasy mieli otrzymywać weterani, którzy brali „czynny udział w powstaniu, ale 
na stanowisku kierowniczym, zaś czyny swe przypłacili ranami na polu bitwy 
oraz katorgą, więzieniem lub zesłaniem”67. Przewidywano nadanie 6 orderów tej 
klasy. Krzyż Oficerski, czyli odznaki IV klasy Orderu Odrodzenia Polski zamie-
rzano przyznawać za takie same zasługi, ale szeregowym powstańcom, których 
liczba nie mogła przekroczyć 70 osób. Najniższą V klasę tego orderu w liczbie 
125 sztuk przeznaczono zaś dla tych byłych powstańców, którzy w przeszłości 
zostali poddani „mniejszym represjom” władz carskich. Ponadto planowano też 
odznaczenie 231 weteranów Złotym Krzyżem Zasługi, a kolejnych 261 Srebr-
nym Krzyżem Zasługi. W sumie zamierzano odznaczyć i uhonorować w ten 
sposób 693 osoby, a więc praktycznie wszystkich zarejestrowanych i żyjących68

jeszcze weteranów69 powstań narodowych70.
W efekcie działań tej Komisji w oparciu o sporządzone wcześniej i prze-

chowywane w MSWojsk. listy weteranów powstania 1863 r.71 dość szybko, bo 
już 8 listopada 1930 r. nowym odznaczeniem nagrodzona została pierwsza grupa 
weteranów licząca 421 osób. W późniejszym terminie Krzyże lub Medale Nie-
podległości otrzymało jeszcze kolejnych 44 weteranów. W sumie Krzyż Niepod-
ległości z Mieczami przyznano zapewne 366 byłym powstańcom72. Resztę zaś, 
mianowicie 50 osób, uhonorowano Krzyżami bądź tylko Medalami Niepodle-
głości. Tych ostatnich było 52. W sumie więc kawalerami Krzyża i Medalu Nie-
podległości zostało 468 weteranów powstań narodowych, głównie zaś uczestni-
ków powstania styczniowego. Jeszcze raz należy tutaj podkreślić, że w tej grupie 
odznaczonych nie było nadań pośmiertnych73.

W wielu miejscowościach wręczanie tych odznaczeń odbywało się 
w trakcie specjalnych uroczystości, w których poza władzami państwowymi 
i wojskiem, w celach wychowawczych, masowo uczestniczyła także młodzież 
szkolna. Warto też zauważyć, że w chwili dekoracji najmłodszy odznaczony 
miał 84, a najstarszy ponad 100 lat74.

67 Cyt. za: Z. Puchalski, T. Wawrzyński, dz. cyt., s. 21.
68 Nie należy jednak zapominać, że ze zrozumiałych powodów liczba ta stale i dość szybko malała. 
Stąd też akcję przydziału i rozdawnictwa tych odznaczeń należało zakończyć możliwie szybko.
69 Jak to już wspominano ich listę w postaci „Imiennego wykazu weteranów Powstania Stycznio-
wego” opublikowała ostatnio A.E. Markert – zob. taż, dz. cyt., s. 85–182.
70 Z. Puchalski, T. Wawrzyński, dz. cyt., s. 12, 20–21.
71 A także wcześniejszych, dziewiętnastowiecznych, zrywów narodowych.
72 Według A.E. Markert było to 365 weteranów – zob. taż, dz. cyt., s. 33. Pełen wykaz weteranów 
powstań narodowych odznaczonych Krzyżem Niepodległości z Mieczami opublikowano ostatnio 
w opracowaniu: Z. Puchalski, T. Wawrzyński, dz. cyt., s. 81–84 (aneks 5: Kawalerowie Krzyża 
Niepodległości z Mieczami). Warto tutaj zauważyć, iż w przeciwieństwie do podawanych wcze-
śniej zestawień tabelarycznych (tamże, s. 57), gdzie mowa jest o 366 kawalerach w zestawieniu 
tym znajduje się 365 nazwisk.
73 Z. Puchalski, T. Wawrzyński, dz. cyt., s. 56–57.
74 Tak podaje A. Lenkiewicz, dz. cyt., s. 11.
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Ostatnim aktem uhonorowania weteranów powstań narodowych Krzyżem 
i Medalem Niepodległości była ceremonia dekoracji Krzyża Traugutta, która 
odbyła się 21 stycznia 1933 r. w ramach uroczystych obchodów 70. rocznicy 
wybuchu powstania styczniowego. Tego dnia bowiem po mszy św. oraz po defi-
ladzie wojskowej przed Grobem Nieznanego Żołnierza wielotysięczny tłum, na 
czele którego kroczyli weterani powstania styczniowego, udał się na stoki Cyta-
deli pod Krzyż Traugutta. Tam w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego 
Mościckiego prezes Komitetu Wykonawczego Obchodów 70-lecia Powstania 
Styczniowego – ówczesny gen. dyw. Edward Śmigły-Rydz, odczytał następują-
cy dekret: 

Nadaję Krzyż Niepodległości z Mieczami poległym i zmarłym powstańcom 1863 
roku jako symbol ich zasług w walce o niepodległość Polski. Odznaczenie to win-
no być zawieszone na Krzyżu Traugutta, na stokach Cytadeli w Warszawie75.

Z obchodami 70. rocznicy powstania związana jest także historia odznaki 
pamiątkowej nazwanej Krzyż Pamiątkowy 70-lecia Powstania Styczniowego. 
Ustanowił ją w grudniu 1932 r. Obywatelski Komitet Obchodów 70-lecia Po-
wstania Styczniowego. Mieli nią być uhonorowani wszyscy żyjący weterani 
powstania, a także osoby, które przez dłuższy czas niosły im pomoc i opiekę.

Pierwszymi posiadaczami tego krzyża zostali prezydent Ignacy Mościcki 
oraz pierwszy marszałek Polski Józef Piłsudski. Dopiero po dekoracji tych naj-
wyższych przedstawicieli władzy, tego samego dnia, czyli 22 stycznia 1933 r., 
w Oficerskim Klubie Garnizonowym w Warszawie odbyła się pierwsza ceremo-
nia wręczenia tych odznak weteranom przez gen. Edwarda Śmigłego-Rydza. 
Poza tym odznaki otrzymało również 28 osób spoza grona weteranów, którym 
wręczał je prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Weteranów Franciszek Staniewicz. 
W grupie wyróżnionych znaleźli się wtenczas, między innymi, Aleksandra Pił-
sudska oraz generał Edward Śmigły-Rydz i generał brygady Felicjan Sławoj 
Składkowski. W sumie kombatanci 1863 r. nadali 42 odznaki osobom niebędą-
cym weteranami, a kolejne odznaki otrzymało 258 żyjących uczestników po-
wstania styczniowego. 

Odznakę Krzyża Pamiątkowego 70-lecia Powstania Styczniowego stano-
wił krzyż grecki o wymiarach 43x43 mm wykonany z posrebrzanego tombaku. 
Na awersie ramiona krzyża pokryte były czarną emalią. Na górnym ramieniu 
była data „1863”, na dolnym data „22-I”, zaś na ramionach prawym i lewym76

dzielona data „19” i „33”. Pośrodku krzyża znajdował się okrągły medalion 
o średnicy 22 mm z umieszczonym pod stylizowaną koroną trójpolowym her-
bem używanym w okresie powstania – Białym Orłem, Pogonią i symbolizują-
cym kresowe ziemie ukrainne Archaniołem Michałem. Rewers odznaki był 
gładki. Wybijano na nim numer porządkowy egzemplarza. Ten krzyż pamiątko-
wy wykonany według projektu malarza Józefa Świrysz-Ryszkiewicza, wbrew 

75 Cyt. za: Z. Puchalski, T. Wawrzyński, dz. cyt., s. 60. Ponadto także: M. Jabłonowski, P. Sta-
wecki, Następca Komendanta. Edward Śmigły-Rydz. Materiały do biografii, Pułtusk 1998, s. 92.
76 Strony zgodnie z zasadami heraldycznymi.
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zasadom obowiązującym przy konstrukcji odznak, noszono na karmazynowej 
wstążce szerokości 38 mm77.

Honorowa „eskorta wojskowa” przysługująca weteranom powstań naro-
dowych podczas pogrzebów

Zgodnie z rozkazem ministra spraw wojskowych z 1925 r. zatytułowanym 
Udział siły zbrojnej w pogrzebach, wszystkim weteranom, szczególnie zaś ka-
walerom Orderu Wojennego Virtuti Militari, przysługiwała asysta wojskowa 
podczas publicznych uroczystości pogrzebowych78. Wystawiano ją na koszt 
armii. Można z niej było zrezygnować, gdy zmarły w swej ostatniej woli świa-
domie wyraził życzenie, by zaniechać udziału „siły zbrojnej” w jego pogrzebie; 
gdy zmarły popełnił samobójstwo, a pobudką do takiego kroku były czyny hań-
biące honor żołnierza; gdy śmierć weterana nastąpiła w więzieniu podczas od-
siadywania kary wymierzonej przez sąd za przestępstwa hańbiące lub też, gdy 
osoba została stracona na mocy wyroku śmierci.

„Siła zbrojna” biorąca udział w oficjalnych uroczystościach pogrzebo-
wych występowała jako „eskorta wojskowa”. W jej skład wchodziły zwarte 
pododdziały, orkiestra, żołnierze niosący godła religijne właściwe dla danego 
wyznania, żołnierze niosący na specjalnych poduszkach wojskowe odznaczenia 
zmarłego79, żołnierze tworzący szpalery na trasie przemarszu konduktu pogrze-
bowego oraz żołnierze wyznaczeni do niesienia trumny, a także delegacje i du-
chowieństwo wojskowe tego wyznania i obrządku, do którego należał zmarły. 
Dowódcą pododdziału zwartego (kompanii, plutonu lub drużyny piechoty, 
szwadronu, plutonu lub sekcji kawalerii, czy też baterii, plutonu lub działonu 
artylerii) towarzyszącego pogrzebowi powinien być oficer równy lub niższy 
stopniem od zmarłego.

Weteranom w stopniu podpułkownika, majora, bądź kapitana przysługi-
wała eskorta w sile pojedynczej kompanii piechoty lub szwadronu kawalerii, 
bądź też baterii artylerii, zaś porucznikom i podporucznikom pluton piechoty, 
pluton kawalerii albo pluton artylerii80. W razie uczestnictwa w szyku konnym 

77 S. Oberleitner, Polskie ordery, odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1705–1990. Va-
demecum dla kolekcjonerów, T. I: Ordery, odznaczenia i odznaki 1705–1831; 1918–1939; 1940
–1989, Zielona Góra 1992, s. 239–240, 244.
78 Była to stara, wielowiekowa tradycja ogólnoeuropejska istniejąca także w armii Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów – szerzej: Relacja z pogrzebu Stanisława Mateusza Rzewuskiego wojewody 
bełskiego hetmana wielkiego koronnego odprawionego 17 lipca 1730 roku we Lwowie, wstęp 
i oprac. J.E. Leśniewska, Łęczna 2000; J. A. Chrościcki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staro-
polskiej, Warszawa 1979; T. Ciesielski, Pogrzeby wojskowe w czasach saskich [w:] Wesela, chrzciny 
i pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, red. H. Suchojad, Warszawa 2001.
79 Szerzej: W. Bończa-Tomaszewski, Kodeks orderowy. Przepisy obowiązujące posiadaczy orde-
rów, odznaczeń, medali i odznak. Zatwierdzony do użytku przez Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych i Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1939.
80 Pełnym pułkownikom przysługiwała eskorta w sile dwóch kompanii piechoty, względnie dwóch 
szwadronów kawalerii albo dwóch baterii artylerii. Wydaje się jednak, iż wśród weteranów nie 
było oficerów tak wysokiego stopnia.
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artyleria lekka, górska oraz ciężka i konna mogła wystąpić z działami i pełnymi 
zaprzęgami81.

Do przewożenia trumny weterana służącego niegdyś w artylerii można 
było użyć łoża działowego, zaś w przypadku wszystkich innych weteranów kon-
nego karawanu. W przypadku zmarłych żołnierzy trumnę należało pokryć kirem, 
a na nim, zgodnie z tym rozkazem, nakazywano kłaść pas, nakrycie głowy 
i białą broń boczną, czyli w praktyce owiniętą w krepę żałobną szablę wyjętą 
z pochwy i skrzyżowaną z nią. Wydaje się jednak, że na trumnach weteranów 
powstań narodowych kładziono jedynie czapki weterańskie, a być może także 
szable skrzyżowane z pochwą.

Pododdziały i żołnierze należący do eskorty pogrzebowej występowali 
w mundurach garnizonowych, a oddziały zwarte i szpalery na dodatek w heł-
mach, wszyscy zaś z etatowym uzbrojeniem82. Oficerowie wchodzący w skład 
takiej eskorty występowali z krepą żałobną na lewym ramieniu, a gdy dowodzą-
cy pododdziałami zwartymi oficer występował konno, wówczas zamiast krepy 
przez prawe ramię zakładał szarfę żałobną. Natomiast pozostali oficerowie oraz 
szeregowi zawodowi i nadterminowi uczestniczący w orszaku pogrzebowym, 
o ile rozkaz odpowiedniej komendy garnizonu nie normował tego w inny spo-
sób, zakładali mundury pozasłużbowe.

Poza tym zgodnie z dawnymi zwyczajami wojskowymi83 krepą żałobną 
należało owijać również sztandary84 i płomienie przy trąbkach sygnałowych, 
a na instrumenty muzyczne trzeba było zakładać szarfy wykonane z krepy ża-
łobnej, zaś bębny okrywać czarnym suknem.

Jednocześnie zarządzono, że kawalerom Krzyża Wojennego Virtuti Mili-
tari przysługiwać będzie podwójny złożony z szeregowych posterunek honoro-
wy przy zwłokach. Tak w każdym razie miało być w przypadku żołnierzy służby 
czynnej. W grudniu 1933 r. przyznano im także przywilej przewożenia trumny 
na armatniej lawecie.

81 Czyli z pełnymi działonami.
82 O składzie i kształcie takiego ubioru decydowały przepisy ubiorcze oraz każdorazowe rozkazy 
komendanta odpowiedniego garnizonu, który regulował chociażby rodzaj siodłania koni wierz-
chowych w kawalerii i w artylerii konnej oraz sposób pakowania tornistrów w piechocie, a także 
decydował o tym czy asysta wojskowa będzie występowała w płaszczach włożonych w rękawy 
lub też bez płaszczy – szerzej: Przepis ubioru polowego Wojsk Polskich r. 1919, Warszawa 1920; 
Dz.R.MSWojsk., 1929, nr 19, poz. 187; R. Saxl, Umundurowanie Wojska Polskiego, Warszawa 1928.
83 Zob.: J. Juszczyk, Przepisy na żałobę narodową po śmierci króla Augusta III w r. 1763, „Broń 
i Barwa. Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wojska”, 1936, R. III, nr 6; T. Ciesielski, 
Pogrzeby wojskowe w czasach saskich…
84 Pododdziały występowały ze sztandarami tylko wtenczas, gdy w eskorcie były najmniej dwie 
kompanie piechoty lub dwa szwadrony kawalerii albo dwie baterie artylerii, a taka eskorta pogrze-
bowa, o ile minister spraw wojskowych nie zarządził inaczej, brała udział jedynie w pogrzebie 
prezydenta, ministra spraw wojskowych, generałów oraz oficerów sztabowych, którzy przed 
śmiercią dowodzili pułkiem lub oddziałem równorzędnym. Tak więc w praktyce w przypadku 
zmarłych weteranów powstań narodowych wojskowe poczty sztandarowe, najprawdopodobniej, 
nie były obecne.
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W chwili składania trumny do mogiły weteranowi przysługiwało odegra-
nie sygnału „Baczność” i 3-krotnego „hasła Wojska Polskiego”85.

Należy tutaj dodać, iż przytoczone powyżej rozwiązania prawne oraz za-
sady honorowania weteranów powstań narodowych nie wyczerpują wszystkich 
związków istniejących przed 1939 r. pomiędzy nimi a społeczeństwem i wła-
dzami II Rzeczypospolitej. Wspomnieć bowiem można również o fakcie przeka-
zania 3 maja 1923 r. przez weteranów powstania 1863 r. ówczesnemu Korpusowi 
Kadetów nr 1 we Lwowie powstańczego, historycznego już wówczas, sztandaru, 
który od tego momentu stał się oficjalną chorągwią, czyli znakiem szkoły86.

Poza tym pewne tradycje związane z powstaniem styczniowym kultywo-
wane były przez część oddziałów piechoty i kawalerii, które jako swoich szefów 
historycznych przyjęły postacie związane z tym narodowym zrywem. Do grupy 
tej należały: 50. Pułk Piechoty imienia Francesco Nullo87, 72. Pułk Piechoty 
imienia płk. Dionizego Czachowskiego88, 76. Lidzki Pułk Piechoty imienia Lu-
dwika Narbutta89, 83. Pułk Strzelców Poleskich imienia Romualda Traugutta90

oraz 19. Pułk Ułanów Wołyńskich imienia Gen. Edmunda Różyckiego91, choć 
w tym ostatnim wypadku stało się to nieco przypadkiem92.

**************************
Z tego co powyżej napisano wynika, iż w okresie II Rzeczypospolitej kul-

tywowanie XIX-wiecznych tradycji powstańczych, głównie zaś tych związanych 
z powstaniem 1863 i 1864 r., odgrywało ważną rolę w budowaniu związków łą-
czących odrodzoną w 1918 r. niepodległą Rzeczpospolitą Polską z wcześniejszy-
mi dziejami państwa i narodu polskiego. Wydaje się też, że najważniejszą rolę 

85 Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 32 z 24 września 1925 r. pozycja 326.
Opisane tutaj elementy ceremoniału wojskowego związanego z udziałem wojska w uroczysto-
ściach pogrzebowych osób wojskowych i weteranów stanowią tylko niewielką część przepisów 
i uregulowań zawartych w analizowanym powyżej dokumencie. Zob. także: Dziennik Rozkazów 
Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 38 z 27 listopada 1925 r. pozycja 732 – rozkaz: Udział siły 
zbrojnej w pogrzebach – częściowa zmiana rozkazu oraz: tamże, Nr 13 z 22 grudnia 1933 r. pozy-
cja 204 – rozkaz: Honory wojskowe dla zmarłych kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari 
– poprawki do Dz. Rozk. Nr 32/25 poz. 326.
86 Szerzej na ten temat: W. Korbel, Sztandar dwóch powstań, Katowice 1993; Księga pamiątkowa 
kadetów II Rzeczypospolitej, Warszawa 2001.
87 Zob.: Dz.R.MSWojsk., 1938, nr 2, poz. 25; D. Koreś, 50 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych im. 
Francesco Nullo, Pruszków 2007.
88 Zob.: Dz.R.MSWojsk., 1937, nr 12, poz. 152; S.M. Przybyszewski, 72 Pułk Piechoty im. Puł-
kownika Dionizego Czachowskiego, Pruszków 2003.
89 Zob. Dz.R.MSWojsk., 1938, nr 2, poz. 26.
90 Zob. Dz.R.MSWojsk., 1937, nr 18, poz. 223.
91 Zob.: Dz.R.MSWojsk., 1938, nr 2, poz. 23; J.S. Wojciechowski, 19 Pułk Ułanów Wołyńskich im. 
gen. Edmunda Różyckiego, Pruszków 2011.
92 Obszerniej: D.J. Zawistowski, Zarys historii wojennej 19-go Pułku Ułanów Wołyńskich im. płk. 
Karola Różyckiego, Warszawa 1930; A. Smoliński, Szef czy patron – tradycja i współczesność 
w Wojsku Polskim [w:] Od armii komputowej do narodowej. II Dzieje militarne Polski i jej wschod-
nich sąsiadów od XVI do XX wieku, red. M. Krotofil, A. Smoliński, Toruń 2005, s. 536–537.
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w tym procesie odgrywały polskie siły zbrojne, przede wszystkim zaś Wojsko 
Polskie93. Poza tym za nie mniej istotne związane z tym działania należy uznać
również opiekę materialną, jaką przed 1939 r. nad weteranami powstań narodo-
wych 1831, 1848 i 1863 r. roztoczyły władze państwowe. Należy też podkreślić, 
że wysiłek podjęty wówczas w tej kwestii przez różne organy państwa oraz jego 
armii należy uznać za słuszny i ocenić bardzo wysoko.

Ilustracja 1. Krzyż Pamiątkowy 70-lecia Powstania Styczniowego – odznaka 
pamiątkowa, przed 1939 r. noszona na mundurach weteranów powstań narodo-
wych, obok orderów i odznaczeń – awers i rewers. Źródło: A.E. Markert, Gloria 
Victis. Tradycje Powstania Styczniowego w Drugiej Rzeczypospolitej, Pruszków 
2004, s. 33.

93 Oprócz tego jako niezwykle istotny element działań ówczesnych władz państwowych i wojsko-
wych należy odnotować istnienie ściśle określonego przez władze wojskowe munduru weterań-
skiego, a także jego funkcjonowanie w wojskowym i społecznym pejzażu II Rzeczypospolitej. 
Poza tym był on również kolejnym ważnym przywilejem tej stosunkowo nielicznej i stale maleją-
cej grupy społecznej. Ponadto był też widomym znakiem łączności pomiędzy pokoleniami po-
wstańców z lat 1830–1831, 1848 i 1863–1864 a pokoleniem Polaków, któremu po 1918 r. udało 
się odbudować niepodległe państwo, a także z pokoleniem, które urodziło się już w wolnej Polsce, 
i jakie już w 1939 r. musiało stanąć do kolejnej dziejowej próby – szerzej: A. Smoliński, Mundury 
weteranów powstań narodowych w okresie II Rzeczypospolitej [w:] Powstanie styczniowe odnie-
sienia, interpretacje, pamięć, red. T. Kargol, Kraków 2013.
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Ilustracja 2. Mundur weterana 1863 r. według przepisów z 1922 r. Na czapce dys-
tynkcje podporucznika, a na piersi surduta przypięty Krzyż Niepodległości z Mie-
czami. Źródło: A.E. Markert, Gloria Victis…, s. 26.
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Ilustracja 3. Częstochowscy weterani powstania styczniowego: Józef Chrzanow-
ski („Chrzan”), Wojciech Jędrzejkiewicz, Jan Szubert w oczekiwaniu na przyjazd 
starosty częstochowskiego Bazylego Rogowskiego (1936 r.). Źródło: Narodowe 
Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-P-1423.
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GROBY WOJENNE POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 
JAKO ELEMENT BUDOWY LOKALNEJ PAMIĘCI 

HISTORYCZNEJ (NA PRZYKŁADZIE HISTORII 
WYBRANYCH OBIEKTÓW ZE WSCHODNIEJ CZĘŚCI 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO)

Pamięć historyczna na poziomie lokalnym stanowi jeden z elementów 
strategii budowy tożsamości, zarówno na poziomie regionalnym, jak i ogólno-
polskim. Pozwala na stworzenie zestawu przekonań i wyobrażeń o swoistości 
rozwoju konkretnej społeczności w danym okresie dziejów, umieszczając go 
przy tym na szerszym tle procesów rozwojowych całego narodu, którego dana 
społeczność jest elementem składowym. W ten sposób lokalna pamięć histo-
ryczna staje się jednym z kluczowych czynników integrujących jej członków. 
Naukowcy zwracają uwagę na fakt, że niekiedy jest też wykorzystywana jako 
narzędzie manipulacji i kontroli społecznej przez system władzy1. Lokalna pa-
mięć historyczna jest budowana zasadniczo wokół historii konkretnych osób 
i wydarzeń związanych z danym regionem. Z takim przypadkiem mamy do czy-
nienia m.in. we wschodniej Wielkopolsce, odróżniającej się od reszty woje-
wództwa tym, że w XIX w. wchodziła w skład imperium rosyjskiego a nie pań-
stwa pruskiego2. Dla tej części województwa ważnym okresem w dziejach, wo-
kół którego w wielu gminach rozwijana jest pamięć historyczna, jest powstanie 
styczniowe. Proces ten jest silnie powiązany ze znajdującymi się na tym terenie 
obiektami pamięci poświęconymi wydarzeniom z lat 1863–1864, w tym przede 
wszystkim grobami wojennymi powstańców styczniowych. Proces ten, zapo-
czątkowany jeszcze w okresie powstania i trwający do dziś, jest niezwykle inte-
resujący, lecz do tej pory nie został zbadany. Celem artykułu jest częściowe 
uzupełnienie naszej wiedzy w tym zakresie.

Wiedzę o powstaniu styczniowym we wschodniej Wielkopolsce czerpie-
my z bardzo wielu źródeł. Wśród najważniejszych wymienia się wspomnienia, 
listy i relacje uczestników wydarzeń z lat 1863–1864. Dla badań historycznych 
ważne są dokumenty administracji rosyjskiej i powstańczej, jak również donie-

1 Por. D. Malczewska-Pawelec, T. Pawelec, Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze 
studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Kraków 
2011, s. 14. 
2 Obszar ten obejmuje powiaty: kaliski, kolski, koniński, słupecki, turecki, a także część pleszew-
skiego, wrzesińskiego i ostrzeszowskiego oraz miasta na prawach powiatu: Kalisz i Konin. 
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sienia prasowe, w tym m.in. z gazet ukazujących się w zaborze pruskim. Obok 
tych źródeł, niezwykle ciekawych informacji dostarcza także wiedza o powsta-
niu przechowywana przez mieszkańców miejscowości, w pobliżu których 
w latach 1863–1864 dochodziło do ważnych wydarzeń: bitew, potyczek, prze-
marszów wojsk itp. Jest to zasadniczo pamięć o bezimiennych bohaterach po-
wstania, powiązana bezpośrednio ze zlokalizowanymi w danej okolicy mogiła-
mi. Pamięć ta odnosi się najczęściej jedynie do poszczególnych, odosobnionych 
wydarzeń, z rzadka jedynie umieszczając je na szerszym tle historycznym. Czę-
sto w przekazach tych pojawiają się informacje o powstańczych przywódcach, 
o ich dokonaniach i postawie na placu boju, a w przypadku tych, którzy polegli 
w walce – także informacje o ich śmierci, najczęściej bohaterskiej. Przekazy te 
stanowią ważne źródło o charakterze uzupełniającym do naszej wiedzy o dzie-
jach powstania.

We wschodniej części województwa wielkopolskiego znajduje się – we-
dług oficjalnych statystyk – 30 grobów powstańców poległych w walkach z Ro-
sjanami lub zmarłych w wyniku odniesionych ran3. Szacuje się, że łącznie 
w ponad 110 bitwach i potyczkach stoczonych na tym obszarze w okresie od 
lutego 1863 r. do maja 1864 r. zginęło blisko tysiąc powstańców4. Do tego do-
dać należy bliżej nieokreśloną liczbę osób zmarłych z ran w różnych, bliższych 
i dalszych względem miejsc potyczek, miejscowościach. Część z poległych po-
chowano w grobach indywidualnych, część w mogiłach zbiorowych. Warto przy 
tym dodać, że mniej więcej jedna trzecia znanych nam dziś grobów znajduje się 
poza obrębem cmentarzy.

W większości przypadków z tymi obiektami związane są różnego rodzaju 
lokalne przekazy historyczne. Początek ich powstawania rozpoczął się już pod-
czas powstania styczniowego. Mieszkańcy miejscowości, w pobliżu których 
dochodziło do walk, często bez zgody administracji państwowej, zbierali ciała 
poległych powstańców i urządzali im pogrzeby. Władze rosyjskie po upadku 
powstania zakazały upamiętniania tych grobów, jednak wiedza o związanych 
z nimi wydarzeniach przetrwała. Najpopularniejszą formą pamięci o poległych 
powstańcach stała się dbałość o ich groby. Początkowo działalność ta miała 
wyłącznie charakter oddolny, wychodzący od lokalnych społeczności. Nierzad-
ko spotykała się z represjami ze strony władz rosyjskich. Bardzo dobry przykład 
stanowi tu postawa mieszkańców Konina – w 1865 r. naczelnik wojenny powia-
tu konińskiego nałożył na miasto kontrybucję w wysokości 1000 rubli srebr-

3 Informacje o wszystkich tych obiektach można znaleźć w bazie prowadzonej przez Radę Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa, dostępnej na stronie: http://www.radaopwim.gov.pl/article_details/
776/powstanie-styczniowe-mogily-poleglych-weteranow-i-miejsca-pamieci/ (odczyt: 15.01.2013 r.). 
Wszystkie dane liczbowe i opisy miejsc i obiektów, zawarte w tym artykule, odnoszą się do wie-
dzy z połowy stycznia 2013 r.
4 Wyliczenie własne na podstawie: F. Kopernicki, Pamiętnik z powstania styczniowego. Notatki 
z powstania w województwie kaliskim 1863 i 1864, Warszawa 1959; Dokumenty terenowych władz 
cywilnych powstania styczniowego 1862–1864, red. W. Djakow, S. Kieniewicz, Wrocław 1986; 
S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863–1864, Rapperswil 1913.
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nych, za zawieszenie na grobach powstańców tablicy z napisem: „zginęli za 
Ojczyznę”5. Wiemy, że w Koninie znajduje się grób kapitana Kazimierza Unru-
ga, zmarłego z ran odniesionych w bitwie 6 maja 1863 r. Razem z nim zginęło 
przynajmniej 2 innych powstańców6. W okolicy miasta w następnych miesią-
cach stoczono kilka mniejszych potyczek. Być może powstańcy polegli w tych 
starciach zostali pochowani na jednym cmentarzu. Najpewniej wspomniane ta-
blice z 1865 r. pojawiły się właśnie na tych grobach. Niestety, ze względu na brak 
stosownych informacji w zachowanych źródłach nie możemy tego potwierdzić.

Innym odnotowanym w okresie zaborów społecznym aktem upamiętnia-
jącym powstanie styczniowe była inicjatywa weteranów z Konina z początku 
ubiegłego wieku. W 1905 r. usypali symboliczną mogiłę nad odnogą Warty,
100 m od mostu i ul. Mickiewicza, w miejscu, gdzie Rosjanie dokonywali egze-
kucji osób skazanych za udział w powstaniu7. Informacje o tym wydarzeniu 
zachowały się w prasie, głównie w formie wspomnień zamieszczanych na ła-
mach regionalnych gazet w okresie międzywojennym8. Samo wydarzenie po-
twierdza fakt istnienia w społeczności ziemi konińskiej pamięci o powstaniu, 
w tym zwłaszcza w jego aspekcie regionalnym, odnoszącym się do czczenia 
pamięci o ofiarach tego zrywu niepodległościowego. Tym samym ukazuje nam 
to początkową formę procesu kształtowania się lokalnej pamięci historycznej 
o samym powstaniu.

Z jeszcze innym bardzo ciekawym i dobrze zachowanym w źródłach 
przypadkiem mamy do czynienia w Ignacewie9. W zlokalizowanej w tej wsi 
mogile spoczywa 163 powstańców z oddziału gen. Edmunda Taczanowskiego 
poległych w bitwie z 8 maja 1863 r. Według lokalnych przekazów po odejściu 
Rosjan z pola bitwy okoliczne społeczeństwo zebrało ciała poległych rodaków, 
których po odprawieniu obrzędów żałobnych pochowano we wspólnej mogile. 
Na środku grobu ustawiono krzyż, przy którym złożono głaz z wyrytymi skrzy-
żowanymi szablami i datą bitwy. W początku XX w. mogiłą opiekował się le-
śniczy Władysław Rubach, który zadanie to odziedziczył po ojcu. Zbierał pa-

5 „Dziennik Poznański” 1865, nr 136, s. 1, cyt. za: Ziemia Konińska w czasie powstania stycznio-
wego 1863–1864, t. 5: Losy i wspomnienia popowstaniowe, red. J. Stępień, Konin 1998, s. 38.
6 K. Sczaniecki, Pamiętnik. Wielkopolska i powstanie styczniowe we wspomnieniach galicyjskiego 
ziemianina, oprac. i wstępem opatrzył W. Molik, Poznań 1995, s. 92.
7 L. Michalska-Bracha wymienia 5 form upamiętnienia poległych lub straconych powstańców oraz 
miejsc bitew: msze i nabożeństwa w dni zaduszne na mogiłach, fundowanie krzyży, sypanie sym-
bolicznych mogił na miejscach potyczek, powtórny pochówek ciał, zaznaczanie kamieniami 
miejsc straceń lub obozowania powstańców. Ze wszystkimi tego typu działaniami mieliśmy do 
czynienia w Wielkopolsce już w okresie zaborów. Zob. L. Michalska-Bracha, Powstanie stycznio-
we w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów, Kielce 2003, s. 63.
8 Informacja za: http://konin2005.republika.pl/miejsca.html  (odczyt: 8.04.2013 r.).
9 Historię pamięci o powstańcach pochowanych w Ignacewie ukazał niedawno w swoim artykule 
Krzysztof Płachciński – jest to jedyny jak do tej pory tak obszerny artykuł naukowy poświęcony 
dziejom jednego grobu we wschodniej Wielkopolsce. Zob. K. Płachciński, Bitwa pod Ignacewem 
8 maja 1863 [w:] Z dziejów powstania styczniowego na ziemi konińskiej, red. A. Kijas, Konin 
2013, s. 136–164.
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miątki po powstaniu i we własnym mieszkaniu urządził izbę tradycji. Z własnej 
inicjatywy otoczył grób sztachetami, posadził szpaler brzóz od strony traktu  
i ochronił resztki starodrzewu sosnowego, który według lokalnych przekazów 
miał pamiętać czasy bitwy. Leśniczy odnowił też stary krzyż na mogile10. Dzięki 
jego działaniom zachowała się nie tylko pamięć o wydarzeniach z powstania, ale 
i sama mogiła jako namacalny ślad historii. Z czasem mogiła stała się symbolem 
wydarzeń z lat 1863–1864 r. dla całego regionu. 

Podczas I wojny światowej na ziemi wielkopolskiej nastąpiły ważne 
zmiany, które umożliwiły dalszy rozwój opisywanego procesu. Niemieckie wła-
dze okupacyjne zezwoliły Polakom na upamiętnienie niektórych miejsc walki  
z rosyjskim zaborcą. Miało to swoje ważne znaczenie propagandowe, jednak 
przez Polaków zostało wykorzystane w celu pielęgnacji pamięci o heroicznej 
postawie przodków walczących o niepodległość ojczyzny. W Wielkopolsce 
zaczęły powstawać społeczne komitety, które za cel obrały sobie renowację miej-
scowych grobów wojennych z okresu powstania styczniowego. Już w 1916 r.  
w Mieczownicy, na grobie poległych z poznańskiego oddziału Antoniego Gar-
czyńskiego, w bitwie stoczonej 2 marca 1863 r., umieszczono tabliczkę pamiąt-
kową11. W 1917 r. na grobie powstańczym w Grodźcu postawiono krzyż z in-
skrypcją upamiętniającą pochowane w nim osoby12. W tym samym roku wmu-
rowano pierwszą tablicę w grobowiec płk. Leona Younga de Blankenheima  
w Brdowie13. Innym ciekawym przykładem jest wspomniany grób zbiorowy  
w Ignacewie14. Wiosną 1917 r. w lokalnej społeczności zrodziła się inicjatywa 
wybudowania na nim pomnika. Powstał wówczas społeczny komitet, na którego 
czele stanął ks. Mikołajczak, proboszcz w Wąsoszach15. Komitet opublikował 
broszurę z krótką historią bitwy, opartą na lokalnych przekazach. Wydał też 
kartkę-cegiełkę na budowę pomnika oraz zlecił wybicie medalika okoliczno-
ściowego z wizerunkiem krzyża na mogile i napisem: „Obchód 1 lipca 1917 r.”16. 
Dzięki zebranym pieniądzom jeszcze w tym samym roku ufundował krzyż pa-
miątkowy, a w 1918 r. na mogile wzniósł pomnik z kamienia, autorstwa Fran-
ciszka Gontarskiego, z napisem: „Poległym na chwałę – żywym na otuchę”. 

                                                 
10 J. Gulczyński, Bitwa pod Ignacewem i dzieje upamiętnienia miejsca starcia z 8 maja 1863 roku, 
„Kronika Wielkopolski” 2003, nr 4, s. 42. 
11 T. Swat, Gloria victis. Mogiły poległych z okresu Powstania Styczniowego 1863–1864 roku na 
ziemiach polskich, Pruszków 2004, s. 63. 
12 Tamże, s. 35. 
13 J. Gulczyński, Tematy powstania styczniowego w „Gazecie Kolskiej” (1932–1939) (Przyczynek 
do bliższego poznania prasy kolskiej okresu II Rzeczypospolitej) [w:] Ziemia konińska w czasie 
powstania styczniowego 1863–1864, t. 4, red. J. Stępień, Konin 1994, s. 105. 
14 [Broszura z 1957 r.], Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Poległych Powstańców w Igna-
cewie, Archiwum Oddziału Organizacyjnego i Dziedzictwa Narodowego Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu; J. Gulczyński, Bitwa…, s. 43–44. 
15 L. Michalska-Bracha, dz. cyt., s. 192. 
16 Pojedyncze egzemplarze takiego medalika zachowały się m.in. w Muzeum Historycznym m. st. 
Warszawy i w Muzeum Okręgowym w Koninie. Zob. M. Dubrowska, Pamiątki I wojny światowej 
w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy. Zbiór Krzysztofa Klingera, Warszawa 1994, s. 120. 
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Pomnik został poświęcony 8 maja 1918 r. przez ks. Koryckiego, proboszcza 
w Broniszewie, weterana bitwy pod Ignacewem17. Historia mogiły ignacewskiej 
jest najlepiej zachowanym przykładem pamięci o powstaniu styczniowym 
w Wielkopolsce. Niestety, w przypadku innych miejsc nasza wiedza o okolicz-
nościach i przebiegu procesu ich odbudowy w okresie I wojny światowej jest 
niewielka. Nie są nam znane źródła, które wskazywałyby kto konkretnie był 
inicjatorem tego typu działań, jakie osoby brały w nich udział i czy ich zaanga-
żowanie wynikało z ich osobistego udziału w powstaniu, wypływało z pragnie-
nia upamiętnienia członków rodziny, którzy polegli w walkach z lat 1863–1864 r.,
czy też miało inne źródła. Problem ten wymaga z pewnością dalszych badań, 
które być może pozwolą na lepsze zrozumienie całego zjawiska.

W Polsce okresu międzywojennego weteranów powstania uznano za bo-
haterów narodowych, a groby poległych w walce powstańców otoczone zostały 
nie tylko opieką państwa, ale także pamięcią wdzięcznych rodaków. Kolejny raz 
za wzorcowy może uchodzić przykład Ignacewa. Mieszkańcy tej miejscowości 
kilkakrotnie podejmowali się zadania renowacji miejscowej mogiły. Za każdym 
razem wprowadzano pewne zmiany w pierwotnej koncepcji. Dzięki temu ka-
mień z wyrytymi 2 szablami i datą bitwy, leżący początkowo bezpośrednio na 
mogile, został wmurowany w fundament nowego pomnika, który odsłonięto 
7 maja 1933 r., wydając przy okazji kolejną broszurę o historii tego miejsca. 
Pięć lat później (8 maja 1938 r.), w obliczu konieczności przeprowadzenia ko-
lejnej renowacji pomnika, powstał nowy komitet społeczny. Po dwóch miesią-
cach prac, 10 lipca 1938 r., przyjął on projekt przebudowy pomnika. Działania 
komitetu przerwała II wojna światowa, a problem odbudowy podupadającej 
mogiły został podjęty dopiero po niemal 20 latach, już w Polsce Ludowej.

W okresie międzywojennym ze społecznych składek mieszkańców Wiel-
kopolski wyremontowano wiele grobów powstańczych. Tak było w Sławosze-
wie (obelisk odsłonięty 9 września 1928 r.)18, Pyzdrach (obelisk z 1928 r.)19,
w Grochowach (mogiła z tablicą pamiątkową i krzyżem dębowym urządzona 
w 1930 r.) i w Lądku (mogiła urządzona w 1933 r.)20. Z innych pomników pa-
mięci warto zwrócić uwagę na mogiłę Karola Libelta, syna znanego społecznika 
poznańskiego, poległego 29 kwietnia 1863 r. w bitwie pod Brdowem, która 
w okresie międzywojennym została zbudowana od podstaw. Według zachowa-
nych informacji ciało młodego Libelta zostało złożone w 1863 r. w osobnej 
trumnie w zbiorowej mogile, w której pochowano 69 jego towarzyszy poległych 
pod Brdowem. Rodzina podjęła starania o wystawienie mu osobnego nagrobka, 

17 J. Molenda, Chłopi. Naród. Niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatel-
skich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski, Warszawa 1999, 
s. 170; J. Gulczyński, Tematy…, s. 88–89.
18 T. Swat, dz. cyt., s. 92.
19 P. Maluśkiewicz, Miejsca upamiętnienia powstania styczniowego w obecnym województwie 
konińskim, „Kronika Wielkopolski” 1993, nr 4, s. 30–31.
20 T. Swat, dz. cyt., s. 54.
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co powiodło się dopiero w 1920 r. Od tego czasu grób przeszedł dwie gruntowne 
renowacje – w 1958 r. i w 1993 r., obie z inicjatywy lokalnych społeczności21.

II wojna światowa spowodowała ogromne zniszczenia, nie tylko w war-
stwie materialnej, w postaci często celowo burzonych pomników, ale także 
w lokalnej pamięci o wydarzeniach z powstania styczniowego, której dysponen-
ci często ginęli w wojennej zawierusze. Hitlerowcy zniszczyli wówczas m.in. 
mogiły w Sławoszewie i Mieczownicy22. Ich odbudowa stała się możliwa dopie-
ro w latach 50-tych, głównie dzięki działaniom mieszkańców poszczególnych 
wsi i gmin. Niestety, także w przypadku tych wydarzeń nasza wiedza jest nie-
wielka, ponieważ zachowane źródła odnoszące się do nich są bardzo skąpe.

Pierwszą oznaką powojennych zmian było ostateczne urządzenie mogiły 
w Mieczownicy. W 1953 r. Od tego momentu regularnie odbudowywano groby 
powstańcze w różnych częściach Wielkopolski. I tak w 1957 r. zrekonstruowano 
pomnik w Ignacewie23, w 1958 r. groby w Brdowie24, w 1963 r. grób w Sławo-
szewie, a w 1967 r. z inicjatywy lokalnej społeczności wybudowano i odsłonięto 
pomnik-ścianę przy grobie Witolda Turno w Licheniu Starym25. W 1973 r. 
w Sadlnie gmina Wierzbinek ufundowała tablicę pamiątkową na grobie zbioro-
wym powstańców styczniowych. W roku następnym przebudowano mogiłę 
w Licheniu Starym. W 1975 r. mieszkańcy wsi Kamień koło Kalisza odsłonili 
tablicę na pomniku-mogile. Została ona usytuowana na skraju lasu, w miejscu, 
gdzie według tradycji miała miejsce potyczka oddziału Wojciecha Korytkowskie-
go z wojskami garnizonu kaliskiego 4 listopada 1863 r. Pomnik powstał na mogile 
ziemnej, w której według informacji okolicznych mieszkańców nadal znajdują się 
szczątki powstańców. Niestety, pogląd ten nie znajduje potwierdzenia w źródłach, 
ani w żadnych innych oficjalnych dokumentach opisujących to miejsce.

W latach 80-tych na większą skalę podjęto działania w Koninie. Już 19 
lipca 1983 r. na jednym z budynków w mieście odsłonięto tablicę upamiętniają-
cą więzionych tam powstańców. Napis na niej brzmi: 

W tym domu więziono i skazywano uczestników powstania styczniowego 1863 r. 
W 120. rocznicę powstańcom – działacze turystyki woj. konińskiego26.

Równo rok później odsłonięto nową tablicę na grobie o. Maksymiliana 
Tarejwy. Została poświęcona przez bp Jana Zarębę27. Obie tablice ufundowali 

21 Tamże, s. 20.
22 P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 26.
23 J. Gulczyński, Bitwa…, s. 49; P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 2; T. Swat, dz. cyt., s. 36.
24 P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 16; T. Swat, dz. cyt., s. 20.
25 P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 32.
26 Tamże, s. 23.
27 Historia grobu o. Tarejwy jest bardzo skomplikowana i pełna tajemnic. Według przyjętej wersji 
zdarzeń w nocy po straceniu zakonnika mieszczanie odnaleźli jego zwłoki, zakopane w dole na 
miejscu śmierci. Stało się tak mimo, że Rosjanie stratowali to miejsce końmi, żeby Polacy nie 
potrafili zlokalizować grobu. Tej samej nocy pochowano zakonnika na cmentarzu parafialnym,
a na grobie ustawiono krzyż z koroną cierniową. W 1922 r. wzniesiono na tym miejscu krzyż 
z tabliczką upamiętniającą o. Tarejwę. Z kolei z zeznań Aleksandra Bełcikowskiego z 1938 r.,
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miejscowi działacze społeczni. W tym okresie tablica pamiątkowa pojawiła się 
też w Stypinie, niedaleko miejsca bitwy pod Nową Wsią z 26 kwietnia 1863 r. 
Zmodernizowano też stary, bo pochodzący jeszcze z okresu międzywojennego, 
grób w Pyzdrach28.

Działania te nie zaspokoiły istniejących potrzeb w zakresie renowacji po-
mników i grobów powstańców styczniowych, co stało się możliwe dopiero 
w latach 90-tych. W 1991 r. przebudowano mogiłę w Koninie-Gosławicach29.
Dwa lata później przeprowadzono remont na mogile w Grochowach. W tym 
samym roku rozpoczęto prace na cmentarzu w Brdowie, gdzie Społeczny Komi-
tet Obchodów 130. Rocznicy Bitwy pod Brdowem odrestaurował groby po-
wstańców30. Ze środków gminnych opublikowano kilka broszur poświęconych 
historii powstania i tamtejszym mogiłom powstańczym. Niestety, ukazały się one 
w niewielkich nakładach i są dziś trudnodostępne. W latach kolejnych podobne 
działania przeprowadzono: w 1998 r. w Kazimierzu Biskupim, w 1999 i 2003 r. 
w Sompolnie, w 2001 r. w Kleczewie, w 2002 r. w Dobrosołowie, w 2005 r. na 
grobie Younga de Blankenheima w Brdowie31.

W przeciwieństwie jednak do wcześniejszych działań, wspomniane remon-
ty zrealizowano na koszt państwa polskiego, za pośrednictwem Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa. Odbywało się to na wniosek poszczególnych gmin,
nierzadko z inspiracji miejscowych stowarzyszeń, dbających o pamięć o powsta-
niu. Wskazuje to na istnienie pewnej świadomości historycznej i tradycji kulty-
wowania pamięci o poległych powstańcach. Przejawia się ona między innymi 
w przeprowadzaniu regularnych uroczystości o charakterze lokalnym, poświęco-
nych upamiętnianiu wydarzeń z lat 1863–1864. Mieszkańcy wspomnianych miej-
scowości składają na grobach kwiaty i zapalają znicze. Często czynią to sponta-
nicznie, choć patrząc z perspektywy lat zauważalny jest znaczny spadek ilości 
tych gestów pamięci. Można też zaobserwować, że młodsze pokolenia coraz mniej 
wiedzą o powstaniu i jego uczestnikach, co jest przejawem zjawiska zaniku mię-
dzypokoleniowej wiedzy o przebiegu powstania w regionie. Ma to swoje poważne 
konsekwencje. W wyniku między innymi tego procesu część mieszkańców ziemi 
konińskiej uważa mogiłę w Ignacewie za pomnik. Pozostaje on praktycznie nieu-

który jako dziecko miał widzieć ekshumację zakonnika, wynika, iż ciało o. Terejwy przewieziono 
i złożono w grobie koło klasztoru lądzkiego, który był ostatnim miejscem jego pobytu przed aresz-
towaniem. Zob.: P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 23; J. Seweryn, Udział duchowieństwa diecezji 
kujawsko-kaliskiej w powstaniu styczniowym, Włocławek 2003, s. 104.
28 P. Maluśkiewicz, dz. cyt., s. 30; T. Swat, dz. cyt., s. 83.
29 J. Gulczyński, Bitwa…, s. 32.
30 Obchody 130. Rocznicy Bitwy pod Brdowem, Społeczny Komitet Obchodów 130 rocznicy Bi-
twy pod Brdowem, Brdów 12.01.1993, Archiwum Oddziału Organizacyjnego i Dziedzictwa Na-
rodowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
31 Leon Young de Blankenheim zginął w bitwie pod Brdowem 29 kwietnia 1863 r. Znane są dwie 
wersje jego śmierci, z których jedna mówi, że zginął prowadząc atak kosynierów, a druga, że 
został zastrzelony w końcowej fazie bitwy broniąc się pod dębem. Zob. Wspomnienia [w:] Ziemia 
konińska…, t. 5, Konin 1998, s. 124.
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chwytny w źródłach, ponieważ odnosi się do społecznej pamięci historycznej, 
która nie uzewnętrznia się w postaci źródeł pisanych.

W niektórych wielkopolskich miejscowościach zanik wiedzy o powstaniu 
postąpił znacznie głębiej. Ich mieszkańcy wiedzą niewiele i co gorsza najczę-
ściej mało interesują się miejscowymi śladami po powstaniu. Jedynie nieliczni 
potrafią skojarzyć poszczególne obiekty z konkretnymi osobami i wydarzeniami 
z lat 1863–1864. Tak jest między innymi w przypadku grobu zbiorowego 
w Złotnikach koło Koźminka. Zgodnie z przyjętą przez historyków wersją kryje 
on ciała powstańców z oddziału Korytkowskiego, poległych we wspomnianej 
już potyczce z 4 listopada 1863 r.32. Niemniej jednak część mieszkańców gminy 
reprezentuje inny pogląd, zgodnie z którym w grobie spoczywają polegli w bi-
twie pod Żychowem z oddziału Kurnatowskiego33. Do tej pory nie udało się 
jednak znaleźć żadnych źródeł, które potwierdzałaby ich wersję.

Zachowane w lokalnych społecznościach przekazy historyczne są cenne 
dla uzupełnienia naszej wiedzy o wydarzeniach z okresu powstania styczniowe-
go. Są też przykładem kształtowania się pamięci o historii regionu i poszczegól-
nych miejscowości, a także o zamieszkujących w nich ludziach. Stan tej pamięci 
jest zróżnicowany, a każdy przypadek musimy rozpatrywać indywidualnie. 
Przejawem dużego zainteresowania lokalnych społeczności historią związaną 
z wydarzeniami lat 1863–1864 jest, dbałość o groby powstańców. Tam, gdzie 
pamięć jest żywa i kultywowana, groby są odnowione i zadbane. Regularnie 
urządza się też uroczystości, w których wspomina się poległych. Tam, gdzie 
o powstaniu już się nie pamięta lub gdzie ta pamięć ogranicza się jedynie do 
podstawowych faktów, groby są zaniedbane. Istotne jest pytanie, ile jeszcze 
zapomnianych grobów znajduje się na obszarze województwa wielkopolskiego? 
Niestety, nikt nie jest w stanie na nie odpowiedzieć. Do tej pory nie przeprowa-
dzono bowiem stosownych badań w tym zakresie. Obszar potencjalnych poszu-
kiwań powinien objąć nie tylko tereny leżące w XIX w. w granicach imperium 
rosyjskiego, ale także ziemie będące wówczas pod zaborem pruskim. W Prusach 
zmarło wielu rannych powstańców, którzy szukali tu schronienia przed wojska-
mi rosyjskimi. Pruskie wojsko rozbiło kilka powstańczych partii, które formo-
wały się poza granicami Królestwa Polskiego. W zachowanych źródłach są 
wzmianki, że w walkach tych poległo kilku powstańców, których pochowano na 
różnych cmentarzach. W lasach wschodniej Wielkopolski znajdować się może 
jeszcze wiele zapomnianych grobów ziemnych. Źródła wskazują, że najwięcej 
tego typu miejsc może być na ziemi kolskiej, jak również wokół Konina34.

32 A. Czubiński, Powstanie 1863/1864 na ziemi konińskiej, Poznań 1964, s. 214; T. Swat, dz. cyt., 
s. 120.
33 E. Wypyszyński, To działo się u nas..., „Informator Koźminecki” 2006, nr 1, s. 4–6.
34 Informacje tego typu pojawiły się głównie na fali popularyzacji wydarzeń z okresu powstania 
styczniowego, związanej z obchodzoną w tym roku 150. rocznicą jego wybuchu. W wielu miej-
scowościach od początku roku odbywają się uroczystości poświęcone wydarzeniom z lat 1863
–1864. Jest to dobra okazja nie tylko do renowacji obiektów pamięci, w tym grobów wojennych, 
ale także do przeprowadzenia nowych badań dotyczących przebiegu powstania w poszczególnych 
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W regionie jest też wiele zapomnianych cmentarzy, głównie ewangelickich 
i żydowskich, na których być może także pochowano powstańców stycznio-
wych. W końcu warto zwrócić uwagę, że brakuje nawet ewidencji grobów wete-
ranów powstania styczniowego pochowanych w Wielkopolsce. Jej stworzenie 
należy uznać za sprawę bardzo ważną35. Być może razem z mogiłami wetera-
nów odnalezione zostaną nowe informacje o grobach wojennych z okresu po-
wstania styczniowego. Zadaniem historyków jest dotrzeć do osób będących 
dysponentami wiedzy o tego typu obiektach i odnaleźć miejsca związane z po-
wstaniem styczniowym i jego przebiegiem w Wielkopolsce, celem popularyzacji 
tej ciągle dość słabo znanej karty, z dziejów naszego województwa.

regionach. Na tej fali pojawiają się też nowe informacje, głównie w prasie oraz na forach miłośni-
ków historii regionalnej, o domniemanych miejscach pochówku powstańców. W ramach tego 
procesu w ostatnich miesiącach odsłonięte zostały też nowe obiekty pamięci, które z oczywistych 
względów nie zostały opisane w tym artykule.
35 Elementem zapowiadającym zmianę w tym zakresie jest zapowiedź wydania jeszcze w tym roku 
pierwszej monografii poświęconej miejscom pamięci o powstaniu styczniowym na ziemi kaliskiej 
autorstwa Moniki Sobczak-Waliś i Grzegorza Walisia; zob. http://www.mbp.info.kalisz.pl/2013/
130206_BG_M_Waliś.htm (odczyt: 8.04.2013 r.).
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Ewa Dubaj
Archiwum Państwowe w Częstochowie

ŹRÓDŁA DO BADAŃ POWSTANIA STYCZNIOWEGO 
W ZASOBIE ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO 

W CZĘSTOCHOWIE 

O powstaniu styczniowym napisano dotychczas bardzo wiele rozpraw, ar-
tykułów i opracowań. Stan badań nad powstaniem styczniowym w Częstocho-
wie i jej okolicach przedstawia się niestety niewystarczająco. Obszerniejszą 
publikacją zajmującą się tym tematem jest monografia powstania na ziemi czę-
stochowskiej autorstwa Henryka Roli1. Istnieje również sporo prac o charakte-
rze naukowym dotyczących jednej potyczki lub innego wycinka dziejów po-
wstania i losów powstańców. Brakuje jednak opracowania dotyczącego dziejów 
samej Częstochowy w czasie powstania. Najprawdopodobniej wynika to z fak-
tu, że zachowało się bardzo niewiele materiałów, na których można było oprzeć 
takie opracowanie. Źródła archiwalne dotyczące powstania w Częstochowie i na 
ziemi częstochowskiej są niestety zdekompletowane i rozproszone. Polskie ar-
chiwalia, zwłaszcza zgromadzone w Archiwum Głównym Akt Dawnych w War-
szawie (dalej: AGAD) zostały w poważnym stopniu zniszczone podczas II woj-
ny światowej. Krótki przegląd tego, co obecnie znajduje się w AGAD w Warsza-
wie przedstawiła Franciszka Ramotowska na łamach „Archeionu”2, natomiast 
znacznie obszerniej, w sposób niezwykle wnikliwy, z dziejami ustrojowymi, 
opisem losów zespołów, w przewodniku po zasobie AGAD3. Materiały archi-
walne dotyczące powstania styczniowego w regionie częstochowskim znajdują 
się również w innych archiwach – wynika to ówczesnego podziału administra-
cyjnego Królestwa Polskiego i usytuowania siedzib różnych instytucji. Dlatego 
też interesujących archiwaliów należy szukać oprócz wspomnianego już AGAD, 
w Archiwum Państwowym w Łodzi i w Archiwum Państwowym w Kielcach.

W Archiwum Państwowym w Częstochowie (dalej: APCz.), bogatym 
w archiwalia do badań dziejów regionu w XIX w., jest niestety niewiele mate-
riałów dotyczących powstania styczniowego, a dostępne źródła mają tylko cha-
rakter pośredni. W aktach dotyczących administracji ogólnej (aktach miasta 

1 H. Rola, Powstanie styczniowe na ziemi częstochowskiej, Katowice 1965.
2 F. Ramotowska, Źródła archiwalne do dziejów powstania styczniowego w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych, „Archeion” 1962, t. 38, s. 105–127.
3 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Przewodnik po zasobie, t. 2: Epoka porozbioro-
wa, red. F. Ramotowska, Warszawa 1988.
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Częstochowy, aktach gmin) nie odnaleziono niestety żadnych informacji, które 
można by było połączyć z przebiegiem powstania styczniowego.

W zbiorach archiwum najciekawsze wydają się dokumenty pochodzące 
z zespołu akt: Akta Szpitala w Częstochowie z lat 1834–1914. Przeprowadzona 
kwerenda ukazała kilka niezmiernie interesujących dokumentów.

W jednostce aktowej o sygn. 32, na str. 313 znajduje się pismo Rady Opiekuńczej 
Zakładów Dobroczynnych powiatu wieluńskiego z dnia 13 kwietnia 1863 r. skie-
rowane do Rady Szczegółowej Opiekuńczej Szpitala Najświętszej Panny w Czę-
stochowie, z odezwą naczelnika Sztabu upoważniającą szpitale cywilne do udzie-
lenia pomocy rannym powstańcom. W dalszej części pisma znajduje się prośba 
o przyjęcie do szpitala rannych powstańców z lazaretu wojskowego Pułku Witeb-
skiego, zarówno tych przywiezionych przez wojska rosyjskie, jak i tych co się 
sami zgłoszą po pomoc. Można również odnaleźć informację, że Rada Opiekuń-
cza zwróciła się do naczelnika wojennego Częstochowskiego z prośbą o wydanie 
szpitalowi rannych powstańców. W dole dokumentu znajdują się informacje dopi-
sane w dniu 18 kwietnia informujące, że pomimo czynionych starań nie doszło do 
skutku przekazanie rannych powstańców.

Kopia powyższego pisma została odnaleziona w jednostce aktowej sygn. 
56 na str. nr 1. Treść pisma jest identyczna, brakuje na nim tylko późniejszych 
dopisków dotyczących realizacji. Znajduje się na niej nieczytelna pieczęć oraz 
adnotacja: „za zgodność. Członek Rady Szpitala Lippa”.

W omawianym poszycie, sygn. 56 na str. 11 znajduje się również dokument doty-
czący likwidacji należności wynikających z leczenia i utrzymania rannych po-
wstańców przez władze wojskowo-policyjne, aresztowanych w Szpitalu Najświęt-
szej Panny w Częstochowie, stosownie do rozporządzenia „Komisyi Rady Spraw 
Wewnętrznych” (Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych) z dnia 28 sierpnia 
(9 września) 1963 r. Poniżej można odczytać odpowiedź Rady Szczegółowej 
Opiekuńczej Szpitala Najświętszej Panny w Częstochowie z dnia 23 grudnia 1964 r. 
(4 stycznia 1965 r.), w której potwierdza się likwidację kosztów leczenia po-
wstańców, w kwocie 146 rubli i 34 kopiejek. Na następnej stronie przedstawiono 
w formie tabelarycznej koszty leczenia aresztantów. Tabela zawiera następujące 
dane: numer kolejny, numer z księgi chorych, imię nazwisko aresztowane-
go/pojmanego w niewolę, data i numer wezwania, data przyjścia do szpitala, data 
wyjścia ze szpitala, czas pobytu w szpitalu, koszty leczenia.

Szpital Najświętszej Panny w Częstochowie leczył powstańców, lecz 
z powodu słabo rozwiniętej medycyny w XIX w., wielu z nich nie udało się 
uratować. Fakt ten musiał być zgłoszony do najbliższej parafii, gdzie proboszcz 
miał obowiązek prowadzenia ksiąg stanu cywilnego. Archiwum posiada w swo-
im zasobie zespół akt nr 56: Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej 
św. Zygmunta w Częstochowie, w którym odnaleziono akty zgonów powstańców.

Metryki zgonów spisane po 1826 r. tworzone były w sposób ustalony od-
górnie – zawierały następujące informacje: data zgłoszenia, imię i nazwisko 
osoby zgłaszającej (osób zgłaszających), datę i godzinę zgonu, czasem przyczy-
nę zgonu, imię i nazwisko zmarłego oraz jego wiek. Podawano również infor-
mację o miejscu urodzenia, rodzicach zmarłego i pozostałych członkach najbliż-
szej rodziny. W przypadku zgonów powstańców nieraz nie było to możliwe. 
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Przykładem może być tutaj akt zgonu nr 122/1863. Z jego treści można wyczy-
tać, że rzecz działa się w Nowej Częstochowie:

[…] w dniu czwartego marca 1863 r. o godzinie pierwszej z południa stawili się 
Józef Koźmiński, lat 56 i Felicjan Strzelecki lat 50 liczący, obywatele częstocho-
wscy, którzy oświadczyli, że w dniu drugiego bieżącego miesiąca o godzinie 
ósmej wieczorem zmarł nieznany z imienia i nazwiska ranny w potyczce pod mia-
stem Mrzygłodem w dniu dwudziestego ósmego lutego roku bieżącego w Lazare-
cie Wojskowym częstochowskim, zmarły około lat dwudziestu dwóch liczący4.

Wśród aktów zgonu odnaleziono również akt zgonu żołnierza pułku wi-
tebskiego Dominika Osinowicza, lat 40 – akt zgonu nr 189/1863. Jego zgon 
został zgłoszony przez Walentego Krzynina i Augusta Zykalisa, również żołnie-
rzy pułku witebskiego.

Nie wszystkie metryki zgonów dają się bezpośrednio połączyć z powsta-
niem styczniowym i jego konsekwencjami. Na podstawie informacji zawartych 
we wspomnieniach uczestników powstania oraz opracowaniach historycznych 
w zespole akt nr 106: Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kło-
bucku, pod poz. 60, udało się odnaleźć akt zgonu Edwarda Lemańskiego. 
Z treści aktu absolutnie nie wynika powód jego śmierci (oficjalnie zmarł 31 
marca 1863 r. w pałacu w Zagórzu), ale na podstawie pamiętnika Józefa Oxiń-
skiego ustalono przebieg zdarzeń, w wyniku których dziedzic Zagórza stracił 
życie – został on stracony po procesie przed sądem wojennym, zwołanym przez 
Oxińskiego. Lemański oskarżony został o szkodzenie sprawie polskiej (stawił 
czynny opór w chwili przybycia do Zagórza oddziału partyzanckiego) oraz 
o znęcanie się nad swoimi poddanymi5.

