


Czasy Nowożytne, tom IN//1998 
Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku

W ładysław Zajewski 

(Gdańsk)

Krukowiecki jest miasta Wallenrodem

„Biada, kto daje ojczyźnie pół duszy,
A drugie tu pół dla szczęścia zachowa 
Oboje w nim Bóg swym piorunem skruszy 
I padnie kiedyś w popiół taka głowa!”

(Juliusz Słowacki, Beniowski)

I. Sytuacja ogólna powstania

W odróżn ien iu  od w odza naczelnego  gen. Jana Skrzyneckiego  R ząd  

Narodowy po bitwie pod O strołęką wykazał duże opanowanie. Dość szybko zostały 

zrekonstruowane poszarpane dywizje i ju ż  10 czerwca 1831 nasze siły zbrojne 

liczyły 52 tys. żołnierzy i 117 dział. „Położenie nasze nie było zatem desperackie 

-  pisze prof. W. Tokarz -  przeciwnie, przy energicznym  i przedsiębiorczym  

kierownictwie wojskowym i politycznym, można było jeszcze wyzyskać dywersję, 

którą sprawiło wysłanie gen. G iełguda na Litwę i doprowadzenie do poważnej 

zmiany położenia w Królestwie” 1.

Niestety, w ódz naczelny po O strołęce ca łą  sw oją uwagę skoncentrow ał 

bardziej na intrygach sejmowych i próbach obalenia Rządu Narodowego niż na 

analizie jakiegoś sensownego planu strategicznego, który zmieniłby bieg wydarzeń 

na korzyść strony polskiej.

1. W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831, Warszawa 1930, s. 419.
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Gen. J. Skrzynecki wdał się w kompetencje ministra spraw zagranicznych i 

na własną rękę rozsyłał noty dyplomatyczne do głów koronowanych w złudnej 

nadziei, iż w ten sposób pozyska jakieś mocarstwo do mediacji na rzecz Polski. 

Noty, te najczęściej nie rozpieczętowane, odsyłano mu z powrotem do Warszawy. 

Rezultat ostateczny tych zabiegów dyplomatycznych wodza naczelnego był raczej 

nieciekawy. Książe kanclerz Metternich w poufnym liście do swego ambasadora 

w Petersburgu Ficquelmonta napisał: „Poddanie wywoła lepsze wrażenie w Europie 

niż wzięcie Warszawy szturmem, aby to ułatwić, napisałem pismo do gen. 

Skrzyneckiego 4 sierpnia”2. W tym czasie gdy gen. Skrzynecki otrzymał poradę z 

Wiednia, aby samorzutnie i dobrowolnie złożył broń przed feldmarszałkiem 

Paskiewiczem (który zastąpił zmarłego w czerwcu feld. Iwana Dybicza), życzliwa 

Polsce prasa belgijska utrzymywała, że losy rewolucji polskiej rozstrzygną się nie 

gdzie indziej jak na... Litwie! Le Courrier belge nr 194 z 13 lipca pisał: „Triumf 

świętej sprawy polskiej zależy w yłącznie od sukcesów insurekcji litewskiej i w 

pozostałych prowincjach dawnej Polski, znajdujących się teraz pod władzą Rosji. 

Nie wydaje się nam, aby Francja skłonna była udzielić realnej pomocy Polsce”.

Gazeta ta ostro potępiła złamanie neutralności przez Prusy i udzielenie 

konkretnej pomocy militarnej feldmarszałkowi Paskiewiczowi przy forsowaniu 

Wisły i przeniesieniu działań militarnych na lewy brzeg rzeki, by od zachodu 

zaatakować stolicę Polski. Akcentując, iż bez tej pomocy pruskiej Paskiewicz 

nigdy nie odważyłby się na tak ryzykowny manewr operacyjny, pismo zwracało 

uwagę, że tym krokiem Paskiewicz wszystko postawił na jedną kartę, albowiem 

przy istnieniu powstania litewskiego, jego szlaki komunikacyjne z Rosją zostały 

zagrożone i w każdej chwili mogły zostać zupełnie przecięte przez korpusy 

generałów Giełguda i Chłapowskiego3. Polska ma przeto możliwości nie tylko 

oporu lecz także zadanie ciężkiej klęski Paskiewiczowi, konkludowało belgijskie 

pismo. Rzecz w tym, że Polska nie może i nie powinna już oglądać się ani na 

Londyn, ani na Paryż. „Powtarzamy tę myśl: Polska musi sama znaleźć środki

2. J. Dutkiewicz, Austria wobec powstania listopadowego, Kraków 1933, s. 122, 
przypis 3.

3. Zob. „Le Courrier belge” nr 197 z 16 VII 1831 i nr 211 z 30 VII 1831, gdzie 
napisano: „Paskiewicz po przekroczeniu Wisły znalazł się w sytuacji Cesarza, który 
przekroczył Rubikon. Odtąd wszelki odwrót jest dla niego niemożliwy, zaś Polacy są 
panami jego szlaków komunikacyjnych”.
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swego ocalenia i tak jak  Francja doprowadziła do ostateczności, przypomnieć 

sobie lipiec 1830 roku i rok 1789”4.

Dramatyzm sytuacji polegał na tym, iż w chwili gdy owo pismo belgijskie 

formułowało swe rady dla kierownictwa polskiej insurekcji, 13, 14, i 15 lipca 

oddziały generałów  G iełguda, Rohlanda i Chłapow skiego w yparte z Litwy, 

naciskane ze wszystkich stron przez Rosjan, złożyły broń w Prusach. N adzieje 

związane z powstaniem  litewskim zostały zaprzepaszczone. Drugim fatalnym 

ciosem dla strony polskiej, ciosem o poważnych i brzemiennych konsekwencjach, 

była pomyślna przeprawa Paskiewicza przez Wisłę pod Osiekiem w dniach 15 -

20 lipca 1831 r. Inicjatywa strategiczna, a także operacyjna, przeszła prawie 

całkowicie w ręce Rosjan. N a czynione mu zarzuty bezczynności w tak krytycznym 

momencie, kiedy m ógł zadać miażdżący cios armii Paskiew icza w' oparciu o 

Modlin, gen. Skrzynecki bronił się cytatem z... Napoleona. „Napoleon powiedział, 

że w żadnym przypadku nie można zabronić nieprzyjacielowi przeprawy przez 

rzekę, czegóż mamy sobie zadawać trudy, mozolić wojsko dla dopięcia celu, który 

osiągnionym być nie m oże”5. „To zbrodnia (przepuszczenie Paskiewicza przez 

Wisłę -  uwaga W. Z.) gorsza niż gen. Jankowskiego” -  napisze 21 lipca 1831 płk 

Władysław Zamoyski do swego wuja ks. Adama Jerzego Czartoryskiego.

