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Niespodziewałem się aby jmie moje zająć kiedyś mogło <&/&
jaką kartkę w bistorji, ale rówńieź nie.s'ądzi'emnigdy abym W* 4
zasłużył przejść do potomności z piętnem niesławy i bezczę-* ' * ^
ści. Służąc szczerze, bez żadnych widoków osobisty cli spra
wie Ojczystej, jcżclim nie.untiał j nie mógł w małym moim 
zawodzie zdziałać wielkich rzeczy, to przynajmniej powi 
nienbrm bydź wolny od zarzutów do których mojemi czy
nami nie dałem miejsca.— Tymczasem w pierwszym tomie 
Spaziera pod tytułem : Histoire politicjite et militaire de la 
Revolution polonaise na karcie 264., znajduje się o mnie 
wzmianka następującej osnowy której dosłowne.tlomaczenie 
zamieszczam. «Artyllcrją Gwardji była zam sze w sWojcb ko- 
« szarady, )>o pólkównik Chorzewski piepozwalał wysyłać 
« kiessonów i wozów do przywiezienia amunicji z .Pragi,
« nie pozwalał nadto wyprowadzić dział; oprócz tęgo cze 
« kano na próżno przybycia porucznika Kies?okoć który 
« udał się do obozu z Czterema działami dla sprowadzenia 
« stamtąd ładunków. Podczas gdy mała liczba mieszkańców 
« łączyła się z powstańcami i rozbierała broń którą rozda- 
« wał porucznik artyllerji Kowalski, jenerałowie rossyjscy 
u którzy znajdowali się przy W. Księciu posłali do miasta 
« p u łk  polski strzelców konnych gwardji pod rozkazami 
« jenerałów rossy jskich Dannenberga i Fcntsęha. Pułk ten 
« uszykował się przed kościołem Aleksandra i zagrażał ,lu- 
« dowi. Starano się wmówić temu«;pułkowi że powstańcy 
«bili się. między sobą i że lud zajął się rabunkiem. Z dru- 
« giej strony massą nieświadoma ludu niemogła inaczej u - 
« wazać insiurekcji, tylko jak powstanie militarne bez zna- 
« rżenia, bo widziała swojeb własnych żołnierzy bijących 
«się z Polakami. Gdy pułk strzelców konnych przybył na 
« płac Aleksandra, spotkał cztery działa z klóremi porucz-
« nik Nieszokoć wracał z obozu i które prowadził zbyt '
« późno do koszar R.-ultiwiłlowskich— ten oHiccr stracił 
« całą przytomność umysłu nie.umiał znaleść żadnego, pozoru 
«do  usprawiedliwienia swojch zamiarów i dozwolił siebie 
«rów nie ak i kompanje/ w wikW  zaprowadzić ku w oj- 
« skom Wielkiego Księcia; tę co utrzymało w błędzie pułk.
« szasswow.» . .

Winienęm prawdzie,, do. której należy wypadki wysta
wiać w rzeczywisteni świetle, winienem ziomkom których 
opinję wysoko cenię, usprawiedliwić sic z potwarzy na 
mnie rzuconej przez historją Spaziera, opartą na opowia
daniu przejeżdżający cli przez Niemcy rodaków ,a którzy



ttiO£*Ii w błąd tego historyka wprowa cizie dlatego źe sami 
>v niewfadomości zostawali, lub że byli interessowani myl
nych mu wieści udzielić.

* Opis wierny wypadków do których w noćv 29 Listopada 
należałem standwić będzie moje usprawiedliwienie. Lubo ze 
wstrętem przychodzi człowiekowi który nic nie zrobił mó
wić o sobie, lecz bez tego nie potrafiłbym dopćlnić celu 
zamierzonego. Zamieszczam przeto wyciąg z moich pamię
tników.
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W dniu 28 listopada przyszedł do kwatery mojej porucz
nik artyllerji Karol Sloltzman z którym związkami koleżeń- 
stwa i przyjaźni złączony byłem, i zażądawszy odemnie 
dochowania tajemnicy, ogłasza iż rewoiucja ułożona jest 
nieodzownie na dzień 29 listopada i że powołany jestem na 
dowódzcę. artyllerji.; Zrobiłem mu następne zapytania : — 
«c Czy* rewolucja ta ma bytlz dziełem całego ludu, czyli 

' partji jakiej ? i czy może zaręczyć że przedsiębiorący ją 
nie są igrzyskiem intryg policji, ho mnie w mojm wieku 
wstyd by było abym przez brak krytyki miał się stać ofiarą 
kabał policji. »' Na to mi odpowiedział że z pewnością za
ręczyć może że lud Warszawski cały , i cały garnizon 
prawie podziela tę rewolucją i że na czele jej stoją naj
znakomitsi ludzie. Jeżeli tak jest, rzekłem, wypędzenie 
Rossjait ze stolicy jest dziełem zbyt łatwem, lecz powiedz 
cóż się z biedną Polska stanie na przyszłość i czy nie 
będziemy urągowiskiem Europy jak Neapóiitauczyki, Ilisz* 
panie i W iochy , ile źe mamy do działania z nieprzyja
cielem najpotężniejszym, a my tak słabi, lak nieliczni. 
Nie zapomną przcież o nas Francuzi odpowiedział Stołz. 
dla których sprawy poświęcamy się, nie dozwoli Europa 
do wolności dojrzała, aby nas samych gniótł ten olbrzym 
który wszystkim grozi. Zkądinąd wesprą nasze siły rodacy 
ziem zabranych, z resztą w Bogu nadzieja i w naszenr męż
n i e ,  a lepiej zginąć chwalebnie niż żyć dłużej w  tak 
©ehydnej niewoli. To trafia do mego przekonania, rze
kłem , lecz jeżeli chcecie dowództwo artyllerji mi powie
rzyć, potrzeba abym wiedział jaki jest plan działania, abym 
stosownie do tego przysposobił i urządził arlyllćcją. Na 
to mi odpowiedział iż o planach działania ani on ani nikt 
ze związkowych nie w ie, takow y, Wódz Naczełny. któ
rego nazwiska nikt wiedzieć nie może w chwili działania 
objawi. Jakże możecie, rzekłem , w ymagać abym na oślep 
dowództwo przyjmował wszak artylleriją nie można tak



prędko urządzić, trzeba wpizód przygotować amunicją, 
co w  obec policji tale czynnej nie tak łatwo da się us
kutecznić ; a gdy się to uda, trzeba mi wiedzieć gdzie 
i czego użyć potrzeba, gdyż armaty i moździerze nie 
tak się łatwo poruszają jak karabiny, pałasze i lancej 
a gdy przyjdzie chwilą działania, w artyllerji trzeba mieć 
wszystko urządzonem, -aby inne bronie skutęczną od niej 
pomoc mieć mogły. Przyjmując na oślep dowództwo za
wiódłbym sumienie moje i świętą naszą sprawę. Czuję, 
słuszność twych uwag, powiedział Stolzman, i niemoź- 
ność skoncentrowania dowództwa artyllerji w jedne ręce s 
potrzeba nam bodzie działać szczegółowie, lecz spodziewam 
się ?.e i ty z nami usiłowania nasze podzielać zechcesz. 
Na co odpowiedziałem, iż do mnie należy zawsze po
dzielać los Narodu , jeżeli ten się gubi, dla mnie nie 
pozostaje jak ginąc, a jeźeji ten szaleje i nipie rozum 
straęić potrzeba. Stanę niezawodnie lub ze szkolą artyi- 
łerji luli ze szkolą bombardjorów, lecz i tu potrzeb ar mi 
Wiedzieć jak wśród nocy rozróżnić przyjaejol od nie
przyjaciół , i pąk rozpoznać że rozkaz wydany pochodzi 
o d ‘Władz na czele naszem będących. Na to mi odpo
wiedział Stolzman iż hasłem dla związkowych jest Wol
ność : że pułk 4. liniowy, pułk gwardji szasserów i 
wszystkie koinpanje wybęicze są z nami. Kompanje pun u 
grenadjerów jedne będą z nam i, drugie mogą bydź prze
ciwko nam. Oflicerowic z bajaljonu Saperów wszyscy są 
z nami, spodziewać się potrzeba że i ba tal jon cł.oCiaź stoi 
w  koszarach między dworną pułkami rossyjskiemi a tern, 
samem znajdzie wiele trudności no przerżnięcia siO , po-, 
łączy' się z nami, jeżeli tylko dowodzca Ma' kowskj nie 
sparaliżuje jego usiłowań. Co do rozkazów jeżeli kto
kolwiek wyynioni cię po nazwisku i rozkaże podziałać, 
pamiętaj ze przez usta jego odzywa się gigs naczelnego 
Wodza.— Na tein rozeszliśiuy się.