Na uwagę zasługują również metryki zgonu odnalezione we wspomnia-
nym już wcześniej zespole akt: Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolic-
kiej św. Zygmunta w Częstochowie, nr 442–445/1863. Wiążą się one bezpo-
średnio z wydarzeniami z dnia 28 września w Dźbowie. Doszło tam również do 
sądu powstańczego, w wyniku którego skazano na śmierć czterech chłopów: 
Józefa Kromołowskiego, jego syna Feliksa, Jana Grabowskiego i jego wyrobni-
ka, za odmówienie wydania broni powstańcom6.

Idąc tropem walk i potyczek na ziemi częstochowskiej moim obowiąz-
kiem było sięgniecie do ksiąg metrykalnych parafii w Wąsoszu. W dniu 23 
kwietnia w pobliżu wsi Wąsosz, u wzgórza „Wałowe Góry” doszło do bitwy 
powstańców z oddziałem rosyjskim7. Nie wiadomo dokładnie ilu powstańców 
poległo w czasie tej potyczki. W księdze zgonów odnotowano 33 metryki, 
z czego 17 dotyczy powstańców o nieznanym imieniu i nazwisku. Z ksiąg moż-

4 Archiwum Państwowe w Częstochowie, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej 
w Częstochowie z lat 1808–1912, sygn. 1863.
5 J. Oxiński, Wspomnienia z powstania 1863–1864, Warszawa 1965, s. 227–228.
6 K. Jurek, Ziemia częstochowska w Powstaniu Styczniowym 1863–1864, „Ziemia Częstochow-
ska” 1965, t. 5, s. 144.
7 Por. J. Związek, Bitwa pod Wąsoszem – 23 IV 1863 r. na tle walk powstańczych na ziemi często-
chowskiej, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 1983, R. 57, nr 9, s. 206–216.
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na odczytać, że polegli m.in.: Kazimierz Michalski, Piotr Czajkowski – Czastar, 
Jakób Śliwicki, Robert Langkammer, Zygmunt Siwiek, Teofil Tiliż, Antoni 
Stachurski, Józef Wieczorkiewicz, Kazimierz Nowakowski, Wojciech Sobolew-
ski, Aleksander Szwaje, Antoni Nikiel, Julian Siewierski, Paweł Fikier, Jędrzej 
Piotrkowski, Wincenty Michalski, Tadeusz Psarski.

Kontynuując kwerendę w aktach stanu cywilnego nie można było pominąć
ksiąg metrykalnych miejscowości, przez które przetoczyły się powstańcze walki. 
W ten sposób odnalezione zostały akty zgonów powstańców, którzy polegli 
w ostatniej potyczce na ziemi częstochowskiej (wg raportów dowództwa rosyj-
skiego) – w pobliżu wsi Ostrowy8. Na podstawie treści metryk można ustalić listę 
poległych: Aleksander Mazurkiewicz – stolarz z Kłobucka, Julian Konarski 
z Krzepic, Feliks Kubicki – rzemieślnik z Krzepic, Józef Zawada – stolarz z Kło-
bucka, Hieronim Szumkalski – mieszczanin z Krzepic, Władysław Buchwald 
– gorzelnik z Rudy, Ignacy Słotwiński – malarz z Częstochowy, Teofil Zwoliński 
– kowal z Krzepic, Józef Kamulski – rolnik ze wsi Połamaniec, Wawrzyniec Ję-
drzejewski – ogrodnik z Kamyka, Jan Dabioch – górnik z Dźbowa. Wszystkie te 
metryki zostały spisane w księdze zgonów parafii w Miedźnie w 1863 r.

Powstanie styczniowe skończyło się klęską – represje objęły całe Króle-
stwo Polskie, które straciło autonomię. Wszystkich Polaków, nie tylko powstań-
ców, dotknęły ciężkie represje ze strony Rosjan. W zasobie archiwum zachowały 
się dokumenty, świadczące o odwetach jakie zaborca stosował wobec Polaków.

We wspomnianym przeze mnie zespole akt: Akta szpitala w Częstocho-
wie, w jednostce aktowej sygn. 3 na str. 352, odnaleziono dokument z dnia 12 
września 1866 r. podpisany przez pełniącego obowiązki prezesa Głównej Rady 
Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych generała-lejtnanta Rożnowa, skierowa-
ny do Rady Opiekuńczej Szpitala Najświętszej Panny w Częstochowie, infor-
mujący o zwolnieniu Karola Tolińskiego za udział „w minionych nieporządkach 
w kraju” z funkcji Inspektora w Janowie, z zakazem pełnienia funkcji w służbie 
rządowej w przyszłości oraz o zwolnieniu z posady lekarza weterynarii o nazwi-
sku Trypenbauch, pracującego również w Janowie jako „znajdującego się 
w bandzie powstańczej”.

Co ciekawe, w tym samym zbiorze dokumentów, w jednostce aktowej 
sygn. 42 odnaleziono dokument, w którym zapisano listę pracowników szpitala 
rekomendowanych do otrzymania medalu ustanowionego na pamiątkę stłumie-
nia powstania 1863 i 1864 r. Sporządzony został w formie tabeli, w której ujęto
następujące dane: liczba porządkowa, stanowisko pracy, imię i nazwisko, opinia 
naczelnika wojennego. Widnieje na nim 10 nazwisk.

Represje popowstaniowe objęły wszystkie grupy społeczne. Nie oszczę-
dzono duchowieństwa i zakonów. W ramach odwetu za poparcie powstania 
styczniowego przez wielu księży zakonnych, braci i kleryków, władze rosyjskie 
postanowiły zlikwidować klasztory w Królestwie Polskim9.

8 Tamże, s. 144.
9 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, nr 187, t. 62 z 1864 r.
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W zespole akt nr 1: Akta miasta Częstochowy z lat 1759–1948, w jednost-
ce aktowej o sygn. 200, znajduje się szereg dokumentów potwierdzających ka-
saty zakonów na ziemi częstochowskiej:

− pismo gubernatora cywilnego warszawskiego do prezydenta miasta Często-
chowy z 14 grudnia 1864 r. w sprawie spisu majątku zniesionego klasztoru 
Mariawitek w Częstochowie; 

− pismo gubernatora cywilnego warszawskiego do prezydenta miasta Często-
chowy z dnia 27 grudnia 1864 r. w sprawie spisania majątków i zajęcia klasz-
torów Ojców Paulinów przy kościołach św. Zygmunta i św. Barbary w Czę-
stochowie;

− pismo Michała Frankiewicza do prezydenta miasta Częstochowy z dnia 
1 marca 1865 r. w sprawie lustracji i zajęcia na rzecz Skarbu Królestwa ma-
jątku należącego do klasztoru Dominikanów w Gidlach.

Powstanie styczniowe ma swoje odbicie w materiałach archiwalnych wy-
tworzonych też znacznie później, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, 
kiedy Polacy mogli bez obaw uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających 
wydarzenia minionej epoki. W zespole akt nr 3: Starostwo Grodzkie Często-
chowskie z lat [1928] 1933–1939, sygn. 3, znajdują się materiały archiwalne
dotyczące budowy mauzoleum ku czci poległych w powstaniu styczniowym 
w Wąsoszu. Dokument sporządzony został przez kierownika Wydziału Śledcze-
go komendanta powiatowego Policji Państwowej Adama Kostyrka, a skierowa-
ny był do Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Treścią dokumentu jest 
raport z obchodów Święta Żołnierza i uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci 
poległych w 1863 r., w dniu 15 sierpnia 1938 r.

Kolejnym dokumentem jest pismo sporządzone przez starostę Władysła-
wa Rozmarynowskiego i skierowane do Wydziału Politycznego Urzędu Woje-
wódzkiego w Kielcach. Jest ono praktycznie powieleniem informacji otrzyma-
nych w raporcie policyjnym. Z treści tego pisma można jeszcze wyczytać ważną 
informację, że w innych miejscowościach powiatu częstochowskiego, jak 
i w samej Częstochowie, nie organizowano innych uroczystości.

Najnowszymi dokumentami w zasobie archiwum, łączącymi się z po-
wstaniem styczniowym, są zdjęcia nagrobków, odnalezione w zespole akt nr 
432: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie z lat [1925]1950
–1973[1974], sygn. 13/67, pochodzące najprawdopodobniej z lat 70-tych XX w. 
Są to fotografie pozytywowe nagrobków zmarłego w 1906 r. Antoniego Skow-
rońskiego oraz zmarłego w 1922 r. Sebastiana Rogacza. Z napisów na płytach 
bezsprzecznie wynika, że byli oni powstańcami styczniowymi. Wśród zdjęć 
znajdujących się w omawianej teczce zidentyfikowano zdjęcie nagrobku Ksa-
werego Wołowskiego, zmarłego 10 maja 1863 r., najprawdopodobniej również 
powstańca styczniowego.

W zbiorach bibliotecznych APCz. znajduje się pokaźny zbiór prasy lokal-
nej, obejmujący praktycznie cały XX w. Przeprowadzona w nich kwerenda 
ujawniła szereg bardzo ciekawych artykułów prasowych zawierających infor-
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macje o przygotowaniach do uroczystości upamiętniających wybuch powstania 
styczniowego. 

W „Gońcu Częstochowskim”, w nr. 18 z 1938 r. znajduje się artykuł do-
tyczący obchodów 75. rocznicy powstania. W nr. 20 z tego samego roku odna-
leziono relację z uroczystości udekorowania orderem Polonia Restituta Wojcie-
cha Jędrzejkiewicza, weterana powstania styczniowego. Natomiast w nr. 186, 
również z 1938 r., znajduje się artykuł dotyczący omówionego już wcześniej 
odsłonięcia pomnika ku czci poległych w bitwie pod Wąsoszem. 

W „Gońcu Częstochowskim” publikowane były również nekrologi. W nr.
51 z 1932 r. znajduje się nekrolog Antoniego Chlewskiego, zmarłego 1 marca 
1932 r. Z informacji w nim zawartych wynika, że był on weteranem powstania 
narodowego 1863 r., odznaczonym Krzyżem Niepodległości. W nr. 239 z 1937 r.
znajduje się natomiast nekrolog Jana Tomasza Szuberta, kolejnego weterana 
walk z 1863 r., zesłanego na Sybir, odznaczonego trzema Krzyżami Zasługi, 
pamięć, pamięć którego zaczyna powoli odżywać wśród historyków. Szubert 
zmarł co prawda w Kamieńsku, gdzie piastował stanowisko zawiadowcy stacji, 
ale pochowany został w Częstochowie na cmentarzu św. Rocha w dniu 18 paź-
dziernika 1937 r. Jego pogrzeb zamienił się w manifestację patriotyczną, co 
również zostało opisane w „Gońcu Częstochowskim”, w nr. 241 z 1937 r.

Zaprezentowany przegląd materiałów archiwalnych znajdujących się 
w APCz. nie może być traktowany jako kompletny przewodnik. Przedstawione 
wyżej wyniki kwerendy pokazują, że informacje o powstaniu można znaleźć 
w wielu, często zaskakujących miejscach. W zasobie archiwum w dalszym cią-
gu będzie kontynuowana kwerenda mająca na celu poszerzenie katalogu tema-
tycznego dotyczącego powstania styczniowego.



 
Norbert Morawiec  
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie  

 
POWSTANIE STYCZNIOWE,  

ZACHODNIORUSIZM A METAFORA ZJEDNOCZENIA  

 
Очень рад вас видеть православными. Уверен, что вы перешли  
в древнюю веру края с убеждением и искренно; знайте, что раз 
принявшим православие я ни под каким видом не позволю и не 
допущу возвратиться в католичество. Слышите ли? 

Aleksander II, 1867 r.1 
 
I. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak na ukształtowanie mentalności ko-

lejnych pokoleń Polaków wpływały – niezwykle krwawe i często przywoływane 
w pamięci – narodowe insurekcje. Historycy dowiedli także, że upadek Pierwszej 
Rzeczypospolitej oraz następujące po nim czyny zbrojne inspirowały decyzje 
polityczne rozbiorowych decydentów, a także badanej i pisanej pod ich wpływem 
historiografii2. Jest to szczególnie widoczne podczas analiz historiografii rosyj-
skiej, w której narracje dotyczące polskich batalii niepodległościowych połączono 
z problematyką konfesyjną, szczególnie – będącą probierzem katolicko- 
-prawosławnego konfliktu – unicką. Nie dziwi zatem fakt, że polskie insurekcje  
– postrzegane przez prawosławnych badaczy w kontekście jezuicko-
papistowskiego spisku i ustawicznego polsko-katolickiego zagrożenia – stanowiły 
katalizator wszelkich mutacji dziejowych narracji oraz epistemologicznie rozu-
mianych, historycznych metafor3. W trakcie moich wcześniejszych badań zasta-
nawiałem się nad wpływem polskich powstań narodowych na „zjednoczeniowe” 

                                                 
1 Cyt. za: С.М. Самбук, Политика царизма в Белоруссии во второй половине XIX в., Мoсквa 
1980, s. 145. 
2 N. Kariejew, Upadek Polski w literaturze historycznej. Przekład z rosyjskiego, Kraków 1891;  
J. Topolski, Wyjaśnienie i usprawiedliwienie w historiografii: analiza poglądów polskich i niemiec-
kich historyków na rozbiory Polski (do 1939 roku) [w:] tenże, Prawda i model w historiografii, Łódź 
1982, s. 154–245. 
3 Rozumienie epistemologicznie rozumianej metafory przyjmuję za Rafałem Stobieckim. Por.:  
R. Stobiecki, Bolszewizm a historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów, Łódź 1998; 
tenże, Metafora Polski Jagiellońskiej w twórczości Ludwika Kolankowskiego [w:] Wielokulturowe 
środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 3, red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2005, 
s. 366–379; tenże, Metafora rewolucji w bolszewickiej filozofii dziejów [w:] O rewolucji. Obrazy 
zmiany społecznej, red. K. Brzechczyn, M. Nowak, Poznań 2007, s. 79–96. Por. także: M. Woźniak, 
Metafora jako narzędzie badań historycznych: kilka uwag na marginesie pracy R. Stobieckiego 
„Bolszewizm a historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów”, „Historyka” 2000, t. 30, 
s. 89–112. 
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narracje obecne w cerkiewnej historiografii4. Przedmiotem poniższych wywodów 
pragnę uczynić mutacje powstałe w dziejowych wizjach na skutek recepcji wyda-
rzeń związanych z polską insurekcją styczniową. Interesowało mnie zwłaszcza, 
jak sytuacja polityczno-społeczno-konfesyjna, panująca na zachodnich terenach 
imperium rosyjskiego w poł. XIX w. – stając się ważnym elementem badawczego 
światooglądu, kulturowej i poznawczej matrycy – metaforyzowała przeszłą rze-
czywistość (szczególnie dzieje unitów i ich Kościoła) w twórczości historycznej 
Józefa Siemaszki, Mikołaja Kojałowicza i związanego z nimi środowiska badaw-
czego. Poszukiwałem genezy, analizowałem elementy składowe, ale przede 
wszystkim śledziłem proces dogmatyzacji metafory zjednoczenia w ramach  
– lansowanej przez wyżej wymienionych badaczy – idei zachodniorusizmu5. 

II. W sporze między prawosławiem i unią od samego początku znaczące 
miejsce zajmowało zwrócenie się ku przeszłości. Działacze Kościoła unickiego, 
tworząc historiograficzną konstrukcję ukazującą unię brzeską jako powrót do 
dawnej kościelnej jedności okresu chrztu Włodzimierza, szukali w niej uzasadnie-
nia swojego trwania przy katolicyzmie6. Apologeci prawosławia, polemizując  
z unitami, wykreowali „kontrwizję” zjednoczonej prawosławnej Rusi, która na 
skutek obcej, katolickiej siły została wewnętrznie podzielona7. Idea zjednoczenia 
                                                 
4 N. Morawiec, Polskie dążenia niepodległościowe a tzw. rosyjska historiografia cerkiewna (1772 
–1917) [w:] Księstwo Warszawskie w historii i tradycji napoleońskiej (1807–2007), red. K. Bucholc- 
-Srogosz, M. Trąbski, Częstochowa 2008, s. 319–339. 
5 Idea zachodniorusizmu posiada – zarówno w historiografii rosyjskiej, białoruskiej jak i ukraińskiej 
– pokaźną literaturę. W rosyjskiej wersji popularnej Wikipedii pojęcie „zachodniorusizmu” autorzy 
tłumaczą jako „naukowy, historyczno-ideologiczny kierunek społeczno-politycznego, etnokonfesyj-
nego i kulturowego życia, zachodzący w północno-zachodniej części imperium rosyjskiego, oparty 
na przekonaniu, że Białoruś stanowi kulturową i państwową część Rosji, a Białorusy – rdzenną część 
rosyjskiego etnosu”. Западнорусизм, http://ru.wikipedia.org/wiki (odczyt: styczeń 2013 r.). Dodaj-
my, że pojęcie „zachodniorusizm” wykazuje polityczną aktualność, jest zanurzone we współczesnym 
intelektualnym dyskursie dotyczącym poprawności dokonanych przez kraje postsowieckie politycz-
nych, niepodległościowych wyborów po upadku komunizmu. Na wielu stronach internetowych 
podkreślenie dziejowego związku Ukrainy i Białorusi z Rosją współwystępuje ze stwierdzeniem  
o coraz bardziej niebezpiecznych, sterowanych z zewnątrz, tendencjach odśrodkowych w łonie „ro-
syjskiego społeczeństwa”; С. Лебедев, Г. Стелмашук, Белорусский феномен, „Православное 
информационное агенство Русская линия”, http://rusk.ru/st.php?idar=110205 (odczyt: styczeń 
2013 r.). Znamienne jest także, że tekst encyklopedii odsyła czytelników na strony portalu: Западная 
Русь. Рубеж Святой Руси в прошлом, настоящем и будущем oraz art. Я.И. Трещенок, Две 
белорусские национальные идеи (кaтолический национал-сепаратизми православная идея). 
Заметки историка [w:] Coбор.by. Информационный портал, http://www. sobor.by/zametki.php. 
(odczyt: styczeń 2013 r.). Tekst tłumaczy dlaczego „na Zachodzie, jest wiele swoistych, wielkich 
narodów, a na Wschodzie tylko jeden – Rosja”. Sugeruje on związek zachodniego katolicyzmu  
z dziejowym ruchem separatystyczno-antyrosyjskim wśród ludności białoruskiej i ukraińskiej, ale 
także podkreśla centralizacyjną misję prawosławia wśród tej ludności. 
6 „Unicką” historiozofię znajdziemy w pracach Hipacego Pocieja, Jozafata Kuncewicza, Leona 
Kreuzy i in. 
7 Szerzej: S. Babicz, Twórczość Melecjusza Smotryckiego w kontekście wczesnego Baroku ukraiń-
skiego, „Terminus” 2004, nr 2, s. 13–30; А. Брацкі, „Треноc” Мелетія Смотрицького: суспіль-
ный і психологічний аспекти інтерпретації, „Наукові записки. Серія Філологічна”, Вип. 20, 
Острог 2011, c. 338–345. 
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„Rusi z Rusią” (idée fixe kolejnych pokoleń prawosławnych kijowskich duchow-
nych), stała się – po przyłączeniu Kijowa do państwa carów – ideą zjednoczenia 
„Rusi z Rosją”8. Dążący do „zbierania” wszystkich ziem ruskich władcy rosyjscy 
umiejętnie akcentowali prawosławno-unicki problem we wszelkich kontaktach  
z Rzecząpospolitą, a kwestia dyzunicka walnie przyczyniła się do upadku polskiej 
państwowości za panowania Katarzyny II9. Jej następcy, a wraz z nimi „państwo-
wi” i „cerkiewni” historycy nie mieli spójnego – zadowalającego wszystkie strony 
– projektu „oprawosławienia” unitów ani też jego historiozoficznej wykładni. 
Cerkiew prawosławna pragnęła wcielić unitów w swoje struktury, jednak powinno 
to nastąpić na mocy oddolnej konwersji wiernych, bez pośrednictwa unickich 
hierarchów10. Takie rozwiązanie – jakże oczekiwane – mogło być dla państwo-
wych decydentów niezwykle niebezpieczne, gdyż nie rozwiązywało kwestii licz-
nego, obarczonego rodzinami duchowieństwa unickiego. Przejmowanie przez 
parochów i zakonników prawosławnych unickich majątków parafialnych, klasz-
tornych (bazyliańskich) stanowiło nie tylko złożony problem prawno- 
-ekonomiczny, czy – wobec konieczności utrzymania poprawnych kontaktów  
z Rzymem – dyplomatyczny, ale zapowiedź – wewnątrzimperialnej, krwawej  
i niedającej perspektywy szybkiego zwycięstwa – wojny religijnej. 

Jednak decydenci rosyjscy posiadali – wypróbowane wcześniej na zagar-
nianych terenach Europy i Azji – „narzędzia” imperialnej polityki historycznej 
mogące wspomóc rozwiązanie kwestii unickiej. Aby je ukazać warto skoncentro-
wać uwagę na prawosławnej Gruzji, gdyż – moim zdaniem – skierowane w jej 
stronę rosyjskie działania polityczne, a także – wypracowane w cerkiewnych nar-
racjach dziejowych – „gruzińskie” metafory historyczne będą w pewien sposób 
kalkowane i stosowane na innych terenach państwa rosyjskiego11. 

Rosja pod koniec XVIII w. stała się znaczącym podmiotem zabiegów wład-
ców gruzińskich o pomoc polityczną, materialną i wojskową przeciwko Turcji  
i Persji. Podpisany w 1783 r. traktat gieorgijewski oddawał Gruzję pod rosyjski 
protektorat, stając się podstawą do zniesienia jej niezależności państwowej i cer-
kiewnej, jednocześnie chronił przed wrogami zewnętrznymi. Jednak w 1787 r.,  
z bliżej niewyjaśnionych przyczyn – które próbują zgłębić historycy – wojska 
rosyjskie zostały odwołane, nastąpił najazd perski, doszło do zrównania z ziemią 
Tbilisi, walki o władzę, prośby jednego z pretendentów do tronu o pomoc Rosji  

                                                 
8 Szerzej: F.E. Sysyn, The Cultural, Social and Political Context of Ukrainian History-Writing: 
1620–1690”, Europa Orientalis” 1986, nr 5, p. 265–310; Serhii Plokhy, Ukraine and Russia: Repre-
sentations of the Past, Toronto 2008. 
9 W. Mokry, Stosunek państwowych i cerkiewnych władz moskiewskich do ukraińskiej Cerkwi pra-
wosławnej i unickiej w wiekach XVII–XX  [w:] Unia brzeska, geneza dzieje i konsekwencje w kulturze 
narodów słowiańskich, red. R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński, Kraków 1994, s. 88. 
10 И.К. Смолич, История Русской Церкви, 1700–1917 [w:] История Русской Церкви, Кн. 8,  
Ч. 1, ред. пер. A.B. Назаренко, Mocква 1996, c. 337–338. 
11 Szerzej na ten temat piszę w artykule pt. Między carskim tronem a carskimi wrotami. Działalność 
misyjna Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej okresu synodalnego a historiografia tzw. uczonych mona-
chów [w druku]. 
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i na koniec do faktu – nieoczekiwanego dla współczesnych i niezrozumiałego dla 
kolejnych pokoleń – podpisania ukazu o aneksji wschodnich terenów Gruzji (Kar-
lii i Kachetii) przez Pawła I (8 stycznia 1801 r.)12. 

Giorgi Maduashvili – porównując XVIII/XXI-wieczną rolę Rosji jako me-
diatora w konfliktach polityczno-religijnych na Kaukazie – nazwał takie działania 
polityką „konia trojańskiego”. Wykorzystywanie sytuacji, prowokowanie wojen  
i konfliktów etnicznych stanowiło tylko narzędzie przemyślanej polityki, której 
ważnym etapem było wsparcie „pokrzywdzonych”, a końcowym rezultatem – ich 
przyłączenie do Rosji13. Warto jednak zacytować jeszcze innych badaczy, pragną-
cych spojrzeć na problem kaukaski z szerszej perspektywy i analizować go  
w kontekście rosyjskiego postkolonialnego orientalizmu. Historycy dostrzegli 
różnice między – zamykającym się na autochtonów – kolonializmem typu za-
chodniego oraz – pragnącym ich upaństwowić, ale i nobilitować – kolonializmem 
rosyjskim. Jest to szczególnie widoczne w okresie znacznego przyrostu terytorial-
nego w czasie panowania Katarzyny II, kiedy to doszło nie tyle do przeorientowa-
nia polityki względem nie-Rosjan i nie-prawosławnych, co raczej do kalkowania 
sprawdzonych wcześniej metod centralizacyjnych, stosowanych przez carat  
w okresie postmongolskim. Na mocy traktatu gieorgijewskiego – zdaniem Austin 
Jersild – wyższe warstwy prawosławnej społeczności gruzińskiej, (później mu-
zułmańskich Azerów, tak jak w XVI w. nie-rosyjskich, muzułmańskich Tatarów  
z Kazania, Astrachania, Syberii, Ordy Nogajskiej, a w XVIII w. ukraińskich pra-
wosławnych Kozaków) otrzymały wszelkie prerogatywy szlacheckie na równi ze 
szlachtą rosyjską, zagwarantowano im szeroką autonomię, miejsca w urzędach  
i wojsku, synom umożliwiono studia w Petersburgu, zaś gruzińskiemu ducho-
wieństwu oferowano godności w cerkiewnej administracji14. 

Jeśli uprzytomnimy sobie geopolityczną rangę Gruzji15, nie zdziwi nas fakt, 
iż badania nad jej dziejami podjął jeden z najbardziej znanych zakonników-
historyków – metropolita kijowski – Eugeniusz Bołchowitinow (1767–1837)16. 
                                                 
12 B. Baranowski, K. Baranowski, Historia Gruzji, Łódź 1987, s. 138.  
13 G. Maduashvili, Russians’s fight against statement of Georgia, „International scientific journal. 
Intellectual”, nr 10, Tbilisi 2009, p. 112. 
14 A. Jersild, Orientalism and Empire: North Caucasus Mountain Peoples and the Georgian Frontier 
1845–1917, Montreal 2002, p. 18–19. 
15 Opanowanie polityczno-religijne Gruzji stało się przyczynkiem do utworzenia bazy operacyjnej 
przeciwko muzułmanom (podbój Azerbejdżanu), kontroli handlowej z Azją Środkową, ale także 
otwarciem na – oczekujących wybawienia przed tureckim islamem – chrześcijańskich Ormian (Ar-
menia). Por. N. Gozalova, The Main Stages of the Russian Expansion on Azerbaijan at the XVIII and 
Beginning of the XIX Centuries [w:] Book of Proceedings. 2° International Conference on Human 
and Social Sciences ICHSS 2012, March 23–24, vol. 4, ed. A. Biagini, Tirana 2012, p. 11. 
16 Bołchowitinow po śmierci żony i trójki dzieci przyjął śluby zakonne (1798 r.), został przełożonym 
monasteru Trójcy Świętej w Zieleńcu (1800–1802). Od 1804 r. był biskupem staroruskim, wikariu-
szem eparchii nowogrodzkiej, petersburskiej, estońskiej i fińskiej, wołogodzkiej, kałuskiej, pskow-
skiej, od 1822 r. arcybiskupem kijowskim oraz (w tym samym roku) metropolitą kijowskim i halic-
kim. Zob. Г.В. Вишина, С.П. Незнамова, Е. Болховитинов как педагог и его вклад в развитие 
герменевтики XVIII- начала XIX века, „Bестник BГУ. Ceрия Гуманитарные науки”, нр. 1, 2002, 
p. 202–216. 
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Hierarcha był niezwykle twórczym historykiem17. W 1802 r. ukazała się praca 
Historyczny obraz Gruzji18. Jej celem było nie tyle zapoznanie czytelnika z histo-
rią i kulturą Gruzji, co raczej próba udowodnienia dziejowej konieczności zjedno-
czenia politycznego i religijnego obu terytoriów19. Badacz teleologiczną manierą 
zapoznawał czytelnika z gruzińską liturgią, świętami, klasztorami, dziejami wza-
jemnych relacji gruzińskiej Cerkwi i Kościoła katolickiego, a narracja miała po-
twierdzić niezwykłą bliskość problemów nurtujących obie społeczności. W tym 
kontekście niezwykle charakterystyczny fragment dotyczył męża królowej Tama-
ry – syna Andrzeja Bogolubskiego (1111–1174) – Jerzego (zm. 1180 r.)20. Mał-
żeństwo owo do chwili obecnej stanowi problem badawczy. Milczą na jego temat 
źródła gruzińskie, niewiele uwagi poświęcają mu latopisy ruskie21. Jednak dla 
Bołchowitinowa zaślubiny władczyni – jednej z najbardziej znanych postaci histo-
rycznych Gruzji – i ruskiego (w jego rozumieniu rosyjskiego) księcia stanowiły  
w kontaktach obydwu narodów dziejowy „punkt zwrotny”. Badacz pragnął wska-
zać na pozytywne skutki owego małżeństwa, skoro źródła okres panowania kró-
lowej Tamary opisują w perspektywie wzrostu znaczenia politycznego Gruzji, jej 
rozwoju terytorialnego, militarnego, materialnego, kulturowego22. Logiczne zatem 
dla czytelnika jawiło się zachęcanie do kultywowania wzajemnych, rosyjsko- 
-gruzińskich związków, ale także prognozowanie politycznej, przede wszystkim 
cerkiewnej, zjednoczeniowej przyszłości. Nie zapominajmy bowiem o politycz-
nym kontekście, który starałem się przedstawić wyżej. Historyczny obraz Gruzji 
pojawił się w druku w 1802 r., czyli rok po przyłączeniu Gruzji do Rosji.  
W 1811 r. władze rosyjskie doprowadziły do włączenia Cerkwi gruzińskiej  
w skład Rosyjskiego Kościoła prawosławnego i zniesienia jej autokefalii. Wraz ze 
zmianą statusu Cerkwi gruzińskiej wprowadzone zostały m.in. zmiany w liturgii 
na ryt obowiązujący w Kościele rosyjskim. 

W trakcie czytania pracy hierarchy uwagę zwraca owa idea zjednoczenia. 
W moim artykule nazwałem ją – epistemologicznie rozumianą – metaforą zjed-
noczenia, gdyż w sposób niekontrolowany sterowała wszelkimi Bołchowotinow-
skimi interpretacjami zjawisk, budowała jego sposób myślenia o świecie, „umoż-
liwiała mu jego usensownienie”, natomiast sprawcami wszelkich przemian dzie-

                                                 
17 Szerzej: Н.И. Солнцев, Митрополит Евгений (Болховитинов) как историк, „Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского: Серия История”, Вып. 1, Нижний Нов-
город, 2002, p. 151–157. 
18 Евгений (Болховитинов) митрополит, Историческое изображение Грузии в ея политическом, 
церковном и ученом состоянии, Сантпетербург 1802.  
19 Tamże, s. III. 
20 Por.: R.T. Prinke, Krew Bagratydów. Genealogia związków Rurykowiczów i Komnenów z Bagra-
tydami w XII wieku [w:] Nuntius Vetustatis. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Wisłockiemu, 
red. A. Bieniaszewski, R.T. Prinke, Poznań 1998 (http://www.bkpan.poznan.pl /biblioteka/ JW70/ 
kata. htm, odczyt: styczeń 2013 r.). 
21 Н.И. Солнцев, „Историческое изображение Грузии” митрополита Евгения (Болховити-
нова) как опыт исторической публицистики, „Вестник Челябинского Государственного 
Университета. Серия История”, нр. 16 (154) 2009, История, Вып. 32, s. 129–130. 
22 Евгений (Болховитинов) Митрополит, dz. cyt., c. 15–17. 



Norbert Morawiec 248 

jowych, ich kreatorami oraz aktorami byli – zjednoczeni w jednej Cerkwi – Ro-
sjanie i Gruzini (w rozumieniu hierarchy rosyjsko-prawosławni Gruzini – metafo-
ra rosyjsko-prawosławnych Gruzinów). Jak zauważył Nikołaj Sołncew – po-
mimo skromnej wartości naukowej – dzieło Bołchowitinowa miało potężne zna-
czenie dla ukształtowania rosyjskiej polityki historycznej, stało się historiozoficz-
nym wzorcem godnym naśladowania, ale również polityczno-konfesyjną metodą, 
którą warto było kalkować na innych terytoriach23. 

Od prawie 150 lat historycy zastanawiają się nad polityczno-cerkiewnym 
fenomenem, jaki nastąpił w pierwszych 10-leciach XIX w. na byłych terenach 
„upadłej” Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Otóż w 1827 r. unicki bp Józef 
Siemaszko (1798–1868) – inspirowany przez urzędników rosyjskich – sporządził 
przedłożoną Mikołajowi I tzw. Notę, czyli plan przejścia Kościoła unickiego na 
łono Cerkwi prawosławnej. W okresie bezpośrednio po upadku powstania listopa-
dowego nastąpiła powolna, ale stanowcza rozprawa z wszelkimi „łacińskimi” 
elementami Kościoła unickiego. W roku 1837 podporządkowano go kierownictwu 
oberprokuratora Synodu, natomiast biskupia siedziba została obsadzona wyznaw-
cami tych samych antyunijnych przekonań jakie prezentował bp. Siemaszko.  
W lutym 1839 r. bp Siemaszko zwołał Synod do Połocka, gdzie przedstawiono 
„akt konsygnacji”, w którym wyjaśniono fakt połączenia unitów z rosyjską Cer-
kwią prawosławną. 25 marca (6 kwietnia) 1839 r. w Petersburgu ustanowiono 
uroczysty akt „zjednoczeniowy”. Siemaszko został mianowany prawosławnym 
arcybiskupem Litwy w Wilnie i wyniesiony do godności metropolity24. 

Siemaszko był nie tylko hierarchą unickim, który „powrócił na łono Cerkwi 
prawosławnej”, ale także badaczem-historykiem. Zwróćmy uwagę na rosyjskie 
wydanie Pamiętników hierarchy, w których znajdziemy szereg prac o charakterze 
historiograficznym25. Przyszły prawosławny metropolita dowodził przede wszyst-
kim odwiecznej rosyjskości terenów litewsko-ruskich, które na skutek unii poli-
tycznych i religijnych zostały podporządkowane Rzeczypospolitej. Jednak o wiele 
ważniejsza było odżegnanie się od wszelkich tez głoszących narodowo-konfesyjną 
obcość społeczności unickiej. Siemaszko-unita, za pomocą analiz genezy unijnego 
aktu 1596 r. – pragnął dowieść, iż unici (dawni prawosławni Rusini/Rosjanie) stali 
się ofiarami jezuicko-polskiego spisku. Że to właśnie społeczność unicka – pomi-
mo nasilonej polonizacji i latynizacji – kultywowała przez wieki wiarę przodków 
                                                 
23 Н.И. Солнцев, Историческое изображение Грузии…, c. 129 
24 Na temat życia i działalności Józefa Siemaszki, por.: Семашко Иосиф [w:] Русский 
биографический словарь. Сетевая версия, http://kolibry.astroguru. com/01180714.htm (odczyt: 
styczeń 2013 r.); Sjemaska Josyf [w:] Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, http:// 
www.bautz.de/bbkl/s/sjemaska_j.shtml (odczyt: styczeń 2013 r.). Z literatury polskojęzycznej por. 
szczególnie W. Chotkowski, Dzieje zniszczenia Unii na Białorusi i Litwie w świetle „Pamiętników” 
Siemaszki, Kraków 1898. 
25Записки Iocифа Митрополита Литовскаго изданныя Императорскою Академіею Наукъ по 
завѣщанію автора, т. 1–2, Санктпетербург 1883, zawierają pracę Сочиненіе о Православіи 
Восточныя Церкви, начатое засѣдателемъ коллегіи Iocифом Сѣмашко въ 1827 году,  
но только до половины конченное  – a также нѣкоторыя оставшіяся къ нему замѣтки,  
s. 308–339.  
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pozostając prawosławnymi Rosjanami. Dlatego też po upadku Rzeczypospolitej 
nic nie stało na przeszkodzie by doprowadzić do zjednoczenia unitów z Cerkwią 
prawosławną26. 

W namyśle dziejowym Siemaszki dostrzegamy pewną wizję dziejów, która 
przypominała Bołchowitinowską metaforę zjednoczenia. Tak jak Gruzini mogli 
powrócić do dawnej – rozbitej przez obce siły – jedności z prawosławną Rosją, 
społeczność unicko-ruska (właściwie prawosławno-rosyjska), uwolniona od pa-
nowania polskich „panów-Lachów” i katolickiego duchowieństwa, mogła spełnić 
marzenie przodków i uroczyście powrócić do prawosławia. Tak ukształtowana 
metafora korespondowała z jeszcze inną, tj. metaforą rosyjsko-prawosławnych 
unitów, którzy byli postrzegani jako walczący z latynizacją i polonizacją prawo-
sławni unici/Rosjanie. 

Pamiętnik cerkiewnego działacza świadczy o głębokiej potrzebie dekon-
strukcji dotychczasowej wizji dziejowej i jej propagowania wśród szerokich krę-
gów społeczności rosyjskiej. Jednak Siemaszko nie był akademickim historykiem. 
Potrzebny był badacz, który zgodnie z obowiązującym warsztatem oraz metodą, 
mógłby uporządkować i propagować nową zjednoczeniową konstrukcję dziejową. 
Takiego badacza Siemaszko odnalazł w osobie Mikołaja Kojałowicza (1828 
–1891)27 potomka byłego duchownego unickiego. Zwróćmy uwagę na jedną  
z pierwszych prac autora pt. Litewska unia kościelna28. Na podstawie szerokiego 
spektrum analiz źródłowych, często po raz pierwszy wprowadzanych do nauko-
wych badań poszukiwał korzeni owych „ruskich początków”, był przekonany  
o genetycznej bliskości plemion – zwykle zaliczanych do Słowian – które w pro-
cesie państwowotwórczym łączyły się i ogniskowały w sobie, stając się tworem 
politycznie, kulturowo i konfesyjnie jednolitym29. Zdaniem Kojałowicza, Białoru-
sini, Małorusini i Wielkorusini to genetycznie, materialnie i duchowo „ludzie ru-
scy/rosyjscy”, zaś Białoruś, Rosja i Ukraina stanowią części jednej ru-
skiej/rosyjskiej cywilizacji. Co znamienne, jedność trzech głównych odgałęzień 
                                                 
26 Szerzej: N. Morawiec, Historiografia jako element kształtowania unickiej tożsamości. Unia i unici 
w twórczości historycznej Józefa Siemaszki [w:] Болховітіновский щорічник 2009, рeд.  
B. Ластовский, Київ 2010, c. 197–213. 
27 Na temat życia i działalności Kojałowicza pisali także: И.С. Пальмов, Памяти Михаила 
Іосифовича Кояловича [w:] М.О. Коялович, Исторiя русского самосознанія по историческимъ 
памятникамъ и научным сочиненіямъ, Санктпетербург 1901, c. XI–XXXVI; Кояловичъ Мих. 
Iocифов [w:] Большая Энциклопедія. Словарь общедоступныхъ свeдeній по всeмъ отраслямъ 
знанія, т. 11, Санктпетербург 1903, c. 446; Коялович Михaил. Ocипович [w:] Большая 
Советская Энциклопедия, т. 13, Mосква 1973, c. 308; В.A. Теплова, М.О. Коялович и русская 
православная историография…, c. 385–395. Por.: Коялович Михаил Иосифович [w:] Русский 
биографический словарь. Сетевая версия, http://kolibry.astroguru.com/01110249.htm (odczyt: 
styczeń 2013 r.). 
28 М.О. Коялович, Литовская церковная уния, т. 1, Санктпетербург 1858, т. 2, Санктпетербург 
1862. 
29 Szerzej: N. Morawiec, Dekonstrukcja ruskości? „Litewska cerkiewna unia” Mikołaja Kojałowicza 
a metafora zjednoczenia [w:] W poszukiwaniu tożsamości, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, 
Gorzów Wielkopolski 2012, s. 143–165. Por.: B.Н. Черепица, Предисловие [w:] M.O. Коялович, 
Лекции по русский истории, ред. B.Н. Черепицa, Гродно 2008, s. 4. 
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ruskiego narodu – pomimo dłuższego okresu politycznej izolacji, zewnętrznych 
ekspansji oraz przemian wewnętrznych – została zachowana, a społeczność ruska 
wypracowała potężną kulturę, której najwyższym osiągnięciem był rosyjski język 
literacki30. 

Genezę unii brzeskiej Kojałowicz rozpatrywał w kontekście dwóch zwal-
czających się przeciwstawnych sił – prawosławia i katolicyzmu, ale – co ciekawe 
– w ramach katolicyzmu wydzielił dwie przeciwstawne idee latynizacji i unioni-
zacji. Osadzając je w procesie dziejowym, dowodził ich nieustannej cykliczności. 
„Latynizacja” objawiała się okresem prześladowań i działań zmierzających do 
bezpośredniego podporządkowania katolicyzmowi społeczności prawosławnej za 
pomocą wymuszeń i prześladowań (m.in. przykładem miała być chrystianizacja 
Litwy dokonana przez Jagiełłę), „unionizacja” natomiast – okresem spokoju, po-
kojowych pertraktacji, ustępstw, które skłonić miały prawosławną hierarchię do 
energiczniejszych działań unijnych31. W jednym i drugim przypadku głównym 
celem katolickich działaczy było podporządkowanie społeczności prawosławnej 
Rzymowi i władzy papieskiej. Na gruncie państwowości polsko-litewskiej dąż-
ność ta łączyła się nie tylko z pragnieniem szybkiej latynizacji i polonizacji spo-
łeczności ruskiej, ale przede wszystkim z chęcią jej podporządkowania politycznej 
i ekonomicznej supremacji magnaterii32. Zatem unia brzeska – zdaniem Kojałowi-
cza – została narzucona przez obcy, arystokratyczny twór narodowo-kulturowy. 
Jednak – pomimo bezwzględnej polityki polonizacji i latynizacji prowadzonej na 
przestrzeni wieków przez władców Rzeczypospolitej, polsko-ruską magnaterię, 
Kościół katolicki – zachodnioruski (rosyjski) „naród” zachował swoją religijną 
oraz kulturową tożsamość, dążył w stronę Rosji i prawosławia. Wobec upadku 
Rzeczypospolitej osłabieni zostali rzecznicy polskości, katolicyzmu i unii, dlatego 
też należało – poprzez pojedynczy akt zjednoczeniowy, zainspirowany przez sa-
mych unitów – doprowadzić do jak najszybszego powrotu Rusinów na łono Cer-
kwi rosyjskiej33. 

Jak łatwo dostrzec Kojałowicz w pełni zaakceptował współczesną mu myśl 
słowianofilską głoszącą słowiańską supremację Rosji i polski arystokratyzm,  
ale również dziedzictwo historiograficzne swojego protektora, akcentując te ele-
menty, które wpierać miały metafory zjednoczenia i rosyjsko-prawosławnych 
unitów oraz akcentowały uniwersalistyczny charakter rzymskiej polityki unioniza-
cji/latynizacji. 

III. Współczesnego obserwatora zadziwia dziwiętnastowieczna rosyjska in-
żynieria społeczno-polityczna. W krótkim czasie, dzięki przemyślanym decyzjom 

                                                 
30Tamże. Por. też: C.B. Клопот, Українська історія другої половини XVII-початку XVIII ст. 
 у концепції М. Кояловича, „Історія. Наукові Праці”, Вип. 4, т. 17 [PDF]. 
31 Por.: М.О. Коялович, dz. cyt., т. 1, c. 1–2, 6, 23. 
32 N. Morawiec, Dialektyki ruskości. „Historia zjednoczenia zachodnioruskich unitów… Mikołaja 
Kojałowicza a metafora zjednoczenia [w:] Ukraina – Polska – Unia Europejska. Polityczny, gospo-
darczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy, red. K. Jędraszczyk, O. Krasiwski, W. Sobczak, 
Poznań 2012, s. 419. 
33 Tamże. 
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politycznym, ale i historycznym narracjom (wiernie wspierającym politykę histo-
ryczną imperium) zyskano kolejne rzesze poddanych. Z dnia na dzień członkowie 
Kościoła unickiego stali się zachodniorusami, obrońcami Rosji i krzewicielami 
prawosławia. Owa polityka oraz jej dziejowe interpretacje uległy mutacji w okre-
sie powstania styczniowego, kiedy okazało się, że członkami polskich „band” byli 
nie tylko Polacy-katolicy, ale i uniccy Rusini. Wraz z pacyfikacją powstania, eg-
zekucjami, więzieniami, syberyjską katorgą, konfiskatami majątków dostrzeżono 
konieczność prowadzenia daleko posuniętej „pracy” nad społecznymi przekona-
niami. Niebawem do najprzeróżniejszych rosyjskich fobii dodano przekonanie  
o „zagrożeniu imperium” i „polskiej intrydze”. Przeświadczenia te – zgodnie  
z którymi Polacy odpowiedzialni byli za wszelkie poczynania zgubne dla Rosji  
– stały się argumentem do atakowania wszystkiego, co kojarzyło się z polskością, 
a polskość owa utożsamiana była ze szlacheckim arystokratyzmem. Wystarczy 
wspomnieć uwłaszczeniową działalność Jurija Samarina, który współpracę z Mi-
kołajem Milutinem traktował jako wsparcie polskiego chłopa, nosiciela „słowiań-
skiej duszy” w walce z buntowniczą zlatynizowaną szlachtą34, czy też aktywność 
Michaiła Murawjowa (1796–1866) – pogromcy insurekcji na Litwie. Murawjow, 
który w rosyjskiej tradycji zyskał przydomek „Wileński” a w polskiej „Wiesza-
tiel”, był gubernatorem grodzieńskim w latach 1831–1835, natomiast w latach 
1863–1865 generał-gubernatorem Litwy. Zapatrywania Murawjowa na analizo-
waną przeze mnie problematykę znajdziemy w pisanych na 5 miesięcy przed 
śmiercią Pamiętnikach35. Odnosił się w nich wielokrotnie do akcji zjednoczenio-
wej, wspominając o zachętach jakie kierował do Siemaszki w sprawie prowadze-
nia bardziej stanowczych działań. To właśnie Murawjow miał przyczynić się do 
przeprowadzenia w latach 30-tych akcji powrotu ikonostasów do kościołów unic-
kich, wprowadzenia w nich liturgii prawosławnej, zwalczania bazylianów36. Jed-
nocześnie – jak sam wielokrotnie powtarzał – zmuszony był chronić działania 
prozjednoczeniowe przed politycznymi intrygami kół rządowo-cerkiewnych. Nie 
zapominajmy bowiem, iż Siemaszkowe dzieło nie było popierane przez wszystkie 
rosyjskie opcje polityczne. Murawjow pisał:  

Nieraz Siemaszko przyjeżdżał do mnie do Grodna i opowiadał mi o smutnym swem 
położeniu i napotykanych zaporach w wykonaniu wielkiego dzieła. Rząd nasz tak, 
jak zawsze, wahał się, stosując się do hałasów i przeciwdziałania Europy, i kiedy 
trzeba było działać hr. Błudow zwlekał wykonanie i przez to samo wzbudzał brak 
zaufania do całej sprawy w uniatach, którzy już byli się zgodzili, a wielu z nich od-
stępowało nawet od danych przyrzeczeń37. 

Przeszkody polityczno-organizacyjne miały być na tyle poważne, iż Sie-
maszko zamierzał zrezygnować z dzieła zjednoczeniowego i wstąpić do prawo-

                                                 
34 A. Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2003, s. 106. 
35 Pamiętniki hr. Michała Mikołajewicza Murawiewa („Wieszatela”) (1863–1865) pisane w roku… 
1866, Kraków 1896. 
36 Tamże, s. 84–85. 
37 Tamże, s. 85–86. 
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sławnego klasztoru. Charyzma i determinacja hierarchy – zdaniem Murawjowa  
– pomogły mu jednak je ukończyć38. Jednak akt połocki 1839 r. nie zażegnał pod-
stawowych problemów organizacyjno-administracyjnych, nie zakończył politycz-
nych sporów. Gwarantowana polityczna opieka władcy rosyjskiego i przyznanie 
znacznej ilości środków finansowych, nie zdołały w szybkim tempie doprowadzić 
do całkowitej rusyfikacji terenów białoruskich i ukraińskich. Rozwiązaniem miało 
być „przekształcenie moralne duchowieństwa i uwolnienie włościan od wpływu  
i jarzma katolickich panów, którzy nie pozwalali swoim poddanym swobodnie się 
przejąć religią prawosławną”39. Owo przekształcenie moralne wymagało nowego 
„rozumienia” specyfiki ziem zachodnioruskich przez czołowych decydentów ro-
syjskich, przede wszystkim poprawne odczytanie – wypaczonych przez ideolo-
gicznych wrogów – zachodnioruskich dziejów. Murawjow ubolewał:  

Niejednokrotnie widywałem się i rozmawiałem z wielu osobami rządowemi o urzą-
dzeniu kraju; wielu zgadzało się ze mną, ale niestety większość wysokich dostojni-
ków unosiła się polonizmem i ideami zbliżenia się do sposobu zapatrywania się 
państw europejskich na nasz kraj zachodni. Nie znali oni ani historyi tego kraju, ani 
obecnego jego położenia, a jeszcze mniej wiedzieli o polskim charakterze i o wiecz-
nie wrogiem jego usposobieniu dla Rosyi. Nie mogli pojąć myśli o ostatecznym zla-
niu się tego kraju z Rosyą i uważali go za polski (?) nie ceniąc wcale ruskiej, panu-
jącej tam liczebnie ludności. Myśleli, czuli i działali według insynuacji Polaków  
i ich propagandy, która wsiąkała we wszystkie warstwy petersburskiego towarzy-
stwa i zajmowała nawet wysokie stanowiska40. 

Co miał na myśli Murawjow pisząc o dziejowej konieczności „zlania” się 
zachodniej Rusi z Rosją? Jak w tym kontekście postrzegał kwestie polską i kato-
licką? Odpowiedź na tak postawione pytania może sprawiać trudności. Namysł 
nad elementami konstruującymi jego kategorie światopoglądowe jest problema-
tyczny, a to ze względu na fakt, iż ocena działalności Murawjowa zależna była/jest 
od przynależności narodowej i konfesyjnej badaczy. Do chwili obecnej historycz-
ne narracje ukazują wyrafinowaną, przypominającą stalinowsko-hitlerowską poli-
tykę zimnego41, wielbiącego krew „kacapa”, okrutnego Nerona mordującego pa-
triotyczną młodzież i jej duchowych pasterzy42, ale również patriotę, bohaterskie-
go wyzwoliciela narodu, obrońcę Rosji przed „panami” i „ksiendzami”, krzewicie-
la rosyjskości i prawosławia43. Przyglądając się – różnie interpretowanym – dzia-

                                                 
38 Tamże, s. 86. 
39 Tamże. 
40 Tamże, s. 109. 
41 A.B. Ulam, Prophets and Conspirators in Pre-Revolutionary Russia, New Brunswick-New Jersey 
1998, p. 8. 
42 St. Tarnowski, Przedmowa wydawców  [w:] Pamiętniki hr. Michała Mikołajewicza Murawiewa…, 
s. 9. 
43 Por. А. Бендин, Oбраз виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьева в современной 
белорусской историографии [w:] Беларуская думка: общественно-политический и научно-
популярный журнал Администрации Президента Республики Беларусь, Минск 2008/(июнь),  
c. 42–46; В.Ф. Гигин, Оклеветанный, но не забытый (Очерк о М.Н. Муравьёве-Виленском), 
„Нёман: журнал”, Минск 2005, Вып. 5, c. 127–139. 
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łaniom gubernatora, należy przyznać, że przepojone były refleksją dziejową kon-
struującą wiarę w konieczność obrony odwiecznych praw narodu rosyjskiego  
i Cerkwi prawosławnej. W jego Pamiętnikach dostrzec można głębokie przekona-
nie, iż tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego miały litewsko-ruskie korzenie  
i zamieszkane były przez społeczność kulturowo przesiąkniętą pierwiastkami ru-
skimi i prawosławnymi. Polsko-katolicka ekspansja, unie polityczne i religijne  
– będące częścią planowanej akcji polonizacji i latynizacji społeczności litewsko-
ruskiej – doprowadziły do jej oderwania od ruskiego (rosyjskiego) i bizantyńskie-
go dziedzictwa kulturowego. Powrót terenów litewsko-ruskich do Rosji miał na-
stąpić na skutek rozbiorów Rzeczypospolitej. Jednak rzeczywiste zjednoczenie  
z pierwiastkami ruskimi i prawosławnymi było utrudniane ze względu na antyro-
syjską i antyprawosławną działalność – posiadającego wpływy polityczne oraz 
środki finansowe – ziemiaństwa polskiego44. 

W kontekście powyższych zapatrywań generał-gubernatora, nie zadziwią 
nas jego działania postyczniowe które były niczym innym jak próbą „przywróce-
nia” narodowo-konfesyjnego porządku, ustawicznie zakłócanego przez obcy an-
tyzjednoczeniowy, polsko-katolicki element, dążący do polityczno-ekonomi-
cznego wyzysku społeczności ruskiej. Należało nie tyle nasilić terror, masowe 
egzekucje, kontrybucje i konfiskaty, co zmienić dotychczasowy – zdaniem Mu-
rawjowa niezwykle pobłażliwy – stosunek Rosjan do samych Polaków45. Zmiana 
ta skutkować miała powszechną „urzędową” nieufnością wobec szlachty i katolic-
kich kapłanów, traktowaniem ich jako potencjalnych polskich buntowników. Na-
leżało zadać cios ważnemu czynnikowi prowadzącemu do wystąpień, tj. arysto-
kratycznemu jestestwu szlachty, a jestestwo to było budowane przez szlacheckie 
prawa i ziemskie posiadanie, dominację nad chłopem i jego oświatą. Murawjow 
zakazał zatem nabywania ziemi przez Polaków/katolików, sprowadzał rosyjskich 
kolonistów, nadawał rosyjskim urzędnikom konfiskowane majątki, rusyfikował 
szkolnictwo46. Prócz szlacheckich ziemian, główne niebezpieczeństwo upatrywał 
                                                 
44 Pamiętniki hr. Michała Mikołajewicza Murawiewa…, s. 87. 
45 С.В. Ананьев, Конфессиональная политика М.Н. Муравьева на посту генерал-губернатора 
Северо-западного края в 1863–1865 г., „Славянский сборник”, Саратов 2008, Вып. 7, c. 40. 
46 Interpretację działalności Murawjowa z punktu widzenia rosyjskiego urzędnika czytelnik znajdzie: 
Н.К. Имеретинский, Воспоминания о графе М.Н. Муравьеве, „Историчекий вестник”, 1892,  
т. 50, нр. 12, c. 603–643. Imertyńskij pisał:  „В.И. Назимовъ могъ по справедливости сказать:  
«Я подавилъ вооруженный мятежъ, истребилъ всѣ сколько нибудь значительныя шайки,  
а Муравьеву достались лишь остатки, совершенно ничтожные. Такъ чего же еще можно было 
отъ меня требовать!». Это совершенно вѣрно; но зато польскихъ магнатовъ, помѣщиковъ, 
шляхту, польскихъ или ополяченныхъ русскихъ чиновниковъ, Владиміръ Ивановичъ или 
вовсе не преслѣдовлъ, или преслѣдовлъ рѣдко и слабо. Католическое духовенство Назимовъ 
берегъ, уважалъ, и доносилъ государю, что прелатовъ и ксендзовъ слѣдуетъ всячески привле-
кать на нашу сторону, такъ какъ они имѣютъ сильное вліяніе на нашу сторону, такъ какъ они 
имѣютъ сильное вліяніе на умы и популярны въ народѣ. […] Муравьевъ дѣйствовалъ прямо 
противоположно и въ разрѣзъ системѣ своего предмѣстника. Вооруженнымъ шайкамъ онъ не 
придавалъ особаго значенія, называлъ ихъ сволочью и сравнивалъ съ вѣтвями и сучьями дере-
ва, которые вырубаются, сохнутъ, падаютъ, но на ихъ мѣстѣ выростаютъ другіе, и дерево 
продолжаетъ рости да развѣтвляться, пока корни его цѣлы. На эти-то корни и обрушился 
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w hierarchii Kościoła katolickiego obydwu obrządków, zadufanej w swojej 
uprzywilejowanej pozycji oraz w – gwarantowanych przez rosyjską władzę  
– prawach i przywilejach. Ową pozycję należało złamać, a nadane prawa i przywi-
leje odebrać, jako warstwie odpowiedzialnej za wspieranie wszelkich polskich 
powstańczych wystąpień. Utrudniano kult, zamykano kościoły przerabiając je na 
cerkwie, otwierano prawosławne teologiczne akademie i likwidowano klasztory, 
niszczono przydrożne kapliczki47. 

Okazuje się, że w perspektywie powyższych działań wybuch polskiego po-
wstania zbrojnego Murawjow odbierał raczej pozytywnie. Co ciekawe postrzegał 
je jako kwintesencję programu zjednoczeniowego Siemaszki48. Przerażeni we-
wnątrzpaństwowym buntem rosyjscy decydenci musieli wyrazić zgodę na dokoń-
czenie – zarysowanego już z początkiem lat 30-tych – programu zjednoczeniowe-
go49. Zatem styczniowa insurekcja reaktywowała tylko działania polityczne nie-
słusznie w przeszłości wstrzymane. Odpowiedzialnością za ten stan rzeczy Mu-
rawjow obarczał jeszcze jedną siłę formującą jestestwo polskiej szlachty, a mia-
nowicie rosyjsko-rządowy polonizm, który – po każdej polskiej narodowej insu-
rekcji – dostrzegał potrzebę lansowania „liberalnej” polityki ugody względem 
katolickich Polaków50. Pamiętnik Murawjowa zawierał spis urzędników zaślepio-
nych „liberalną” polityką propolską. Prowadzona wbrew rosyjsko-prawosławnej 
racji stanu, zachęcała Polaków do nowych wystąpień zbrojnych, a także rujnowała 
dzieło zjednoczeniowe51.  

Oczywiście, tak jak w poprzednim okresie, ukazanie politycznych celów 
rosyjskiej państwowości miało być osiągnięte dzięki aktywności publicystycznej  
i historiografii. Ważne było uwypuklenie poprawnych interpretacji prowadzonych 
w duchu antypolskim, antykatolickim, antyarystokratycznym, a przede wszystkim 
„zachodnioruskim”. Zadanie to powierzono – powszechnie w tym okresie zakła-

                                                                                                                         
Муравьевъ. Первымъ страшнымъ ударомъ топора было обложеніе всѣхъ помѣщиковъ поль-
скаго происхожденія большимъ процентнымъ сборомъ. Эти господа, съ конца 50-хъ годовъ, 
употребляли свои доходы и капиталы на „офяры” (пожертвованія) въ пользу ойчизны, то-есть 
въ пользу мятежа. Вотъ куда помѣщались русскія деньги! Распоряженіе Муравьева положило 
конвцъ такому порядку вещей. Русскія деньги стали употребляться на русское дѣло: процент-
ный сборъ расходовался на постройку, ремонтъ и украшеніе православныхъ церквей, на 
улучшеніе быта православнаго духовенства, на упорядоченіе администраціи, полиціи и дру-
гихъ, подобныхъ цѣлей, прямо противоположныхъ задачамъ мятежа. Наконецъ, поциномъ 
Муравьева приступлено было къ дйствительному осущественію крестянской реформы по 
Положенію 19-го февраля 1861 года, тогда какъ при Назимовѣ помѣщики извращали и обхо-
дили законъ, обращая реформы въ свою единоличную пользу. Благодаря помянутымъ двумъ 
кореннымъ мѣрамъ Муравьева, польскіе землевладѣльцы до того оскудѣли, что лишились 
возможности формировать, довольствовать и содержать шайки на своемъ иждивеніи”. Tamże, 
s. 620. 
47 А.И. Ганчар, Римско-католический костел в Беларуси (1864–1905 гг.): монография , Гродно 
2008, c. 51, 64, 99, 101. 
48 Pamiętniki…, s. 86. 
49 Tamże, s. 151–152, 155.  
50 Tamże, s. 158. 
51 Tamże, s. 158–159. 
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danym – periodykom. Zwróćmy uwagę na postyczniową działalność miesięcznika 
historyczno-literackiego „Wiestnik południowo-zachodniej i zachodniej Rosji”. 
Był on wydawany od 1862 r. w Kijowie (przy kijowskim Brackim Monasterze) 
przez – pochodzącego także z rodziny duchownego unickiego – Ksenofonta Go-
worskiego (1811–1871)52. Podstawowymi celami periodyku były: 

[…] walka z polskimi wpływami i katolicyzmem na ziemiach zachodnich pań-
stwowości rosyjskiej, przeciwstawienie się rozprzestrzenianiu ateizmu, zjawisku 
ukraińskiego nacjonalizmu i separatyzmu53.  