Niestety, odebranie wodzostwa gen. Skrzyneckiemu przez delegację sejm ową 

niemal w przededniu tragicznych zaburzeń polityczno-społecznych w Warszawie 

w noc 15 sierpnia, było decyzją spóźnioną. Nie zaspakajało żądań i oczekiwań 

patriotycznej części opinii publicznej, skoro z-ca wodza naczelnego gen. H. 

Dembiński publicznie deklarował wolę postępowania śladami Skrzyneckiego. Z 

drugiej znów strony dramatyczny i drastyczny przebieg wydarzeń w stolicy w noc 

15 sierpnia oraz ustąpienie in corpore Rządu Narodowego pod prezydencją księcia 

Czartoryskiego, wytworzyło pew ną próżnię polityczną w którą z powodzeniem 

w kroczył zdecydow anym  krokiem  gen. piechoty Jan K rukow iecki. G dy się

5. Zob. Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, wyd. B. Pawłowski, t. III, 
Warszawa 1931, s. 320 (pismo gen. Skrzyneckiego z 11 lipca 1831 do Rządu 
Narodowego); I. Prądzyński, Pamiętniki, t. III, Kraków 1909, s. 181; M. 
Brzozowski, La guerre de Pologne en 1831, Leipzig 1833, s. 221; J. Dutkiewicz, 
Przeprawa Paskiewicza przez Wisłę w lipcu 1831, „Studia i materiały do historii 
wojskowości”, Warszawa 1960, t. VI, z 1, s. 258.

4. „Le Courrier belge” nr 194 z 13 VII 1831.



wymienia nazwisko gen. Krukowieckiego, to należy o tym pamiętać, iż księże 

Adam Czartoryski ju ż  po przegranej bitw ie ostrołęckiej zastanaw iał się nad 

m ożliw ośc ią  śc iągnięcia z K rakow a gen. C hłopickiego lub też  zastąp ien ia 

Skrzyneckiego osobą Krukowieckiego. Nim zastanowimy się bliżej nad osobą i 

programem politycznym gen. Krukowieckiego, musimy jeszcze sobie raz dobitnie 

powiedzieć: car Mikołaj I był głęboko zainteresowany w tym, by doprowadzić 

Polaków do ogólnej kapitulacji politycznej. Ciągnące się już  10 miesięcy powstanie 

nad Wisłę i krócej nieco nad Niemnem, bulwersowało europejską opinię publiczną 

przeciw  Rosji w takim stopniu, jak  nigdy uprzednio. Chodziło także o zasady 

wyrażone w głośnym protokole opawskim z 19 listopada 1820 r., który uzasadniał 

użycie siły  p rzez  państw a Sw. P rzym ierza w w ypadku naruszen ia  zasady 

leg itym izm u, a w szak  w W arszaw ie, zde tron izow ano  cara W szech R osji, 

najpoważniejszą i najsilniejszą ostoję zasady legitymizmu w Europie. Jak przeto 

potraktuje powstańców nad W isłą  car Mikołaj 1 wyłożył bardzo jasno i dobitnie 

w posłuchaniu udzielonym m.in. Ksaweremu Lubeckiemu w Petersburgu: „M oje 

postanow ienia są stanow cze i nieodw ołalne. Poddanie (Polaków ) musi być 

bezw zględnie. O biecuję tylko am nestię dla mniej w innych, nic poza tym. 

Pozostawię krajowi pewne jego zwyczaje administracyjne, ale przy kapitulacji 

nie dam żadnych zaręczeń konstytucyjnych”6. Tę tw ardą zasadę niepaktowania z 

rew oluc jam i i rew olucjon istam i, ja k ą  auten tycznie żyw ił M ikołaj I bodaj 

najklarowniej wyłożyła petersburska Gazette Officiel z  9 IV 1831 zapowiadając, 

że m im o naw et przejściow ego n iepow odzenia oręża rosy jsk iego , żadnego 

paktowania z buntownikami w Warszawie nie będzie: „Świadectwo Belgii, Polski 

i W łoch św iadczy, iż tak relig ię, praw o, obyczaje, w szystko co je s t  drogi 

człowiekowi -  zaprzysięgli oni zniszczyć. Wejść w negocjację z tymi ludźmi, 

oznaczałoby wygranie sprawy przez ludzi niegodnych, oznaczałoby zachęcić 

rewoltę, która wiedzie państwa do zguby i wtrąca narody w przepaść zła. Naszym 

obowiązkiem je s t stawiać temu czoło i Rosja powstrzyma niepokoje rewolucyjne, 

sp e łn ia jąc  swój obow iązek  tak  w zględem  sieb ie , ja k  i w zg lędem  św ia ta  

cywilizowanego”7.

6. Zob. W. Tokarz, Mikołaj I i Królestwo Kongresowe, „Tydzień” nr 32 i 33, 1901, s. 
254, 260-261.

7. „Le Journal des Flandres” nr 116 z 27 IV 1831
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Jeśli przeto w dniach największego triumfu oręża polskiego w powstaniu 

listopadowym, Petersburg odrzucał możliwość pokojowego rozwiązania konfliktu 

inaczej jak  przez bezw arunkow ą kapitulację Polaków, trudno sobie wyobrazić, by 

mógł zmienić te warunki w chwili, gdy dywizje feldm arszałka Paskiewicza stały 

przed rogatkami Warszawy.