W duin 29 Listopada po odbytej lekcji clieniji w szko
le artyllerji gdym wrócił do kw atery, przybył do mnie
Karol Stolzman. .........................................................................
tldalem się z nim na kolację do hotelu Drezdeńskiego, 
tylko cośmy zasiedli do stołu, odgłos do b ron i! rozlegał 
się po całej ulicy Długiej — wybiegłem ku arsełanowi, 
podoficerowie ze szkoły artyllerji brzeziński, Głębocki i 
trzeci którego nazwiska niopamiętam , w ezwali mnie abym 
stanął ua czele szkoły artyllerji: nie mogłem zadosyć
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ticzvnić ich żądaniu, bo ułożyłem stanąć ze szkolą-bom
bardierów jako mogącą rozrządzić dwoma działami 12 f. 
i  dwoma G i'., gdy szkoła artyllerji nie miała do roz- 
Tozrządzenia jak dwa działa trzy funtowe bez konykUe 
widząc lud skupiony kolo arsenału i niepewny co jna 
pizedsięwziąść, na czele tych trzech podoilicerów uzbro
jonych w bąguefy zbliżyłem się do drzwi arsenału, któ
rych przystępu'warta wzbraniała. Widok .officera po formie 
wówczas ubranego i zapewnienie moje źc jestem ofice
rem z Dyrekcji Artyllerji i przychodzę z rozkazem, uła
twiły mi przystęp dii drzwi, skoro w nich stanąłem, a 
podoficerowie bagnety nadstawili przeciw warcie, oz wa
łem się do ludu aby odbijano arsenał. Natychmiast jakby 
czarodziejską silą drzwi w  ,tł,0mu naprzeciw arsenału wyła
m ano, skąd wydobyte topory otUii-aly dm vi arsenału, i 
lud cisnął się tłumnie do rozbić ranja ( i ) broni. Gdy się to działo 
,wpadłem do kwatery która była tuż przy arsenale i wziąw
szy pistolety udałem się wraz z podoficerem Wysockim, 
(którego poprzednio prosiłem aby się "\v kwaterze mojej 
zatrzyma!) do stajen gwardji artyllerji, gdzie znalazłem już 
gzkołę* bombardierów zgromadzoną, pod dowództwem ppr. 
Czctwertyńskiego i Cbajęckiego , która jednomyślnie powi
tała miiie swym dówódzcą. Szkoła ta stojąc w koszarach 
gWardji' W ołyńskiej, w pośród żołnierzy rossyjskich, po
trafiła wymknąć się z pomiędzy nich. Zaszczyt wyprowa
dzenia szkoły’ należy się X. Januszowi Czćtwertyńskiemu 
który w dniu tym był na służbie ; jąkoteż gorliwości iudv-
Widuów do składu te j ’szkoły należąc) cji. „ ......................

Po ubraniu koni wyszliśmy z koszar i gdyśmy przechodzili 
koło arsenału zawołał mnie po nazwisku Piotr Wysocki 
dowódzca szkoły podchorążych pytając się*dokąd idę, na 
odpowiedź iż do. obozu po arm aty,' rzek ł'u  śpiesz się, 
Ojczyzna na ciebie patrzy!» i •'kazał mi udać się do koś
ciółka okrągłego, prosiłem o eskortę lecz tej mi dać nie 
mógł, gdyż szczupła siła którą rozrządzał, jemu potrzebną 
była w tym punkcie. Na to lud uzbrojony wykrzyknął, iż 
będzie mnie eskortował i tłumnie zebrany towarzyszył mi 
w  pochodzie ' mojm. Przybywszy na Leszno"przeciw Kar
melitom, gdym’widział wszystko spokojnem na kój ulicy, 
osądziłem źc do Laboratorium i obozu sam potrafię się dostać 
Zatrzymałem kolumnę i przemówiłem, czy niema kogo 
:: braci któryby się podjął z więzienia uwolnić smutne ofiary 
prześladowań rossyjśkicli. Wystąpił jeden z licznego grona 
¿otłaków i Ścisnąwszy mnie za rękę zapewnił, iż on tego
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dopełni i że mogę polegać na nim — był to obywatel 
Woronicz. Gdy przemówił do ludu zbrojnego wszystko 
mnie odstąpiło i odbywałem dalszy mój pocliód z eskorta 
podoilicera Mikulskiego z pułku 3. śrzel. picsz., który od 
początku Leszna zbierał pojedynczych żołnierzy z kwater 
z bronią Wybiegających, tak iź za przybyciem do Laborat. 
liczba ich wynosiła 19. . . . . .  . Zabrawszy tam ła
dunki kariaczowe których było pod dostatkiem do dział 
12°. i G°. iun. wziąwszy trzy beczek prochu i worki pa
pierowe (gargouses), bo worków rasowych ani nabojów 
ostrych nie było, wziąwszy potrzebną ilość przepalniczek, 
świeczek, lontuj prochu karabinowego baryłkę, kule ka
rabinowe i skałki dla piechoty, wszystko to zapakowawszy na
furę zabraną podczas marszu w rckwizycią, ruszyliśmy do
obozu ua rogatki wolskie. . , . . . Tam warta z pułku
4°. lin. pod kommendą por. Tomaszewskiego, jakoteż i 
Warta z dOmu zarobkowego zawiadomiona o naszych zamia
rach przez ppor. Chajęckiego naprzód wysłanego połączyła 
się z nami, fam takie połączył’ się z nami p°‘ó Migorzewski 
z pułku 5 p. ł. Za przybyciem do obozu artyllerji Cbajęcki 
rozbroił wartę rossyjską. Pótlczas gdy szkoła bombardierów 
wytaczała z szop i zaprzęgała armaty, kule działowe nakła
dała na wóz kratkow y, kazałem piechocie stanąć we trzy 
szeregi i obliczywszy roty znalazłem 124 bagnetów. Roz
dawszy żołnierzom po' racji wódki która weteranowi w o- 
bozic mieszkającemu rozdystrybuowae kazałem, przemówi
łem do piechoty, czy wierzy że 124 bagnety i cztery działa 
z kartaczami, wyższe są nad wszelką silę jaką bez armat w srod 
ulic napotkać możemy. łNa zapewnienie icłi iż wierzą, obja
wiłem rozkaz mi wydany maszerowania do kościółka okrą
głego i podzieliłem mój oddział jak następuje : komendę szpicy 
powierzyłem podof. Kijeńskiemu. z p. 4 p. 1., kommendę 
przedniej straży podof. Parys z tegoż pułku, dowództwo 
korpusu offic. Tomaszewskiemu i Migorzewskiemu, tylną 
zaś straż podof. Mikulskiemu. W tym porządku dążyłem 
do "miasta. Gdym’ wchodził na Wolskie przedmieście, Mi
kulski zawiadamia że kolumna jakaś piechoty idzie za nami: 
zdecydowałem się czekać na nią i w razie gdyby należała 
cło nieprzyjaciół, zniszczyć ją i rozbroić wprzód, nimbym 
się znaku,i w podwójnym ogniu z nieprzyjacielem spotkanym 
naprzodzie, w razie zaś jeżeliby była przyjacielską abym 
z większa silą mógł przystąpić do działania. Czempręd/ej 
wprowadziłem działa na ulicę naprzeciw lW uha ogrodu, 
kazałem je odprzodkować i nabite wycelować naprzeciw
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ulicy do obozu prowadzącej, Przednią straż posiałem do 
rogatek na obserwację. W tern wchodzi na nas przednia 
straż z 2o łudzi złożona z pułku G lin. z komp. .kapitaną 
Bobkowskiego. Zapytana czy chce do nas należeć chętnie 
przystała. Posłałem Chajęckięgo aby wezwał Borakow- 
skiego do połączenia się z nami, ten nie dał zaspakającei 
odpowiedzi i powiedział że ma inne przeznaczenia. Gdy 
oczekuję na jego przybycie abym się mógł z nim rozmówić 
wtem daje mi znąo KbjCuski że Borakowski wchodzi przez 
rogatki do miasta; kazałem nań uderzyć. Oddział 4°. pułku 
rzucił się z krzykiem hurra i ścigał w czwał uciekającą 
kompanię Borakowskiego przez całą Chłodną i Elektoralną 
ulicę. Nie niogłem z działami zdążyć’ za nimi i gdym przy
szedł pod Bank wrzawa się uciszyła i znalazłem w miejscu 
mej piechoty, oddział z pułku strzelców konnych gwardji. 
Sztabs-officer zapytał mnie o hasło, odpowiedziałem Wol
ność, a na .zapytanie dokąd idę gdym odpowiedział że do 
kościółka okrągłego, przepuścił mnie i do eskortowania 
mych dziai przeznaczył oddział konny pod dowództwem 
porucznika Orłowskiego.

Wszystkie warunki instrukcji przez Sztolzmana mi dane 
dopełnione były. Powiedział iż Szassęry są z nami, jakoż 
na dane hasło przepuszczono mnie, móglźem pomyśleć że 
oni trzymają z nieprzyjaciółmi naszymi.