Jak wskazywali badacze „naukowy obiektywizm” obcy był pracy twórczej 
Goworskiego i innym publicystom „Wiestnika”54. Dewizą czasopisma stały się 
słowa: „Jeśli Polska nie zginęła, niechaj zginie – my tak chcemy!”55 „Wiestnik” 
został podzielony na 4 części: pierwsza zawierała drukowane źródła dotyczące 
dziejów Cerkwi prawosławnej i unickiej56; druga – artykuły naukowe i popularno-
naukowe poświęcone tematyce historycznej57; trzecia – artykuły dotyczące współ-
czesnych problemów polityki konfesyjnej58; czwarta – publicystykę59.  
                                                 
52 Szerzej na temat twórczości Goworskiego, por.: C.M. Cороко, Ксенофонт Говорский  
в „Витебских Губернских Ведомостях”, „Проблемы истории литературы”, Вып. 13, Москва 
2001, c. 188–198. 
53 Г.Э. Щеглов, Вестник Западной России [w:] Православная Энциклопедия, под ред. 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, http://www.pravenc.ru/text/158252.html (odczyt: 
styczeń 2013). 
54 А.В. Литвинский, Образ Польши в западноруссистской историографии  второй половины 
XIX– начала XX вв [w:] История Польши в историографической традиции XIX– начала XXI вв. 
Материалы Международной научной конференции (Гродно, 29–30 октября 2009 г.), Гродно 
2011, c. 88. 
55 „Если Польша не погибла, пусть же погибнет – мы так хотим!”, tamże. 
56 M.in.: Голос одного польскаго римско-католика, отъ лица всей польской, тогоже 
вѣроисповѣданія, шляхты, представленный вѣроятно на генеральный сеймъ, въ защиту 
подвластныхъ тогда Польшѣ русиновъ, силою обращаемыхъ въ латинство и въ унію,  
и противъ затѣй короля Сигизмунда III, чтобы Русь превратить въ Польшу чрезъ 
насильственное ихъ ополяченіе.…, „Вѣстникъ Юго-Западной и Западной Россіи”, іюль, г. 1,  
т. 1, отд. 1, Кіевъ 1862, c. 11–17; Проэктъ объ уничтоженіи православнаго и уніятскаго 
вѣроисповѣданій, a также и русской народности въ русскихъ областяхъ, подвластныхъ 
нѣкогда Полшѣ, tamże, c. 17–54;  Декретъ (Pѣшеніе) Короля Cигисмунда III, по дѣлу 
виленскаго православнаго Братства съ уніятскимъ митрополитомъ Iпатіемъ Поцѣемъ, 
„Вѣстникъ Юго-Западной и Западной Россіи”, cентябрь, г. 1, отд. 1, Кіевъ 1862. 
57 M.in.: Д. Синицкий, Характеръ церковнаго управленія въ югозападной и западной Руси 
предъ брестскою уніею, „Вѣстникъ Юго-Западной и Западной Россіи”, декабрь, г. 1, т. 2, отд. 
2, Кіевъ 1862, c. 278–286; В. Юзефовичъ, Очеркъ жозяйственныхъ отношенiй въ Малороссіи 
на правомъ берегу Днѣпра въ XVI вѣкѣ, tamże, c. 287–312. 
58 M.in.: Замѣтка на статью Современника „Національная безтактнось”, „Вѣстникъ Юго-
Западной и Западной Россіи”, іюль, г. 1, т. 1, отд. 3, Кіевъ 1862, c. 1–20; Analiza pracy Juliana 
Kotkowskiego pt. Postęp i wsteczność w dziedzinie kształcenia się języków słowiańskich rozważane. 
Rozprawa Doktora Juliana Kotkowskiego, Kijów 1862 r., tamże, s. 21–34. 
59 M.in.: Значеніе Кіева для Poccіи, „Вѣстникъ Юго-Западной и Западной Россіи”, іюль, г. 1,  
т. 1, отд. 4, Кіевъ 1862, c. 11–18; Замѣтка о проэктѣ кзендза іезуита. M. Кояловича, tamże,  
c. 35–37; Какъ ополячивалась и католичилась Pусь. Историческій очеркъ Карла Шейноха 
(переводъ съ польскаго), tamże, c. 42–49. 
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W 1864 r. Goworski – ze względu na trudności finansowe – przeniósł re-
dakcję pisma z Kijowa do Wilna, gdzie zyskał pomoc finansową generał-
gubernatora Murawjowa. To wpłynęło na ideowy obraz periodyku. Centralnym 
punktem stała się walka z polonizmem, katolicyzmem i arystokratyzmem. „Grze-
chem śmiertelnym” Polaków – według Goworskiego – był ucisk „Cerkwi rosyj-
skiej i narodnosti (ludowości)”, a publikacje z dziedziny archeologii, krajoznaw-
stwa, etnografii pisano w kontekście „nieokiełznanego, histerycznego antypoloni-
zmu”60. Jednak pismo stało się nie tyle centrum krzewienia idei zachodnioruskiej, 
co „medium” spełniającym trudną rolę ideologicznej wykładni politycznych decy-
zji powziętych przez generał-gubernatora. Uważny czytelnik dostrzeże znaczną 
liczbę artykułów korespondujących ze spostrzeżeniami Murawjowa, poczyniony-
mi na stronicach Pamiętnika. Publicyści każdą jego najdrobniejszą decyzję admi-
nistracyjną pragnęli poddać „unaukowieniu”, wzbogacić rysem historiozoficznym, 
bibliograficznym znawstwem. Należało zaprezentować ważne dla konstrukcji 
zachodnioruskiej mentalności działania, jak np. wspieranie przez Murawjowa prac 
komisji archeograficznej czy działań zmierzających do otwarcia muzeum w Wil-
nie61. Świadczyć to może nie tylko o bezpośredniej „zachodnioruskiej” cenzurze 
dokonywanej na tekstach autorów, ale o ich politycznej ochronie, ideologicznej 
inspiracji lub finansowej gratyfikacji mającej zachęcić autorów do konstruowania 
„odpowiedniej” narracji. 

Niezwykle charakterystyczny był zakres tematyczny periodyku. Autorzy ar-
tykułów omawiali kontekst międzynarodowy wydarzeń insurekcyjnych, potępiali 
praktykę wspierania aspiracji narodowych Polaków przez koła rządzące mocarstw 
zachodnich jako ingerencję w wewnętrzne sprawy rosyjskie62. Nie szczędzili po-
chwał gubernatorowi głuchemu na wszelkie próby wywierania dyplomatycznego 
nacisku, cesarskie prośby i żale czy urzędnicze skargi i groźby63. Komentowali 
najnowsze dokonania polskiej nauki i publicystyki zarówno na terenach poszcze-
gólnych zaborów, jak i emigracji64. Polemizowali ze stroną polską, ukazującą 
styczniową insurekcję w kontekście ogólnonarodowym i martyrologiczno-
soteriologicznym. Starali się raczej o ukształtowanie obrazu powstania jako poje-
dynczych wystąpień bandyckich „szajek” mordujących Rosjan, duchowieństwo 

                                                 
60 А.В. Литвинский, dz. cyt., s. 88. 
61 „Вѣстникъ западной Россіи”, г. 3, т. 3, отд. 1, Вильна 1865, artykuły: Дневникъ засѣданія 
Коммисіи для разбора и приведенія въ извѣстность и надлежащій порядокъ предметовъ, 
находящихся въ виленскомъ муземѣ древностей, c. I–VI, por. też: c. 1–67; Записка  
о настоящемъ положеніи коммисіи для устройства виленскаго музеума, c. 68–74. 
62 (И), Ответъ на рѣчъ принца Наполеона, поизнесенную 18 (6) марта (1863 г.) въ собраніи 
французскаго сената (по случаю прошеній, поданныхъ польскими революціонерами 
французской націи о помощи противъ Россіи), „Вѣстникъ Юго-Западной и Западной Россіи”, 
мартъ, г. 1, т. 3, отд. 2, Кіевъ 1863, c. 73–124. 
63 Por. art. poświęcone gubernatorowi: Шляхто-ксендзовскій мятежъ (Извлеченія изъ русскихъ 
газетъ и журналовъ), „Вѣстникъ Юго-Западной и Западной Россіи”, окябрь, г. 2, т. 2, отд. 4, 
Кіевъ 1863, c. 85–107. 
64 Por. występujący na stronicach periodyku cykl artykułów pt. Польская Эмиграція до и во время 
послѣдняго мятежа 1831–1863 г.  
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prawosławne, a nawet – lojalistycznie nastawionych – autochtonicznych Rusinów. 
Insurekcyjnymi liderami mieli być dawni powstańcy listopadowi, którzy po wielo-
letniej emigracyjnej działalności antyrosyjskiej – na skutek zbyt liberalnej polityki 
rosyjskich decydentów – wracali do Rosji, natomiast powstańcza „masa” – szlach-
ta ukrywająca się w lesie i nieprzywykła do trudów wojennych – licznie rejterują-
ca z pola bitwy podczas najdrobniejszych potyczek65. Autorzy tekstów przedsta-
wiali powstanie w kontekście pozanarodowym, wysuwając na pierwszy plan kon-
tekst socjalny. Ukazywali powstańców jako wsteczników, walczących o zachowa-
nie prawa do fizycznego i ekonomicznego wykorzystywania zachodnioruskiego 
chłopa. Akcentowali nieudane próby podburzania tego ostatniego przeciwko Ro-
sji, a fakt ten tłumaczyli prowłościańską działalnością legislacyjną rosyjskich mo-
narchów66. W ich interpretacji konflikt miał więc wymiar rosyjskiej interwencji 
zbrojnej w celu ochrony społeczności chłopskiej przed polonizacją i latynizacją, 
ale również wstecznictwem, zaściankowością, sobiepaństwem, religijnym fanaty-
zmem, dewocją panów-obszarników i katolickich księży67. 

Jednak najważniejszym zadaniem stało się ukazanie genezy powstania za-
równo poprzez analizę wypadków przedinsurekcyjnych, jak i tych zachodzących 
w dłuższej perspektywie czasowej. Nie wystarczyło bowiem ukazać bezpośredniej 
przyczyny, którą dostrzegali publicyści tj. odrzucenia rosyjskiego protektoratu  
w celu silniejszego podporządkowania ruskiego chłopa władzy szlachty polskiej  
i duchowieństwa katolickiego, należało raczej pokazać jej uniwersalistyczny, po-
zadziejowy charakter68. W tym też okresie ukazało się wiele prac mających cha-
rakter propagandowy. Przykładem może być wydany w Wilnie tzw. Zbiór doku-
mentów ukazujących stosunek łacińsko-polskiej propagandy do rosyjskiej wiary  
i narodnosti69 będący kompilacją opracowań i źródeł zamieszczonych w latach 
1865–1866 w „Wiestniku”. Czytelnik znajdzie w nim „plan jezuicki” zatytułowa-
ny: Projekt zniszczenia prawosławnego i unickiego wyznania wraz z ruską naro-
dowością70, a także Tajne akty zakonu Jezuitów71. Niepoślednie miejsce zajmował 
w pracy Samarinowski falsyfikat pt. Polski katechizm72 – jak tłumaczyli autorzy  
– znaleziony przy zwłokach powstańca polskiego, zawierający rzekome instrukcję 

                                                 
65 Е. Шипов, О нѣкоторыхъ предметахъ польскаго вопросa, требующаго разъясненія, 
„Вѣстникъ Юго-Западной и Западной Россіи”, окябрь, г. 2, т. 2, отд. 4, Кіевъ 1863, c. 111–142. 
66 Шляхто-ксендзовскій мятежъ (Извлеченія изъ русскихъ газетъ и журналовъ), „Вѣстникъ 
Юго-Западной и Западной Россіи”, августъ, г. 2, т. 1, отд. 4, Кіевъ 1863, c. 142–198. 
67 Словo русскаго къ мятежнымъ Полякамъ, „Вѣстникъ Юго-Западной и Западной Россіи”, 
августъ, г. 2, т. 1, отд. 3, Кіевъ 1863, c. 45–69. 
68 Θ. Китченко, Городло и Люблинъ, или добровольная унія (1413–1569), „Вѣстникъ Юго-
Западной и Западной Россіи”, августъ, г. 2, т. 1, отд. 2, Кіевъ 1863, c. 197–112. 
69 Cборникъ документовъ, уясняющихъ отношенія латино-польской пропаганды къ русской 
вѣрѣ и народности (изъ историческихъ матеріаловъ, помѣщенныхъ въ „Вѣстникѣ Западной 
Россіи”), Вып. 1–2, Вильна 1865–1866. 
70 Проэктъ объ уничтоженіи православнаго и уніатскаго вѣроисповеданій, равно и русской 
народности въ русскихъ областяхъ, подвлостныхъ нѣкогда Польшѣ. 
71 Тайныя наставленія общества Ieзуитов. 
72 Польский катихизисъ. Szerzej na temat autorstwa dzieła: A. Walicki, dz. cyt., s. 106. 
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dla kleru polskiego dotyczące metod (często niemoralnych) postępowania wobec 
Rosji i Cerkwi.  

Analizując proces dziejowy konstruowany przez publicystów i historyków 
należy stwierdzić, że miał on w wielu przypadkach pewną cechę wspólną. Pod-
miotem dziejów była oczywiście społeczność zachodnioruska, natomiast same 
dzieje podzielono na okresy wyznaczane nie tyle latami panowania rosyjskich 
władców, co ich stosunkiem do sprawy polskiej i katolickiej (obydwu obrząd-
ków). W opublikowanej w „Wiestniku” pracy dotyczącej historii Litwy Paweł 
Kukolnik (1795–1884) dowodził, iż rozwój Litwy zależał od relacji zachodzących 
między rosyjskim prawosławiem i polskim katolicyzmem. Jakiekolwiek wzmoc-
nienie na tych terenach polskości czy katolicyzmu, np. na skutek błędnych, zbyt 
ustępliwych decyzji władców rosyjskich, wpływało na osłabienie związku z pra-
wosławiem i rosyjskością społeczności litewskiej. Oczywiście dopiero panowanie 
Mikołaja I doprowadziło do zmian oblicza polityki konfesyjnej władców, co skut-
kowało zjednoczeniowym aktem połockim. W podobnym duchu konstruowane 
były narracje wielu innych autorów73.  

Po częściach zawierających drukowany materiał źródłowy i artykuł nauko-
wy „Wiestnik” publikował teksty omawiające ówczesną egzystencję społeczności 
zachodnioruskiej. Co ciekawe stanowiły one dopełnienie wszelkich tez i obserwa-
cji zamieszczonych w typowo historycznych opracowaniach. Najczęściej dotykały 
problematyki polskiej, a wizja dziejów jaka rysuje się po ich lekturze jest z reguły 
podobna. Artykuły omawiały wzrost wpływów „partii polskiej” po powstaniu 
listopadowym, na skutek błędnych decyzji politycznych urzędników rosyjskich. 
Decyzje te doprowadziły nie tylko do osłabienia siły rosyjsko-prawosławnych 
elementów na tych terenach, ale przede wszystkim do reaktywacji polskiej myśli  
o powrocie katolicko-arystokratycznej Rzeczypospolitej i wybuchu insurekcji 
styczniowej. Konkluzje wynikające z zamieszczonych w „Wiestniku” typowo 
naukowych rozprawach, a także w publicystyce musiały być jednoznaczne. Libe-
ralizacja polityki względem ziemiaństwa polskiego i Kościoła katolickiego  
w każdym przypadku przynosiła na terenach zachodnioruskich osłabienie elemen-
tów rosyjsko-prawosławnych. Remedium miało stanowić wyrugowanie wszelkich 
wpływów polsko-katolickich, przede wszystkim rozprawa z resztkami unii74. 

Pomimo bezsprzecznego znaczenia propagandowego wyżej zaprezentowa-
nych publikacji decydenci rosyjscy doszli do przekonania, że – wobec wypadków 
polskiej insurekcji styczniowej – należy przewartościować także historiografię 
akademicką. Jeszcze w okresie przedpowstaniowym w 1862 r. – na skutek wzma-
gającego się tzw. „polskiego niebezpieczeństwa” – Aleksander II nakazał urzędni-

                                                 
73 П. Кукольникъ, Историческія замѣтки о Литвѣ, „Вѣстникъ Юго-Западной и Западной 
Россіи”, январь, г. 2, т. 3, отд. 2, Кіевъ 1864, c. 1–36. 
74 Por. „Вѣстникъ Юго-Западной и Западной Россіи”, январь, г. 2, т. 3, отд. 4, Кіевъ 1864, arty-
kuły: Юго-западный польский мираж, c. 1–33; Польскія мецты и дѣйствительность, c. 98 
–128; А. Буйницкий, Слово къ православнымъ христіанамъ, собрашимся на латинскій от-
пустъ, c. 129–135. 
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kom znaleźć historyka, potrafiącego zaprezentować kwestię zjednoczeniową 
zgodnie z rosyjską racją stanu. Godnym kandydatem do wypełnienia tego zadania 
wydawał się Kojałowicz, m.in. ze względu na jego lojalistyczną postawę w okre-
sie okołopowstańczym, kiedy to głosił konieczność pozbycia się wszystkich „pa-
nów”, to jest Polaków-katolików z terenów „Ziem Zabranych” i domagał się od 
wileńskiego generał-gubernatora Michała Murawjowa utworzenia pospolitego 
ruszenia, którego zadaniem miało być zdławienie jakiejkolwiek insurekcji75. 

W 1864 r. ukazały się drukiem akademickie wykłady Kojałowicza76 będące 
historiozoficzną, „oficjalną” odpowiedzią badacza na polską insurekcję, wskazu-
jące jednocześnie metodę wykorzystania jej klęski w imię posłannictwa ogólno-
słowiańskiego i ogólnorosyjskiego.  

Teraz – dodawał – przyszedł czas najbardziej niestrudzonej i najbardziej zdecy-
dowanej społecznej walki w Zachodniej Rosji Ruskich i Litewskich z Polskimi  
i Żydowskimi zasadami życia. Wschodnia Rosja zajmuje w tej walce ważne miejsce 
[…] Zbawić Ruski i Litewski naród Zachodniej Rosji od Polskiej szlachty i Żydów  
i wypełnić swoje historyczne posłannictwo wśród Słowian – oto Ruskie zadania  
w Zachodniej Rosji77. 

Jednak inne dywagacje autora są dla moich badań znacznie ważniejsze. 
Powstanie listopadowe – jak wskazywał historyk – nie tylko przyczyniło się do 
radykalizacji polityki zjednoczeniowej decydentów rosyjskich, lecz było koniecz-
nym jej elementem. Chociaż rezydujący na zachodnich eparchiach imperium cer-
kiewni hierarchowie wielokrotnie ukazywali możliwość całkowitego zniszczenia 
katolicyzmu na ziemiach rosyjskich dzięki powrotowi społeczności unitów do 
Cerkwi prawosławnej, to dopiero po wydarzeniach listopadowej insurekcji decy-
denci rosyjscy zrozumieli konieczność „zjednoczenia”. Na skutek rosyjskiego 
zwycięstwa sytuacja konfesyjna na terenach tzw. zachodniej Rosji nie zależała już 
od narodowo-konfesyjnych upodobań polskiej szlachty roztaczającej „opiekę” nad 
chłopami-unitami, ale od politycznych dyrektyw rusko-rosyjskich, a do tego pra-
wosławnych decydentów. Kościół unicki zerwał swą zależność od katolickiej 
hegemonii stał się konfesyjnym współdziedzicem prawosławnej Cerkwi78.  

Dwa lata przed aktem zjednoczenia unitów chełmskich (1875 r.) Kojało-
wicz wydał kolejną rozprawę pt. Historia zjednoczenia zachodnio-ruskich uni-
tów79. Celem pracy – jak głosił podczas uroczystej obrony swojej rozprawy dok-
torskiej – była naukowa polemika z tymi badaczami unijnych dziejów, którzy 
przyczynę „zjednoczeń” upatrywali w intrygach rosyjskiej państwowości, prześla-
dowaniach polskich lub ruskich panów, w skłonności prawosławia do wykorzy-
stywania anarchistycznego umiłowania pospólstwa do buntu oraz przekonanie, że 
                                                 
75 O. Łatyszonek, Unia a białoruski ruch narodowy od połowy XVIII do połowy XX wieku [w:] Me-
tropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, red. A.A. Zięba, Kraków 1994, s. 83. 
76 Н. Коялович, Лекціи по исторiи Западной Pocciи, Mocква 1864. 
77 Tamże, s. 392–393. 
78 Tamże, s. 387. 
79 M. Коялович, История воссоединения западно-русских униатов старых времен, Mинск 
1999. 
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zjednoczeniowe aspiracje społeczności unickiej ujawniały się już od czasów usta-
nowienia unii brzeskiej, że są one przypisane „ruskiemu człowiekowi” ze względu 
na „prawosławną naturę jego przodków”80. Jednak głównym zamysłem narracji 
było ukazanie fluktuacji rosyjskiej myśli zjednoczeniowej. Akt pierwszego rozbio-
ru jawił się jako remedium na polsko-katolickie prześladowania narodu rosyjsko-
prawosławnego, ale rozpatrywany był także w kontekście niespełnionych możli-
wości zjednoczenia wszystkich ziem prawosławnych z Rosją oraz wszystkich 
unitów z prawosławiem. Kojałowicz wielbił zatem Katarzynę II jako inicjatorkę 
myśli, że „zjednoczenie jest najpewniejszym środkiem do utwierdzenia narodu  
w jednomyślności i łagodności” oraz za jej przekonanie o konieczności „wykorze-
nienia unii”81. Jednak myśl ta – jego zdaniem – istniejąca przez wieki w umysłach 
społeczności zachodnioruskiej była uświadamiana przez władczynię stopniowo. 
Historyk nie pochwalił jej polityki, ustanawiającej nowe prawa dla Kościoła unic-
kiego na przekór zjednoczeniowym dążeniom większości jego członków. Proces 
zjednoczeniowy miał zostać przyspieszony na wieść o krwawych wypadkach 
związanych z polskim powstaniem 1794 r., przede wszystkim – o „rzezi” rosyj-
skiej społeczności dokonanej przez Polaków w Warszawie82. Tak więc rzeczywi-
stego kreatora misji zjednoczeniowej badacz widział nie tyle w insurekcji listopa-
dowej, co kościuszkowskiej83. 

Śmierć Katarzyny – jak pisał autor – powstrzymała akcję, która miała za-
kończyć się powszechnych aktem zjednoczeniowym. Panowanie Pawła doprowa-
dziło do wzmocnienia prokatolickich i propolskich elementów wewnątrz hierar-
chii unickiej. Nietrudno zrozumieć dlaczego Kojałowicz – krytykując politykę 
konfesyjną władcy – atakował fakt powierzenia losów unitów (także przecież 
proprawosławnych) rzymskokatolickiemu kolegium. W ten sposób – jak dowodził 
badacz – na pocz. XIX w. „powstrzymany został rozwój czysto ruskiej i prawo-
sławnej siły w Zachodniej Rosji, wstrzymano ruskie ożywienie w unickim środo-
wisku, i pierwsze powstrzymanie nieznacznie, drugie, jawnie już skierowane było 
w stronę interesów «latynian» w Rosji”84. 

Narracja Kojałowicza kończyła się na roku 1800. Jednak analizę unijnych 
dziejów badacz kontynuował w innych swoich rozprawach, a wizja ta została 
znacznie rozwinięta w setkach prac autorstwa uczniów Kojałowicza, reprezentan-

                                                 
80 Н. Черепица, Mихаил Осипович Коялович. История жизни и творчества, Гродно 1998,  
c. 94; por. też: N. Morawiec, Dialektyki ruskości…, s. 422–429. 
81 M. Коялович, История воссоединения западно-русских униатов…, c. 345. 
82 Tamże, s. 349–350. 
83 Jeśli ma się w pamięci wcześniejsze badania autora, nie zdziwi także fakt, że liczbę zjednoczeń na 
poszczególnych obszarach wschodnich rejonów Rzeczypospolitej autor uzależniał od zmiennej 
aktywizacji „siły” katolicko-polskiej. Na terytoriach, gdzie arystokracja polska i katoliccy księża nie 
mieli silnej pozycji, akcja zjednoczeniowa przebiegała prężnie, natomiast znikoma była liczba „zjed-
noczeń” tam, gdzie społeczność ruska kontrolowana była przez środowiska polsko-katolickie. Tam-
że, s. 365–366. 
84 Tamże, s. 383. 
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tów tzw. szkoły kojałowiczowskiej85 (oraz ich naśladowców, m.in. Pawła Malic-
kiego86). Jako wychowankowie Akademii Teologicznej w Petersburgu badacze 
dysponowali potrzebnym warsztatem naukowym, a dzięki badaniom terenowym 
potrafili uwiarygodnić Siemaszkowo-Kojałowiczowską wizję dziejową dosłownie 
na przykładzie pojedynczej parafii87. W ich twórczości dostrzeżemy – formowaną 
już przez słowianofilów – myśl o obcości na Rusi polskości i katolicyzmu, ale 
powszechna stała się także wizja ukazująca zmienny stosunek rosyjskich elit wła-
dzy do kwestii zjednoczeniowej. Skoro działania propolskie i prokatolickie były 
okresowo przerywane na skutek polskich insurekcji zbrojnych, co wpływało na 
nasilenie akcji zjednoczeniowej, insurekcje były postrzegane w kontekście tzw. 
koniecznego zła, stawały się elementem niezwykle korzystnym, wręcz koniecz-
nym w procesie centralizacji państwa88. 

Mamy zatem pewien charakterystyczny sposób widzenia przeszłej rzeczy-
wistości, pewną mutację w ramach metafory zjednoczeniowej, którą można na-
zwać metaforą insurekcji-zjednoczenia. Insurekcje polskie stawały się kataliza-
torami rosyjskiego rozwoju, skoro w ich konsekwencji (zarówno po insurekcji 
kościuszkowskiej, listopadowej, jak i styczniowej) ulegał osłabieniu polsko-
katolicki element w ramach społeczności zachodnioruskiej, a władcy rosyjscy 
decydowali się na poparcie akcji zjednoczeniowych. 

Wizja ta stała się na tyle popularna, że gościła na kartach szkolnych pod-
ręczników. Piotr Znamieński (1836–1917) w swojej syntetycznej Historii89, będą-
cej do okresu rewolucji podręcznikiem w cerkiewnym systemie szkolnictwa teo-
logicznego, starał się ukazać fiasko wszelkich polskich rozstrzygnięć zbrojnych, 
akcentował spiskowe metody działań powstańców a insurekcje omawiał wraz  
z innymi przypadkami narodowej i konfesyjnej zdrady. Jednak w jego historiogra-
fii kolejne powstania stawały się elementem nieoczekiwanie pozytywnym dla 
rosyjsko-prawosławnej racji stanu gdyż inspirowały rosyjskich władców w duchu 
„zjednoczeniowym”, a klęski insurekcyjne stawały się hasłem do zbiorowego 
porzucania polskości i katolicyzmu przez społeczność ruską90. Jest paradoksem, że 
uczący się z podręcznika Znamieńskiego wychowankowie szkolnictwa cerkiew-
nego postrzegali polskie czyny zbrojne inaczej niż ich starsi koledzy. Oczywiście 

                                                 
85 Głównymi uczniami-współpracownikami „mistrza” byli przede wszystkim: Józef Szczerbickij, 
Julian Kraczkowskij, Płaton Żukowicz, Stiepan Runkiewicz, Iwan Kotowicz, Aleksander Budyło-
wicz, Lew Pajewskij, Aleksy Bieleckij, Eustafij Orłowskij, Mikołaj Dikowskij, Konstanty Charłam-
powicz, czy Jerzy Szawelskij, A. Demjanowicz, S. Pawłowicz O. Elieonskij, F. Smirnow, A. Jaru-
szewicz, M. Teodorowicz, P. Czerwiakowski. Kojałowiczowskie inspiracje znajdziemy także  
w pracach I. Małyszewskiego, L. Sołoniewicza i in.  
86 Por. fragment analizy podręcznika do historii Cerkwi rosyjskiej P. Malickiego w którym autor 
posiłkuje się wizją kojałowiczowską: N. Morawiec, Polskie dążenia niepodległościowe…, s. 336 
–337. 
87 Por. В. Черепица, dz. cyt., c. 211–241. 
88 Tak ukazaną wizję dziejów znajdziemy np. w pracy: И. Малышевский, Правда объ унии къ 
православнымъ христіанамъ, изд. 5, Санпетебургъ 1889, c. 46–47. 
89 П.В. Знаменский, История руской церкви (учебное руководство), Paris-Москва 2000. 
90 Tamże, s. 369–372. 
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powstania wybuchały na skutek łacińsko-polskiego arystokratycznego buntu, jed-
nak były ze wszech miar pożądane, gdyż ich klęski nie tylko umocniły rosyjskie 
panowanie na zachodzie imperium, lecz przede wszystkim doprowadziły do „du-
chowego” połączenia wszystkich Rusinów-Rosjan w łonie „Matki-Cerkwi”.  
W pracach Iwana Małyszewskiego (1828–1897), czy moskalofila z Galicji, Iwana 
Nauwycza (1826–1891) dostrzeżemy przekonanie, że walka polskich „panów”  
z prawosławnymi, rosyjskimi Kozakami w XVII w. przyniosła włączenie lewo-
brzeżnej Ukrainy do Rosji; konfederacja barska – pierwszy rozbiór oraz powrót 
milionów unitów do prawosławia; powstanie listopadowe – klęskę Królestwa 
Polskiego, ale i akt 1839 r., akt zjednoczenia tzw. unitów białoruskich z Cerkwią 
prawosławną; powstanie styczniowe – koniec dominacji panów nad chłopami oraz 
akt 1875 r. czyli zjednoczenie unitów chełmskich. Zaś wszystkie narracje kończy-
ły się uwagą – bez otwartego wskazania potencjalnego wroga który był raczej 
znany czytelnikom  – iż poza granicami ruskiego imperium pozostaje jeszcze inna 
ruska ziemia – Galicja, że na tej ziemi pozostają rosyjscy prawosławni, czyli gre-
kokatolicy. W jednym z przypisów w pracy Małyszewski wskazywał:  

Są i teraz unici ruscy za granicą w Galicji, starożytnej rosyjskiej ziemi, kiedyś ode-
branej nam przez Polskę, która potem dostała się niemieckiemu cesarzowi. Oni już 
dawno oswobodzili się od polsko-łacińskiej niewoli, ustanawiając u siebie prawo-
sławne obyczaje i obrzędy, także mówią rodzinnym językiem ruskim, ale jeszcze nie 
mogą oderwać się od papieża, bo cesarz należy do katolicyzmu91.  

Natomiast Naumowycz dodawał:  
Chełm zjednoczył się w 1875 r., Czerwona Ruś oczekuje dnia swobody, kiedy to 
wymówi swoje gromkie słowa, i nie daleko już te czasy, kiedy cała Ruś wychwalać 
będzie Boga jedynymi ustami i jednym sercem!92. 

Warto zastanowić się nad ostatnią wizją, gdyż od lat 80-tych do wybuchu  
I wojny światowej zagości w narracjach dziejowych wielu zachodnioruskich ba-
daczy. Czy zwracając się do przeszłości cerkiewni badacze nie pragnęli ukazać 
współczesnym gotowych rozwiązań? Czy nie sugerowali – sprawdzonej w wielu 
przypadkach – polityki „konia trojańskiego” (Giorgi Maduashvili)? Czy schematu 
„problem polityczno-konfesyjny – konflikt zbrojny – uroczyste zjednoczenie” nie 
można było przenieść z unitów rosyjskich na austriackich grekokatolików? Moim 
zdaniem pisane w tym okresie narracje wykorzystujące kontekst metafory insu-
rekcji-zjednoczenia sugerowały prognozę na przyszłość, czyli konieczność wyko-
rzystania potencjalnego konfliktu do politycznego i konfesyjnego zjednoczenia 
pozostałych ziem uważanych za historycznie przynależne do Rusi/Rosji. W dobie 
zmian układu sił na politycznej mapie Europy końca XIX w., tworzenia się blo-
ków militarnych, wobec coraz bardziej widocznej niechęci rosyjskiej państwowo-
ści względem Austrii, a szczególnie w obliczu zbliżającego się starcia zbrojnego, 
                                                 
91 И. Малышевский, dz. cyt., c. 47. Por. szerzej: N. Morwiec, Unia brzeska w twórczości historycz-
nej Iwana Małyszewskiego, „Пивденний Архiв” Вып. 16, Херсон 2004, c. 161–172. 
92 I. Наумович, Пятидесятилeтіе (1839–1889) возсоединенія съ православною церковію 
западно-русских уніатовъ. Исторический очеркъ, Санктпетербург 1889, c. 62. 
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cel propagowany przez autorów – zależny od korzystnych rozwiązań militarnych 
– nie musiał być odległy. 

Wskutek klęski caratu w wojnie światowej prognoza ta nie została spełnio-
na. Dokonana została kilkadziesiąt lat później przez zdolnego ucznia prawosław-
nego seminarium – Józefa Stalina, którego wbrew legendzie – jak przekonywał 
brytyjski historyk Simon Sebag Montefiore – nie wydalono z seminarium za dzia-
łalność polityczną, a za brak opłaty czesnego93. Jest coś symbolicznego w fakcie, 
że – wychowany na podręczniku Znamieńskiego – Soso-Gruzin (chociaż Osetyj-
czyk), adept wymarzonej przez Bołhowitinowa jedności rosyjsko-gruzińskiej,  
w rezultacie zwycięstwa w II wojny światowej (oraz klęski kolejnej polskiej insu-
rekcji) doprowadził do znacznych nabytków terytorialnych uzyskanych przez 
ZSRR, hegemonii militarnej Rosji, ale także do tzw. synodu lwowskiego 1946 r., 
kiedy to dawni galicyjscy grekokatolicy zostali „zjednoczeni” z – kontrolowaną 
przez komunistów – Cerkwią prawosławną94. 

IV. Powstanie styczniowe miało nie tylko znaczny wpływ na polityczne, 
społeczne i kulturowe oblicze Europy Środkowo-Wschodniej, ale – jak starałem 
się ukazać wyżej – kształtowało państwowo-cerkiewną historiografię rosyjską. 
Klęska insurekcji listopadowej przyspieszyła decyzje rosyjskich decydentów 
w sprawie poparcia akcji zjednoczenia unitów ze strukturą Cerkwi prawosławnej 
(1839 r.). Stanowiła ona „rewolucyjny” akt zarówno dla samych unitów, jak i dla 
rosyjskiej społeczności prawosławnej (jednocześnie „akt” ten – jak starałem się 
wykazać – stanowił tylko – powielaną na innych terenach imperium – zjednocze-
niową „kalkę” Bołchowitinowa). W jednej chwili owi znienawidzeni przez Ro-
sjan, spolonizowani i zlatynizowani Rusini – na skutek dzieła połockiego – stali 
się prawosławnymi Rosjanami. Zatem najważniejszym zadaniem stała się legity-
mizacja „aktu”, m.in. poprzez skonstruowanie dziejowej wykładni zjednoczenia 
oraz przyznanie, że konflikt między polsko-katolickimi a rosyjsko-prawosławnymi 
elementami miał niebagatelne znaczenie w kształtowaniu zachodnioruskiej spo-
łecznej mentalności, że właśnie odrzucenie tego pierwszego elementu stworzyło 
postunickiego prawosławnego, zachodnioruskiego Rosjanina. Ciekawy jest fakt, 
że to (post)unici: uniccy duchowni i ich potomkowie – świadomi swojego „skaże-
nia” polonizmem i latynizmem – jako „nowi” rosyjsko-prawosławni obywatele 
imperium musieli napisać historiozoficzną wykładnię swojej konwersji i przez 
wiele dziesięcioleci owej wykładni bronić. 

Antyzjednoczeniowa reakcja opinii europejskiej przyczyniła się do liberali-
zacji polityki rosyjskiej względem Kościoła katolickiego i „kwestii” polskiej. Ta-
kie działania – w oczach rzeczników zjednoczenia – nie tylko osłabiały tempo 
przemian, wręcz zagrażały całemu dziełu zjednoczeniowemu. Twórczość histo-
ryczna byłego unity, Józefa Siemaszki, ubiegającego się w tym okresie o admini-

                                                 
93 S.S. Montefiore, Young Stalin, Vintage Books 2007, p. 73–74. 
94 Por.: G. Motyka, Geneza, przebieg, skutki akcji „Wisła” w polskiej historiografii Posiedzenie 
Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych poświęcone 60 rocznicy akcji „Wisła” w dniu 22 maja 
2007 roku [PDF]. 
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stracyjno-państwową protekcję dla swoich działań, akcentowała dziejową ko-
nieczność zjednoczeń, lansując rosyjski i prawosławny duch w łonie zachodnioru-
skiej, unickiej społeczności wiernych. Jego uczeń, jednocześnie znany historyk, 
Mikołaj Kojałowicz, wsparty słowianofilskim podziałem na arystokracje łacińską  
i rusko-prawosławne chłopstwo, dowodził wszechdziejowego i cywilizacyjnego 
zagrożeniu Rosji ze strony panów-łacinników.  

Wydarzenia powstania styczniowego bezpośrednio uderzały w zachodnio-
rusizm poddając w wątpliwość narodowo-religijne zjednoczenie. Nie dziwi zatem 
fakt, że polski zryw narodowy wymusił na decydentach rosyjskich konieczność 
przeprowadzenia radykalniejszych działań, a powołanie na generał-gubernatora 
Michała Murawjowa znamionowało zezwolenie na przedsięwzięcie brutalnych 
rozwiązań siłowych. Krwawe posunięcia Murawjowa zwróciły uwagę rosyjskiej 
opinii publicznej, wywołując reakcję rosyjskich urzędników i niechęć władcy.  
W tym kontekście jego Pamiętnik oraz artykuły drukowane na łamach wspierane-
go przez niego „Wiestnika” miały wytłumaczyć czytelnikom logikę przeprowa-
dzonych działań. Posiłkując się analizami zachodnioruskich dziejów starano się 
ukazywać fiasko wszelkich działań propolskich i prokatolickich zagrażających 
podstawom rosyjskiej i prawosławnej hegemonii na tych terenach. Zdaniem publi-
cystów powstania były wywoływane przez samych Rosjan niepotrafiących upra-
wiać bardziej stanowczej polityki względem Polaków. Jednocześnie polskie naro-
dowe „zrywy” stawały się momentem zwrotnym dziejów, gdyż inspirowały zjed-
noczeniowe działania władców. W pewnym momencie historycy zdali sobie 
sprawę z faktu pewnej dwoistości oceny insurekcyjnych wydarzeń. Wskazywali 
na miałkość polskich dążeń niepodległościowych, które zawsze – ich zdaniem  
– kończyły się klęską powstańców-buntowników, jednocześnie akcentowali fakt, 
że przynosiły one narodowe i konfesyjne wyzwolenie ciemiężonych przez pol-
skość i katolicyzm Rusinów (Rosjan). Owa metafora insurekcji-zjednoczenia zo-
stała użyta w latach 80-tych do utworzenia nowej historiozofii dotyczącej greko-
katolickich Rusinów Galicyjskich. Wobec koncepcji zakładającej zjednoczenie 
wszystkich ziem ruskich pod jednym panowaniem i jedną religią przewidywano 
potrzebę rozwiązania siłowego w Galicji, co mogło się zakończyć kolejnymi na-
bytkami terytorialnymi, ale i konfesyjnym zjednoczeniem. 
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POWSTANIE STYCZNIOWE 
W TWÓRCZOŚCI HISTORYCZNEJ HENRYKA ROLI 

Tematyce powstania styczniowego na ziemi częstochowskiej i w jej okoli-
cach poświęcono wiele prac, a spośród nich na uwagę zasługują następujące: Wie-
sława Cabana – Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzy-
skich1, Kazimierza Jurka – Ziemia Częstochowska w powstaniu styczniowym 
1863–1864 r.2, Hieronima Konikowskiego – Śladami powstania styczniowego nad 
górną Wartą3, Ryszarda Kołodziejczyka – W dobie powstań narodowych4, Stani-
sława Łańca – Partyzanci żelaznych dróg roku 1863. Kolejarze i drogi żelazne 
w powstaniu styczniowym5, Jana Milczarka – Powstanie styczniowe w Sieradz-
kiem6, Tadeusza Olejnika – Powstanie Styczniowe na ziemi wieluńskiej7 oraz Ry-
szarda Szweda – Powstanie styczniowe w Radomszczańskiem8 i Powstanie stycz-
niowe w Zagłębiu Dąbrowskim9. Zagadnienie powstania styczniowego na ziemi 
częstochowskiej, w swoich pracach, podejmował również Henryk Rola.

Henryk Rola urodził się 5 kwietnia 1930 r. w Duksztach, w woj. wileńskim. 
Jak sam twierdził, pochodził z rodziny inteligencko-pracowniczej – jego rodzica-
mi byli Bronisław i Aleksandra z domu Bajor10. Studiował na Wydziale Humani-
stycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończył w 1952 r. Jeszcze 
w czasie studiów (w 1951 r.) rozpoczął pracę w szkolnictwie średnim. W latach 
1951–1962 uczył w szkole dla dorosłych w Będzinie i w Częstochowie. W 1962 r. 
podjął pracę na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Historii Społecznej 

1 W. Caban, Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich, Warszawa-Kraków 
1989.
2 K. Jurek, Ziemia Częstochowska w powstaniu styczniowym 1863–1864 r., „Ziemia Częstochow-
ska” 1965, t. 5, s. 126–146.
3 H. Konikowski, Śladami powstania styczniowego nad górną Warta, „Ziemia Częstochowska” 
1984 (druk 1985), t. 14, s. 347–352.
4 R. Kołodziejczyk, W dobie powstań narodowych [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru 
jasnogórskiego, t. 2: W okresie niewoli 1793–1918, red. R. Kołodziejczyk, Częstochowa 2005, 
s. 290–295.
5 S. Łaniec, Partyzanci żelaznych dróg roku 1863. kolejarze i drogi żelazne w powstaniu stycznio-
wym, Warszawa 1974.
6 J. Mielczarek, Powstanie styczniowe w Sieradzkiem, Sieradz 1983.
7 T. Olejnik, Powstanie Styczniowe na ziemi wieluńskiej, Wieluń 2013.
8 R. Szwed, Powstanie styczniowe w Radomszczańskiem, Radomsko 1995.
9 Tenże, Powstanie styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim, Warszawa 1978.
10 Archiwum Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Akta Osobowe Henryka Roli, Kwe-
stionariusz Osobowy, sygn. 376/54.
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i Politycznej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach. Od 1 października 
1964 r. był zatrudniony w Śląskim Instytucie Naukowym w Katowicach na sta-
nowisku adiunkta, a 1 stycznia 1973 r. – jako samodzielny pracownik naukowo-
-badawczy, na stanowisku docenta. Ponadto w latach 1975–1979 prowadził semi-
narium magisterskie (z zakresu historii) oraz wykłady z historii Polski, na Wydzia-
le Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 15 marca 1991 r. 
został zatrudniony na czas nieokreślony (na drugim etacie) w Instytucie Filozo-
ficzno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Dyrektor 
Instytutu – Marceli Antoniewicz – powierzył mu, prowadzenie zajęć z zakresu 
Nauk Pomocniczych Historii. Docelowo, Rola miał prowadzić zajęcia z zakresu 
Historii Polski po 1945 r. Te plany pokrzyżowała jednak jego nagła śmierć11.

Dorobek naukowy Henryka Roli obejmuje ok. 120 artykułów monograficz-
nych, opracowań i recenzji, ok. 130 artykułów popularnonaukowych opublikowa-
nych na łamach prasy częstochowskiej i śląskiej oraz 7 prac zwartych: Powstanie 
styczniowe na Ziemi Częstochowskiej12, Przemysł hutniczy w Polsce Ludowej 
(1944–197513), Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie w Polsce Ludowej14 oraz redakcja 
prac: Huta Florian. Dzieje Zakładu i załogi 1828–197815, Huta Florian 1822
–198816, W 600-lecie miasta. Szkice z dziejów Żarek, Huta Pokój 1850–199017.

Tematykę powstania styczniowego Henryk Rola podjął przede wszystkim 
w pracy pt. Powstanie styczniowe na Ziemi Częstochowskiej. Rola to również 
autor następujących tekstów: Szlakami powstania styczniowego18, Rok 1863 
w ziemi częstochowskiej19, Częstochowa w dniach powstania 1863 roku20, Bitwa 
pod Kruszyną21 oraz Ostatnie walki powstańców w roku 186422. Należy jednak 
podkreślić, że mają one jedynie charakter popularnonaukowy.

Rola poprzez swoje prace chciał ukazać udział ziemi częstochowskiej 
w powstaniu styczniowym. Historyk zaznaczył, że pojęcie „ziemi częstochow-

11 Przebieg pracy Henryka Roli: od 1 września 1951 r. do 31 sierpnia 1953 r. – Gimnazjum i Li-
ceum dla Dorosłych w Będzinie – stanowisko: nauczyciel;  od 1 września 1953 r. do 31 sierpnia 
1962 r. – Państwowe Gimnazjum i Liceum dla pracujących w Częstochowie – stanowisko: nau-
czyciel; od 1 września 1962 r. do 30 września 1964 r. – Wyższa Szkoła Ekonomiczna (Katowice) 
– stanowisko: starszy asystent; od 1 października 1964 r. – Śląski Instytut Naukowy (Katowice) 
– stanowisko: adiunkt; od  1 stycznia 1973 r. – Śląski Instytut Naukowy (Katowice) – stanowisko: 
docent – por.: Archiwum Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Akta Osobowe Henryka 
Roli, Wykaz dorobku, sygn. 376/54.
12 H. Rola, Powstanie styczniowe na Ziemi Częstochowskiej, Katowice 1965.
13 Tenże, Przemysł hutniczy w Polsce Ludowej (1944–1975), Katowice 1977.
14 Tenże, Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie w Polsce Ludowej, Katowice 1981.
15 Huta Florian. Dzieje Zakładu i załogi 1828–1978, red. H. Rola, Katowice 1980.
16 Huta Florian 1828–1988, red. H. Rola, Katowice 1988.
17 Huta Pokój 1850–1990, red. H. Rola, Katowice 1990.
18 H. Rola, Szlakami powstania styczniowego, „Nad Wartą” 1959, nr 1, s. 4.
19 Tenże, Rok 1863 w ziemi częstochowskiej, Jednodniówka, 10 lat liceum dla pracujących 
w Częstochowie, Częstochowa kwiecień 1956, s. 4.
20 Tenże, Częstochowa w dniach powstania 1863 roku, „Życie Częstochowy” 1963, nr 23, s. 6.
21 Tenże, Bitwa pod Kruszyną, „Życie Częstochowy” 1958, nr 208, s. 4.
22 Tenże, Ostatnie walki powstańców w roku 1864, „Nad Wartą” 1964, nr 7, s. 3.
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skiej” ma charakter jedynie umowny. Dlatego też, uwzględniając współczesne 
mu podziały terytorialne oraz związki ekonomiczno-administracyjne niektórych 
miejscowości z Częstochową w okresie istnienia Rzeczypospolitej szlacheckiej, 
w pewnym przybliżeniu wytyczył granice okolic podczęstochowskich w okresie 
powstania styczniowego. Przyjął, że należy do nich zaliczyć współczesne mu 
(praca została wydana w 1965 r.) powiaty częstochowski i kłobucki, należące 
wówczas do województwa katowickiego oraz miejscowości takie jak: Garnek, 
Kruszyna, Lelów, Działoszyn, Praszka i Koniecpol, znajdujące się wówczas na 
terenie województw: łódzkiego i kieleckiego23. W przekonaniu Henryka Roli: 

Częstochowa i jej okolice […] w okresie powstania styczniowego były terenem 
ożywionej walki partyzanckiej. Ze względu na sąsiedztwo z zaborem pruskim, 
okolice Częstochowy posiadały dla walki narodowowyzwoleńczej wyjątkowe 
znaczenie. Przez te tereny przebiegała trakcja warszawsko-wiedeńska, łącząca 
Częstochowskie nie tylko z Kongresówką, ale i z zaborem austriackim. W tych 
okolicach operowały zarówno oddziały powstańcze miejscowe i z Kaliskiego, jak 
i oddziały organizowane za kordonem granicznym Galicji24.

Walki narodowowyzwoleńcze w okolicach Częstochowy rozpoczęły się 
22 stycznia 1863 r. i trwały do 1 lipca 1864 r. Okres ten podzielił historyk na 
trzy etapy: pierwszy – okres zimowy oraz wczesnowiosenny, drugi – wiosenno-
-letni oraz trzeci – okres załamania walki wyzwoleńczej, czyli okres jesienny 
i zimowo-wiosenny (1863–1864)25.

Henryk Rola zaznaczył, że do opracowania planu powstania uwzględnia-
jącego region częstochowski (tzn. trójkąt Olkusz-Sosnowiec-Częstochowa) Cen-
tralny Komitet Narodowy przystąpił w 1862 r. Komisarzem na województwo 
kaliskie mianowany został Gustaw Wasilewski, naczelnikiem wojennym woje-
wództwa – Jan Drewnowski (ps. Jaworski), a cywilnym – Władysław Majewski.

Przygotowania podejmowane przez „Czerwonych” nie uszły uwadze 
„rządowi carskiemu”, który postanowił przeprowadzić pobór rekruta. W War-
szawie branki dokonano już w połowie stycznia (w nocy 14/15 stycznia), a na 
prowincji zaplanowano ją na 23 stycznia 1863 r. Dlatego też 15 stycznia 1863 r., 
Centralny Komitet Narodowy wyznaczył datę wybuchu powstania na noc z 22 
na 23 stycznia26.

W okolicach Częstochowy, wiadomość o planowanej brance spowodowa-
ła poruszenie wśród młodzieży pozostającej w kontakcie z ugrupowaniem 

23 Historyk pisał: „pojęcie »ziemia częstochowska« ma znaczenie raczej umowne i zaczęto go 
używać dopiero w literaturze regionalnej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Przed 
drugą wojną światową ukazały się w Częstochowie dwa tomy publikacji Ziemia częstochowska,
a po wojnie dalsze dwa. Ze względu na ciągłą zmianę przynależności administracyjnej ziemi 
częstochowskiej (do 1867 roku), trudno jest obecnie dokładnie ustalić zasięg terytorialny tego 
regionu” – H. Rola, Powstanie styczniowe…, s. 5. Badacz ziemi wieluńskiej prof. Tadeusz Olejnik 
zarzuca, że Henryk Rola „zaanektował” do ziemi częstochowskiej znaczną część tego historycznego 
terytorium, z Działoszynem, Praszką, Parcicami i Radoszewicami – zob. T. Olejnik, dz. cyt., s. 14.
24 H. Rola, Powstanie styczniowe…, s. 5. 
25 Tamże, s. 6–7.
26 Tamże, s. 28.
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„Czerwonych”. Część młodzieży opuściła miejsce zamieszkania. Inni przedsta-
wiali władzą carskim zaświadczenie o przynależności do stanu chłopskiego. 
Niektórzy młodzieńcy symulowali złe samopoczucie i zgłaszali się do Szpitala 
Najświętszej Panny Marii w Częstochowie27.

Wiadomość o decyzji Tymczasowego Rządu Narodowego o rozpoczęciu 
walki zbrojnej dotarła do Częstochowy 22 stycznia 1863 r. Rozkaz o powołaniu 
do powstania otrzymało kilkadziesiąt osób. Na miejsce zbiórki wyznaczono 
Poraj, gdzie na spiskowców miał czekać dowódca oraz broń. Jednak w wyzna-
czonym miejscy nie czekały ani dowódca, ani broń. Dlatego też spiskowcy zo-
stali skierowani do oddziału Apolinarego Kurowskiego, stacjonującego w okoli-
cach Ojcowa (województwo krakowskie)28. Rola pisał: 

[…] w pierwszych dniach powstania nie udało się utworzyć spiskowcom więk-
szego oddziału partyzanckiego. Sytuacja powstańców z ziemi częstochowskiej by-
ła niesłychanie trudna. Spotkali się z biernym stanowiskiem większości ziemiań-
stwa i chłopów. Mieli przeciwko sobie kilkunastokrotną przewagę nieprzyjaciela, 
[gdyż – A.C.-H.] Częstochowa uważana była przez władze carskie za ważny 
punkt strategiczno-komunikacyjny ze względu na linię kolejową łączącą zabór ro-
syjski z zagranicą, a także bliskość granicy pruskiej i austriackiej. Żołnierze sta-
cjonujący w Częstochowie dopuszczali się licznych grabieży, zaś carscy oficero-
wie nie mieli posłuchu29.

Monografia Henryka Roli, to szczegółowa charakterystyka walk powstań-
czych w okolicach Częstochowy. Dowiadujemy się z niej, że dowódcą oddziału 
powstańczego w ziemi częstochowskiej w tym okresie był płk Teodor Ciesz-
kowski. Pod koniec lutego jego oddział przebywał w okolicach Częstochowy, 
a 26 lutego doszło do spotkania powstańców z pracownikami zakładów hutni-
czych w Pankach. Informacja o tym dotarła do władz rosyjskich, w związku
z czym z Częstochowy wyruszył w kierunku Panek płk Jewgraf Alenicz 
z dwiema rotami piechoty, pięćdziesięcioma kozakami i dwoma działami. Arma-
ty umieszczone pod Truskolasami oddały dwadzieścia salw, w wynik których 
zniszczono jedynie komin pieca fryszerskiego huty. Jednak biorąc pod uwagę 
przewagę przeciwnika, płk Cieszkowski wycofał się w kierunku Mrzygłodu. 
Fakt ten wykorzystało dowództwo rosyjskie, które ogłosiło komunikat o poko-
naniu powstańców30.

W nocy z 28 lutego na 1 marca na przebywających w Mrzygłodzie po-
wstańców napadły przybyłe z Częstochowy wojska rosyjskie. W walce zginęło 
siedmiu powstańców, kilku zostało rannych. Powstańcy udali się w kierunku 
Pieskowej Skały, gdzie połączyli się z partią Mariana Langiewicza. Po kilku 

27 Autor zaznaczył, że w wyniku kwerendy archiwalnej natrafił na listę zakwalifikowanych przez 
komisję poborową (na leczenie, bądź obserwację) do szpitala w Częstochowie. Na liście tej znaj-
dowało się 13 nazwisk. Byli to mieszkańcy: Krzepic, Kłobucka, Przyrowa, Kamienicy Polskiej, 
Mykanowa, Iwanowic, Błeszna i Siedlec – zob. tamże, s. 29.
28 Tamże, s. 30.
29 Tamże, s. 30–31.
30 Tamże, s. 35–36.
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dniach Cieszkowskiemu powierzono zorganizowanie partii powstańczej w po-
wiecie piotrkowskim. 19 marca na czele małego oddziału rozbił załogę rosyjską 
w Radomsku. Nękani przez Rosjan powstańcy w ciągu dziesięciu dni przemie-
ścili się z Radomska przez Maluszyn, Lelów Olsztyn, Złoty Potok, Kuźnicę 
Masłowską koło Zawiercia, Mrzygód, Trzepizury koło Blachowni, Działoszyn, 
Łazy do Wielunia. Oddział Cieszkowskiego, pod Radoszewicami odparł Ro-
sjan31, a pod Kiełczygłowem i pod Brzeźnicą zmusił nieprzyjaciela do wycofa-
nia się w kierunku Pajęczna.

10 kwietnia, w okolicach Broszęcina (na północny-wschód od Wielunia) 
Cieszkowski wraz z 28 powstańcami został napadnięty przez znacznie liczniejsze 
siły nieprzyjacielskie. W czasie walki Cieszkowski został trafiony kulą. Ciężko 
rannego pułkownika przeniesiono do dworu w Leśniakach. Kozacy napadli na 
majątek, lancą przebili Cieszkowskiego, zrabowali posiadłość. Wracających 
z Leśniaków do Praszki Rosjan zaatakował Józef Oksiński, który był już wówczas 
znany w okolicach Częstochowy, biorąc odwet za śmierć Cieszkowskiego32.

Zdaniem Henryka Roli, przełomowym dla postania okazał się marzec 
1863 r. W tym bowiem miesiącu ugrupowanie „Białych” przystąpiło do powsta-
nia33. Ożywienie walki powstańczej, Rola zauważył również na terenie ziemi 
częstochowskiej oraz w pozostałych rejonach województwa kaliskiego. Na wy-
mienionych terenach nastąpiło ono w kwietniu i maju. Naczelnikiem sił zbroj-
nych powiatu wieluńskiego – często przebywającym w okolicach Częstochowy 
– został Aleksander Lüttich (do końca marca oficer oddziału Oksińskiego). 
W drugiej połowie kwietnia, w okolicach Działoszyna, z partią Lütticha miał się 
połączyć oddział Franciszka Parczewskiego (naczelnika wojennego powiatu 
kaliskiego, który miał do swojej dyspozycji 300–500 powstańców). Jednak 20
kwietnia pod Ochędzynem (22 km na północny-zachód od Wielunia) oddział 
Parczewskiego napotkał wojsko rosyjskie. Doszło do wymiany ognia – zginął 
w niej jeden powstaniec i czterej Rosjanie34. Oddział Parczewskiego wymknął 
się Rosjanom i udał się w kierunku Rudnik (między Praszką a Krzepicami). 22 
kwietnia w lesie niedaleko wioski Kluski-Pustkowie (Pustkowo) – 16 km od 
Praszki – doszło do bitwy. Parczewski na skutek dużych strat (zebrał tylko 
dziewięcioro ludzi) musiał wycofać się w kierunku Parzymiechów35.

Na pomoc Parczewskiemu zmierzał Lüttich, ale 23 kwietnia otrzymał 
wiadomość, że sam jest ścigany przez Rosjan. Wiedząc o klęsce Parczewskiego 
wycofał się do lasu więckiego między Popowem a Wąsoszem, tam jednak natra-
fił na ukrytą piechotę rosyjską. Do bitwy doszło na północ od Popowa. Lüttich 
nie mogąc wytrzymać ognia wycofał się wzdłuż traktu wiodącego do Wąsoszy 

31 Szczegółowy opis został umieszczony w pracy Tadeusza Olejnika – zob. T. Olejnik, dz. cyt., 
s. 109–121.
32 H. Rola, Powstanie styczniowe…, s. 36–39; por. T. Olejnik, dz. cyt., s. 122–124.
33 H. Rola, Powstanie styczniowe…, s. 42.
34 Por.: T. Olejnik, dz. cyt., s. 132.
35 H. Rola, Powstanie styczniowe…, s. 43–44; T. Olejnik, dz. cyt., s. 133 i nast.
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– przekroczył Wartę i udał się na północ. Według powstańców, w bitwie tej 
Rosjanie ponieśli znaczne straty. Rosjanie w swoim komunikacie podali, że 
wzięli do niewoli trzydziestu powstańców. W aktach parafii Wąsosz, można 
odnaleźć informacje o trzydziestu czterech zabitych powstańcach36. Należy za-
znaczyć, że opis tejże bitwy podany przez H. Rolę zawiera jednak błędy. Odnaj-
dziemy je w pisowni nazwisk powstańców. T. Olejnik uchybienia odnalazł 
w trzech zapisach: Zygmunt Siwik figuruje w narracji Roli jako Siwek, Jakub 
Śliwicki jako Śliwecki, a Teofil Tylisz (Tiliż) jako Tilicz37. Uchybienia dotyczą 
również charakterystyki Kazimierza Michalskiego. Zdaniem Roli Michalski był 
uczniem. W przekonaniu T. Olejnika, „jest to mocno wątpliwe, ponieważ w dniu 
śmierci miał 34 lata, a nie był to wiek uczniowski”38.

Po bitwie pod Popowem – Wąsoszem, dowództwo rosyjskie wysłało ko-
lumnę wojsk do północno-zachodniej części województwa kaliskiego, gdzie 
stacjonował oddział Edmunda Taczanowskiego. Konfrontacja rozpoczęła się na 
lewym brzegu Warty pod Pyzdrami. Najważniejsze starcie miało miejsce pod 
Ignacewem (między Sompolnem a Ślesinem), gdzie powstańcy ponieśli klęskę. 
Na pomoc partii Taczanowskiego zmierzał Oksiński, został jednak zaatakowany 
przez Rosjan 39. Na skutek poniesionych strat Oksiński wycofał się w lasy pod 
Szczercowem40. Rola pisał: 

[…] późną wiosną obserwujmy w okręgu wieluńsko-częstochowskim pewne 
ożywienie ruchu partyzanckiego. Wraz z rozwojem nowych oddziałów powstań-
czych umacniała się też polska organizacja wojskowa i cywilna. W większości 
wiosek i małych miasteczek ziemi częstochowskiej, a także innych regionów wo-
jewództwa kaliskiego, gdzie nie było wojsk rosyjskich, administracja carska zo-
stała w poważnym stopniu sparaliżowana. Z urzędów i szkół pozrywano godła 
carskie, a urzędnicy wykonywali polecenia dowódców oddziałów powstańczych. 
Poczta znajdowała się prawie całkowicie pod kontrolą władz polskich. Ponadto 
powstańcy mieli do swojej dyspozycji własną tzw. pocztę narodową41.

Należy pamiętać, że był to czas zmian w organizacji powstańczej. Tym-
czasowy Rząd Narodowy został przekształcony (10 maja 1863 r.) w Rząd Naro-
dowy. Jego struktury zostały opanowane przez grupę z prawego skrzydła 

36 H. Rola, Powstanie styczniowe…, s. 44–45.
37 T. Olejnik, dz. cyt., s. 288, 290–291.
38 Tamże, s. 283.
39 Rola pisał: „Oksiński otrzymał (6 maja) polecenie od Rządu Narodowego, aby przybyć z pomo-
cą siłom Taczanowskiego. W tym dniu Oksiński przebywał w południowo-wschodnich okolicach 
województwa między Wartą a Pilicą. Jego partia wraz z niedobitkami powstańców Lütticha liczyła 
około 900 ludzi. w czasie bitwy pod Ignacewem, tj. 8 maja, powstańcy Oksińskiego zaatakowani 
zostali pod Rychłocicami przez pułkownika Pomerancewa. Znaczna część niewyćwiczonych 
w boju kosynierów zbiegła z pola walki, a strzelcy ponieśli znaczne straty. Oddział zmniejszony 
do około 500 żołnierzy cofnął się w tereny lesiste pod Szczercowem” – H. Rola, Powstanie stycz-
niowe…, s. 47.
40 Tamże, s. 46.
41 Tamże, s. 47.
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„Czerwonych” i przedstawicieli „Białych”. Zmiany nastąpiły również w organi-
zacji wojskowej województwa kaliskiego. Rola pisał: 

[…] bezczynność pułkownika Jaworskiego po bitwie ignacewskiej spowodowała 
jego dymisję, a w następstwie mianowanie przez Rząd Narodowy Taczanowskie-
go naczelnikiem sił zbrojnych województwa kaliskiego. Naczelnikiem cywilnym 
województwa pozostał do połowy lipca Władysław Majewski. W powiecie wie-
luńskim naczelnikiem cywilnym był Pelagiusz Cielecki z Świątkowic.
W czerwcu 1863 r. aresztowany został sekretarz Majewskiego. Rząd Narodowy 
w obawie przed aresztowaniem naczelnika przeniósł go na stanowisko komisarza 
do Galicji. Jego miejsce objął Aleksander Bierawski, który posiadał w swym ręku 
uprawnienia komisarza rządu i naczelnika cywilnego województwa […].
Z końcem maja Taczanowski został naczelnikiem sił powstańczych dwóch woje-
wództw: kaliskiego i mazowieckiego, a potem awansował do stopnia generała 
brygady. Kapitan Pini objął stanowisko naczelnika sił zbrojnych trzech południo-
wych powiatów województwa (piotrkowskiego, sieradzkiego i wieluńskiego). Do-
radcami jego zostali Lüttich i Oksiński. Pini okazał się jednak słabym dowódcą, 
toteż faktycznie naczelnikami sił zbrojnych w powiatach byli: major Oksiński 
w piotrkowskim i w sieradzkim, a major Lüttich w wieluńskim42.

W tym czasie na terenie całego województwa kaliskiego można zaobser-
wować wzmożoną aktywność partii powstańczych. Zdaniem Roli, wynikała ona 
z postawy mas chłopskich. Chłopi coraz częściej i liczniej przyłączali się do 
oddziałów powstańczych. Jednak nie wszyscy ochotnicy mogli zostać przyjęci 
do oddziału Taczanowskiego, gdyż nie dysponował on nadwyżkami broni palnej 
i amunicji. Mimo to uznał on, że przez upadkiem powstanie może uratować 
tylko odwołanie się do ludu. Dlatego też 14 maja wydał odezwę skierowaną do 
obywateli województwa, która wzywała do pospolitego ruszenia przeciw woj-
skom rosyjskim. Pospolite ruszenie miało objąć każdego mężczyznę w wieku od 
18–35 lat. Natomiast ci, którzy nie poddali się woli odezwy mieli zostać osądze-
ni przez sądy doraźne. Odezwę Taczanowskiego skrytykował Rząd Narodowy, 
który uznał, że rozszerzenie akcji zbrojnej należało zaplanować dopiero po żni-
wach43. Po tej porażce, Taczanowskiego ogarnęła stagnacja. Swoją aktywność 
ograniczył do organizowania szwadronów kawalerii narodowej, co zaowocowa-
ło zaniedbaniem oddziałów strzeleckich. W efekcie zarówno w maju, jak 
i w czerwcu większość sił zbrojnych województwa kaliskiego nie uczestniczyła 
w walkach44.

