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KSIĘGA II

[Rozdział I]

Noc 29 listopada. – Powstanie wojska i ludu w stolicy

Nad wieczorem dnia 29 listopada 1830 r., gdy się zbliżała umówiona pora do działania,
cywilni spiskowi, którym poruczono rozpoczęcie ruchu napadem na Belweder, szli po dwóch,
po trzech różnymi drogami do lasku łazienkowskiego, jedni z ukrytą krótką bronią palną,
drudzy bez broni, ponieważ wszyscy spodziewali się dostać karabinów ze Szkoły Podchorą-
żych. Niebo było pochmurne ten cały dzień, tak że zmierzch i noc prawie bez przedziału w
jeden moment przypadły. W Łazienkach po prawej i lewej stronie posągu króla Jana zejść się
mieli ci waleczni młodzieńcy na pół godziny przed terminem; miało ich być wszystkich
czterdziestu; lecz różne okoliczności, jak zaraz obaczymy, więcej niżeli o połowę tę liczbę
zmniejszyły. W rozległej stolicy Polski oddziały garnizonu były jedne od drugich bardzo od-
dalone. Za hasło do wspólnego, jednoczesnego działania, o czym wszyscy w wigilią zostali
uprzedzeni, miał służyć pożar browaru na Solcu; po tym dopiero znaku z południa plan sprzy-
siężonych zalecał podpalenie dwóch drewnianych budowli w przeciwnej stronie: w bliskości
koszar gwardii wołyńskiej na Nowolipiu. Tą podwójną łuną oddziały garnizonu polskiego
ruszone ze wszystkich punktów, z koszar Aleksandryjskich czyli Mikołajowskich, Sapieżyń-
skich i Ordynackich, tudzież z kwater w mieście i głównych wart, mogły z łatwością w jednej
chwili rzucić się na nie przygotowanego nieprzyjaciela, bądź w tych samych koszarach, bądź
gdzie indziej rozbroić go i wziąć w niewolą, a potem wskazane pozajmować stanowiska. Tak
chciał mieć plan przepisany dla działań tej nocy, plan dobrze pomyślany, rozważony grun-
townie i sądząc z wyższości sił naszych, łatwy do wykonania. Wszakże los psotny, który się
śmieje z ludzkiej przezorności, tylko co wszystkiego na samym wstępie wniwecz nie obrócił.
Czy zegar łazienkowski szedł prędzej od miejskich zegarów, czyli też dwaj podchorążowie
wyprawieni do wzniecenia pożaru na Solcu zbyt skwapliwie chcieli się uiścić z tego obo-
wiązku: dość, że hasło do wspólnego działania i za wcześnie, i źle było dane, to jest chybiło w
porze umówionej. Ogień na Solcu błysnął na pół godziny przed szóstą, a zgasł o szóstej.
Browar, stary, na wpół zbutwiały budynek, nasamprzód wcale nie chciał się zapalić. Wysocki
za późno, bo dopiero dnia 28 listopada, żądał palnych materiałów od Karola Stolzmana, po-
rucznika artylerii, adiunkta w dyrekcji młyna prochowego. Żądał tego w niedzielę, kiedy pra-
cownia ogniów wojennych była zamknięta, a powinien był, jak obiecał, porozumieć się w tej
mierze ze Stolzmanem na kilka dni pierwej. W braku tedy palnych materiałów, mogących
ułatwić to przedsięwzięcie i skutek jego uczynić niewątpliwym, dwaj podchorążowie musieli
użyć słomy. Ogień wszczynał się z wielką trudnością i daleko pierwej, nim wszyscy z od-
działu belwederskiego zdążyli przybyć do Łazienek: co naturalnie zaraz ich zmieszało i na
różne opaczne naprowadzało domysły. Nabielak z Goszczyńskim spieszyli wtedy od głównej
alei ku miejscu zgromadzenia akademików. W drodze postrzegają ten przedwczesny ogień, a
w Łazienkach zastają ledwo kilkunastu z tych, co mieli przybyć. W tej samej chwili uderzono
na trwogę ogniową w pobliskich koszarach. W mgnieniu oka powstaje niezmierny ruch na-
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około. Posyłki konne i piesze przebiegały lasek we wszystkich kierunkach, z Belwederu do
koszar, z koszar do Belwederu; namnożyło się świateł między drzewami, na odwachach
dzwoniono i warty występować zaczynały. Za czasów carewicza służba ogniowa była dobrze
urządzona. On sam miał we zwyczaju dojeżdżać do każdego pożaru czy we dnie, czy w nocy;
mógł więc i tą rażą wypaść z Belwederu. Z kilkunastu przybyłych akademików ledwo kilku
zostało śród tego zamieszania; nareszcie i ci się rozprószyli w różne strony, żeby nie wpaść w
ręce żołnierzy i policjantów. Ten alarm trwał w Łazienkach przeszło pół godziny.

Za wczesny i słaby ogień w browarze zgaszono bez wielkiej trudności. Ta okoliczność,
jakkolwiek drobna, stawia sprzysiężenie w najprzykrzejszym położeniu i rodzi wszystkie złe
skutki, jakie koniecznie z braku jednoczesności w działaniu na tak obszernym teatrze wynik-
nąć musiały. Od tej chwili wszystko idzie oporem: związkowi w południowej części miasta,
koło Belwederu i koszar jazdy moskiewskiej, nie mogli dać znać o sobie związkowym na tylu
innych punktach stolicy. Ci, nie postrzegając sygnału z południa, rozumieli, że tam się jeszcze
nic nie stało i nie zaczynali działać; po terminie upływało więc dużo czasu – i oto jedno nic,
pochodzące z roztargnienia Wysockiego, naraża całą sprawę, naraża przyszłość powstania.

Po chwili wszystko jednak znowu ucichło w Łazienkach. Rozsypany oddział zaczął się
zgromadzać. Spiskowi wychodząc zza drzew pytają jeden drugiego o nazwisko, ale co dalej
począć w tak szczupłej liczbie, po obudzeniu czujności nieprzyjaciela, nie wiedzą. Z krótkiej
narady, którą wtenczas odprawili między sobą, wypadło, aby Nabielak poszedł na zwiady do
Szkoły Podchorążych – o paręset kroków od mostu Sobieskiego. Udał się on tam, ale z ni-
czym powrócił. Wysocki bawił jeszcze w mieście; nie nadeszli i ci dwaj podchorążowie, któ-
rym browar zapalić polecono. Szkoła była równie jak oddział belwederski zatrwożona; naj-
bardziej lękali się podchorążowie, aby tych podpalaczów nie schwytano. Nastąpiła tedy druga
pauza, przeciągła jak wiek, pauza nieczynności i oczekiwania śród przyspieszonego krwi
obiegu. Już godzina upływała od chwili naznaczonej do rozpoczęcia ogólnego ruchu! Chy-
biony sygnał, który miał wzruszyć całe miasto, który miał z miasta zapewnić pomoc podcho-
rążym, demoralizował szczególnie młodych akademików, dość odważnych, żeby się rzucić
pierwszym zapędem i w największe niebezpieczeństwo, lecz przy zimnej refleksji, do czego
tyle czasu mieli, zaczynających już mierzyć otchłań bez gruntu, co się przed nimi roztwierała.
Ta przewłoką, nastrajająca wysoko żywą, młodocianą fantazją, była bolesna. Nabielak i
Goszczyński idą powtórnie do Szkoły Podchorążych. Na próżno – i tą razą żadnej jeszcze
znikąd wiadomości. Dopiero wracając spotykają Wysockiego przybywającego z miasta w
towarzystwie Szlegla, Dobrowolskiego, Paszkiewicza i Rottermunda.1 Wysocki z dwoma
pierwszymi pobiegł zaraz do Szkoły; Paszkiewicz i Rottermund woleli połączyć się z wypra-
wą na carewicza. Od tej chwili inny duch wstąpił we wszystkich. Wyniesiono karabiny pod-
chorążych Moskali, którzy udawali, że nie postrzegają tego, co się około nich działo. Gdy się
Szkoła uzbrajała, Nabielak i Goszczyński nabijali broń i obliczali swe siły: było wszystkich
ośmnastu z Paszkiewiczem i Rottermundem tudzież dwoma podchorążymi Trzaskowskim i
Kobylańskim, którzy oddział prowadzić mogli jako dobrze znający Belweder we środku.4
Rozdzielili się na dwie równe części. Jedna część, pod komendą Trzaskowskiego, udała się w
górę drogą ku rogatkom mokotowskim, żeby wpaść do Belwederu od frontu przez główną
bramę. Tężsi, silniejsi z postawy składali ten oddział, bo odwagę moralną mieli wszyscy jed-
naką. Druga część, pod dowództwem Kobylańskiego, ruszyła do ogrodu belwederskiego, aby
działać z tyłu pałacu na przypadek, jeżeliby  p t a s z e k, jak się wyrażali spiskowi, wyleciał
do ogrodu.2

                                                
1 Około godz. 19.
2 W oddziale od frontu byli: Trzaskowski, Nabielak, Goszczyński, Zenon Niemojowski, Roch i Nikodem

Rupniewscy, Orpiszewski, Jankowski i Nasiorowski; w oddziale od ogrodu: Kobylański, Paszkiewicz, Poniński,
Edward Trzciński, Edward Rottermund, Świętosławski, Krosnowski, Rettel i Kosiński. (Przyp. aut.)
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Oddział od frontu dochodząc do bramy podwoił kroku i nagle z przerażającym okrzykiem:
„Śmierć tyranowi”, wleciał na dziedziniec. Kilka osób tam będących uciekło natychmiast i
przymknęło za sobą drzwi środkowe. Jeden z oddziału uderzył w te drzwi kolbą i przy pomo-
cy innych wysadził je z zawias. Potłuczono szyby w dolnych oknach, przy ciągłym wołaniu:
„Śmierć tyranowi!” Już natenczas szedł ogień od koszar z ręcznej broni, co domowników
księcia do reszty przeraziło, a napadającym dodało ducha. Wtłoczyli się do głównego korpusu
oknem i drzwiami. Głuche naokoło milczenie! Żadnego oporu, żadnego ruchu w całym pała-
cu. Wpadają na górę, odmykają, a raczej wyłamują jedne drzwi po drugich, z jednego do dru-
giego przechodzą pokoju – nigdzie żywej duszy. Czynią niezmierny hałas, wszystko wywra-
cają w siedzibie tyrana, lecz jego samego nie znajdują. W przysionku sali audiencjonalnej
wysoki mężczyzna stoi przyczajony za drzwiami na pół otwartymi; zdawał się chcieć uniknąć
niepochybnej zguby. Poznany i pchnięty kilku bagnetami pada na posadzkę, lecz. nie umiera,
bo go tylko niewprawne jeszcze ręce dotknęły. Był to wiceprezydent miasta Lubowidzki, któ-
rego zła gwiazda na chwilę przed tym napadem sprowadziła do Belwederu z pewną już wia-
domością o mającej wybuchnąć rewolucji. Powstanie zastało carewicza śpiącego. Za pierw-
szym na dole okrzykiem kamerdyner Kochanowski budzi go, przecierającego jeszcze oczy
porywa gwałtem z łóżka i wpycha do gabinetu, skąd tajemne schody prowadziły do lewego
pawilonu księżny Łowickiej; uczynił to w samą porę, gdyż zaraz potem kilku spiskowych
wpadło do tegoż gabinetu. U księżny miała miejsce malarska scena. Ledwo nie u stóp Polki,
której tron poświęcił, szukał Konstanty ratunku przed Polakami. Cały dwór niewieści był tam
już zebrany; gdy carewicz wbiegł do pokoju księżny w nieładzie nocnego odzienia, kazała
ona poklękać kobietom wkoło niego i na głos odmawiać pacierze, pewna, że śród zastępu
silnego modlitwą i płcią żadna go zemsta z rąk polskich nie dosięgnie. W takiej postawie, z
gestami okazującymi bojaźń największą, z wejrzeniem obłąkania, zostawał w tym gronie
przez kilka minut, nieprzytomny, blady i słowa wyrzec nie mogąc. W godzinę jeszcze potem
drżał jak liść, a wsiadającemu na konia musiano nogę w strzemię zakładać. Oddział zemsty
narodowej splądrowawszy całe górne i dolne pomieszkanie prócz pawilonu księżny Łowic-
kiej, jak wleciał, tak wyleciał z pałacu pędem wichru, lecz pierwej na dziedzińcu jedną jesz-
cze ofiarą swe odwiedziny uczynił pamiętniejszymi. „Najnikczemniejszy z nikczemnych”, jak
go sam w. książę nazywał, nieodstępny towarzysz, koniuszy, pierwszy faktor carewicza, ge-
nerał Gendre, spieszący do pobliskich stajen, wpadł wtedy w ręce spiskowych. Krzyczał ze
wszystkich sił swoich: „Je suis général du jour”3; lecz to nic nie pomogło: otrzymał bagnetem
w piersi raz głęboki, śmiertelny. Cała wyprawa i kilkunastu minut nie trwała. Młodzież, na-
znaczywszy krwią podwoje carewicza, obróciła się z Belwederu w prawo i przez Ogród Bo-
taniczny zmierzała szybkim krokiem do mostu Sobieskiego. Tu nastąpiło połączenie całego
oddziału z podchorążymi, gdyż i druga część, nie mając nic do czynienia w Ogrodzie, cofała
się ku tej stronie, położywszy trupem jednego z warty ogrodowej, który biegł do pałacu z
wiadomością o przybyciu niespodziewanych gości. Tylko co Nabielak i jego towarzysze zdą-
żyli ujść paręset kroków od pałacu, gdy silny tętent koni na drodze z Łazienek do rogatek
mokotowskich4 przekonał ich, jak szczęśliwie, jak cudownym prawie sposobem wielkiego
uniknęli niebezpieczeństwa; albowiem wtenczas właśnie jedna część z rozbitych przez pod-
chorążych kirysjerów przybyła galopem pod Belweder, otaczając pałac z przodu i z boku od
Ogrodu Botanicznego. Jeszcze tedy kilka minut dłużej, a nikt nie byłby żywy wyszedł z od-
działu, który wpadł od frontu.