Wszedłszy na Żabią uhcę gdym nic znalazł mojej piechoty 
zatrzymałem działa i wysłałem bombardierów aby ją wyna
leźli, lecz gdy nasze poszukiwania na wstępach wszystkich 
p obli z kie! ł ulic były ¡napróżne, (2) skądinąd sądząc się między 
swemi, i pomnąc na prawidło że w działaniach straty cza
su uiczeiu nagrodzić nie można, postanowiłem dążyć na 
wąkazane mi stanowisko. Ulica Królewska którą przecho
dziłem była całkiem głuchą. Cisza la w wątpliwość mnie 
wprawiała. Pospieszam naprzód do szkoły podchorążych 
kąwallerji abym od nich mógł powziąść wiadomość co się 
W' tym punkcie dzieje. Przy bramie lej szkoły znalazłem 
kilku podchorążych których gdym się wypytywał, kazali 
mi da;: hasło, na odpowiedz Wolność, dobywając pałaszy 
i mówiąc polsko-rossyjskiin akcentem każą mi iść do a- 
lcszlu, nadstawiłem moj pistolet a Pikulski przybywszy 
z kilku zełnićrzami uwolnił mnie od tych rycerzy. Tu nie- 
spokojnose moja wzrastać zaczęła. Mamże dlatego cofnąć 
się i nie popełnić danego rozkazu, że się kilku może zbłą
kanych podoflicerow rossyjskich w koszarach zatrzymywa
ło ? lecz z drugiej strony czy rozkazy są dobrze Wydane i
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ezy nie zaszła jaka zmiana ? Na wstępie na Mazowiecka ulicę 
zatrzymuję mój oddział i składam Radę ze szkoły czy dalej 
pochód odbywać czy przez plac Saski wrócić do arsenału. 
Posyłam Cłiajęckiego aby Orłowskiego (który naprzód 
z oddziałem strzelców konnycli pomaszerował) zaklął na 
wszystko co dla Polski jest świętego iżby objawił w jakim 
celu jego do nas odkommenderowano, lecz teu nie umiał 
dać żadnych objaśnień i nie wiedział w jakim celu i po co 
idzie. Z tak małą eskortą nić mogłem nic przedsięwziąsc 
lecz nie zdawało się aby wolno mi było cofnąć się, bo i 
rozkaz mi wydany obowiązywał iść do kościółka okrągłego 
i wiadomość od Pikułskiego na Radzie powzięta, iż koni- 
panje wyborcze strzelców pieszych, które do rewolucji 
należą, otrzymały rozkaz tam się zbierać, radziły przytłu
mić wszelkie podejrzenia i do zamierzonego celu dążyć. Nie 
świadom planu tłomaczyłem solne iż tam czekają niego 
przybycia abv rozpocząć walkę. Zbliżam się do kościółka 
okrnaiego i spotykam przybywającego naprzeciw mnie jen. 
Redel , który mnie powitawszy po nazwisku zapytał, czy 
mam potrzebną amunicję, na odpowiedź zapewniającą, zwró
cił konia i odjechał. Nie dziwiło mnie bynajmniej spotka
nie tego jenerała , ani mogłem na moment tego sobie przy
puścić aby człowiek który należał do powstania w Warszawie 
za Kościuszki chciał dzisiaj stanąć w stronie nam przeciwnej. 
Gdym dalej cokolwiek postąpił, ujrzałem przy świetle re- 
werberów pułk strzelców komiyeh uszykowany w linji 
bojowoj frontem do miasta. Przed tą linją spotkałem na 
przodzie pułkownika \V y leży ńskiego, który podawszy mi 
rękę zapytał, co się tam dzieje w m ieście? a lubo sam o 
tćm najmniejszej nie miałem wiadomości lecz że p iz\b) 
wałem z miasta nie wypadało mi wyrzec żadnej niepew
ności , aby nić osłabić nadziei między swojemi. Odpowie
działem przeto że wszystko idzie najlepiej i ze na wszystkich 
punktach nasi mają przewagę. Tu się Wyleiyński zapytał 
a cóż robi Chorzowski, odpowiedziałem ze bije Moskali. 
Gdy coś dajej do mnie przemawiał, przybywa jen. \\ nic. 
Krasiński, przywitał po nazwisku i wziąwszy za r?kę ści
snął ją moeno i schyhwszyyię z konia mówił mi cos do ucha. 
A że mam słuch przytępiony jeszcze od bitwy Lipskie;, 
nie mogłem dosłyszeć co było mówionemu Oświadczam mu 
tedy iż nic nie usłyszałem, wtenczas powtórnie powierza 
niewiernemu słuchowi to co. wprzód m at objawie. Ale i 
powtórne usiłowanie nie było szczęśliwsze. Na moje oś
wiadczenie jż nie usłyszałem, po trzeci raz sony la się co
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utiha, a gdy COŚ zaczai mówić, pomiędzy Ł torem! wyraza
mi zrozumiałem O jczy zn a , przyjeżdża jakiś jen. rossyjski 
(jak rai się zdaje, Pęcherzewski) który zawoławszy mnie 
po nazwisku i stopniu odezwał się w te słow a: « Przyjeż
dżam tu w jmieniu W». Księcia podziękować panu porucz
nikowi za to iz w  czas tak potrzebny przybywasz do nas 
z dochowaniem ,wierności należnej J.'C. K. Mości.» To po
wiedziawszy odjechał. Rażony zostałem jak piorunem, wszy
stkie moje ommamienia znikły i ujrzałem się z rękami i 
nogami • zwiazanemi , w  mocy , naszych nieprzyjaciel1. Ale 
pomny na prawidło że w wojnie trzeba umieć znieść złe, 
którego naprawić nie można i usiłować zrobić je jak naj
mniejszym , począłem jak najzimniej rozważać moje poło
żenie, Wzląść 4 działa dostatecznie opatrzone w amunicję 
w  celu wspierania sprawy ojczystej a zaprowadzić je do 
nieprzyjaciela i oddać je w jego rozporządzenie, jest zaiste 
jednem z zdarzeń najsmutniejszy cl). Ale jak się wycohiąc 
z takowego położenia? Trzy mi się środki przedstawiały.
1 dać z dział ognia do nieprzyjaciela i poledz chwalebniej 
2. zrobić ocłwrot ku swojm; 3. Przyjmując rolę sprzymie
rzeńca jaką mi nieprzyjaciel nadawał, czekać czasu któryby 
zmienił nasze położenie. Pierwszy środek najłatwiejszy do 
wykonania bo wiedziałem że wszyscy w szkole przyjmą go 
z zapałem największym ; jednak nie. rozwiązywał kwestji, 
bo śmierć kilkudziesięciu bombardierów i kilkudziesięciu 
szasserów na których naprzód uderzyć wypadało, nie mniej 
hv oddala w  ręce nieprzyjacielowi działa i amunicję, który 
znalazłby ludzi potrzebnych do ich usłużenia : skądinąd łat
wość zdobycia czterech dział bez eskorty postawionych o 
kilkadziesiąt kroków przed frontem nieprzyjaciela , mogłaby 
go ośmielić do kuszenia sic o pozyskiwanie dalej podoimy cii 
tryumfów. Drugi środek łatwy do wykonania piechocie 
bib kawalcrji, niepodobny mi się zdawał dla artylłerji bez 
eskorty. Trzeci nakonicc chociaż przeciwny uczuciu i prze
konaniu mojemu i całej szkoły, zaspakajał wszystkie wa
runki wydobycia się z położenia w ktorem chwilowo po
stawiony zostałem, ho dopóki bombardiery będą przy działach 
takowe przeciw naszej sprawie nigdy użytemi nic będą, 
a 7. najmniejszej okoliczności połączenia się ze swojemi ko
rzystać nie będzie wzbrónnćm. Zdecydowałem się na ostatni. 
Gdy przybyłem przed kolumnę artylłerji i opowieoziaieni 
nasze położenie bombardierom, rospacz i gniew niepodobne 
do opisania ogarnęły wszystkich. Domagali się aby działa 
odprzodkować i ginąć. Trzeba było łagodzić i zaspokoić■

< 8 )



( « >
umysły i cieszyć nadzieja iż czas sam tylko i cierpliwość 
sprowadzić mogą przyjemniejsze dla nas koleje. Oddziałowi 
podof. Pikulskiego z kilkunastu żołnierzy od piechoty, pole
ciłem, .aby korzystając z ciasnych ulic dostał się do miasta, 
zawiadomi! związkowych 0 naszem położeniu i zapewnił ich 
aby się moich czterech dział nie lękali, bo te im izkodzić 
nie będą. Oddział piechoty polecenie to szczęśliwie wykonał. 
Wkrótce przybył do innie adjutant WRcia z rozkazem iżbym 
natychmiast ruszył z działami do Belwederu. Trzeba było 
wynaleść jaki pozór dla uzyskania c’zasu, bo zawsze sądziłem,- 
jeżeli tu któs miał działać ze mną przeciwko siłom rossyjskim to 
powinien sięcbjawic. Powiedziałem przótO' temu adjutanlowi 
że mam rozkaz od jen. Redeł abym się stąd nie ruszał, aż 
p -ki mi sam rozkazu nie przywiezie. Za tym przyjechał drugi 
a potem trzeci i ćzwartr hutant z podobnemi rzokazami, 
wszystkich zbyłem p o ' ’• pierwszego odpowiedzią.
W tern przyjeżdża i ¿aże mi iść do Belwederu i
sam odjechał. Dc ynęlo aby siła która uiiala mnie
wesprzeć Wyk . na szasserów nie tylko iż liczyć
już nie w yr .aleźało porachować ich do rzędu nie-
przyj bydź posłusznym, ale gdy wyruszam
z dzi . .i znać bombarchery że po za linją szasserów.
na j lroDi Mokotowskiej Stoi jakaś kolumna piechoty:
zam ania się Wprost do Belwederu udałem się drogą
do Wskich rogatek.- Gdym przybył naprzeciw piecho
cie nałem mój oddział i> sam udałem się do piechoty
ab : obi cerami rozmówił i ułożył czy nie będzie można
cc ząć działach (3) W piechocie wszystko było w poru-
s; łopytuję się żołnierzy o officeró-w, gdy ci mnie do
l ;ą doprowadzić słyszę turkot wozów i odchodzące
j ,iała, pospieszam za niemi i dowiaduje się że jen.