Zdaniem Henryka Roli, w okresie letnim, ożywienie akcji partyzanckiej 
można zauważyć w południowo-wschodnim krańcu województwa kaliskiego, tj. 
na ziemi częstochowskiej. Walkę podjazdową prowadził w tym czasie Józef 
Oksiński. W II poł. maja jego oddział wyruszył do Koniecpola, gdzie 25 maja 
doszło do bitwy, po której powstańcy wycofali się w kierunku Złotego Potoku45.

42 Tamże, s. 47–48.
43 Tamże, s. 49.
44 Tamże, s. 49–50.
45 Tamże, s. 50–52.
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Oddział Oksińskiego stacjonował w zamożnych dworach ziemiańskich 
między Wartą a Pilicą. Nie zatrzymywał się nigdzie dłużej niż jedną dobę. Tym 
sposobem unikał walki z Rosjanami, a wzmacniał swój oddział. Na tym terenie 
stacjonowały również inne oddziały, np. Zygmunta Chmieleńskiego. Rosjanie 
nie dopuścili do ich połączenia – 28 czerwca oddział pod dowództwem gen. 
Czengery zaatakowały Oksińskiego pod Maluszynem (na północny zachód od 
Koniecpola). Ten wycofał się do Trzebnicy, gdzie stoczył kolejną bitwę. Po-
wstańcy zostali rozbici i aby Rosjanie nie przejęli oddziału, Oksiński podjął 
decyzję o jego rozpuszczeniu. Sam udał się na teren Kielecczyzny46.

Oddział Chmieleńskiego, w okolice Częstochowy przybył po 20 czerwca. 
Rola pisał: 

Chmieleński był doskonałym dowódcą walki partyzanckiej. Potyczki, jakie sta-
czał, umacniały w powstańcach wiarę w talent i męstwo dowódcy, który w naj-
trudniejszych warunkach potrafił skutecznie przeciwstawiać się wrogom. Zarów-
no strzelcy, jak kosynierzy przywiązywali się do młodego dowódcy, krzepili się 
jego nieustraszoną i rozumną odwagą. Trzymał się taktyki rozdzielania oddziału 
na drobniejsze grupy wobec zbyt silnego nieprzyjaciela i atakowania wroga, gdy 
ten był przynajmniej w równej sile. Najczęściej dzielił oddział na kompanie, które 
w promieniu kilku mil lokował, a na dany znak oddział złożony z kilkuset ludzi 
stawał do boju47.

Pierwszą bitwę na ziemi częstochowskiej Chmieleński stoczył 6 lipca 
1863 r. we wsi Polnik koło Janowa. Miał świadomość, że będzie celem dla Ro-
sjan, dlatego postanowił wyprzedzić działania przeciwnika. Zaatakował Rosjan, 
zaskakując ich w trakcie kąpieli w stawie. Ci żołnierze, którzy zdołali uciec 
skierowali się w stronę Janowa. Chmieleński przejął: tabor, konie, broń, amuni-
cję oraz kilku jeńców. Nadciągające z Częstochowy wojska rosyjskie skłoniły 
powstańców do wycofania się w kierunku Złotego Potoku. W zemście za ponie-
sioną klęskę, Rosjanie podpalili miasteczko Janów i wieś Polnik.

Następnie oddział Chmieleńskiego został zaatakowany pod Janowem 
w nocy z 7 na 8 lipca. Przewaga liczebna Rosjan zmusiła powstańców do wyco-
fania się w kierunku Koziegłów – Rosjanie odzyskali wszystko to, co stracili 
w Polniku. Jednakże według Wiesława Cabana do starcia z Rosjanami doszło 
9 lipca pod Julianką48.

Po odwrocie spod Złotego Potoki, oddział Chmieleńskiego stacjonował 
w lesie w pobliżu wsi Rudniki między Koniecpolem a Włoszczową. W lipcu do 
oddziału dołączyło 27 świetnie uzbrojonych i umundurowanych Ślązaków 
– dezerterów z armii pruskiej. Wśród powstańców znajdowało się również kilka 
kobiet. Rola podkreślił, że kobiet walczących z bronią w ręku w oddziałach par-
tyzanckich było niewiele, a te z oddziału Chmieleńskiego, wykonywały służbę 
wojskową na równi z mężczyznami.

46 Tamże, s. 52–53.
47 Tamże, s. 54–55.
48 W. Caban, dz. cyt., s. 93.
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28 lipca do Chmieleńskiego dotarła wiadomość o zbliżającym się nieprzy-
jacielu w sile cztery rot piechoty z czterema działami, szwadronu dragonów 
i sotni kozaków. Chmieleński postanowił stoczyć bitwę pod Rudnikami. Przyjął 
pozycję obronną. Spodziewał się ataku z tyłu, a wojska rosyjskie zaatakowały od 
frontu. Bitwa rozpoczęła się rano, a zakończyła się wieczorem. Wieczorem Ro-
sjanie wycofali się z Rudnik. Bitwa była niezwykle zacięta. Pochłonęła wiele 
ofiar zarówno po stronie powstańców, jak i Rosjan49. Należy jednak podkreślić, 
że zdaniem Cabana, bitwa ta miała miejsce 27 lipca50.

W tym czasie, oddział Taczanowskiego przebywał w powiecie sieradz-
kim. Taczanowski starał się unikać bitew zaczepnych. Nie zawsze to było moż-
liwe. Dlatego też np. 26 sierpnia jego kosynierzy rozbijają pod Sędziejowicami 
oddział gwardii złożony z arystokracji rosyjskiej oraz pół sotni kozaków kubań-
skich51. Należy zaznaczyć, że opis i tejże bitwy podany przez Rolę zawiera błąd 
merytoryczny. Według Olejnika, jeden z wymienionych tam powstańców – na-
zwiskiem Chrzan – miał na imię Jan, a nie jak podawał Rola – Józef52.

Taczanowski miał świadomość koncentracji sił nieprzyjaciela. Topografia 
powiatu sieradzkiego utrudniała walkę partyzancką. Po bitwie sędziejowskiej 
oddział Taczanowskiego ruszył na południe, w kierunku Zalesia i Przeczni. Po-
wstańcy przemieszczali się ok. 30 km dziennie. 28 sierpnia znaleźli się pomię-
dzy Radomskiem a Częstochową. Jednak o kierunku marszu dowiedziało się 
dowództwo rosyjskie. Taczanowski, nocą z 28 na 29, chciał umknąć przeważa-
jącym siłom wroga – wykonując marsz z Borowna na Koniecpol. Pod Nieznani-
cami natknął się jednak na wroga53. Rola pisał: 

[…] zamiast atakować przeciwnika wprost, Taczanowski podjął fatalną w skut-
kach decyzję okrążenia nieprzyjaciela, w wyniku czego dywizja cofnęła się w kie-
runku północno-wschodnim na Nieznanice, Zdrową i Kruszynę. To opóźnienie 
spowodowało, że do walki włączyła się inna kolumna wojsk rosyjskich […]. Ta-
czanowski, który zamierzał otoczyć Rosjan, sam dostał się w okrążenie. Jazda 
polska przyzwyczajona do ciągłej rejterady, a nie zaprawiona do nieoczekiwanych 
walk, nie potrafiła oprzeć się atakom huzarów carskich. Konie na widok rozpry-
skujących się rakiet płoszyły się i wpadały na piechotę. Husarzy korzystając 
z dezorientacji dowództwa „rąbali bez miłosierdzia cofających się ułanów pol-
skich”. Piechota zaś nie była w stanie przeciwdziałać skutecznie szarżującej bez 

49 H. Rola, Powstanie styczniowe…, s. 56–60.
50 Caban pisał: „w historiografii, za Zielińskim przyjmuje się, że bitwa pod Rudnikami miała 
miejsce 28 lipca. Na tę nieścisłość zwrócił już uwagę Mączyński podczas dyskusji na IX Po-
wszechnym Zjeździe Historyków Polskich w 1963 r. Zieliński popełnił błąd, przyjmując przy 
ustaleniu daty bitwy informacje, które zostały podane w prasie powstańczej. Wójt gminy Rudniki, 
a więc człowiek najbardziej zorientowany, w swym raporcie do władz wojskowych podał, że 
bitwa odbyła się 27 lipca około godziny 17. Tę samą datę podaje burmistrz Kurzelowa, gdzie po 
bitwie przywieziono ciała 28 powstańców. Tego samego zdania jest też Berg i Potto”– W. Caban, 
dz. cyt., s. 96.
51 H. Rola, Powstanie styczniowe…, s. 61–64.
52 T. Olejnik, dz. cyt., s. 265.
53 H. Rola, Powstanie styczniowe…, s. 61–64.
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przerwy jeździe carskiej. Straty wroga były bardzo małe […]. Dywizja – najlicz-
niejsza w całym województwie kaliskim – w ciągu kilku godzin przestała istnieć54.

Bitwa ta, zakończyła rozwój walki wyzwoleńczej na ziemi częstochow-
skiej oraz w całym województwie kaliskim. Gen. Edmund Taczanowski opuścił 
kraj, a ocaleli powstańcy podzielili się na mniejsze partie pod dowództwem 
Franciszka Kopernickiego, Kajetana Słupskiego oraz Władysława Miśkiewicza 
i rozproszyli się po całym województwie55.

7 września 1863 r. naczelnikiem wojennym Kaliskiego został płk Koper-
nicki. Zamierzał on zorganizować siły zbrojne na zasadzie terytorialnej, co mia-
ło pomóc w rozproszeniu wojsk nieprzyjaciela w terenie, celem ich niszczenia. 
Jednak powstańcom brakowało broni56.

Władze rosyjskie próbowały tworzyć straże wiejskie57, lecz działania te 
spotykały się z oporem chłopów. Junkrowi pruskiemu udało się utworzyć straż 
wiejską we wsiach Dźbów i Kamienicy Polskiej. 26 września w Dźbowie zjawił 
się patrol oddziału Jana Przybyłowicza i Konstantego Kraszewskiego, w celu
odebrania strażnikom broni. Część chłopów broń oddała dobrowolnie. Kilku 
stawiało opór – szybko jednak zostali rozbrojeni i zgodnie z wyrokiem sądu 
polowego skazani na śmierć poprzez powieszenie58.

Ostatnią większą bitwę na ziemi częstochowskiej stoczono 3 października 
1863 r., między Kocinem a Ostrowcami, w gminie Miedzno. Brały w niej udział 
połączone plutony Kraszewskiego i Przybyłowicza, które udały się do miasta 
Działoszyn, by zebrać zaległy podatek narodowy. W drodze powrotnej powstań-
cy na nocny odpoczynek wybrali las między Kocinem a Ostrowami. Powstańcy 
zostali okrążeni i zaatakowani przez siły wroga pod dowództwem mjr. Pisanko. 
Powstańcy walczyli długo i dzielnie, mimo to zostali pokonani. Była to krwawa 
bitwa, gdyż wszystkich rannych żołnierze carscy mordowali. Oszczędzono tylko 
rannego por. Kraszewskiego oraz złapanego podczas ucieczki Przybyłowicza. 
Zostali oni 12 października powieszeni w Dźbowie59.

Powstańcy walczyli nadal, choć ze zmiennym szczęściem. Rola pisał: 
[…] z innych potyczek na ziemi częstochowskiej należy zanotować stracie po-
wstańców pod Krzepicami […]. Otóż na początku października Kopernicki pole-
cił pułkownikowi Słupskiemu połączenie się z oddziałem Matuszewicza w celu 
przeprowadzenia niespodziewanej akcji przeciw stacjonującemu tam szwadrono-
wi objeszczyków w liczbie 120 żołnierzy. 13 października dołączyły siły po-
wstańców pod komendą Słupskiego dotarły do Działoszyna […]. Nocą powstańcy

54 Tamże, s. 64–65.
55 Tamże, s. 65.
56 Tamże, s. 66.
57 Rola pisał: „władze carskie próbowały tworzyć straże wiejskie pod dowództwem sołtysów 
i wójtów. Instrukcja naczelnego sztabu wojsk carskich głosiła: »Wójtowie, sołtysi lub radni obo-
wiązani są wszelkie indywidua zbrojne lub do band burzycieli należące, jako też wszelkich włó-
częgów niezwłocznie aresztować i z przybraniem w razie potrzeby stosowanej ilości włościan 
najbliższej władzy odstawić«” – tamże, s. 68–69.
58 Tamże, s. 69.
59 Tamże, s. 76. Por.: T. Olejnik, dz. cyt., s. 87.
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mieli wyruszyć ze wsi Strzelce, przeprawić się przez rzekę Wartę i nad ranem na-
paść znienacka na obejszczyków. Niestety, plan nie powiódł się, ponieważ kom-
pania straży granicznej, uprzedzona o ruchach powstańców, opuściła Krzepice. 
Powstańcy napotkali nieprzyjaciela dopiero w pobliżu Praszki, gdzie stacjonował 
posterunek składający się z 25 objeszczyków, których zaatakowali i kilku 
z nich zabili, a reszta uciekła. Niedaleko Praszki zastąpiły powstańcom drogę 
dwie kompanie piechoty i 50 kozaków dowodzonych przez kapitana Wendorfa 
z Wielunia. Ponadto od Krzepic ruszyła jazda straży granicznej. Wendorf dości-
gnął powstańców w Rudnikach […]. Słupski wycofał się wzdłuż traktu biegnące-
go na pograniczu pruskim w kierunku Kalisza. Zdołał jeszcze wysłać podjazd do 
wsi Kowale w pobliżu Praszki, celem zlikwidowania stacjonującego tam plutonu 
objeszczyków. W czasie walk w Kowalach powstańcy zostali zaatakowani przez 
Wendolfa, wspomaganego jeszcze przez 100 kozaków. Odwrót oddziałów pol-
skich w kierunku Skomlina […] przekształcił się w ucieczkę. W pobliżu Skomlina 
załamał się mostek, co dopełniło paniki. Przy mostku poległo 20 powstańców, 
w tej liczbie oficerowie: Frydrych, Kowalski i Ogiński. Dopiero w Złoczewie 
rozbitkowie uwolnili się od pościgu, rozpraszając się po całym województwie ka-
liskim. Matuszewicz załamany klęską rozchorował się i wyjechał na leczenie do
Francji60.

W swojej narracji Rola wspomniał również o bitwie pod Dzierzgowem. 
Jej genezy należy szukać w połowie października, kiedy to na teren wojewódz-
twa krakowskiego i sandomierskiego przybył generał Józef Hauke-Bosak. Został 
on naczelnikiem województw krakowskiego i sandomierskiego. Nominację na 
pułkownika i szefa sztabu gen. Bosaka otrzymał Zygmunt Chmieleński. 18 paź-
dziernika Bosak dokonał przeglądu sił zbrojnych obu województw, które liczyły 
niespełna tysiąc dwustu ludzi. Przeciwko oddziałom Bosaka i Chmieleńskiego 
ruszyło wojsko rosyjskie. Chmieleński pokonał Rosjan pod Dzierzgowem, na-
tomiast Bosak najpierw poniósł porażkę pod Jeziorkiem, a następnie (25 listopa-
da) zdobył Opatów. 16 grudnia, gen. Czengery urządził pod Bodzechowem 
w Kieleckiem, obławę na Chmieleńskiego, który został pojmany i 18 grudnia 
rozstrzelany w Radomiu61.

Po bitwie pod Bodzechowem, powstańcy wycofali się w Krakowskie. Ro-
la pisał: 

[…] po bitwie pod Bodzechowem powstańcy pod dowództwem Krzywdy (Rze-
wuskiego) i rotmistrza austriackiego Rosenbacha wycofali się z Sandomierskiego 
w Krakowskie, prowadząc drobne utarczki pod Cisowem i Złotym Potokiem 
w pobliżu Częstochowy. W grudniu piechota w liczbie około 2000 ludzi „rozeszła 
się na zimowe leże wobec szalonych mrozów, jakie nagle chwyciły”. W końcu te-
go miesiąca siły powstańców operujących na terenie województwa krakowskiego 
i sandomierskiego miały wynosić około 3500 ludzi, z czego przeszło 2/3 pozosta-
ło do bezpośredniej dyspozycji Bosaka62.

Bosak podjął jeszcze działania zmierzające do uaktywnienia powstania 
w Kaliskiem i Częstochowskiem. Jednak ostra zima, silny nieprzyjaciel, niepo-

60 H. Rola, Powstanie styczniowe…, s. 77.
61 Tamże, s. 74–75.
62 Tamże, s. 75.



Anna Czerniecka-Haberko276

wodzenia poprzednich miesięcy oraz brak wsparcia ze strony mocarstw zachod-
nich, spowodowały narastanie pesymistycznych nastrojów wśród powstańców63.
Dodatkowo 29 lutego 1864 r. ogłoszono w Galicji stan oblężenia. W jego wyni-
ku ściśle zamknięto granicę austriacką, co niezwykle utrudniło dostarczanie 
przez nią broni. Ponadto ogłoszono ukaz carski, który przewidywał uwłaszcze-
nie włościan na warunkach dekretu Rządu Powstańczego. Niewątpliwie zmieni-
ło to stosunek części chłopów do powstania64.

Walki wszczynano jeszcze wiosną, ale miały one jedynie charakter 
obronny. Jedna z nich miała miejsce 21 marca pod Krzepicami. Powstańcy zo-
stali w niej pokonani i przez wiele tygodni ukrywali się w lasach Złotego Potoku 
i Przyrowa. W Krakowie, gen. Bosak zorganizował niewielki oddział, który 
mimo kontroli władz austriackich zdołał przedostać się przez granicę i zmierzał 
ku Częstochowie. Został on jednak rozbity w okolicach tegoż miasta pod koniec 
kwietnia. 17 maja powstańcy zaatakowali dwie straże wiejskie w pobliżu grani-
cy pruskiej. Rola pisał: 

[…] jeszcze w końcu czerwca 1864 roku przedarło się do Galicji – mimo zao-
strzonej kontroli austriackiej straży granicznej – w okolice Częstochowy 20 po-
wstańców. Oddziałek ten zaatakował wojska rosyjskie w liczbie dwóch rot pie-
choty i stu kozaków. Kto partią dowodził – nie wiadomo. W nierównej walce 
19 powstańców poległo, a jeden dostał się do niewoli65.

W czerwcu gen. Bosak wysłał jeszcze jeden oddział do powiatu olkuskie-
go, jednak dotarł on tylko do Ojcowa, gdzie poniósł klęskę. I to były już ostatnie 
walki stoczone w regionie częstochowskim66.

Henryk Rola pisał: 
[…] powstanie w regionie częstochowskim trwało niemal półtora roku. dokład-
nych danych o liczebnym udziale mieszkańców tego regionu w powstaniu ustalić 
nie możemy, gdyż okolice te nie stanowiły wówczas odrębnej jednostki admini-
stracyjnej. Wszelkie dokumenty, zapiski, dotyczące udziału częstochowian 
w walce wyzwoleńczej, były niszczone, by nie wpadły w ręce wroga. Na podsta-
wie składu ilościowego oddziałów Oksińskiego i Chmieleńskiego, które organi-
zowały się m.in. na terenie ziemi częstochowskiej, oraz udziału częstochowian 
w innych partiach np. Kurowskiego, Taczanowskiego, można przyjąć, że co naj-
mniej 500 częstochowian brało udział w oddziałach powstańczych na terenie wo-
jewództwa kaliskiego, krakowskiego i sandomierskiego. Ponadto olbrzymia więk-
szość mieszkańców Częstochowy i miasteczek podczęstochowskich popierała 
ruch powstańczy67.

Ci, którzy brali czynny udział w powstaniu lub popierali go w jakiejkol-
wiek formie zostali obciążeni przez rząd carski wysokimi karami pieniężnymi. 
Częstochowa musiała zapłacić kontrybucję w wysokości 5000 rubli w złocie. Od 
ziemiaństwa i dzierżawców folwarków, zażądano kwoty, która była równa po-

63 Tamże, s. 78–79.
64 Tamże, s. 80.
65 Tamże.
66 Tamże.
67 Tamże, s. 80–81.
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dwójnemu podatkowi podymnemu i szarwarkowemu, i to pod groźbą egzekucji 
wojennej i ściągnięcia 25% za zwłokę68.

Henryk Rola w swojej narracji podkreślił, że powstanie styczniowe to 
ostatni w XIX w. tak duży zryw społeczny oraz narodowowyzwoleńczy. Histo-
ryk dowodził, że w walkę powstańczą istotny wkład wniosła ziemia kaliska 
i częstochowska. W jego przekonaniu, w czasie trwania powstania styczniowe-
go, na ziemi częstochowskiej stoczono co najmniej 40 bitew i potyczek. Choć:

[…] warunki terenowe – pisał Rola – nie były korzystne dla powstańców. Wo-
jewództwo kaliskie ciągnęło się pasem wzdłuż granicy pruskiej od Skulska 
i Sompolna na północy do Koniecpola i Częstochowy na południu, mieszcząc się 
w widłach rzek: Pilicy, Neru, Warty i Prosny. Najszersza część środkowa zasad-
niczo nie nadawała się do działań partyzanckich ze względu na brak lasów oraz 
liczne garnizony rosyjskie. W części południowej przebiegała trakcja warszaw-
sko-wiedeńska, która biegła przez Piotrków, Radomsko i Częstochowę. Ułatwiała 
ona niewątpliwie szybkie przerzuty wojsk carskich i stanowiła poważne niebez-
pieczeństwo dla małych oddziałów partyzanckich. Od południa województwo ka-
liskie graniczyło z województwem krakowskim, a na odcinku południowo-
wschodnim z sandomierskim69.

W pierwszym okresie powstania (zimowym i wczesno-wiosennym) naj-
większą aktywnością wykazała się młodzież zagrożona branką. Mimo, że nie 
posiadali profesjonalnej broni, napadali na posterunki wroga, co wywoływało 
panikę wśród dowódców rosyjskich. Okres drugi (wiosenno-letni) to apogeum 
walk narodowo-wyzwoleńczych w okolicach Częstochowy. Rola pisał: 

[…] walka narodowowyzwoleńcza osiągnęła największy rozmach, przyłączyły się 
do niej elementy szlacheckie z obozu „białych”, by zahamować radykalizm spo-
łeczny powstania kierowanego przez „czerwonych”. Do szeregów powstańczych 
stopniowo garnęli się i chłopi – bardziej uświadomieni narodowo – w nadziei, że 
walka zmieni radykalnie ich sytuację prawno-ekonomiczną. Na ogół wypadków 
wrogiego stosunku chłopów do powstania – z wyjątkiem mieszkańców wsi rzą-
dowej w Dźbowie – na terenie ziemi częstochowskiej nie spotykamy. Przez okoli-
ce Częstochowy przechodzą oddziały z Galicji i Kaliskiego na pomoc powstań-
com, przewożona tędy była broń do innych regionów województwa kaliskiego 
i krakowskiego. W okresie tym zostały stoczone pierwsze większe potyczki i bi-
twy – największa pod Kruszyną (29 sierpnia)70.

W okresie trzecim (jesiennym i zimowo-wiosennym) nastąpiło załamanie 
się walki wyzwoleńczej. Ziemia częstochowska, jako teren nadgraniczny, stała się 
miejscem stacjonowania znacznej ilości wojska rosyjskiego. Znaczna przewaga 
nieprzyjaciela, zmusiła powstańców do ograniczenia swojej aktywności na tereny 
leśne piotrkowskiego i kieleckiego. Mimo tych niedogodności, pojedyncze od-
działy powstańcze staczały w okolicach Częstochowy drobne potyczki aż do 
1 lipca 1864 r.71.

68 Tamże, s. 81.
69 Tamże, s. 42–43.
70 Tamże, s. 6–7.
71 Tamże, s. 6.
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Henryk Rola swoje badania skoncentrowane na tematyce powstania stycz-
niowego wpisał w obchody 100. rocznicy tegoż wydarzenia. Należy podkreślić, że
monografia pt. Powstanie styczniowe na ziemi częstochowskiej, to hołd złożony 
przez autora, tym mieszkańcom Częstochowy, którzy polegli „w wielkich zmaga-
niach o wolność i niepodległość ojczyzny”72. Zaprezentowany przez niego opis 
powstania styczniowego na ziemi częstochowskiej przedstawia szczegółową cha-
rakterystykę podjętego zagadnienia, co potwierdza narracja oraz precyzyjnie spo-
rządzony aparat naukowy umieszczony w pracy73. Do krytycznej refleksji nad 
badaniami Roli powinny jednak skłonić najnowsze publikacje poświęcone tema-
tyce powstania74. Pomimo uchybień, monografia ta jest chętnie wykorzystywana 
w badaniach dotyczących powstania po dzień dzisiejszy75.

72 Tamże, s. 89.
73 H. Rola literaturę dotyczącą powstania styczniowego w Królestwie Polskim uznał za bogatą. 
W swej monografii wykorzystał następujące opracowania: Hipolita Grynwasera – Sprawa włościań-
ska w Królestwie Polskim w latach 1861–1862 w świetle źródeł archiwalnych, Józefa Kaczkowskie-
go – Donacje w Królestwie Polskim, Tomasza Szczechury – Ruch chłopski w walce o ziemię 1861
–1864 oraz Antoniego Czubińskiego – Powstanie styczniowe na ziemi kaliskiej 1863/1864. Zwrócił 
też uwagę na dwie prace Stefana Kieniewicza: Warszawa w powstaniu styczniowym oraz Sprawa 
chłopska w powstaniu styczniowym. Badania Kieniewicza stały się inspiracją dla innych badaczy 
zajmujących się dziejami powstania styczniowego. Prace podejmujące tą tematykę zostały skoncen-
trowane wokół zespołów kierowanych przez: Stanisława Śreniowskiego i Juliusza Willaume. Ich 
efektem były liczne publikacje. Tematyką powstania – w okresie rocznicowym – zajęli się również 
historycy z terenu ówczesnego woj. katowickiego. Ich efektem było kilka artykułów opublikowanych 
w1963 r. na łamach „Zarania Śląskiego”. Tematyka powstańcza – do pocz. XX w. – nie była podej-
mowana w ośrodku częstochowskim. Rola zwrócił uwagę: na lakoniczne wzmianki o udziale miesz-
kańców Częstochowy w walce wyzwoleńczej, umieszczone przez Wacława Tokarza w pracy pt. 
Kraków w początkach powstania styczniowego, artykuły Stanisława Rumszewicza, przybliżające
bitwy w okolicach Częstochowy oraz egzekucje dokonywane na ujętych powstańcach w latach 
1863–1864, art. Józefa E. Grygosińskiego pt. Powstanie styczniowe w ziemi częstochowskiej oraz art. 
Haliny Laskowskiej pt. Częstochowa w przeddzień powstania styczniowego. H. Rola wskazywał na 
szczątkowość zasobów źródłowych dotyczących powstania. Informacji dostarczają jedynie akta 
Szpitala Najświętszej Panny w Częstochowie z lat 1862–1865. Można w nich odnaleźć informacje 
o przyjętych przed wybuchem powstania czy leczeniu rannych powstańców. Ważne źródło stanowią 
pamiętniki: J. Oksińskiego, Fr. Kopernickiego i Wspomnienia ułana zebrane przez Walerego Przybo-
rowskiego – zob.: A. Czubiński, Powstanie styczniowe na ziemi kaliskiej 1863/1864, Poznań 1964; 
J.E. Grygosiński, Powstanie styczniowe w ziemi częstochowskiej, „Słowo Częstochowskie” 1934, nr 
18 i nast.; H. Grynwaser, Sprawa włościańska w Królestwie Polskim w latach 1861–1862 
w świetle źródeł archiwalnych, Wrocław 1951; J. Kaczkowski, Donacje w Królestwie Polskim, War-
szawa 1917; H. Laskowska, Częstochowa w przeddzień powstania styczniowego, „Goniec Często-
chowski” 1934, nr 16, s. 1; S. Rumszewicz, Śmierć powstańca, „Goniec Częstochowski” 1917, nr 92, 
s. 2; tenże, Epizod z roku 64-go, tamże, nr 103, s. 6; tamże, nr 112, s. 5; tamże, nr 120, s. 6; tamże, nr 
136, s. 5; T. Szczechura, Ruch chłopski w walce o ziemię 1861–1864, Warszawa 1962; W. Tokarz, 
Kraków w początkach powstania styczniowego, t. 2, Kraków 1914, s. 82. Zob. H. Rola, Powstanie 
styczniowe…, s. 7–10.
74 T. Olejnik, dz. cyt., s. 265, 288, 290, 291. Zdaniem Olejnika, Rola w swojej pracy bezkrytycznie 
powielał informacje zawarte w literaturze przedmiotu, np. w opracowaniu Stanisława Zielińskiego 
– zob. tamże, s. 113.
75 R. Kołodziejczyk, dz. cyt., s. 290–295.
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ŚLĄSKIE ECHA PRASOWE WYDARZEŃ 
NA POGRANICZU CZĘSTOCHOWSKO-KALISKIM 

W LATACH 1863–1864

Wstęp
Tematyka niepodległościowych aspiracji Polaków i stosunków polsko-

-rosyjskich budziła zrozumiałe zainteresowanie śląskiej opinii publicznej, 
o czym świadczą liczne anonse prasowe na powyższy temat publikowane 
w latach 1863–1864 w pismach regionalnych, zarówno po stronie pruskiej, jak 
i austriackiej. Odbiór konfliktu, jakim było powstanie styczniowe przez społecz-
ność Śląska jest wart zgłębienia i szerszego omówienia. Prasa była ważnym 
elementem ówczesnego życia politycznego i kulturalnego. W omawianym okre-
sie właśnie gazety były podstawowym, a często jedynym źródłem informacji 
o wydarzeniach. Ponadto wydawana na Śląsku austriackim „Gwiazdka Cieszyń-
ska” miała zasługi w obronie polskich praw i interesów narodowych oraz 
w umacnianiu narodowej solidarności. Periodyk ten redagowany przez Pawła 
Stalmacha, w Austrii rządzonej w latach 1852–1859 przez Alexandra Bacha, był 
jedyną polską gazetą na Śląsku Cieszyńskim. W latach 60-tych XIX w. miała 
ona ok. 1400 subskrybentów, z czego 300 na Śląsku, a 600 w Galicji1. Warto 
także zwrócić uwagę, iż na Śląsku Cieszyńskim polskie czytelnictwo i piśmien-
nictwo ludowe miało nader bogatą tradycję. Tutejszy rolnik Jura Gajdzica był 
autorem pierwszych wspomnień, w dziejach polskiej literatury pamiętnikarskiej, 
spisanych przez chłopa w XVIII w.

Również na Śląsku pruskim można zaobserwować wzrastające zaintere-
sowanie dla spraw polskich. Wychodząca w nakładzie 8000 egzemplarzy 
„Schlesische Zeitung” i od 1853 r. ukazująca się dwa razy dziennie w 5800 eg-
zemplarzach „Breslauer Zeitung”, dysponowały własnymi korespondentami we 
wszystkich stolicach, zaliczane były do organów prasowych o znaczeniu euro-
pejskim2. Obie gazety („Schlesische Zeitung” i „Breslauer Zeitung”) utrzymy-
wały w Warszawie kilku informatorów i zabiegały o czytelników w Królestwie 
Polskim. Czytywali je podobno nawet rosyjscy generałowie: Teodor Berg i Teo-

1 R. Kenig, 150 lat prasy polskiej na Śląsku Cieszyńskim, Bielsko-Biała 1998, s. 7, 51; J. Spyra: 
Śląsk Cieszyński. Granice – przynależność – tożsamość, Cieszyn 2008, s. 38.
2 Jahresbericht der Handelskammer in Breslau, Breslau 1864, s. 95; H. Wereszycki, Echa powsta-
nia styczniowego w dziennikach wrocławskich, „Sobótka” 1955, nr 2, s. 521; A. Mendykowa, 
Kornowie, Wrocław 1976, s. 297.
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dor Trepow3. Prenumerata „Breslauer Zeitung” była przyjmowana w dziale 
„ekspedycji gazet” w warszawskim urzędzie pocztowym. Cena prenumeraty 
kwartalnej od 1 stycznia 1864 r. wynosiła 4 ruble i 37 kopiejek4.

Prasa wrocławska, wyrażająca interesy skłaniającego się w stronę liberali-
zmu mieszczaństwa, nie zawsze spotykała się z aprobatą władz rosyjskich. 
Świadczyła o tym notatka z „Gazety Policyjnej” przedrukowana w „Kurierze 
Warszawskim”, następującej treści: „»Gazety Szląskie« […] nie przestają roz-
głaszać najniedorzeczniejszych i najkłamliwszych wiadomości o tym, co się 
dzieje w Warszawie”5. Bezpieczniej dla rosyjskich władz było więc wydawać 
własne pisma, jak to miało miejsce m.in. w Łodzi6. Jednak równocześnie nie 
rezygnowano z innych rozwiązań. O wpływ na treść doniesień śląskiej prasy 
zabiegał Aleksander Wielopolski, urzędnicy rosyjscy, a w czasie powstania 
– „Biali” i „Czerwoni”. „Schlesische Zeitung” przez długi czas popierała refor-
my margrabiego, którego pokojowa akcja gospodarczo-kulturalna zgodna była 
z interesami przemysłu i handlu śląskiego.

Na Śląsku obawiano się przede wszystkim ekonomicznych konsekwencji 
destabilizacji w Kongresówce. W jednej ze współczesnych relacji czytamy: 

Już od wielu dni rozchodziły się głuche wieści, że w styczniu, w związku z pobo-
rem do wojska, Polacy powstali przeciwko Rosjanom […]. Nawet gdyby dla nas 
tutaj nie miało to mieć żadnych poważnych konsekwencji, to przecież bez żadnej 
wątpliwości ucierpią srodze wszelkie kontakty i handel wymienny, gdyby po ro-
syjskiej stronie granicy miało dojść do jakiejś rewolucji, która mogła trwać lata. 
Zbyt ściśle były ze sobą splecione interesy pruskich Górnoślązaków i mieszkań-
ców austriackich i rosyjskich ziem7.

Gdy powstanie stało się faktem, legalny ruch graniczny oraz handel za-
marł, do Katowic nie przyjechały pociągi z Warszawy i została zerwana łącz-
ność telegraficzna, za to „szmugiel rozkwitł jak nigdy dotąd”8.

Wiadomości z pól bitewnych
Kolej łącząca Śląsk z Warszawą miała znaczenie ekonomiczne, dlatego 

prasa śląska była bacznym obserwatorem „bitwy o tory”. „Schlesische Zeitung” 
zwracała uwagę na jej krwawy przebieg. Rosjanie w warunkach wojennych wy-
korzystywali tabor kolejowy do przegrupowywania swoich sił. Jak pisała 
„Schlesische Zeitung”, Polacy dowiedziawszy się o transporcie wojskowym, 

3 „Czas” 1864, nr 193, s. 2.
4 „Kurier Warszawski” 1863, nr 267.
5 „Kurier Warszawski” 1861, nr 199, s. 573.
6 „W Łodzi zaczęło wychodzić pismo urzędowe na kształt »Dziennika Powszechnego« w polskim 
i niemieckim języku. Redaktorem był policmajster Kaliński”. „Gwiazdka Cieszyńska” 1864, nr 1, 
s. 5.
7 A.O. Klaussmann, Oberschlesien vor 55 Jahren und wie ich es wiederfand, Kattowitz 1911, s. 51.
8 Tamże, s. 59. Zob.: Korespondencja z Wrocławia z 25 I 1863 r., „Czas” 1863, nr 22, s. 2; 
H. Wereszycki, dz. cyt., s. 525.
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wieczorem 30 stycznia 1863 r. w lesie pod Radomskiem zdemontowali szyny, 
powodując wykolejenie pędzącego pociągu. 

Wielu żołnierzy zginęło, większa część zaś mniej lub więcej ciężko pokaleczoną 
została9.

Uzupełnieniem tych dramatycznych wiadomości było doniesienie „Bre-
slauer Zeitung”, iż:

Kolej żelazna wileńska była w tym tygodniu dwa razy zepsutą, a pociągi nie mo-
gły chodzić10.

Z Łodzi, gdzie znaczącą była mniejszość niemiecka donoszono, iż nocą 
31 stycznia 1863 r. konspiratorzy wkroczyli do miasta witani przez ludność. 
Zdjęli z ratusza rosyjskiego orła, a na drzwiach umieścili tekst Manifestu Rządu 
Narodowego wzywający naród do walki o niepodległość. Ponadto zajęli siedzibę 
niemieckiego związku strzeleckiego, gdzie zarekwirowali 72 strzelby, a z banku 
zabrali 18 000 rubli. Poczym ruszyli w kierunku lasów w Sieradzkiem, by połą-
czyć się z mjr. Józefem Oksińskim. Jednak pod wsią Wronowice zostali rozbici 
przez Rosjan i tylko nieliczni dotarli do celu.

Wraz z wybuchem powstania pojawiło się więcej doniesień z urzędo-
wych, komunikatów, ogłoszeń i korespondencji na tematy polskie. We Wrocła-
wiu początkowo przekazywano sobie – jak donosił 28 stycznia 1863 r. kore-
spondent „Czasu” – najsprzeczniejsze wiadomości z Królestwa Polskiego: 

Trudno było pomiędzy nimi rozróżnić, które prawdziwe, które fałszywe. Wielka 
część wyraźnie przesadzona, inna całkiem niedorzeczna. Dzienniki tutejsze zapi-
sują je, tak jak przywożą osoby przybywające od granicy. Ponieważ komunikacja 
z Królestwem dotychczas jest przerwana i ani telegraf, ani pociąg kolei żelaznej 
do granicy nie dochodzą, wszystkie te wiadomości układają się wedle mniej wię-
cej prywatnego posłuchu, albo są tworem pospolitego w takich rzeczach zmyśle-
nia… We Wrocławiu nie odebrano dotąd żadnych szczegółowych doniesień z sa-
mej Warszawy. Kupcy wstrzymali wszelkie przesyłki do Królestwa. Rząd posyła 
oddziały wojska, piechoty i jazdy na granicę […]. Dziwne, że we Wrocławiu spo-
kojniej na ten ruch w Królestwie patrzą niż w Berlinie11.

Wiele informacji docierało na Śląsk z leżącego po drugiej stronie granicy 
województwa kaliskiego, rozbite formacje nieraz szukały schronienia po pru-
skiej stronie granicy m.in. obozując na rynku Katowic i w okolicach Tarnow-

9 „Czas” 1863, nr 21, s. 2 – przedruk z „Schlesische Zeitung”. „Gwiazdka Cieszyńska” 1863, nr 
14, s. 111: „Niedaleko stacji kolei warszawsko-wiedeńskiej Łazy, gdzie most był zepsuty, na 
rozkaz dyrekcji wyprawiono dnia 23 marca pociąg służbowy z kilkudziesięciu robotnikami dla 
naprawy tegoż mostu. Gdy robotnicy wysiadłszy z pociągu zabierali się do roboty, wypadł oddział 
kozaków z pobliskiego lasku i dał ognia, sądząc podobno, że to powstańcy. Czterech ludzi zostało 
zabitych, dozorca i maszynista ranieni. Przestrachem zdjęci robotnicy poczęli uciekać lecz kozacy 
ich dognali, kłuli i strzelali i zanim się opamiętali, że mają przed sobą ludzi bezbronnych, dużo 
padło ludzi niewinnych”.
10 „Czas” 1863, nr 64, s. 3 – przedruk z „Breslauer Zeitung”.
11 „Schlesische Zeitung” 1863, nr 44; Korespondencja z Wrocławia, „Czas” 1863, nr 25, s. 1.
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skich Gór12. W Częstochowie stacjonowali żołnierze 27. witebskiego pułku pie-
choty i kozacy, których obowiązkiem była ochrona Kolei Warszawsko-
-Wiedeńskiej. W Kaliszu srożył się nienawidzący Polaków oberpolicmajster 
Siergiej Muchanow. W rejonie tym ponadto znajdowały się dwa ważne sanktua-
ria. Pierwszym był klasztor Paulinów na Jasnej Górze, ze słynnym wizerunkiem 
Czarnej Madonny. Drugim było opactwo pocysterskie w Lądzie nad Wartą, 
którego początki sięgały XII w. – jego gospodarzami po kasacie zakonu cyster-
sów byli kapucyni, spośród których rekrutowało się wielu charyzmatycznych 
kapelanów powstańczych i żarliwych kaznodziei przyciągających swoimi wy-
stąpieniami tysiące słuchaczy. Te dwie okoliczności miały wpływ na skalę, za-
sięg i charakter ruchu narodowego, który legł u podstaw zrywu zbrojnego 1863 r.,
a ponadto przyciągały uwagę korespondentów śląskich gazet podobnie, jak re-
perkusje międzynarodowe powstania.

Prasa śląska zwróciła m.in. uwagę na znaczenie i konsekwencje konwen-
cji Gustawa Alvenslebena. Miała ona wpływ na ruchy wojsk w pasie przygra-
nicznym. Pruskie garnizony na Śląsku i w Wielkopolsce osiągnęły stan gotowo-
ści do działań, a dowódcy okręgów wojskowych, graniczących z objętą powsta-
niem Polską, otrzymali konkretne zadania. W jednym z periodyków czytamy: 
„Pruskie wojsko ciągle przekracza granicę Polski i częste bywają narady wojen-
ne z moskiewskimi jenerałami, osobliwie w Kaliszu z jenerałem [Andrejem 
– Z.J] Brunnerem”13, który 23 stycznia 1863 r. objął kaliski okręg wojenny, 
łącznie z powiatem sieradzkim, jeden z dziewięciu utworzonych przez dowódz-
two rosyjskie. Działalność gen. Brunnera nacechowana była bardzo dużą ostroż-
nością i kunktatorstwem. Często unikał starć zbrojnych z oddziałami powstań-
czymi. Wysyłanym w teren silnym kolumnom polecał powracać na noc do gar-
nizonu. Na początku lata 1863 r. dowództwo rosyjskie zmieniło taktykę 
i w miejsce wielkich, powołało do życia kilka mniejszych okręgów wojskowych, 
a gen. Brunnera zastąpił w Kaliszu gen. Masłow. „Gwiazdka Cieszyńska” odno-
towała ponadto zasady funkcjonowania konwencji Alvenslebena: 

Umowa prusko-rosyjska udowadnia swe istnienie dotąd najjawniej. Jak Moskale 
czynią swe przygotowania w okolicy Kalisza, podobnie dzieje się ze strony pru-

12 „Bismarck jawnie w sejmie ośmielił się wyznać, iż 8 lutego r.b. rzeczywiście zawartą jest umowa
wojskowa z Moskwą, której wolno ścigać powstańców na ziemi pruskiej i więzić, a dopiero wtedy 
ma się zatrzymać wojsko moskiewskie, gdy przeciw niemu wyjdzie wojsko pruskie. Jak Bismarck 
mówił, tak też postępuje rząd pruski. 14 lutego r.b. wydano Moskwie chroniących się z Polski, zaś 
wyparty oddział moskiewski do Prus odprowadzili huzarzy pruscy 6 marca r.b. z Tarnowic do Polski, 
aby tam dalej zbójeckie swoje prowadził rzemiosło. Oprócz tego inne jeszcze zaszły podobne wy-
padki. Tak często i jawnie udzielający pomoc Moskalom, tym więcej wprowadza w izbie poselskiej 
niechęć ku rządowi, którego nazywa narzędziem w ręku kata, ale p. Bismarck nic na to nie uważa”.
„Gwiazdka Cieszyńska” 1863, nr 14, s. 110.
13 Tamże, nr 19, s. 149.
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skiej. Wojska pruskiego wzdłuż granicy rosyjskiej jest coraz więcej, a żołnierze 
którym w tych okolicznościach popuszczono cugli wielce dokuczają ludności14.

Jednak według autorów relacji prasowych okrucieństwem przewyższyli 
Prusaków Rosjanie. Korespondent gazety śląskiej pisał: 

W całej tej wojnie okazuje się wojsko rosyjskie, jakby było hordą dziką, nie idzie 
Moskalom o to aby bić się […] jeno o to, aby mordować, palić, pustoszyć kraj 
i naród wytępić15.

„Gwiazdka Cieszyńska” potępiła ostro zasady bezwzględnego terroru, 
który stosowano względem ludności cywilnej. Zwracała uwagę, iż:

[…] od czasu napadów tatarskich, nie widziała Europa takich spustoszeń, takiego 
zniszczenia, jak obecnie wojsko rosyjskie dokazuje w Polsce. Miasta Tomaszów, 
Wąchock, Węgrów, Miechów, Ojców i inne, oprócz tego mnóstwo wsi i dworów 
spalili Moskale, zrabowawszy wprzód i pomordowawszy w nich najspokojniej-
szych mieszkańców, nie przebaczając chorym w łóżkach, starcom, kobietom 
i dzieckom, a rannych zaś dobijają16.

Ofiarami polityki zorganizowanego terroru ze strony rosyjskiego państwa 
stawali się najsłabsi. 

Kobiety i dziewczęta dziesięcioletnie śród białego dnia łapali żołdacy […] i po-
pełniali zbrodnie. Żalącym się na to odpowiadali oficerowie moskiewscy, że żoł-
nierzom wszystko wolno17.

Komentując akty masowej przemocy i rozlewu krwi posłużono się na ła-
mach prasy wypowiedzią Mikołaja I: 

[…] chce teraźniejszy car spełnić słowa ojca swego, który rzekł: „Oni chcą Polski, 
dobrze, mieć ją będą, ale bez Polaków”18.

W 1863 r. zastosowano na ziemiach polskich terror do celów politycz-
nych, udoskonalono go i uczyniono z niego swoiste narzędzie. Temu celowi 
miały służyć m.in. masowe aresztowania, kontrybucje, rabunki, wysiedlenia, 
tortury, egzekucje, gwałty na kobietach, „prawo pięści i miecza”, czyli perma-
nentne łamanie praw człowieka w masowej skali, poparte oficjalną wykładnią 
ideologii państwowej i obowiązującym prawem, jakim była „wola cara”19.

14 Tamże, nr 16, s. 123, tamże, nr25, s. 199: „Jeńców, których Moskale w Konińskiem wzięli do 
niewoli, wydają rządowi pruskiemu jako poddanych pruskich. Już kilka takich transportów otrzymali 
Prusacy. Przywiezionych więżą i wytaczają im proces o zbrodnię stanu, iż jako Polacy, ale będąc 
poddanymi pruskimi występują przeciw przyjacielskiej Moskwie. Wypartych do Prus Moskali go-
ścinnie podejmują pruscy wojskowi i urzędnicy. Wracający z Pleszewa Moskale usłyszeli z tłumu 
ludzi niepochlebne o sobie wyrażenia, jeden z tych usłyszawszy to, wypalił z pistoletu między lud, 
szczęście, iż nikt nie został uszkodzony. Zupełnie są Moskale przekonani, że w terytorium pruskim 
tak mogą hulać po hajdamacku, jak w Polsce”.
15 Tamże, nr 14, s. 109.
16 Tamże, nr 9, s. 70.
17 Tamże, nr 31, s. 245.
18 Tamże, nr 19, s. 146.
19 Tamże, nr 31, s. 246.
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Tak rozumiana polityka terroru obejmowała działania określane, jako zbrodnie 
przeciw ludzkości20.

W imię cara – jak pisała „Gwiazdka Cieszyńska”: 
Żołnierze przebrani za włościan i zbrodniarze wypuszczeni z więzieni […] dzika 
zgraja w pochodzie swym morduje, pali, rabuje. W zabijaniu wynajdują oni naj-
sroższe środki męczeństwa. Przywiązują ofiary do muru, wbijają im zęby w gar-
dło, wyrzynają języki, oczy wybijają, piłą potem piłują, bezczeszczą kobiety, pa-
stwią się nad dziećmi i dopiero udręczywszy te ofiary, gdy się znużą tymi okru-
cieństwami dobijają na pół żywych. Rannym powstańcom wszelkiej odmawiają 
staranności, tak dalece, że rannych razem z zabitymi rzucają do grobu21.

Według redakcji jednak nie wszyscy oficerowie rosyjscy aprobowali takie 
metody walki. Dużego rozgłosu nabrała samobójcza śmierć płk. Korffa, któremu 
powierzono pieczę nad koncentracją sił rosyjskich w rejonie Częstochowy 
i zlecono przeprowadzenie operacji pacyfikacyjnej okolic Miechowa22. Płk 
Korff podobno:

[…] przejęty grozą, nie mogąc wypełnić okropnych rozkazów, zwoławszy do sie-
bie oficerów, oświadczył, iż nie potrafi być narzędziem tak barbarzyńskiego spo-
sobu wojowania, wziął pistolet i życie sobie odebrał23.

Zdarzały się także przypadki przechodzenia oficerów i żołnierzy na stronę 
powstańców np. „W Kaliszu rozstrzelano Sadowskiego, byłego junkra moskiew-
skiego za udział w powstaniu”24.

Nie był to przypadek odosobniony. 12 października 1863 r. razem z do-
wódcą Janem Przybyłowiczem i oficerem Konstantym Kraszewskim w Dźbowie 
stracono żołnierza Konratienkę „rodem Moskala, który przed czteroma miesiąca-
mi przyłączył się do powstania”25. Polskich kosynierów wielokrotnie prowadził 
w bój Ukrainiec Andriej Potiebnia, były rosyjski oficer, który złożył Polsce ofiarę 
krwi i życia. Z kolei mjr Iwan Denikin, ojciec gen. Antoniego Denikina, oficer 
oddziału stacjonującego nieopodal Piotrkowa Trybunalskiego, jeszcze przed roz-
poczęciem insurekcji przestrzegał konspiratorów przed konsekwencjami takiego 
kroku. Należałoby dodać, iż spiskowcom złożył oświadczenie, iż jest żołnierzem, 
a nie denuncjatorem i nie złoży przełożonym w tej sprawie raportu.

20 B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje,
Toruń 2002, s. 27. 
21 „Gwiazdka Cieszyńska” 1863, nr 27, s. 215. Zob. Z. Janeczek, Powstańcy styczniowi „Grekami 
Europy”. Terror i przemoc w relacjach śląskiej prasy na przykładzie polskiego powstania 1863 
roku, Katowice [w druku].
22 „Pułkownik rosyjski Korff, gdy otrzymał rozkaz ciągnienia ku Miechowowi, widząc iż powin-
ności swej jako oficer z godnością człowieka pogodzić nie może… sam zastrzelił się”. „Gwiazdka 
Cieszyńska” 1863, nr 9, s. 71.
23 Tamże, nr 14, s. 110. Zob.: L. Madej, Rosyjski garnizon wojskowy w Częstochowie w latach 
1831/1832–1914, Kraków 2009, s. 86; „Schlesische Zeitung” 1863, nr 91.
24 „Gwiazdka Cieszyńska” 1863, nr 33, s. 261.
25 Tamże, nr 43, s. 342; tamże, nr 9, s. 69: „Dnia 11 bm. rozstrzelali Moskale w Kaliszu jakiegoś 
byłego żołnierza moskiewskiego, który walczył w oddziałach polskich”.
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Jednym z wielu powstańczych dowódców działających w pasie przygra-
nicznym (Kalisz – Częstochowa), na którego zwróciła uwagę śląska prasa był 
Teodor Cieszkowski (1833–1863)26, wychowanek Polskiej Szkoły Wojskowej 
w Cuneo we Włoszech. Po wybuchu powstania styczniowego wstąpił on do 
formującego się w Ojcowie oddziału Apolinarego Kurowskiego i dowodził 
w rejonie Olkusza, a 7 lutego 1863 r. brał udział w walkach o Sosnowiec27. Za 
okazane wówczas męstwo został awansowany do stopnia pułkownika. Rannego 
leczono w majątku Potockich w Krzeszowicach, a później przerzucono do Kró-
lestwa Polskiego, gdzie planując atak na Częstochowę nawiązał kontakt z Józe-
fem Oksińskim i 26 lutego 1863 r. stoczył bitwę pod Pankami z żołnierzami płk. 
Jewgrafa Alenicza. 1 marca 1863 r. Cieszkowski odniósł sukces militarny pod 
Mrzygłodem odrzucając Rosjan do Myszkowa. Pod Pieskową Skałą połączył 
swe siły z Marianem Langiewiczem, który powierzył mu zadanie nękania Ro-
sjan w okolicach Piotrkowa. Wypełniając swą misję spalił trzy mosty kolejowe 
na odcinku Zawiercie-Łazy, pozrywał linie telegraficzne, zniszczył tory i zajął 
Radomsko, skąd ścigany przez nieprzyjaciela ruszył w Wieluńskie, maszerując 
przez Działoszyn, Lisowice i Radoszewice, gdzie jego oddział uległ rozprosze-
niu. Śląska prasa na bieżąco informowało o kolejnych ruchach Cieszkowskiego: 
„po bitwie pod Wieluniem koło Radoszewic posunął się on ku Kaliszowi”28. Pod 
Borzęcinami jeszcze raz starł się z przeważającymi siłami wroga. „Gwiazdka 
Cieszyńska” z żalem 18 kwietnia 1863 r. donosiła: 

Waleczny Cieszkowki w bitwie pod Borzęcinami ciężką otrzymawszy ranę, mu-
siał się schronić do sąsiedniego dworu [w Leśniakach Chabelskich – Z.J.], tutaj 
odkryli go Moskale i w łóżku bagnetami zakłuli29.

Według innej relacji dobił ciężko rannego rosyjski oficer z garnizonu wie-
luńskiego30. Śmierć dzielnego partyzanta nie gwarantowała jednak całkowitego 
spokoju rosyjskim garnizonom w Wieluniu, Olkuszu, Miechowie, Częstochowie 
czy Kaliszu.

Mimo tej straty Polacy nie utracili ducha walki. Gazeta śląska donosiła: 
Województwo kaliskie jest całe w powstaniu, do którego i tam włościanie się 
przyłączają. I tak oddział polski w 500 ludzi wybornie uzbrojony zajął Pyzdry 
w Kaliskiem […]. Wszędzie więc pomyślnie działają powstańcy, chociaż czasem 
nie bez straty cofać się muszą, jak np. W bitwie pod Rudnikami i Prażką, gdzie 
powstańcy pod dowództwem Oksińskiego stracili 10 z 60 ludzi. W tej bitwie zgi-

26 Tamże, nr 14, s. 111.
27 Z. Janeczek, Śląsk wobec polskich walk narodowowyzwoleńczych 1768–1918, Katowice 2001, 
s. 144–145. Por. R. Szwed, Powstanie styczniowe w Zagłębiu  Dąbrowskim, Warszawa-Kraków 
1978. Zob. „Schlesische Zeitung” 1863, nr 91 – informacje o ochotnikach Francuzach i Włochach 
oraz o uzbrojeniu.
28 „Cieszkowski pod Zawiercami stoczył potyczkę 22 marca 1863 r., a zniszczywszy kolej żelazną 
ruszył dalej na północ”. „Gwiazdka Cieszyńska” 1863, nr 14, s. 109.
29 Tamże, nr 16, s. 125.
30 T. Olejnik, Bitwa pod Radoszewicami 20 III 1863 roku, „Sieradzki Rocznik Muzealny” 1986, t. 3, 
s. 81–93; J. Sokulski, Cieszkowski Teodor [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 4, Kraków 1938, s. 68.
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nął […] ksiądz Reformat krzyż niosący. Mieszkańcy wielki okazali współudział 
w pogrzebaniu poległych, kawałki zaś wstążeczki od krzyża we krwi zbroczone, 
pobrali na pamiątkę31.

Korespondenci prasowi wskazywali ponadto, jak ważną była pomoc od 
rodaków zza pruskiego kordonu. 

Z Poznańskiego i w ogóle z Prus – pisała gazeta – przybywają ciągle ochotnicy do 
powstańców, a nawet ze Śląska wielu do nich się udało32.

Na podstawie lektury artykułów można wnioskować o dużym zaangażo-
waniu Wielkopolski w materialną pomoc dla walczących Polaków i to nie tylko 
z przygranicznego pasa na linii Kalisz – Częstochowa. Podkreślano poczucie 
szczególnej solidarności trójzaborowej, umocnionej przez bezpośredni udział 
w bojach z Rosjanami oddziałów poznańskich, które w sposób znaczący wpły-
wały na wzrost siły powstania w tym regionie. Dostrzegano także problemy Ro-
sjan z uszczelnieniem granicy z Austrią, a ściślej mówiąc z Galicją skąd wciąż 
przemycano broń i przerzucano nowe partie operujące w okolicach Częstochowy. 
Istotnym zagrożeniem była bliskość Krakowa – „wylęgarni buntowników”.

Przykładem współpracy z Galicją, podanym przez śląską gazetę, był kpt. 
Atanazy Mossakowski, który „zniósł oddział moskiewski pod Pazurkiem 
i szczęśliwie zmusił inny oddział do cofnięcia się pod Jaworznikiem i w Mysz-
kowie, atoli w tych dniach – jak donosił korespondent wojenny – część oddziału 
jego pod Szklarami poszła w rozsypkę”33. Komentując wydarzenia na bieżąco 
„Gwiazdka Cieszyńska” nie ustrzegła się pewnych nieścisłości. Mossakowski, 
były student z Kijowa i słuchacz Polskiej Szkoły Wojskowej we Włoszech, do-
wodził w potyczkach pod Golczewicami 22 kwietnia i pod Jaworznikiem 24 
kwietnia 1863 r., jednak z różnym skutkiem. Jego oddział złożony z dwóch 
kompanii strzelców, jednej kompanii kosynierów, plutonu jazdy i saperów, do-
zbrojony rynsztunkiem wojennym rozbitej pod Szklarami grupy płk. Józefa 
Grekowicza, stoczył nocą z 20 na 21 kwietnia 1863 r. zwycięską potyczkę pod 
Gorenicami, gdzie zajął posterunek graniczny. Następnie ominąwszy rosyjski 
garnizon stacjonujący w Olkuszu, odniósł zwycięstwo nad oddziałem rosyjskim 
pod Golczewicami, po czym przemaszerował do Ogrodzieńca, przekroczył linię 
torów Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, którą unieruchomił uszkadzając tory. 
Jego oddział zaskoczony koło Jaworznika (w pobliżu Żarek) przez trzy roty
piechoty płk. Alenicza został po rozpaczliwej obronie rozbity. W bitwie odnio-
sło rany i poległo wielu powstańców, znaczna część dostała się do niewoli. 

31 „Gwiazdka Cieszyńska” 1863, nr 17, s. 133.
32 „Przed sądem pruskim w Inowrocławiu stał d. 11. z.m. Józef Szyszak ze Śląska, obżałowany 
o werbunek do powstania polskiego. Chciano go osądzić podług paragrafu 111 kodeksu, który 
opiewa: »Kto Prusaka werbuje do służby wojskowej obcego mocarstwa, karany będzie więzieniem 
od 3 miesięcy do 3 lat« . Wszczęła się więc rozprawa, czy powstanie polskie jest »mocarstwem«.
Sąd wreszcie uznał: »że podług licznych doświadczeń tajny rząd polski jest więcej mocarstwem 
aniżeli sam rząd moskiewski«. Obżałowanego skazano zatem na 6 miesięcy więzienia”. Tamże, 
s. 134; tamże, nr 27, s. 215. Zob. „Schlesische Zeitung” 1863, nr 100.
33 „Gwiazdka Cieszyńska”1863, nr 18, s. 142. 
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Z pogromu ocalało ok. 70 partyzantów, którzy dołączyli do oddziału Zygmunta 
Chmieleńskiego. Tak więc Mossakowskiemu nie udało się zrealizować pierwot-
nego planu marszu na północ i dołączenia do ugrupowania Oksińskiego, który 
wcześniej razem z Cieszkowskim planował atak na Częstochowę. W okolicy 
Częstochowy bił się także „mały oddział jazdy Jana Przybyłowicza”34, a w lu-
tym 1864 r. partyzanci Millera35.

Do grona dowódców, którzy w tym okresie z powodzeniem walczyli 
z Rosjanami „Gwiazdka Cieszyńska” zaliczyła Kazimierza Mielęckiego. Jego 
zwycięstwa krzepiły Polaków po „okropnej klęsce” Apolinarego Kurowskiego 
pod Miechowem (17 lutego 1863 r.) i porażkach poniesionych 19 i 20 lutego 
1863 r. przez Ludwika Mierosławskiego pod „Krzywo-Sączem i Nową Wsią 
w Kaliskiem”36. Jak zauważał śląski komentator:

Więcej sprzyjał los powstańcom w marcu albowiem powstanie rozszerzyło się 
znaczniej w Kaliskiem pod dowództwem Mielęckiego […] wyparł on Moskali 
z Lądka, takoż z ich wielką stratą37.

A prasa wciąż podawała nowe szczegóły o jego militarnych sukcesach. 
I tak w jednym z numerów periodyku znad Olzy czytamy: 

O milę od Konina w okolicy Kazimierza 23 marca pobił Mielęcki Moskali, 
i w następnym dniu odparł ich znowu, lecz przytem niebezpieczny dostał postrzał 
w krzyże. Donoszono już nawet, że Mielęcki lubiany i zasłużony dowódca umarł 
na skutek tej rany, lecz inne wiadomości pocieszają, że rana nie jest śmiertelną. 
Oddział Mielęckiego dokucza dalej Rosjanom pod innym dowództwem38.

Niestety ten energiczny oficer, będący siłą motoryczną powstania w Kali-
skiem, po licznych utarczkach z przeważającymi siłami wroga i odniesionych 
zwycięstwach pod Izbicą, Mieczownicą, Lądkiem i Kazimierzem, z powodu
odniesionej rany zmuszony był udać się w Poznańskie w celu leczenia się, gdzie 
zmarł w Mamliczu 9/10 lipca 1863 r.39. Po bitwach pod Pątnowem i Mikorzy-
nem rozegranych 22 marca 1863 r. rozbiciu uległ także jego oddział. „Gwiazdka 
Cieszyńska” z niepokojem odnotowała: 

W najbliższej od nas stronie Polski, po ustąpieniu Langiewicza, tudzież […] przez 
rany Mielęckiego, trochę przycichła walka […] lecz pewne są wiadomości, iż 
w tych stronach oddziały powstańców są czynnymi […]. W pobliżu Łodzi odbili 
17 jeńców40.

„Gwiazdka Cieszyńska” i inne śląskie gazety z uwagą śledziły dalszy 
rozwój sytuacji i mimo dotkliwych strat, jakie ponosili powstańcy wskazywały 

34 Tamże, nr 42, s. 335.
35 Tamże, nr 7, s. 54.
36 Tamże, nr 14, s. 109.
37 Tamże.
38 Tamże, s. 111.
39 Tamże, nr 29, s. 232. Wspomnienie o Kazimierzu Mielęckim – tamże, nr 34, s. 266.
40 Tamże, nr 16, s. 125.
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kolejne punkty oporu i informowały o nowych oddziałach, które kontynuowały 
walkę zbrojną. 

Po trzymiesięcznych nadludzkich wysiłkach wzrosło powstanie polskie do roz-
miarów, jakich się Moskwa najmniej spodziewała […]. Z Poznańskiego znowu 
oddział nowy w liczbie do 500 wybornie uzbrojonych wkroczył w okolice Słupcy, 
Goliny i Konina… Już teraz garną się masami włościanie w Kaliskiem do po-
wstańców, szczególnie zaś do oddziału [Edmunda – Z.J.] Taczanowskiego, który 
już ma 2500 ludzi, inny oddział tamże prowadzi Francuz Young [Leon Young de 
Blankenheim – Z.J.]. W Kole odebrano Moskalom magazyn wojskowy41.