Kiedy rewolucja w pierwszym poruszeniu swoim nawiedzała Belweder i brata potężnych
carów Północy spłaszała z pościeli, podchorążowie wiedli bój krwawszy, zaciętszy z przema-
gającymi siłami. Wysocki, jako się wyżej rzekło, wszedł do Szkoły, przerwał lekcją teorii,
wykładaną jak zwykle o tej porze, i dobywając szpady zawołał donośnym głosem: „Polacy!
                                                

3 Jestem generałem dyżurnym.
4 Przy dzisiejszym placu Unii Lubelskiej.
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Godzina zemsty wybiła, dzisiaj zwyciężymy albo polegniem – nadstawmy piersi nasze wro-
gom, aby były dla nich Termopilami!” Rozległ się w sali okrzyk: ,,Do broni, do broni!”
Dzielni młodzieńcy rozebrali ostre ładunki, które Szlegiel przyniósł, nabili karabiny i daleko
prędzej, niżelibym to opisać zdołał, wzięli szyk bojowy na dole. Było ich wszystkich stu sze-
ściudziesiąt i kilku; każdy z nich znał komendę brygady i dywizji jak generał, a robił bronią
jak szermierz. Zręczniejszych tyralierów, celniejszych strzelców pewnie żadne wojsko nie
miało. Teraz szli się odpłacać Moskalowi za długą naukę na Saskim placu! Na czele tej ko-
lumny uczonych atletów postępował Wysocki wprost do koszar trzech pułków jazdy nie-
przyjacielskiej. Koszary te, bronione przez piechotę, mogłyby być niezdobytą warownią; ale
dla jazdy choćby kilkotysięcznej, napadniętej przez jeden tylko batalion piechoty, były sta-
nowiskiem niedogodnym i niebezpiecznym. Zawierały wewnątrz kilkadziesiąt podłużnych
stajen i mnóstwo mniejszych pomiędzy nimi domków, gdzie żołnierze mieli swe kwatery.
Czerwone dachy, poręcze, chorągiewki wokoło stajen i długie regularne ulice między nimi
użyczały temu ogromowi pozoru oddzielnego przedmieścia na Solcu. W środku między bu-
dynkami było kilka dziedzińców wysypanych piaskiem, tak obszernych, że dwa i trzy szwa-
drony mogły razem odbywać swe obroty. Całą przestrzeń opasywał dokoła szeroki i głęboki
kanał, napełniony wodą, dla konia nieprzeskoczny. Prócz tego jedne koszary od drugich od-
dzielały cokolwiek mniejsze kanały, na których było kilkanaście drewnianych mostków. Pod-
chorążowie zbliżając się do tego miejsca strzelili na wiatr, tak dla sprawienia popłochu w
jeździe moskiewskiej, jako też dla uwiadomienia kompanij mających przybyć z miasta, że
walka już się zaczęła. Te to strzały towarzyszyły wpadającym do Belwederu. Podchorążowie
skoczyli zaraz potem w środek koszar ułanów cesarzewicza; już ich trzechset zastali na ko-
niach w szyku do szarży. Nie czekając ani chwili młódź polska postąpiła ku nim na pół
strzału karabinowego i z tej odległości, gdy każdy jeźdźca albo konia na cel bierze, zaraz spę-
dziła z miejsca ten oddział jazdy. Ułani sformowali się za chwilę i kłusem ruszyli naprzód;
wtedy podchorążowie z mniejszej jeszcze odległości, sypiąc ogień na jedną komendę, zsadzili
z koni kilkunastu ludzi, reszta pierzchła w największym nieładzie, który pomnażały kule gę-
sto padające między tłoczących się w przeprawie przez mostki. Noc była ciemna; rozumieli
przeto Moskale, że najmniej parę tysięcy piechoty mają za sobą. W istocie, trwoga, zamiesza-
nie były tam tak wielkie, że najwięcej dwie kompanie zachodząc natenczas z przodu, od mia-
sta, mogły były łatwo rozbroić tę całą jazdę i zabrać ją w niewolą. Lecz gdy Wysockiemu
żadna znikąd pomoc nie przybywała, kirysjery i huzary mieli dość czasu wsiąść na konie i w
porządku wyjść z swoich koszar, żeby naszych otoczyć i odciąć od miasta. Ta okoliczność, po
części i brak ostrych ładunków zmusiły podchorążych do cofnienia się ze zdobytych, pustych
koszar ułańskich.

Ten pierwszy czyn niezrównanego męstwa przeraził, potem i zadziwił nieprzyjaciela, gdy
tenże na koniec postrzegł, że go taka garstka wyrzuciła z koszar. Wysocki zajął stanowisko za
mostem Sobieskiego. Tu przedsięwziął oczekiwać bratniej pomocy; tu nadstawiał ucha, ry-
chłoli zagrzmią z pagórka pod koszarami Radziwiłłowskimi cztery działa Nieszokocia, jak
miało być według umowy. Żeby o tych działach i o kompaniach wyborczych powziąć jaką-
kolwiek wiadomość, wysyła nareszcie podchorążego Kamila Mochnackiego z poleceniem
przynaglenia tej pomocy, jeśliby już nadciągała. Lecz Mochnacki wrócił za chwilę i tę tylko
przyniósł wiadomość, że zamiast polskiej piechoty postrzegł kirysjerów, którzy zewsząd ota-
czają podchorążych, dla przecięcia im drogi do miasta. Wysocki postąpił kilka kroków na-
przód i sam się o tym przekonał. Trzeba więc było zwieść jeszcze krwawą potyczkę dla wy-
ratowania się spośród nieprzyjaciół. Dwie drogi prowadziły do miasta od mostu Sobieskiego:
jedna wprost pod górę, a potem przez główną aleję, druga zaraz w prawo poza gmachem
ujazdowskim do „Wiejskiej Kawy”. Kirysjery zajmowali obiedwie w szyku do szarży. Wy-
socki daje rozkaz natarcia z bagnetem na obadwa oddziały. Sam z kilkunastu podchorążymi
rzuca się w prawo przeciwko konnicy, co zajmowała trakt boczny. Walka trwała tylko jeden
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moment. Podchorążowie rozsypując się i gromadząc, obyczajem tyralierskim, nacierając i
ustępując, w miarę jak tego miejsce dopuszczało, strzelając z rowów, spoza drzew, z przodu i
z boku, rozpędzili kirysjerów, a potem zebrawszy się postępowali drogą za Ujazdowem.
Część rozbitej jazdy poleciała galopem do Belwederu wtedy właśnie, kiedy stamtąd spiskowi
wychodzili, druga część z tyłu niepokoiła podchorążych, którzy mając wolną drogę przed
sobą pomykali się naprzód śród ciągłych, zawsze odpieranych napadów kawalerii. Dochodząc
do „Wiejskiej Kawy” młodzież nasza postrzegła przed sobą nowego nieprzyjaciela, szwadron
huzarów, który w tej samej chwili ruszył kłusem od głównej alei na czoło małej kolumny
Wysockiego. Położenie podchorążych było wtedy najkrytyczniejsze. Z tyłu parci przez kiry-
sjerów, z przodu zagrożeni od huzarów (których cały pułk stał na odwodzie na polu za owym
szwadronem), pół obrotem w lewo od „Wiejskiej Kawy” dopadli szczęśliwie koszar Radzi-
wiłłowskich, budynku nie dokończonego, gdzie z okien i z bramy ubili Moskalom kilku jesz-
cze ludzi i koni. Tu Wysocki miał myśl zatrudnienia sobą jak najdłużej jazdy nieprzyjaciel-
skiej, żeby nie wpadła do miasta, co by oczywiście zaszkodziło rozpoczynającym się tam
ruchom i utrudziło opanowanie celniejszych punktów. Mniemał także, iż się przecie choć w
oblężeniu doczeka artylerii i kompanij wyborczych. Lecz na koniec, gdy zupełnie zabrakło
ładunków prawie wszystkim podchorążym, a przed bramą coraz gęstszy hufiec jazdy skupiać
się począł, zostawało mu tylko bagnetem otworzyć sobie drogę do miasta. „Oblegają nas”,
krzyknęli podchorążowie, otworzyli przeto bramę i rzucili się na huzarów. Ale i ten trzeci
oddział jazdy, jak dwa pierwsze, nie dotrzymał placu ich natarczywości.

Nic odtąd nie utrudzało zwycięskiego pochodu podchorążych. Koło kościoła Aleksandra
spotykają Stasia Potockiego; lecz nie wiedząc, że on był głównym sprawcą niebezpieczeństw,
na które ich naraził brak pomocy w nierównej walce z całą prawie jazdą carewicza, nie wie-
dząc, że ten generał najwięcej przyczynił się do oddania w moc wielkiego księcia sześciu
kompanij wyborczych, które przed chwilą Nowym Światem do Łazienek zmierzały, a zatem,
że nie było nadeń występniejszego człowieka, a przynajmniej Polaka, otoczyli go dokoła, i
pewni, szczęśliwi, pyszni niemal, że po czynie godnym zasłynąć w późnej pamięci mieć będą
na swym czele jednego z towarzyszów Kościuszki, wzywali go uprzejmymi wyrazy: „Gene-
rale, prowadź nas dalej przez miasto!” Rzecz pewna, że Potocki na czele podchorążych byłby
od razu wysoko podniósł sprawę rewolucyjną. Wysocki i Szlegiel nie omieszkali połączyć
swych próśb z przełożeniami podchorążych. Zaklinali go uroczyście w imię ojczyzny, przez
pamięć na więzy Igielstroma, lecz nic nie mogło zmiękczyć umysłu zaciętego w uporze zgub-
nym dla kraju. Potocki zdawał się walczyć z samym sobą: czy ma dalej gubić sprawę ojczy-
stą, czy rzucić się w objęcie młodzieży, która go poważała, która by mu była przebaczyła
wszystko, cokolwiek zdziałał już przeciwko narodowi. Zapewne musiała przemóc pierwsza
rezolucja, gdyż odprawił Wysockiego i podchorążych bez odpowiedzi, a sam został na punk-
cie komunikacji między miastem i Belwederem, gdzie niejedną jeszcze oddał usługę carewi-
czowi, nim go za tę nieposzlakowaną wierność z rąk braterskich krwawa spotkała zapłata.5