Jednakże sytuacja nie była aż tak jednoznaczna, jakby to się mogło wydawać 

niektórym propagandystom carskim w Petersburgu, którzy zapowiadali rychły 

upadek buntowniczej Warszawy. Po pierwsze, sam M ikołaj nie chciał czysto 

militarnego szturm u Warszawy i jeszcze 20 lutego 1831 pisał do Dybicza: „nie 

chcę nowego szturmu Pragi”8. Zdawał sobie dobrze sprawę, jak  to odbierze opinia 

europejska; wszak liczne gazety przypominały czytelnikom co się zdarzyło na 

Pradze, w 1794 gdy wpadli tam sołdaci feldm arszałka Suworowa.

Po wtóre, sam Paskiewicz nie był wcale pewny rezultatów takiego szturmu, 

którego powodzenia nie mógł tał łatwo oczekiwać, znając zaciętość obrony polskiej. 

Zatrzymanie z kolei armii rosyjskiej na dłuższy postój pod bramami Warszawy, 

mogło doprowadzić do odżycia powstania na ziemiach litewskich i co gorsza do 

wzięcia sprawy polskiej pod obrady londyńskiej konferencji pięciu mocarstw. 

Przeto i dla Petersburga rada M etternicha, aby doprow adzić rzecz ca łą  do 

kapitulacji politycznej bez żadnego szturmu militarnego, była dość nęcąca, ale 

pod warunkiem, iż cała sprawa zakończy się szybko, bez rozgłosu i bez żadnych 

konkretnych obietnic czy zobowiązań strony rosyjskiej. Takie rozwiązanie leżało 

w in teresie P ask iew icza, w zm acniało  bow iem  je g o  w y jątkow ą pozycję  w 

Petersburgu, jeśli stałby się panem Warszawy.

M iał o tyle dobre rozeznanie sytuacji politycznej, iż mógł liczyć na to, że 

gen. K ru k o w ie ck i p o d ch w y c i w sz e lk ą  e w e n tu a ln ą  in ic ja ty w ę  rozm ów  

pacyfikacyjnych ze strony rosyjskiej. Jak bowiem pisze dobry znajomy generała, 

radca stanu kasztelan Kajetan Koźmian, który bywał na obiadach zarówno u gen. 

Skrzyneckiego, jak  i u gen. Krukowieckiego, w gruncie rzeczy Krukowiecki „miał 

to samo przekonanie, co Skrzynecki, że trzeba pierwszą chwilę do ugody uchwycić, 

obaj szanowali ks. Adam a Czarotoryskiego i rady u niego szukali”9. Kropkę nad

8. J. Dutkiewicz, Austria wobec powstania listopadowego, s. 127, przypis 1.
9. K. Koźmian, Pamiętniki, t. III, Wrocław 1972, s. 327-328.
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„i” stawia konserwatywny poseł Franciszek Wężyk, świadek tych wydarzeń, który 

pozytywną reakcją gen. Krukowieckiego i jego chęć paktowania z feldmarszałkiem 

uważa za całkiem rozsądną, rzeczow ą decyzję. „Odrzucenie wszelkiej negocjacji 

było równie zuchwałe jak  nierozsądne -  pisze F. Wężyk. -  Już tylko prawie jedna 

Warszawa stanowiła Polskę, bo cała i ta, która podniosła oręż po dniu 29 listopada 

roku zeszłego, i ta  co później powstała, uległa przewadze nieprzyjaciela” 10.

Jeśli istnieje w historii coś, co się nazywa racją moralną, to historyk nie może 

uchylać się od je j sformułowania i choć ju ż  upłynęło 166 lat namiętnych sporów, 

musi raz je szcze  przypom nieć tam te dram atyczne dni i godziny i z pełną 

odpowiedzialnością za słowo odpowiedzieć na pytanie: czy ta racja moralna leżała 

po stronie Krukowieckiego i tych jego stronników, którzy dalszy opór uważali za 

nierozsądny i chcieli rzecz całą ukończyć układami, czy też po stronie tych. jak  

Joachim Lelewel czy Bonawentura Niemojowski. którzy uporczywie bronili zasad 

M anifestu Sejmowego i Aktu detronizacji i uznawali, że pokój je s t możliwy tylko 

po akceptacji cara obu tych dokumentów programowych.

II. Spór o koncepcje polityczne gen. Krukowieckiego

Po tragicznych zaburzeniach w Warszawie noc 15 sierpnia i ustąpieniu Rządu 

N arodow ego pod prezydencją ks. Czartoryskiego, sejm nadał rządowi nową 

strukturę organizacyjną w postaci rady ministrów. W iększością 88 głosów do 28 

prezesem nowego rządu został gen. Krukowiecki; jego kontrkandydat marszałek 

izby poselskiej Władysław Ostrowski podczas głosowania chodził między posłami 

i namawiał, by głosowali na gen. Krukowieckiego. Osoba gen. piechoty, sprężystego 

nadgubernatora stolicy, budziła wielkie zaufanie w sejmie. Spora wszak grupa 

posłów, szczególnie o konserwatywnych poglądach, przerażona była wypadkami 

nocy 15 sierpnia. Ale K rukow iecki zyskał, jako  przeciw nik  zaciek ły  gen. 

Skrzyneckiego także sympatię radykałów: M. M ochnackiego, J. Zaliwskiego. K. 

Bronikowskiego czy J. Lelewela. W komisjach sejmowych w iększą sym patią 

c ieszy ł się lider kaliszan poseł B onaw entura N iem ojow ski. Sejm  znalazł 

kom prom isowe rozwiązanie, uzyskał zapewnienie gen. Krukowieckiego, że B.