[…] w Kaliskiem działają pomyślnie dowódcy powstańców, to jest Zejfrid, Yo-
ung, Taczanowski, Oxiński42.

W miejsce nazwisk poległych dowódców na łamach gazet śląskich poja-
wili się: Józef Alojzy Seyfried, (Sayfried, Seifried, Seyfryd, Zeifrid, Zejfryd, 
Zejryd), Ludwik Oborski, Piotr Solnicki, Karol Włodek i Edmund Taczanowski. 
Z kolei na południowym odcinku Apolinarego Kurowskiego i Teodora Ciesz-
kowskiego mieli zastąpić Francesco Nullo i Józef Karol Nieczuja Miniewski43.

Seyfried w lutym 1863 r. wziął udział w kampanii kujawskiej Mierosław-
skiego. Następnie zajął miejsce w teatrze wojny po Mielęckim. Zorganizował 
oddział w okolicach Ruszkowa nad Gopłem. Z kolei ppłk Oborski, były oficer 
rosyjski, w lasach między Sompolnem a Ślesinem zebrał grupę składającą się 
z ok. 200 ochotników. Ponadto około połowy kwietnia 1863 r. w granice Króle-
stwa Polskiego wkroczył oddział pod dowództwem Leona Younga de Blanken-
heima, byłego starszego sierżanta armii francuskiej, mianowanego przez władze 
powstańcze na stopień pułkownika. Z własną inicjatywą wystąpił także kpt. 
Piotr Solnicki, który podjął walkę na czele ok. 200 kawalerzystów. W niedługim 
czasie partie Oborskiego i Solnickiego połączyły się z siłami Younga de Blan-
kenheima, przechodząc pod jego dowództwo44. W tym okresie na łamach pra-
sowych pojawiło się także nazwisko partyzanta Karola Włodka. Gdy dołączył do 
wyżej wymienionych oddział Seyfrieda, liczebność powstańców szacowano 
w komentarzach prasowych „Gwiazdki Cieszyńskiej” na ok. 1500 ludzi. Kon-
centracja sił zaowocowała zwycięską bitwą z oddziałem mjr. Nielidowa wysła-
nym z Włocławka. „Gwiazdka Cieszyńska” donosiła, iż 26 kwietnia 1863 r. 
„Między Nową Wsią, a Raciencinem rozbił oddział Seyfrieda korpus 1000 Mo-
skali, zaś dowódca kosynierów Young (Francuz) cudów męstwa dokazywał. 
500 Moskali do Prus się schroniło”45. Zwycięstwo i wyparcie Rosjan za pruską 
granicę okupiono jednak stratami. Podczas szarży kawalerii otrzymał śmiertelny 
postrzał kpt. Solnicki, po którym dowództwo przejął Włodek. Zwycięstwo jed-
nak nie dawało Polakom przewagi nad wrogiem, który mógł ściągnąć posiłki, 
a więc po tej bitwie ponownie rozdzielili siły. Young de Blankenheim założył 

41 Tamże, nr 18, s. 142. Zob. Der Aufstand in Polen, „Schlesische Zeitung” 1863, nr 78.
42 „Gwiazdka Cieszyńska” 1863, nr 18, s. 143.
43 Tamże, nr 16, s. 125.
44 Tamże, nr 19, s. 148.
45 Tamże.
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obóz pod Brdowem, a Oborski w okolicach Izbicy. Francuz zaatakowany 29 
kwietnia pod Brdowem, przez silną rosyjską kolumnę ruchomą gen. mjr. Ko-
standy, wezwał na pomoc Seyfrieda stacjonującego w pobliżu pod Babiakiem. 
Niestety nie otrzymał od niego oczekiwanego wsparcia. Tylko Oborski nadesłał 
odsiecz w sile jednego plutonu strzelców i grupy kawaleryjskiej. Jednak strzelcy 
przybyli za późno, zaś kawalerzyści nie odegrali w walce większej roli. W rezul-
tacie oddział Younga de Blankenheima został całkowicie rozbity, a sam dowód-
ca poległ w bitwie. Z tego powodu „Gwiazdka Cieszyńska” poświęciła mu 
szczególne słowa, zaliczając w poczet „bohaterskich obrońców praw ludzkości” 
i stawiając w rzędzie z takimi bohaterami powstania, jak Leon Frankowski, czy 
Marcin Borelowski – „Lelewel”46. W krótkim wspomnieniu Leon Young de 
Blankenheim z Chaumont we Francji, syn podintendenta wojskowego i absol-
went słynnej szkoły wojskowej w St. Cyr, jawił się jako „młodzieniec wielkiej 
odwagi i znakomitych talentów”47.

Za cenę życia Younga de Blankenheima i jego żołnierzy z pogromu ocalał 
Seyfried, który oderwał się od ścigających go wojsk rosyjskich i wycofał się pod 
Izbicę, gdzie przybył także ze swoim oddziałem Oborski. Ponieważ Seyfried, 
pomimo wezwań ze strony płk. Taczanowskiego nie uczynił nic, aby doprowadzić 
do współdziałania podlegających im oddziałów, otrzymał ostatecznie w począt-
kach maja dymisję, a następnie oddany został pod sąd polowy, kończąc w ten 
niezbyt chlubny sposób swój udział w walce powstańczej w ziemi kaliskiej48.

W tej sytuacji główną postacią i bohaterem artykułów prasowych stał się 
naczelnik wojenny województwa kaliskiego, płk Edmund Taczanowski oraz 
nieźle umundurowani i uzbrojeni partyzanci, oddani swemu dowódcy49. O jego 
przewagach na polach bitewnych informowała m.in. „Gwiazdka Cieszyńska”. 
Jak wynikało z doniesień prasowych 28 kwietnia 1863 r. Taczanowski dowie-
dział się, że Rosjanie rozpoczęli manewr oskrzydlający od strony Konina. Wów-
czas podjął decyzję o przyjęciu bitwy i wezwał do współdziałania oddział Émila 
Faucheux zakwaterowany w Ratajach. Faucheux nadciągnął w sile 300 ludzi 
i o godz. 4 cała kolumna wyruszyła z Pyzdr w kierunku pozycji nieprzyjaciela. 
Bitwa trwała w przybliżeniu 8 godz. – od 7 do 15, a zacięty bój rozstrzygnął atak 
kosynierów. Rosjanie musieli opuścić pole bitwy. Niestety w starciu tym odniósł 
ciężkie rany francuski ochotnik. Gazeta śląska donosiła, iż Taczanowski:

46 Tamże, nr 27, s. 211.
47 Tamże.
48 W 1864 r. Seyfried został szefem sztabu gen. Józefa Hauke-Bosaka. Aresztowany przez Au-
striaków w kwietniu 1864 r., więziony do lutego 1865 r., wyemigrował z kraju.
49 Taczanowski „ma pod swym osobistym dowództwem piechoty 500 ludzi, a 350 konnych. Jazda 
ma bluzy granatowe lub czerwone, krakuski niebieskie, spodnie szare i buty wysokie. Do uzbroje-
nia należy szabla, karabin i rewolwer. Ułani zamiast karabinów maja lance. Ogółem wziąwszy, 
powstanie coraz więcej zasilane trudniejszym staje się do pokonania. W Kaliskiem Taczanowski 
zadał klęskę pod Widawą”. „Gwiazdka Cieszyńska” 1863, nr 27, s. 214. Por. „Schlesische Zei-
tung” 1863, nr 94. 
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[…] pobił Moskali koło Pyzdr, zabrał im 700 karabinów i 3 armaty, bitwa trwała 
9 godzin. Kosynierzy pod dowództwem Francuza [Pawła – Z.J.] Ganier [d’Aubin 
– Z.J.], który zatknął czapkę swą na pałasz i prowadził ich do szturmu, spisali się 
wybornie. Wchodzących do miasta witali wszyscy przy odgłosie dzwonów 
i śpiewie „Boże coś Polskę”. Wśród walki tej przybyli chłopi powstańcom w po-
moc. Ceną była utrata praw miejskich50.

Zwycięska potyczka pod Pyzdrami przysporzyła Taczanowskiemu rozgło-
su i popularności. Zdawał on jednak sobie sprawę, że Rosjanie zgromadzą więk-
sze siły i ponowią atak, wyruszył więc niezwłocznie w stronę Chocza, gdzie 
1 maja 1863 r., koło folwarku Olesiec, rozbił rosyjski podjazd51. Następnie starł 
się pod Rychwałem z kolumną gen. Brunnera, a 6 maja 1863 r., jak pisała 
„Gwiazdka Cieszyńska”, „zwyciężył pod Kołem w Kaliskiem”52. Niestety dwa 
dni później fortuna odwróciła się od Taczanowskiego. Jego oddział liczący 1100 
żołnierzy, w tym 500 strzelców, 550 kosynierów i 50 jeźdźców oraz 3 działa, 
mimo, iż zajął dogodną pozycję obronną, otoczoną szańcami i zasiekami, 
w terenie zalesionym, a lewe skrzydło było oparte o bagno „nie dotrzymał Ro-
sjanom pola”. Między innymi dlatego iż nie otrzymał na czas oczekiwanego 
wsparcia ze strony innych dowódców. Wprawdzie komendę po zdymisjonowa-
nym Seyfriedzie przejął ppłk Oborski, ten jednak choć ruszył z odsieczą, przybył 
ponoć pod Ignacewo w 20 godz. po zakończeniu bitwy53.

Naprzeciw powstańcom Taczanowskiego stanęły połączone siły gen. 
Brunnera i gen. Krasnokutskiego, liczące ponad 2000 żołnierzy i dysponujące 
6 działami. W pierwszej fazie bitwy Polacy odparli natarcie rosyjskich kolumn. 
Jednak gdy nieprzyjaciel znalazł przejście przez bagna i uderzył na odsłonięte 
lewe skrzydło, równocześnie kontynuując natarcie od czoła, nastąpił moment 
krytyczny. Po przełamaniu lewego skrzydła polskiego podkomendni gen. Kra-
snokutskiego rozbili oddział Taczanowskiego. Zwycięzców spod Ignacewa ślą-
ska prasa obarczała odpowiedzialnością za gwałty i akty bezprawia, jakich 
w takich przypadkach dopuszczali się Rosjanie: „nie tylko, że rannych dobijali, 
ale obwijali ich nogi słomą, przywiązywali do drzewa i zapalali albo też w palą-

50 „Gwiazdka Cieszyńska” 1863, nr 19, s. 149. Paweł Ganier d`Aubin (zm. 4 listopada 1863 r.), 
uczestnik powstania styczniowego, był oficerem francuskiego 23. pułku piechoty. Przybył wraz 
z grupą ochotników francuskich, aby wesprzeć walczących o wolność. Dowodził oddziałem kosy-
nierów w partii płk. Taczanowskiego. Odznaczył się w obu utarczkach pod Pyzdrami, walczył pod 
Rudą Wieczyńską. Poległ 4 września 1863 r., w potyczce pod Wolą Cyrusową – zob. S. Zieliński, 
Bitwy i potyczki 1863–1864, Rapperswil 1913, s. 43–44, 198–199.
51 „Gwiazdka Cieszyńska” 1863, nr 29, s. 231: „w Kaliskiem Taczanowski zajął miasto Chocz”. 
„W Kaliskiem zwyciężył Taczanowski pod Kutnem, zajął Choczę w 650 jazdy, potem Turkę, lecz 
wyruszywszy stąd, widząc, że nader wielka siła Moskwy nadciąga musiał się cofać, a między 
Kleczewem i Powidzem przyjąć bitwę; gdy zaś przybyło jeszcze kilka rot Moskwę posiłkujących, 
dał rozkaz do rozsypki, poczem za trzy dni zebrał się cały oddział”. Tamże, s. 238.
52 Tamże, nr 20, s. 157.
53 „W Kaliskiem Oborski wielką klęskę zadał Moskalom w okolicach Kłodawy, a Dąbrowski 
blisko Kleczewa; potem udał się Oborski na północ rzeki Warty aby Podać rękę Taczanowskiemu. 
Na Kujawach stoją dwa oddziały, jeden pod dowództwem Włodka liczy 1000, a drugi pod Raci-
kowskim ma już 500 ludzi”. Tamże, nr 22, s. 174.
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cy ogień rzucali, aby się żywcem spalili. Włosy stają na głowie, a krew krzepnie 
w żyłach na wspomnienie tych nieustannych okrucieństw”54 polegających na 
wyłupywaniu oczu, obdzieraniu żywcem ze skóry, rozpruwaniu brzuchów i du-
szeniem wyciągniętymi jelitami, obcinaniu kończyn i piersi gwałconym kobie-
tom. Aby osaczyć powstańców palono lasy lub wyrąbywano w puszczach drogi, 
którymi przemieszczały się kolumny wojska55. Do 13 marca 1864 r. – pisała 
śląska gazeta – wydali Rosjanie polecenie, aby „wzdłuż granicy Poznańskiego 
powycinać lasy pod zagrożeniem wielkich kar”56.

„Gwiazdka Cieszyńska” podsumowując rezultat bitwy pod Ignacewem, 
w której poległo 200 powstańców, określiła ją jako „morderczą”, skutkiem czego 
dowódca „musiał rozdzielić swój oddział”57. Kończyła jednak optymistyczną 
konkluzją na temat dowódcy i jego żołnierzy – „ale znów są razem”58. Godnym 
uwagi dziennikarskiej był także fakt, iż Edmund Taczanowski, jako naczelnik siły 
zbrojnej w Kaliskiem wydał nawet dwie odezwy. W jednej wzywał mieszkańców 
województwa „do broni”. W drugiej objaśniał, „jak się utwarza powstanie”59.

Prasa nie tylko wskazywała na wysiłki zmierzające do rekonstrukcji roz-
bitych oddziałów ale równocześnie nagłaśniała sukcesy, jakie odnosili inni do-
wódcy. W jednym z artykułów czytamy: 

Wspomnieć należy o następujących klęskach Moskali. Takie im zadał Oksiński60

i [naczelnik powiatu wieluńskiego Aleksander – Z.J.] Littich koło Wielunia i pod 
Rychlicami w Kaliskiem61.

Gdy zmylono rosyjski pościg doszło do połączenia się oddziałów Ludwi-
ka Oborskiego, Karola Włodka (byłego oficera artylerii rosyjskiej), płk. Kajeta-
na Słupskiego, który objął komendę nad niedobitkami oddziału Younga de 
Blankenheima, a także kpt. Stanisława Szumlańskiego. Siły tego zgrupowania 
wzrosły do ok. 1400 ludzi, stoczyły szereg bitew i potyczek, a mianowicie 14 
maja pod Szczawinem Kościelnym koło Gąbina z rosyjską kolumną ppłk. Hil-
ferdinga, 17 maja pod Babskiem niedaleko Rawy z ugrupowaniem ppłk. Dawi-
dowa oraz 23 maja 1863 r. pod Niewieszem w pobliżu Poddębic z oddziałem 

54 Tamże, nr 22 z 30 V 1863 r., s. 176.
55 Tamże, s. 173. „Gwiazdka Cieszyńska” 1864, nr 18, s. 142: „W jednym majątku wyrąbali 
40 morgów lasu dla wyrąbania linii 50 sążni szerokiej. Jednego dnia rąbało 500, drugiego 600 
włościan, umyślnie do tego spędzonych”.
56 Tamże, nr 13, s. 101.
57 „Gwiazdka Cieszyńska” 1864, nr 21, s. 166. 
58 Tamże.
59 Tamże, nr 22., s. 173.
60 „Moskal… znowu przepłoszył Oksiński, tak, iż uciekli ku Olkuszowi”. Tamże, nr 20, s. 157.
61 Tamże, nr 21, s. 166. Zob. tamże, nr 24, s. 189: „W Kaliskiem ponieśli Moskale klęski, a to pod 
Kaliszem przez Słupskiego, gdzie im 2 działa odebrano, także pod Rychwałem, Choczem, Brudze-
wem, a pod Grochową przez oddział będący pod wodzą Francuza Callier, który zastępuje rannego 
Oborskiego. W skutek tych bitew tamże Moskale aż za granicę schronili się do Pleszewa, gdzie 
braterski rząd pruski gościnnie ich przyjął”. Tamże, nr 27, s. 216: „Pod Podborzem i Trzebnicą sto-
czyły połączone oddziały Oxińskiego, Litticha i Chmielewskiego pomyślne potyczki. Bardzo wiele 
padło Moskali, jenerał ich Czengiery raniony”.
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ppłk. Aleksandra von Broemsena, gdzie ciężkie rany odnieśli: Włodek i Oborski, 
którego przemycono na leczenie do pruskiego Trzemeszna.

Podsumowując kampanię majową 1863 r. „Gwiazdka Cieszyńska” pisała:
W Kaliskiem poraził Moskali Oksiński koło Koniecpola, a po dwakroć pod Jano-
wem. Oborski pod Uniejowem, a Słupski w Poddębicach62.

Na mocy decyzji Kazimierza Mielęckiego jego oddział przeszedł pod do-
wództwo Edmunda Calliera. Ten po przybyciu do obozu powstańczego osobi-
ście przejął dowodzenie piechotą, jazdę zaś powierzył Słupskiemu. Po reorgani-
zacji ugrupowania w Paprotni pod Koninem, 28 maja Callier przekroczył Wartę 
i przemieścił się ze swym oddziałem w rejon Konina i Rychwału. 30 maja pod 
Grochowami stoczył zwycięską potyczkę z kolumną ppłk. Broemsena, składają-
cą się z 4 rot piechoty, szwadronu huzarów i 100 kozaków. Ponownie zaatako-
wany następnego dnia pod Lipicą koło Grodźca, Callier poniósł porażkę. 
W czasie nocnego marszu powstańcy pobłądzili i oddział poszedł w rozsypkę. 
Callier, przy którym pozostało ok. 100 partyzantów, będąc w okrążeniu przez 
przeważające siły rosyjskie, podjął decyzję o rozwiązaniu ugrupowania. Odtąd 
gdy omawiano zagadnienia militarne w pasie przygranicznym z Prusami, naj-
częściej przez śląską prasę było wymieniane nazwisko gen. Edmunda Tacza-
nowskiego, który ciągle toczył zacięte boje z Rosjanami63 i korzystał ze wspar-
cia, jakiego mu udzielała Wielkopolska64. Jako jego oficer sztabu uznanie prasy 
zdobył również mjr Franciszek Kopernicki.

W końcu sierpnia i we wrześniu 1863 r. gazety pisały o kolejnych sukce-
sach polskich partyzantów. W doniesieniu z Kaliskiego odnotowano: 

Jenerał Taczanowski na czele 1000 jazdy odniósł tamże zwycięstwo nad Moska-
lami pod wsią Łaskiem dn. 26 sierpnia, gdzie 80 huzarów, 60 koni i cokolwiek 
broni zabrał. Oprócz tego zginęło Moskali do 100. Z polskiej strony było 22 zabi-
tych i około 40 rannych65.

Zachęcony powodzeniem – jak relacjonowała „Gwiazdka Cieszyńska” 
– Taczanowski 28 sierpnia 1863 r. „zabrał pod Brzeźną 50 kozaków. Złączył się 
potem z jakimś pieszym oddziałem lecz [29 VIII – Z.J.] pod wsią Zdrowa i Kru-

62 Tamże, nr 23, s. 181.
63 Tamże, nr 31, s. 246.
64 „Pobór do wojska polskiego w Kaliskiem przybiera wielkie rozmiary. Siedlisko poboru jest 
w Warce. Powołano wszystkich mężczyzn od 18 do 40 roku.  Taczanowski mianowany jest guberna-
torem województwa w Kaliskiem, a dowództwo po nim objął [Franciszek – Z.J] Kopernicki”. Tam-
że, nr 34, s. 269. „W Kaliskiem mały hufiec polski zbliżył się do miasta Koło i wynęcił z niego Mo-
skali. Tymczasem inny oddział wpadł z drugiej strony do miasta, rozbił tam pozostałych Moskali; 
zabrał bron i amunicję i wywiózł na 50 wozach. Moskale powróciwszy mszczą się na mieszkańcach, 
nałożyli miastu kontrybucję 60 000 złp. a 40 wójtów z gmin i wielu obywateli aresztowali. Tacza-
nowski wzmacnia ciągle swe siły w Kaliskiem. Urządza on szczególnie jazdę i już kilka pułków 
utworzył. Powstanie w Kaliskiem przeto zamieniło się prawie na konne. Ma konie dobre i uzbrojenie 
zupełne. Oddziały Taczanowskiego zasilają także ochotnicy z Poznańskiego”. Tamże, nr 35, s. 278.
65 Tamże, nr 37, s. 293.
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szyna, gdzie się większe wojska moskiewskie zebrały doznał porażki”66. Jej 
przyczyn redakcja dopatrywała się w użyciu podczas bitwy przez Rosjan „rakiet 
kongrewskich”, którymi wróg przeraził nieostrzelane konie Taczanowskiego” 
i w ten sposób „rozniósł jazdę”67. Osamotniona piechota nie była w stanie ode-
przeć natarcia Rosjan. „Polacy stracili do 60 zabitych i rannych, a 40 dostało się 
do niewoli” według tego samego źródła straty rosyjskie były porównywalne. Po 
tym niepowodzeniu Taczanowski cofnął się w głąb Kaliskiego. Ostatecznie opu-
ścił teatr wojny i wyjechał za granicę68. Aby jednak nie przygnębiać czytelni-
ków, chciała gazeta tchnąć w nich odrobinę nadziei, pisząc, jak to „w północnej 
stronie Kaliskiego pod Kłodawą przepłoszył Moskali Sokołowski” i zapewnia-
jąc, iż w całym województwie operuje jeszcze 20 oddziałów polskiej jazdy69.
Jeden z nich między Łodzią i Rokicinami stoczył zwycięską potyczkę, co skut-
kowało 5 września 1863 r. przywiezieniem 50 rannych Rosjan do Rokicin, stacji 
kolei żelaznych70. Franciszek Kopernicki, który brał udział w tragicznej bitwie 
gen. Taczanowskiego, stoczonej na polach wsi Kruszyna i Nieznanice, usiłował 
zebrać rozbite oddziały powstańcze. 7 września 1863 r. został mianowany na-
czelnikiem wojennym województwa kaliskiego71. Czynił próby ożywienia po-
wstania – udało mu się zmobilizować ok. 2000 ludzi i przedłużyć działania po-
wstańcze do wiosny 1864 r.72. Jeszcze w lutym i marcu 1864 r. „Gwiazdka Cie-
szyńska” odnotowała, iż z Poznańskiego do Kongresówki przebijały się „drobne 
oddziały powstańcze po 6 do 10 ludzi”73. Gazeta ta mając jednak dobre rozezna-

66 Tamże.
67 Tamże.
68 „Jenerał Taczanowski stawiony przed sąd wojenny z powodu opuszczenia oddziału, a następnie 
za niewinnego uznany, ma się obecnie zajmować tworzeniem korpusu ochotniczego w Konstanty-
nopolu. Oddział ten złożony z wychodźców polskich z Anglii, Francji, ma wkroczyć przez Moł-
dawię na Ukrainę”. „Gwiazdka Cieszyńska” 1864, nr 7, s. 54.
69 „Gwiazdka Cieszyńska” 1863, nr 37, s. 293.
70 Tamże, s. 296.
71 Tamże, nr 41, s. 327.
72 Tamże, nr 43, s. 342; tamże, nr 44, s. 350; tamże, nr 46, s. 367; tamże, nr 48, s. 383; „Gwiazdka 
Cieszyńska” 1864, nr 1, s. 5; tamże, nr 4, s. 29: „Naczelnik województwa Kaliskiego, pułkownik 
Kopernicki rozdzielił oddział swój na mniejsze hufce po 50, 60 i 30 ludzi, ażeby mogły łatwiej 
omijać nieprzyjaciela i tym sposobem obronić od straty”. Tamże, nr 3, s. 22: „W Kaliskiem poja-
wiło się kilka nielicznych oddziałów powstańczych. Najznakomitszym dowodził Budziszewski, 
oficer francuskiej legii zagranicznej, który odznaczył się w Meksyku. W lasach nadgranicznych 
Kaliskiego i Poznańskiego organizują się na nowo oddziały Syrewicza, Puttkamera i Grossmana”.
73 Tamże, nr 9, s. 70; tamże, nr 10, s. 78: „Chociaż Prusacy bardzo ściśle pilnują granicy, przecież 
codziennie przechodzą z Poznańskiego drobne oddziałki w Kaliskie, pod dowództwo Kopernickie-
go”. Tamże, nr 11 z 12 III 1864 r., s. 86: „W Kaliskiem w Tuliczkowie zabrali powstańcy kasę miej-
ską. Pułkownik Kopernicki i major Oksiński niezmordowanie są czynni przy tworzeniu oddziałów 
zbrojnych w tym województwie. Jeden z tych świeżych hufców walczył 25 lutego z Moskalami, na 
których uderzywszy we wsi Chlewie, pędził aż ku Waliszewicom, brak jednak konnicy nie dozwolił 
powstańcom należycie korzystać ze zwycięstwa. Na Kujawach zręcznie manewruje rotmistrz Szokal-
ski, który 17 lutego przerwał drogę żelazną warszawsko-wiedeńską i nacierającym Moskalom ubił 
kilkunastu ludzi”. Tamże, nr 12, s. 94: „4 III bił się oddział Żubra przy wsi Kuźnicy Kuszewskiej 
w powiecie piotrkowskim. Dnia 8 III oddział ten powtórnie miał do czynienia z Moskwą […]. Przy-
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nie w sytuacji militarnej województwa kaliskiego krytycznie odniosła się do 
„Posener Zeitung”, która „donosiła nawet widocznie przesadnie o pojawieniu się 
w Konińskiem oddziału powstańczego z 3000 ludzi złożonego”74. Niedługo 
potem 7 maja 1864 r. Kopernicki podał się do dymisji i wyjechał do Lipska, 
a później do Szwajcarii. Walki powoli zaczęły wygasać wraz z malejącą liczbą 
oddziałów.

„Narzędzia terroru”
W kraju wciąż nasilała się polityka rosyjskiego terroru. 

Do najokrutniejszych narzędzi Moskwy w Polsce – pisała śląska gazeta – na-
leży oberpolicmajster Muchanow w Kaliszu, któremu dopomaga pułkownik Po-
merancow. Mnóstwo przeto uwięziono tam obywateli, których katują w więzie-
niach, dwory zaś ich rabują i niszczą płomieniem. Do tego przyszło, że ów Pome-
rancow i Muchanow gwałtem namawiają i napędzają chłopów do rabunku dwo-
rów, robotników zaś pracujących w polach dworskich spędzają75.

Okrucieństwa Muchanowa w Kaliskiem – konkludowała „Gwiazdka Cie-
szyńska” – wyrównują okrucieństwom Murawiewa [na Litwie – Z.J.]”76. Był to 
ten sam typ satrapy co „Krwiożerczy gubernator wileński […] który sam siebie 
najlepiej odmalował, gdy zaproszony na obiad […] odpowiedział: Ja tu pryje-
chał lude rezat, nie objedat”77. Narzucane Polakom formy rządów spotkały się 
z ostrą krytyką prasową, która podbudowywała swoje oceny przykładami braku 
wiarygodności władzy. Jeden z nich dotyczył m.in. propagowanej idei amnestii 
i praktyk, jakie z tej okazji urzędnicy rosyjscy stosowali względem swych ofiar: 
Otóż gdy:

Jeden z powstańców – pisała śląska gazeta – chciał […] korzystać z amne-
stii, oddał się władzy moskiewskiej w Kaliszu. Darowano mu winę należenia do 

jezdni z Królestwa opowiadają, iż w Piotrkowskiem, Wieluńskiem i Opoczyńskiem działają dość 
silne oddziały powstańcze”. Tamże, nr 14, s. 109: „W Kaliskiem nowo uformowany oddział konnicy, 
złożony z 60 koni, pod wodzą kapitana Pioruna stoczył pomyślną potyczkę między Kurdwanowem 
a Bożymówką dnia 28 bm. Moskale stracili 5 zabitych i 8 rannych, a powstańców poległo 5. Donosi 
o tym A. Małachowski, kapitan inżynierii narodowej do „Dziennika Poznańskiego”. Dnia 8 zm. 
pikieta jazdy polskiej rozpędziła koło Ślezina warty włościańskie; a 7 i 8 zm. ukazały się patrole 
jazdy polskiej koło miasteczka Łaska. W nocy z 21 na 22 zm. przeszedł z Poznańskiego w Kaliskie 
koło Słupy znaczny oddział powstańczy pod dowództwem Budziszewskiego”. Tamże, nr 15, s. 117: 
„Równocześnie kiedy Budziszewski przeszedł w Kaliskie, a Raczkowski miał przekraczać granicę 
koło jeziora Gopła, dnia 22 zm. na wprost Brodnicy w Prusiech Zachodnich pokazał się w Płockiem 
hufiec polski z 400 ludzi złożony i zniosł posterunek objeżczyków w Łapinożce”.
74 Tamże, nr 13, s. 101.
75 „Gwiazdka Cieszyńska” 1863, nr 32, s. 254; tamże, nr 31, s. 246: „Pułkownik Pomerancow po-
chwyciwszy bez powodów na drodze właściciela wsi p. Prądzyńskiego i wielu innych, związanych 
wprowadził do Woli Więzowej, własności Prądzyńskiego. Tutaj naigrywając się z niego, przemawiał 
do zwołanych włościan, iż szlachta to złodzieje, że gdy ich wszystkich wyłapią, »to wszystkie bu-
dowle zniszczymy, a grunta z lasami wam na własność oddamy, bo taka jest wola cara!« Tak więc 
rząd moskiewski jawnie pracuje nad demoralizacją ludu, radby łamać siódme przykazanie”.
76 Tamże, nr 33, s. 261.
77 Tamże, nr 27, s. 216.
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powstania, ale mimo to osadzono go w cytadeli, nim śledztwo wykaże, czy nie 
należał do zabierania kas moskiewskich78.

Redakcja gazety ogłoszenie amnestii uznała za zabieg manipulacyjny 
i konkludowała: 

Widzimy tedy, jak zdrowym przeczuciem odrzucił cały naród podaną sobie 
amnestię79.

Nieufność i niechęć Polaków budziła także polityka wobec Kościoła, 
aresztowanie hierarchów i księży oraz obecność rosyjskiego garnizonu u stóp 
Jasnej Góry, w grodzie nad Wartą. Został on tu osadzony po upadku powstania 
listopadowego na przełomie 1831/1832 r. W latach 1863–1864 garnizon strzegł 
linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Z Częstochowy wyruszały kolumny mar-
szowe, które tropiły oddziały powstańcze i pilnowały granicy z pruskim Ślą-
skiem i z austriacką Galicją, skąd szła pomoc materialna dla Królestwa Polskie-
go i przedzierały się grupy ochotników. W garnizonie często bywał gen. mjr 
książę Aleksandr Szachowskij, naczelnik wojenny powiatów: olkuskiego i mie-
chowskiego. Stąd tropiono partyzantów Zygmunta Chmieleńskiego i wyruszały 
oddziały, które swoim okrucieństwem terroryzowały ludność okolicznych miej-
scowości, m.in.: Janowa, Zdrowej i Jackowa, o czym informowała „Gwiazdka 
Cieszyńska”. Celem zastraszenia mieszkańców Częstochowy „powiesili Moska-
le na placu pod Jasną Górą Jana Przybyłowicza, dowódcę małego oddziału”80.
Spokoju nie dawano także zakonnikom z klasztoru jasnogórskiego, których po-
czynania i każde słowo pilnie śledzono. Między innymi klasztor lustrował płk 
Ermroth, dowódca 27. pułku piechoty. 

Gdy zobaczył portrety królów polskich, zapytał: „Szto eto?”. „To są portrety kró-
lów polskich” odrzekł oprowadzający go Paulin. „A Mikołaja siuda niet?”. „Nie 
ma”. „Wot, to czas sprowadzić go tutaj, on także był polski korol”. Natychmiast 
– jak pisała śląska gazeta – przywołano malarza miejscowego, który niezadługo 
przyniósł Ermrothowi bohomaza zielono i czerwono pomalowanego. Teraz więc 
obok królów polskich wisi portret batiuszki Mikołaja strzeżony przez sołdata, któ-
ry zmusza przechodniów do czołobitności przed królem polskim Mikołajem81.

Jednak nie zawsze rosyjskie wizyty miały charakter „tak kurtuazyjny”.
Z klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie już wielu księży uwięziono. Nie-
dawno trzy roty moskiewskie – informowała śląska gazeta – otoczyły klasztor 
i zabrały ze sobą trzech zakonników, że śpiewali pieśń powszechnie dozwoloną 
„Pod Twoją obronę”82.

Jeszcze dramatyczniejszy przebieg miały wydarzenia w sanktuarium 
w Lądzie i egzekucja młodego kapucyna Maksymiliana Tarejwo, znakomitego 
kaznodziei, emisariusza Rządu Narodowego i powstańczego kapelana. Niósł on 

78 Tamże, nr 21, s. 165.
79 Tamże.
80 „Gwiazdka Cieszyńska” 1864, nr 10, s. 77.
81 „Gwiazdka Cieszyńska” 1863, nr 4, s. 31–32.
82 Tamże, nr 33., s. 261.
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pociechę duchową patriotom więzionym w Cytadeli Warszawskiej i w Twierdzy 
Modlińskiej. Ponadto służył za łącznika między represjonowanymi i ich rodzi-
nami. Od 12 lipca 1862 r. związany ze zgromadzeniem w Lądzie, zyskał w oko-
licy sławę dzięki głoszonym patriotycznym kazaniom, na które przybywały tłu-
my szlachty, mieszczan i włościan. Dla idei powstańczej zjednał poznanego na 
Jasnej Górze księdza Antoniego Mackiewicza, który wyjątkową rolę odegrał na 
Litwie. W Lądzie utrzymywał stałe kontakty z kurierami, łącznikami i obozują-
cymi w okolicy powstańcami. Jako ich kapelan (ps.: „Maks”, „Dąb”, „Pioru-
nek”) szedł w bój ramię w ramię z walczącymi uzbrojony jedynie w krzyż. Był 
duszpasterzem w oddziale płk. Kazimierza Mielęckiego, a potem gen. Edmunda 
Taczanowskiego, naczelnika sił zbrojnych województwa kaliskiego i mazowiec-
kiego. W bitwie pod Ignacewem ciężko raniony odłamkiem granatu w głowę 
ocalał wywieziony do pruskiego Śremu. Gdy wyzdrowiał wrócił do Lądu, gdzie 
z rąk Józefa Oksińskiego przyjął nominację na naczelnika organizacji ludowej 
w powiecie konińskim. Kierowane przez o. Maksymiliana Bractwo Różańcowe 
w ciągu 4 tygodni przemyciło przez pruską granicę 800 belgijskich karabinów. 
Nic dziwnego, iż Rosjanie od 9 marca do 5 kwietnia 1864 r. przeprowadzili 
w klasztorze 24 rewizje w poszukiwaniu niebezpiecznego księdza. Wreszcie 
sprowadzili do Lądu Żyda Pinkusa, parającego się szpiegostwem. Przyjechał on 
z Warszawy w oficerskim mundurze wraz z rosyjskim płk. Felkersamem, by 
tropić powstańców w powiecie konińskim. Zgłosił się nawet jako ochotnik do 
leśnego oddziału lecz go stamtąd przegoniono. Wówczas udało mu się przekupić 
zakrystianina Wawrzyńca Śmigielskiego, który zdradził kryjówkę o. Maksymi-
liana. Pinkus za tę operację otrzymał od Rosjan nagrodę w wysokości 1000 ru-
bli. W nocy z 15/16 czerwca 1864 r. wojsko otoczyło klasztor i aresztowało ks. 
Maksymiliana Tarejwo83.

Działalność kaznodziejska, duszpasterska i konspiracyjna oraz popular-
ność o. Maksymiliana Tarejwo zwróciły uwagę nie tylko władz rosyjskich. Pisa-
ła o nim na Śląsku również ,,Gwiazdka Cieszyńska”84. Czytelnikowi przedsta-
wiono szczegóły dotyczące zatrzymania i jego drogę do męczeńskiej śmierci. 
Schwytanego o. Tarejwo zakuto w kajdany, bito kolbami karabinów, kłuto ba-
gnetami. Jako nadzwyczajnego jeńca przy biciu w bębny oprowadzono po mie-
ście, a następnie wrzucono półprzytomnego na wóz do wożenia kamieni i po-
wieziono 4 mile do więzienia w Koninie. Wzdłuż drogi przejazdu stały żegnają-
ce go tłumy. Podjęto nawet próbę uwolnienia więźnia zakończoną poranieniem 
kozackimi szablami wielu bezbronnych kobiet i mężczyzn.

Egzekucja odbyła się na błoniach konińskich nad Wartą 19 lipca 1864 r. 
Ksiądz Adrian Łopatkiewicz przed śmiercią wyspowiadał i udzielił sakramentu 
o. Tarejwo. Ten modlił się do ostatniej chwili. Odmówił przejścia na prawosła-
wie za cenę cesarskiej łaski. Gdy wojskowa orkiestra zagrała Boże! Caria chrani
ucałował brewiarz i wrzucił go do dołu, następnie ucałował stryczek i sam go 

83 ,,Ojczyzna” 1864, nr 57, s. 2.
84 ,,Gwiazdka Cieszyńska” 1864, nr 30, s. 237.
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sobie założył na szyję, kata pobłogosławił i zawołał: ,,Niech żyje Polska”, 
a potem ,,In te Domine speravi, non confudar in aeternum” („W Tobie Panie 
nadzieję miałem, niech nie będę zawstydzony na wieki”). W tejże chwili opraw-
ca pociągnął za stryczek i natychmiast urżnął linę. Ksiądz spadł do dołu, a gdy 
zaczął się podnosić Rosjanie z okrzykiem hurrra! Żywcem go pogrzebali. Na-
stępnie mogiłę stratowali końmi. Jęk ludu mieszał się z modlitwą i biciem 
dzwonów. Równocześnie koloniści niemieccy i żołnierze wroga lżyli pamięć 
bohatera. Jeszcze tego samego dnia aresztowano o. Emiliana Ołtarzewskiego, 
gwardiana reformatów i proboszcza Boguckiego. Była to kara za wydanie pole-
cenia bicia w dzwony we wszystkich konińskich kościołach. Miejsca stracenia 
przez tydzień strzegły rosyjskie warty. Wreszcie pod osłoną nocy konińskim 
mieszczanom udało się wykraść szczątki o. Tarejwo i pochować na parafialnym 
cmentarzu pod krzyżem z cierniową koroną. Żałosny był los zdrajcy zakrystia-
nina, który powiesił się dręczony wyrzutami sumienia. Szykany dotknęły także 
klasztor oo. Kapucynów w Lądzie. 28 czerwca 1864 r. zajęło go wojsko rosyj-
skie, a zakonników zaaresztowano, „za to, iż znaleziono tam o. Maksymiliana 
Tarejwę, który był kapelanem w obozie Taczanowskiego”85.

Z kolei w Łodzi za pretekst do represjonowania Polaków posłużyło nabo-
żeństwo żałobne odprawione za poległych. Gen. Aleksandr Bremsen „nałożył na 
obecnych w kościele kontrybucję 8500 rubli, a księdza kazał uwięzić”86. W po-
dobny sposób ukarano grzywną w wysokości 2000 rubli mieszkańców Pabia-
nic87. W tymże czasie „6 II 1864 r. rozstrzelali Moskale w Łodzi [Ignacego 
– Z.J.] Radziejowskiego, podejrzewając go, iż był naczelnikiem tego miasta”88.
Łącznie łódzki sąd wojenny wydał 17 wyroków śmierci, 56 osób zesłano na 
katorgę, 14 skazano na osiedlenie na Syberii, 21 skazano do rot aresztanckich, 
131 wywieziono do robót publicznych, a kilkaset znalazło się pod nadzorem 
policyjnym. Ponadto „Belgard i Falkersamb kazali w okolicy Kalisza i Konina 
uwięzić trzydziestu kilku obywateli ziemskich i księży, z których większą część 
odstawiono do Warszawy”89. 16 marca 1864 r. powieszeni zostali na mocy wy-
roków sądów wojennych w Wieluniu: Jan Dąbrowski, włościanin ze wsi Cegiel-
ni, Józef Szczepański mieszczanin i Piotr Wawrzyniec, zbieg z wojska rosyj-
skiego. Wszyscy oni służyli w powstańczej żandarmerii90. Represje kontynuo-
wano po upadku powstania. Mieszkańcy Łodzi w latach 1863–1866 zostali ob-
ciążeni kontrybucjami w wysokości 66 tysięcy rubli.

„Gwiazdka Cieszyńska” opisała także historię małżeństwa zaangażowa-
nego w walkę o wolność ojczyzny: 

85 Tamże, nr 30, s. 237.
86 Tamże, nr 11, s. 86.
87 Tamże, nr 5, s. 37.
88 Tamże, nr 11, s. 86.
89 Tamże, nr 12, s. 93–94.
90 Tamże, nr 16, s. 126.
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[…] w bitwie pod Łodzią polegli mąż [Konstanty – Z.J.] z żoną [Marią – Z.J.] na-
zwiskiem Piotrowicze z miasta Brzezin. Niewiasta napadnięta przez kozaków 
broniła się długo rewolwerem, potem uchwyciła kosę i rąbała kozactwo, aż na-
reszcie padła przeszyta kulą91.

U jej boku zginęły jeszcze trzy inne młode kobiety: Antonina Wilczyńska 
(lat 20) – robotnica z Łodzi, Weronika Wojciechowska (lat 19) – służąca z By-
szew, i Katarzyna nieznanego nazwiska. Do końca u boku żony i jej towarzy-
szek walczył Konstanty Piotrowicz. Poległ także sługa Marii, Kacper Belka, 
który od dziecka uczył ją konnej jazdy, fechtunku i sztuki strzelania.

Maria Piotrowiczowa, córka ziemianina Zygmunta Rogalińskiego, po-
wstańca 1831 r. i Ansbery z Badeńskich, w wieku 17 lat poślubiła Konstantego 
Piotrowicza, nauczyciela w szkole elementarnej w Chocianowicach. Oboje pro-
wadzili aktywną działalność patriotyczną w rejonie łódzkim. Wraz z mężem 
i częścią służby folwarcznej Maria przyłączyła się do kilkusetosobowego od-
działu Józefa Dworzaczka, w którym większość powstańców była uzbrojona 
w kosy kute na sztorc. Stan liczebny strzelców szacowano zaledwie na kilku-
dziesięciu ludzi, a ułanów niespełna pięćdziesiąt koni. Maria początkowo pełniła 
służbę pomocniczą, zbierała pieniądze dla oddziału, zajmowała się zakupem 
broni, żywności i mundurów. Gdy sytuacja militarna się pogorszyła obcięła wło-
sy, przywdziała powstańczą czamarkę i przeszła do służby liniowej. Partyzantów 
oddziału, w którym służyła Piotrowiczowa, 24 lutego 1863 r. wytropiły rosyjskie 
kolumny z garnizonów stacjonujących w Piotrkowie Trybunalskim i Łęczycy. 
Okrążyły one powstańców obozujących na skraju lasu nieopodal wsi Dobra. 
Jak pisała „Gwiazdka Cieszyńska” Piotrowiczowa zginęła porąbana przez koza-
ków, którzy pastwili się nad jej martwym ciałem, „okrutnie” pokłutym pikami 
i pociętym szablami. Ubranie Marii, całe w strzępach i krwi, rodzina zachowała 
jako cenną relikwię. W bitwie poległo ok. 70 powstańców, drugie tyle ciężko 
rannych wzięto do niewoli, z których część rozstrzelano, a pozostałych zesłano 
na Sybir. Za wydanie ciała Marii Piotrowiczowej Rosjanie żądali od rodziny 
wysokiego okupu. „Gwiazdka Cieszyńska” zaliczyła ją w poczet „Walecznych 
niewiast”92 stawiając ją na równi z Henryką Pustowójtówną, adiutantką Mariana 
Langiewicza93.

Zakończenie
Rozwój wydarzeń na ziemiach polskich od wiosny 1863 do lata 1864 r. 

pozbawił złudzeń śląskich dziennikarzy, co do praworządności w Rosji i możli-
wości wpływania opinii publicznej na decyzje władzy w Petersburgu. 

Walka ta w skutek sposobu, w jaki obecnie ją toczą Moskale przybrała charakter, 
jakiego dawniej nie miała. Palenie miast i wsi i mordowanie en gros, rabunki i pu-

91 „Gwiazdka Cieszyńska” 1863, nr 11, s. 87. Zob. S. Zieliński, dz. cyt., s. 26.
92 „Gwiazdka Cieszyńska” 1863, nr 11, s. 87.
93 Tamże, nr 13, s. 104.
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stoszenia pokazują jasno – pisała „Breslauer Zeitung” – że Moskale powzięli za-
miar wytępienia Polaków przez dziesiątkowanie94.

Gazeta poddała ostrej krytyce stosowane metody terroru, które prowadziły 
do zguby polskiego narodu. Redakcja toczyła walkę o zmianę zasad i odejście 
od nieuzasadnionych represji. Artykuły na ten temat miały charakter polemicz-
ny, pisane były z talentem, przekonująco i czasami z odrobiną złośliwości. 
W publikowanym tekście z 22 marca 1863 r. czytamy: 

Oświadczeniom rosyjskich władz wojskowych, że ekscesów żołnierskich […]
powstrzymać nie mogą, nie wierzymy, ponieważ nie stwierdzono ich energiczny-
mi wyrokami kary. Dziesięć, na mocy wojennego sądu za te ekscesy, wykonanych 
rozstrzelań byłyby je powstrzymały95.

Ostatecznie, według „Breslaeur Zeitung”, o braku chęci odejścia od roz-
wiązań siłowych świadczyło kolejne przegrupowanie sił: 

Od Donu – informował korespondent – nadciągają nowe pułki kozactwa, tej hoło-
ty, o której rząd dobrze wie, że w wojnie jest do niczego, do mordów zaś i rabun-
ków jedyna96.

Z kolei „Gwiazdka Cieszynska” donosiła, iż:
Na granicy Księstwa Poznańskiego gromadzi Moskwa znaczne siły. Cała ćma ko-
zaków i ich żon staje załogą po wsiach wypędzając z chałup włościan, z obór by-
dło, niszcząc pola i dopuszczając się tysięcznych gwałtów. W każdej wsi stoi ta-
kich 20–30 rozbójników97.

„Schlesische Zeitung” i „Breslauer Zeitung” nie tylko na bieżąco komen-
towały wydarzenia z pogranicza kalisko-częstochowskiego i kresów byłej Rze-
czypospolitej, ale wpływały także uspokajająco na niemiecką opinię publiczną, 
którą przeciw Polakom próbował podburzyć Otto von Bismarck i rząd pruski. 
Temu celowi służył m.in. przedruk przez „Schlesische Zeitung” apelu publiko-
wanego na łamach tajnego „Ruchu”, w którym wzywano mieszkańców Galicji 
i Poznańskiego do ofiar na rzecz powstania, z równoczesnych żądaniem „by 
w prowincjach tych przestrzegano jak najbardziej spokoju, gdyż Polacy walczą 
teraz tylko z rządem moskiewskim”98. Z kolei „Breslauer Zeitung” podkreślała 
uczestnictwo Niemców w polskich uroczystościach i manifestacjach patriotycz-
nych, organizowanych na obszarze Kongresówki. Korespondent kaliski „Bre-
slauer Zeitung” zwracał uwagę czytelników w liście z 13 czerwca 1863 r., iż:

94 „Czas” 1863, nr 72, s. 2 – przedruk z „Breslauer Zeitung”.
95 Tamże.
96 Tamże. Zob. „Czas” 1863, nr 80, s. 3: Korespondenci do „Breslauer Zeitung” „donoszą z kilku 
okolic o świeżych łupieżach i mordach spełnionych przez wojsko moskiewskie, które wyszło 
z wszelkich karbów subordynacji”.
97 „Gwiazdka Cieszyńska” 1864, nr 4, s. 20.
98 „Goniec” 1863, nr 49, s. 3 – przedruk z „Schlesische Zeitung”.
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[…] nawet osadnicy niemieccy ze swym pastorem na czele wyszli na spotkanie 
zbliżającego się polskiego oddziału i z wielką gościnnością go przyjmowali99.

Jednak późną jesienią 1864 r. „Breslauer Zeitung” przewidywała osta-
teczną pacyfikację polskiego powstania. Pisano m.in. o tajnych instrukcjach,
jakie przywiózł Aleksander II z Nicei dla gen. Teodora Berga. Zapewniając 
o autentyczności treści tajnych dokumentów zapowiadała dalsze kroki władz 
rosyjskich w Królestwie Polskim. Instrukcje cesarskie zakładały (na podstawie 
szczegółowego sprawozdania Berga o ogólnej sytuacji w Kongresówce, 
a w szczególności w Warszawie) dokonanie rozpoznania, czy i w których powia-
tach kraju można już znieść stan oblężenia. W powiatach, w których sytuację 
uznano by za opanowaną, rozważano możliwość wymuszenia na mieszkańcach 
podpisów na adresie „z usilną prośbą o zupełne wcielenie Królestwa do Rosji”100.

Epilogiem powstania były m.in. reformy sekretarza stanu do spraw Króle-
stwa Polskiego Mikołaja Aleksiejewicza Milutina, które „Breslauer Zeitung” 
określiła jako dążenie do chaosu i dezorganizacji kraju, zmiany były bowiem 
wzorowane na wielce niedoskonałych rosyjskich stosunkach administracyjnych 
i ustawodawczych. Przyszłość Królestwa Polskiego rysowała się niejasno. Rów-
nież „Gwiazdka Cieszyńska” zaczynała dopatrywać się oznak nieuchronnego 
upadku powstania101. Miejsce polemik z nieprzychylnymi Polakom dziennikami 
niemieckimi102 i opisów zwycięskich potyczek w przygranicznym rejonie Ka-
lisz-Częstochowa, zajęły doniesienia o kolejnych represjach103 i sprzedaży dóbr 
narodowych104, a tematem dominującym stały się relacje duńsko-pruskie.

99 Korespondent z Kalisza do „Breslauer Zeitung”. „Czas” 1863, nr 159, s. 3.
100 „Czas” 1864, nr 200, s. 2 – przedruk listu z 24 XI do „Breslauer Zeitung”. 
101 „Na polu walki przycichło chwilowo – cisza grobowa zaległa całą Polskę. Pod strasznym obu-
chem Moskwy zaniemiał wszelki jęk boleści, a barbarzyńska Moskwa może powiedzieć przed 
Europą, że w Polsce panuje spokój zupełny. Lecz spokój to tylko pozorny, który lada chwila znów 
się może przeistoczyć w burzę”. „Gwiazdka Cieszyńska” 1864, nr 22, s. 173.
102 Tamże, nr 17, s. 134: „dzienniki niemieckie odzywają się przy każdej sposobności, że powstanie 
w Polsce tak jest już słabe, iż lada chwila spokój będzie przywrócony”.  „Gwiazdka” polemicznie 
cytowała „Gazetę Moskiewską” „o bandach brygantów przebiegających kraj”.
103 Tamże, nr 2, s. 14: „Z Kalisza wywieziono 22 grudnia 25 poddanych pruskich na Sybir, 
a w Turku rozstrzelano d. 21 bm. oficera Demskiego, także poddanego pruskiego. We Włocławku 
rozstrzelano Włocha Becchi, który stojąc nad grobem zawołał: »Jeszcze Polska nie zginęła«”. 
Tamże, nr 3, s. 21: „W Stawiszynie w Kaliskiem powiesili Moskale 29 zm. młynarczyka Borow-
skiego, za to tylko, że miał dostarczać koni do powstańców […] w Wieluniu ponieśli śmierć mę-
czeńską dnia 4 bm. Kober, Zarzycki, Frankowski i Libek”. Redakcja wspomina o 13 egzekucjach 
w Kaliskiem. Tamże, nr 5, s. 39. Tamże, nr 28, s. 221–222: „W Płockiem województwie powie-
szono także kilka osób, których nazwisk nie umieją podać korespondencji, co nie może zadziwiać, 
gdyż żadne wyroki nie są ogłaszane i np. dotychczas nieznane jest nazwisko powieszonego 
w Olkuszu 26 czerwca […] na Sybir wywieziono 183 księży”.
104 Tamże, s. 221.



Agata Boral
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

POWSTANIE STYCZNIOWE 
NA ŁAMACH PRASY CZĘSTOCHOWSKIEJ 

W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM NA PRZYKŁADZIE 
„GOŃCA CZĘSTOCHOWSKIEGO”

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie, w jaki sposób na ła-
mach „Gońca Częstochowskiego” wydawanego w okresie międzywojennym 
przedstawiano wydarzenia nawiązujące do powstania styczniowego. Co prawda 
źródła prasowe są tylko jednym z możliwych oświetleń tematu, ale w omawia-
nym czasie to właśnie prasa była jedynym medium, które docierało do najszer-
szego kręgu odbiorców. Stanowiła podstawowy środek komunikacji masowej 
i pełniła funkcje kulturotwórcze. Była nośnikiem informacji i wpływała na 
kształt opinii publicznej.

Literatura dotycząca powstania styczniowego, traktująca o wydarzeniach 
w regionie częstochowskim jest bardzo bogata1, jednak 150. rocznica wybuchu 

1 Zob.: D. Bartosz, Odwaga, honor, patriotyzm. Powstanie styczniowe 1863 r. w regionie często-
chowskim, „Życie Częstochowy” 2002, nr 8, s. 6, 7; W. Caban, Droga Zygmunta Chmieleńskiego 
na pole walki, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1990, t. 33, s. 185–203; Z. Dudek, 
Ostatnia bitwa, „Nad Wartą” 1961, nr 1, s. 4–5; J. Gąsiorowski, Bitwa pod Wąsoszem 23–4–1864 r.,
„Goniec Częstochowski” [dalej: „GCz”] 1938, nr 94, s. 6; J. Grygosiński, Powstanie styczniowe
w ziemi częstochowskiej, [b.m. i r.w.]; J. Grzybowski, Lekarze pod sztandarami insurekcji 1863 r.,

„Nad Wartą” 1977, nr 12, s. 5; tenże, Powstańczy naczelnik, „Nad Wartą” 1980, nr 7, s. 2; Hołd 
cieniom bohaterów poległych w bitwie pod Wąsoszem. Poświęcenie fundamentów pomnika-
mauzoleum w Wąsoszu, „GCz” 1938, nr 129, s. 4–5; A. Jędrzejewski, Powstanie styczniowe 
i Jasna Góra, „GCz” 1931, nr 20, s. 1; K. Jurek, Ziemia częstochowska w powstaniu styczniowym,
„Ziemia Częstochowska” 1965, t. 5, s. 126–146; R. Kołodziejczyk, W dobie powstań narodowych
[w:] Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. W okresie niewoli 1793–1918, t. 2 
red. tenże, Częstochowa 2005, s. 263–296; H. Konikowski, W 1863 r. pod Kruszyną. Ostatni akt 
dramatu, „Nad Wartą” 1981, nr 8, s. 5; tenże, Śladami powstania styczniowego nad górną Wartą,
„Ziemia Częstochowska” 1984, t. 14, s. 347–352; F. Kopernicki, Pamiętnik z powstania stycznio-
wego. Notatki z powstania w województwie kaliskim 1863 i 1864, Warszawa 1959; S. Kotarski, 
Częstochowa i okolice, „GCz” 1932, nr 19, s. 1–2; tenże, Częstochowskie wspomnienia powstań-
cze, „GCz” 1933, nr 20, s. 5; K. Krykwiński, Wąsosz 1863 r. w świetle dokumentów archiwalnych,
„Informator Kulturalny Województwa Częstochowskiego” 1985, nr 8, s. 30–32; nr 9, s. 43–45; 
A. Lorek, Mrzygłód pamięta, „Niedziela(C)” 2013, nr 11, s. II; K. Łągiewka, Straty powstańcze 
w bitwie pod Kruszyną 29 sierpnia 1863 r., „Zeszyty Radomszczańskie” 2011, t. 5 s. 159–176; 
J.B. Mazik, W pocztowej symbiozie, „Almanach Częstochowy” 2006, s. 209–213; T. Olejnik, 
Bitwa pod Rudnikami 22 IV 1863 r. Przyczynek do dziejów Powstania Styczniowego na ziemi 
wieluńskiej, Rudniki Wieluńskie 1993; J. Oksiński, Wspomnienia z powstania polskiego 1863
–1864, Warszawa 1965; H. Rola, Nieznane szczegóły powstania styczniowego w powiecie często-
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powstania styczniowego stwarza doskonałą okazję do ukazania tego wydarzenia 
z perspektywy popularnego częstochowskiego dziennika międzywojennego, 
jakim był „Goniec Częstochowski”.

W latach międzywojennych Częstochowa była znaczącym ośrodkiem pra-
sowym wśród miast o podobnej liczbie ludności. Ogółem ukazywały się tu co 
najmniej 163 gazety i czasopisma, w tym 130 tytułów prasowych i 33 jednod-

chowskim, „Życie Częstochowy” 1956, nr 56, s. 6; tenże, W rocznicę bitwy pod Wąsoszą, tamże, 
nr 84, s. 8; tenże, Bitwa pod Kruszyną. Echa roku 1863, tamże, nr 208, s. 4; tenże, Szlakami Po-
wstania Styczniowego nad Wartą, „Nad Wartą” 1959, nr 1, s. 4; tenże, Udział chłopów regionu 
częstochowskiego w Powstaniu Styczniowym, tamże 1962, nr 2, s. 5; tenże, Ziemia częstochowska 
w przededniu Powstania Styczniowego, tamże 1963, nr 1, s. 5; tenże, Ostatnie walki powstańców 
w roku 1864, tamże 1964, nr 7, s. 3; tenże, Przed wybuchem Powstania Styczniowego 1863 r.,
tamże 1983, nr 1, s. 7; tenże, Udział mieszkańców województwa częstochowskiego w Powstaniu 
Styczniowym, tamże, nr 2, s. 5; tenże, Powstanie styczniowe w regionie częstochowskim. Często-
chowa w latach 1901–1918 [w:] Z dziejów Regionu Częstochowskiego. Zbiór prac członków Od-
działu PTH w Częstochowie, Częstochowa, 1964, s. 51–98; tenże, Powstanie styczniowe na ziemi 
częstochowskiej, Katowice 1965; tenże, Bitwa pod Wąsoszem, „Katolik” 1983, nr 8, s. 9; tenże, 
Paulini Konwentu Jasnogórskiego i duchowieństwo częstochowskie w powstaniu styczniowym,
„Niedziela 1983, nr 5, s. 5, 6; tenże, Klasztor jasnogórski w schyłkowym okresie powstania stycz-
niowego, tamże 1984, nr 4, s. 7–8; tenże, Żarki i okolice w okresie walk narodowowyzwoleńczych 
(1795–1918) [w:] Szkice z dziejów Żarek, Katowice 1984, s. 23–49; S. Rumszewicz, Śmierć po-
wstańca, „GCz” 1917, nr 92, s. 2; tenże, Epizod z roku 64-go (Z dziejów Częstochowy, tamże, nr 
103, s. 3; tamże, nr 112, s. 5; tamże, nr 120, s. 6–7; tamże, nr 136, s. 5; S. Rybicki, Zygmunt 
Chmieleński i jego działalność w powstaniu 1863 roku, Warszawa 1916; J. Sętowski, Julian Ka-
linka (1821–1864). Sylwetka lekarza, członka Rady Miejskiej, naczelnika cywilnego Częstochowy 
w Powstaniu Styczniowym 1863–1864 [w:] Z dziejów Polski XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa 
ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Szwedowi, red. T. Dubicki, T. Panecki, Częstochowa 2004, 
s. 243–250; A. Siwiński, Kampania powstańcza Św. Brata Alberta, „Gazeta Częstochowska”. 
Tygodnik Regionalny 2006, nr 2, s. 6; tenże, Ślady pamięci po Powstańcach Styczniowych, „Gaze-
ta Częstochowska” 2008, nr 42, s. 6; tenże, Powstańczy szlak świętego Brata Alberta na Ziemi 
Częstochowskiej, tamże 2013, nr 3/4, s. 6; nr 5/6, s. 6; nr 7/8, s. 6; nr 9/10, s. 6; F. Sobalski, Ranni 
powstańcy w szpitalu w Częstochowie. Echa powstania roku 1863, „Życie Częstochowy” 1956, nr 
217, s. 4; tenże, Nie znane dokumenty z lat 1861–1864 w Archiwum Państwowym w Częstochowie,
tamże 1988, nr 18, s. 8; T. Starczewski, Mniej znane fakty z powstania styczniowego w ziemi czę-
stochowskiej, „Prace Naukowe. Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. Oddział Często-
chowski” 1987, t. 39, s. 138–148; J. Szubert, Pamiętnik częstochowianina – powstańca, oprac. 
Z. Strzyżewska, Częstochowa 2012; R. Szwed, Powstanie styczniowe w Radomszczańskiem, wyd. 
2, Radomsko 1995; tenże, Kolej Warszawsko-Wiedeńska w okresie Powstania Styczniowego na 
ziemiach pogranicza Królestwa Polskiego ze Śląskiem [w:] Droga żelazna warszawsko-wiedeńska. 
150 lat tradycji kolejnictwa w regionie częstochowskim, red. M. Antoniewicz, Częstochowa 1998, 
s. 15–26; S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863–1864, Rapperswil 1913; J. Zbudniewek, Jasna Góra 
w okresie powstań narodowych listopadowego i styczniowego [w:] Jasnogórskie świętowanie 
Eucharystii. IV Jasnogórskie Dni Maryjne w Krakowie na Skałce, red. Z. Jabłoński, Kraków-
-Skałka 1987, s. 63–75; K. Zienkiewicz, Wspomnienia powstańca 1863 roku, Warszawa 1932; 
Z pięknej uroczystości. Ostatni w Częstochowie weteran 1863 r. udekorowany orderem „Polonia 
Restituta”, „GCz” 1938, nr 20, s. 4; J. Związek, Bitwa pod Wąsoszem, – 23 IV 1863 r. – na tle 
walk powstańczych na Ziemi Częstochowskiej, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 1983, 
s. 206–216.
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niówki. Gros z nich miało charakter informacyjno-polityczny. Grupa ta obej-
mowała 88 tytułów tj. 53% ogółu2.

Żywot większości częstochowskich gazet był krótki, na 163 tytuły 100 
ukazywało się niecały rok, a sporo z nich można uznać za efemerydy. W okresie 
do 5 lat drukowano 46 tytułów, a nie dłużej niż dekadę – 11. Powyżej 10 lat na 
częstochowskim rynku prasowym utrzymało się tylko 6 pism. Były to: począt-
kowo w 1906 r. „Wiadomości Częstochowskie” przemianowane na „Dziennik 
Częstochowski”, a od 1907 do 1939 r. ukazujące się już jako „Goniec Często-
chowski”, żydowski „Czenstochower Cajtung” (1918–1939), „Świat Szkolny” 
(1927–1939), „Gazeta Powiatowa” (1918–1932), „Częstochowianin” (1921–1923, 
1927–1939) i „Niedziela” (1926–1939). Dwa pierwsze wydawano najdłużej.