am pązyjechał,- stanął na czele szkoły i prowadził ją 
rederu. Gdym się wydostał na czoło kolumny artyl- 

l ta wchodziła między ścianą kolumny kawalerji ros- 
j uszykowanej frontem do drogi od Belwederu do 

idącej. Uformowano moje działa między pułkiem 
'ow i Ułanów rossyjskich.' Tu do mnie przybywali 
po drugim jenerałowie rossyjscy i adjutanci WKscia. 

pujac mnie pochwałami, dziękując jak najczulej i dzi- 
się jak mogłem marsz tak awanturniczy odbyć w tak 

Ikiin czasie, kiedy oni od pułku Wołyńskiego w punkcie 
•ównie bliższym stojącego, dotąd nie mają żadnej wiado- 
ści. lem wzywa mnie na drogę jen. Rożniecki i wysy
p y  najszummejsze pochwały dla mnie i dla szkoły całej,



Wydaje rozkaz- abym razem z kawaler ją poszedł i  dworni 
działami 12°. f. dla przywitania powstańców. Odpowiedzia
łem iż niemam żadnego ladunka. Jakto, rzecze, wszak 
zarapportowano WKciu ie przybyłeś z amunicją. Odpowie
działem iż mam Wprawdzie trzy beczek prochu i kule ar
matnie ale żadnego Worka j zamyślił się Roźriiecki i po zro
bieniu kilku niewiele znaczących pytań, jakoto: co widziałem 
W mieście , jakie siły w pochodzie moim spotkałem i. t. p* 
oddalił się. Gdym powrócił przed front moich dział, zna
lazłem całą szkołę bombardierów zgromadzoną, która za 
pośrednictwem podof. Wysockiego oświadczyła mi jak na- 
następuje : fe  szl oła niema byńajmnjej mi nic do wyrzucenia 
źem ją tu przyprowadził, bo do tego rozkazy mi wydane 
zobov, ięzywa.y, ale gdyśmy stanęli wśród naszych nieprzy
jaciół mimo naszej woli, postanowieniem nieodzownem szkoły 
jest, aby byli uważani jako je. cy rossyjscy nie zaś jako ich 
sprzymierzeńcy i na mnie wkładają ten obowiązek abym 
ich postanowienie władzom rossyjskim objawił. Miałem 
wicie trudności aby ich od postanowienia szlachetne go 
Wprawdzie^ ałe nieużytecznego odwrócić. Wystawiałem im 
że w  ar,ty i! er ji armaty są machiną wrojny że człowiek 
jest tylko dodatkiem. W obecnym stanic gdy my udajemy 
sprzymierzeńców rossyjskieb, działa nasze są tylko w ich 
niew oli, ale jeżeli zrealizuje się postanowienie szkoły, wten
czas zmienią się role, my zostaniemy niewolnikami, a ar
maty nasze Sprzymierzeńcami rossjan, bo nie trudno im 
będzie przeznaczyć ludzi cło-usługi dział, a wśród ulic przy 
działano nabitych hartąęzami, każdy człowiek jest dobrym 
kąnomcrem. Na to szkoła bombardierów zapytała m nie, 
a jeżeli nos prze r acz. do dawania ognia przeciw  ̂ swoim- 
coź poczniemy ? Oepowiedzialem iż spodziewam się żc tego 
smutnego położenia dla nas unikniemy, skoro pochowamy 
ła/iduki kartaczowe i w orki, a zostawieniy beczki z p r o 
m em  i kule', a gdyby i to nie pomogło i gdybyśmy się 
znajdowali w smutne) konieczności dawania ognia, wszakże 
uczyłem was strzelać trafnie, następnie potraiicie celować 
t.uv aby wasze .pociski gdzieindziej nie do swoich trafiały, 
okąd mad czyż nie poda się nam w tenczas sposobność 
połączenia się ze swemi. i o zaspokoiło nieco szkołę, iłom- 
bardiery schowali ładunki kartaczowe i część w orków , 
resztę zaś którą usryc niemożna było zdarli i rozrzucili.

tem wzywa mnie powtórnie Rożniecki i w te przema- 
■\via siowa . « Masz Pan pole otw arte do zrobienia świetnej 
karjery , ty:- o- staraj się z całą encrgją do niej przyłożyć.
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Powstańcy nie mają jeszcze ani organizacji, ani ładunków 
potrzebnych do boju. Pójdziesz z czterema działami i z ka- 
walerją, gdy się zbli ycie do powstańców na mój rozkaz 
odprzodkujesz działa, dasz z każdego szybko po dwa razy 
Ognia, to zrobi zamieszanie i nieład w ich kolumnach, wten-r 
czas kawalerja tuż za działami uszykowana wpadnie i do
kona reszty.» Tiomaczyłem się iż brak kompletny ładunków 
niepozwoli mi dopełnić danego rozkazu. Zachęca! mnie abym _ 
kazał worki robić; tiomaczyłem się brakiem rassy. Wszak 
wiadomy rzekł w artyllerji sposób nabijania dział bez wor
ków" za pomocą szufli, a nie mógłbyś Pan tego użyć? Prawda 
odpowiedziałem jenerale, lecz skąd my tu szutli dostaniemy, 
chyba że ją sprowjadziemy z arsenału.

Rożniecki po długiem namawianiu abym myślał o sposo
bach zrobienia kilku ładunków odesłał mnie do dział, a sam 
poszedł ku WKsięciu który .zbliżał się aleą rozmawiaiąc 
z konsulem Praskim. Gdym wrócił do dział podofhcerowie 
szkoły bombardierów objawiają swój zamiar iż mają działo 
nabite kartaczami i wycelowane na aleę, skoro WKsiąże 
nadejdzie, dadzą ognia i sprzątnąwszy go sami zginą; lecz tym 
sposobem oswobodzą Ojczyznę. Nie mogłem podzielać ich 
szlachetnego zapału, bojm iprć WKcia nie zdawała im się,/, 
rozwiązywać naszej sprawy, a przeto poświęcenie młodzieży 
która będzie mogła sposobniejszą znalesc porę do ofiary 
życia dla Ojczyzny, uważałem za wyskok niewczesny i 
krok ten Rozpaczy odradziłem przekładając że jeżeli na tym 
punkcie na którym jesteśmy plan działań jest chybiony, to 
przez to Rewolucja nie jest bynajmniej przytłumioną, a 
zachęcanie nas przez Rożnieckiego do działania przeciw lu
dowi są najsilniejszym powodem, abyśmy się zacłiow ali 
przy tych czterech działach jedynych które w tej chwili 
rossjanie maią przy sobie, dla nie dozwolenia użycia ich 
przeciw naszej sprawie. Te i tym podobne uwagi trafiły do 
przekonania szkoły bombardierów, lecz me mogły wlać 
wr nią tej rezygnacji i spokojnosci do których zachęca em.

Tymczasem różnego rodzaju figury przechadzały się mię
dzy parkiem szkoły i zdawały się wszystkie jej poruszenia 
obserwować. Najnieznośniejsza lego gatunku wizyta była 
kap. Trębickięgo adjut. WKcia. Przechodząc się pomiędzy 
działami na wszystko dawał baczność, lustrował, robił często 
zapytania które mnie w ambarass wprawiały i z który en aby 
się wywikłać trzeba było wypowiedzieć wojnę prawdzie. I 
tak pomiędzy mnemi wziął mnie na bok i pytał, czy jestem 
pewny dobrego ducha szkoły, musiałem go zbyć odpo-



wiedzie że się o to nie troszezę, bo u mnie wolno myśleć 
co się komu podoba, ale każdy robić musi co ja rozkażę. 
Gdy późnićj znowu objawił źe słyszał jednego podoficera 
roznoszącego buntownicze mowy pomiędzy żołnierzami, i 
gdy domagał się aby go przykładnie ukarać dla zapobieżenia 
szerzeniu się złego ducha, musiałem go prosić aby w tym 
punkcie mnie zostawił całą odpowiedzialność, gdyż spo
dziewam się ze na nipie niema żadnego podejrzenia. Gdy pro
testował się i oświadczał całe we mnie zaufanie, pytał się 
czy mogę zapewnić (bo zapewnjenia tego W lue wymaga) 
że szkoła w razie jakiego zamięszaniawkawallerji nie odwróci 
S1ę przeciwko niej. Musiałem mu dać to zapewnienie. Te 
i tym podobne komraunikacje z powiernikami WKcia o ile 
zatruwały, goryczą moje położenie, o tyle z drugiej strony 
przynosiły ulgi w ówczesnym stanie rzeczy, bo za pomocą 
ich dowiadywałem się p wgzygjkiem co się dzieje w mieście 
i poznawałem dokładnie stan umysłów i zatrwożonego ducba 
w  nieprzyjacielu. Wiadomość 0 śmierci jen. Potockiego i 
dziesięciu innych jenerałów (jak oni utrzymywali) rozno
si a w  nieb postrach, ą w iph dowćdzcach wyrodziła po- 
pomięszanie i osłupienie. Miło było spoglądać j k  mając do 
rozrządzenia cztery pułki najpiękniejszej kawalerji nie umieli 
jej użyć i utrzymywali ją w zupełnej nieczynności.