                                                
5 Wysocki był uprzedzony przez Zaliwskiego, że Potocki zobowiązał się słowem honoru nie tylko przystąpić,

lecz w pierwszej chwili stanąć na czele sprawy narodowej, gdyby innego nie było dowódzcy: dlatego nie aresz-
tował go pod kościółkiem Aleksandra, jak powinien był uczynić. Wysocki mniemał, że się jeszcze namyśli. Że
Potocki wiedział o rewolucji, zaprzeczeniu nie podpada; ale czy w rzeczy samej przed rewolucją przyrzekł swój
akces związkowi i jak dalece oświadczał się w tej mierze – trudno dzisiaj powiedzieć coś o tym pewnego, bo
Zaliwskiemu wierzyć nie można. Zaliwski dla nadania sobie większego kredytu w związku, dla sprawienia w
opinii innych związkowych wyższego wyobrażenia o swych wpływach, znajomościach, koneksjach, zaręczał
nieraz za akces osób, z którymi nigdy nie mówił, których i nie znał wcale. Temu błahemu urojeniu Zaliwskiego,
jakoby człowiek mały sam przez się mógł uróść w mniemaniu innych przez stosunki, np. z generałami i wyso-
kimi urzędnikami, przypisać trzeba wszelkie bajki o porozumieniach z Potockim, Żymirskim, Krukowieckim
itd., które rozsiewał pokątnie w związku, a które potem za granicą dość bezczelnie powtórzył w małym pisemku,
gdzie nie masz ani jednego słowa prawdy.
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Postępując przez Nowy Świat, gdzie wyżsi oficerowie i urzędnicy moskiewscy mieszkali,
oddział Wysockiego na próżno usiłował wołaniem: „Do broni!”, przerwać milczenie, które
jeszcze panowało w tej części miasta. Lecz i dalej, na Krakowskim Przedmieściu, nie było ani
ludu, ani wesołych okrzyków, ani świateł, ani orężnego zgiełku, choć to wszystko powinno
było mieć miejsce w pierwszych chwilach wyjarzmiającej się swobody. Jak by nic się nie
stało, jak by nic stać się nie miało, tak głucha, tak przerażająca cichość ogarnęła te okolice.
Miasto spało! Cóż mogło bardziej zatrważać i jątrzyć tę młodzież? Zdawało się jej natenczas,
że sama jedna powstała. Temu uczuciu, tej potrzebie przebudzenia stolicy ze snu, po części i
poprzedniemu uporowi Potockiego przypisać trzeba wydatne ślady krwi, którymi Szkoła
Podchorążych naznaczyła dalszy swój pochód do Arsenału. Zamiast dzwonów, śmierć miała
tedy uderzyć na głośną trwogę w Warszawie. Ofiara tego naturalnego usposobienia umysłów
– generał Trębicki, któremu Konstanty poruczył był od kilku dni szczególny nadzór nad
Szkołą (nadzór dopełniony z całym rygorem służby), zmierzając wtedy właśnie ku Alejom,
wpadł w ręce podchorążych. Wiedzieli, gdzie idzie, bo i sam tego nie ukrywał przed nimi.
Wszelako ceniąc w nim niepospolite zdolności wojskowe i nie przypuszczając, aby w tak
stanowczej chwili trwał w szkodliwych zamysłach dla Polski, chcieli go nawrócić, pozyskać
dla narodu, jakkolwiek pierwej ostro się z nimi obchodził. „Generale – mówili mu tymi sa-
mymi wyrazami co Potockiemu – prowadź nas dalej!” Gdy nie chciał, przydano do próśb
surowsze napomnienie, na koniec wyrywającego się wzięto w środek i kazano iść ze sobą pod
eskortą. Trębicki, duch podniosły, hardy, szedł z przymusu, nie szczędząc jednak po drodze
odkazów, nawet pogróżek, jeśliby nie złożyli broni i nie zdali się na łaskę carewicza za jego
pośrednictwem. Wtem koło pałacu Namiestnikowskiego zajeżdża im z przodu drogę Hauke,
minister wojny, w towarzystwie swego szefa sztabu Meciszewskiego; pierwszy ostro prze-
mówił do podchorążych, drugi, więcej jeszcze porywczy i więcej znienawidzony, dobył z
olster pistoletu i strzelił: obadwa polegli natychmiast. Rautenstrauch, który trzeci jechał za
nimi, na odgłos pierwszego wystrzału poskoczył w prawo na ulicę Trębacką – i tym się ocalił.
Cokolwiek dalej nadjechała kareta. Na zapytanie podchorążych: „Kto jedzie?”, odpowiedział
stangret: „Generał Nowicki”. Zaraz kilka kul przeszyło pojazd. Ten nieszczęśliwy generał,
któremu by się nic złego nie stało, zginął przez pomyłkę; przesłyszało się bowiem podchorą-
żym, którzy wzięli Nowickiego za Lewickiego, Moskala, gubernatora. Po tych czynach re-
wolucyjnego terroryzmu orszak zbryzgany krwią zatrzymał się na ulicy Wierzbowej. „Gene-
rale – przemówili znowu podchorążowie do więźnia swego Trębickiego, świadka tych scen
okropnych – połącz się, zaklinamy cię, połącz się ze sprawą narodu, stań na naszym czele,
widziałeś, co spotkało  z d r a j c ó w.” Trębicki odpowiedział z najzimniejszą krwią: „Nie
stanę na waszym czele, wy jesteście  n i k c z e m n i, wy jesteście  m o r d e r c y!” I po tych
wyrazach ponawiali jeszcze podchorążowie swe przełożenia: ,,Generale, dajemy ci czas do
namysłu!” Prowadzili go przez całą prawie ulicę Bielańską – i znowu się zatrzymali. Tu do-
piero, gdy powiedział: „Możecie mi życie odebrać, ale mnie nigdy nie przymusicie do złama-
nia wiary zaprzysiężonej monarsze”, poległ – bez wątpienia godzien lepszego losu, gdyby był
tak nieugiętego charakteru, tak nieustraszonej odwagi nie chciał koniecznie poświęcić najnik-
czemniejszej sprawie. Już wtedy wojsko polskie było zebrane pod Arsenałem. Połączyła się z
nim i Szkoła Podchorążych – straszna w owej porze, wielka.

Popłoch bez stanowczego skutku rozpoczynał tedy sprawę na południu, w Belwederze i w
koszarach nieprzyjacielskiej jazdy. Ze wszystkiego, co tu spiskowi zamierzali, nic, prawie
nic, się nie udało. Konstanty przebywszy chwilę wielkiego niebezpieczeństwa, a większego
jeszcze przestrachu pośród fraucymeru swej żony, wsiadł na konia, znalazł oddział kirysjerów
przed pałacem i powoli w Alejach całą swą jazdę zgromadzać począł. Wtedy dopiero nadcią-
gały z koszar Ordynackich kompanie wyborcze w pomoc Szkole Podchorążych. Było ich
sześć: dwie karabinierskie pułku 1 strzelców pieszych, dwie karabinierskie pułku 3 strzelców
pieszych i dwie grenadierskie pułku 6 – tysiąc z górą piechoty. Siła ta, osobliwie przy pomo-
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cy artylerii bombardierów (czterech dział Nieszokocia), mogła była odmienić postać rzeczy
zachodząc z przodu od miasta jeździe moskiewskiej, napadniętej z tyłu przez podchorążych.
Teraz przybywała cokolwiek za późno. Spomiędzy oficerów pomienionych kompanij jedni
wcale do związku nie należeli, drudzy, dopiero od kilku dni wprowadzeni, na próżno usiło-
wali wespół z kilką dawniejszymi spiskowymi odjąć komendę starszym, którzy nie czuli w
sobie wielkiej ochoty do działania w duchu sprzysiężenia, bo w nie bezpośrednio nie wpły-
wali. Kompanie ruszyły z koszar dobrze już po terminie. Szły częściami, nie razem. Luźne te
oddziały, w miarę jak zbliżały się do kościółka Aleksandra, odmawiał, bałamucił Stanisław
Potocki; demoralizowali je także adiutanci carewicza; na koniec obstępywała dokoła kawale-
ria. Tym sposobem jedna kompania po drugiej dostawała się w moc wielkiego księcia, pod-
czas utarczek podchorążych z kirysjerami za Ujazdowem, z huzarami przed gmachem Radzi-
wiłłowskim. Carewicz wyjechał z Alejów na spotkanie tej piechoty; zaczął coś mówić do
żołnierzy. Natenczas jeden z oficerów związkowych, Wołoszyński, podporucznik z pułku 3
strzelców pieszych, porwał za karabin od żołnierza obok siebie stojącego i wziął na cel wiel-
kiego księcia. Konstanty to postrzega, spina konia ostrogami i odskakuje w bok krzycząc:
„Strzelaj, strzelaj!” Wołoszyński chciał dopełnić tego rozkazu, lecz karabin za uciekającym
po trzykroć nie spalił. Oficer ten, korzystając z zamieszania, które stąd powstało, przedarł się
potem przez Moskali i przybył pod Arsenał razem ze Stryjeńskim i kilku innymi kolegami.
Mniej skompromitowani zostali przy carewiczu. Wszystko to działo się między godziną 8 i 9.
Konstanty porządkował swą jazdę w Alejach; piechotę polską odprawił w tył ku Belwedero-
wi; najważniejsza zaś, że mógł co chwila posłać po działa do Góry i Skierniewic. Wtem przy-
bywa mu niespodziewana pomoc. Jeden z adiutantów jego, Trębicki (brat generała), jak się
tylko zrobiło zamieszanie w mieście, kazał uderzyć na alarm w koszarach Mierowskich i z
całym pułkiem strzelców konnych gwardii (prócz rozjazdu odbywającego w tym dniu służbę
na placu Saskim) ruszył kłusem bocznymi ulicami do Alejów. Niewypowiedziana była radość
wielkiego księcia, gdy postrzegł szaserów6; im się on oddawał niejako w opiekę; „na ich ho-
norze, na ich wierności polegał” – szczęśliwy, że go przecie nie całe wojsko polskie w złej
doli odstępywało. Wyrazy „wdzięczności”, zapewnienie, że o tym  s z l a c h e t n y m  po-
stępku cesarz uwiadomiony będzie, i inne ujmujące oświadczenia, egzagerowane przez Kur-
natowskiego, Krasińskich Wincentego i Izydora, Zielonkę, Skarżyńskiego, zamieniły ten pułk
nieszczęśliwy w powolne narzędzie przeciwko insurekcji. Carewicz, pomimo przerażenia, z
którego jeszcze nie wyszedł, pojął od razu, pojął jasno, iż mu dalszego bezpieczeństwa raczej
w polskiej niżeli w moskiewskiej broni szukać należało. Pułk ten obrócony przeciwko po-
wstaniu dawał sprawie pozór domowej kłótni między Polakami, wykrzywiał rzecz w samym
początku. Koledzy Krzyżanowskiego, ci najdawniejsi w wojsku spiskowi, czy przez źle zro-
zumiane uczucie honoru, czy też ze wstrętu do przedsięwzięcia, które się raz nie udało, byli
więcej może w owej chwili jak grodzieńskie huzary albo podolskie kirysjery usposobieni
przelecieć galopem przez miasto i stratować to, co nazywali „jakimś buntem” – niewczesnym
dlatego zapewne, że nie przez nich wszczętym, n i e p o d o b n y m  dlatego, że w nim nie
mieli, albo właściwiej nie chcieli mieć, żadnego udziału.

Taki był pierwszy akt 29 listopada. Zamiast rozbroić, wyzwaliśmy tylko do walki nie-
przyjaciela w południowej części miasta. Ten sam skutek, jak zaraź obaczymy, wzięły poru-
szenia powstańców w przeciwnej stronie, od rogatek marymonckich i powązkowskich. Żeby
to działanie w środku miasta uczynić więcej zrozumiałym, oznaczę pierwej główne punkta,
które zajmowały różne oddziały garnizonu polskiego, i ruchy, które według planu powinny
były wykonać.