Tygodnik żydowski deklarował się jako pismo informacyjne, ale upatry-
wano w nim umiarkowanych tendencji ortodoksyjnych. Był drukowany w języ-
ku jidysz w nakładzie od 950 do 1400 egzemplarzy.

„Niedziela” była pismem diecezjalnym. Jej nakład wynosił 7800–9700,
ale zdarzało się, że osiągał nawet 25 000 egzemplarzy. Tygodnik o charakterze 
religijnym w większości kolportowano poza Częstochowę.

Z kolei takie tytuły jak np. „Świat Szkolny” – miesięcznik częstochow-
skiej młodzieży szkół średnich, „Gazeta Powiatowa Wydziału Powiatu Często-
chowskiego” i „Częstochowianin” – organ Okręgowego Komitetu Robotniczego 
PPS miały niskie nakłady i z racji swej zawartości były skierowane do wąskiego 
grona czytelników3.

Rolę trwałego oraz powszechnego źródła lokalnej informacji odegrał 
„Goniec Częstochowski”. Jego właścicielem i wydawcą był Franciszek Dionizy 
Wilkoszewski (1875–1941). Pismo ukazywało się przez cały omawiany okres 
w nakładzie 6000–8000 egzemplarzy. W niedzielę, a także przed świętami pań-
stwowymi i kościelnymi, wzrastał on o ok. 2000–3000 egzemplarzy. „Goniec” 
deklarował się jako dziennik polityczny, społeczny, literacki i ekonomiczny. 
Analiza jego zawartości potwierdza tę deklarację. Formalnie nie miał on bezpo-
średnich związków z żadną z partią polityczną, ale jako jedyna poważna i wy-
dawana przez cały okres międzywojenny gazeta częstochowska największe ko-
rzyści ideowe i polityczne przynosił Narodowej Demokracji4.

Ze względu na cenzurę dopiero w latach 1917–1918 mogły się ukazać na 
łamach gazety pierwsze okolicznościowe artykuły poświęcone potyczkom 
i bitwom powstania, także na terenie regionu częstochowskiego. Na szczególną 
uwagę zasługują artykuły – żyjącego w latach 1882–1958 – Stanisława Rumsze-

2 T. Mielczarek, Od „Monitora” do „Gońca Reklamowego”. Dzieje prasy częstochowskiej (1769
–1994), Kielce 1996, s. 117.
3 Tamże, s. 92, 118–119.
4 Więcej informacji na temat „Gońca Częstochowskiego” – zob.: W. Mielczarek, Prasa i drukar-
nie Franciszka Dionizego Wilkoszewskiego wydawcy „Gońca Częstochowskiego”, Wrocław 1974, 
s. 88–107; T. Mielczarek, Od „Monitora”…, s. 75.
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wicza, w których autor opisywał walki w okolicach Częstochowy i egzekucje 
biorących w nich udział powstańców.

W pierwszym, zatytułowanym Śmierć powstańca5, przypomniał okolicz-
ności śmierci jednego z przywódców powstania styczniowego, walczących 
w okolicach Częstochowy – Jana Przybyłowicza6. Autor opisał 2-krotną egzeku-
cję dowódcy schwytanego przez Rosjan i powieszonego w obecności jego naj-
bliższych w dźbowskim lesie, a także miejsce spoczynku bohatera – samotną 
mogiłę bez krzyża.

Z tego samego tekstu dowiadujemy się, że: „W chwili gdy wieszano Przy-
byłowicza, konał w domu prywatnym w Częstochowie w alei pierwszej Tomasz 
Luks”7, pełniący niegdyś funkcję adiutanta wspomnianego przywódcy, który na 
skutek odniesionych ran oraz braku pomocy medycznej także poniósł śmierć. 

Następnie na łamach „Gońca Częstochowskiego” Stanisław Rumszewicz 
opublikował cały cykl artykułów zatytułowany Epizod z roku 64-go (Z dziejów 
Częstochowy)8. We wszystkich wymienionych tekstach wspominał przebieg 
egzekucji trzech powstańców, odbywającej się na Rynku Wieluńskim. Józefa 
Masiewicza, pełniącego w szeregach powstańczych trudny obowiązek żandar-
ma, tak charakteryzował: 

[…] to wesoły syn ziemi krakowskiej, pochodzący z miechowskiego. Kiedyś 
jeszcze przed ruchawką nazywał się Chlebowski. Przed poborem jednak uciekł do 
Prus i tam dosłużył się stopnia „frajtra”, jako poddany pruski z paszportem wyda-
nym na imię Józefa Masiewicza osiadł w Częstochowie. I tutaj pracował na chleb 
powszedni, jako kominiarz.

Drugi, szewc Antoni Michalski, charakteryzowany był w następująco:
[…] szczupły blondyn o twarzy starannie wygolonej i ozdobionej małym wąsi-
kiem, twarzy pospolitej i bez wyrazu, o bladych, wypłowiałych oczach9.

Początkowo należał do oddziału powstańczego i brał udział w paru po-
tyczkach. Później jednak odłączył się od towarzyszy i powrócił do Częstocho-
wy, gdzie miał się dopuścić okrutnego mordu na szpiegu – młodej Żydówce. 
Trzecim powstańcem był niejaki Szarawa, były żołnierz armii rosyjskiej, który 

5 S. Rumszewicz, Śmierć powstańca…, s. 2.
6 Postać Jana Przybyłowicza, dowódcy żandarmów, skazanego na karę śmierci przez sąd wojenny 
w Częstochowie, powieszonego w Dźbowie 12 października 1863 r., została odnotowana przez: 
F. Kopernicki, Pamiętnik z powstania styczniowego…, s. 84; H. Rola, Powstanie styczniowe…, 
s. 82. Natomiast Grygosiński podał, że został on ujęty i stracony w Częstochowie 5 października
1863 r. – zob. J. Grygosiński, Powstanie styczniowe…, s. 16.
7 Rola przywołał omawiany art. S. Rumszewicza, ale w przypisie 207 podał, że był to: „Tomasz 
Guks, adiutant skazańca” – zob. H. Rola, Powstanie styczniowe…, s. 82.
8 S. Rumszewicz, Epizod z roku 64-go…, „GCz” 1917, nr 103, s. 3; tenże, nr 112, s. 5; tenże, nr 
120, s. 6–7; tenże, nr 136, s. 5.
9 „GCz” 1917, nr 112, s. 5.
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na wieść o bojach toczonych z najeźdźcami uciekł z szeregów rosyjskich i wstą-
pił do napotkanego oddziału powstańczego10.

Publikując na łamach „Gońca Częstochowskiego” Stanisław Rumszewicz, 
z wykształcenia prawnik, z zamiłowania badacz historii i kultury regionu, docie-
rał do szerokiego grona czytelników. Przypominał i utrwalał obraz bitew i walk 
toczonych w regionie częstochowskim. Opisując egzekucje i bohaterską śmierć 
powstańców, wymieniał nazwiska miejscowych dowódców i innych uczestni-
ków powstania. Wydarzenia te przedstawiane w sposób nieszczędzący drastycz-
nych szczegółów i kojarzone ze stratą bliskich osób silnie oddziaływały na wy-
obraźnię i emocje odbiorców. Utrwalał w ten sposób przekonanie w audytorium 
czytelniczym, iż odzyskanie niepodległości dla Polaków zawsze było ważne 
i pociągnęło za sobą hekatombę ofiar. Uświadamiał sobie współczesnym, że nie 
były to tylko puste słowa, a za bohaterskimi czynami stali zwyczajni ludzie i ich 
tragedie. Zainicjowanie tematyki powstańczej o charakterze regionalnym 
w przeddzień odzyskania niepodległości miało też niebagatelne znaczenie 
– było zwiastunem odradzającego się państwa.

Artykuły związane z rocznicą wybuchu powstania styczniowego zamiesz-
czane były również przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Cechą 
charakterystyczną była gloryfikacja tego zrywu narodowego.

W jednym z numerów z 1918 r. pojawił się np. tekst nawiązujący do 
ogólnych wydarzeń z lat 1863–1864. W art. W rocznicę styczniową. Kartki 
z dziejów walk o niepodległość11 anonimowy autor wspominał, że właśnie mija 
55 lat od chwili kiedy Komitet Centralny Narodowy, stojąc na czele Czerwo-
nych, wydał manifest nawołujący narody: polski, litewski i ruski do powstania 
przeciw Rosji i ogłaszał chłopom nadanie posiadanej przez nich ziemi na wła-
sność. Przypominał, że do walki pierwotnie przystąpiła garść źle uzbrojonej 
młodzieży, ale pragnienie odwetu spowodowało, iż w przeciągu paru tygodni 
w szeregach powstańców stanęło kilkanaście tysięcy ludzi. Wyjaśniał, że wo-
dzem naczelnym wybrano Ludwika Mierosławskiego, który po pierwszej prze-
granej szybko się wycofał12, dlatego tytuł dyktatora nadano Marianowi Langie-
wiczowi13, którego już po tygodniu uwięzili Austriacy. Kiedy po dwóch miesią-

10 Według Rumszewicza powstańcy ci mieli być skazani na śmierć dopiero w kwietniu 1864 r. 
Jednak wedle ustaleń Roli relacje te nie znajdują potwierdzenia w źródłach rosyjskich. Szewca 
Michalskiego powieszono, a kominiarza Masiewicza rozstrzelano – obaj stracili życie 16 listopada 
1863 r. Tego samego dnia został rozstrzelany również Mikołaj Skorniakow, były żołnierz rosyjski. 
Dokumenty nie potwierdzały nazwiska, jak głosił akt oskarżenia Szarawara. Także Grygosiński 
wspominał, że Michalski został stracony, ale 28 listopada 1863 r., za wykonanie wyroku na kobie-
cie, która dopuściła się zdrady. Ale w swej relacji nie potwierdzał, że była Żydówką – zob. 
J. Grygosiński, Powstanie styczniowe…, s. 25.
11 W rocznicę styczniową. Kartki z dziejów walk o niepodległość, „GCz” 1918, nr 18, s. 1.
12 W 1863 r. po dwóch przegranych starciach pod Krzywosądzem i Nowa Wsią (Kujawy) Ludwik 
Mierosławski uciekł za granicę i stamtąd oczerniał władze powstańcze. Zob. M. Żychowski, Ge-
nerał klęski Ludwik Mierosławski 1814–1878, Warszawa 1965.
13 Marian Langiewicz przyjął zaproponowaną mu godność dyktatora 9 marca 1863 r., w obozie 
pod Goszczą. Wyniesienie zawdzięczał krakowskiej grupie stronnictwa „Białych”, która zamierza-
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cach powstanie chyliło się ku upadkowi, przyjście z pomocą obiecały rządy 
angielski i francuski. Powstanie odżyło, Tymczasowy Rząd Narodowy odrzucił 
propozycje amnestii i ulg, jakie obiecywał Petersburg. Jednak dyplomacja kra-
jów europejskich zawiodła. W październiku 1863 r. dyktaturę nad upadającym 
powstaniem objął jeszcze Romuald Traugutt, ale rosyjscy zaborcy uwłaszczyli 
chłopów polskich, wykopując w ten sposób przepaść międzystanową. Powstanie 
pozostawione samo sobie upadło. W dniu 5 czerwca 1864 r. na stokach Cytadeli 
powieszono ostatniego dyktatora wraz z czterema członkami Rządu Narodowe-
go, a 24 maja 1865 r. na rynku w Sokołowie Podlaskim dowódcę ostatniego 
oddziału powstańczego ks. Stanisława Brzóskę.

Jeszcze w tym samym numerze, na pierwszej stronie tuż obok powyższe-
go tekstu, opublikowano wiersz zatytułowany Cześć! W rocznicę powstania14,
napisany przez autora podpisującego się A-er. Stanowił on przepiękny hymn 
wygłoszony na cześć i chwałę powstańców, bohaterów tamtych dni.

Obok szerszych sprawozdań z obchodów kolejnych rocznic w różnych 
zakątkach kraju, w „Gońcu Częstochowskim” zamieszczano też krótkie 
wzmianki na temat lokalnych wydarzeń ku czci powstania. I tak w 1919 r. in-
formowano o uroczystym nabożeństwie w kościele Św. Jakuba odprawionym 
z inicjatywy miejscowego garnizonu Wojska Polskiego, za spokój dusz pole-
głych w walce o wolność bohaterów. Dzień później tekstem W sprawie wetera-
nów 63 roku komunikowano, że wszystkim żyjącym weteranom powstania 
styczniowego zostanie przyznane prawo noszenia munduru w uroczyste dni. 
W związku z powyższym minister spraw wojskowych przedstawi jego projekt 
i w porozumieniu z organizacjami weteranów 1863 r. istniejącymi w kraju, ustali 
imienną listę osób uprawnionych do jego noszenia15.

W roku 1920 zawiadamiano, że nastąpi Wskrzeszenie orderu „Virtuti Mi-
litari” w rocznicę powstania styczniowego 1863 roku. W artykule relacjonowa-
no przebieg uroczystości w Warszawie, które rozpoczęto od przeglądu wojska 
na placu Saskim. Następnie biskup polowy ks. Stanisław Gall odprawił mszę 
w kościele garnizonowym. Po nabożeństwie naczelnik państwa i wódz naczelny 
osobiście odznaczył członków Kapituły Tymczasowej Orderu Wojennego Virtu-
ti Militari. Podczas aktu dekoracji bateria armat polowych oddała salwy hono-
rowe na terenie Cytadeli, a uroczystości zakończyła defilada16.

Ale już rok później było inaczej. W art. Ku pamięci17, autor, podpisujący 
się inicjałem N., ze zrozumieniem wspominał postawę hr. Aleksandra Wielopol-
skiego i poważnie zastanawiał się, czy nie byłoby korzystniej zgodzić się na 

ła tym posunięciem odsunąć od władzy Rząd Tymczasowy i przejąć kontrole nad przebiegiem 
wypadków. Zob. S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 2009, s. 429.
14 A-er., Cześć! W rocznicę powstania, „GCz” 1918, nr 18, s. 1.
15 Kronika. W rocznicę powstania styczniowego, tamże 1919, nr 17, s. 3; W sprawie weteranów 63 
roku, tamże, nr 18, s. 4.
16 Wskrzeszenie orderu „Virtuti Militari” w rocznicę powstania styczniowego 1863 roku, tamże 
1920, nr 17, s. 2.
17 N., Ku pamięci, tamże 1921, nr 17, s. 1.
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ustępstwa wobec Rosji, aby zyskać czas na przygotowanie akcji wyzwoleńczej? 
Powstanie zakończyło się katastrofą, pomimo bohaterstwa i wytrwałości, prze-
moc rosyjska utopiła w morzu krwi ruch wyzwoleńczy, dlatego też jedynej ko-
rzyści dopatrywał się N. we wspomnieniach o bohaterskich czynach ojców. Po-
nadto autor analizował przyczyny upadku powstania, wśród których widział 
prywatę, brak jedności narodowej oraz naiwność polityczną powstańców, czeka-
jących na pomoc z zewnątrz. Już wówczas rozważano ów przeklęty dla Polaków 
dylemat – „bić się, czy nie bić”?

W latach 1922–1927 drukowano teksty zatytułowane W rocznicę powsta-
nia styczniowego, w których anonimowi autorzy apelowali do współczesnych, 
aby bohaterski wysiłek ojców nie poszedł na marne, bo to dzięki ich postawie 
Rzeczpospolita Polska ponownie stanęła w rzędzie „wpływowych mocarstw 
europejskich”. Ich zdaniem przelana krew powstańców była żywiołowym prote-
stem inteligentnych warstw społeczeństwa przeciw gwałtom niewoli. Świadczy-
ła o żywotności narodu polskiego i jego prawie do politycznej samodzielności. 
Ponadto zachęcali do jedności i wspólnej pracy nad utrwalaniem bytu niepodle-
głego, bo tylko wtedy będzie można go utrzymać, a w razie potrzeby obronić. 
Uważali, że zawsze powinniśmy być gotowi stać na straży naszej wolności, jak 
bohaterowie styczniowi, którym należy się cześć i chwała18.

Nieco odmiennie było w 1924 r., kiedy to opublikowano art. W rocznicę 
powstania styczniowego. Odczyt Marszałka Piłsudskiego o powstaniu 1863 r.
Była to relacja z pierwszego publicznego odczytu o powstaniu, wygłoszonego 
przez marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w obecności zaproszonych 
weteranów i licznie zgromadzonej publiczność. Prelegent w efektownym prze-
mówieniu wielokrotnie podkreślał, że poświęcenie i zaufanie powstańców, jakim 
darzyli oni tajny, ale własny rząd, było symbolem siły i wielkości tej epoki19.

Rok później, w artykule opublikowano fragment Manifestu Tymczasowe-
go Rządu Narodowego, stanowiący apel do narodu moskiewskiego, w którym 
nawoływano do zdecydowanego opowiedzenia się po stronie wolności i brater-
stwa ludów20.

Z kolei w 1927 r. prowadzono kampanię na rzecz powstańców. Wydru-
kowano odezwę przygotowaną przez komitet organizujący Tydzień weterana 
z 1863 r., zachęcający społeczeństwo do składania datków na rzecz bohaterów21.

Po dziesięciu latach ukazywania się informacji luźno związanych z po-
wstaniem zaczęto w „Gońcu Częstochowskim” publikować po 2–3, a niekiedy 
nawet 4 teksty okolicznościowe. Pierwszy z reguły stanowił krótką wzmiankę 
o tragicznej historii narodu polskiego, w której autor apelował o oddanie czci 

18 W rocznicę powstania styczniowego, „GCz” 1922, nr 18, s. 1; tamże 1925, nr 18, s. 3. 
19 W rocznicę powstania styczniowego. Odczyt Marszałka Piłsudskiego o powstaniu 1863 r., tamże
1924, nr 19, s. 2.
20 W rocznicę powstania styczniowego, tamże 1926, nr 17, s. 1.
21 W rocznicę powstania styczniowego 1863–22 stycznia–1927, tamże 1927, nr 17, s. 1.
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i pamięci poległym uczestnikom powstania, zaś drugi najczęściej informował 
o lokalnych obchodach i uroczystościach. 

W 65. rocznicę wybuchu powstania styczniowego autor, podpisujący się 
inicjałem R., w artykule zatytułowanym W rocznicę powstania styczniowego 
(1863–1928)22, wspominał bohaterskie walki i czyny powstańców. Informował 
czytelników, że ogółem stoczono przeszło 1000 bitew i potyczek, w których 
poległo 25 000 powstańców, nie licząc męczenników i setek tysięcy bojowni-
ków zesłanych na Syberię. Wymieniał i utrwalał w pamięci odbiorców nazwiska 
dowódców z lat 1863–1864: Kazimierza Bohdanowicza23, Marcina Macieja 
Borelowskiego – „Lelewela”, Bolesława Kołyszkę, Mariana Langiewicza, Wa-
lentego Lewandowskiego, Jana Matlińskiego – „Sokoła”, Ludwika Narbutta24,
Zygmunta Padlewskiego, Zygmunta Sierakowskiego oraz księży Antoniego 
Mackiewicza i Stanisława Brzóskę. R. przypomniał także tragiczny finał wyda-
rzeń styczniowych, kiedy to powstańcy ponosili klęskę za klęską, a śmierć coraz 
bardziej dziesiątkowała ich szeregi. Wspomniani członkowie Rządu Narodowe-
go jak Romuald Traugutt, Rafał Krajewski, Jan Jeziorański, Roman Żuliński25

i Józef Toczyski również dostali się w ręce moskiewskie i zginęli. Tymczasem 
rządy państw zachodnich nie były pomocne, a wręcz zaszkodziły polskiej sprawie.

W kolejnym numerze gazety wydrukowano art. pt. Z obchodu rocznicy Po-
wstania styczniowego w Częstochowie26, gdzie anonimowy autor relacjonował 
przebieg częstochowskich uroczystości. Obchody organizowało Stowarzyszenie 
Pracy Społeczno-Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a uczestni-
czyli w nich udział przedstawiciele władz państwowych, komunalnych i wojsko-
wych. Po nabożeństwie w kościele garnizonowym św. Jakuba, na placu magi-
strackim odbyła się defilada wojskowa. W sali kino-teatru „Nowości” miała miej-
sce odświętna akademia, na której referat wygłosił Janusz Jędrzejewicz27 z War-
szawy. Prelegent gorąco podkreślał, iż wielkim sukcesem wydarzeń styczniowych

22 R., W rocznicę powstania styczniowego (1863–1928), tamże 1928, nr 18, s. 1.
23 Kazimierz Józef Bogdanowicz albo Bohdanowicz. Justyn Sokulski i Stefan Kieniewicz podają 
nazwisko Bohdanowicz. Zob.: S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983, s. 413; 
J. Sokulski, Bohdanowicz Kazimierz [w:] Polski Słownik Biograficzny [dalej: PSB], t. 2, Kraków 
1936, s. 222.
24 Najprawdopodobniej chodziło o Ludwika Narbutta, ale w powstaniu brali też udział Bolesław 
Narbutt i Teodora Narbutt. Narbutt Ludwik [w:] PSB, t. 22/3, z. 94, s. 535–536.
25 W artykule – Zaliński. Zob. S. Król, Cytadela Warszawska, Warszawa 1978, s. 144.
26 Z obchodu rocznicy Powstania Styczniowego w Częstochowie, „GCz” 1928, nr 19, s. 3.
27 Janusz Jędrzejewicz od kwietnia 1927 r. był wizytatorem w Ministerstwie Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego. Z końcem stycznia 1928 r. wziął urlop i wyjechał do Częstochowy by 
poprowadzić kampanię wyborczą. Zgodnie z propozycją Walerego Sławka i Kazimierza Śwital-
skiego wystartował w wyborach do Sejmu. Kandydował z okręgu listy rządowej z okręgu 17, 
obejmującym powiaty: częstochowski i radomszczański w woj. kieleckim. W dniu 4 marca 1928 r. 
wszedł do Sejmu z listy nr 1 BBWR. Zob.: Kandydaci bloku bezpartyjnego, „Nowy Ekspres Czę-
stochowski” 1928, nr 48, s. 3; Z. Osiński, Janusz Jędrzejewicz – piłsudczyk i reformator edukacji 
(1885–1951), Lublin 2007, s. 96–98.



Powstanie styczniowe na łamach prasy częstochowskiej… 309

było podporządkowanie całego społeczeństwa rozkazom Rządu Narodowego, 
a w obecnej dobie, gdy toczy się walka wewnętrzna o ład i porządek w Polsce, 
to chwalebne stanowisko winno być wskazaniem dla współczesnych. Na zakoń-
czenie obchodów orkiestra 27. pułku piechoty, pod batutą por. kapelmistrza 
Ryszarda Kardaszyńskiego, odegrała wiązankę polskich kompozycji.

Jak wynika z powyższego 65. rocznicę wybuchu powstania styczniowego 
w Częstochowie obchodzono niezwykle oficjalnie i uroczyście, z udziałem za-
proszonych gości. Nie może więc dziwić, że na wspomnianej ceremonii prele-
gent cytował niemalże dosłownie słowa marszałka, skoro wygłaszał je jeden 
z przywódców obozu piłsudczykowskiego.

W 1932 r. na łamach „Gońca Częstochowskiego” opublikowano tylko je-
den artykuł, ale za to pióra dr. Stefana Kotarskiego. Interesujący tekst Często-
chowa i okolice w 1863 roku28 rzetelnie wyjaśniał ówczesną przynależność ad-
ministracyjną miasta, prezentował przebieg powstania w regionie częstochow-
skim i wspominał jego dowódców. Stanowił klasyczny przykład publikacji 
o charakterze naukowym. Nie powinno to nikogo zaskakiwać, bo autor z wy-
kształcenia był historykiem, w jego domu rodzinnym kultywowano tradycje 
powstańcze, ponadto w latach młodości mieszkał w Częstochowie. 

Czytając powyższy artykuł czytelnik dowiedział się, że Częstochowa 
i okolice należały wówczas, według rosyjskiego podziału administracyjnego, do 
guberni piotrkowskiej, a powstańczy Rząd Narodowy wcielił tę ziemię do wo-
jewództwa kaliskiego, obejmującego okolice Kalisza, Łodzi, Wielunia, Piotrko-
wa i Częstochowy. Nowy wojewoda, Gustaw Wasilewski, już w październiku 
1862 r. miał mieć w swoim okręgu 1500 powstańców. Rok później na terenie 
sąsiadujących z sobą powiatów: wieluńskiego, radomszczańskiego, częstochow-
skiego i będzińskiego (w rzeczywistości były to powiaty: wieluński, piotrkowski 
i olkuski) działali dowódcy oddziałów z województwa kaliskiego, ale także kra-
kowskiego i sandomierskiego. 

W pierwszych dniach powstania, masowym wyjazdom częstochowian do 
oddziału pułkownika Apolinarego Kurowskiego, który zgromadził w okolicach 
Ojcowa ok. 2500 ochotników, nie mógł zapobiec nawet rosyjski pułk stacjonu-
jący w mieście. 

Potencjalni odbiorcy gazety mogli zweryfikować, czy też dopiero posiąść 
wiedzę o ludziach, bitwach i potyczkach oraz innych wydarzeniach stycznio-
wych, które miały miejsce w okolicach Częstochowy. Tak więc utwierdzali się 
w przekonaniu lub dowiadywali się, że częstochowianie brali udział w słynnej 
bitwie pod Miechowem. Ponadto, że: oddział Aleksandra Lütticha i Józefa 
Oksińskiego w bitwie pod Kuźnicą Grabowską stracił połowę walczących, od-
dział Teodora Cieszkowskiego stoczył z powodzeniem bitwę pod Pankami i pod 
Mrzygłodem, ułani Makarego Drohomireckiego polegli w lasach pod Złocze-
wem, oddział Józefa Oksińskiego stoczył bitwę pod Koniecpolem, oddział byłe-
go oficera rosyjskiego Zygmunta Chmieleńskiego pokonał wrogów w bitwie pod 

28 S. Kotarski, Częstochowa i okolice w 1863 roku, „GCz” 1932, nr 19, s. 1–2.
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Janowem oraz pod Złotym Potokiem i Rudnikami, oddział Edmunda Taczanow-
skiego zwyciężył pod Brzeźnicą, ale wzięty w dwa ognie na linii Borowno
– Kłomnice – Kruszyna został całkowicie rozbity. Poza tym po klęsce pod Kru-
szyną działały jeszcze oddziały Jana Przybyłowicza, Aleksandra Matuszewicza 
i Piotra Słupskiego (bitwy pod Rudnikami i Praszką) oraz płk. Franciszka Ko-
pernickiego, ale ich poczynania nie miały już wpływu na bieg wydarzeń.

Odnośnie działań rosyjskich opisana została próba wykorzystania podczę-
stochowskich chłopów do walki z powstańcami. We wsi Dźbów Rosjanie rozda-
li chłopom karabiny, ponoć aby stłumić bunt. Oddział egzekucyjny na czele 
z Konstantym Kraszewskim, por. Ciszewskim i byłym oficerem rosyjskim Kon-
dratienką stoczył walkę z uzbrojonym chłopstwem w celu odzyskania karabinów. 
Najbardziej opornych mieszkańców podczęstochowskiej wsi powieszono29.

Kolejne artykuły w następnym 1933 r. wróciły do dawnego trybu przed-
stawiania rocznic i najczęściej publikowano po kilka tekstów okolicznościo-
wych. W pierwszym art. pt. W 70-tą rocznicę Powstania Styczniowego autor, 
podpisujący się literą R. wspominał, że po upadku powstania listopadowego 
rząd rosyjski pastwił się nad pokonanym krajem i demoralizował ludność polską 
obietnicami swobód, o ile ta okaże skruchę i ulegnie carowi. Zaczęto więc ener-
gicznie zabiegać, aby Rosja nie uczyniła z Polski bezwolnego narzędzia. Utwo-
rzyły się dwa stronnictwa „Białych” i „Czerwonych”. Pierwsze – umiarkowane, 
miało za podstawę swej działalności walkę z rządem rosyjskim drogą ewolucji 
i stopniowego wyswabadzania się spod wpływów i autorytetu Rosji. Zaprzecze-
niem tych przekonań było stronnictwo drugie, któremu przewodzili ludzie mło-
dzi, pragnący za wszelką cenę walki ze znienawidzonym wrogiem. Rosja chcąc 
stłumić powstanie w zarodku ogłosiła powszechną mobilizację poborowych. 
„Powstanie Styczniowe – ostatni szlachetny i rycerski poryw garstki Polaków-
szaleńców doznało strasznej klęski” – pisał – „współcześni powinni czcić i za-
chować w pamięci wysiłki przodków, którzy w służbie ojczyzny ponieśli naj-
wyższą ofiarę” 30.

Rocznice wybuchu powstania styczniowego obchodzone były co roku 
w wielu miastach Polski. Szczególnie uroczyście uczczono pamięć powstańców 
w 1933 r., gdy minęło 70 lat od wybuchu walk. Z relacji anonimowego autora 
zamieszczonych w „Gońcu Częstochowskim” dowiadujemy się o przebiegu tych 
obchodów w różnych zakątkach kraju, w tym w Warszawie, Poznaniu i Często-
chowie. Z pierwszego artykułu – Wielkie uroczystości w stolicy z powodu rocz-
nicy styczniowej wiemy, że dwudniowe uroczystości poprzedziły nabożeństwa, 
w których wzięli udział weterani, przedstawiciele władz wojskowych, cywilnych 
i organizacji społecznych. W pierwszym dniu odbyło się otwarcie wystawy 

29 Zieliński wspomina o zabiciu 2 chłopów za działalność antypaństwową, Kopernicki wymienia 
3, a Rola – 4. Wszyscy wskazują, że zdarzenie miało miejsce 26 września 1863 r. Zob.: F. Koper-
nicki, Pamiętnik z powstania…, s. 82; S. Zieliński, Bitwy i potyczki…, s. 212; H. Rola, Powstanie 
styczniowe…, s. 69.
30 R., W 70-tą rocznicę Powstania Styczniowego, „GCz” 1933, nr 18, s. 1. 
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w Muzeum Narodowym upamiętniające te wydarzenia, a także pochód organi-
zacji byłych wojskowych, przysposobienia wojskowego oraz stowarzyszeń spo-
łecznych i narodowych ze sztandarami, który przy świetle pochodni przemasze-
rował ulicami miasta. Następnie gen. Edward Rydz-Śmigły dokonał dekoracji 
Krzyżem Niepodległości31 i wygłosił przemówienie. W drugim dniu obchodów, 
po zakończonej defiladzie, odsłonięto tablicę pamiątkową w domu, w którym 
kiedyś mieszkał Romuald Traugutt. Okolicznościowe przemówienia wygłosili 
marszałkowa Aleksandra Piłsudska i gen. Edward Rydz-Śmigły. Następnie 
Franciszek Stankiewicz, prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Weteranów 
1863 r. wręczył Krzyż 70-lecia przedstawicielom władz państwowych – Igna-
cemu Mościckiemu i Józefowi Piłsudskiemu. W kasynie garnizonowym, pod-
czas bankietu wydanego na cześć kombatantów, wygłoszono szereg okoliczno-
ściowych przemówień, a także udekorowano zasłużonych, w tym Aleksandrę 
Piłsudską32.

Z art. Poznań w wielką rocznicę dowiadujemy się, że przebieg uroczysto-
ści w 70. rocznicę wybuchu powstania również tam miał niezwykle podniosły
charakter. Do zgromadzonych przemówił ks. kard. August Hlond, wspominając 
bohaterskie zmagania garstki powstańców, a zaraz potem weterani i przedstawi-
ciele władz odebrali defiladę. Następnie wojewoda poznański hr. Roger Raczyń-
ski w swoich prywatnych apartamentach wręczył kombatantom dar społeczeń-
stwa w postaci jednorazowej pensji. Złożono też wieniec na grobie płk. Edmun-
da Calliera, a po uroczystej akademii Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Wete-
ranów 1863 r. podejmowało bohaterów obiadem. Natomiast w lokalu Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych odbyło się przyjęcie dla wete-
ranów i zaproszonych gości33.

W nieco skromniejszym wymiarze, ale równie uroczyście w obecności 
przedstawicieli władz, organizacji i społeczeństwa świętowano 70. rocznicę 
wybuchu powstania styczniowego w Częstochowie, o czym informował anoni-
mowo autor w art. Z obchodu 70-tej rocznicy Powstania Styczniowego. Uroczy-
stości rozpoczęto mszą w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny, gdzie ks. dr 
Władysław Tomalka poświęcił sztandar Legionu Młodych. W godzinach połu-
dniowych na sali obrad Rady Miejskiej odbyła się akademia o bardzo podnio-
słym charakterze, w której wzięli udział m.in. czterej żyjący uczestnicy walk 
o niepodległość: Jan Szubert34, Wojciech Jędrzejkiewicz, Józef Chunkiewicz35

31 W dniu 21 stycznia 1933 r. w 70. rocznicę powstania styczniowego dokonano jedynego symbo-
licznego przyznania Krzyża Niepodległości z Mieczami „poległym i zmarłym powstańcom 1863 r. 
jako symbol ich zasług w walce o niepodległość Polski”, dekorując tzw. Krzyżem Traugutta na 
stokach Cytadeli Warszawskiej. Zob. Z. Puchalski, T. Wawrzyński, Krzyż i Medal Niepodległości,
Warszawa 1994, s. 60.
32 Wielkie uroczystości w stolicy z powodu rocznicy styczniowej, „GCz”, nr 19, s. 1.
33 Poznań w wielką rocznicę, tamże 1933, nr 19, s. 1.
34 Zob.: J. Szubert, Pamiętnik częstochowianina – powstańca styczniowego, oprac. Z. Strzyżewska, 
Częstochowa 2012; T. Piersiak, Wrócił, bo car kiwnął głową, „Gazeta Wyborcza. Częstochowa” 
2012, nr 150, s. 4.
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i Józef Chrzanowski („Chrzan”). Okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. 
gen. Mieczysław Dąbkowski, Józef Mazur – tymczasowy prezydent miasta, prezes 
miejscowej organizacji Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, dyrektor 
Wacław Płodowski, poseł Tadeusz Biluchowski oraz por. Jan Szubert. Wieczorem 
Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny z inicjatywy Związku Ofice-
rów Rezerwy wyprawiła skromne przyjęcie dla weteranów powstania36.

Także w 1933 r. ciekawy artykuł zatytułowany Częstochowskie wspo-
mnienia powstańcze napisał Stefan Kotarski. Omawiał w nim wydarzenia jesz-
cze sprzed wybuchu powstania, a bezpośrednio z nim związane. W swojej relacji 
autor dowodził, że miasto było atrakcyjnym miejscem do patriotycznego uświa-
damiania mas. Kotarski wskazywał, że wśród tłumu pątników prowadzono agi-
tację tym bardziej, że większość księży była temu przychylna. Intonowano 
wśród pielgrzymów pieśni narodowe, a 8 września 1861 r. niektóre kompanie 
wychodzące z miasta jawnie śpiewały hymn Boże coś Polskę. Echa tych wyda-
rzeń rozchodziły się daleko, czego dowodem było szereg procesów z tą sprawą 
związanych (niejakiego Kempla w Poznaniu za to, że niósł chorągiew z Orłem 
Białym, w Piotrkowie za to, że wśród pielgrzymów znaleziono wieniec ciernio-
wy, powszechny wtedy symbol cierpień ojczyzny, a u włościanina Hentkow-
skiego we wsi Nakło żandarmeria znalazła papiery „treści podburzającej”). Wy-
korzystywano również znane osobistości. Jak pisał Kotarski abp. Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego (beatyfikowanego przez papieża Jana Pawła II w 2002 r.,
a kanonizowanego przez papieża Benedykta XVI w 2009 r.), który odprawił 
sumę w klasztorze jasnogórskim, witały i żegnały tłumy. Na pogrzeb abp. Anto-
niego Melchiora Fijałkowskiego, który odbył się 10 października 1861 r., do War-
szawy pojechała 100-osobowa delegacja z Częstochowy, a w tym samym czasie 
w Horodle, gdzie świętowano rocznicę unii lubelskiej, przemawiał przedstawi-
ciel młodzieży częstochowskiej Edward Stawecki. 

Autor podkreślał, iż praca budzenia ducha narodowego prowadzona była 
również wśród mieszkańców Częstochowy. Może o tym świadczyć zachowanie 
niejakiego Rowińskiego, który podszedł na stacji kolejowej do porucznika żan-
darmerii, podając mu plakat o zjednoczeniu Polski z Litwą przechwalał się, że 
wiele takich osobiście rozdał i rozlepił. Podobne plakaty trafiały do miasta 
z Galicji, a w ich kolportażu pomagał jeden z tutejszych inżynierów kolejowych. 
Zaś rozdawnictwem polskich regulaminów wojskowych zajmował się Edmund 
Wolanowski. 

Z art. Kotarskiego dowiadujemy się również, że władze zaborcze miały 
w Częstochowie zaufanych popleczników. I tak na skutek zdrady Broncela 
aresztowano 10 zaprzysiężonych spiskowców. Udaremniono atak na często-
chowski garnizon wojsk rosyjskich jaki zaplanowany był przed obrazem Matki 
Boskiej Częstochowskiej przez 150 ludzi już w listopadzie 1862 r.

35 Chodzi tutaj o Józefa Hunkiewicza. Zob. J. Grygosiński, Powstanie styczniowe…, s. 40.
36 Z obchodu 70-tej rocznicy Powstania styczniowego, „GCz”, s. 3.
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Autor dodawał, że bohaterami powstania byli również oficerowie witeb-
skiego pułku piechoty, stacjonujący w Częstochowie: por. Józef Grekowicz 
– mianowany naczelnikiem województwa kaliskiego, ppor. Franciszek France-
wicz oraz chorążowie Jerzy Rakowski i Udymowicz37, którzy umknęli w dniu 
wybuchu powstania. Pierwszy poniósł śmierć na polu chwały, pozostałych 
schwytano i rozstrzelano w Piotrkowie, 11 lutego 1863 r. Inne ofiary to Ksawery 
Wołowski – obywatel ziemski, Andrzej Geneli – rozstrzelany w Chrząstowie, 
Jan Przybyłowicz oraz Kondratienko i Markow – powieszeni w Dźbowie, por. 
Konstanty Kraszewski, a także ofiary masowej egzekucji z 16 listopada 1863 r., 
kiedy to powieszono polskich żandarmów i zbiega z wojska rosyjskiego Mikoła-
ja Skorniakowa38.

Rok 1934 to publikacja trzech różnych artykułów okolicznościowych 
w poczytnym dzienniku. Pierwszy przypominał czytelnikom nazwiska wodzów 
i organizatorów oraz innych uczestników powstania styczniowego, a także naj-
ważniejsze jego bitwy. Kolejny omawiał okres dwuletniej pracy w Częstocho-
wie, zmierzającej konsekwentnie do ruchu zbrojnego, a ostatni opisywał prze-
bieg uroczystości w Warszawie z okazji 71. rocznicy wydarzeń styczniowych. 

Z art. Wodzowie Powstania Styczniowego 1863 r. w 71-szą rocznicę Po-
wstania dowiadujemy się, że uczestnicy powstania styczniowego wywodzili się 
ze wszystkich sfer społecznych. Znany z wcześniejszych artykułów autor, pod-
pisujący się literą R., wspominał nazwiska najważniejszych wodzów i organiza-
torów powstania, w tym również tych działających na Litwie i Żmudzi. Jednak 
za najdzielniejszego wodza powstania autor uznał gen. Józefa Hauke-Bosaka, 
który: „zebrawszy niedobitków utworzył z nich nowe dywizje i tak wyćwiczył 
w sztuce, że na wiosnę roku 1864, miał jeszcze pod bronią 40 000 żołnierzy 
i zadał Moskalom klęskę pod Opatowem”39.

R. omówił też skład społeczny tworzących się oddziałów złożonych 
z „pikinierów” oraz „drągalierów”. Po raz pierwszy na łamach „Gońca Często-
chowskiego” pojawiła się informacja, że w powstaniu czynny udział brały ko-

37 Chodzi tu o Witolda Udymowskiego. Zob.: H. Rola, Powstanie styczniowe…, s. 31; R. Szwed, 
Powstanie styczniowe…, s. 70; S. Zieliński,  Bitwy i potyczki…, s. 190.
38 S. Kotarski, Częstochowskie wspomnienia powstańcze, „GCz” 1933, nr 20, s. 5.
39 W Opatowie w czasie powstania styczniowego rozegrały się dwie bitwy: I bitwa opatowska miała 
miejsce 25 listopada 1863 r. Oddziały powstańcze dowodzone przez gen. J. Hauke-Bosaka zaatako-
wały miejscowość z trzech stron. Garnizon rosyjski w sile 200 żołnierzy nie był w stanie oprzeć się 
uderzeniu i został wyparty z miasta. Bitwa zakończyła się sukcesem. II bitwa opatowska rozpoczęła 
się wieczorem 21 lutego 1864 r., kiedy to Polacy uderzyli na miasto. Kilkugodzinne walki nie przy-
niosły sukcesu, powstańcy nie zdobyli Opatowa i ponieśli znaczne straty, w bitwie został ranny 
dowodzący atakiem płk L. Topór-Zwierzdowski, a po nim dowodzenie przejął A. Kurowski (gen. 
J. Hanke-Bosak był nieobecny). Płk L. Topór-Zwierzdowski został pojmany i stracony na opatow-
skim rynku 23 lutego1864 r. Była to klęska oddziałów powstańczych. Zatem w artykule jest mowa 
o I bitwie pod Opatowem z 1863 r. Zob. S. Kotarski, Opatów w latach 1861–1864, Opatów 1935.
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biety. Na poparcie tej tezy autor przytoczył nazwisko adiutanta Mariana Lan-
giewicza – Anny Henryki Pustowójtówny40.

Na uwagę zasługuje również tekst Haliny Laskowskiej, członka Towarzy-
stwa Popierania Kultury Regionalnej, zatytułowany Częstochowa w przeddzień 
Powstania Styczniowego. W artykule autorka zwraca uwagę na okres dwuletniej 
„rewolucji moralnej” obfitującej w liczne manifestacje. W tym czasie na czoło 
życia politycznego Częstochowy wysunęły się dwie postacie: dr Julian Kalinka41

– powszechnie znany członek Rady Miejskiej i Rady Nadzorczej Szpitala NMP, 
oraz Edward Stawecki – skromny urzędnik kolei warszawsko-wiedeńskiej, pra-
cujący w kancelarii inż. Siecińskiego. Oto ci dwaj ludzie kierowali niemal każ-
dym ruchem na terenie miasta, utrzymując jednocześnie ścisły kontakt z War-
szawą oraz kołami organizacji narodowych. Skupiali wokół siebie wszystkich
aktywnych ludzi. Wydarzenia z 27 lutego 1861 r. w Warszawie, gdzie zginęło 
kilku manifestantów, spowodowały, że w Częstochowie zebrano pieniądze 
i przekazano ten dar na ręce ks. Józefa Wyszyńskiego, który przyjął go z ramie-
nia delegacji miejskiej. Zaledwie po tygodniu od pogrzebu „pięciu poległych”, 
ku ich czci na Jasnej Górze odbyło się uroczyste żałobne nabożeństwo, na które 
przybyło ok. 600 osób. W obawie przed interwencją policji obywatele sami 
czuwali nad bezpieczeństwem i porządkiem. Śladem innych miast pomyślano 
i w Częstochowie o powołaniu sześcioosobowej straży bezpieczeństwa, którą 
niestety szybko rozwiązano. Zadecydowano również o utworzeniu resursy, czy 
też czytelni, na gruncie której powstała wspomniana delegacja miejska, ale po-
mysł ten nie doczekał się realizacji, dlatego w Częstochowie kontynuowano 
pracę konspiracyjną42.

Dwa numery później, w art. Uroczystości w rocznicę Powstania Stycznio-
wego anonimowy autor relacjonował przebieg tych obchodów w stolicy. Na 
uroczyste nabożeństwo odprawione przez księdza biskupa Józefa Gawlinę przy-
byli przedstawiciele władz państwowych, miejskich, delegacji wojskowych od-
działu garnizonu warszawskiego, członków Towarzystwa Przyjaciół Weteranów 
i licznie zgromadzona publiczność. Ponadto dowiadujemy się, że plac przed 
kościołem św. Floriana na Pradze otrzymał imię placu Weteranów z 1863 r. 
Uroczystości zakończono otwarciem świetlicy weterańskiej w Domu Żołnierza43.

W 1935 r. było podobnie jak w latach poprzednich. Ukazały się trzy różne 
okolicznościowe teksty. Pierwszy autorstwa R. zatytułowany 1863 r. Ku pamięci 

40 R., Wodzowie Powstania Styczniowego 1863 r. w 71-sza rocznicę Powstania, „GCz” 1934, nr 
16, s. 1.
41 Szerzej o Julianie Kalince – zob.: J. Grzybowski, Powstańczy naczelnik…, s. 2; J. Kapsa, Leka-
rze powstańcy, „Gazeta Częstochowska” 1997, nr 19, s. 11; J. Sętowski, Julian Kalinka…, s. 243
–250; M. Wyględowski, Biegański i inni naczelni lekarze Szpitala Najświętszej Marii Panny 
w Częstochowie [w:] Władysław Biegański (1857–1917). Częstochowski lekarz, naukowiec i spo-
łecznik, red. J. Sętowski, Częstochowa 2007, s. 71–78.
42 H. Laskowska, Częstochowa w przeddzień Powstania Styczniowego, „GCz” 1934, nr 16, s. 1–2.
43 Uroczystości w rocznicę Powstania Styczniowego, tamże 1934, nr 18, s. 3.
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krwawych szlaków w rocznicę powstania styczniowego przypominał najważniej-
sze wydarzenia ogólne z lat 1863–186444.

Drugi, publikowany jeszcze w tym samym wydaniu „Gońca Częstochow-
skiego”, został opracowany przez autora podpisującego się Wil. W art. Jak żyją 
weterani 1863 roku autor omawiał, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, sytuację 
prawną i społeczną uczestników powstania styczniowego. Tak więc dowiaduje-
my się, że w 72. rocznicę jego wybuchu żyło w Polsce niespełna 150 bohaterów 
styczniowych, których otoczono szczególną troską. Osoby samotne mogły za-
mieszkiwać w schroniskach dla weteranów, a sprawami bohaterów stycznio-
wych zajmowało się Towarzystwo Przyjaciół Weteranów, którego oddziały ist-
niały we wszystkich większych miastach. Organizacje młodzieżowe zapewniały 
weteranom kilkuosobową asystę, bo – jak zaznaczał autor – bezpośredni kontakt 
z żywymi pomnikami powstania to najlepsza nauka historii oraz patriotyzmu. 
Zresztą dla uczestników tych zdarzeń była to również doskonała okazja do usys-
tematyzowania wiedzy45.

W trzecim artykule z 1935 r., Uroczystości ku czci weteranów w 1863 r. 
anonimowy autor zasygnalizował, że częstochowscy przedstawiciele władz zło-
żyli uroczystą wizytę dwóm żyjącym weteranom – Wojciechowi Jędrzejkiewi-
czowi i Janowi Chrzanowi46. Składając życzenia wielu lat życia, przekazali 
drobne upominki w imieniu społeczności lokalnej47.

W latach 1936–1937 opublikowano w sumie trzy teksty okolicznościo-
we48 z okazji kolejnej rocznicy wybuchu powstania styczniowego. W kolejnych 
latach dwa autorstwa R. tak samo zatytułowane W rocznicę Powstania Stycznio-
wego. Teksty te nawiązywały do ogólnych wydarzeń z lat 1863–1864, a także 
przypominały czytelnikom nazwiska najważniejszych wodzów i organizatorów 
powstania styczniowego. Dodatkowo w 1937 r. wydrukowano króciutką wzmian-
kę Uczczenie dwóch weteranów powstania styczniowego w Częstochowie. Ano-
nimowy autor sygnalizował, że przedstawiciele władz miejskich oraz państwo-
wych złożyli życzenia i wręczyli podarunki dwóm żyjącym częstochowskim 
powstańcom49.

Natomiast w 75. rocznicę wybuchu powstania było nieco inaczej, ponie-
waż ukazał się cały cykl artykułów okolicznościowych. Pierwsza wzmianka 
zatytułowana W 75 rocznicę Powstania Styczniowego50 informowała o często-
chowskich uroczystościach odbywających się 22 stycznia w związku z tymi 
obchodami. Tak więc sygnalizowano, że z inicjatywy miejscowego Koła Pol-

44 R., 1863 r. Ku pamięci krwawych szlaków w rocznicę powstania styczniowego, tamże 1935, nr 
17, s. 1.
45 Wil, Jak żyją weterani 1863 roku, tamże 1935, nr 17, s. 1.
46 Chodzi tutaj o weterana Józefa Chrzana (Chrzanowskiego). Zob.: J. Grygosiński, Powstanie 
styczniowe…, s. 40; H. Rola, Powstanie styczniowe…, s. 26.
47 Uroczystości ku czci weteranów w 1863 r., „GCz”, nr 20, s. 3.
48 R., W rocznicę Powstania Styczniowego, tamże 1936, nr 17, s. 1–2; tamże 1937, nr 17, s. 1.
49 Uczczenie dwóch weteranów powstania styczniowego w Częstochowie, tamże, nr 20, s. 2.
50 W 75 rocznicę Powstania Styczniowego, tamże 1938, nr 17, s. 4.
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skiego Białego Krzyża w kościele parafialnym św. Jakuba o godz. 10.00 odbę-
dzie się uroczyste nabożeństwo, a w godzinach późniejszych będzie miał miej-
sce uroczysty wieczór w Teatrze Kameralnym, składający się z dwóch części. 
Cześć pierwsza obejmowała okolicznościowe przemówienie i występ orkiestry 
miejscowego pułku piechoty, część druga, premierę sztuki Stefana Żeromskiego 
Uciekła mi przepióreczka.

W następnym numerze „Gońca Częstochowskiego” opublikowano aż 
5 tekstów nawiązujących do wydarzeń styczniowych. W pierwszym artykule 
zatytułowanym Niezłomnym bohaterom… W 75-tą rocznicę powstania stycznio-
wego, autor R. wspominał początki organizacji powstańczych w 1861 r., aż do 
tragicznej klęski, omawiając po kolei najważniejsze wydarzenia z lat 1863–1864 
i ich bohaterów51.

Drugi tekst również został solidnie przygotowany przez anonimowego au-
tora. Omawiał Udział duchowieństwa polskiego w Powstaniu 1863 r. Stąd też 
dowiadujemy się, że z wyroku wojennego sądu rosyjskiego stracono wielu ka-
płanów, m.in.: ks. Stanisława Brzóskę, ks. Agrypina Konarskiego, ks. Waw-
rzyńca Lewandowskiego, ks. Ignacego Mosińskiego i ks. Maksymiliana Terej-
wę. Zdarzało się też nadzwyczajne złagodzenie kary – ks. Antoniemu Białobrze-
skiemu, administratorowi archidiecezji warszawskiej, zamieniono karę śmierci 
na więzienie. Kapłani brali czynny udział w powstaniu. Dlatego byli też tacy, 
którzy polegli na polu bitwy: ks. Antoni Dąbrowski, ks. Wawrzyniec Kruszew-
ski, ks. Antoni Majewski, ks. Romuald Makarewicz, ks. Benwenuty Mańkow-
ski52, ks. Franciszek Przybyłowski, kleryk Dominik Maria i brat bernardyński, 
którego nazwiska źródła archiwalne nie odnotowały. Ponadto warto zaznaczyć, 
że na Syberię lub do północnych guberni Rosji wywieziono 297 kapłanów. Tyl-
ko na terenie Królestwa Polskiego aresztowano i uwięziono ich 649, za granicę 
wysiedlono – 49, a ścigano policyjnie i sądownie za manifestacje, wiece i po-
chody patriotyczne – 190. Poza tym rząd rosyjski stosował wobec duchowień-
stwa katolickiego wiele innych środków represji, w tym: konfiskaty mienia ko-
ścielnego, likwidację klasztorów, wprowadzanie surowych przepisów policyj-
nych, zakaz procesji, itp.53.

Trzeci artykuł to Zarys historyczny Powstania Styczniowego (1863
–1938). Został opracowany przez autora o inicjałach J.W., który pokrótce przy-
pominał czytelnikom najważniejsze wydarzenia oraz bitwy i potyczki powstańcze, 
a także głównych inicjatorów, organizatorów i uczestników zrywu narodowego. 
Swoje wywody J.W. rozpoczął już od cara Mikołaja I i rządów jego namiestnika 

51 R., Niezłomnym bohaterom… W 75-tą rocznicę powstania styczniowego, tamże, nr 18, s. 1–2.
52 Szerzej o ks. B. Mańkowskim – zob.: T. Loster, Zapomniany ksiądz powstaniec, „Almanach 
Częstochowy” 2006, s. 97–105; W. Murawiec, Mańkowski (Mańko) Walenty, imię zakonne Ben-
wenuty (1818–1863) [w:] PSB, t. 19, Kraków, Wrocław 1974, s. 514.
53 Udział duchowieństwa polskiego w Powstaniu 1863 r., „GCz” 1938, nr 18, s. 2.
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w Królestwie Polskim – Iwana Paskiewicza, a zakończył na czasach sobie 
współczesnych, składając hołd pamięci poległych za ojczyznę powstańców54.

Kolejny tekst to relacja autora podpisującego się inicjałami K.W. omawia-
jąca Udział cudzoziemców w Powstaniu Styczniowym. Jego celem było przypo-
mnienie czytelnikom, że w szeregach powstańców w latach 1863–1864 przy 
boku Polaków walczyli również: Włosi, Francuzi, Węgrzy, Anglicy, Szwajca-
rzy, Szwedzi, Irlandczycy i inni. Także uświadomienie, że za „naszą wolność” 
przelewali krew przedstawiciele innych narodowości. Do najbardziej znanych 
obcokrajowców biorących udział w powstaniu styczniowym, ze względu na swój 
zapał i męstwo należeli: gen. Francois Rochebrune – Francuz, który stał na czele 
legendarnych oddziałów Żuawów Śmierci oraz płk Francesco Nullo – Włoch, 
który stał na czele oddziału ochotników z Bergamo i poległ w bitwie pod Krzy-
kawką. W powstaniu styczniowym uczestniczyli także: Stefano Elia Marchetti, 
płk Stanisław Becchi, płk Luigi (Ludwik) Caroli, Alessandro Venanzio, czy 
Menotti Garibaldi oraz wielu, wielu innych, których nazwisk nie znamy55.

I ostatni w tym numerze „Gońca Częstochowskiego” artykuł, tym razem re-
lacjonujący przebieg wydarzeń z Warszawy, z okazji 75. rocznicy wybuchu po-
wstania styczniowego. Dzięki sprawozdaniu Zjazd weteranów w stolicy anonimo-
wego autora dowiadujemy się o niezwykle uroczystym charakterze tych obcho-
dów. Wiemy, że na 53 żyjących weteranów 23 zadeklarowało chęć swojego 
udziału w czterodniowych uroczystościach. Z okazji 75. rocznicy każdy weteran 
w Polsce otrzymał „dar honorowy” w wysokości 100 zł i podwyżkę pensji hono-
rowej, a także wszystkim weteranom został nadany order „Odrodzenia Polski”56.

Z okazji 75. rocznicy wybuchu powstania styczniowego kilka dni później 
w Częstochowie odbyła się jeszcze jedna uroczystość. W sali Wydziału Powia-
towego w gmachu Starostwa miała miejsce piękna i podniosła uroczystość deko-
racji Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta ostatniego częstochowskie-
go weterana powstania styczniowego – ppor. Wojciecha Jędrzejkiewicza. O jej 
przebiegu i uczestnikach dowiadujemy się z relacji anonimowego autora zawar-
tej w art. Z pięknej uroczystości. Ostatni w Częstochowie weteran 1863 r. udeko-
rowany orderem „Polonia Restituta”57.

Ponadto w latach 1933–1938 na łamach częstochowskiego dziennika za-
mieszczano artykuły nawiązujące do bitwy pod Wąsoszem. W 70. rocznicę rela-
cjonowano m.in. przebieg uroczystości składania kwiatów na grobie powstań-
ców przez przedstawicieli 27. pułku piechoty. Rok później zamieszczono tylko 
wzmiankę informującą o uroczystych obchodach na starym cmentarzu. 

54 J.W., Zarys historyczny Powstania Styczniowego (1863–1938), tamże, s. 2
55 K.W., Udział cudzoziemców w Powstaniu Styczniowym, tamże, s. 3.
56 Zjazd weteranów w stolicy, tamże, s. 3–4.
57 Z pięknej uroczystości. Ostatni w Częstochowie weteran 1863 r. udekorowany orderem „Polo-
nia Restituta”, „GCz” 1938, nr 20, s. 4.
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W artykule opublikowanym na łamach „Gońca Częstochowskiego”
w 1938 r. zatytułowanym Bitwa pod Wąsoszem 23-4-1863 r.58, autorstwa Janu-
sza Gąsiorowskiego59, szczegółowo omawiał przebieg tych tragicznych zdarzeń, 
prezentował sylwetki dowódców i wspominał pozostałych uczestników. Dowia-
dujemy się zatem, że istniało kilka opisów bitwy pod Wąsoszem (zwanej też 
bitwą pod Działoszynem, nad Liswartą, pod Więckim Lasem, pod Popowem lub 
pod Murowańcem). Za najwiarygodniejszy uznał generał, raport Aleksandra 
Lütticha, który w całości przytoczył. 

Ponadto przedstawił nazwiska 15 poległych, ustalone na podstawie akt pa-
rafialnych. Byli to: Kazimierz Michalski lat 34, syn dzierżawcy z Czastar, po-
wiat wieluński; Piotr Czajkowski lat 20, cukiernik z Czastar; Antoni Stachurski 
lat 41, felczer szpitala wieluńskiego; Robert Langkammer lat 22, mechanik 
z Wielunia; Zygmunt Siwik lat 20, uczeń z Wielunia; Teofil Tiliż lat 26, szewc
z Wielunia; Marian Kurowski lat 24, syn dzierżawcy z Brodów, powiat wieluń-
ski; Józef Wieczorkiewicz lat 24, urodzony w Pajęcznie z Czarnożył; Kazimierz 
Nowakowski lat 28 urodzony w Poznańskiem, guwerner z Naramic, Paweł Fi-
kier lat 20, kowal z Rędzin, Wojciech Sobolewski lat 24 z Wieruszowa; Alek-
sander Szwarc lat 20, syn dzierżawcy z Białej, powiat wieluński; Tadeusz Psar-
ski lat 21, nieznany; Antoni Nikiel lat 30, ogrodnik z Mokrska, powiat wieluński
oraz Julian Siewierski lat 28 z Częstochowy. Analiza innych źródeł pozwoliła 
ustalić, że wśród 18 nierozpoznanych bohaterów znajdują się najprawdopodob-
niej: Jędrzej Piotrowski z Częstochowy, Komorowski – skrzypek z Piotrkowa 
i Mosakowski – lokaj. A w bitwie tej brali również udział Jan Szubert – syn
krawca z Częstochowy, Wincenty Michalski urodzony w 1837 w Krzepicach 
– farmaceuta, Damazy Tarkowski urodzony w 1840 r. – krawiec z Częstochowy 
i Ksawery Wołowski60.

58 J. Gąsiorowski, Bitwa pod Wąsoszem 23-4-1864 r., tamże, nr 94, s. 6.
59 Janusz Gąsiorowski, gen. bryg. Wojska Polskiego, a od 1935 r. dowódca 7. Dywizji Piechoty 
stacjonującej w Częstochowie. Zob.: W. Jędrzejewicz, Wspomnienia, Wrocław 1993, s. 50; 
T. Kryska-Karski, Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991, wyd. 2, s. 95; P. Stawecki, 
Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918–1939, Warszawa 1994, s. 119–120. 
60 Rola również wyjaśniał, że w aktach zgonów parafii Wąsosz znajdują się dokładne zapisy zgonu 
16 powstańców, którzy zostali rozpoznani (pozostałych 18 nie rozpoznano). I następnie wymienił 
nazwiska 15 poległych: Kazimierz Michalski z Czastaw, powiat wieluński, uczeń; Piotr Czajkow-
ski, cukiernik z Wielunia; Antoni Strochulski, kancelista sadu w Lublinie; Jakub Śliwecki, felczer 
szpitala w Wieluniu; Robert Langkammer, mechanik z Wielunia; Zygmunt Siwek, uczeń gimna-
zjalny z Wielunia; Teofil Tilicz z powiatu wieluńskiego, Józef Wieczorkiewicz z powiat wieluń-
skiego; Kazimierz Nowacki, guwerner z poznańskiego; Paweł Fikier z Rędzin; Wojciech Sobo-
lewski z Wieruszowa; Aleksander Szwarc z Białej, powiat wieluński; Tadeusz Psarski, nieznany; 
Antoni Nikiel, ogrodnik z Morska, powiat wieluński; Andrzej Piotrkowski, uczeń z Częstochowy. 
Natomiast Grygosiński podał, że rozpoznano 15 poległych. Jego lista nazwisk wydaje się być 
zbieżna z tą zaprezentowaną przez generała, sugerując tylko drobne pomyłki w pisowni. Jedyna 
poważniejsza rozbieżność dotyczy Jakuba Śliwińskiego, lat 41, kawaler chirurg szpitala wieluń-
skiego, i Juliana Siewierskiego. Zob.: Grygosiński, Powstanie styczniowe…, s. 18; H. Rola, Po-
wstanie styczniowe…, s. 45.
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Kilka dni później nieznany autor relacjonował przebieg dwudniowych 
podniosłych uroczystości z okazji poświęcenia fundamentów pomnika-
mauzoleum w Wąsoszu, podkreślając ich symboliczną wymowę w artykule za-
tytułowanym Hołd cieniom bohaterów poległych w bitwie pod Wąsoszem. Po-
święcenie fundamentów pomnika-mauzoleum w Wąsoszu61. W pierwszym dniu 
uroczystości na częstochowskim Cmentarzu Kule, a także św. Rocha pobrano 
ziemię z mogiły bojowników o niepodległość Polski z 1905 r., symbolicznego 
grobu legionistów, z mogiły powstańców śląskich i z grobu powstańca 1863 r. 
Ksawerego Wołowskiego zmarłego z ran w bitwie pod Wąsoszem. Następnego 
dnia urnę z prochami zaniosła do Wąsoszy sztafeta Związku Strzeleckiego. 
Z Popowa wyruszył pochód w pięciokilometrowy marsz szlakiem powstańców. 
Na miejscu przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i wojskowych 
powitano chlebem i solą. Następnie proboszcz Wąsosza ks. Wincenty Spirra 
celebrował uroczystą mszę świętą, a datki z tacy przeznaczył na budowę pomni-
ka poległym pod Wąsoszem powstańcom. Na starym cmentarzu, gdzie znajduje 
się mogiła 16 styczniowych bohaterów, proboszcz dokonał poświęcenia funda-
mentów, a prof. Adam Miller odczytał apel poległych, po którym złożono wie-
niec. Następnie prelegent przedstawił etapy walki o niepodległość w latach 
1863, 1905, 1914, 1920 i 1921. Celem czterech pierwszych była wolność poli-
tyczna. Natomiast powstanie śląskie, walki o Górny Śląsk miały na celu położe-
nie fundamentów pod potęgę gospodarczą Rzeczypospolitej. Mówca zdawał 
raport wobec wielkich cieni bohaterów powstania styczniowego. Przedstawił 
pokrótce wszystkie zdobycze polityczne i gospodarcze z 20 lat niepodległości. 
Po zakończonym przemówieniu przedstawiciele władz i organizacji dokonali aktu 
wmurowania urny z ziemią w płytę pomnika-mauzoleum. Orkiestra zagrała mar-
sza żałobnego, po czym odśpiewano Rotę. W godzinach popołudniowych w sali 
straży ogniowej odbyło się przedstawienie sztuki Gabrieli Zapolskiej Tamten.