W tern dał się słyszćć w mieście odgłos dział, o ile nas 
pn przejął radością, o tyle w szeregach nieprzyjaciół spra
wił postrachu i zamieszania. Wkrótce przysłano rapport 
1 U kolumna powstańców przybyła ną Nowy-Swiat 
później źe druga kolmnna dąży od Solca. Wydane zostały 
rozkazy dowodzpom, iż w razie attaku powstańców kawa
leria cofnie się wraz z memi czterema dziąłami za rogatki 
Mokotowskie.

W oczekiwaniu wypadków stanowczych przepłatanem 
nadzieją i obawą spędziliśmy resztę nocy. Skoro dzień za
świtał musieliśmy wraz z kolumną kawalerji rosyjskiej 
wyruszyć za Mokotowskie rogatki. Tam postawiono o kil
kadziesiąt sążni od rogatek dwa dziaja na drodze a dwa obok 
niej, kazano odprzodkować i wycelować na rogatki. W krót
ce WIkie kazał je zaprzodkować i stanąć za karczmą między 
rogatkami a Mokotowem położoną. Tam przepędziliśmy cały
w -T  i 30 ,Lf  °P' ’ Prz^ 0gniskii rozłoźonem przy drodze. 
Widok jeńców prowadzonych przez Szasserów, z którymi 
ci o vi utnie się obchodzili zasmucał i rozkrwawial nasze 
serca Bombardicry w uniesieniu lżyli szasserów i ostro wy- 
rzucali całą niegod/.iwość w ich postępowaniu, %a zbliżeniem 
się nocy przybył pluton kawalerji rossyjskiej dla dopełnienia
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rozkazu, aby szkoła między pułkami rossyjskiemi na praw* 
drogi Mokotowskiej uparkowała się. Zaledwom stanął na 
miejscu oznaczonem przybył jen. Gerstenzweig i zwykłym 
trybem innych jenerałów rossyjskich, podziękowawszy mnie 
i całej szkole za gorliwość w służbie JCKMci, kazał czterem 
działom z baterji jen. Korf które przyprowadzał z Góry u- 
szykować się na lewem skrzydle mojej baterji, jen. ten 
pojechał do WKcia, a powróciwszy pytał mnie, po wielu 
mam lndzi do usługi dział? na odpowiedź iz po ośmiu, 
rozkazał szkołę bombardierów podzielić w  równi z kano- 
nierami rossyjskiemi do dział, a źe ich było po dziesięciu 
da usługi działa, wypadało przeto do każdego działa po 
czterech bombardierów polskich i po pięciu lcanonierów rost- 
syjskich, nadto do każdego działa miał bydź wyznaczony 
jeden podofficer polski i jeden rossyjski. Cztery działa miały 
bydź pod komendą moją z dwoma officerami polskieżni, a 
cztery pod komendą officerów rossyjskich. Artyllerja tak 
rozrządzona miała uderzyć w  nocy na powstańców. Na to 
odpowiedziałem, smutno jest panie jen. że szkoła bombar. 
która tyle dała dowodów gorliwości, teraz jest nieufnością 
okryta. Ale czy pan zaręczysz, rzekł Gerstenzweig, że bom- 
bardiery sami zechcą strzelać do powstańców. To jest inna 
kwestja jenerale, rzekłem, strzelać do powstańców ani 
mnie ani bombardierom nie w olno, ho czernie dla nas są 
powstańcy ? są to bracia nasi: a do brata i obłąkanego na
wet strzelać się nie godzi. Z zimną krwią odpowiedział Ger
stenzweig iż każdy ma swoją moralność i że tę którą obja
wiłem on szanuje we mnie, ale cóż robić kiedy taka jest 
wola WKcia. Przyrzekł jednak oświadczenie moje przedsta
wić JCXMpsci. ,  « .  v * * •

Całą noc przepędziliśmy w  największej niespokojnosci. 
Przed świtem jen. Gerstenzweig wróciwszy od WKcia ob
jawił jego wolę, iż w  razie attaku wojska na Warszawę, 
szkoła bombardierów ma być wolną od boju, toż samo i 

v jenerał Ilcdel powtórzył.
Grzeczność ta która mogła bydź wziętą za skutek wspa-i 

niałomyślności nieprzyjaciela, uważaną od nas była jako 
wypływ niemożności attakowania Warszawy i pod tym wzglę
dem widziana, mocno nas ucieszyła i osłodziła smutne nasze 
położenie. Z jednej strony zaspokojeni zostaliśmy iż sprawie 
ojczystej nie zaszkodzimy, lecz z drugiej strony uwięzione 
nasze chęci wspierania tej święty spraw y, boleścią przej
mowały nasze dusze.

Na wstępie d. 1 Grudnia ujrzeliśmy błonia Mokotowskie
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zakryte piechotą rossyjską, która się połączyła z kawaleiją. 
Wkrótce przybyła reszta baterji K orfa, a w nocy bątcrją 
Gerstenzweiga ze Skierniewic.

Dnia 2 Grudnia dowiedzieliśmy się, o wejściu pułku i 
strzelców pieszych do Warszawy. W nocy z 2 na 3 gruda, 
jen. Gerstenzweig zwoławszy kilku jen. rossyjskieh przy 
jnojej baterji, objawił inyze całe Wojsko polskie jest w pow
staniu. Ze odtąd juz nie chodzi o zdobywanie Warszawy, 
lecz o uskutecznienie odwrotu. Ze posłano ju,ż do Karcze- 
wia aby statki przewozowe do przeprawy przygotowano, 
jeśliby tam powstańcy ich ubiegli, wtenczas wojsko ma 
uskutecznić przeprawę pod Puławami, a w razie niemożności

ykonania jej w tym. punkcie; wtenczas nie pozostaje jak 
odwrot uskutecznić do Galłicji. Prosił jenerałów aby utrzy- 
mywali dobrego ducha w armji, bo położenie jej lubo jest 
p rzykre, lecz nie jest krytyczne. Ze 8000 gwardji JCMci 
mogą bydź niepokojone w odwrocie, lecz takowy zatarno^ 
Wany m bydź nie może. Wiadomość tę odniosłem szkole 
bombardierów, radość jaką ona w szkole zrodziła niepo-r 
dobna jest do opisania j lecz po krótkiej chwili, ogarnęła 
ją obawa aby rossjanie w odwrocie swoim nie zabrali ją 
z sobą. Poczęto naradzać się nad środkami jakiemiby można 
dostać się do swoich. Koiłem tę ich szlachetną niespokoj- 
ność, utrzymując ża gdy rzeczy doszły do tego stopnia, 
nie tylko te cztery działa którym usługujemy ale wszystkie 
inne które są obok nich muszą pozostać w  Polsce : zachę
całem aby zachowali sie spokojnie oczekując tej pomyślnej 
chwili, która jeśliby się nie przedstawiła, wtenczas pomy- 
slemy o środkach wydobycia się z naszej niewoli. . . . .

Dnia o grud. zrana przybył od szasserów off. Męciński i 
udzielił wiadomość że pułk ten umyślił na przebój pójść do 
miasta i połączyć się ze swemi. Wzywa przeto szkołę bom
bardierów aby usiłowanie swe z pułkiem szasserów ziedno- 
ezyła. Rozruch ogromny zrobił się między członkami szkoły 
chciano natychmiast przystąpić do połączenia się z pułkiem 
szasserów. Wstrzymałem to poruszenie , ho wiadomość przy
wieziona niczdawała mi się pewną. Sam udałem się do pułku 
szasserów i rozmówiwszy się z jen. Kurnatowskim dowie-, 
działem się że nie chodzi tu o przerżnięcie się do Warszawy 
lecz że pułk ma pozwolenie wrócenia do swoich. Prosiłem 
go aby gdy pułk będzie Wyruszał zabrał z sobą i szkolę 
bombardierów z czterema działami. Co mi Kurnatowski 
przyrzekł i wkrótce po powrocie moim do baterji przysłał 
officera z uwiadomieniem że pułk zabiera się do marszu.