10. F. Wężyk. Powstanie Królestwa Polskiego w roku 1830 i 1831. Pamiętnik spisany w 
r. 1836. Kraków 1895, s. 187.
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Niem ojowskiego powoła na wiceprezesa rządu. Powszechnie było wiadome, że 

B. Niemojowski, przeciwny był zdecydowanie kapitulacji i z tego tytułu był również 

zaciekłym krytykiem taktyki exwodza naczelnego gen. Skrzyneckiego. Później 

się okazało, iż gen. Krukowiecki mógł liczyć tylko na całkow itą lojalność dwóch 

ministrów (Leona Dembowskiego i Antoniego Gliszczyńskiego), pozostali z reguły 

głosowali, tak jak  głosował B. Niemojowski. Ale ustawa sejmowa z 17 sierpnia 

1831 przyznawała głos decydujący prezesowi, z tym, że każdą decyzją czy uchwałę 

rządową, powinien był kontrasygnować odpowiedzialny przed sejmem minister.

Nowy prezes rządu był osobistością znaną, a nawet w pewnym stopniu 

popularną w Warszawie szczególnie w okresie jego  gubernatorstwa.

Gen. piechoty Jan Krukowiecki (1772-1850) miał bogatą przeszłość za sobą, 

wyróżniał się odw agą i brawurą w epoce napoleońskiej. W 1809 wyróżnił się pod 

Raszynem i M odlinem, awansował na pułkownika, któremu powierzono 2-go pułk 

piechoty. W 1812 w yróżniony  L egią H onorow ą, zos ta ł c iężko  ranny pod 

Smoleńskiem, ale opinia kolegów obciążała go niepotrzebnąśm ierciągen. Michała 

Grabowskiego w tymże oblężeniu Smoleńska. Tutaj dotykamy osobistych cech 

gen. Krukowieckiego. Dobrze go znający kasztelan Koźmian pisze, że Krukowiecki 

„zarozumiały, próżny, zazdrosny, burda, wszystko poświęcał swej wygórowanej 

ambicji i nikogo wyższym być nad siebie ani w talentach, ani w cnocie, ani w 

rozum ie nie p rzypuszczał” " .  Taka też je s t  zdecydow ana w iększość opinii 

pamiętnikarzy tamtej epoki. Maurycy Mochnacki, który również znał i dość długo 

sympatyzował z radykalnym, jak  mu się wydawało generałem, napisze po upadku 

powstania, że u Krukowieckiego „patriotyzm był tylko ambicją” . A następnie dodał: 

„Takie charaktery służą czasem gorliwie pospolitem u dobru nie z innej pobudki, 

tylko żeby nikomu nie dać się uprzedzić w tym zawodzie” 12. Co do rzeczywistego 

zadania gen. Krukowieckiego jako prezesa nowego rządu narodowego, to zdaniem

U .K . Koźmian, dz. cyt., t. III, s. 327. Bardzo podobna byto opinia w ks. Konstantego o 
gen. Krukowieckim: zob. „Russkąja Starina”. 1882. R. III, t. 34, s. 268-274 i w 
kiepskim tłumaczeniu tekst polski: ..Przegląd Tygodniowy” 1882 nr 18 i 19.

12. M. Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. t. II. Opracował i 
przedmową poprzedził Stefan Kieniewicz, Warszawa 1984. PIW, s. 433.
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M ochnackiego, „Krukowiecki dał się namówić do roli policjanta dogorywającego 

ruchu” 13.

Jaki tedy był rzeczywisty program gen. Krukowieckiego? Już dawno temu 

napisałem, że od pierwszego dnia swoich rządów gen. Krukowiecki operował 

dw om a program am i: 1. program em  oficjalnym , o którym  m ów ił w exposé 

sejmowym i w licznych odezwach do społeczeństwa, a był to program nieugiętej, 

zdecydowanej aż do końca walki z nieprzyjacielem; 2. program nieoficjalny, o 

którym wiedziało tylko parę osób, a był to program rokowań i kapitulacji na 

m ożliwie najkorzystniejszych dla strony polskiej warunkach.

Obrońcy generała Krukowieckiego, których mała grupka w historiografii z 

w ielką pasją go broni, utrzymują, iż zarówno jego nominacje, w tym mianowanie 

gen . K. M ałachow sk iego  na z-cę w odza nacze ln eg o , p o w o łan ie  gen. I. 

Prądzyńskiego na głównego doradcę wojskowego czyli praktycznie na szefa sztabu 

i równie utalentowanego gen. W. Chrzanowskiego na gubernatora Warszawy i 

n as tęp n ie  p rzy jęc ie  planu gen. P rądzyńsk iego  na naradzie  19 s ie rp n ia  z 

wydzieleniem 2-go korpusu gen. Ramoriny w województwo siedleckie i lubelskie 

i grupy gen. T. Łubieńskiego w wojew. płockie -  wskazują dobitnie na zdecydowany 

zamiar obrony Warszawy, obrony aktywnej, która miała doprowadzić Paskiewicza 

jeśli nie do klęski, to do nieuniknionych rokowań, zakończonych sukcesem 

Polaków. Warszawa, zaopatrzona w żywność i z możliwością w każdej chwili 

szybkiej odsieczy 20 tys. korpusu gen. Ramoriny, mogła się skutecznie i długo 

bronić przed arm ią oblężniczą Paskiewicza, którego linie zaoparzeniowe mogły 

być rychło całkowicie przecięte.

R zecz ty lko  w tym , czy te w szystk ie plany początkow o im ponująco  

realizowanie, były planami rzeczywistymi, realnymi; planami, za którymi gotów 

był stać murem nowy prezes rządu? I w tym wypadku, gdy historyk wgłębia się w 

analizą dokumentów, przebieg zdarzeń i relacje głównych uczestników  tych 

wypadków, nieuchronnie musi wyrazić swój sceptycyzm, swoje wątpliwości, 

bardzo poważne znaki zapytania.

13 . W. Ząjewski, Walka wewnętrzna ugrupowań politycznych w powstaniu 
listopadowym 1830- 1831. Gdańsk 1967. GTN. s. 224.
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Oto sam prezes rządu notuje tuż po objęciu swego urzędu: „Przyjmując urząd 

prezesa rządu nie brałem go za władzę, ale za posłannictwo, bo już  wtenczas 

przekonany byłem, że rewolucja kona” 14. Gdy mu 20 sierpnia 1831 poseł Joachim 

Lelewel złożył Promemoria, w których rozważał losy powstania, gen. Krukowiecki 

zanotował na marginesie w łasną ręką: „Układów, jeżeli korzystne, odrzucać nie 

trzeba, chociaż w publicznych pismach mówić, że się ich nie chce, bo to może się 

przydać, ja k  te pism a do rąk nieprzyjaciela do jdą i kruchszym go zrobią” 15. 