W dniu 14 sierpnia 1938 r. w art. Odsłonięcie pomnika powstańców 
w Wąsoszy informowano, że 15 sierpnia, w dniu Święta Żołnierza Polskiego, dla 
uczczenia oraz uwiecznienia pamięci zasług bojowników-męczenników za wol-
ność ojczyzny odbędzie się w Wąsoszu odsłonięcie pomnika poległych po-
wstańców 1863 r.62.

Na łamach gazety wspominano najkrwawsze wydarzenia, jakie miały 
miejsce na ziemi częstochowskiej, wśród nich wspomnianą bitwę pod Wąso-
szem. Szczególne uroczyście obchodzono 70. i 75. rocznicę z udziałem władz 
samorządowych, państwowych i wojskowych.

Reasumując, na łamach „Gońca Częstochowskiego” w okresie międzywo-
jennym ukazało się wiele artykułów, dotyczących powstania styczniowego. Mo-
żemy podzielić je na dwie kategorie. Pierwsza to teksty omawiające udział ziemi 

61 Hołd cieniom bohaterów poległych w bitwie pod Wąsoszem. Poświęcenie fundamentów pomni-
ka-mauzoleum w Wąsoszu, „GCz” 1938, nr 129, s. 4–5.
62 Odsłonięcie pomnika powstańców w Wąsoszy, tamże, nr 185, s. 6.
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częstochowskiej w powstaniu, a druga to artykuły napisane z okazji rocznicy 
wybuchu powstania styczniowego.

Do pierwszej kategorii zaliczymy okolicznościowe art. Stanisława
Rumszewicza. Według Henryka Roli były to w ogóle pierwsze teksty drukowa-
ne w „Gońcu Częstochowskim”, poświęcone udziałowi ziemi częstochowskiej 
w powstaniu. Kolejne to te opublikowane na łamach dziennika w I poł. lat 
30-tych XX w. Najczęściej upamiętniały rocznice wybuchu powstania albo bi-
twy pod Wąsoszem. Zostały napisane przez historyków lub miłośników historii 
regionu częstochowskiego, dlatego stanowiły kopalnię wiedzy o styczniowych 
wydarzeniach. W relacjach historyków-amatorów zdarzały się czasami drobne 
nieścisłości. Co ciekawe te w swej wymowie były optymistyczne, dodawały 
czytelnikom otuchy i nadziei na przyszłość. Zastanawia jednak, dlaczego nie 
sygnalizowano o innych wydarzeniach w miejscowościach związanych z trady-
cją walk powstania. Przecież pojedyncze partie staczały w okolicach Często-
chowy drobne potyczki aż do 1 lipca 1864 r., a jak podaje Rola było ich co naj-
mniej 4063.

Jeśli chodzi o artykuły publikowane z okazji rocznic wybuchu powstania 
styczniowego to ukazywały się one przez wszystkie lata międzywojenne. Jak już 
wyjaśniłam początkowo były to komunikaty o uroczystościach w kolejną rocznicę 
„powstańczą”. Później w latach 20-tych XX w. zaczęły pojawiać się ogólne wia-
domości o wydarzeniach z lat 1863–1864 często okraszone reprodukcjami obra-
zów Artura Grottgera, Juliusza czy Wojciecha Kossaka. Nie można jednak oprzeć 
się wrażeniu, że z roku na rok były one powielane, przygotowywane według sza-
blonu, zwłaszcza, że przez kilka lat nie zmieniał się nawet ich tytuł. Dopiero w II
poł. międzywojnia nastąpił rozkwit i publikowano po kilka artykułów w roku. 
Bynajmniej nie straciły one na jakości, wręcz przeciwnie, z roku na rok stawały 
się coraz bardziej rzetelnym źródłem informacji, zwłaszcza w zakresie omówienia 
udziału mieszkańców ziemi częstochowskiej w powstaniu styczniowym. 

Wszystkie artykuły ostatecznie konkludowały, że ofiara krwi powstańców 
nie poszła na marne. Budziły uczucia patriotyczne wśród czytelników, poczucie 
solidarności i utrwalały więzi narodowe. 

Myślę, że najlepiej zilustruje to cytat z artykułu napisanego 80 lat temu, 
22 stycznia 1933 r. i podpisanego inicjałem R.:

Szaleńcy, tak nazywano powstańców, ginęli od kuli wrażej, kłuci bagnetami, ko-
nali w okrutnych męczarniach na szubienicy. Ginęli i umierali za Polskę […].
Z całopalnej Ich ofiary powstała z grobu Ojczyzna. Powstała na nowo do życia
[…]. My, współcześni – wolni i równi synowie zmartwychwstałej Ojczyzny ucz-
cić godnie i na zawsze w pamięci zachować musimy bohaterskie wysiłki Ojców 
i Dziadów naszych, którzy w służbie Orła Białego śmierć zaszczytną ponieśli64.

63 H. Rola, Powstanie styczniowe…, s. 87. 
64 R., W 70-tą rocznicę Powstania Styczniowego, „GCz” 1933, nr 18, s. 1. 
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„TRYBUNA LUDU” I „SŁOWO POWSZECHNE” 
A PUBLICYSTYKA REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO 

WOBEC 100. ROCZNICY WYBUCHU 
POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Wstęp
Setna rocznica wybuchu powstania styczniowego – jednego z najważniej-

szych wydarzeń w historii Polski – nie mogła przejść bez echa w polskiej publi-
cystyce 1963 r. Pisano o tym zarówno w dziennikach o zasięgu krajowym, jak 
i w prasie lokalnej. Problematyka związana z przekazem prasowym, dotyczącym 
powstania, nie była dotąd dostatecznie analizowana. Warto więc zwrócić uwagę 
na podobieństwa i różnice w interpretacji 100. rocznicy tego wielkiego wyda-
rzenia historycznego, w wybranych dziennikach krajowych i w prasie często-
chowskiej 1963 r. Jako przykład przekazu prasy krajowej, na potrzeby tego arty-
kułu, wybrano „Trybunę Ludu”1 – główny dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej i „Słowo Powszechne”2 – pismo wydawane codziennie jako organ 
Stowarzyszenia PAX, związany ze środowiskami katolickimi, ale oficjalnie nie 
uznawany przez władze kościelne. Publicystykę „Trybuny Ludu” i „Słowa Po-
wszechnego”3 skonfrontowano z tytułami prasowymi o zasięgu regionalnym, 
takimi jak: „Życie Częstochowy”4 będące mutacją „Życia Warszawy”, tygodni-

1 Gazeta codzienna wydawana w latach 1948–1990 o jednym z największych nakładów – średnio 
ok. 1 500 000 egzemplarzy. W latach 1948–1953 i 1957–1967 redaktorem naczelnym był Leon 
Kasman (ur. 1905 r., zm. 1984 r.) działacz komunistyczny, poseł na Sejm PRL (1952–1956, 1965
–1969, 1972–1976). Zob.: T. Torańska, Oni, Warszawa 2004, s. 419–516; Słownik biograficzny 
działaczy polskiego ruchu robotniczego, red. F. Tych, t. 3, Warszawa 1992, s. 112–114.
2 Dziennik wydawany w latach 1947–1997 w nakładzie 100 000–150 000. W latach 1953–1972 
redaktorem naczelnym był Witold Jankowski (ur. 1919 r., zm. 2000 r.) prawnik i publicysta, poseł 
na Sejm PRL (1969–1985). Zob. Stowarzyszenie PAX 1945–1985, Informator, Warszawa 1985, 
s. 48–52.
3 Autor dokonał wyboru tych dwóch tytułów prasowych ze względu na specyfikę funkcjonowania 
Częstochowy w okresie PRL, miasta gdzie następowało zderzenie bogatej tradycji religijnej (Jasna 
Góra) z oficjalną państwową ideologią socjalistyczną.
4 Dziennik ukazujący się od 1947 r. w nakładzie 30 000–34 000 (dane z I poł. lat 80-tych XX w.). 
W latach 1949–1973 kierownikiem redakcji był Sławomir Folfasiński, zob.: W. Mielczarek, Dru-
karstwo i edytorstwo prasy częstochowskiej 1945–1985 [w:] 40 lat 6 Warszawskiego Pułku Zme-
chanizowanego 2 Dywizji Piechoty im. J.H. Dąbrowskiego. Częstochowa w 40-leciu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. Materiały z Konferencji Popularno-Naukowych WOKI [Wojewódzkie-
go Ośrodka Kształcenia Ideologicznego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Częstochowie], red. 
W. Mielczarek, t. 7, Częstochowa 1985, s. 360–361.
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kiem „Gazetą Częstochowską”5 i jego integralną częścią – miesięcznikiem Ma-
gazynem Regionalnym „Nad Wartą”6.

„Trybuna Ludu”
W „Trybunie Ludu” pierwsza informacja na temat nadchodzącej rocznicy 

powstania ukazała się 16 stycznia. Pisano o specjalnym wydawnictwie Central-
nej Agencji Fotograficznej z okazji 100. rocznicy powstania – składało się na nie 
20 plansz fotograficznych, ilustrujących zagadnienia społeczne okresu feudali-
zmu, udział klasy robotniczej w walce o niepodległość i pomoc międzynarodo-
wą dla powstania7. Kolejna informacja pojawiła się 17 stycznia. Na ósmej stro-
nie numeru redakcja informowała o wydaniu przez Pocztę Polską okoliczno-
ściowego znaczka pocztowego8. Trzy dni później publikowała informację Pol-
skiej Agencji Prasowej o planowanych uroczystościach 100. rocznicy powstania 
w Warszawie9. Pisała też o przygotowywanych imprezach upamiętniających 
powstanie styczniowe w Związku Radzieckim10. Wacław Sadkowski opubliko-
wał przegląd wydawnictw książkowych, ukazujących się z okazji rocznicy. 
Wymieniał m.in. powieść Traugutt Stanisława Strumpha-Wojtkiewicza, wybór 
utworów Aleksandra Hercena O powstaniu styczniowym, opowieść Marii Jehan-
ne-Wielopolskiej Kryjaki, monografię Tomasza Szczechury Ruch chłopski 
w walce o ziemię 1861–186411. W dniu 21 stycznia redaktorzy „Trybuny Ludu” 
pisali o przygotowaniach do rocznicy powstania na Mazowszu, gdzie organizo-
wano liczne sesje popularnonaukowe, poświęcone wydarzeniom powstańczym 
w regionie i tamtejszym lokalnym przywódcom powstania, planowano odsłonię-
cie pomnika powstańców w Myszyńcu. Ogłaszali, że rozpoczęła się akcja popu-
laryzująca pamięć o powstaniu wśród młodzieży szkolnej12. W numerze z 22 
stycznia na pierwszej stronie informowano o rocznicy powstania13, a na trzeciej 
opublikowano artykuł profesora Stefana Kieniewicza Noc styczniowa. Profesor 
przybliżał czytelnikom gazety historię wybuchu powstania i jego międzynaro-

5 Tygodnik ukazujący się od 1909 r., a po II wojnie światowej po 1956 r., następnie w nowej 
formule po przeobrażeniach ustrojowych w Polsce od 1990 r. W 1956 r. organizatorem i pierw-
szym redaktorem naczelnym gazety był Stefan Gajos. W 1963 r. nakład wynosił 654 196 egzem-
plarzy, zob.: W. Mielczarek, Drukarstwo i edytorstwo prasy częstochowskiej 1945–1985…, 
s. 361–368; Stopka redakcyjna, „Gazeta Częstochowska” 1963, nr 2, s. 8. 
6 Magazyn regionalny wydawany od kwietnia 1958 r. przez zespół redakcyjny „Gazety Często-
chowskiej” (w 1963 r. istniały jeszcze redagowane przez ten zespół: „Gazeta Kłobucka”, „Gazeta 
Lubliniecka”, „Specjalne Wydanie dla Huty im. B. Bieruta”), zob.: W. Mielczarek, Drukarstwo 
i edytorstwo prasy częstochowskiej 1945–1985…, s. 362, 364; Stopka redakcyjna, „Gazeta Czę-
stochowska” 1963, nr 2, s. 8.
7 Wydawnictwo CAF z okazji 100 rocznicy Powstania Styczniowego, „Trybuna Ludu” 1963, nr 26, s. 7.
8 A.G., W setną rocznicę Powstania Styczniowego, tamże, nr 17, s. 8.
9 Centralne obchody setnej rocznicy Powstania Styczniowego, tamże, nr 20, s. 3.
10 Obchody 100 rocznicy Powstania Styczniowego w ZSRR, tamże, s. 4.
11 W. Sadkowski, Wokół Stycznia, tamże, s. 6.
12 m.ch., Przygotowania do obchodów rocznicy Powstania Styczniowego na Mazowszu, tamże, nr 
21, s. 3.
13 W setną rocznicę Powstania Styczniowego, tamże, nr 21, s. 1.
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dowe tło. Wskazał na jego partyzancki charakter, istnienie tajnego państwa pol-
skiego. Uważał, że choć do powstania poszło wielu ochotników chłopskich, to 
nie doszło jednak do pospolitego ruszenia chłopskiego. Podkreślał doniosłość 
dzieła uwłaszczenia, dokonanego przez Rząd Narodowy i idący za tym rozwój 
przemysłu. Pisał że:

Rok 1863 był rewolucją zatrzymaną w połowie, rewolucją, która przegrała, Ale 
i ten ruch, choć nie doprowadzony do ostatnich konsekwencji, wyzwolił w ma-
sach narodu nowe siły, które przesądzić miały w następnym stuleciu o zrzuceniu 
zaborczego jarzma14.

W „Trybunie Ludu” z 23 stycznia redaktorzy szczegółowo informowali 
o przebiegu centralnych obchodów rocznicy powstania styczniowego. Odbyły 
się one 22 stycznia i były powiązane z otwarciem Muzeum w X Pawilonie Cyta-
deli Warszawskiej. W gazecie podkreślano, że uroczystości te stanowią jeden 
z głównych akcentów obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Na otwarcie 
Muzeum, w 100. rocznicę wybuchu powstania, przybyli przedstawiciele najwyż-
szych władz państwowych i partyjnych: Władysław Gomułka, Aleksander Za-
wadzki, Józef Cyrankiewicz, Stefan Jędrychowski, Zenon Kliszko, Ignacy Loga-
Sowiński, Edward Ochab, Marian Spychalski, Roman Zambrowski, Czesław 
Wycech, Leon Chajn, Witold Jarosiński, a także członkowie Rady Państwa, 
rządu, naukowcy z członkami Komitetu Naukowego Obchodów Tysiąclecia 
Państwa Polskiego na czele. W obchodach rocznicowych brały udział też liczne 
delegacje, w tym radca Ambasady ZSRR w Polsce Nikołaj Siłujanow. Przemó-
wienie inauguracyjne wygłosił przewodniczący Rady Państwa, przewodniczący 
Ogólnopolskiego Frontu Jedności Narodu Aleksander Zawadzki15. W „Trybunie 
Ludu” opublikowano tekst tego przemówienia. Mówca powiązał obchody rocz-
nicy powstania z tysiącleciem państwa polskiego. W tekście czytamy:

Powstanie było wielkim zrywem narodowowyzwoleńczym, głęboko przepojonym 
plebejskimi ideami radykalizmu społecznego […]. Powstanie styczniowe odegra-
ło doniosłą rolę w życiu narodu, stanowiło przejście do nowego okresu walk pol-
skich mas ludowych, a przez swoje powiązania międzynarodowe należy do naj-
lepszych postępowych tradycji dziejów Europy. Ujawniona w wojnie krymskiej 
słabość caratu, gwałtownie wzbierające ruchy chłopskie i wzrost sił rewolucyjno-
demokratycznych w całym imperium rosyjskim, budziły w polskich radykalnych 
kołach niepodległościowych nadzieje na powodzenie zbrojnej walki z zaborcą. 
Polityce Wielopolskiego, najbogatszej szlachty i rodzącej się burżuazji, polityce 
ugody i wytargowania ustępstw od cara lewicowi działacze polscy przeciwstawia-
li ideę walki o Polskę w oparciu o masy ludowe, w ścisłym związku celów naro-
dowych i społecznych, w braterskim współdziałaniu z masami ludowymi Rosji, 
w solidarności wszystkich ludów walczących przeciwko europejskiej reakcji. 
Nienowy to był spór o linię polityczną i drogę do wolności. Nie gasł zresztą 
i z klęską Powstania Styczniowego. Odezwie się on z całą siłą i później. Roz-
strzygnięty zostanie ten spór po raz pierwszy w 1918 r., kiedy to Polska odzyskała 
niepodległość w wyniku Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej 

14 S. Kieniewicz, Noc styczniowa, tamże, nr 22, s. 3.
15 Inauguracja obchodów 100-lecia Powstania Styczniowego, tamże, nr 23, s. 1.
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w Rosji, a po raz drugi – gdy rezultat walki obozu demokracji polskiej pod prze-
wodnictwem Polskiej Partii Robotniczej, w sojuszu ze Związkiem Radzieckim, 
dał narodowi sprawdzian ostateczny, kto w tym sporze miał rację16.

Zawadzki wskazał jeszcze na powiązania powstania styczniowego 
z kształtującym się ruchem robotniczym w Europie Zachodniej, na reakcje Karo-
la Marksa i Fryderyka Engelsa na polski zryw niepodległościowy17. Następnie 
mówca dokonał otwarcia Muzeum w X Pawilonie Cytadeli. Na łamach gazety 
omówiono też ekspozycję nowego Muzeum18. Redakcja zamieściła informacje 
z obchodów rocznicy powstania w Krakowie, gdzie odbyła się sesja naukowa 
zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński i oddział Polskiej Akademii Nauk
(dalej: PAN), w Poznaniu w Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego, w Lublinie 
i w Łukowie, gdzie odsłonięto obelisk upamiętniający wydarzenia z 1863 r.19.

W tym samym numerze „Trybuny Ludu” zamieszczono redakcyjną in-
formację o Akademii w Moskwie w 100. rocznicę powstania styczniowego. 
Zorganizowało ją Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i oczywiście na-
wiązano do tradycji rewolucji 1905 i 1917 r. W artykule cytowano radziecki 
dziennik „Prawda”: 

Piękne tradycje rewolucyjnego braterstwa, którego założycielami byli Hercen 
i Sierakowski oraz Czernyszewski i Dąbrowski […] zostały przyjęte jako cenna 
spuścizna przez klasę robotniczą Rosji i Polski. Tradycje te zostały wzbogacone 
w walkach rewolucyjnych 1905 i 1917 roku. – W walce o zwycięstwo i utrwale-
nie władzy radzieckiej. Stanowią one część znacznie szerszych i bogatszych sto-
sunków, które łączą obecnie narody Związku Radzieckiego i Polski. Dziś w setną 
rocznicę powstania styczniowego składamy hołd pamięci tych Polaków i Rosjan, 
którzy byli ich twórcami i którzy wierzyli w ich ostateczne zwycięstwo20.

„Słowo Powszechne”
Jednak nie wszystkie tytuły prasowe oferowały czytelnikom podobnie sil-

ny propagandowy przekaz, ukierunkowujący tematykę powstania styczniowego 
na problem rozwoju ruchu robotniczego. Przykładem może być dziennik „Słowo 
Powszechne”, gdzie treści oficjalne Polskiej Agencji Prasowej (dalej: PAP) „ła-
godzono” poprzez publikowanie artykułów autorskich o charakterze informacyj-
nym i popularnym. Pierwsze informacje o nadchodzącej rocznicy pojawiły się 
w nr. 9 z 10 stycznia 1963 r. Redaktorzy pisali o dyskusji zorganizowanej przez 
redakcję „Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego” (dalej: WTK), która odbyła 
się dwa dni wcześniej. Uczestniczyli w niej: Aleksander Bocheński, Zygmunt 
Bielecki, Jan Dobraczyński, Władysław Jan Grabski, płk dypl. Wincenty Iwa-
nowski, prof. Stefan Kieniewicz, Eligiusz Kozłowski, Stanisław Strumph-

16 Przemówienie tow. A. Zawadzkiego na inauguracji obchodów 100-lecia Powstania Styczniowe-
go, tamże, s. 3.
17 Tamże.
18 Z. Kwiecińska, Epopeja X Pawilonu, tamże.
19 Inauguracja…, tamże, s. 1; Złożenie wieńców na Stokach Cytadeli, tamże, s. 2.
20 Akademia w Moskwie w 100 rocznicę Powstania Styczniowego, tamże.
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Wojtkiewicz, ks. prof. Mieczysław Żywczyński, Stanisław Łukasiewicz oraz 
członkowie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia PAX i redaktorzy prasy PAX-
-owskiej. Już na wstępie dyskusji zaznaczono, że niektóre aspekty związane 
z powstaniem styczniowym nie straciły na aktualności, zwłaszcza w sensie wy-
chowania młodego pokolenia. Wskazano na istniejące spory i dyskusje wokół 
oceny powstania, jego myśli wojskowej i politycznej, a także zagadnień spo-
łecznych – uwłaszczenia chłopów, budzenia świadomości narodowej, rozwoju 
ruchów wyzwoleńczych na ziemiach polskich. Jan Dobraczyński wypowiedział 
się na temat konieczności wybuchu powstania. Stwierdził, że można było go 
uniknąć:

[…] gdyż punkty kulminacyjnego napięcia politycznego, sprzyjające rozruchom, 
minęły wcześniej. Wybuch powstania w 1863 r. miał być spowodowany branką do 
wojsk, którą zarządził Wielopolski. Wydaje się, iż lekceważył on szansę ewentual-
nego wybuchu powstania, gdy tymczasem skutek branki stał się nieoczekiwany21.

Także Stefan Kieniewicz uważał, że sytuacja powstania przed 1863 r. 
mogła być lepsza i że okres najlepszej koniunktury na podjęcie walki minął. 
Zaznaczył jednak, że rozwijanie potencjału patriotycznego i zbrojnego odbywało 
się stopniowo, a warunkiem wybuchu powstania było „pełne rozbudzenie i uak-
tywnienie narodu, a taki moment wywołany splotem różnych okoliczności wy-
stąpił dopiero później”22. Z kolei Aleksander Bocheński podkreślił bardzo nega-
tywne konsekwencje powstania i uznał, że nie miało ono istotnych podstaw. 
Inaczej uważał ks. prof. Mieczysław Żywczyński, który wskazał na istnienie 
czynników psychologicznych, mających wpływ na wybuch zrywu narodowego. 
Stwierdził: 

Psychika narodu, jego sposób myślenia decydują czasem o sposobach rozwiązy-
wania spraw żywotnych, decydujących o istnieniu i przyszłości państwa. Odrębny 
problem […] stanowi wojskowe przygotowanie powstania23.

21 stycznia na łamach „Słowa Powszechnego” pojawiła się informacja, że 
w związku z obchodami 100. rocznicy wybuchu powstania styczniowego Biblio-
teka Narodowa (dalej: BN) w Warszawie przygotowała zestaw odbitek tajnych 
czasopism polskich, ukazujących się w latach 1863–1864. Wykorzystano orygi-
nały czasopism znajdujące się w BN, Bibliotece Jagiellońskiej i w zbiorach Po-
znańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Odbitki udostępniono zainteresowa-
nym w Czytelni Głównej BN24. W tym samym numerze redakcja pisała 
o wystawie materiałów dokumentalnych w Tobolsku w ZSRR. Nosiła ona tytuł 
Polscy powstańcy na Syberii. Jak zaznaczano:

21 Powstanie Styczniowe po stu latach. Dyskusja zorganizowana przez Redakcję WTK, „Słowo 
Powszechne” 1963, nr 9, s. 2.
22 Tamże.
23 Tamże.
24 j. row., Prasa powstańcza z 1863 r., tamże, nr 17, s. 4.
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Wystawa obrazuje poparcie udzielane walce wyzwoleńczej w Polsce przez wiele 
narodów. Żywe zainteresowanie wzbudzają dokumenty o pomocy niesionej przez 
postępowe koła społeczeństwa Rosji25.

Redaktorzy donosili też, że jest przygotowywany przez pracowników na-
ukowych archiwum państwowego w Tobolsku zbiór szkiców pt. Pobyt uczestni-
ków powstania polskiego 1863–1864 na zesłaniu syberyjskim26.

„Słowo Powszechne” szczególnie dużo miejsca poświęciło powstaniu 
w nr. 19 z 23 stycznia. Już na pierwszej stronie umieszczono mapkę działań 
i walk powstańczych. Redakcja informowała też, że na kolejnych stronach opu-
blikowano kronikę ważniejszych wydarzeń w czasie powstania, a także odpo-
wiedzi uznanych autorytetów na pytanie zadane przez redakcję: 

Gdyby wypadło Panu mówić młodemu pokoleniu o Powstaniu Styczniowym – na 
co zwróciłby Pan przede wszystkim uwagę?27.

Odpowiadając Stanisław Zabiełło pisał: 
Nie czas dziś wracać do starych przebrzmiałych sporów, czy powstania nasze by-
ły konieczne, potrzebne, względnie szkodliwe, czy istniały wówczas jakiekolwiek 
realne warunki dla ich powodzenia. Na pewno nie do tego aspektu sprawy powin-
niśmy sięgać, cofając się w setną rocznicę do Powstania Styczniowego. Za pomo-
cą mędrca, szkiełka i oka dojść możemy tylko do potępienia wystąpienia zbrojne-
go z 1863 roku, jako nieopłacalnego absurdu. A przecież tak nie jest, gdyż należy 
uwzględnić różne imponderabilia – w danym wypadku utrzymanie i przekazanie 
następnym pokoleniom woli walki o niepodległość naszej Ojczyzny28.

Z kolei prof. Kieniewicz w opublikowanych stenogramach zorganizowa-
nego przez WTK spotkania głosił, że po klęsce naród polski stosunkowo szybko 
odrodził się, a masowe ruchy polityczne, zaczynające się od lat 80-tych XIX w., 
świadczą krótkim czasie trwania poczucia klęski29. Z kolei Jan Dobraczyński 
pisał: 

Łatwo jest potępiać beznadziejny zryw garści młodych przeciwko wielkiej i do-
skonałej armii, i przeciwko inercji własnych ojców, w obliczu obojętności Europy 
i w obliczu snu polskich mas ludowych. Ale trzeba pamiętać, że młodzi, którzy 
wyruszali w styczniową noc „do partii” – byli pierwszym pokoleniem ludzi po-
zbawionych nawet fikcji własnej państwowości. To ich zmuszało do działania po-
spiesznego. To ich czyniło jednocześnie niezbyt mocno wierzącymi we własne si-
ły. W powstaniu listopadowym powstańcy szukali sobie wodzów, a ci wodzowie 
odrzucali oferowaną im władzę. W styczniowym – kandydatów na wodzów 
– przynajmniej w pierwszym okresie – nie brakło, były to jednak ambicje bez do-
świadczenia30.

25 Wystawa o Powstaniu Styczniowym w Tobolsku, tamże.
26 Tamże.
27 W stulecie Powstania Styczniowego, tamże, nr 19, s. 1.
28 S. Zabiełło, Nie cofnęło się koło historii, tamże, s. 4.
29 S. Kieniewicz, Fragmenty stenogramu z zebrania zorganizowanego przez WTK i poświęconego 
Powstaniu Styczniowemu, tamże.
30 J. Dobraczyński, Trzeba służyć wielkiej sprawie…, tamże, s. 3.
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Na łamach „Słowa Powszechnego” redaktorzy informowali zarówno o lo-
kalnych obchodach rocznicy w Łowiczu (uroczysty wieczór odbył się z udzia-
łem artysty scen warszawskich – Mariana Wyrzykowskiego)31, jak i o uroczystej
inauguracji centralnych obchodów. Cytowali fragmenty przemówienia Aleksan-
dra Zawadzkiego i zamieścili sprawozdanie z otwarcia Muzeum w X Pawilonie 
Cytadeli Warszawskiej. Ponadto pisali o innych polskich uroczystościach zwią-
zanych z rocznicą, takich jak: otwarcie wystawy w Muzeum Adama Mickiewi-
cza w Warszawie, sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloń-
ski w Krakowie, otwarciu w Olkuszu szkoły imienia Francesco Nullo, otwarciu 
wystawy w Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w poznańskim „Odwachu”, 
otwarciu wystawy przez Bibliotekę Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie i Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie, otwarciu wystawy 
przez Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi32. W nr. z 24 stycznia za 
PAP zamieszczono także informację o zorganizowanej w Moskwie akademii 
i relacjonowano, podobnie jak w „Trybunie Ludu”, teksty opublikowane w ra-
dzieckiej „Prawdzie”. Ponadto redakcja zauważyła, że historycy radzieccy 
w Moskwie, Leningradzie (obecnie Petersburg), Kijowie, Mińsku i Wilnie pra-
cują wraz z historykami z Polski, nad odtworzeniem prawdy historycznej doty-
czącej powstania styczniowego i podkreślają jego duży zasięg terytorialny, 
obejmujący: Litwę, Białoruś i Ukrainę. Na zakończenie jeszcze dodała, że polski 
zryw niepodległościowy został gorąco poparty „przez rewolucjonistów rosyj-
skich i przodujących przedstawicieli innych narodów”33.

W kolejnym numerze „Słowa Powszechnego” opublikowano informację 
PAP-u o odnalezieniu w archiwach Lwowa trzech tysięcy dokumentów o po-
wstaniu styczniowym, które zobowiązano się wydać w trzytomowym zbiorze, 
we wspólnym opracowaniu naukowców ukraińskich i polskich, a na Uniwersy-
tecie Lwowskim zorganizowano sesję naukową z udziałem polskich uczonych34.
Ukazał się też artykuł Juliana Podoskiego przypominający czytelnikom postać 
ks. Leona Godlewskiego, jednego z bohaterów powstania. Autor podkreślał, że 
konwent franciszkański w okresie powstania stał po stronie narodu, a bohaterski 
„gwardian Konwentu Łagiewnickiego, wraz ze wszystkimi braćmi służył spra-
wie świętej. Ks. Leon Godlewski, członek Organizacji Narodowej na powiaty 
łódzki i brzeziński do ostatniego wolnego tchu służył sprawie wyzwolenia. Niósł 
pomoc myśli i czynu braciom walczącym pod Łęczycą, Brdowem, Ignacewem, 
Dobrą, Łagiewnikami. Gdy w bitwach gęsto padały trupy i ranni, niósł ostatnią 
posługę poległym i pomoc tym, których życie można było jeszcze uratować. Za 
to ujęty przez wroga, zesłany do dalekiej Wołogdy, tam patriotycznego życia 

31 Łowicz w rocznicę Powstania Styczniowego, tamże, nr 19, s. 5.
32 Uroczysta inauguracja obchodów stulecia wybuchu Powstania Styczniowego. Przemówienie Al. 
Zawadzkiego na otwarciu Muzeum w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, tamże, nr 20, s. 1–2.
33 Setna rocznica Powstania Styczniowego w ZSRR. Akademia w Moskwie. Artykuł „Prawdy”,
tamże, s. 2.
34 3 tys. Dokumentów o Powstaniu Styczniowym odnaleziono we Lwowie, tamże, nr 21, s. 3.
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dokonał”35. Tekst ten stanowi ciekawą i jedną z niewielu prób podjęcia tematu 
udziału duchownych w powstaniu w omawianej prasie. „Słowo Powszechne” 
opublikowało też informację o drukowanym na łamach WTK art. Jerzego Śla-
skiego i obszernych materiałach z dyskusji na temat: Powstanie Styczniowe po 
latach, jaka odbyła się 8 stycznia w sali konferencyjnej Stowarzyszenia PAX 
z udziałem wybitnych historyków, pisarzy i publicystów36. W tym samym nu-
merze redaktorzy pisali jeszcze o sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut 
Slawistyki Akademii Nauk w Moskwie, z okazji rocznicy powstania stycznio-
wego37, a także opublikowali obszerny art. Krzysztofa Resztaka na temat płk.
Karola Frycze, komendanta Puszczy Białej, bohatera powstania styczniowego 
pochowanego w Porębie. 

To dobrze – pisał autor – że w najbliższych planach mieszkańców Poręby, dwa 
nowe odcinki drogi, które dadzą bezpośrednie połączenie z Warszawą oraz świa-
tło elektryczne, wysunięte zostały na plan pierwszy. Ambitni mieszkańcy osady, 
zagubionej w lasach, dołożą wszelkich starań, by godnie uczcić 100. rocznicę 
Powstania Styczniowego i wskrzesić pamięć swych pradziadów, poległych za 
wolność Ojczyzny, nowymi czynami społecznymi38.

W „Słowie Powszechnym” stosunkowo długo ukazywały się artykuły 
rocznicowe, poświęcone powstaniu styczniowemu. W nr. 25 z 30 stycznia 
dziennikarze pisali o obchodach na Podlasiu (w Łukowie, Białej Podlaskiej, 
Terespolu nad Bugiem, Janowie Podlaskim i Łomazach). Znajdujemy też infor-
macje o odsłonięciu pomnika i spotkaniach z artystami39. W numerze z 3 lutego 
redakcja opublikowała rozmowę z jednym ze scenarzystów filmu pt. Powstanie 
Styczniowe – Janem Edwardem Kucharskim40. Film średniometrażowy wypro-
dukowała Wytwórnia Filmowa Wojska Polskiego „Czołówka” i pokazano go 22 
stycznia w telewizji, a następnie dwie kopie wysłano do Związku Radzieckie-
go41. Następnego dnia opublikowano art. Franciszka Przedpełskiego Organiza-
cja poczty powstańczej 1863 roku42. Ważnym, ale stosunkowo mało poruszanym 
tematem na łamach pisma, był udział duchowieństwa polskiego w powstaniu 
styczniowym. Po wcześniej wspomnianym art. o ks. Godlewskim, w numerze 
z 10 lutego wydrukowano tekst wyraźnie inspirowany publikacją we WTK,
w którym pisano o niskiej świadomości społecznej, co do udziału i roli duchow-
nych w zrywie z 1863 r. „Słowo Powszechne” wymieniło nazwiska wielu księży 

35 J. Podoski, Łódź od święta. Powstanie 1863 r., tamże, s. 4.
36 Dyskusja o Powstaniu Styczniowym i o Załuskim w ostatnim numerze WTK, tamże, nr 22, s. 2.
37 Sesja naukowa w Moskwie w rocznicę Powstania Styczniowego, tamże, s. 3.
38 K. Resztak, W 100-lecie Powstania Styczniowego. Poręba nad Bugiem czci pamięć poległych 
powstańców, tamże, s. 4.
39 Z Podlasia. W setną rocznicę Powstania Styczniowego, tamże, nr 25, s. 3.
40 Drugim scenarzystą filmu Powstanie Styczniowe był Stanisław Ozimek.
41 O filmie „Powstanie Styczniowe” rozmawiamy z J.E. Kucharskim, tamże, nr 28, s. 2.
42 F. Przedpełski, Organizacja poczty powstańczej 1863 roku, tamże, nr 29, s. 2.
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i zakonników dodając, że nie jest to lista wyczerpująca, gdyż historycy ciągle 
ujawniają wiele ciekawych faktów – m.in. ze Śląska i z Zagłębia Dąbrowskiego43.

„Życie Częstochowy”
Prasa częstochowska oczywiście wpisała się w główny nurt informacji 

o rocznicy powstania. „Życie Częstochowy” dosyć wcześnie, bo już w 11 nr.
z 13–14 stycznia zamieściło rozmowę Beaty Sowińskiej z prof. Stefanem Kie-
niewiczem Rok 1863. Perspektywy nowej syntezy. Rozmówczynię interesowało 
przede wszystkim, czy nowe spojrzenie na powstanie styczniowe różni się od 
przedwojennego. Profesor wyjaśniał, że trzeba wyjść od kwestii źródłowej, że 
wiele z nich bezpowrotnie zniknęło w czasie II wojny światowej, ale za to otwo-
rzył się dostęp do archiwów podworskich, co w nowy sposób pozwala spojrzeć 
na sprawy gospodarcze, agrarne i polityczne. Historyk wskazywał na przełomo-
wą rolę powstania, jako czasu zamykania okresu gospodarki pańszczyźnianej, 
nadziei pokładanych w powstaniu ludowym i otwierania kapitalizmu oraz kształ-
towania się klasy robotniczej. Kiedy dziennikarka zapytała, czy powstanie było 
zaczątkiem walki przeciw caratowi, podjętej przez wiele narodów (internacjona-
lizm), profesor wymijająco odpowiedział m.in., że polski ruch zbrojny objął 
także Litwę, Białoruś i Ukrainę i przyczynił się do wzrostu świadomości naro-
dowej na tych terenach. A z kolei na pytanie o prace wspólnej komisji naukowej 
polsko-radzieckiej, prof. Kieniewicz odpowiedział, że w ramach współpracy 
PAN z Akademią Nauk ZSRR zapowiedziano wspólne wydanie źródeł do dzie-
jów powstania styczniowego44.

W nr. 14 „Życia Częstochowy” (z 19 stycznia) redakcja opublikowała 
rozmowę ze Stanisławem Stumph-Wojtkiewiczem Jak pisałem powieści o Po-
wstaniu Styczniowym45. W nr. 17 z 20–21 stycznia pojawił się tekst Jerzego Ka-
sprzyckiego Ulica Dolna Smolna – i inne, przybliżający sylwetkę ostatniego 
naczelnika miasta Warszawy Aleksandra Waszkowskiego46. Publikacje te nie 
miały wiele wspólnego z Częstochową i dotyczyły problematyki o zasięgu ogól-
nopolskim. Dopiero na szóstej stronie tego numeru opublikowano tekst Henryka 
Roli Region Częstochowski przed Powstaniem Styczniowym. Przybliżył on czy-
telnikom wydarzenia związane z manifestacjami patriotycznymi 1861 r. w Czę-
stochowie. Wskazał, że w liczącym wówczas ponad 10 000 mieszkańców mie-
ście funkcjonowało kilka szkół polskich, w których działały tajne koła. Młodzież 
organizowała w Częstochowie i w okolicznych miejscowościach (Janów, Kło-
buck, Krzepice, Olsztyn, Mstów) manifestacje dla uczczenia rocznic narodo-
wych. Szczególnie mocno zaakcentowano rocznicę unii lubelskiej w dniu 12 

43 E.W., Duchowieństwo polskie w Powstaniu Styczniowym, tamże, nr 34, s. 2.
44 B. Sowińska, Rok 1863. Perspektywy nowej syntezy. Rozmowa „Życia” z prof. Stefanem Kie-
niewiczem, „Życie Częstochowy” 1963, nr 11, s. 3.
45 B. Sowińska, Jak pisałem powieści o Powstaniu Styczniowym. Rozmowa ze Stanisławem 
Strumph-Wojtkiewiczem, tamże, nr 14, s. 3.
46 J. Kasprzycki, Ulica Dolna Smolna – i inne, tamże, nr 17, s. 3.
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sierpnia 1861 r. Przemawiający wówczas do młodzieży kierownik żydowskiej 
szkoły Daniel Neufeld został później aresztowany, a jego szkołę rozwiązano. 
Liczne akcje propagandowe polskich działaczy spotkały się z odzewem władz 
carskich, które zarządziły wprowadzenie stanu wyjątkowego, a urządzenie 
w styczniu 1863 r. branki przyspieszyło wybuch powstania47.

W numerze 18 z 22 stycznia ukazała się pierwsza część art. Jana Górskie-
go 1863–1963 Rok ten i tamten. Autor odnosił się do powstania z perspektywy 
Polski „dzisiejszej” czyli Polski Ludowej. Opisując przyczyny klęski powstania 
stwierdzał: 

Siły społeczne tej Polski i tej Europy były jednak w młodzieńczym a nie dojrza-
łym okresie. Z perspektywy stulecia, które można zamknąć datą dzisiejszą, widać 
jak ta droga do Polski jutrzejszej była daleka i nieprosta. Wiemy również, że nie 
mogła być prosta […]48.

Polska „jutrzejsza”, czyli PRL był widziany jako zwieńczenie polskich 
tradycji rewolucyjnych ruchu robotniczego.

23 stycznia w „Życiu Częstochowy” na pierwszej stronie redakcja opubli-
kowała informacje o warszawskich obchodach 100. rocznicy powstania stycz-
niowego. Wydrukowała też tekst przemówienia Aleksandra Zawadzkiego. 
W tym samym numerze Jan Górski w drugiej części swego art. 1863–1963 Rok 
ten i tamten wskazywał czytelnikom na powiązanie idei powstania styczniowe-
go, z kształtowaniem się socjalizmu naukowego i rewolucją październikową. 
W tekście czytamy: 

Lenin nawet po Październiku i właśnie po Październiku tak mocno akcentował po-
trzebę federacji wolnych socjalistycznych państw dawnej Rosji. Rewolucja socja-
listyczna musi bowiem i może te współrzędne sprawy, to znaczy sprawę narodo-
wą i społeczną rozwiązać łącznie. A dla krajów „wykreślonych” przez stary, feu-
dalny i kapitalistyczny porządek, umęczonych w zamorskiej czy wewnątrzkonty-
nentalnej kolonizacji – właśnie rewolucja socjalistyczna może być niekoniunktu-
ralnym gwarantem rozwoju49.

W nr. 20 z 24 stycznia redaktorzy zamieścili omówienie nowopowstałego 
Muzeum w Cytadeli50. Dopiero 27 stycznia w 23 nr. „Życia Częstochowy” po-
jawił się art. Henryka Roli Częstochowa w dniach powstania 1863 roku51. Popu-
larnonaukowy tekst Roli w sposób rzeczowy opowiadał o przebiegu powstania 
w regionie i nie zawierał inklinacji politycznych do współczesności, czy też 
tradycji rewolucyjnej Związku Radzieckiego. Inaczej było 31 stycznia, kiedy 
ukazał się polemizujący ze Stanisławem Stommą art. Jana Górskiego. Stomma 
na łamach „Tygodnika Powszechnego” opublikował tekst pt. Z kurzem krwi 
bratniej, w którym wyraził opinię, że powstanie było nierozumne i niepotrzebne, 

47 H. Rola, Region Częstochowski przed Powstaniem Styczniowym, tamże, s. 6.
48 J. Górski, 1863–1963 Rok ten i tamten, cz. 1, tamże, nr 18, s. 3.
49 Tenże, 1863–1963 Rok ten i tamten, cz. 2, tamże, nr 19, s. 3.
50 Muzeum w Cytadeli, tamże, nr 20, s. 3.
51 H. Rola, Częstochowa w dniach powstania 1863 roku, tamże, nr 23, s. 6.
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gdyż argumentacja rozumowa za powstaniem jest nadzwyczaj uboga52. Górski 
zarzucił Stommie myślenie kryteriami przedwojennej sanacji, sam widział 
w powstaniu „podstawowe dylematy nadchodzącej przyszłości”. Zauważył, że 
Stomma czytając tę krytykę „Może powiedzieć, że to, co napisałem, to nieudol-
ny elementarz marksistowskiego pojmowania dziejów. I może powiedzieć, że on 
tego elementarza na drogę nie bierze, ma bowiem własne ciekawsze propozycje 
wyjaśnienia roku 1863”53.

11 i 25 lutego ukazały się teksty Henryka Roli Chłopi regionu często-
chowskiego w powstaniu styczniowym i Blaski i cienie Powstania Styczniowego. 
Sprawa dziedzica Lemańskiego. Autor popularyzował wiedzę o powstaniu 
i przybliżał czytelnikom jego mało znane oblicze regionalne. Podkreślił duże 
zaangażowanie chłopów w sprawę narodową i niechęć okolicznej szlachty. 
Umiejętnie łączył tematy o znaczeniu ogólnokrajowym, z tymi dotyczącymi 
spraw lokalnych. Pozytywnie wyrażał się o dowódcach oddziałów powstań-
czych, którzy wprowadzali w życie dekrety Rządu Powstańczego, zwłaszcza 
o mjr. Józefie Oksińskim, broniącym sprawiedliwości i występującym w obronie 
pokrzywdzonych chłopów54.

„Gazeta Częstochowska” i „Nad Wartą”
Redakcja „Gazety Częstochowskiej” z 9–15 stycznia 1963 r., na trzeciej 

stronie opublikowała, bez podania imienia i nazwiska autora, tekst Ziemia Czę-
stochowska w ogniu Powstania Styczniowego. Przybliżono w nim przyczyny 
wybuchu powstania i nawiązywano do tradycji insurekcji kościuszkowskiej 
i powstania listopadowego, powstania krakowskiego i Wiosny Ludów. Autor 
szeroko omówił międzynarodowe uwarunkowania polskiego zrywu narodowe-
go, jak też sytuację w Rosji: 

Nowym zjawiskiem w dziejach polskich walk narodowo-wyzwoleńczych była, 
powstała w 1859 r., sytuacja rewolucyjna w samej Rosji. I tam, podobnie jak 
w Polsce, sprawa chłopska wymagała natychmiastowego rozwiązania, w obu kra-
jach kształtowały się demokratyczne i rewolucyjne siły, które gotowe były pokie-
rować walką o obalenie systemu feudalnego i carskiego absolutyzmu. Wspólność 
interesów doprowadziła do porozumienia między polskimi, a rosyjskimi demokra-
tami. W Petersburgu działało tajne, rewolucyjne koło oficerów polskich, założone 
przez Zygmunta Sierakowskiego – przyjaciela wielkiego rewolucjonisty rosyj-
skiego Czernyszewskiego. Przedstawiciel tego koła, Jarosław Dąbrowski delego-
wany został do Warszawy i tu stał się łącznikiem między spiskową organizacją 
oficerów rosyjskich, a polską konspiracją demokratyczną. Pod koniec 1862 roku 
doprowadzono do porozumienia z demokratami rosyjskimi, Hercenem i Ogare-
wem w Londynie oraz tajną organizacją „Ziemla i Wola” w Petersburgu. Porozu-

52 Pisał też, że było wynikiem „kompleksów antyrosyjskich” (S. Stomma, Z kurzem krwi bratniej,
„Tygodnik Powszechny” 1963, nr 3). Zob. też: F. Musiał, J. Szarek, Działania operacyjne SB 
wobec „Tygodnika Powszechnego” w latach 1957–1965 (wybrane zagadnienia), „Pamięć i Spra-
wiedliwość” 2006, nr 2, s. 74.
53 J. Górski, Śpiewy historyczne Stanisława Stommy, „Życie Częstochowy” 1963, nr 26, s. 4.
54 H. Rola, Chłopi regionu częstochowskiego w powstaniu styczniowym, tamże, nr 35, s. 6; tenże, 
Blaski i cienie Powstania Styczniowego. Sprawa dziedzica Lemańskiego, tamże, nr 47, s. 6.
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mienie to szczególnie silnie akcentowało społeczny i demokratyczny charakter 
powstania narodowego, było więc zaciekle zwalczane w Rosji i w Polsce przez te 
wszystkie grupy społeczne, które nie chciały rewolucji55.

Obszerny wstęp zdominował tę część artykułu i dopiero trzy ostatnie aka-
pity dotyczyły Częstochowy i regionu częstochowskiego. Autor poinformował 
tutaj czytelników o powstaniu ośrodków konspiracyjnych, manifestacjach po-
przedzających wybuch powstania, kolportowaniu druków ulotnych o treści anty-
rosyjskiej („Strażnica”, „Sternik”, „Ruch”, „Pobudka”, „Wolność”, „Męczenni-
cy”, „Jutrzenka”56, „Izraelita”). Podkreślił także, że na ziemiach polskich po-
wszechnie akceptowano program „Czerwonych”, mówiący o zrzuceniu jarzma 
carskiego, ogłoszeniu Polski niepodległej łącznie z Litwą i Rusią57, uznaniu 
obywateli polskich za wolnych i równych, przyznanie ziemi posiadanej na pra-
wach czynszu czy też pańszczyzny za własność wieczystą i dziedziczną58.

W kolejnym numerze z 16–22 stycznia dokończono publikację tego arty-
kułu. Choć trzeba zauważyć, że na pierwszej stronie tygodnika – jako o wyda-
rzeniu ważniejszym – redakcja poinformowała o 18. rocznicy wejścia do Czę-
stochowy Armii Czerwonej. Pisała wówczas: 

Dumni jesteśmy patrząc na dzieło naszych rąk. W tym wielkim procesie budow-
nictwa socjalistycznego pamiętamy o tych, którzy przynieśli nam Wolność, o żoł-
nierzach Armii Radzieckiej. Pamiętamy również o tym, iż w ciężkich chwilach 
umacniania i utrwalania władzy ludowej Związek Radziecki okazał nam brater-
ską, bezinteresowną pomoc [sic! –J.D.]59.

Druga część art. Ziemia Częstochowska w ogniu Powstania Styczniowego
(znajdowała się na trzeciej stronie pisma) już w większym stopniu dotyczyła 
Częstochowy. Autor powrócił w nim do tematu wydarzeń poprzedzających wy-
buch powstania styczniowego. Opisał manifestacje i represje władz carskich, 
kiedy to dowódca stacjonującego w Częstochowie witebskiego pułku postanowił 
uspokoić sytuację w mieście. Żandarmeria rozpoczęła aresztowania i rewizje, 
a pijani żołnierze rabowali mienie i gwałcili kobiety. Dla zatarcia śladów podpa-
lono miasto z czterech stron, a ogień strawił 2/3 starego miasta. Autor artykułu 
podkreślał patriotyczne nastawienie mieszkańców Częstochowy, którzy nie 
ugięli się pod ciężarem tych represji. Wyróżnił też postać przedstawiciela Komi-
tetu Centralnego Narodowego na miasto Częstochowę, doktora Juliana Kalinkę, 
kierującego przygotowaniami do powstania. W tekście czytamy: 

Młodzież Ziemi Częstochowskiej stawała do nierównej walki o równouprawnie-
nie obywateli bez różnicy pochodzenia, prawo do posiadania ziemi dla chłopów. 

55 Ziemia Częstochowska w ogniu Powstania Styczniowego, tamże, s. 3.
56 Pismo młodzieży żydowskiej, redagowane w języku polskim.
57 Autorzy akcentując termin Ruś unikali – z politycznych względów – wskazania na socjalistycz-
ną Ukrainę.
58 Ziemia Częstochowska w ogniu Powstania Styczniowego…, s. 3.
59 W rocznicę wyzwolenia, „Gazeta Częstochowska” 1963, nr 3, s. 1.
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W wyznaczonych punktach meldowali się uczniowie, młodzi rzemieślnicy, inteli-
genci, chłopi60.

W następnych zdaniach autor podkreślał braki organizacyjne powstania, 
fakt nie przybycia obiecanego dowódcy z Warszawy i sytuację, w której do-
wództwo organizowanych dwóch oddziałów przejęli polscy oficerowie często-
chowskiego garnizonu. Jeden z oddziałów udał się w kierunku Radomska, 
a drugi Ojcowa. Z tekstu dowiadujemy się, że Częstochowianie walczyli w Ra-
domsku i w Sosnowcu, uczestniczyli w bitwach pod Miechowem i pod Praszką. 
Autor opisał także represje jakie spadły na ludność Częstochowy w okresie po-
wstania i w okresie popowstaniowym. Zauważył też że: 

Car nie mógł chłopom polskim zabrać ziemi, którą już w pierwszych dniach 
powstania dał im na własność Rząd Narodowy, ale dopuścił się wielkiego oszu-
stwa historycznego, kazał chłopom wierzyć, że jego łaskawości zawdzięczają 
uwolnienie od pańszczyzny. Fakt ten miał upamiętnić chłopu polskiemu wznie-
siony w Częstochowie pomnik cara61.

Według autora, w liczącej ówcześnie około „pięćdziesięciu tysięcy”62

mieszkańców Częstochowie, było tylko około 10% uświadomionych narodowo 
i społecznie, ale mimo tego z miasta pochodziło ok. 300 powstańców – Polaków, 
Żydów, Rosjan i Niemców63. W tekście czytamy, że oddział ten nie był znikomy 
w obliczu partyzanckiego charakteru powstania. Autor puentując podkreślał, że 
powstanie styczniowe chociaż nie osiągnęło głównego celu narodowego tj. nie-
podległości, to jednak stało się punktem wyjścia do tworzenia się I Międzynaro-
dówki, założonej przy współudziale emigrantów polskich (wiec polski 28 wrze-
śnia 1864 r. w Londynie)64.

Miesięcznik Magazyn Regionalny „Nad Wartą”, obejmujący swoim za-
sięgiem m.in. Częstochowę, Radomsko, Pajęczno i Lubliniec, już w 1 nr. 1963 r. 
opublikował tekst Henryka Roli Ziemia Częstochowska w przededniu powstania 
styczniowego. Autor pisał m.in. o tajnych organizacjach polskich gromadzących 
broń i organizujących ćwiczenia wojskowe, o rozlepianiu na murach pism kon-
spiracyjnych, o tajnych spotkaniach i kolportażu ulotek rewolucyjnych, także 
podczas pielgrzymek do Gidel, Św. Anny w Przyrowie i na Jasną Górę. Rola 
podkreślał: 

W tym czasie emisariusze wysyłani przez Komitet Centralny prowadzili działal-
ność polityczną wśród chłopów, by ich uświadomić narodowo. Chłop zamieszku-
jący nasz region nie był jednak dostatecznie uświadomiony patriotycznie. Lud-
ność wiejska wyzyskiwana przez szlachtę, niejednokrotnie nie zdawała sobie 
sprawy ze swej narodowości. Pod grubą warstwą nieuświadomienia tkwiła jednak 

60 Ziemia Częstochowska w ogniu Powstania Styczniowego (dokończenie), „Gazeta Częstochow-
ska” 1963, nr 3, s. 3.
61 Tamże.
62 Błąd autora artykułu, gdyż Częstochowa liczyła wtedy ok. 10 000 mieszkańców. Zob. H. Rola, 
Region Częstochowski przed Powstaniem Styczniowym, „Życie Częstochowy” 1963, nr 17, s. 6.
63 Ziemia Częstochowska w ogniu Powstania Styczniowego (dokończenie)…
64 Tamże.
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iskra patriotyzmu, która rozbudzały tajne koła i emisariusze. Z końcem 1962 roku 
do Częstochowy dotarła wiadomość o projektowanej brance do wojska rosyjskie-
go. Młodzież, chcąc uniknąć „branki” opuszczała Częstochowę i udawała się 
w pobliskie okolice leśne, w oczekiwaniu na dalsze rozkazy65.

Henryk Rola wymienił dowódców oddziałów grupujących częstochowian: 
kapitana Józefa Oksińskiego, a także por. Józefa Grekowicza, ppor. Franckiewi-
cza, pchor. Rakowskiego, którzy uciekli z witebskiego pułku piechoty stacjonują-
cego w Częstochowie66. Tekst ten okazał się jedynym dotyczącym 100. rocznicy 
wybuchu powstania styczniowego, opublikowanym na łamach „Nad Wartą”.

Zakończenie
Na podstawie przeprowadzonej analizy tematów poruszanych w „Trybunie 

Ludu”, „Słowie Powszechnym”, „Życiu Częstochowy”, „Gazecie Częstochow-
skiej” i „Nad Wartą”, można powiedzieć, że większość tych tytułów wpisywała 
się w ogólny przekaz propagandowy wyznaczany przez PZPR. Realia PRL – kon-
trola partii nad środkami masowego przekazu i cenzura wymuszały taki kierunek. 
„Trybuna Ludu” jako oficjalny organ prasowy partii w swoich artykułach raczej 
ograniczała się do informowaniu o oficjalnych, centralnych uroczystościach zwią-
zanych z rocznicą. W jej tekstach dominowały wątki łączące powstanie stycznio-
we z rozwojem i historią ruchu robotniczego, co ideowo odpowiadało linii partii. 
Podobne inklinacje ideologiczne znajdujemy także w „Słowie Powszechnym” 
i „Życiu Częstochowy”, które drukowały za „Trybuną” niemal z obowiązku. Pi-
smom tym udawało się jednak łagodzić ten przekaz propagandowy, chociaż 
oczywiście nie ma pewności czy był to zabieg celowy, czy efekt przypadku. 
„Słowo Powszechne” czyniło to publikując wypowiedzi uznanych autorytetów ze 
środowiska katolickiego, a także poprzez liczne artykuły o charakterze popular-
nym, nie stroniąc od tematyki regionalnej związanej z Mazowszem, czy Podla-
siem. Podjęło też tematy związane z udziałem duchownych w powstaniu. Nato-
miast „Życie Częstochowy” publikowało teksty popularnonaukowe Henryka Roli, 
których wysoki poziom przyciągał uwagę czytelników. Stosunkowo najmniej 
tematyki związanej z 100. rocznicą powstania styczniowego opublikowała „Gaze-
ta Częstochowska” i jej miesięczny dodatek „Nad Wartą”. Redaktorzy ograniczyli 
się do tekstów popularnonaukowych o tematyce regionalnej. Mogło to wynikać 
z innej częstotliwości ukazywania się kolejnych wydań. W odróżnieniu do po-
przednich pism – dzienników – były to: tygodnik i miesięcznik.

65 H. Rola, Ziemia Częstochowska w przededniu powstania styczniowego, „Nad Wartą” 1963, nr 1, 
s. 5.
66 Tamże.
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ВІДГОМІН СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ 1863 Р.  

НА УМАНЩИНІ 

 
    з   Р       К                   ш           з     х          х 

            О          ІІ        з ц я          х   х      ця 50-х       
ХІХ        я     я           ю     ш     ю                    х   -
       х       І            ґ             я        ш  х         х з  -
 ях                   ш      я  х           б    б   ш  100    є    «Об-
щ         б         б я                 »  я                    б -
      43 ш        з    «В         я»    є             К є    О        
Х             ц       я                х              щ 1  А     я     з є 
        ф   ц з               Д  Б      «                              -
є              ця  »2. 

О  б     з       є             -  б                 -З х       
   ю І І  В                             з ц я   я                    з    -
     х         х             х       з ц    26       я 1860           -
  б        І  В                                  б    х            з-
   я     я    я           ш        зб         ф    ц                  
             х              з є                       є         я  з  
               щ       ш ях  ю      х                 х         я 
                    3.  

І      ц я             І І  В                           б    х 
          б      з  б        ц  я  єю        -  б           1860     
     ю                          я  я             б             я      -
                       х  б  `яз   : 

 

  б                           з    з            з               я     б     
   я   ; 

 з`я               б   ю   я         х з` з           х     щ      з я  ю   -
  ю           ю       х                 з     ц                Б      щ     з 
з      я  б         я    я         б       я  ; 

                                                 
1 М   х   Г И  Польское восстание 1863 г. на Правобережной Украине. – К   1967. – С  82–83. 
2 Б     Д  Битва за змелю в Україні. 1863–1914. – К   1998. – С  263. 
3 Общественно–политическое движение на Украине в 1856–1862 гг. // С   я «В         
1863   : М       ы           ы» /          С  К        К  К           В  К    ю         
– К   1964. –    1. – С  77–79. 
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      я                                  ф         зб      я                   
   б                          х     щ     з                            з    -
    я               з б       я    я     ш  ю              я           ; 

                                     б                     ш       я            
               щ       б         –      ц       х           з`я          
х            я                   ю   я                   є   я               
                 щ 4. 
 

13  ю     1861  .   В  ш                    ш          я         -
з                      ц ю  я  ю  ш           'я       б         Г  -
х    (13  ю     1831   )  Ця     ф    ц я                я з       я   
       я                     я                    я  х з         ’я   
   б5  І ф    ц я     ц                       ш        ш      я    
    ш  х з   ях Р                Я  з’я       я   з  ш            бш    
         1863  .                щ                     Ф  Я    ц     
зб           б  ф      ф ю  я   з              з                          
ц є           ц                ю   з   я     я       з  Ф             
    3 б   з я 1861                 з   б      В  ш   6. 

  1861            б                          я х   я            х 
    ф    ц                      я  В     х         -з х    х   б    ях 
   б    я  з             ц    260     х           В            К         
  б      – 97              – 142  В          – 21                 ф    -
ц я  О                з ц       ф    ц         х  б          ц       -
       я  х                      я 244  В   я  х з   х     ф    ц      б -
   я            з   – 75              169 –                    з         
                Г І  М   х       1861            б          б    я 429 
        х            х     ф    ц  7. 

Д   я                                 2 5 % (з  З  ц     – 3,09%) 
            я      б                       я -   я    б          ш   
90 %     10-      з           б       б    4923     щ                 -
ц                             з   х   К           б                1353  
            – 1355  В          – 2185      Ї           1262602    я  
                                К           б      – 452644               
– 435261   В          – 374701          я                щ ц      з  -
          я         б                 ю                 -  б         
М М  А          з  я        я   -    щ              9/10   з         
         8.  

                                                 
4 ЦДІАК          – Ф  442. – О   810. – С    148. – А    20–21. 
5 Г          А Э  Политика России в польском вопросе (60-е годы ХІХ века) // В     ы 
         – 2004. – № 5. – С  24   
6 ЦДІАК          – Ф  442. – О   813. – С    10. – А    15. 
7 М   х   Г И  Польское восстание 1863 г... – С  96. 
8 М   х   Г И  Польское восстание 1863 г... – С  31; З  ц   В М  Социально-сословный 
состав участников восстания 1863 г. (Опыт статистического анализа) – М   1973  – С  200. 



В                          я 1863  .        щ  i… 

 

339 

        я 1863           я                щ         з 22    23     я  
З      я  30                       з                    я              -
з х    х   б      з    б   я з                      щ б             я 
                 я       В  ш            я                       б   -
                  б             я 26–27      я з   б      ц   з         
                   б`є     я    б  х            х з               х  
  б   ш          б         з                              х з           -
      я                 щ     з            О      В            б         
   ц  з          зб     В         з       я                      В     -
               щ          К                          Л     ц      
      х        з  б                  х              б                  я  
        я                             я                   з       В Ч -
               Ч                 х К           б       Р               
К           В            б                                        б      
 з         б                                   з     9. 

30      я 1863                                      ц             -
    Л   ф   Ш                          К           б              я  
    з х      з `яз   з        ю   я  ю                 ц    В    х      -
   х        х       юю   я        ш      ц       я                      
   б                 яє   я  х        ш    х     ц    Б             
                        я            я           з    я   7      я       -
       Л  ф   Ш             я    б                    щ               
                      з           ц          з`я  я   я    я       х   
з          ю     ю          я                      я   з  х  я   я  
        щ            щ      я                  я         я–     я з -
х       зб       ю б з             ю                ю                я 
            х    я   10. 