Kazałeiń zaprzodkować moje działa i wyruszyć, gdy to się 
Uskutecznia jen. rossyjski Korf każe mi zatrzymać działa, i 
Czekać na rozkazy Gerstenzweiga, niezatrzymując ich tłu
maczyłem się, że z woli WKcia przechodzę, pod rozkazy 
Kurnatowskiego. W tem przybywa j. Gerstenzwcig zawia
damia mnie iż z woli WKcia szkoła ma wrócić do miasta 
kazał zatrzymać działa, podziękował w  imieniu WKcia szkole 
pożegnał ją i pozwolił dalszy pochód odbywać. Pożegnałem 
się z jen. Gerstenzweig i Korf i z officerami artyllerji ross. 
Łtórzy mnie gościnnie w  swoim biwaku podczas mojej trzy- 
dniowej niewoli, przyjmowali. Połączony z pułkiem szass. 
przybyłem do Warszawy i

Na tem kończę wyrciąg z moich pamiętników. Skreśliłem 
Wiernie wypadki do których w nocy 29 listop. należałem. 
Zatwierdzenie ich znajdzie czytelnik w  osobach które w cią
gu opowiadania wymieniłem. Wprawdzie niektóre z nich 
podczas morderczych bojów rewolucji oddawszy należny 
dług Ojczyźnie spoczywają szczęśliwie w mogiłach z ziemi 
iej usypanych, lecz są inne które wywięzuiąc się jeszcze 
z tego długu, znajdują się dziś w pośród Emigracji. (4)

Teraz wracam do zarzutów poczynionych mi przez hi
storyka Niemieckiego. Pominąłbym je milczeniem jeżliby 
dzieło jego nosiło tytuł Pamiętników zebranych z opowiadali 
Polaków przejeżdżających przez Niemcy : bo wtenczas każ
demu w padłoby na uwagę, że w dziele podobnego rodzaju, 
ten świetniejszą kartę zajmie kto więcej autorowi powie
ści dostarczy : a biada temu który z autorem nie miał spo
sobności rozmawiać; Ale dzieło Spaziera nosi tytuł Historji: 
przed jej Trybunałem poważnym winien się korzyć każdy 
człowiek, wielki czy mały. Ja od wyroków historji Spa
ziera odwołuję się do sumienniejszej historji.

Zarzuca mi Spazier, icr przez opieszałość, brak przyto
mności umTsłu, sparaliżowałem jedno z działań najważniej
szy eh którego plan był mi wiadomy i którego dokonanie 
ł^yło mi poruczone. — Ciężkie obwinienie— lecz rozbierzmy 
szczegóły przez autora do potępienia mnie przywiedzione.

1°. Powiada autor że .« Czekano na próżno przybycia po- 
« rucznika Nicszokoć który udał się do obozu z czterema 
«działami, dla sprowadzenia stamtąd ładunków'» Potrzeba 
było abym Większą rolę miał w  rewolucji, niż była mi zo
stawioną, dla wplynienia stanowczo na udanie się lub znisz
czenie planów rozbrojenia k a walor j i rossyjskiej : potrzeba 
było abym wiedział o tym planie i ułożył się o punkt że
brania się i god/.iu£ rozpoczęcia walki. Wszystko to był*

( 4 5 )



źhi tajnem aż do chwili gdym spotkał Wysockiego, który 
nic więcej m in ie  objawił, jak tylko wskazał miejsce 
w  k torem imam stanąć. Cóż znaczy to twierdzenie : czekano 
na próżno przybycia por, Nieszókoć. Ci którzy mieh dzia
łać przeciw wojskom rossyjskim koło Belwederu postawio
nym , jakże mogli wiedzieć o mojem lam przybyciu, kiedy 
nikt te związkowych nie ułożył się ^poprzednio ze mną o 
podobnem działaniu. Rzuciłem się w odińęt rewolucji nie 
jako naczelnik siły jakiej Zorganizowanej, lecz jako czło
wiek prywatny, a przyrzeczenia jakie jednerim ze związko
wych zrobiłem, iż podzielę ich usiłowania, faie były tego 
rodzaju, aby ich zapewniły iż stanę z działami tta czas w pun
kcie mi niewiadomymi

Ze posłano mnie do obozu po ładuuki z dzterema działami: 
a to nowa bistorja J kto mi te cztery działa mógł dacii, i 
skądby ładunki do dział znalazły się w  obozie. 0  tych czte
rech działach które w obozie w szopie złożone były, zapewne 
ani myśl nie przyszła związkowym. Ja sam gdym Stolzmanowi 
przyrzekał stanąć ze szkołą artyllerji lub bombardierów, 
nie mogłem wiedzieć z pewnością czyli sprowadzenie ich 
z obozu da się uskutecznić, bo to ulegać mogło wielu ko
lejom problematycznym- Mogłem przyrzec stanąć ze szkołą 
bombardierów łub artyllerji, bo jako instruktor pierwszej 
i jako professor chemji w drugiej* inoglem spodziewać się 
znając duch patryótyćztiy indiwiduów obu tych szkół" iż 
usiłowania zrzucających jarzmo rossyjskie podzielą, lecz 
przyrzekać przyprowadzić działa z obozu, byłoby to oszu
kiwać siebie i drugich; bo zapewniać kogo o tem , o czem 
sam nie mam pewności, uważam za najwyższy stopień eiFron- 
terjij która nie jedną sprawę na szwank naraziła. Inna jest 
rzecz Usiłować co zrobić ̂  a inna obiecywać co dokonać. 
Na wstępie rewolucji wypadało mi usiłować robić to co się 
nada i co można będzie zdziałać. Gdym stanął na czele szko
ły bombardierów * postanowiłem pójść do obozu po działa, 
abym w razie gdy się to uda mógł wesprzeć niemi działania 
ludu uzbrojonego : w tym celu dążyłem do obozu. Spotkanie 
się z Wysockim nadało inny kierunek memu pierwotnemu 
postanowieniu, i od tćgo momentu działa te poczęły wpły
wać w plan ogólny działań.

Bajeczka o kiessonacb i ładunkach iest niedorzeczną. 
Każdy ofiicer, każdy żołnierz artyłleiji wiedział', że ładunki 
ostre są na Pradze, a ładunków kartaeżowych i prochu 
tyle było w Laboratorium ile ich w nocy 29 list. nie wypo- 
trzebowąuo. Śmiesznym byłby te n , k toby rozpoczynając
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rew olucję , kłopocił się w  pośród Warszawy brakiem 
Wozów do przewiezienia amunicyi.

2°. Zem za późno prowadził (fiiala do koszar Radziwi- 
Jowskich. 0  przeznaczeniu mojem do koszar Radzi wił ow- 
sk ick , po pierwszy raz z history i Spaziera dowiedziałem
się? wprzód od nikogo podobnego rozkazu nie odebrałem.
Co do późnego przybycia do kościółka okrągłego , kto 
zważy przestrzeń od arsenału do laboratorium, ztanitąd 
na wolskie rogat1 i do obozu artyUeryi, a ztąd do koś
ciółka , niech osądzi czy można było prędzej zdążyć. 
Cały marsz odbywał się biegiem, h<J> krokiem przys
pieszonym. Zdaje mi śię źe spóźuicme przybycia nu by o 
powodem sparaliżowania działań , ho przez ten czas 
nieprzyjaciel niewzmocnii się koło belwederu, (o) A przy
bywałem dostatecznie w am unie yę zaopatrzony, wtenczas 
jeszcze kiedy Potocki lud rozbrajał przy Panku kiedy 
związkowi nie zajmowali więcey jak przestrzeń kolo 
arsenału i ulicę długą, kiedy jeszcze nie mieli amunicji. 
Chcącym działać nigdy nie jest późno.

3°. 7 em zapytany o powody mojego przybycia, nie 
umiał się usprawiedliwić. Najsumienniej zaręczam , źe o 
powody przybycia ód nikogo przed Pułkiem Szasscrow 
badany nie byłem , i od razu nie wiem zkąd i za co, 
powitany zostałem wiernym sprzymierzeńcem Rossy an . 
niemiaJem przeto żadney sposobności zdawania popisu 
z umiejętności tłumaczenia się.