Sygnalizowałem  już , że Kajetan Koźmian, dobry znajom y K rukow ieckiego, 

człowiek który w zasadzie podzielał poglądy prezesa rządu o absurdalności 

kontynuowania powstania, pisze, że pod tym względem nie było istotniej różnicy 

między prezesem nowego rządu, a ex-wodzem naczelnym gen. Skrzyneckim i 

dodaje, iż bodaj 18 sierpnia Krukowiecki „wziąwszy mnie na bok ju ż 'd a ł od 

zrozumienia, że się układać będzie” 16. Dodajmy do tego, że ju ż  w lutym 1831 

przed bitwą grochow ską gen. Krukowiecki jako d-ca 1 dyw. piechoty odbył w dn.

21 11 nie wyjaśnione do końca poufne rozmowy z rosyjskim gen. Wittem, z których 

później się tłum aczył przed ks. A. C zartorysk im  i m arszałkiem  sejm u W. 

O strow skim 1 .

Sam zamysł rokowań nie jest zdrożny, przegrywające rewolucje czy nawet 

rew olucje odnoszące sukcesy polityczne, p róbu ją rokowań z przeciwnikiem  

silniejszym, z przeciwnikiem zwycięskim i historia XIX dostarcza na to licznych 

przykładów (H iszpania 1820-1832; G recja 1830; Belgia 1830-1831). Istota 

sprawy polega na tym, czy wysuwane cele i warunki można osiągnąć przy stole 

rokowań, bez równocześnie zaciętego, twardego, żołnierskiego oporu? Innymi 

słowy, czy gorące, patriotyczne odezwy i wystąpienia o przemienianiu Warszawy 

w drugą Saragossę czy Sagunt mogły zastąpić faktyczną bezczynność szefa rządu 

co do wydania broni ludności stolicy oraz wnoszenia barykad, nie mówiąc już  o

14. Zob. Papiery gen. Krukowieckiego, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, dział 
rękopisów rkps M 36, k. 15.

15. K. Forster, Powstanie narodu polskiego w roku 1830-1831, Berlin 1873, cz. III, s. 
128; W. Ząjewski dz. cyt., s 226.

16. K. Koźmian, dz. cyt., s. 342.
17. Zob. Biogram Krukowieckiego Jana [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XV, 1970, 

s. 392-397.
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zdyscyplinowaniu d-cy 2-giego Korpusu. Karty były w tym wypadku o tyle jawne, 

że car M ikołaj I wyłożył je  klarownie w manifeście z 17 grudnia 1830, w którym 

żądał od strony polskiej całkowitej, bezwzględnej kapitulacji.

Chociaż deputowany W. Zwierkowski w swoich wspomnieniach określa gen. 

Krukowieckiego i podwładnych mu generałów  Chrzanowskiego i Prądzyńskiego 

„naczeln ikam i kon trrew o lucji” , zaw iązanej w sierpniu  przeciw  pow staniu  

narodowem u, to fakty każą historykowi napisać sine ire et studio, że Krukowiecki 

nie był kapitulantem za w szelką cenę. Jego marzeniem był powrót do sytuacji 

sprzed 29 listopada czyli do konstytucyjnego K rólestw a Polskiego z pełną 

autonom ią bez tzw. ziem zabranych, ale być może nawet z okręgiem białostockim. 

Naturalnie pełne amnestia dla wszystkich uczestników powstania, niezależnie od 

m iejsca ich urodzenia była także warunkiem nieodzownym. Cele postawione w 

M anifeście Sejmowym oraz Akcie detronizacji Krukowiecki uważał za chimerę, 

nierealne i absurdalne, przy aktualnej sytuacji m ilitarnejl8. Nic przeto szokującego, 

iż gen. Krukowiecki z ogromnym zadowoleniem powitał ofertę rokowań wysuniętą 

przez feldm arszałka Paskiewicza za pośrednictwem gen. P. Dannenberga i uznał 

ją  za wszech miar korzystną dla Polaków. Jeśli cel powstania szef rządu uznał za 

nierealną chimerę, siłą rzeczy Krukowiecki odkładał ad akta sprawą niepodległości 

Polski i co więcej, godząc się na bezw arunkow ą pełną kapitulację, musiał i to 

wyrzec, że powstanie było beznadziejnym buntem przeciw prawowitej dynastii 

Romanowów, było zamachem na legitymistyczny porządek ówczesnej Europy!

Nie można się przeto dziwić, iż na wieczornym posiedzeniu rady ministrów 

4 w rześnia 1831 Krukowiecki został przegłosowany i podpisał z konieczności 

odpow iedź feldm arszałkowi, że podstaw ą rokowań może być tylko M anifest 

Sejmowy, a więc całkowita odrębność i niepodległość Polski, wyrażona także w 

Akcie detronizacji. Więcej niż pragmatyczny, szef rządu w liście do swej żony z 5 

września uznał stanowisko kaliszan w rządzie (dołączył do nich m arszałek sejmu 

hr W ładysław Ostrowski) za „akt szału” i dodał: „... żadne rozumowanie nie miało 

do nich dostępu i na wszystko odpow iadali, że do takiego kroku cesarz nie 

przystąpiłby pierwszy, gdyby nie był zm uszony albo przez rew olucjonizującą się

18. W. Zajewski, Działalność polityczna generała Jana Krukowieckiego w końcowej 
fazie powstania listopadowego, „Kwartalnik Historyczny” 1962, nr 3, s. 591-613; 
tenże, Walki wewnętrzne ugrupowań politycznych, s. 227.
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M oskwę albo też, że w ojsko rosyjskie żąda gw ałtem  pokoju i nie ma ju ż  

amunicji” 19. W iceprezes rządu utrzymywał, iż nawet w obliczu klęski mocarstwa, 

które były sygnatariuszam i traktatu wiedeńskiego nie pozw olą na likwidację 

autonomii Królestwa Polskiego.