 А         ш       б             з    щ                  б       
    щ        х    з  ш                           ц      є            ґ  -
           щ    ш  юю      я        з                щ     Ф       я -
       (            Д б    )   В               (   К      )  В    ш    
            щ    з                     щ           є    є            -
        зб     А     щ    В                           з ю            -
   ц           з ц                 з       Я      з              ф     щ  
          є    зб     ю   я              х                      зб  я  
Н             ц   Л   ф   Ш               ц                          

                                                 
9 Восстание 1863 г. // С   я „В         1863   : М       ы           ы”/           
С  К        В  К    ю   И  М            – К   1964  –    2. – С  ІХ–Х; М   х   Г И  Поль-
ское восстание 1863 г... – С  254–255. 
10 ДАКО  – Ф  2. – О   1. – С    44636. – А    3–5 з   
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  б ю   я     ґ       з  щ                              б                  
                    11.  

З  б з                 я                 ц  Х я           -   б -
        М  А          Л  ф   Ш      з                     щ         -
            я           з ц     з     є                             я  
                    яє     з     ш   я  я      б      я           З       
        я         14    21      я   б                  я     я       
Ф  Я    ц         б    я                х     щ      О  б           -
                  ф   Ш      В  К з         є    ш   б            
                      я                        ц    В          К з   -
       з     ю            я з                     ц           я    б    
з                ц    К                     ц                     я      
    б     з`я    я          я    ’є   В  К з          б              -
  ю  В х   ц  з                   я                                щ  
              з             Г       єю        1853    з        Н        -
        з ю  В 1854                    б     ц  я                   
З        С      21      я 1858    б   з                  з              -
          я    1858–1860        цю                       ц  я    
           з                         ц  1860    з          з ц є         
з    б                З          я            х             В  К з     -
     х                       х               -      ц                  -
х  яє                            12.  

Я  з з       я            х                      ф   Ш       -
               ю    -б   з                  щ               б        
               з х          я        Г        К  `я ця  Ж          
          К     22      я Ц з     К    ц     з          я          х 
    щ        х   з    ш       Ж               я               я 27  б  
28      я         б       б    я        є          13.  

 10      я                `я            К           б                
              ц   Л   ф   Ш             я                   О     ц   
   ш         я                з   С       Ц  б  ю   б    з        з  -
     я              «               язы  »        з       я  я   з    -
  є            я  б                   б                 ’я        б  -
        з      є   я         «Р            »    з      є   я          
« ы                С   ш   »  Д                              щ     
   О        Г  ц     Г  я  ц       я            ш           з    щ   
          б         я                                        з            
ц                                С  я              з       з з       я   
              ф   Ш                         з     ю    Н  з            -

                                                 
11           – С    44091. 
12           – С    44458. – А    39–49. 
13           – А    1–2. 
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         Г  Г  я  ц              з      х         `яз   х з         я   
             Л  ф   Ш                   21      я         я            
б                   щ         щ          б    з   ш            з  ю   
    1866       з    ю              я     з    з   я     я            
    я             ф   ц              з    є     Л     М             
(   З я      )  б        ш                       ц           я   А х  -
           б    ю  А   Г  Г  я  ц            я   б    я  я            
        ц       ш   я  з         з     `я      б      з         1867    
           я        -  б                     щ 14.   

С ящ     В      Г                        `я              б    х 
                         я      я                                     
               щ      Я          (   В  х я   )   К    ц      (   Х  -
        )   з   з      ю К х          зб         я     я        ц     
В         б       К  Я                        з    ця 1862               
1863     зб        я б                   зб           х   В             ц   
        б      є                 з В  х я       Х                 з х -
                 щ ц                                                -
       я  х                я 1863     бш        є   х В  х я       Х   -
                       ящ                    15  З                      -
        з                  ю        я   з 1830–1831                     -
    х            х   ящ               -З х          ю          
  з`я     я         я 1863     щ      х ю        б           з         
                    з     щ   я        16.  

      ш    з  б          щ                    щ                я 
              ш     я          б  з     В  х я    183               є -
         х         я  х     з ю     з    ш      х             1863    
    я     В      я Ю   ш  О                               Й   ф  К -
  ц           я              х            я   з         я  х          -
                         я    28      я 1866      з ’яз   з           я  
з       х           з   я     я  К            б         В  О         
Й  К   ц      б    з         з-       ш  17  В     х         щ б     
       щ  Д  з    ц                                 з ю      ф ц         
    щ        ц     18.  

В                        я     з ю    я           ш             
   К         В         З  ю          В          я                    -
              щ            б                                        К -
         З 1857         я           є    В  З  ю                       -

                                                 
14           – С    44160 – 44192. 
15           – С    44596. – А    1–4. 
16 ЦДІАК          – Ф  489. – О   1. – С    153. – А    1–1 з   
17 ДАКО  – Ф  2. – О   1. – С    44648. – А    1, 7, 12. 
18           – С    44695. – А    11, 15. 
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                      бш           б                  з           я -
     З          б    з                ц ю Ч                  з       -
 юц           з          В         З  ю         з я     щ  ц         
                                      б                      б   -я    
з `яз   з        ця             ю                я              я     -
     з  зб       я                               б                      -
                я19. 

С       щ       Р з  ш   Г    х К   я       Х             (   -
   )     б  ш             б   з я               є    з К є              -
    б     Б          я           я                С   В                -
         б                      К   ю        я           М            
В   з     з                  я  х       х            я            з       
я            б      я     з   з                   ця    щ        з  
   б       ю                   Г  Х                   з          щ  
    щ      В  б      К                                  я     я   з  -
     я                  з                                                
    ц   Ш                         я                  ц              з  ш   
Г  Х                    б    з    ш       з      з  ю                  
1865                  я   К         ф    ц 20. 

             ш   я         я   х   з         х                   з  
        щ       є   я з   б  х   б ях      з        х        я      
                   з   ф ц               б     ш        29      я     -
   ц         С    ʼ  ц    Р     ш                б     б             -
щ                Д б    А    ф  Ф                я       21.  

Н  б   ш                    ц       ц я з ф               щ      -
     В                Б                    х      ш х  з         К     -
      С                        З                 з                  -
              х     ц    б                     22. 

Н       б          б   ш           б               ц     В    -
         К           б    ях      х              б    я            23    12 
б                  з                    (       ц  )         я         -
                                     щ   В               б      зб     х 
            б                 я з                       ю    ц      
               щ ц                Д   я      ш ях              63 62% 
   х           зб       б     б        х             18 20%         ц   

                                                 
19 ЦДІАК          – Ф  442. – О   814. – С    10;           – Ф  489. – О . 1. – С    161.  
– А    22 з   
20 ДАКО  – Ф  2. – О   1. – С    44192. – А    1, 3–4, 9, 34. 
21 ЦДІАК          -– Ф  489. – О   1. – С    97. – А    5–6. 
22 ДАКО  – Ф  2. – О   1. – С    44510. – А    281–289, 298. 
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         я          ш ях       я  х б                  30–50-х     х 
ХІХ        я23.  

                     я         б                           я -
    -ш ях        х         б  ц                  я          68 48%   
    з   з   х          69 46%    х    б  я   б                        
1863    Х         ю    б      ю         я         б       є     щ  
                б                                   ц    З           я-
      ш ях           ю   49 13%    х         2 44%            х     -
            х         ях   х      х         я 24. 

15 б   з я 1863    б              з     «          я          я 
               є       б          х    з     ш     щ                  -
     х з Ц                    б    ях      я з         я      з   я-
     я ц      є     »  В                з               х          х -
                         х         х  щ               з ю           я-
                  ю  С               є               я    б         ц -
                               б              х –                  
         я  Я щ         б    є    з  х  я   я   б з  з                  
з     ця з   ш       б                     з     ш                   -
   ц                 х   ю                                  б       -
  з ю        О            ш            з   ш ю   я                   
        я                                       є       я             -
        я з          б                   25. Н         ц        з  б    
                ц ю             ю              ю         ю  я   б   ш 
      з      з                я «      »:              я  я   є        
б             б                                         б        ц   
         я   є        х   з          я    б                           х 
 б                        я         я   щ 26. 

В                                                 15 б   з я 1863     
    з  ш    1864–1865           ф    ц        я                   х     я : 
Я       К з      Р        х      О          І     Ля          Ш       
К з      В ш          В’я        К                 Р      ц   О     -
     Ч             Г    х  Х              –                 Р з  ш    
Г    х  Г        В          К           27.  

В                 ф    ц   з      я 1863               1873         -
     -З х            б       ф                   144    б          х    
        я  В К           б      – 50              – 16  В          – 78  З  

                                                 
23 З  ц   В М  Указ. соч. – С  206;     з   я   з                            1863    О   -
   А       – М   1961  – С  419.  
24 З  ц   В М  Указ. соч. – С  215–216, 221–222. 
25 ДАКО  – Ф  2. –  О   1. – С    44510. – А    3–3 з   
26           – А    1–2. 
27           – С    44519.  
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 ф ц                 ц  я                      -  б         з  10       
б       ф             щ ц         я          ц         з       з    
з                             132050    я   28.  

        я з                     б             з       з              
         О                          я                   х  х            
             Їх б                             : 1)    б   з х       з  зб  -
єю   б з      я                      ш  ; 2)    б   з х                  б    
з  зб  єю       х  я                 ; 3)    б   з х       б з зб     я      
             М   ю         я   я    б    ш             б              -
    б з          б           я                   х (    12    20      ); 
  я        –                   х    з     х    10           я         –    -
ш                 з      я            я                29. 

              я    О         Ч             ш   я        
(№ 17514     8 12 1864) б                   з я            х з     ц    
  зб           х     я     х                     з             15       
       30.  

  1867    б    з             х         х     я :       яю     
  є        ф    Ч             Г      я Люб   ц       з           я 
       ц   зб  єю    б є               `я                    з     х; 
    я     з                  з     І     М х            з          я 
       ця                я   ц                     б     ;           
     я В          Д  б           з      з  ю                   з  я  
          ;     щ    Й   ф  Дз              (   Л    з   )  з       ц ю 
           я   ш х    б           ця                           х; 
В’я        К             з           з             ц                    -
         з     х  В              –   щ           М          (   ш    -
          – 3     )          я          К    Д  б         (         
– 6       з      )31  І         щ                      ш                  
  30–50-х     х ш ях             з      я    Вя        С               
О   б  з       б      б                80–100    я         32.  

                  з                   ц               К     З -
          С                 я                           я  15      я 
1866         б    з         з-               з   ш          є         я-
        ц  33.  

                                                 
28 М   х   Г И  Польское восстание 1863 г… – С  239–240. 
29           – С  237. 
30 ДАКО  – Ф  2. – О   1. – С    44519. – А    230. 
31 ЦДІАК          – Ф  489. – О   1. – С    161;     Й   ф  Дз                        : 
Д я    В А  Деятели русского и польского освободительного движения в царской армии 
1856–1863 гг.: Библиографический словарь. – М   1967  – С  56. 
32 М   х   Г И  Польское восстание 1863 г…– С  240–241. 
33 ДАКО  – Ф  2. – О   1. – С    44519. – А    327. 
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        з  ю     ц   з  х      я        б               х      я  
   б         я                з  х       х           х         х      -
 я     х           ц   х       х  8 б   з я 1863    б        ш       -
                     я        б     я           б       б    я         34. 
О         б               х                      з х           я       
                  1863            я         я 1830          я          я 
                   ш  х                                я               
  ш х    б    з        я 35.  

О      з    ш х з х                             ц    б       -
    я    я               я        з                  ц  1863    з  з ’яз    
з     з ю                      б     б    з         з                -
   я                я          щ    Ф      Я    ц     36  Ч        
   б    х                                      22      я 1864          -
                   б                 я   щ  ц  з х       ш х    яц   
                               ц ю    я   -    б  ц    Н             -
ц   ф   Ш     з                                           б           
  я     б          з               я                                    
                                  з        цю      з ц ю    1      я 
з`я    я                                  х           -               -
                     ц                я     з              В       -
    В           37 (            )  

В                          1863                    з ц ю   б    
  х   з     ц               ц                           я      (ш ях  )  
С           з       4     я 1863    б                з  я            
    я         б     ш               ш ях      «        я  я    »38,  
        23       я 1864              О         ІІ  з       з ц єю В    -
          К                 -  б                       з з  № 54419  я    
        б                 ц     з  я         ш ях       щ           
   є     я        х      я  З        б        з   б                    
з                             б    ш ях             я       я      
        щ   я щ                        ю б                       
                         щ  «    я                 »                 з 
                   з         щ     з          ф          з            
         з   з х                          б             я       В     з  -
                         я         б   я щ            ю            з  -
            б   ю                    б      я        1     я 1865    з   -
                       з     15           1865              б     б   

                                                 
34          б      з       Р                        я   1649    (     –  СЗ)  – № 39359  
35           – № 40180  
36 ДАКО  – Ф  2. – О   1. – С    44458. – А    49. 
37           –  С    44908. – А    2–2 з   
38  СЗ  – № 39825  
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з           ю                                     б            ш ях    
я            я    з          я     х             я          з         я -
                     з б    я          з                     С        
    я               з             39. 

О    х з     є    б   є    з    ю                    я  я      -
б             щ                              я  б                  
        х з                    1917    Ї           я         з     ю 
  ц                     З                      1863            б       
        з    б         щ ц   х                        я           я  
з    я   –    щ         з        я                  1864         б    з   -
ш        `я                  є         я щ      я        ця        40.  

   я            я б   -щ               х «      »        я   б  
х    б з   ш     х   з      Н          з             б    з          -
       ц я:                    з      я      б                            -
  щ           я    я                       щ    з з                      
       ю     я             щ         б               з        я щ       
б     Р             щ                          з    б                  
    з     1 5%          б      з `яз   з б      ю  з      з                  
      41. 

        я 1863                                         1830          
з         ш                    б                  я                 
        я   ц                  я  є                    щ           ш я-
х                 б      х з                                я              
    щ   

В        1863                    ш  б                     я    я 
  я    ц      ш ях        ц   з      з    ш             ш     б     б  
з           ю                       х        юц    х  Ц              -
б                зб   ш   я        б              (              )    -
                я -з                -            зб   ш   я  з        -
           з            я         з    х                  я     х          

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 ДАКО  – Ф  782. – О   2. – С    20. – А    4–4 з  ; К          б                    
– 1866. – № 5  – С  16. 
40 Б     Д. Вказ. праця. – С  362–363; М   х   Г И  Польское восстание 1863 г…– С  239. 
41 ДАКО  – Ф  2. – О   1. – С    44612. 
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ДОДАТКИ 
Додаток 1.     щ                              ц  50 –            60-х   -
    ХІХ     (С  з   я           ых         ях К          б               -
                          ц      ы  з            х       ях      х        -
  х         х           х   б        х  ящ х я   б    Л    х         
– К  1864  – С  353–579). 

Прізвище та ім`я поміщика Кількість 
десятин 
землі 

В яких населених пунктах 

Б               ф 2283   К         
Б   з        Ф   ц 3405       х     
Г           М      А          
  З           Ф   ц 

2213   О        

Г       К      ц я 3868   Ш         
Г  я         Г  ц    1462   З я       
Г  я  ц     В      В  ц х   1807    Б           Ч        
Д     ц     В         3676          
Е        М      Ф     824   К        К   
Ж          М  ц     6827  
І   ш Б       Д  `я      1569              
І   ш К    Д  `я      1787              
І       С         2723           
К    ц       Б   ц     2687       я    
К з          К         2532   К         
К     ц     З     С     я    2788   К      
К          Лю     1582   В  б      
К          С   ф   Ф          7070    Р        К         
К       Я  (І   ) 2499   М         
К    ц    Й   ф   Г  ц        ф  2272   Х           
К              М х     А       2576   Ч         
Л           М  з        С     -
є ц  В    ц      А         

1006   Г  я      

Л х  -В  ю          
Й     Ф     

3314   Р   х    ц  

Л           Г    х 3128            
Л з        Г    х 1246   Л щ       
Люб          А     К          
  яз  

16707  

М           Л    І        2497   Я  б ц  
М     ц    К     А        Ф   ц  
Ф    

1780   О  ш     

М щ        Б            ф 1290 
1768 

               Л         

Н        А  1026   К   х     
Н           К      
С            С      я  

2062   Р з    

Н        ц    Єф      я 907   Д         
Н         А    2530   Л   з    
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Прізвище та ім`я поміщика Кількість 
десятин 
землі 

В яких населених пунктах 

О           М х     1731   Ф        
О           І      2003   С       
   ф      Д      4291   Х     
     я       Ф           ф       2045   Д б    
            В         Ф      -
    

1485   К       

            Е      2735   К    ц  
  з        (Я      б    ) Р з   я 
   Я      б     І       

2494   Г      ця 

    ц     С             ф 34072   Л             ш  
  ш    ц    2072   З       Р   
 я  ц     Д      2664   К       К   
             1704   Ох      
                   я 2294 

2742 
  Н    Г  б я 
    б     

Р         С     я 2759   К    
Р         С ф я 2584   Р б     
Р           Г        882    б      
Р   з        К    я     5916    В       Ох      
Р   ц     Ф       4316    Д б    К            
Р   ц     К    3285   Р         
Р   ц     Л   Д         3005   Р    
Р   ц     Я    Д         3051                       
С           В        І        3402   Л б       
С х -Х             
К    я     І        

2091   Р з  ш   

С        К        Л      1646   Б з      
          І    С           2111   Я       
     ц     О  ф    Ф   ц     1002       ш     
  ш      С         Г    х      
   ф 

3858    Р     х   Ш      

  зц        В         3087   В ш       
Ч                  3174   Б     
Ч           В         Л     2794   Ш     х     
Ш        (    ц   ) 
О     С             

30440                ю  

Я    ц     Ф     С          7126    С   ця К з      
Г  б я  О      

Я    ц     Ф       К      2098    М            
Люб ш      Ю       

Я          Ф       1533       ш     
Я        К      (К     )   К        2231   В  х я    
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Додаток 2. Д   я        є                         1863    (ДАКО  – Ф  2. 
– О   1. – С    444612). 

Прізвище та ім`я власника Назва населе-
ного пункту 

Кількість  
рев. душ 
на 1861 р. 

Кількість 
землі  
в дес. 

Б           А        ф   К         645 1243 
Б   з        Ф   ц   А         

      х     
453 
273 

2051 

В  ю         Й                
       ц  

  Р   х    ц  313 2356 

Г   ц    А         – К         
                             

  Д б     І    176 764 

Г           М        О         ІІ    188 471 
Г  я  ц     В          Б          

  Ч        
217 
127 

797 
364 

Г  я  ц     Г  ц      З я       363 1063 
Дз            ф   я   Ш         746 2154 
Д     ц     В              -
             ц  

         648 1893 

Е        Е                    -
      В                       -
    

  К        К   168 607 

Ж          М  ц       М      ц    
  З         
  Д         

580 
516 
489 

2141 
1876 
2351 

З           Ф   ц   О         І    208 839 
І   ш Б         
  б  С        

            240 1427 

І   ш К         з             -
       Ю                      -
 ц  

  В  б     
             

– 
358 

1458 
1698 

К з          В          К         354 823 
К     ц            є ц    К      313 1000 
К      –М     ц     С я   -
    

  О  ш     131 755 

К      –М     ц    В         
С   з     

  О  ш       
С  б     

100 460 

К          Лю     
 

  В  б      256 1081 

К          С   ф     Р       
  К         
  Г      ця 

843 
489 
548 

2415 
3172 
1703 

К       Я ( ш)   Х          б  
М         

407 1069 

К    ц    Й   ф   Г  ц     
   ф  

  Х           769 2553 

К              М х       Ч         551 1215 
Л           Г    х            252 1426 
Л з        Г    х   Л щ       251 687 
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Прізвище та ім`я власника Назва населе-
ного пункту 

Кількість  
рев. душ 
на 1861 р. 

Кількість 
землі  
в дес. 

Люб          А        яз    І       
             
  Б    
  К     К      

}947 
713 
319 

 

}2988 
2251 
1122 

Л          Г    х   Р зз       
М   я М з       Е         
      є  ця В    ц       
А         

  Г  я       І    
  Г  я       ІІ    

 
 

}223 

 
 

}319 
 

М щ        А           ф              238 
93 

}1267 

М щ        Б            ф   Л         613 2663 
Н        ц    Єф      я   Д         129 715 
Н         В        Л   з    549 1653 
Н   ц     К      Р з    379 955 
О          М х        Ф        313 1165 
О            І             є ц    С       579 1553 
   ф      Д        Х     663 2738 
     я       Ф             з -
                

  Д б     ІІ    201 716 

                   я     б     189 999 
             І        Н    Г  б я 412 1755 
            А      К   х     226 904 
            В              -
             ц  

 

  К       263 1256 

           М х        К        
С  б     

182 703 

            Е        К    ц  490 1738 
    ц     С                     

  В           
  
  О        
  Н б        
  Н   б     
  О      ц  
  К           
  Р      
              
               
  С             
  Л        

868 
109 
713 
610 
761 
298 
351 
279 
635 
67 
 

276 

4328 
521 
2959 
2658 
3553 
1408 
1477 
1100 
2590 
437 

 
1410 

       ц    Лю        З       Р   438 1070 
 я  ц     Д        К       К   732 1104 
Р          Д    з     К    265 877 
Р        х       є ц    Р б     М    418 1758 
Р            А           Р   -
        

    б      87 678 
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Прізвище та ім`я власника Назва населе-
ного пункту 

Кількість  
рев. душ 
на 1861 р. 

Кількість 
землі  
в дес. 

Р   з        К    я       В      
  Ох      
  К              

579 
203 
54 

}1693 

Р   ц     Ф                  
       

  Д б   
  К            

622 
251 

}2674 

Р   ц     К      Р         682 1883 
Р           В               ш      ІІ    78 350 
Р   ц     Л     Р    555 1647 
Р   ц     Я                 

          
310 
289 

}2105 

С           Д           б  
С        

  Л б       
  Л щ     

}249 }2805 

С       К    я        б  С          Б з      284 1021 
                 є ц    Я       297 1090 
     ц    О  ф       Н   я       ш     352 696 
  ш      Г    х     ф   Р     х  

  Ш      
410 
352 

1420 
938 

  зц               є ц    В ш       688 1481 
   ш   К                314 1008 
Х             Г    х  
  Б        

  Р   ш   492 889 

Ч                    Б     420 1575 
Ч           А   з     Ш     х     

   х    
302 
245 

}1902 

Ш        (Н   ш    ) С ф я  
   ф  я 

             
  є    

5806 19422 

Я    ц     Ф       С   ця 
  К з      
Г  б я 
  О      

563 
652 
380 

1698 
1388 
932 

Я    ц      Ф         
      є ц  

  М          
  Ю       

352 
315 

894 
841 

Я         С ф я       ш      І    87 349 
Я         К        В  х я    648 1270 
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Додаток 3. Л            х     я -                                -  б         
(1863   ) (ДАКО  – Ф 2  – О  1  – С    44908. – А    3–3 з  ) 

 
«В ш        х             С       ю        щ      з     я      

       ы   з                            бы                        -
             ш          я            з                 ых    б    -
             яющ х                  я       ш   з я     В ш       -
   х                  ы       ы   ю                            х   -
          О цы   ш       ы         бы       ы    ы     Р       б    -
                ю   з            я            

С з    я          ю          э       ящ                       -
      ы         ящ                         б    ы     з   я        
 з        ш               Г      ю      з        ш    Б          
А                         ш     ы  ы    я     б               я  ; 
         х   я       х        я ы ю      б               я          я 
             з               б       я       ш    Р        О         
           бя         ы           я           б    я        з     ш   

         В ш        х                                       
 з      ю   ш х                                        ы   В ш    
Вы                         

 
 
 

 



 
Євген Сінкевич 
Чорноморський державний університет ім. Петра Могили,  
Микола в –  кра  на  

 
ПІДТРИМКА СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ  
ЖИТЕЛЯМИ ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ  

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ  

 
  результаті трьох поділів Речі Посполито  у 1772, 1793 і 1795 рp. 

терени на яких поляки сформувалася як нація опинилися під гнітом Прус-
сі , Австрі  та Росі . З перших днів поневолення імперська політика цариз-
му провадилася під лозунгом “поділяй та володарюй” і стала наріжним 
каменем упокорення поневолених народів.  

На кінець ХVІІІ століття Росія мала у своєму активі вихід до Балтій-
ського та Чорного морів, підпорядковані землі так звано  „Новоросі ”. Но-
воприєднані терени потребували ефективного господарського освоєння. 
Тому, царизмом окрім запрошення добровільних переселенців з інших 
кра в, активно здійснювалося примусове переміщення населення з місць 
постійного проживання на степові простори Причорномор’я. Важливу роль 
у цій політиці відводили полякам. Особливо активізувалося переселення із 
бунтівних районів населених поляками після Листопадового (1830 p.)  
і Січневого (1863 p.) повстань. Однак, і на теренах на правому березі Дніп-
ра переселенці розгортали послідовну боротьбу проти асиміляці  та руси-
фікаторсько  політики царсько  влади. На Правобережжі був чималий про-
шарок польського населення (485 тис. осіб, або 9,2%), зокрема дворянство, 
яке поділяло погляди й прагнення прихильників визвольного руху в самій 
Польщі. Характерно, що наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ століття на півдні 
імпері  активно розбудовувалися міста, фортеці, верфі тощо. З перших днів 
свого існування Херсон, Микола в, Очаків, Одеса завдячуючи переселен-
ській політиці царизму мали багатонаціональний характер. Національна та 
релігійна строкатість регіону вимагала задоволення насущних потреб жи-
телів. Згідно положень Маніфесту від 22 липня 1763 р. про права, даровані 
іноземцям, останні у сво х колоніях – новостворених населених пунктах, 
могли будувати споруди для відправи свого культу (хоча на практиці це 
робилося й в багатонаціональних містах, зокрема у Херсоні), мати необ-
хідну кількість священників 1. Католики могли безперешкодно будувати 
костели і каплиці. Однак,  м заборонялося прямі зносини з папським пре-
                                                 
1 Очерки истории немцев и менонитов Юга Украины (конец ХVІІ – первая половина ХІХ века) / 
под ред. С.И. Бобылевой. – Днепропетровск, 1999. 
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столом (тільки через Генеральну Римо-Католицьку консисторію Департа-
менту іноземних сповідань Міністерства внутрішніх справ), вони не могли 
відкривати семінарі  для підготовки священників і будувати монастирі. 
Так, у відповідності до законодавчих актів Російсько  імпері , у Херсоні 
наприкінці ХVІІІ століття були зведені тимчасові глинобитні лютеранська 
церква і католицька капличка. Згодом, розі Католицько  і Ерделівсько  ву-
лиць був споруджений кам’яний костел Святого Миколая Біскупа2.  

Варто також зазначити, що у 1849 р. Херсон став центром католицько  
єпархі , яка охоплювала південь європейсько  частини Російсько  імпері . 
Однак, не минуло і десяти років як Херсонську дієцизію змінила Тирасполь-
ська3. Одними із перших настоятелів римо-католицького костелу в Херсоні 
були Петро Контонович (1857–1859 pp.), Йосип Кроп (1859–1875 pp.)4.  

  другій половині ХІХ ст. відбулося пожвавлення культурно-
освітніх та соціально-політичних процесів на півдні. Діяльність на культу-
рно-освітній ниві не залежала від національно  приналежності. Не були 
укра нцями ні Олександр Браунер, ні Софія та Олександр Русови.   1862 
на початку 1863 р. польські опозиційні діячі С. Голуб, Т. Козіна та інші 
утворили „Революційне агентство” в Одесі, яке ставило на меті практично 
об`єднати зусилля представників різних суспільних рухів у боротьбі з ца-
ризмом 5. 25 січня 1863 р. жандарми здійснили обшуки та арешти в Одесі, 
що поклали край діяльності „Революційного агентства”6. 

Впродовж всього ХІХ століття національно-визвольна боротьба та 
відстоювання власних національних інтересів стали змістом польського 
суспільно-політичного руху, потужним імпульсом у справі захисту націо-
нально  культури, мови, традицій, релігі . Січневе повстання, ставши най-
більш масовим з усіх польських національно-визвольних повстань, сприя-
ло зростанню національно  свідомості в середовищі все більш широких 
верств польсько  спільноти. Беручи курс на залучення населення Ки всько , 
Подільсько  і Волинсько  губерній до польського національно-визвольного 
руху, його організатори („червоні”) виходили також із того, що тим самим 
вони зможуть у потрібний для них час відвернути певні сили царсько  армі  
від придушення повстання в Царстві Польському. Не останню роль у цьо-
му процесі посідала польська громада в Херсонській губерні . Російський 
уряд жорстоко розправився з учасниками повстання: сотні поляків було 
страчено, тисячі вислано до Сибіру або віддано до війська, а  х майно кон-
фісковано.   Державному архіві Херсонсько  області нами виявлений кон-

                                                 
2 Юрченко П. Храмы города Херсона // Херсонские епархиальные ведомости. – 1881. – 15 окт. 
– № 20. – прибавления к ХЕВ. – С. 562–573. 
3 Сінкевич І.Ю. Ганченко Д.Л. Римо-католицький костел міста Херсона // Південний архів.  
– 2001. – Вип. 5. – С. 177. 
4 ДАХО – Ф. Р. 1887. – Оп. 3. – Спр. 714. 
5 Першина З.В. Очерки истории революционного движения на юге Украины. – Киев, Одесса, 
1975. – С. 50. 
6 Суспільно-політичний рух на Україні в 1863–1864 рр. – К., 1964. – С. 17–18. 
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фіденційний лист на ім’я Херсонського губернатора стосовно необхідності 
встановлення таємного стеження за дворянином Владиславом Диновським, 
який за участь у Січневому повстанні за рішенням суду був покараний 
примусовим перебуванням у війську 7. Таємне стеження за активними уча-
сниками Січневого повстання було звичною практикою для царського охо-
ронного відомства 8. 

Видається цікавим лист начальника Херсонсько  губерні  де йдеться 
про наступне: «Обурлива польська пропаганда в останній час намагалася 
проникнути і в Херсонську губернію і шукала притулку в невеличкому колі 
тутешніх католиків: поміщиків, духовенства, медиків, чиновників, управите-
лів та інших… виявлено в одного поміщика обурливі польські вірші…» 9. 
Влада настільки була налякана Січневим повстанням, що Херсонською гу-
бернією поширилися чутки про нібито наміри поляків здійснити підпали 
хлібних припасів та вчинити безлади. Після поразки і придушення повстання 
1863 р. була заборонена поміркована культурно-освітня діяльність. Царизм 
скасував залишки автономі  Польського Королівства. 

  цій ситуаці , в 1870-х роках, поляки брали активну участь у русі 
російського народництва, одним із найбільших центрів якого стала Одеса. 
Наприкінці 1877 – на початку 1878 р. там діяв радикальний гурток під про-
водом І.М. Ковальського. До складу цього народницького осередку входи-
ли поляки М. Віташевський, Е. Вітен та В. Іллич-Світич 10.  

Ознайомлення з низкою фондів Центрального державного історич-
ного архіву  кра ни в Києві, насамперед це фондами жандармських управ-
лінь Південноукра нських губерній: „Головного жандармського управління 
Херсонсько  губерні ” дає уявлення про політику царизму стосовно так 
званого „польського питання”. Із документів видно, що департамент полі-
ці  вимагав від сво х місцевих структур двічі на рік надсилати звіти про 
політичний стан в підпорядкованих  м місцевостях і в разі потреби допові-
дні записки та рапорти з окремих важливих питань. Щодня до департамен-
ту надходили сотні документів від місцевих поліцейсько-жандармських 
органів. В архівних фондах департаменту поліці  та його регіональних осе-
редках – губернських жандармських управлінь, охоронних відділень і по-
ліцейських установ – зберігається значний комплекс діловодних матеріа-
лів. Серед них увагу привертає звітно-доповідна документація поліцейсь-
ко-жандармських органів.   цьому фонді знайшли відображення матеріали 

                                                 
7 ДАХО. – Ф. 1, Канцелярія Херсонського губернатора МВС, Оп.  1, Спр. 43, Рапорти повіто-
вих уповноважених, листування з МВС про встановлення поліційного нагляду, Арк. 78. 
8 ДАХО. – Ф. 1, Канцелярія Херсонського губернатора МВС, Оп.  1, Спр. 39, Листування  
з управителем Варшавського і Волинського генерал-губернатора поліцмейстерами про вста-
новлення політичного нагляду за політично неблагонадійними, Арк 35. 
9 ДАХО. – Ф. 254, Херсонське губернське дворянське депутатське зібрання. 1803–1917, Оп.  1, 
Спр. 1/3, Припис МВС і протокол Херсонського дворянського зібрання, Арк. 12. 
10 Снытко Т.Г. Русское народничество и польское общественное движение. 1865–1881 гг.  
– М., 1969. – С. 177–178. 
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гласного і таємного нагляду поліці  за окремими діячами політичних та ку-
льтурно-освітніх організацій. Так, із доносів сексотів поліці  виходило, що 
вже настоятель костелу в Херсоні Йосип Кром достатньо активно викорис-
товував проповіді з метою зміцнити віру поляків у кращі прийдешні часи 11.  

Одним із ключових середовищ культурно-освітньо  та суспільно-
політично  діяльності у другій половині ХІХ ст. стали „Громади”. Вони 
об’єднували не тільки етнічних укра нців. Згодом, відомий дослідник 
О. Рябінін-Скляревський багато уваги приділив біографіям діячів грома-
дівського руху 1870-х років. Він подав інформацію про В. Мальованого, 
Є. Борисова, Я. Шульгіна, О. Андрієвського, Ф. Вовка та ін. 12. На жаль, 
автор не визначив внесок цих діячів у функціонування „Громади”. На його 
переконання, причиною арештів громадівців був саме „ каз 5 квітня 1879 
року”, який надавав генерал-губернаторам права головнокомандуючих 
військового часу і ставив мету знищити „революційну хвилю”. Тому, най-
більш активні діячі повстанського руху на Херсонщині були заарештовані 
та вислані із місць постійного проживання. Вивчаючи діяльність голови 
слідчо  комісі  в справах польського повстання А. Панютіна та тимчасово-
го одеського губернатора Е. Тотлебена, не можне не відзначити жорсто-
кість по відношенню до революціонерів-поляків. Так, за наказом „Тотлебена 
було заслано на Східний Сибір 88 осіб, а всі інші генерал-губернатори 42”13.  

Поруч із поляками зазнали переслідувань і укра нці. Валуєвський 
циркуляр 1863 р. забороняв друк укра нською мовою навчально  і популя-
рно  літератури, що, звичайно, певною мірою загальмувало розвиток укра-
 нсько  культури. Характерно, що на відмінну від Галичини, укра нці та 
поляки південних теренів  кра ни не сприймали одне одного як конкурен-
тів у боротьбі за власну державність. Так за свою активну підтримку укра -
нського громадського руху херсонський міський ветлікар Володимир Сін-
кевич був прозваний царськими філерами „укра нофільствуючим поля-
ком”. Поруч з укра нцями, від національного і соціального гноблення  
в однаковій мірі потерпали поляки, євре  та представники інших націй 14. 

Характерно, що ще дореволюційні укра нські історики зробили свій 
внесок у дослідження визвольних змагань поляків. Зокрема, активно за-
ймалися цією проблемою М. Грушевський та М. Лозинський. Вони зверта-
ли увагу на значущість польського питання в Російській імпері , давали 
порівняльну характеристику польському й укра нському суспільним ру-

                                                 
11 ЦДІА  кра ни. – Ф. 385. – Жандармське управління м. Одеси. – Оп.  1. 
12 НБ  ІР. – Ф. Х. – Спр. 14756. – Рябінін-Скляревський О. З революційного руху 1870–1880 
рр. / Одеська громада 1880 рр., Арк. 12. 
13 Рябінін-Скляревський О.О. Революційна Одеса 1878 р. // Вісник Одесько  комісі  краєзнав-
ства при В АН. – 1929. – Ч. 4–5. – С. 9. 
14 Кучеренко А.А. Діяльність та взаємодія українських і польських культурно-освітніх това-
риств півдня України на початку ХХ сторіччя // Південний архів. Іст. науки: Збірн. наук. 
праць. – Вип. 5. – Херсон. – 2001. – С. 93–98. 
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хам 15.   радянській історіографі  посилена увага до вивчення історі  поля-
ків, зокрема, суспільно-політичного життя після поразки Січневого повс-
тання, припадає на 1960–1980-і рp.  часть поляків в революційно-
народницькому русі знайшла своє відображення у праці Т. Снитко „Русс-
кое народничество и польское общественное движение (1865–1881)” 16. 
Історію польсько  соціал-демократі  в період    становлення досліджував 
радянський історик Н. Пухлов 17. 

 Автори численних досліджень вказували, що не зважаючи на утис-
ки і переслідування, які стали більш жорсткими після поразки Січневого 
повстання, національні рухи продовжували розгортатися і в наступні деся-
тиліття. Чергова активізація повстанських настро в і дій спостерігалася 
підчас революці  1905–1907 рp. Тільки в умовах спаду революці  і наступу 
реакці , культурно-освітній рух зазнав значних втрат та утисків і, поступо-
во перейшов до більш поміркованих, легальних форм діяльності. Як реак-
ція на демократичний рух і національне відродження, почали виникати 
різні чорносотенні й шовіністичні організаці . Саме руками даних органі-
зацій царизм намагався залякувати і придушувати національний рух усіє  
імпері . Російський шовіністичний рух посилився з появою „Союза русско-
го народа”. Один із лідерів “Союзу” А. Савенко стояв на позиціях єдиного 
російського народу – звинувачував поступових діячів укра нського руху  
в „мазепинстві”. Він писав доноси Голові Кабінету Міністрів П. Столипіну 
про шкідливість укра нського, польського та інших національних рухів для 
Російсько  імпері .  

Наслідком тако  діяльності „Союзу”, стала низка додаткових утисків 
і заборон.   доповіді, виголошеній 17 листопада 1911 р. перед членами 
„Клубу російських націоналістів”, А. Стороженко особливу небезпеку для 
діючого режиму вбачав у діяльності укра нських та польських письменни-
ків, творчість яких він порівнював із ”зловонним болотом”. На його думку, 
укра нська мова була нічим іншим як перелицьованою польською і загалом 
укра нофільство, констатував А. Стороженко, як рух витікало з польських 
джерел і користувалося гарячою підтримкою поляків Росі 18. 

Цькування і переслідування не могли зупинити співпрацю укра нців  
і поляків південних губерній імпері . Восени 1911 р. „ кра нська хата” 
розгорнула культурно-освітню роботу. Почалася підготовка до спектаклів 
та читання рефератів. Перша вистава за п’єсою „Наталка Полтавка” відбу-

                                                 
15 Грушевський М. З біжучої хвилі. – К., 1906.; Лозинський М. Польська народова демократія. 
– К.: Друкарня 1-о  Ки всько  Друкарсько  спілки, 1909; Лозинський М. Польський і руський 
революційний рух і Україна. – К.: Ранок,1908. 
16 Снытко Т. Русское народничество и польское общественное движение (1865–1881).  
– М.: Наука, 1969. 
17 Пухлов Н. Из истории польской социал-демократической партт 1893–1904 гг. – М.: Наука, 
1968. 
18 Стороженко А.В. Происхождение и сущность украинофильства. – К.: Тип. С.В. Кунженко, 
1912. – С. 56–57. 



Євген Сінкевич 358 

лася в Одесі 15 жовтня 1911 р. в залі польського товариства „Огнісько”.  
  свій час, укра нське товариство „Просвіта”, неодноразово надавало мож-
ливість для проведення різних заходів польському товариству. Більше то-
го, членами укра нсько  „Просвіти” та інших укра нських організацій були 
і поляки, зокрема Іван (Ян) Міодушевський – один із керівників польсько  
громади в Одесі, засновник першо  польсько  газети в Одесі – „Життя 
польське”19. 

Підводячи підсумок, маємо констатувати, що діяльність поляків на 
теренах південних регіонів  кра ни під час Січневого повстання і після 
його придушення ще не достатньо досліджена (до певно  міри сучасні під-
ходи до вивчення польського суспільно-політичного руху на Правобереж-
жі вдалося започаткувати у дисертаційному дослідженні „Суспільно-
політичний рух поляків Правобережно   кра ни у 1863–1914 рр.” 
О.М. Білобровець20). Польський суспільний рух змінював сво  форми і ме-
тоди впродовж ХІХ – початку ХХ століть став помітним явищем, яке поз-
начилося на виникненні культурних, громадсько-політичних процесах на 
укра нських землях, на історичному розвитку регіону. Відомо, що актив-
них учасників польських повстань окрім Сибіру засилали й у райони Пів-
нічного Причорномор`я. Так, на теренах Херсонщини виникли польські 
поселення Дагмарівка, Киселівка та інші. Побут, культурно-освітня та сус-
пільно-політична діяльність жителів цих сіл фактично ніким ще не дослі-
джувалися. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 ДАОО. – Ф. 10 – Тимчасовий комітет у справах друку в місті Одесі. – Оп.  1. – Повідомлен-
ня про дозвіл на друк газет і журналів. – Спр. 1, Арк. 25. 
20 Білобровець О.М. Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863–1914 
рр. / Автореф… дис. канд. іст. наук. – К., 2006. 
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Хронологія, специфі а проті ання Польсь ого повстання 1863 р.  

на Правобережжі   ра ни завжди було об’є том прис іпливо  уваги поль-
сь их, у ра нсь их, російсь их та інших дослідни ів, Ці поді  неодноразо-
во висвітлювались в дореволюційній ( . Залевсь ий1, В. Липинсь ий2,  
А. Погодін3 та ін.) та сучасній історіографі  (Д. Бовуа4, Ю. Земсь ий5,  
Л. Іванова6, А.  аппелер7, С.  єнєвич8, Г. Марахов9, О. Міллер10, Л. Пят-

                                                 
1 Залевс ий  . Из истории общественного движения в русс ой Польше // Минувшие годы.  
– 1908. – № 12. 
2 Lipinski W. Szlachta na Ukrainie.Udzial jej w zyciu narodu ukrainskiego na tle jego dziejow /  
W. Lipinski. – Krakow, 1909. – 148 s.; Липинсь ий В. Листи до братів-хліборобів: Про ідею  
і організацію у ра нсь ого монархізму / Вячеслав Липинсь ий.-Нью-Йор : Видавнича  орпо-
рація «Булава», 1954. – XLVIII, 470 с. 
3 Погодин А. История польс ого народа в XIX в. / А. Погодин. – М.: Издание  
Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1915. – 328 с.; Погодин А.Л. Главные течения польс ой поли-
тичес ой мысли (1863–1907) / А.Л. Погодин. – СПб., 1907. – 662 с. 
4 Бовуа Даніель. Битва за землю в   ра ні: 1863–1914: Поля и в соціо-етнічних  онфлі тах / 
Даніель Бовуа; [пере л.. на у ра нсь у Зоя Борисю ] –  .: « рити а», 1998. – 334 с.; Бовуа Д. 
Російсь о-польсь а війна за освіту в   ра ні (1863–1914). / Даніель Бовуа // Пам’ять століть.  
– 2001. – №5. – С. 42–70; Бовуа Д. Шляхтич,  ріпа  і ревізор. Польсь а шляхта між царизмом  
і у ра нсь ими масами (1831–1863) / Даніель Бовуа. –  .: Вид-во «Фені с», 1996. – 415 с. 
5Земсь ий Ю.С. Польсь а, російсь а та у ра нсь а еліти в змаганнях за Правобережну 
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лиць ого  ніверситету, 2005. – ХІІ, 360 с. 
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 овсь ий11, В. Шандра12 та ін.) одна  ювілейна дата, я у відзначаємо у 2013 р., 
спричиняє можливість та необхідність ще раз повернутись до подій середини 
ХІХ ст. на теренах південно-західних о олиць тодішньо  Російсь о  імпері .  

Пораз а Росі  у  римсь ій війні та вимушена відміна царизмом  рі-
посного права сприяли вини ненню у другій половині ХІХ ст. нових фа -
торів, що зумовили прис орення суспільно-політичного та  ультурного 
розвит у   ра ни. Нетривале послаблення цензурування суспільного жит-
тя  воліючо  імпері  детонувало зо рема значні зрушення  в історичній 
науці. Завдя и публі аці  архівних матеріалів, літописів, мемуарів та інших 
матеріалів розширялася джерельна база історичних досліджень, зріс обсяг 
нау ово  проду ці , посилився  х інтерес до  історі    ра ни. Важливу роль 
 аталізатора означених процесів відіграла « иевс ая старина» (1882–1906) 
– щомісячний часопис, завдя и я ому доступними для широ ого загалу 
стали публіцистичні та нау ово-публіцистичні, мемуарні та інші праці  
з історі , етнографі , фоль лористи и, археологі , літературні матеріали, 
до ументальні  джерела з історі    ра ни тощо. Цей історичний журнал  
був не схожим на попередні, його діяльність є ці авим явищем я  в історі  
періоди и, та  і в історіографі  та в історі   ультури взагалі. 

Історична значимість періодичного видання була помічена ще сучас-
ни ами, я і наголошували на  вели ій заслузі « иевс ой старины» у розви-
т у гуманітарних нау , вважаючи     справжнім нау овим  оординаційним 
центром з я найширших проблем у ра ністи и. Надзвичайну цінність ча-
сопису визнавали навіть російсь і нау овці. Зо рема реда тор «Историчес-
 ого вестни а» С.М. Шубинсь ий  зазначав, що журнал постійно підтри-
мував живий інтерес до у ра нсь о  старовини, до    історичних та народ-
но-побутових виявів та мав дійсно нау овий хара тер13. 

Підсумовуючи значення часопису на почат у ХХ ст., після припи-
нення  його існування, С. Єфремов зазначав: «При ограниченных до  рай-
ности средствах, трудами и усилиями частных лиц была создана целая би-

                                                                                                                         
9 Марахов Г.И. Польс ое восстание 1863 г. на Правобережной   раине.  .: Издат-во  иев-го 
ун-та, 1967. – 258 с.; Марахов Г.И. Социально-политичес ая борьба на   раине в 50–60-е 
годы ХІХ  ве а / Г.И. Марахов. –  .: Вища ш ола, 1981. – 160 с. 
10 Миллер А.И.   раинофильство / А.И. Миллер // Славяноведение. – 1998. – № 5. – С. 28–37; 
Миллер А.И. «  раинс ий вопрос в полити е властей и русс ом общественном мнении (вто-
рая половина ХІХ в.) / А.И. Миллер. – СПб.: Издат-во «Алетея», 2000. – 260 с. 
11 Piątkowski L., Kwestia polska w publicystyce rosyjskiej doby powstania styczniowego / Leszek 
Piątkowski // Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Sklodowska – Sectio F: Historia. – Lublin, 
1993. – Vol. XLVIII. – s. 41–58. 
12 Шандра В.С., Генерал-губернаторства в   ра ні: ХІХ – почато  ХХ ст. / В.С. Шандра. –  ., 
2005. 428 с.; Шандра В.С.,  и всь е генерал-губернаторство (1832–1914): Історія створення та 
діяльності, архівний  омпле с і його потенціал / В.С. Шандра. –  ., 1999. – 142 с. 
13 По поводу приостанов и « иевс ой старины» // Историчес ий вестни . – 1888.  
– № 1. – С. 263–264. 
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блиоте а по у раиноведению, солидный научный орган, долгое время слу-
живший единственным пристанищем у раинс ой нау и. Миновать эту 
библиоте у не может ни одно лицо, серьёзно интересующееся судьбами 
у раинс ой нау и и родного слова, а тем более работающего в  а ой-либо 
области у раиноведения»14; доповнюючи цей висново  в «Історі  у ра нсь-
 ого письменства» , що часопис ще й … «став тим резервуаром, у я ому не 
тіль и нау ові праці про   ра ну знаходили притуло , а й  расне письмен-
ство та публіцисти а, надто в останніх ро ах»15. 

  94 томах журналу (300 чисел) за 25 ро ів видання містилось  
6,5 тисяч різноманітних матеріалів (бібліографічних по ажчи ів, джерел, 
заміто , ілюстрацій, не рологів, повідомлень, рецензій, статей, художніх 
творів ), що вийшли з-під пера біля 450 авторів,  засвідчено неординарність 
часопису, що залишався упродовж чверті століття єдиним в Російсь ій 
імпері , – за влучним висловом І.Я. Фран а, – «одино им визначно у ра н-
сь им журналом»16. 

Непересічною та  загальновизнаною є роль  дру ованих в « иевс ой 
старине» істори о-етнологічних досліджень у процесі становлення самос-
відомості у ра нців у ХІХ ст., незважаючи на ту обставину, що публі овані 
матеріали, аж до революційних трансформацій почат у ХХ ст., були пере-
важно російсь омовними. Завдання, я е ставила перед собою реда ція 
« иевс ой старины», а саме  «исследование минувшей жизни южной по-
ловины России и озна омление с нею не толь о местной, но и вообще оте-
чественной публи и в разнообразной, живой и доступной  аждому читаю-
щему форме»17, мало неабия е значення для поширення історичних знань 
про   ра ну.  

Важливим є той фа т, що на шпальтах « иевс ой старины» розмі-
щувалися історичні дослідження та розвід и я  з давньо  у ра нсь о  істо-
рі 18, та  і з періоду середньовіччя та Х ІІІ і ХІХ ст.19, щодо історі  Лівобе-
режжя та Правобережжя   ра ни, Слобідсь о    ра ни, Галичини тощо.  

                                                 
14 Ефремов С. Рец. на: Систематичес ий у азатель журнала « иевс ая старина» (1882 
–1906). Издание Полтавс ой учёной архивной  омиссии. Составлен членами  омиссии: 
И.Ф. Павловс им, В.А. Щепотьевым, А.А. Явойс им и Б.Д. Чигринцевым. Стр. 219. Полта-
ва, 1911 //   раинс ая жизнь. – 1912. –  н. 2. – С. 104. 
15 Єфремов С.О. Історія у ра нсь ого письменства. –  ., 1995. – С. 435. 
16 Листування Івана Фран а та Михайла Драгоманова / Львівсь ий нац. ун-т ім. І. Фран а; 
Нау . б- а; Ін- т у ра нознавства ім. І. рип'я евича НАН   ра ни. Ред ол.: І. Ва арчу ,  
Я. Ісаєвич (спів.голови) та ін. – Львів, 2006. – С. 85. 
17 ЦДІА    ра ни. –  МФ 19. – Оп. 1. – Спр. 20 (Программа предполагаемого   изданию  
в  иеве, с 1-го Января 1882-го года, историчес ого журнала под названием « иевс ая ста-
рина»). – Ар . 3. 
18 Буря  Н.В.  ультурное наследие  иевс ой Руси на страницах журнала « иевс ая старина» 
(истори о-археологичес ий аспе т) //  рымс ий пуш инс ий научный сборни . – Вып. 1. 
Русс ая  ультура и античность. – Сімферополь, 2001. – С. 37. 
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Пропонована стаття є спробою систематизаці  різноманітних повідо-
млень, спогадів, опублі ованих на сторін ах часопису « иевс ая старина», 
що опосеред овано стосувались повстансь их подій 1863–1864 рр. у Пра-
вобережній   ра ні. 

Беручи до уваги ту обставину, що головне джерело інформаці  про по-
встансь і поді  на Правобережній   ра ні у 1863–1864 рр., відоме нам з пуб-
лі ацій у « иевс ой старине» («Воспоминания- артин и из времен польсь-
 ого возстания 1863 г.»)20, доволі фундаментально досліджено історичною 
нау ою, зосередимо наш погляд на о ремих працях, спогадах, що побачили 
світ на шпальтах часопису, що хоча й  не стосувались безпосередньо по-
встансь их подій, але містять досить ці аву побіжну інформацію про них. 

М.В. Сторожен о в сво й розвідці «  истории малороссийс их  оза-
 ов в  онце XVIII и в начале XIX в.»21, аналізуючи хронологію ви орис-
тання царизмом  озаць их війсь ових формувань та історію  взаємовідно-
син з ними, від риває, ці аві фа ти маніпулювання царсь им урядом соці-
ально-е ономічними, релігійними,  ультурними протиріччями між польсь-
 ими та у ра нсь ими етнічними елементами, застосовуючи заради під о-
рення обох відомий ще з часів  Стародавнього Риму принцип «divide  
et impera» («розділяй та володарюй»). Мова йде про залучення до приду-
шення повстання, в я ому брали участь майже ви лючно етнічні поля и, 
формувань малоросійсь их  оза ів. 

Після розгрому Запорізь о  Січі царсь ий уряд час від часу вдавався 
до послуг  озацтва (російсь о-турець і війни, війна з Наполеоном 1812 р. 
польсь е повстання 30-х рр. ХІХ ст.,  римсь а війна ), обіцяючи йому вся-
 ого роду преференці  і, я  правило, забуваючи про ви онання дано  обіця-
н и після переможних звитяг, здобутих за допомогою цих війсь ових фор-
мувань. 1863 рі  став останнім застосуванням малоросійсь их пол ів, що 
були спеціально створені в травні цього ро у за національно-становим 
принципом. Основу  х  с ладали три  інних  озаць их пол и –  чернігівсь-
 ий та два полтавсь і. 

Я що у першій половині ХІХ ст., завдя и тому що малоросійсь им 
лівобережним  оза ам вдалось част ово зберегти майнові та станові приві-
ле , то під час придушення польсь ого повстання 1831 р., – я  пише гене-
рал-губернатор Н.Г. Репнін – «…малороссийс ие пол и, племя народа во-

                                                                                                                         
19 Матях В.М. Проблеми історі    ра ни ХVІ–ХVШ ст. у висвітленні журналу « иевс ая 
старина»: Автореф. дис.  анд. іст. нау . –  ., 1993. – С. 5. 
20 Воспоминания- артин и из времен польсь ого возстания 1863 г.//  иевс ая старина. 
1894. № 8. – С. 256–267. 
21 Сторожен о Н.В.   истории малороссийс их  оза ов в  онце XVIII и в начале XIX в. // 
 иевс ая старина, 1897, № 4. – С. 124–156; № 6. – С. 460–483; № 10. – С. 115–131; № 11.  
– С. 143–156; № 12. – С. 332–350. 
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инственного, с восторгом вооружатся на защиту престола22, … аза и 
вполне до азали  воинственный дух пред ов.»23.  

Одна  подібні війсь ові формування з плином часу все менше ви-
правдовували сподівання війсь ово  імперсь о  верхів и, і вже під час при-
душення повстання 1863 р. в середовищі  оза ів не було помічено ентузіа-
зму у придушенні виступів повстало  польсь о  шляхти. І справа не лише  
в тій обставині, на я ій а центує увагу М. Ма симович,: «…нечего и спра-
шивать. Тут просто из  рестьян брали, да и то  а их старались отдавать  
– самых дрянных, пьянчуг и т.п. Нет Малороссии, баста, совсем отпала.  
Я был в последнюю войну: ни а ого одушевления.» 24. До речі Ма симо-
вичу належить ще одне зауваження щодо ви ористання війсь овим  оман-
дуванням царсь о  армі  лівобережних  озаць их пол ів під час придушен-
ня польсь ого повстання 1830–1831 рр., що з одного бо у роз риває одну  
з причин байдужості переважно  більшості  оза ів під час повстансь их 
подій 60-х рр., а з іншого, пояснює обережність поводження царату з мало-
російсь ими пол ами, в тому числі через власну політи у. 

Попередньо передбачалось, лівобережці при риватимуть тил діючих 
формувань та переслідувати виявлених повстанців. 6 травня 1831 р. був 
виданий на аз створення  8 чернігівсь их та полтавсь их пол ів, а вже 
через вони були сформовані, чисельністю тисяча чолові   ожен, – всім 
учасни ам  ампані  було обіцяно повернення додому після завершення 
війсь ових дій25. Пізніше  оза ів були терміново пере инуто на білорусь і 
землі, в район Мінсь а, під оруду головно омандуючого резервною армією 
генерала від інфантері  графа П.А. Толстого. Після того я  повстання було 
придушене силами регулярних формувань,  чотири з восьми пол ів полта-
вців та чернігівців повернулись додому і були демобілізовані та роззброєні. 
Два ж були примусово переведені у солдати. Саме про цей випадо  згадує 
М. Сторожен о в «  истории малороссийс их  оза ов в  онце XVIII  
и в начале XIX в.» цитуючи М.А. Ма симовича: « оза ов довели до Бело-
руссии и потом отвели назад и поворотили их всех, добровольных-то опол-
ченцев и за свой счет вооруженных, в солдат! Стали протестовать, но  
в ответ на это прогнали с возь строй до смерти. Я не мог удержаться от 
невольного содрогания,  огда выслушал это…»26. 

Навіть о ремі фа ти нагородження  оза ів 1-го малоросійсь ого 
пол у не змінювали  загально   артини. Поширення у ра нофільсь их на-
стро в серед воя ів змусило призупинити формування малоросійсь их  о-
                                                 
22 Сторожен о Н.В.   истории малороссийс их  оза ов в  онце XVIII и в начале XIX в. // 
 иевс ая старина, 1897, № 4, № 10. – С. 119.  
23 Там само. – С. 120 
24 Мысли М.А. Ма симовича о Н.Г. Репнине и об ополчении 1835 г. До ументы, известия  
и замет и //  иевс ая старина. 1898. № 5. – С. 45–46. 
25 Там само. – С. 45. 
26 Там само. – С. 46. 
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заць их пол ів, (лист Чернігівсь ого губернатора  нязя С.П. Голіцина міні-
стру внутрішніх справ П.А. Валуєву від 2 липня 1863 р.), а 26 липня 1864 р. 
взагалі розпустити  х. Ці авим є фа т нагородження учасни ів придушення 
повстання медаллю «За усмирение польс ого мятежа 1863–1864 гг.» двома 
різновидностями – зі світло  та темно  бронзи. Першою відзначали перева-
жно безпосередніх учасни ів подолання бунту, а темною – я  правило всі 
війсь ові чини, що перебували на територі  бойових дій, але не брали у них 
безпосередньо  участі. Та  ось  оза и за результатами придушення повс-
тання були нагороджені медаллю з темно  бронзи, що засвідчило не тіль и 
ту обставину, що я  і раніше малоросійсь і пол и створювались я  резерв-
ні, (адже даних про  х участь у війсь ових діях на територі  Правобережжя 
  ра ни не виявлено), але й про певну невпевненість у вірнопідданості 
лівобережних  оза ів. 

На сторін ах « иевс ой старины» зафі совано спогади одніє  з най-
загад овіших постатей в у ра нсь о-російсь о-польсь о-турець ій історі  
М.Чай овсь ого, відомого ще й під іменем Сади -Паші. І хоча левова час-
тина записо  стосується життєвого шляху автора, не причетного до безпо-
середньо  участі до війсь ових  олізій 1863–1864 рр. – з них ми можемо 
почерпнути дея і фа ти подій, простежити долі о ремих  омбатантів27. 

 родженець села Галчинець  и всь о  губерні  (тепер Житомирсь о  
області) належав до давнього у ра нсь ого роду (хоча й сполонізованого), 
я ий по материнсь ій ліні  брав вито и від гетьмана Івана Брюховець ого, 
а двоє дідів воювали під запорозь ими знаменами (один загинув під час 
оборони Січі 1775 р.), під впливом Листопадового повстання у 1831 р. роз-
пустив  ріпа ів, створив добровільні  озаць і загони і влився в повстансь-
 е війсь о, за що був нагороджений  польсь им урядом  званням лейтенан-
та і Золотим Хрестом за відвагу, Після придушення повстання його маєто  
 онфіс ували, а самого Чай овсь ого на територі  Російсь о  імпері  ого-
лосили «персоною нон грата». З цього моменту розпочинається його три-
вала еміграція, перебування у Франці  та на службі турець ого уряду. Він 
відомий не тіль и я  політичний, війсь овий діяч, але й я  письменни , 
автор, творча спадщина я ого сягає 12 томів. 

М. Чай овсь ий, на відміну від багатьох польсь их патріотів не підт-
римав почато  повстання, але не через його антиросійсь у спрямованість, 
а через його непідготовленість, що в  інцевому результаті призвело до 
його пораз и.   сво х спогадах він не без пафосу повідомляє, що після роз-
грому польсь ого повстання  озаць і частини турець о  Порти поповни-
лись молодими польсь ими емігрантами, що мали за рахуно  безпосеред-
ньо  участі у війсь ових діях проти війсь  царсь о  російсь о  армі  певний 
бойовий досвід, що цінував не тіль и Сади -Паша, але й сам султан, я ий 
                                                 
27 Запис и Михаила Чай овс ого (Сады -паши) //  иевс ая старина 1892. № 8. – С. 246 
–258; № 10. – С. 104–117. 
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набрав з  х числа де іль а ад’ютантів, в тому числі і молодшого сина  
М. Чай овсь ого Владислава (Музафир-бея), я ий до цього  ерував війсь-
 овою  озачою ш олою, в лавах я о  було підготовлено біля 40 офіце-
рів.Особливо гордився Сади -Паша тим фа том, що  рім польсь их офіце-
рів, в рядах цих війсь ових формувань були племінни  Бісмар а Путма ер 
та та чорногорійсь ий  нязь Петрович28. 

  не ролозі, присвяченому памяті Ф.Р. Рильсь ого29, бать а відомого 
у ра нсь ого поета Ма сима Рильсь ого, йдеться і про повстання 1863 р. 
Я  зазаначає автор допису, напередодні «за олоту» посилився рух хлопо-
манів, що прагнув національну свідомість у ра нців. «Понятно  а  это 
должно было раздражать шляхту… И вот, чтобы, с одной стороны, зажать 
рты своим противни ам, а с другой – отвлечь внимание властей от соб-
ственной «справы», шляхта и магнатство систематичес и начали запуги-
вать правительство вымышленными тол ами и донесениями о мнимых 
бунтах и заговорах и натравлять его то на народ, я обы мечтающий о  о-
лиивщине, то на «хлопоманов». Тоит вспомнить хотя бы нелепую тревогу 
по поводу погребения Шевчен о в  аневе, малорусс их бу варей. Особен-
но жесто о шляхта преследовала хлопоманов, …их от рыто, по именам, 
злословили в польс их газетах, распус али о них невероятные  леветы…  
и те же безсмысленные выдум и воспроизводили в тайных доносах»30. Я  
бачимо нерозуміння більшістю польсь о  шляхти національних прагнень 
у ра нців призвела до того, що вона та  і не змогла залучити  х союзни а-
ми до участі в повстанні, а в  інцевому результаті, – не тіль и до пораз и 
повстання, але й до того, що мрі  і поля ів, і у ра нців про відродження 
власних держав довелось від ласти на довгі ро и. 

 
  
 

                                                 
28 Ос іль и спогади М.Чай овсь ого в « иевс ой старине» були опублі овані не повністю, 
повніша версія  х вийшла у «Русс ой Старине» (див. Чай овс ий М. Запис и  // Русс ая 
старина. 1900. Т. 104. № 10.; № 12; 1904. Т. 119. № 10. 
29 Фадей Розеславович Рыльс ий. Не ролог //  иевс ая старина. 1902. – С. 335–349. 
30 Фадей Розеславович Рыльс ий. Не ролог //  иевс ая старина. 1902. – С. 341. 





 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
      
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

 

 
 