4«, Zę straciwszy całą przytomność umysłu, przeszedłem 
do woysk WKcia. Jeźelim przyjął tytuł sprzymierzeńca 
Rossy a n , nie było to dziełem straty przytomności 
umysłu , lecz skutkiem rozwagi i przyjętego przeżeranie 
postanowienia w  owey chwili. Nie było zbyt wiele czasu 
do rozmyślania , a decydować się szybko wypadało. 
Czyli ta decyzja była dobrze lub źle obrana, to jest rana 
kwestja : lecz wypadki mówią za jey korzyścią. Bo pytam 
się co by wypadało skuteczniejszego zrobić , gdy przy- 
byw tzy na mieysce wskazane do działania , o którego 
planach nie wiedziałem, zamiast swoich których wes
przeć miałem , znajduję nieprzyjaciół. Nie było moją 
ruissvą abym sam przez się zdecydował rozprawę w tym 
punkcie, lecz abym ją posiłkował. Powinienem był tani 
znaleść glos podobny głosowi Wysockiego , któryby ob
jawił mi plau i wskazał eo mam działać. ÓV nneyscc 
podobnego głosu znajduję rozkazy WKcia : no kogo 
należało uwolnić uraię od tych rozkazów? do^ Pułku
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« Szasserów przed frontem którego te rozkazy panowały, 

A że ni¿t się nie okazał któryby ze mną staną! do dzia
łania, wybrałem z!e jak naymnieysze. I cóż ztąd wy
nikło ? o to , źe jeźli sprawie ojczysley moje działa 
usłużyć me .mogły, to przynaymniey zaprowadzone do 
nieprzyjaciela , ten sam skutek zrobiły dla obu' stron- , 
jak gdyby były pozostały w obozie. Wszelka inna de- 
cjzya oddałaby nieprzyjacielowi cztery działa dobrze 
zaopatrzone z których nieomieszkalby korzystać. Lubo 
zawsze jestem lego przekonania , że gdy lud powstaje 
tak jak Warszawski, tam na próżno przeciwko niemu 
zatacza się działa , jednakże nie ulega wątpliwości , że 
cztery działa użyte w pierwszych chwilach powstania , 
mogłyby na wielkie klęski lud narazić,

(ó) Zem przez przeyście moje do woysk WKcia , utrzy
mał pułk szasserów w błędzie.

Wszelkie w powyższych numerach pokrzywienie faktów 
nic na karb autora bistoryi , lecz autora powieści polj- 
1 one hyc winno. Historyk przyjął to co mu opówia- 
<łanem by lo. Lecz co do tego puńktu Spazier nie wezwą! 
pomocy krytyki i został pod wypływem opowiadaćza 
bajeczek.

Wszak historyk naprzód w  swey relacyi umieścił, że 
« jenerałowie którzy zostawali przy WKciu> posłali do 
e miasta pułk polski strzelców konnych gwardyi pod 
k rozkazami jener. rossyjskich, Dannenberga i Fentscba . » 
A więc pitlk ten już wyznaniem samego historyka w y
konywał rozkazy WKcia przed mojem tam przybyciem, 
więc j tu me z mo;ey przyczyny pozostawał w  błędzie , 
jeżeli tylko błędem zbrodnię walczenia przeciw swoim 
mianować się godzi: jakże można wyrzec żem ja nie
przytomnością moją utrzymał W błędzie pułk, który j„Ź 
od dawna dopuścił się tego błędu. Nadto historyk 
poniżey wyrzekł. « Gdy pułk szasserów przybył na 
u plac Alexandra > spotkał cztery działa z k t|rem i 
« porucznik Nieś?okoć wracał z obozu, » Jeżeli podług 
pi z \ puszczenia historyka pułk len jeszcze się wą
chał , jeżeli nie był jeszfcze w całkowitym błędzie, i 
jeżeli pozost.-uy w mm jeszcze serca polskie , czyż odgłos 
powstania braci , czyż widok spotkanych czterech dział 
polskich niedosó do niego przemawiały? Chyba źe historyk 
zada , abjm był przemówił do lego pułku jak życzyli 
bomba!diery wymową kartaczy, lecz liicwicm czyby to 
sprowadziło pomiędzy mutii porozumienie i harmonią.



( « )
Zkąd in |i l , jak można przypuścić aby cztery działa mające 
do usługi swojćy trzydziestu dwccb bombardierów , mogły 
wpłynąć na wciągnięcie ostateczne do decyzyi walczenia 
przeciw braciom swoim pułk. kawaleryi gwardyi, Wszak 
większe massy stanowią o losie mniejszyob. Gdyby w tym 
pułku ol) ja wioną była chęć służenia sprawie ojczystej 
Nietrudno było by mu zniweczyć złe zamiary, jeśliby je 
szkoła bombardierów okazała. Ja bym się zapytał coby 
zrobił Różycki, Sznejde i Mycielski, jeśliby baterja stojąca 
przed frontem icb pułku przechodziła do nieprzyjaciela , 
pomijając linię bojową lego pułku. Czyi dozwoliliby do
konać takową zbrodnię 1 czyż pzez to zmuszeni byliby 
z pułkami swemi przejść na stronę nieprzy ; a ciał 1 Niedo
rzecznością przeto byłoby utrzymywać , abym brakiem 
przytomności umysłu lub największą dozą jego obecności , 
mógł wpłynąć w czem kolwiek na moralność pułku szas
serów.

Jest więc rzeczą niezaprzeczoną przez samego nawet 
historyka, że pułk szasserów nie okazał najmniejszej chęci 
wspierania sprawy narodowej. Ztąd nastręczała sio sama 
przez się Spazierowi uwaga następująca. Ze pułk szasserów 
zająwszy stanowisko przy kościółku okrągłym , które było 
punktem zbioru sil mających działać przeciw kawaler)! 
rossyjskiej, stal się niejako panem klucza taktycznego 
całćj rozprawy. On sam mógł połączyć rozrzucone drób- 
niejsze siły i wprowadzić je w działanie j on sam mógł 
przeszkodzić ich połączeniu, i cały plan działań zniweczyć. 
Każdy albowiem z odłamków wojsk tam przybywających, 
słabszy był od pułku szasserów. Cząstkowe uderzanie tak 
strzelców pieszych jak i szkoły bombardierów na nic by 
się nie zdało : bo szkoła bombardierów bez eskorty, a 
kompanie strzelców pieszych bez artylteryi, postawione 
na płaszczyźnie od Belwederu do miasta rozlegającej się, 
wdawszy się w bój z kawaler ja, musiałyby uledz jej natarciu* 
p ulk więc szasserów uwolnił kawaler ją rossyjską od roz
bicia , pułk szasserów uzyskał słuszne pochwały \, hcia. (6) 
Pułk szasserów przeto historyk wojen rewolucji naszej , 
powinien był oskarżać o nieszczęśliwe powodzenie całego 
wypadku lak , jak historyk tryumfów cara uwielbiać będzie 
poświęcenie się tego pułku. Dla. czegóz Spazier stara się 
go niejako wymówić kosztem moim i obciążać mnie nie 
słusznie tak zelży wemi zarzutami ? Jednakże Spazier miel 
obowiązek pamiętać na to prawidło , ze bistor) k  wpizod 
nim rylcem swoim wykuje czyje imię na ochydę po-



toHmości , powinien obejrzeć i rozebrać Wszystkie fakta 
* pochpdfrią krytyki dzieło swe objaśnić.

Pozostaje mi jeszcze nadmienić o szanownym bezimien
nym ziomku , który tak pochlebnych wiadomości o mnie 

i Spazierowi udzielił. Przypisywać sobie dzic}a cudze , robić 
s,ie bohaterem rzeczy niedokazanycb , kosztem cudzym 
pokrywać własne błędy, jest to chorobą od niepamiętnych 
czasów zjawiony w ludzkości. Z lego brudnego ścieku 
ziomek wy czerp md swe nowinki , które po niemc$ech 
rozsiewał. Szkoda że niechcial pójść do czystego źródła 
i zapomniał o prawidle , które wieści powziętych ze słuchu, 
za prawdy historyczne rozgłaszać nie dozwala. Wiadomo 
jednak mu było, ze po rewolucji nikt mnie o wypadki 
nocy 29 listopada nic obwiniał. Ze rapport Wysockiego 
zawierał : rż u postał do kośeiołka okrągłego cztery działa, 
« które przez zdrad? pułku którego nazwizka nie Wymię
te nia , dostały się do WKcia. n

.(a do tego rapportu nic nic wpływałem , i przed zja
wieniem się jego z Wysockim anim się widział, anim 
rozmawiał. Ukc. wiem jak dalece Wysocki w swvm rap- 
porcie jest sprawiedliwym. Lecz jcźli się ułożył o działanie 
w  punkcie danym z pułkiem szasserów, ą len niedo- 
trzymał swego przyrzeczenia , słusznie wyrazem zdrady 
mógł czyn ten ochrzcic, Ja o nic, z pułkiem szasserów 
me umówiłem się i nic mu nie zarzucałem, bo do tego 
żadnego nie miałem prawa , I owszem cały ten wypa
dek przypisywałem wadzie pierwotnego planu , podług 
którego punkt zbioru rozmaitym broniom z różnych stron 
przybywającym , tak błizko nieprzyjaciela i prawie w jego 
obliczu był naznaczonym.