O b ro ń cy  g e n e ra ła  K ru k o w ie ck ieg o  d o p a tru ją  się  w a rg u m e n ta c ji 

przeciwników rokowań, przeciwników pełnej kapitulacji politycznej braku nie 

ty lko p ragm atyzm u, lecz naw et c ien ia  zd row ego  rozsądku  tw ie rd ząc , że 

Krukowiecki mógł doprowadzić do bardzo honorowej ugody i to ugody korzystnej 

dla Polaków. Cała ich argumentacja polega na tym, że gdy Krukowiecki wbrew 

stanow isku rady m inistrów  podjął po upadku Woli na nowo rokow ania z 

Paskiewiczem, to podczas spotkania rankiem 7 września w pół rozwalonej karczmie 

na W oli n ie  ty lk o  z a d e m o n s tro w a ł sw o ją  p e łn ą  n ie z a le ż n o ść  (g ło śn e  

Krukowieckiego: „je ne viens pas ici comme sujet de l'Empereur, j e  viens traiter 

de Puissane è Pussançe”) i choć rzeczywiście wieczorem tegoż dnia podpisał list 

submisyjny, gdzie znalazł się tak długo przez M ikołaja oczekiwany zw rot o 

poddaniu się bezwarunkowym („En nous soum ettant sans acune condition è Votre 

Majeste, notre R o i' etc.), to faktycznie dołączył drugi list zawierający 10 warunków 

kapitulacji, który -  choć z oporami -  to jednak został de facto przez Paskiewicza 

p rzy ję ty . W arunki te , o p ró c z  am n estii, m iały  zap ew n ić  d a lsze  trw an ie  

konstytucyjnego Królestwa Polskiego. Według relacji gen. Prądzyńskiego, który 

ten list z w arunkam i w ręczył Paskiew iczow i, feldm arszałek  w yraził żywe 

zadowolenie z listu submisyjnego, ale nad listem z 10 warunkami czynił różne 

zastrzeżenia i obiekcje, ale ostateczna decyzja miała należeć do M ikołaja20.

19. Gen. Jan Krukowiecki. 5 września 1831 do żony Heleny, W: K. Forster, dz. cyt., cz. 
III, s. XI.

20. Tekst listu submisyjnego gen. Krukowieckiego w ..Tygodniku Petersburskim" nr 69 
z 8 IX 1831. s. 491 oraz u S. Barzykowskiego, Historia powstania listopadowego, t. 
V. Poznań, s. 298 przypis I. Tekst listów także u K. Forstera, dz. cyt., cz. III, s. 194— 
197. ale w tekście listu submisyjnego Forster opuścił najważniejszy zwrot: sans 
aucune condition. Krukowiecki bronił się w komentarzu do tego listu: „Wyraz sans 
aucune condition -  nie znaczy bezwarunkowe poddanie się. Wtenczas, kiedy przed 
odesłaniem tego listu do Cesarza podano arty kuły, które właśnie dowodziły 
niebezwarunkowości". Subtelna obrona polityki gen. Krukowieckiego u W. 
Dąbkowskiego, Zmierzch i angonia Powstania Listopadowego [w:] Powstanie 
Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne Militaria -  Europa wobec 
powstania, pod redakcją Władysława Zajewskiego. wyd. II poszerzone, Warszawa 
1990. PWN. s. 235-263.
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Mam wrażenie, że obrońcy pragmantyzmu gen. Krukowieckiego zapom inają

o jednym  bardzo ważnym fakcie. Przyjęcie dwóch listów Krukowieckiego nie 

oznaczało jeszcze ani aprobaty, ani zgody Petersburga na wysunięte warunki. 

M ikołaj k ilkakro tn ie w ypow iadał się  w trakcie pow stania, że utrzym anie 

konstytucyjnej odrębności Królestwa Polskiego je s t niem ożliw e i nierealne. 

Zapatrywań swoich car nie zmienił. Polacy musieli być ukarani za „bunt” i musieli 

ponieść konsekwencje polityczne tego „buntu”, bo taka lekcja poglądowa miała 

zniechęcić rewolucjonistów, gdziekolwiek by oni byli. Warto też pamiętać, że 

Petersburg nigdy nie był skłonny do dotrzym ywania obietnic w stosunku do 

słabszego przeciwnika. Dla przykładu tylko: gdy po 11 miesięcznym oblężeniu, 

niezw ykle zaciętej obronie skapitu low ał francuski gubernator G dańska, to 

kapitulacja ta m iała nastąpić na bardzo honorowych warunkach. Układ z 29 

listopada 1813 gwarantował Francuzom (oficerom) nie tylko zatrzymanie broni 

osobistej, lecz pod własnymi sztandarami mieli odmaszerować na Zachód do 

Francji. Oficerowie mieli tylko złożyć słowo honoru, iż dalej nie będą walczyć z 

państwem koalicji antynapoleońskiej. Polacy mieli swobodnie pomaszerować do 

sw oich dom ów. Jednakże ca r A leksander I po zapoznaniu  się z układem  

kapitulacyjnym odmówił jego  podpisania. Zmusił gen. Rappa do wyrażenia zgody 

na drugi układ kapitulacyjny z 29 grudnia 1813, m ocą którego Francuzi nie 

pomaszerowali do domów na Zachód, lecz na Wschód do niewoli, naturalnie już  

bez broni i bez sztandarów. Krukowiecki o tych faktach wiedział i wiedział też, że 

to nie Paskiewiczjest instancją decydującą o utrzymaniu odrębności konstytucyjnej 

Królestwa Polskiego. Nie przemawiała najego  korzyść długotrwała obrona stolicy, 

przeciwnie; sw oją czy to bezczynnością czy błędami przyczynił się do sukcesu 

Paskiewicza w dniu 6 września. Jakże tedy mógł liczyć na to, że car zmieni swoje 

stanowisko wyrażone w manifeście z 17 grudnia i zaaprobuje owe 10 warunków, 

przyjętych z dużym grymasem niezadowolenia przez Paskiewicza?