W niezmiernych koszarach Aleksandryjskich, niegdyś koronnych, na drodze do rogatek
marymonckich ku Zdrojom, stał jeden pułk pieszy moskiewski gwardii litewskiej. Z nim ra-

                                                
6 strzelców
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zem mieściły się tam: grenadiery gwardii polskiej, blisko 2400 ludzi, dwie kompanie wybor-
cze 1-go liniowego, dwie 3-go i dwie 7-go liniowego. Większa część tych dwóch ostatnich
kompanij zajmowała w dniu 29 listopada warty na Solcu i na ulicy Furmańskiej. Z pozosta-
łych sił, według planu, grenadiery gwardii razem z dwoma kompaniami 3-go mieli wpaść z
bronią nabitą do sal gwardii moskiewskiej i wziąć ten pułk w niewolą, a dwie kompanie 1-go
wyruszyć w tym samym czasie z koszar, zająć Pragę i opanować tam prochownią i obadwa
mosty na Wiśle. Rozbrojenie pułku litewskiego w koszarach było poruczone Urbańskiemu i
innym związkowym; zajęcie Pragi Kiekiernickiemu i Czarnomskiemu. Poniżej koszar Alek-
sandryjskich na ulicy Zakroczymskiej stał w pałacu Sapieżyńskim pułk 4 liniowy, którego,
pierwszy batalion i część drugiego zajmowała główne warty w garnizonie. Jedni oficerowie
tego pułku mieli polecenie pozostać na tych wartach, drudzy zejść. Julian Zajączkowski i Sta-
nisław Górecki powinni byli z odwachu na Krakowskim Przedmieściu wpaść do teatru
„Rozmaitości”, aresztować oficerów moskiewskich, którzy by się tam znajdywali, a po do-
pełnieniu tego alarmować miasto przechodząc ulice aż do Arsenału. Miniszewski u Francisz-
kanów, Grotowski w prochowni na ulicy Mostowej odebrali rozkaz utrzymywania więźniów
w porządku, gdyby albo sami na wolność wydobyć się chcieli, albo za pomocą pospólstwa.
Reszta 4 pułku powinna się była zaraz udać z koszar do Arsenału. Dwom kompaniom wybor-
czym 2-go liniowego z koszar na Pociejowie wskazany był do zajęcia plac przed Giełdą, a
dwom kompaniom 8-go liniowego z koszar u Marcinkanek na ulicy Piwnej Rynek Starego
Miasta. Tym więc sposobem po rozbrojeniu pułku gwardii litewskiej (o czym wątpić nie po-
zwalała przewaga sił naszych w koszarach Aleksandryjskich) Praga, Nowe Miasto, Stare
Miasto, główne stanowiska w środku, cała część od Wisły znalazłyby się bez wystrzału w
mocy powstańców przez samo rozpoczęcie akcji. W drugim głównym także punkcie, od ro-
gatek powązkowskich, stał inny pułk pieszy moskiewski, gwardia wołyńska, w koszarach
niegdyś artylerii, za Królestwa nazwanych Wołyńskimi, przy ulicy Dzikiej. Rozbrojenie nie-
przyjaciela w tym miejscu ulegało cokolwiek większym trudnościom niżeli w koszarach
Aleksandryjskich, gdyż tu sami tylko stali Moskale, prócz Szkoły Bombardierów Polskich,
nie więcej jak 30 ludzi. Na przypadek ataku mogli go odeprzeć, mogli zamknąć się w kosza-
rach lub wyjść z działami, których mieli cztery. Związek, dla rozbrojenia lub w najgorszym
razie niewypuszczenia tego pułku z koszar, obmyślił takie środki. Przy placu Marsowym o
kilkaset kroków od gwardii wołyńskiej stał batalion saperów w koszarach Mikołajowskich.
Temu więc batalionowi kazano uderzyć na gwardią wołyńską od pola, w razie jeżeliby wy-
stąpiła z koszar i zmierzała na plac Broni; w tym samym czasie z przodu miał ją atakować
batalion pułku 4 zbywający od warty, a od Arsenału dwie kompanie 5-go liniowego. Od
zręcznego wykonania tego ostatniego ruchu zależało zupełne opanowanie stolicy. Lud, poru-
szony z gniazda swego, z Starego Miasta, przez cywilnych spiskowych, z innych punktów
przez samo występowanie oddziałów garnizonu, miał misją zapełniać otwarte place Warsza-
wy, przenosić się w masach z miejsca na miejsce dla ożywienia insurekcji wojskowej, dla
udzielenia jej pozoru więcej obywatelskiego, rewolucyjnego. Żołnierze nie potrzebowali do
walki jego pomocy, dlatego nie zamierzali mu nawet rozdać broni z Arsenału; potrzebowali
tylko jego asystencji jako poważnego świadka przy pierwszym uroczystym akcie wskrzesze-
nia ojczyzny. Bank, gmachy rządowe, instytuta, składy publiczne, więzienia kryminalne,
wszelaka własność opatrzone zostały strażą, nie mającą mieć w boju żadnego udziału. Cała
rzecz w mieście zasadzała się na tym: żeby nieprzyjaciela słabszego zejść niespodzianie, roz-
broić albo zetrzeć, gdyby stawiał opór. Do godziny drugiej po południu przedsięwzięto po-
trzebne środki dotyczące egzekucji tego planu, podanego do wiadomości każdego spiskowe-
go. Insurekcja nie miała naczelnego dowódzcy. Dowodził każdy niemal podporucznik, każdy
spiskowy w swym stanowisku, i rzecz dziwna, wszystko szło najporządniej, jakby jedna nie-
widzialna ręka kierowała tą tak ogromną, skomplikowaną machiną. Brakowało ładunków. W
dzień jeszcze Dąbrowski Florian z 7-go liniowego i Józef Przyborowski z 1-go strzelców pie-
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szych, wziąwszy dwa furgony i dwóch żołnierzy, przybyli do obozu, uwięzili podoficera od
weteranów, który miał dozór nad ładunkami w baraku generała Blumera, zmienili pierwej
wartę niby z rozkazu gubernatora, a pytani na rogatkach, co wiozą, odpowiedzieli, „że nowe
mundury dla wojska”. Tym sposobem dostarczyli piechocie kilkadziesiąt tysięcy ostrych na-
bojów, które w sam czas oficerowie roznosili w kieszeniach dla żołnierzy swoich po kosza-
rach.

Przed ogólnym jeszcze ruchem, jak tylko zmrok zapadł, zgromadzać się zaczęli za ogro-
dem Krasińskich na małym placu koło rajtszuli, o paręset kroków od pałacu komendanta mia-
sta Łowickiego, grenadiery 5-go liniowego wyprowadzeni przez poruczników Czarneckiego i
Lipowskiego z kwater na ulicach Wroniej, Łuckiej i Lesznie. Wykonali to bardzo zręcznie i
ostrożnie. W mieście panowała największa jeszcze spokojność. Grupy żołnierzy, przechód
znaczniejszych nawet oddziałów nikogo nie zastanawiały, albo jeżeli się kto o to pytał ofice-
rów, odpowiadali, „że pułki występują na patrol generalny z rozkazu komendanta miasta”.
Szkoła Artylerii już była gotowa; batalion saperów, kompanie wyborcze, warty na wszystkich
punktach oczekiwały z niecierpliwością umówionego znaku. W tej dopiero chwili oficerowie
związkowi rozdając ładunki w koszarach Sapieżyńskich i Aleksandryjskich osądzili za rzecz
przyzwoitą uwiadomić żołnierza, o co idzie, i przekonali się z ochoty, jaką wszędzie okazy-
wał do wypędzenia wrogów z kraju, że go nie potrzeba było wcześniej wciągać do spisku.

Nareszcie wybiła godzina szósta na miejskich zegarach i nagle wszystkich oczy obróciły
się ku Solcowi! W pozornym nieładzie, który zwykle towarzyszy pierwszym wstrząśnieniom
politycznym, żadne może z wielkich zdarzeń na świecie nie miało w sobie tyle zgody, tyle
jednomyślności, co rewolucja 29-go. Żaden ruch z publicznego ducha wyprowadzony nie był
łatwiejszy do nakłonienia ku jednemu celowi. Pewien jestem, że gdyby była zaświeciła łuna z
Solca o tej porze, rozbrojenie nieprzyjaciela w mieście byłoby niepochybnie przyszło do
skutku pomimo brak naczelnika, i odtąd cała rewolucja musiałaby pójść inną drogą; bo po
wzięciu piechoty moskiewskiej cóż innego zostałoby carewiczowi jak broń złożyć? Lecz znać
nie mieliśmy tego w przeznaczeniu naszym, żeby sobie począć od razu tak silnie i mądrze.
Ów pożar na Solcu nie wszczynał się z przyczyn, o których wyżej wspomniałem. Niemało
więc czasu upływało w mieście na oczekiwaniu tego sygnału, i całą  rzecz tak dowcipnie
ukartowaną popsuła zwłoka.

„Dzisiaj nic już z tego nie będzie” – mówili na koniec spiskowi w wielu miejscach. Natę-
żone oczekiwanie nie postrzegało przed sobą żadnego kresu, tylko pewną zgubę. O siódmej
wszystko jeszcze zostawało na swoim miejscu. Ale i potem mniemano, że Szkoła Podchorą-
żych dla jakichś nadzwyczajnych przeszkód działać nie zaczęła. Dopiero o wpół do ósmej,
dopiero więc w dobre półtory godziny po terminie, wieść o poruszeniach koło Belwederu
przebiegła Warszawę jak błyskawica. Okrzyki: „Do broni”, rozległy się wtedy na kilku uli-
cach i wir bębnów zaalarmował miasto. Z tego naturalnie wypadło, że razem z nami i nie-
przyjaciel za broń porywał; a tak, co przed chwilą jeszcze mogło być zejściem, napadem, za-
raz obróciło się w otwartą walkę.

Jakiś wyższy oficer moskiewski przyjechał dorożką przed koszary gwardii wołyńskiej; ka-
zał uderzyć w bębny i wołał co tylko miał sił: „Prawornych ludiej do puszok!”7 Był to goniec
z Belwederu. Gwardia wołyńska poczęła się uzbrajać; lecz nie zaraz stanęła pod bronią. W tej
chwili Czetwertyński wyprowadził spośród Moskali Szkołę Polskich Bombardierów. Rozkaz
parolowy wydany przez w. księcia jeszcze w początkach października, w skutku fermentacji,
która opanowała stolicę po wypadkach lipcowych, wyznaczył każdemu oddziałowi garnizonu
polskiego i moskiewskiego wspólne miejsca alarmowe, gdzie się pułki na przypadek rozruchu
w mieście zbierać miały, nie czekając dalszego rozkazu. Punktami alarmu dla pułku wołyń-
skiego były place przed Arsenałem i Giełdą, tam przeto udać się zamierzał.