Ziomek który chciał uniewinnić pułk szasserów kosztem 
moim, najniętrafniejszą przysługę wyrządził temu pułkowi,
|  usprawiedliwienie jego zrobił niepodobnem. Przypuś
ciwszy albowiem jak ziomek ęhęiał , że szkoła bombar
dierów wprowadziła w błąd pułk szasserów, (co jest nie 
z-godnem z prawdą , bo jezłiby tak było , pułk szasserów 
oskarżony przez Wysockiego publicznie łatwoby się wy
tłumaczył , a przecież ^ęgo nie zrobił) 5 jakie wynikną kon
sekwencje : Oto szkoła bombardierów przez brak przy
tomności swego dowodzcy i pułk szasserów dla tejże 
samej przyczyny, zmuszone są przejść do wojsk nie
przyjacielskich , zachowując zawsze chęci gorliwe i szczere 

sprawy ojczystej : ho choć działanie w tym punkcie 
zostało chybione, to chęci mogą tylko być uwięzione „

(20 )



ale riie zniszczone- Wiadomo że każda broń nig tfWoj$ 
oddzielne i sobie właściwe przymioty: Wiadomo ż« ar-) 
tyllerja najmniej jest rucliopaą , i jak straszny jest w  bojo 
wsparta piechotą lub kawalerją, tak bez ich pomocy, 
najmniejszego kroku w obliczu nieprzyjaciela zrobić nie 
może. Kawalerja przed wszystkiemi broniami ma naj
większą łatwość przebiegania przestrzeni w  obec nieprzy-» 
jaciela , tak dalece że będąc nawet w  tyle linii nieprzy
jacielskiej , riic powinna się uważać za odciętą od swoich. 
Szkoła bombardierów postawiona między pułkami ros- 
5viskiemi naprzeciw» belwederu pomimo najszczerszych 
chęci , nie mogła z natury swej broni przcdsięwziąsc 
żadnego kroku do połączenia się z braćmi, Pułk szasse
rów 1 tory pozostał przy kościółku okrągłym, ęóż mogło 
wstrzymać od połączenia się z ludem ? Szkoła bombar
dierów miała czystą chęć służenia sprawie ojczystej, lec^
uwięzioną została i nie miała możności zrealizowania swych
chęci. Pułk szasserów miał wszelką sposobność i łatwość 
wspierania sprawy narodowej , lecz nie okazał żadnego 
¿ , tego usposobienia ani chęci. Szkoła bombardierów 
Wzywaną po dwakroc od Rp.żnieckiego do boju przeciw 
ludowi , potrafiła od bezbożnej walki wymówić się, a 
gdy stanowczy rozkaz do tego odebrała od Gersztenzwejga, 
oświadczyła wrącz iż przeciw braciom bic się nie będzie, 
i otrzymała urzędowe uwolnienie W^-cia od należenia do 
boju. Pułk szasserów dobrowolnie rozbrajał lud, zabierał 
niewolników, po nięprzyjacielsku ich traktow ał, i przez 
trzy dni walczył przeciw powstaniu.

Nakonieć sprawa nasza rozsądzoną została przez lud 
warszawski. Za powrotem naszym^, z obozu WKcia, , lud 
powitał szkołę bombardierów radosnym  okrzykiem : pułk 
szasserów przyjął ponurem milczeniem. Dowódzcy pułku 
szasserów lud przeznaczoną karę śmierci raczył darować; 
dowódzcy’* szkoły bombardierów obywatele podali bratnie 
dłonie i ubolewali nad smutnem jego położeniem w ciągu 
wypadków w rewolucji. Wszystko to musiało być wia
dome ziomkowi, nie mogę przeto pojąć, zkądby mu 
przyszło kosztem moim ¡rłćpiac/.yć pułk szasserów, kiedy 
w prowadzeniu się szkoły bombardierów jest wyraźnie 
zapisane potępienie pomicnionęgo pułku.

Lud warszawski okazał się wspaniałym względem pułku 
szasserów: krzywdy sobie wyrządzone podczas rewolucji 
przebaczył, i dozwolił mu w równi z drugiemi pułkami 
ubiegać się ó zaszczy l bronienia ojczyzny na polu sławy^
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Napoleon surowiej by się z nim obszedł, i zapewne na
kazałby mu podobnie jak pułkowi i 0I11U piechoty 
francuzkiej, który w  roku »815 z księciem d’Angouleme 
wałczył w południowej francji przeciw swoim , pokryć 
krepą żałobną orły i wszelkie znamiona honorowe dopóty, 
aź pókiby na polu bitwy nie zmył plamy we krwi nie- 
przyjaciół ojczyzny. Skrzynecki lubił wybierać w tym 
pułku swych rycerzy, i robić ich w ielk im i w swoich 
kłamliwych buletynach. Mogli byli pozostać nietkniętemu 
przy swych patentach swobody na wielkość, a jeźli i to 
jeszcze było dla nich zbyt małe, i je,.li groźniejsza chętka 
przechwałki ich łechtała , mogli w dziele Spaziera do po-, 
tomności się zapisać, i za wielkich bohaterów tam siebie 
Ogłaszać. Śmielibyśmy się z czczej próżności, która im 
kazała gwałtem wdzierać się do nieśmiertelności ; ale 
niechby byli me wynoszących się i nieżądająeych otrąbienia 
W' pokoju zostawili, i ich poczciwie nabytej cichej sławy 
nie szarpali. Zostając śmiesznymi me .ściągnęliby naszych 
może ostrych , lecz sprawiedliwie zasłużonych wyrzutów. 
Rozgłaszając za historję powiastki i bajki po brukach zbie
rane, historyk traci na powadze i wziętośei: opowiadacz 
staje się fałszerzem i oprócz śmiechu który w  czytelniku 
świadomym rzeczy obudzą, ściągana siebie zasłużoną wzgardę,

*—-------  II ■ W PlT-TT ------------ ,

PKZYPISKi.
( 1) Zdarzyło mi się słyszeć kilkunastu ziomków którzy się 

przechwalali zaszczytem zdobycia arsenału. Obecny temu 
czynowi , niepowinienem przemilczeć istoty rzeczy. 
Gdym przybywał do arsenału, nie ozyja noga prócz 
warty nie przekroczyła baryery oddzielającej budowlę 
arsenału od ulicy, długiej. Inicyatiwa wezwania ludu 
do odbicia arsenału zostawiona była szkole artyłlerji 
która najbliższa tego punktu, na ¡pierwsza zbrojnie tam 
przybyła. Gdym ja na czele trzech* podoihcerów stanął 
u drzwi arsenału , reszta podofficerów tćj szkoły przy- 
bywając zbrojna pod arseuał , zachęciła i ośmieliła lud 
do przedsięwzięcia odbicia zbrojowni. Ani mnie ani 
iudiwiduom szkoły artyłlerji nigdy na myśl nie przy
szło , abyśmy z tego czynu zalety szukali : bo przy- 

Ł padkowe położenie nasze w blizkości arsenału, podało
nam sposobność inicyatiwy. /kod inąd roziunieliśmy 
bardzo dobrze , że tca który otwiera drzwi arsenału
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’nie jest jeszcze dowódzcą ludu., lecz po prostu jego 
odźwiernym , i źe nie my sprowadziliśmy w  ten punkt 
lud tłumny który jak fala coraz się zwiększał, i w  krót
kim czasie Wypróżnił całą zbrojownię.

(2) 0  ile dowiedziałem się z opowiadania Kijeńskiego i 
kilku żołnierzy z pułku 4° i G° piechoty z któremi mia
łem sposobność rozmawiać po rewolucji , los (tego 
•oddziału był następujący. Gdy się zapędził za kompa
nią Borakowskiego która z obozu wracała z ła
dunkami na rozkaz jenerała Potockiego, i wpadł 
Za nią na podsienie domu bankowego , tam Borakowski 
Uszykował się pi’zy wojsku lud rozbrajającem pod roz
kazami jenerała Potockiego. Oddział 4° i 5° pułku 
zmieszany nową sceną do której nie był przygotowanym, 
uszykował się na przeciw kompanii Borakowskiego na 
placu banku przy ogrodzie Księżnej Wirtembergskiej : 
w  tem stanowisku pozostał niepewny, co miał przed- 
-siewziąść. Część oddziału udała się dla poszukania swych 
dział i zapuściła się aż na Grzybów, lecz nie mogąc ich 
tam żnaleść, wróciła do swoich. Po katastrofie Potoc
kiego przed bankiem, oddział ten i kompania Bora
kowskiego, stanęły w  szeregach ojczystych.

(3) Były to jak się później dowiedziałem, cztery kompa
nie pułku i 0 i 3° strzelców pieszych. W tej chwili gdym 
stanął z działami przed ich frontem, już one przeszły 
pod rozkazy WKcia.

(4) Z osób mi wiadomych, następujące znajdują się w e- 
migracji : Sztoltzman w Anglji , Czetwertyński i Wo
ronicz w Paryżu, Chajęcki w Gneret w  depailameucie 
de la Creuse, Wysocki w departamencie Lot-ćt-Caronne, 
Pikulski w  Tuluzie, Migorzewski w Bourges.

/g) Gdy się mówi źe nieprzyjaciel nie wzmocnił się kolo 
Belwederu, to tylko w  tem znaczeniu, źe pułk szas- 
serów jako polski, powinien był działać z n am i.— 
Poświęcenie się pułku szasserów sprawie rossyjskiej , 
zmieniło postać rzeczy; lecz ja temu wypadkowi zara
dzić nie byłem w stanie , i jakkolwiekbym x obozu 
•dążył z największą szybkością, jaka nie jest zostawioną 
artylierji , musiałbym być wyprzedzony przez ten pułk 
na punkcie oznaczonym do zebrania się sił mających 
działać przeciw kawalerji rossyjskiej.

£6) Oltaez broszurę Wolickiego , o widzeniu się jego i 
rozmowie z W Kciem , w czasie odwrotu jego do Puław,
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