Znów historykowi nasuwa się pytanie: czy owa pełna kapitulacja polityczna, 

przybrana czy też „udekorowana” 10 warunkami, była wyrazem pragmatyzmu 

Krukowieckiego i chęcią zaoszczędzenia nowej rzezi w stolicy, czy też wyrazem 

jednak  naiwności politycznej generała? D eputow any W alenty Zw ierkow ski 

odm awia wyższych szlachetniejszych pobudek czynowi generała i utrzymuje, że 

szef rządu pogwałcił ustawę o rządzie z 17 sierpnia, bowiem nigdy nie uzyskał 

aprobaty ani jednego ministra na bezwarunkowe poddanie się „i dlatego owego
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pisma radzie ministrów nie przedstawił, żadnemu ministrowi do kontrasygnowania 

poddać nie odważył się! Brudny ten czyn nieprawy, nikogo nie obowiązujący, 

przez sejm dezaprobowany, nie pochodził nawet z obawy zatamowania rzezi 

Warszawy, gdy w obronie jego  to wyrażenie znajdzie się”21.

Jedyną realną przeszkodą jaką Krukowiecki napotkał przy forsowaniu swego 

planu ogólnej kapitulacji był sejm. Powiedzmy to sobie otwarcie: nie był to sejm 

najw yższej cnoty , m iał za sobą liczne b łędy  p o n o sił w inę za w ad liw ie  

skonstruow aną ustaw ę o w ładzy naczelnego wodza i przesadne, za d ługie 

tolerowanie bezczynności gen. Skrzyneckiego. M ożna się przeto zgodzić z opinią 

senatora w ojew ody A ntoniego O strow skiego, że był to sejm  niew ątpliw ie 

patriotyczny, ale nie rewolucyjny22. W sejmie tym istniały różne frakcje polityczne 

dość wyraźnie od czerwca. Była też i frakcja licząca się konserwatywna i na nią 

głównie rachował gen. Krukowiecki. desygnując gen. Prądzyńskiego, by w jego 

imieniu przedstawił (na posiedzeniu niejawnym 7 IX), że dalszy opór i obrona 

stolicy jest niemożliwa, a tylko wystawi Warszawę na szturm „pijanego żołdactwa” , 

do k tórego m ogą się przy łączyć „naw et bandy pospólstw a z W arszaw y” . 

Poinformował, że Krukowiecki uzyskał od Paskiewicza bardzo przyzwoite warunki 

kapitulacyjne, a mianowicie utrzymanie Królestwa Polskiego i pełną amnestię dla 

uczestników powstania2’.

A le w y stąp ien ie  gen. P rądzyńsk iego  p rzy n io sło  efek t odw ro tny  od 

oczekiwanego. Wywołało ono niesłychane oburzenie kaliszan, posłów z tzw. ziem 

zabranych i posłów powiązanych z Towarzystwem Patriotycznym. W efekcie gen. 

Prądzyńskiemu odebrano głos, zaś rozgoryczony B. Niemojowski zawołał w izbie: 

„Postępowalibyśmy jak  lekkomyślni, gdybyśmy po 9 miesiącach powtarzania, że 

zagrzebiemy się w gruzach, jednym  pociągnięciem pióra wszystko zniweczyli. 

Oświadczam wreszcie, że nie daję wiary temu, com słyszał” . Zaś deputowany 

Zwierkowski dodał „żadnym czynem, ani aktem nie powinniśm y wzmacniać

21. W. Zwierkowski. Rys powstania, walki i działań Polaków 1830 i 1831 skreślony w 
dziesięć lat po wypadkach na tulactwie we Francji. Przygotował do druku 
Władysław Lewandowski. Warszawa 1973, s. 556.

22. Zob. W. Zajewski, Sejm powstańczy 1830 -1831. ..Odra" 1985. nr 11, s. 54-61; A. 
Ostrowski. Pamiętnik. Wrocław 1961. s. 443

23. W. Zajewski. Walki ugrupowań politycznych w powstaniu listopadowym, s. 243- 
249.
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traktatu wiedeńskiego, gdy wszystkie traktaty obaliliśmy. Sejm powinien Rejtana 

naśladować i w żadne umowy nie wdawać się”24. W ostatecznej konkluzji sejm 

uznał, iż stosowanie do art. 4 ustawy z 17 sierpnia 1831 r. prezes rządu „ma prawo 

wejść w układy dążące do ukończenia walki”25. Obrońcy Krukowieckiego twierdzą, 

że skoro w tym momencie nie złożono z urzędu generała Krukowieckiego, lecz 

tylko dano mu nic nie mówiące oświadczenie, bowiem Krukowiecki i tak wiedział, 

że wstępne układy na mocy tego artykułu może prowadzić, oznacza to, że sejm 

też myślał o kapitulacji, ale tylko chciała przerzucić odpowiedzialność za ten czyn 

na barki Krukowieckiego.

N iezupełnie to poprawne i rzetelne rozumowanie. N ie da się ukryć faktu, że 

Krukowiecki miał w tym sejmie zwolenników dla swego programu układów i 

kapitulacji, ale nigdy te siły nie miały w nim przewagi. W iększość w sejmie 

posiadali zwolennicy kontynuowania powstania i skoro tylko dotarło tu rozpaczliwe 

wołanie z-cy wodza naczelnego gen. K. M ałachowskiego, że Krukowiecki złamał 

zaprzysiężone zasady i podpisał kapitulację, tenże skołatany sejm bez wahania 

złożył gen. Krukowieckiego z urzędu i tuż po godz. 22 dnia 7 września wręczył 

mu dymisję. Obrońcy generała Krukowieckiego za Stanisławem Barzykowskim 

u trz y m u ją , że d y m is ja  ta  n a s tą p i ła  z p o g w a łc e n ie m  w sz e lk ic h  fo rm  

parlam entarnych, wszelako zapom inają to, co napisał W. Zwierkowski: gen. 