                                                
7 Zdolnych ludzi do armat!
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W koszarach Aleksandryjskich toż samo się stało co w Wołyńskich. Gwardia litewska po-
strzega po godzinie siódmej niezwykły ruch między Polakami; wychodzi więc na dziedziniec
i staje pod bronią, żeby stąd udać się na plac Marsowy, który był jej miejscem alarmowym.
Rewolucja ruszyła z miejsca Polaków, a ów rozkaz parolowy Moskali. Dowódzcy litewskiego
pułku, Engelmana, nie było; oficerowie polscy związkowi chcieli zatrzymać Moskali przez
wyprowadzenie swych kompanij na dziedziniec. Byłoby przyszło do rozlewu krwi, ale co
opóźnienie zwichnęło, a co było jeszcze łatwe do naprawienia, zgwałciła zła wola swoich.
Lękiewicz, kapitan od służby, udając, jakoby o niczym nie wiedział, staje z dobytą szpadą w
bramie i żołnierzom polskim wyjść zabrania pod pozorem, „że nie ma na to rozkazu”. Roz-
brojenie gwardii litewskiej, w salach łatwe, na dziedzińcu trudniejsze, było teraz wcale nie-
podobne. Nadbiegł Kolbersz, podpułkownik grenadierów, chciał on także jak kapitan od
służby oczekiwać rozkazu wielkiego księcia, a przynajmniej przybycia dowódzcy, generała
Żymirskiego. Gdy Lękiewicz i Kolbersz zatrzymują żołnierzy polskich, Moskale tymczasem
wymaszerowali z koszar w największym porządku pod dowództwem gubernatora Lewickie-
go; ten bowiem, jak tylko powstał hałas w mieście, wsiadł na konia, poleciał do koszar Alek-
sandryjskich i gwardią litewską, korzystając z bezczynności związkowych, zaprowadził na
plac Marsowy. Grenadiery powinni byli ten pułk dopędzić: mogli go byli na drodze przymu-
sić do złożenia broni, wszakże sami zaledwie zdołali wyjść na dziedziniec po długich sporach
z Lękiewiczem i Kolberszem. Jeden tylko Kiekiernicki ściśle dopełnił w tych koszarach zle-
conej sobie powinności. Wyprowadził obiedwie kompanie 1-go bez oporu i zaraz udał się z
nimi na Pragę. Urbański, chcąc naprawić złe, które w znacznej części poszło z jego winy (je-
mu bowiem wypadało Lękiewicza albo pierwej wprowadzić do związku, albo teraz surowo
ukarać), oświadczył oficerom związkowym, że dotąd wszystko działo się podług planu, że ich
obowiązkiem jest iść z grenadierami za gwardią litewską i obserwować ją na placu Broni. W
tym momencie przyjeżdża do koszar generał Żymirski. Zastaje kompanie polskie pojedynczo
zebrane na placu, łaje oficerów, że porozdawali ładunki, i pyta, z czyjego to się stało rozkazu.
„Kto kazał nabijać broń? – zawołał Żymirski. – Grenadiery, zsypać proch z panewek!” Po
czym zaraz ruszył za gwardią litewską w kolumnach batalionowych na plac Marsowy, który
był placem alarmowym i dla pułku grenadierów. Spomiędzy oficerów związkowych jedni
mniemali, że generał ten był uwiadomiony o wszystkim (bo miał być uwiadomiony przez
Paszkowicza), nie przedsiębrali zatem przeciwko niemu żadnych gwałtownych środków, ro-
zumiejąc, że idzie za radą Urbańskiego, że chce działać w duchu powstania, tak jednak, żeby
się przed czasem nie skompromitował. Drudzy odgadnęli jego zamiary nie najszczersze, po-
stanowili oddzielić się z swymi kompaniami i uskutecznili to zaraz po wyjściu z koszar. Sześć
kompanij, 8, 9, 10, 11, 12 i 2 woltyżerska, pod dowództwem oficerów Czechowskiego, Ła-
skiego, Klemensowskiego, Roguskiego, Bortnowskiego i Bortkiewicza, odłamawszy się za
bramą poszły przez Fawory, Zdroje, ulicą Zakroczymską do Arsenału; po drodze, nad Zdro-
jami, już oni spotkali pikiety Kiekiernickiego, który, zająwszy wojennie most wiodący od
Żoliborza na Pragę, przystęp do niego aż w tej stronie czatami sobie oświecał. Reszta grena-
dierów pod Żymirskim zajęła stanowisko na placu Broni, żeby nasamprzód przez czas niejaki
obserwować gwardią litewską, a potem z nią razem pójść pod rozkazy w. księcia.

Taka sama scena, tylko z lepszym skutkiem dla rewolucji, miała miejsce w koszarach Sa-
pieżyńskich. Konstanty okazywał czwartemu pułkowi szczególne względy; spiskowi przeto,
żeby go tknąć do żywego, puszczali na kilka dni przed 29-ym paszkwile dość obelżywe, po-
dające w wątpliwość ducha żołnierzy, charakter oficerów, „jakoby łaska carewicza uczyniła
ich partyzantami Moskwy, nieprzyjaciółmi kraju itd.” Te przymówki osiągnęły cel zamierzo-
ny: nikt się nie unosił gorętszą chęcią zadania nieprawdy podobnym potwarzom jak pułk
czwarty. Gdy się zbliżała pora działania, trudno było wstrzymać zapał żołnierzy; Przeradzki i
Kosicki rozdali ładunki; kompanie zbywające od warty stały pod bronią na dziedzińcu; na
koniec podporucznicy Wyszkowski, Lubowicki, Święcicki wyprowadzali je z koszar, gdy im



14

w bramie zachodzi drogę Bogusławski, dowódzca pułku. Nastąpiła między nim i wspomnio-
nymi oficerami zapalczywa kłótnia; trzeba go było nawet przewrócić na ziemię; tyle sobie
wstrętu czyniła cała starszyzna w wojsku polskim od sprawy rewolucyjnej. Bogusławski
ustąpił tylko przemocy spiskowych, o mało życiem nie przypłaciwszy swego uporu. Nad tym
oddziałem 4-go liniowego, spotkawszy go na drodze, objął zaraz dowództwo kapitan Roszla-
kowski; udał się on przez ulicę Franciszkańską na Nalewki i przybył w sam czas pod Arsenał,
gdzie właśnie rozpoczęła się żywa i krwawa akcja.

Arsenału strzegły dwie kompanie 5-go liniowego, jedna pod dowództwem Czarnockiego
na ulicy Przejazd, między pałacem Mostowskich a koszarami gwardii artylerii konnej, druga z
przeciwnej strony pod dowództwem Lipowskiego między barierami rajtszuli artylerii a ma-
łym placem przy ulicy Nalewki. Rozstawione ich poczty chwytały przebiegających tędy ofi-
cerów rosyjskich. Tu zostali wzięci i osadzeni na odwachu przy Arsenale jenerałowie Essa-
kow i Engelman, dowódzcy dwóch pułków pieszych gwardii rosyjskiej, oraz kilkunastu in-
nych młodszych oficerów. Wtem dają znać, że idą Moskale. W rzeczy samej pułk gwardii
wołyńskiej, jak powiedziałem, ostrzeżony z Belwederu, wystąpił z koszar, podzielił się na
dwie części i dwoma ulicami, mając działa na przedzie, ruszył ku arsenałowi. Zaczął się palić
wtedy dom drewniany na Nalewkach. Grenadiery Lipowskiego postrzegają z bliska naciera-
jący batalion nieprzyjacielski i przyjmują go ogniem rotowym tak rzęsistym, iż zaraz padło
kilkudziesiąt Moskali. W tej samej chwili nadeszła kompania 4 pułku i rozwinęła się za Arse-
nałem. Roszlakowski, wspierając grenadierów Lipowskiego, z równym skutkiem rozpoczął
ogień przeciwko drugiemu batalionowi moskiewskiemu, przybywającemu przez plac za
ogrodem Krasińskich pod dowództwem pułkownika Owandra. Strzelanie z obu stron trwało
tylko kilka minut. Wołyńcy uciekali w największym nieładzie; potem w odległości kilkudzie-
siąt kroków zatrzymali się na miejscu przez chwilę i zabrawszy trupów ze sobą, na komendę
cichym głosem wydaną uskutecznili w porządku dalszy odwód. Arsenał został ocalony. Kie-
dy kompania Lipowskiego odpierała nieprzyjaciela, grenadiery Czarneckiego rozstrzelali ge-
nerała Blumera, który przybywszy pod Arsenał chciał mieć mowę do nich, a potem, prowa-
dzony na odwach, żołnierzy rozbrajać usiłował. Poległ on od dwóch tylko kul, lecz wieść
zaraz rozniosła, że go tyle strzałów trafiło w głowę i w piersi, ile niesprawiedliwych wyroków
podpisał z rozkazu carewicza. Po odparciu nieprzyjaciela przybyły pod Arsenał grenadiery
gwardii i dwie kompanie pułku 3. Nadeszła także Szkoła Podchorążych. Zgromadzoną masę
wojska w tych punktach trzeba było rozdzielić, ażeby działać skuteczniej. Tu nastąpiło
udzielanie sobie wzajemnych wiadomości o wszystkim, co zaszło na tylu punktach stolicy.
Stan rzeczy nie był pomyślny; nic się nie udało; jednakże spiskowi nie tracili ducha. Posta-
nowili się tu bronić do upadłego, szczególniej zaś strzec oręża i pieniędzy, Arsenału i Banku.
Aleksander Łaski postawił grenadierów pod pałacem Mostowskich, dla przerzedzenia cokol-
wiek wielkiego, wszelkie dalsze rozporządzenia utrudzającego natłoku pod Arsenałem. Gre-
nadiery zrobili w tym miejscu barykadę, za którą postawiono działa obrócone wylotem do
ulicy Dzikiej.

Gresser, adiutant w. księcia, cudownym prawie sposobem uniknął losu Blumera. Puścił on
cugle swemu koniowi chcąc się przemknąć do koszar wołyńskich; zatrzymany przed pałacem
Mostowskich pytał w imieniu wielkiego księcia, kto tu dowodzi. Grenadiery dali kilkadziesiąt
razy ognia do niego; śród tego gradu kul zginął tylko jadący za nim kozak; on sam spadł z
konia, otrzymał kilka ran ciężkich, ale nie śmiertelnych. Odprowadzono go na odwach arse-
nałowy.

Patrole wysłane za nieprzyjacielem doniosły, że gwardia wołyńska postępowała przez Mu-
ranów na plac Broni. Pułk ten niewielką już miał ochotę do boju. Na Muranowie czoło ko-
lumny Owandra zetknęło się z czołem batalionu saperów; niepodobna było ominąć się; Mo-
skale weszli z saperami w układy żądając wolnego przejścia i ofiarując je nawzajem. Gdy się
z naszej strony na to zgodzono, ruszył dalej ten batalion wołyńców i połączył się na placu
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Broni z pułkiem litewskim, uważanym z bliska przez grenadierów Żymirskiego, który całą
noc przepędził w tej wątpliwej mediacyjnej postawie; druga część gwardii wołyńskiej osa-
dziła swe koszary i przyległe domki. Ten batalion saperów, wyszedłszy z koszar, musiał także
stoczyć spór zacięty z dowódzcą swoim Majkowskim na placu Broni. Majkowski nadbiegł z
miasta zadyszany, dając rozkaz batalionowi, żeby do koszar powrócił; oficerowie związkowi,
Karśnicki, Gawroński, Kołtunowski, Malczewski, Cerner, przekładali mu, „że batalion musi
się połączyć z narodem”, gdy to nie skutkowało, porucznik Malczewski strzelił do niego z
pistoletu, chybił go, ale kula przebiegając koło ucha dowódzcy „szepnęła mu przyzwoitszą
radę”, jak się wyrażali sapery. Od tego czasu nie można się było skarżyć na Majkowskiego;
całym sercem przylgnął do rewolucji.

W czasie walki pod Arsenałem Feliks Nowosielski, podporucznik z batalionu saperów,
wyprowadził Szkołę Artylerii, do której był przykomenderowany jako oficer inspekcji. Dwa
działa dane do mustry tej szkole stały na dole w gmachu przy ulicy Miodowej, gdzie ucznio-
wie artylerii mieli swe kwatery; lecz nie było koni. Nowosielski kazał zaprząc konie od karety
Sowińskiego, komendanta Szkoły Aplikacyjnej; ponieważ zaś opóźniono się z wykonaniem
tego rozkazu, zatoczyli oficerowie własnymi rękami działa pod Arsenał. Podoficer Korze-
niowski sprowadził ładunki z laboratorium. Oddział Nowosielskiego w drodze do Arsenału
strzelił do przelatującego na koniu Bezobrazowa, ze sztabu w. księcia. Żeby nie tracić darem-
nie czasu, artylerzyści zażądali potem siekier ze sklepu żelaznego na ulicy Długiej dla wybi-
cia drzwi arsenałowych. Według planu, jak wspomniałem, broń miała pozostać nietknięta w
Arsenale; lecz teraz, przy tylu zawodach, przy wzrastającej coraz liczbie nieprzyjaciela, który
już był od nas mocniejszy, wypadało rozdać ten szacowny zapas ludowi. Wkrótce przybyło
mnóstwo rzemieślników; silili się oni grube drzwi dębowe wysadzić z zawias. Nowosielski,
niecierpliwy, kazał w oknach kraty wyłamać. Z okien tedy wynoszono karabiny, pałasze, pi-
stolety. Na koniec brama wyleciała, ale broń palna nie miała skałek; Stolzman wskazał se-
kretne miejsce, gdzie skałki były schowane, co bardzo ułatwiło uzbrojenie z początku małej,
potem coraz większej liczby osób przybywających po broń, nareszcie w godzinę potem całe-
go ludu warszawskiego wysypującego się ze wszech stron niezmiernym gminem. Ze dwóch
szczególniej punktów lud ten był poruszony w jednej porze, na Krakowskim Przedmieściu i
w Starym Mieście; tam przez wojskowych, tu przez cywilnych. Zajączkowski, komendant
odwachu na Krakowskim Przedmieściu, wpadł z Dobrowolskim Józefem, jak miał sobie po-
lecone, do teatru „Rozmaitości” z dobytym pałaszem w ręku i zawołał: „Panowie, w najlepsze
się bawicie, kiedy Moskale naszych w pień wycinają!” Nadzwyczajna, okropna nowina dla
wytwornego świata śmiejącego się na komedii. Publiczność zebrana w teatrze wybiegła na
ulicę i rozniosła postrach; Zajączkowski i Dobrowolski pospieszyli dalej z wartą, alarmując
krzykiem: „Do broni”, Podwale, Senatorską, Miodową; koło Zygmunta zabrali młodego Gen-
dra, oficera z pułku ułanów carewicza, i stanęli pod Arsenałem, kiedy bramę jego wybijano,
w chwili ataku nieprzyjaciela.

