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Utworze-
nie Legio-
nów Pol-
skich

III rozbiór
Polski

by∏o szlacheckie, a nie ludowe. W tym samym czasie skapitulowa∏o
Wilno. Ostatnim sukcesem powstaƒców by∏ rajd na ziemie zaboru
pruskiego, podj´ty przez gen. Jana Henryka Dàbrowskiego
(1755–1818). Jesienià oddzia∏y rosyjskie zbli˝y∏y si´ do Warszawy.
Nie pomog∏a determinacja KoÊciuszki, który nakaza∏ nawet strzelanie
do uciekajàcych z pola walki. 10 paêdziernika podczas przegranej bit-
wy pod Maciejowicami ci´˝ko ranny Naczelnik dosta∏ si´ do niewoli.
4 listopada rosyjski genera∏ Aleksander Suworow szturmem zdoby∏
warszawskà Prag´, po czym dokona∏ rzezi mieszkaƒców (zgin´∏o
7 tys. cywilów). W liÊcie do Katarzyny II donosi∏ z dumà:

Ostatnia i najstraszniejsza rzeê dokona∏a si´ na brzegu Wis∏y w oczach
ludu warszawskiego. Na Pradze ulice i place zas∏ane by∏y cia∏ami zabi-
tych, krew la∏a si´ strumieniami, zaczerwienione wody Wis∏y nios∏y cia-
∏a tych, którzy szukajàc ratunku, ton´li w jej nurtach. Widzàc swà strasz-
nà haƒb´, zadr˝a∏a wiaro∏omna stolica.

Kilka dni póêniej Warszawa skapitulowa∏a. W listopadzie, jako ostat-
ni, podda∏ si´ gen. Dàbrowski. Powstanie by∏o zakoƒczone.

BezpoÊrednim skutkiem st∏umienia insurekcji koÊciusz-
kowskiej by∏a ostateczna likwidacja Rzeczpospolitej. Po
przeciàgajàcych si´ sporach o Warszaw´ i Kraków,
w paêdzierniku 1795 r. Rosja, Prusy i Austria podpisa∏y
traktat sankcjonujàcy III rozbiór Polski. Stanis∏aw
August uleg∏ rosyjskim ˝àdaniom i podpisa∏ akt abdyka-
cji. Wycofujàcy si´ z Krakowa Prusacy zabrali z Wawelu
insygnia koronacyjne. Wkrótce potem mocarstwa zabor-
cze postanowi∏y, ˝e Królestwo Polskie zostanie na za-
wsze usuni´te z mapy Europy.

Od Mediolanu do San Domingo

Podczas gdy wi´kszoÊç Polaków przystosowywa∏a si´ do
˝ycia pod zaborami, cz´Êç snu∏a plany dalszej walki,
opierajàc si´ na Francji. W 1796 r. starania o utworzenie
polskich oddzia∏ów pod dowództwem francuskim rozpo-
czà∏ gen. Dàbrowski. Wojska te mia∏y byç z∏o˝one g∏ów-
nie z Polaków s∏u˝àcych w armii austriackiej i pruskiej,
wzi´tych do niewoli przez Francuzów. Kadr´ oficerskà
planowano skompletowaç z by∏ych powstaƒców. Ponie-
wa˝ jednak konstytucja Republiki zabrania∏a s∏u˝by woj-
skowej cudzoziemcom, gen. Dàbrowskiego skierowano
do W∏och, gdzie Napoleon, po zwyci´stwach nad Austrià
(por. rozdz. 40), proklamowa∏ Republik´ Lombardzkà.
W styczniu 1797 r. Bonaparte zgodzi∏ si´ na uformowa-
nie Legionów Polskich w s∏u˝bie w∏oskiego paƒstew-
ka. Ich powstanie mia∏o podkreÊliç ˝ywotnoÊç sprawy
polskiej, pogrzebanej przez zaborców. Wed∏ug poetyckich
s∏ów W∏adys∏awa Konopczyƒskiego:

Wzi´cie Pragi, 1794 – rysunek
Aleksandra Or∏owskiego. Wobec
przewagi Rosjan szturm na
umocnienia Pragi trwa∏ zaledwie
4 godziny. Powstaƒcy, przygn´-
bieni kl´skà pod Maciejowicami,
nie zdo∏ali stawiç skutecznego
oporu zmasowanemu uderzeniu
wojsk carskich. W walce poleg∏
jeden z przywódców polskich
jakobinów – p∏k Jakub Jasiƒski.

III rozbiór Polski.
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