Krukowiecki wcześniej złamał ustawę z 17 sierpnia podpisując list submisyjny 

skierowany do cara zarówno bez zgody ministrów, jak  i sejmu. Rację tedy miał 

m arszałek  W ładysław  O strow ski m ów iąc w Pałacu N am iestn ikow skim  do 

ro sy jsk ieg o  gen. B erga w nocy z 7 na 8 w rześn ia  1831: „S ejm  żadnego  

pełnom ocnictw a nie udzielił, odwołał się tylko do swoich poprzednich uchwał, 

wbrew którym gen. Krukowiecki podle postąpił, obiecując w imieniu narodu 

poddanie się i oddając go cesarzowi na jego  łaskę! Jak się tylko dowiedziałem  o 

tym postępowaniu, przysłałem gen. Krukowieckiemu dymisję przez sejm daną. I 

raz jeszcze powtarzam: generał nie miał żadnego prawa do umawiania się w imieniu 

narodu!”26

24. W. Zwierkowski, Rys powstania, s. 523.
25. K. Forster, dz. cyt., cz. III, s. 193-194; S. Barzykowki. dz. cyt., t. V. s. 297: W. 

Zajewski, Walki wewnętrzne ugrupowań politycznych w powstaniu listopadowym, s. 
246.

26. W. Zwierkowski, Rys powstania, s. 574.
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R aportu jąc do P aryża o dram atycznych  w ydarzen iach  w W arszaw ie 

poprzedzających kapitulację tego miasta, konsul francuski R. Durand, zresztą 

polityk bardzo niechętny naszemu powstaniu, napisał, że dwaj politycy w sejmie 

uniemożliwili Krukowieckiemu przeprowadzenie kapitulacji pełnej: byli to jego  

zdaniem  m arszałek  sejm u W ładysław  O strow ski o raz pose ł B onaw entura 

Niemojowski. Ostatecznie - j a k  wiemy -  doszło li tylko do podpisania konwencji 

czysto militarnej za milczącą zgodą nowego rządu B. Niemojowskiego, mocą której 

nastąp iła  k ap itu lac ja  w ojskow a sto licy , n iekorzystna  w postanow ien iach  

szczegółowych dla strony polskiej. Zdymisjonowany gen. Krukowiecki, zagrożony 

rozstrzelaniem przez gen. Umińskiego -  pozostał w stolicy, jednakże raportował 

konsul Durand 20 września 1831 do Paryża, „opinia publiczna oskarża generała 

Krukowieckiego o zdradę...”27.

Dziennik belgijski „Le Memoriał belge” nr 123 z 1832 r. napisał „W arszawa 

w pad ła  w ręce  R osjan  na sku tek  zd rady  g u b ern a to ra  i g en e ra lis s im u sa  

Krukowieckiego” . Zaś inny dziennik belgijski zauważył: „Widzi się każdego dnia 

(w Warszawie) znikających obywateli i generał Krukowiecki będzie cieszył się na 

Syberii owocami swej nieszczęsnej zdrady”28.

Musi też historyk odpowiedzieć na zarzut sform ułowany przez Juliusza 

Słow ackiego pod adresem  generała K rukow ieckiego w dwóch arcydziełach 

literatury polskiej: w dramacie „Kordian” (w „Przygotowaniu” Szatan woła: „On 

rycerzy ginących porzuci, Z arki kraju wyleci jak  kruk, Strząśnie skrzydła, do arki 

nie w róci... Kraj przedany  on wyda pod m iecz” ) i n iezrów nanym  w swej 

romantycznej urodzie poem acie dygresyjnym „Beniowskim ”, gdzie powie, iż 

„Krukowiecki je s t m iasta W allenrodem” .

Tenże motyw wystąpi również w refleksji moralnej Zwierkowskiego, gdy 

będzie on rozważał wszystkie okoliczności kapitulacji Warszawy we wrześniu

27. R. Durand. Depesze z powstańczej Warszawy 1830-1831. Raporty konsula 
francuskiego w Królestwie Polskim. Przekład, wstęp i przypisy R. Bielecki, 
Warszawa 1980. s. 243.

28. „Le Belge" nr 33 z 3 II 1832. Informacje o wywiezieniu gen. Krukowieckiego w 
głąb Rosji [w:] „Le Currier’' nr 317 z 31 XI 1831. i [w:] „Le Mémorial belge” nr 
26??? z 20 IX 1831. Znacznie wcześniej [w:] L’Émancipation” nr 93 z 3 IV 1831 
wysoka pochwała gen. Krukowieckiego jako gubernatora powstańczej Warszawy.
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1831. Zwracając się w bezpośredniej apostrofie do czytelnika W. Zwierkowski 

napisze: „Bodaj to zdarzenie służyło następcom za naukę. Bodaj nie były dzieci 

nasze tak bardzo dowierzającymi, że świętej sprawy naszej nikt zdradzić nie poważy 

się. Bodaj pomnieli, że można różnymi sposobami zdradzić. Bodaj w rewolucji, a 

mianowicie w chwili stanowczej, pozor nawet zdrady lub obojętności nie uchodziła 

bezkarnie”29.

Jednak historyk nie może w tym wypadku zgodzić się z poetą, choć wie. że 

tylko wielka miłość do Polski włożyła Juliuszowi te pełne goryczy słowa oskarżenia 

w ym ierzone w K rukow ieckiego . W brew  bow iem  w szystkim  podszep tom , 

sugestiom czy pomówieniom, gen. Jan Krukowiecki zdrajcą, ani sprzedawczykiem 

nie był! M ial określoną wizję politycznego rozwiązania konfliktu zbrojnego z 

R osją  M ikołaja  I, ale ta  w izja, czy też  ten jeg o  program  , m ający pozory  

pragmatyzmu, był w istocie rzeczy najzupełniej sprzeczny z w olą narodu. W tym 

bowiem momencie tę wolę najpełniej i dokładnie wyrażał sejm. Na szczęście 

Krukowiecki ten pojedynek z sejmem przegrał i tradycja narodowa go odtrąciła. 

W szak podobny los spotka kilkadziesiąt lat później m argrabiego Aleksandra 

W ielkopolskiego.

29. W. Zwierkowski, Rys powstania, walki i działań Polaków 1830 i 1831. s. 534.
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