Wszędy z trzaskiem zamykano sklepy, domy. Latarnie pogasły. Jedna część mieszkańców
kryła się przed rozruchem, którego wypadki mogły być tak wątpliwe; druga patrzała nań z
okien, z góry. Śmielsi, ciekawsi wybiegali na ulice i zbierali tysiące bajecznych wieści. W
ogóle jednak miasto obróciło się zaraz w pustynią; tylko lud prosty, rzemieślnicy, szewcy,
krawcy, kowale, ślusarze od razu, o co rzecz idzie, zrozumieli. Na Starym Mieście, pośród
tradycji 94 roku, na tym samym klasycznym bruku, gdzie za Kościuszki tylu zdrajców wisia-
ło, Ksawery Bronikowski, Józef Kozłowski, Włodzimierz Kormański, Anastazy Dunin, Dę-
biński, Żukowski i ja oczekiwaliśmy sygnału do działania z tą samą niecierpliwością, która
dręczyła spiskowych na wszystkich innych punktach stolicy. Godzina siódma już wybiła, a
nie było końca próżnemu oczekiwaniu. Bronikowski poszedł na zwiady ku Nowemu Światu.
Za pół godziny przyniósł najosobliwszą wiadomość, „że Konstanty teraz dopiero wracał do
Belwederu z teatru francuskiego”. Coraz niespokojniejsi o los powstania, usłyszawszy z dala
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głos bębna, wychodzimy na Rynek krzycząc: „Do broni, do broni!” Właśnie nadciągały dwie
kompanie 8-go liniowego z pobliskich koszar. Jeden z oficerów zapytany przez nas: „Czy
czas już działać?”, odpowiedział z udanym zadziwieniem: ,,O jakim działaniu panowie mó-
wicie? My tu jesteśmy – dodał – bo to jest nasz plac alarmowy.” Ta odpowiedź, pokazująca
wygórowaną ostrożność, miała swe słuszne powody, bo jeżeliby się rewolucja nie udała,
mniej skompromitowani oficerowie mieli zawsze w rezerwie ów rozkaz parolowy, który ich
wyjście z koszar usprawiedliwiał przed w. księciem. Po chwili jednak krzyki z Podwala, z
Piwnej ulicy i widok żołnierzy zwabiły na Rynek mnóstwo mieszkańców Starego Miasta.
Przemawialiśmy do nich, jakeśmy mogli. Gdy się zebrały cokolwiek większe tłumy, ruszyli-
śmy z nimi przez ulice Senatorską i Miodową ku Arsenałowi. Obiedwie kompanie postępo-
wały za nami. Na Senatorskiej zatrzymały się i zajęły dziedziniec Prymasowskiego pałacu. O
paręset kroków od Arsenału na ulicy Długiej już była wielka masa; coraz więcej łączyło się
ludu z kolumną, którąśmy przyprowadzili z Starego Miasta; wszędzie brzmiały rewolucyjne
odgłosy. W tym właśnie momencie nasi dali ognia pod Arsenałem do nacierającej gwardii
wołyńskiej. Wrażenie tych pierwszych strzałów było tak silne, że co tylko przybyło z nami,
co nadeszło z Podwala i z Nowego Miasta, pierzchło w mgnieniu oka i nie wiem, gdzie się
podziało, tak że tylko sami spiskowi zostali na ulicy. Nie masz nic trwożliwszego nad lud
bezbronny w pierwszych chwilach; zbiegowiska są najpierwej tylko tłumami ciekawych. Ten
chwilowy popłoch przeszedł, myśmy znowu pobiegli na Stare Miasto i lud znowu zaczął się
zgromadzać rozszerzając z pierwszego przerażenia wieść, „że Moskale naszych wycinają”, co
niemało pomogło do podburzenia pospólstwa, ugrupowania go w różnych punktach stolicy i
ściągnienia z najodleglejszych przedmieść ku środkowi.

Obaczmy teraz, co się stało z owymi czterma, po tyle razy wspomnionymi działami, które
miały strzelać na wiatr z wyniesienia pod koszarami Radziwiłłowskimi, w czasie walki pod-
chorążych z jazdą moskiewską, bo to jest właśnie chwila, w której przychodzi do skutku wy-
prawa Nieszokocia, w planie sprzysiężenia skombinowana z wyjściem sześciu kompanij z
koszar Ordynackich. Artyleria, na którą powstanie liczyć mogło, składała się z i baterii Cho-
rzewskiego (ośmiu dział ciężkich) w koszarach artylerii gwardii, z trzech dział w Arsenale, z
dwóch dział lekkich danych do mustry Szkole Artylerii na ulicy Miodowej, które, jako się
rzekło, Nowosielski wyprowadził, i z czterech dział bombardierów. Te ostatnie działa prze-
znaczono do zajęcia stanowiska pod koszarami Radziwiłłowskimi. Szkoła Bombardierów,
czy to skutkiem opieszałości w przyjmowaniu oficerów z innych broni, szczególniej od arty-
lerii, czyli też dla niedostatecznego porozumienia się w tej mierze między naczelnymi spi-
skowymi, którzy obowiązki inicjacji jedni drugim przekazywali, częstokroć i bez przekony-
wania się potem, jak dopełnione zostały, zaledwo na dzień jeden przed rewolucją weszła do
związku, aczkolwiek wszyscy uważali tę broń jako będącą w nim od dawna. Wprawdzie na
kilka jeszcze tygodni przed 29-ym oficerowie tej szkoły: Nieszokoć, Janusz Czetwertyński,
Chajencki (z artylerii pieszej), przedsiębrali z własnego domysłu pewne środki na przypadek
powstania. W tym celu starali się oni opatrzyć lepszy dozór przy koniach artylerii bombardie-
rów, oddalonych od dział, powierzając go tylko podoficerom znanym ze sposobu myślenia
patriotycznego: toż nie zaniedbywali dawać do zrozumienia żołnierzom, iż w razie jakiego-
kolwiek zamieszania w mieście ich położenie byłoby krytyczniejsze niżeli innych oddziałów
garnizonu polskiego, ponieważ bombardiery mieli, jak widzieliśmy, swe kwatery w koszarach
gwardii wołyńskiej, a zatem byli pośród Moskali, którzy by się na nich pierwszych rzucić i
wyciąć ich mogli. Lecz te wszystkie przygotowania działy się bez wiedzy naczelników
związku i pochodziły tylko z przezorności oficerów, których nikt ani o środkach, ani o termi-
nie rewolucji nie uprzedził. Dopiero w wigilią 29 listopada, Stoltzman z polecenia Wysockie-
go uwiadomił Nieszokocia, instruktora Szkoły, posiadającego zaufanie kolegów i żołnierzy,
że powstanie ma być zrobione nazajutrz wieczorem i że związek jemu poleca, aby cztery
działa przyprowadził o godzinie naznaczonej (6-ej) pod koszary Radziwiłłowskie. Oficer ten,
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chociaż tak późno wezwany do dopełnienia obowiązku połączonego z nadzwyczajnymi trud-
nościami, przyrzekł wszelką pomoc z swej strony, lecz nie bardzo chciał wierzyć, żeby to
miało być prawdą, co mu Stoltzman powiedział, rozumiejąc, i słusznie, że jeżeli rewolucja
potrzebuje armat, powinna była wcześniej o nich pomyśleć. W tym mniemaniu, że nic waż-
nego nie zajdzie, przesiedział Nieszokoć cały dzień następny w swej kwaterze. Gdy wybiła
szósta wieczorem, gdy już było po siódmej, nawet po wpół do ósmej, a żadnego jeszcze ruchu
nie postrzegał na ulicach, zwątpił do reszty o wybuchnieniu rewolucji i nie pierwej aż po
pierwszych okrzykach: ,,Do broni”, wykonywać począł zamysł wystąpienia z działami.
Działa stały w polu za obozem saperów8, prawie o milę od koszar Radziwiłłowskich; ludzie
od tych dział byli w koszarach gwardii wołyńskiej, konie w koszarach artylerii gwardii, a
amunicja w pracowni wojennej. Ileż tu przeszkód do zwyciężenia w czasie tak krótkim! Jed-
nakże Nieszokoć uwinął się ze wszystkim z niewypowiedzianą szybkością. Czetwertyński
miał tego dnia służbę w Szkole Bombardierów. Uwiadomiony przez Chajenckiego o terminie
powstania, posłał wieczorem kilku ludzi i podoficera do stajen w koszarach artylerii gwardii z
poleceniem, żeby konie poubierali; po apelu nie dał się on rozejść bombardierom, a powie-
rzywszy sekret kilku podoficerom, jednym zlecił, żeby żołnierzy w salach mieli gotowych
pod pozorem powtórnego apelu przed generałem Bontemps, dowódzcą Szkoły, drugich zaś
wyprawił, żeby mu dali znać, skoro Arsenał zostanie opanowany; gdyż dopiero po tym zaję-
ciu zamierzał wyprowadzić Szkołę z koszar, nie chcąc wcześniej alarmować gwardii wołyń-
skiej. Wkrótce nadbiegli wysłani podoficerowie z doniesieniem, że się wojsko polskie zbiera
koło Arsenału. I gwardia wołyńska, uwiadomiona o rozruchu w mieście przez oficera przy-
byłego od wielkiego księcia, z bronią występować zaczynała. Wtedy Czetwertyński razem z
podoficerami wyprowadził bombardierów spośród Moskali; wziął z sobą wartę z głównego
odwachu, złożoną nie tylko z polskich, ale i moskiewskich żołnierzy, pospieszył do koszar
artylerii gwardii i ze wszystkiego, co uczynił, zdał sprawę pułkownikowi Chorzewskiemu,
który tę ważną przysługę Czetwertyńskiego przyjął najozięblej, jak tylko być może. Już tam
był Chajencki; nadszedł zaraz i Nieszokoć; zabrał Szkołę, wstąpił do Arsenału po karabiny
dla uzbrojenia bombardierów i przez Leszno (gdyż powązkowskie rogatki były zajęte przez
Moskali) udał się po działa. W drodze na ulicy Lesznie przyłożył się razem z Chajenckim i
bombardierami do odbicia więzienia Karmelitów, co mu także niemało czasu zabrało. Prawie
w godzinę potem Nieszokoć, pozbierawszy te wszystkie tak rozrzucone materiały swej artyle-
rii, rzeczywiście z czterma działami zaprzężonymi, opatrzonymi w amunicją, okrytymi bom-
bardierami, wrócił z obozu saperów do miasta przez wolskie rogatki i wzdłuż ulicy Elektoral-
nej postępował, aby się udać do kościółka Aleksandra, a stamtąd pod koszary Radziwiłłow-
skie. Lecz to wszystko było za późno! Artyleria ta, nie wiedząc o niczym, trafiła w bliskości
Banku na oddział strzelców konnych gwardii, którzy po połączeniu się z w. księciem gęste
patrole wysyłali do miasta. Dowódzca tego oddziału, przyjąwszy dość nikczemnym podejściem
od Nieszokocia i bombardierów hasło rewolucyjne, wziął ich z działami w środek i formując
niby tym sposobem asekuracją poprowadził – do carewicza. Stoltzman i Wysocki zapewnili
Nieszokocia, że szasery były ze strony powstania. Mógł się im więc powierzyć z ufnością! Ja-
kież było zadziwienie poczciwych bombardierów, gdy w. książę wysłał naprzeciwko nim puł-
kownika Turno z czułym podziękowaniem, że mu działa w samą porę przyprowadzili, i gdy
wkrótce potem wyprawił nawet gońca do Petersburga z raportem, że część artylerii polskiej
przeszła na jego stronę! Trudno opisać rozpacz Nieszokocia i Chajenckiego. Chcieli sobie
obadwa życie odebrać, osobliwie gdy im żołnierze i podoficerowie z powodu spóźnienia tej
wyprawy gorzkie, poniekąd i sprawiedliwe czynili wyrzuty. Wstrzymało ich tylko to: że na
przypadek jeśliby w. książę atakował miasto, postanowili działa swe przeciwko niemu obrócić.9

                                                
8 Na Powązkach.
9 Nazajutrz, gdy jeden z generałów, podobno Gerstenzweig, wskazywał bombardierom, w którą stronę mają

obrócić działa na przypadek natarcia od powstańców, Nieszokoć rzekł do niego: „Wybacz, generale, ale ja do
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Po odbiciu Arsenału przeciągały z ulicy do ulicy, od przedmieścia do przedmieścia mniej-
sze, większe tłumy, zgiełkliwe, po większej części już zbrojne. Od Wisły byliśmy panami
miasta; wojsko napełniało szczególniej jedną okolicę, Nalewki, place przed pałacem Mostow-
skich, przed Arsenałem, przed Bankiem; lud w te miejsca to przypływał, to odpływał na po-
wrót. Oczekiwano co chwila napadu nieprzyjaciela z dwóch stron: z Nowego Świata jazdy, a
piechoty z placu Marsowego. Wypadało ubezpieczyć to środkowe stanowisko. W tym celu
Szkoła Artylerii wytoczyła trzy działa lekkie z Arsenału; dwa pierwej jeszcze przyprowadziła
z sobą z ulicy Miodowej. Te pięć dział rozstawiono w taki sposób: dwa pod komendą Gra-
bowskiego broniły przystępu od Muranowa, dwa drugie pod komendą Waligórskiego ostrze-
liwały plac przed pałacem Mostowskich zza barykady, którą grenadiery naprędce z cegieł
sporządzili; jedno, wylotem obrócone na Leszno, było pod komendą Nowosielskiego. Ruch
ten koło Arsenału stawiał osobliwy, w swoim rodzaju jedyny widok. Zdaje się, że gdzie tyle
zgromadziło się wojska, tyle orężnego narodu, gdzie tylu oficerów wydawało rozkazy, gdzie
każdy dowodził, rządził, łajał, powinien by stąd wyniknąć nieład trudny do opisania, trudniej-
szy do ukrócenia. A jednak wcale przeciwnie się tam działo. Zdanie mędrsze, roztropniejsze
w mgnieniu oka brało swój skutek, a dobra wola każdego zarząd zwierzchni dzielnie zastę-
powała. Insurekcja bez naczelnej głowy przed wybuchnieniem swoim i przy wzięciu się do
oręża wstrzymana najnieszczęśliwszą zwłoką, nie rozbroiwszy nieprzyjaciela, zebrana potem
z przypadku, z potrzeby, z instynktu własnego zbawienia w jedną masę, w jeden punkt, po-
stawiła się tu prawdziwie po mistrzowsku w pozycji odpornej i dość groźnej. Wróg nie śmiał
na nas napaść powtórnie. W braku gotowej amunicji podoficerowie ze Szkoły Artylerii, do-
brze zasłużeni ojczyźnie tej nocy, przyrządzali ładunki do dział z prochu, którego odrobinę
przypadkiem znaleziono w Arsenale, kul dobierając ze stosów przed nim ułożonych. Lecz nie
było rasy: grenadiery i sapery pozrzucali natychmiast rękawice pomimo przenikliwego zimna
i rękawic zamiast rasy do wyrabiania ładunków używano. Z tym wszystkim należało obwa-
rować wiele jeszcze odsłonionych punktów, nieprzyjacielowi łatwiejszy przystęp dających, a
dotąd ciągle próżnowała główna artyleria garnizonu, bateria Chorzewskiego. Po odejściu
bombardierów i Nieszokocia po działa do obozu saperskiego pozostali w koszarach artylerii
porucznik Czetwertyński i podoficer Gajewski daremno starali się nakłonić tego pułkownika,
żeby kogo wyprawił na Pragę po amunicją, której brak powszechnie czuć się dawał. Cho-
rzewski wymawiał się rozmaitymi pozorami, Gajewskiego skarcił nawet ostrymi wyrazy.
Skuteczniejsze było przełożenie Nowosielskiego. Ten wpadł do koszar i zbliżając się do do-
wódzcy baterii z odwiedzionym pistoletem w ręku zostawił mu do wyboru śmierć albo wzię-
cie prędkiego postanowienia w sprawie narodu. Wtedy dopiero Chorzewski posłał Czetwer-
tyńskiego i podoficera Szadurskiego na Pragę z trzema furgonami i jaszczykiem. Czetwertyń-
ski wziął ze sobą eskortę spod Arsenału, pluton 4 pułku pod dowództwem Przeradzkiego; a
ponieważ biegała pogłoska, że kirysjery przez Solec przecięli komunikacją między Warszawą
i Pragą, przeto dla większego bezpieczeństwa wzywał lud po drodze, ażeby w asekuracji
szedł za wozami. Lud czynił to z ochotą, bo sam potrzebował kul i prochu. Ta procesjonalna
wyprawa musiała się zatrzymać na Krakowskim Przedmieściu. Patrol saperów, którzy spod
Arsenału przeciągnęli pod kolumnę Zygmunta, nadszedł wtedy właśnie donosząc, że strzelcy
konni dali ognia do niego i że tuż za nim pomykają się od Saskiego placu. Furgony mogły
być zabrane, lecz sapery ułatwiły im dalszą drogę postępując przeciwko gwardii strzelców
konnych, których znaglili do opuszczenia Saskiego placu. Kiekiernicki od trzech godzin bli-
sko zajmował Pragę; oświecał się na wszystkie strony, połowę mostu kazał rozsunąć, a drzwi
magazynu prochowego wybił z postanowieniem wysadzenia go w powietrze, jeśliby był przez
silniejszego nieprzyjaciela napadnięty. Gdy swoi przybyli, wydał amunicją, która tym sposo-
bem w godzinę po wyruszeniu furgonów z koszar artylerii dostawiona została. Czetwertyński
                                                                                                                                                   
swoich strzelać nie będę – nie tylko ja, ale żaden z moich żołnierzy.” Spazier tę odpowiedź Nieszokocia jakie-
muś Moskalowi przypisuje.
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rozdał zaraz na Pradze parę pak ładunków ludowi, za czym poszło, że wozy o mało zapalone
nie zostały przez ustawiczne wokoło nich strzelanie; udzielał i po drodze amunicji pospól-
stwu, wojsku i artylerii pod Arsenałem; resztę działowej ciężkiej amunicji zawiózł do koszar
artylerii gwardii.

Zabrakło na koniec Chorzewskiemu i pozornych wymówek, które by jeszcze wstrzymać
mogły udzielenie baterii tak naglącej potrzebie. Chodził on po dziedzińcu koszar z założony-
mi rękami, cały we zwłoce, w przemyśliwaniu nad środkami przedłużenia jej do jak najdłuż-
szego czasu. Pierwej brakowało mu amunicji, teraz, gdy ta przywieziona została, mówił, że
sam z działami bez asekuracji nie może wystąpić na ulicę. Uprzątnięto i tę zawadę. Przyszła
natychmiast kompania grenadierów spod Arsenału. Natenczas oficerowie od piechoty radzili
pomiędzy sobą, ożyliby nie wypadło przykładnie, to jest śmiercią, ukarać tak widocznej nie-
chęci. Los Chorzewskiego był bardzo wątpliwy. Ale Czetwertyński zrobił uwagę, że ten ofi-
cer może jeszcze z pożytkiem służyć krajowi, że się nie wymawia od udziału w sprawie re-
wolucyjnej, tylko jakichś wyższych oczekuje rozkazów. To jedynie, zdaje się, ocaliło Cho-
rzewskiego. Onufry Korzeniowski przemówił do niego przed frontem kompanii asekuracyj-
nej, „że odtąd bez wyraźnej zdrady nie może dział zatrzymywać w koszarach”. Amunicja
armatnia i pistoletowa już była rozdzielona na plutony. Chorzewski rad nierad musiał tedy
kazać wystąpić baterii, która około północy ruszyła z koszar i zajęła te pozycje: Orłowski z
pierwszym plutonem obrócił się wylotem na Nalewki i Nowolipie; Ekielski i Łabanowski
zatoczyli cztery działa na plac Krasińskich, jedno obracając wylotem ku ulicy Freta, drugie na
Miodową, a dwa stawiając pod teatrem; Hauke opanował Tłumackie, jedno działo wymie-
rzając z Bielańskiej do Saskiego placu, a drugie na Leszno, skąd był zeszedł Nowosielski.

Ta artyleria wewnętrzną uzupełniła obronę. Dla powzięcia dokładniejszego wyobrażenia o
stanie, w jakim się natenczas insurekcja znajdowała, rzućmy okiem na mapę Warszawy.
Wszystkie ulice prowadzące do Arsenału obwarowane; przystęp od placu Marsowego i ko-
szar gwardii wołyńskiej z jednej strony, z drugiej od Nowego Świata dostatecznie ubezpie-
czony; lud w mnogich oddziałach tu wiódł braterstwo z żołnierzem i krzepił jego ducha swą
wiarą, swą liczbą, swą postawą, tam prowadzony przez uwolnionych jeńców stanu słuchał ich
ognistej mowy albo strzelał na wiatr dla rozrywki: w jednym miejscu odbijał magazyn wódki
znienawidzonego monopolisty Newachowicza, w drugim groźnymi odkazami straszył Ży-
dów, pełen ochoty w świętej sprawie, która mu podała oręż do ręki, daleki od rabunków, choć
ubogi; reszta majętniejszej stolicy zamknięta na rygle i klucze przed dziełem nic jeszcze zy-
skowanego nie wróżącym chciwość, dumie, egoizmowi albo bojaźni: takie było położenie
nasze po północy. Patrole spod Arsenału i nieprzyjacielskie, tak konne, jak piesze, spotykały
się czasem; nie przychodziło jednak między nimi do utarczek. Szasery najwięcej dokazywali.
Oni, zdaje się, bardziej niżeli sami Moskale pragnęli stłumić powstanie. Batalion saperów był
w ustawicznym ruchu przeciwko tej wiarołomnej w sprawie rodaków konnicy. Zajmował
kolejno to Krakowskie Przedmieście, to plac Saski, to plac przed Bankiem. Gdy Konstantemu
o tej porze generał Fanshave wysłany na zwiady doniósł, że lud warszawski rozebrał oręż z
Arsenału, wiadomość ta zrobiła na jego umyśle nadzwyczajne wrażenie. Obróciwszy się do
otaczających go generałów zawołał: „Messieurs, pas un coup de fusil!”10 Przykład Paryża,
Brukseli jednał więc w jego opinii pewną powagę, pewną cześć i warszawskiemu brukowi. W
tej chwili najmniejsza zaczepna demonstracja z naszej strony przeciwko Alejom, osobliwie
wykonana razem z ludem w całej masie, razem z działami – w tej chwili samo pomknienie
gwaru rewolucyjnego za Nowy Świat, było, jak sądzę, dostateczne, żeby wziąć w niewolą lub
przymusić do ucieczki Konstantego, nic nie wiedzącego, co się działo z jego piechotą, nie
mającego z nią żadnej komunikacji, coraz więcej upadającego na duchu, w miarę jak rósł od-
głos strzałów pospólstwa. Los, który w początkach naraził całe przedsięwzięcie brakiem ha-

                                                
10 Panowie, ani jednego wystrzału!
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sła, który nie pozwolił zajść niespodzianie nieprzyjaciela, nastręczał teraz spiskowym najlep-
szą sposobność odwetowania szkód przez to zrządzonych. Lecz nie było nikogo, co by stanął
na czele wzruszonej stolicy! Zamiast tedy wysypać się tym całym różnodźwięcznym gminem
rewolucyjnym na Nowy Świat, ku Alejom, ażeby tak silnym okazem zaciętości pospólstwa
do reszty zgnębić carewicza, żeby go potem w tryumfie prowadzić przez miasto z rozbrojoną
gwardią: insurekcja postanowiła doczekać się świtu w postawie obronnej, w nieczynności,
jakby z wieszczego  przeczucia, że i w dalszych kolejach swoich tylko odpornego ducha ży-
wić w sobie będzie. Nie pochodziło to z obawy, która nie mogła postać w sercach bijących
dla ojczyzny, ale jedynie z niepodobieństwa wzięcia i wykonania takiego postanowienia  r a-
z e m, w skutku poprzedniej wspólnej rady. Być także, iż może, iż spiskowi lękali się, aby w
czasie takiego napadu na w. księcia piechota moskiewska z tyłu nie wtargnęła do miasta.
Cóżkolwiek bądź, gdzie wszyscy działają, a nikt nie rządzi, tam zwykle łatwiejsza zgoda na
to, żeby się bronić jak atakować. Zaczepne ruchy potrzebują jednego steru. Zresztą podpo-
rucznicy, naczelnicy powstania, zbyt mało mieli powagi w wojsku, żeby czegoś podobnego,
choćby im to na myśl przyszło, dokazać mogli; starszyznę trzeba było wszędzie, jak widzieli-
śmy, nakłaniać śmiercią do rewolucji; a lud nie miał nikogo spośród siebie, wyższego nad
siebie, za kim by szedł i słuchał jego wielowładnego skinienia. Tym sposobem rzecz z obu
stron nie czyniła dalszego postępu.

O tej wszelako porze (dobrze już po północy) powstańcy zrobili rodzaj zaczepnej demon-
stracji. Dano znać, że gwardia strzelców konnych zebrana pod kościołem luterskim ciągle
niepokoi przeciągające tamtędy tłumy pospólstwa, że strzela do nich, broń im odbiera i samo-
pas chodzących wojskowych przytrzymuje. W skutku  tej wiadomości dwa działa Haukiego
ruszyły ulicą Wierzbową na Saski plac pod eskortą kilku kompanij piechoty. Obsadzono
dziedziniec Saski11. Strzelcy zaraz pierzchli i nowego strachu nabawili niefortunnego carewi-
cza. Co dalej począć? – radzili wtenczas Hauke, Czetwertyński wespół z kilkoma oficerami
od piechoty. Wypadło z narady wyciągnąć od Zygmuntowej kolumny do Banku linię obron-
ną, nadarzającą nieprzyjacielowi jak najmniej sposobności pomykania rekonesansów między
ważniejsze punkta lub nawet wzięcia tyłu powstaniu. Ten zamysł tak wykonano: na ulicy
Bielańskiej został Waligórski z dwoma działami. Część piechoty zgromadzona na Saskim
placu zajęła po prawej i lewej stronie ulicę Senatorską; Hauke z swoim plutonem i resztą pie-
choty szedł do kolumny Zygmunta, gdy wtem na wieść, że kirysjery wpadli na Senatorską,
wieść popartą turkotem dział Haukiego, Łabanowski z Krasińskiego placu dał trzy razy ognia
wpodłuż ulicy Miodowej; z tej to okazji patrol 8 pułku, będącego pod pałacem Prymasow-
skim, stracił jednego żołnierza. Hauke zatrzymał się przy pałacu Prymasowskim i dopiero
nazajutrz zaprowadził stąd swe działa na plac Krasińskich. Ze strony placu Marsowego pie-
chota moskiewska nie zrobiła żadnego poruszenia. Żołnierze od gwardii grenadierów obser-
wującej pułk litewski na placu Broni ciągle przybiegali wzywając piechotę polską do napadu,
zaręczając, że byle się tylko pokazała, gwardia litewska broń natychmiast złoży. Ze strony w.
księcia nic innego nie widziano prócz konnych patrolów, które się co moment jawiły i znika-
ły. Ciągle odbywał w jego służbie tę smutną a nie bardzo zaszczytną powinność porucznik
Męciński, na czele rozjazdu szaserów, z którym pierwszy, będąc tego dnia na służbie na Sa-
skim placu, rozpoczął akcję przeciwko ludowi, wprzód jeszcze, nim jego pułk z koszar Mie-
rowskich ruszył do carewicza.

Rzeczy zostały w tym kształcie aż do rana.
Ta noc była dość krwawa; była zabójczą szczególniej dla jenerałów bądź względami care-

wicza za dawne i wierne usługi zaleconych zgrozie publicznej, bądź też przez niewczesną
przezorność wahających się przystąpić do sprawy narodu. W rzędzie tamtych polegli już
Hauke, Trębicki, Blumer, Maciszewski. Z ostatnich ten los spotkał tylko Stanisława Potoc-

                                                
11 Ściślej: plac Saski (dziś Zwycięstwa).
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kiego i Siemiątkowskiego – a powinien był z słuszniejszego daleko wymiaru sprawiedliwości
dotknąć Rożnieckiego, Krasińskiego, Kurnatowskiego. Lecz najgorsi ocaleli; mniej występ-
nych, jak się często zdarza, dosięgła zemsta, w początkach najzapalczywsza. Zgon Potockie-
go był okropny. Starzec ten sprowadziwszy z drogi powinności względem ojczyzny sześć
kompanij wyborczych, które nadciągały z koszar Ordynackich w pomoc Szkole Podchorą-
żych, nie przestawał i potem demoralizować wojska, rozbrajać ludu. Jakaś fatalna namiętność
zaślepiała go w tych szkodliwych zabiegach; jakieś złe, opaczne widzenie rzeczy musiało
opanować jego duszę w tych wielkich chwilach, że się z taką zaciętością miotał na wszystkie
strony przeciwko powstaniu biorącemu górę. Potocki nigdy nie był złym Polakiem: ale tą razą
nic na nim nie wymogły ani prośby, ani przestrogi. Obiegłszy bez skutku całe niemal miasto
zjawia się ten generał koło północy przed kompanią grenadierów 5-go liniowego zajmującą
przystęp do Leszna, między Komisją Skarbu i pałacem Mostowskich12. Chce i tu nawracać
żołnierzy, wreszcie dowódzcy ich Lipowskiemu daje rozkaz, żeby szedł za nim z kompanią
do Belwederu. W tej samej chwili kilku cywilnych przybiegło do nieznajomego sobie oficera
przechadzającego się na Tłumackiem z założonymi rękami, o kilkanaście kroków od miejsca
tej sceny. „Potocki rozbraja żołnierzy” – mówili do niego ci cywilni. – „To mu palcie w łeb”
– odpowiedział ten oficer, i zaraz odszedł dalej. Był to Zaliwski13. W rzeczy samej ciż sami
przyskoczyli natychmiast do Potockiego, zerwali pióro z jego kapelusza i przy pomocy po-
spólstwa w małym ustępie ścisnęli dokoła. Potocki zrazu broni się szpadą, a gdy mu tę zła-
mano, pięściami odpiera nacierających. Długo trwały zapasy starego generała z pospólstwem;
na koniec obalony na ziemię, po obdarciu szlif zbity, skrwawiony, już miał znaleźć bliski
ratunek w patrolu nadbiegających żandarmów, gdy kilka wystrzałów z szeregu grenadierów
wszelką pomoc daremną uczyniło. Rany nie pozwoliły mu przeżyć dnia następnego. Siemiąt-
kowski zginął na Saskim placu, prawie zniewolony do wystąpienia przeciwko rewolucji przez
pułkownika Skrzyneckiego, który przybywszy do stolicy grał w wista w pomieszkaniu Sie-
miątkowskiego, kiedy się akcja w mieście rozpoczynała. Rzecz pewna, że przyszły wódz po-
wstania narodowego uważał jego pierwsze uliczne początki za łatwe do poskromienia. Po-
czytywał to nawet za punkt honoru wojskowego. On poradził Siemiątkowskiemu, wątpliwe-
mu, co ma począć z sobą, żeby się bezzwłocznie udał tam, gdzie go powoływały obowiązki
szefa sztabu, gdzie go wzywało niebezpieczeństwo cesarzewicza. Siemiątkowski wahał się
jeszcze; wtedy Skrzynecki rzekł do niego: „Co powiesz, generale, w. księciu nazajutrz, czym
się usprawiedliwisz przed nim, gdy on to wszystko uspokoi? Allez et dites à Monseigneur que
je suis corps et âme a lui.”14 Tak myślał Skrzynecki w sprawie, która go miała zawieść pod
Wawr i Ostrołękę na czele ojczystych szyków. Siemiątkowski usłuchał fatalnej rady – wsiadł
na konia, znalazł prawie za drzwiami, o kilkanaście kroków od swego domu, oddział saperów
i kompanią grenadierów i zaraz do żołnierzy zaczął przemawiać górnie, ostro, jako generał
posłuszny tylko w. księciu. W odpowiedzi przeszyła go śmiertelna kula Balińskiego, podofi-
cera z kompanii 8 grenadierów gwardii, którzy, dość szczególnym trafem, wysłani na patrol w
inną wcale stronę, wracali pod Arsenał przez dziedziniec Saski.

                                                
12 Dziś skrzyżowanie al. Świerczewskiego z pl. Dzierżyńskiego.
13 Świadkiem tego zdarzenia był Anastazy Dunin, który z nim rozmawiał idąc przypadkiem tamtędy z Arse-

nału. Od niego wiem te szczegóły, a wspominam o nich dlatego, że Zaliwski w swym pamiętniku zdaje się ubo-
lewać nad śmiercią Potockiego, której sam poniekąd był przyczyną.

14 [Idź i powiedz J. Ks. Mości, że należę do niego ciałem i duszą.] Te szczegóły opowiadał obecny temu zda-
rzeniu Noffok i sama pani Siemiątkowska, z żalu po stracie męża, którego śmierć przypisywała Skrzyneckiemu.
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[Rozdział II]

Kontrrewolucja. – Klub. Rząd Tymczasowy. – Dyktatura

Wypadki, które tu szczegółowo opisałem, dalekie jeszcze były w nocy 29 listopada od
zrządzenia zamierzonej przez ten zamach odmiany. Uważając rzecz jako się stała, powiedzieć
trzeba, że się spiskowym w niczym nie poszczęściło. Dobyli oni oręża, ale wroga nie poko-
nali. Sprzysiężenie, jak zapewne przypomnieć sobie zechcą czytelnicy z historii ostatniego
patriotycznego związku, zamierzając dźwignąć kraj ojczysty z upadku, naglone ku końcowi
niebezpieczeństwem, przystąpiło, bo musiało przystąpić, do tego dzieła nie oznaczywszy
pierwej kształtu nowej władzy i osób, co by ją sprawowały. Wszelako można było naprawić
to złe pospolite w spiskach, które dochodzą do skutku przed czasem umyślonym, można je
było uczynić mniej szkodliwym przez zręczne, jak natura tego przedsięwzięcia mieć chciała,
obcesowe wykonanie planu ruchów wojskowych, przepisanego dla garnizonu stolicy. To jed-
no mogło wszystkiemu ze świtem nadać bieg łatwiejszy, prędki, naturalny. W istocie: nie-
przyjaciel znienacka napadnięty i rozbrojony, wielki książę Konstanty schwytany albo zabity,
miasto, Królestwo opanowane, zrewolucjonizowane w jednej chwili, czyliżby nie uniosły ze
sobą całego narodu? Czyliżby nie uczyniły zaraz na samym wstępie wojnę z Moskwą ko-
nieczną i nie wskazały, jakiego rządu tej sprawie potrzeba? Ja mniemam, iż w wydarzeniach
tak wybitnym stemplem ocechowanych musiałby się znaleźć natychmiast popęd szukający
dla siebie zbawienia tylko w rozwijaniu się niepohamowanym. W tej mierze idzie prawidło:
że wypadki same się ratują. Tymczasem nie tak się stało. Główne zamachy chybiły skutku w
nocy. Otóż okoliczność, która wywarła wpływ stanowczy, fatalny, na całą rewolucją, która
się potem ciągle odzywała we wszystkich nieszczęściach, we wszystkich klęskach narodu! Z
tego to powodu ten pierwszy akt insurekcji, tę zasadę początkową, z której wypłynęły dalsze
obroty powstania, zgłębić, ocenić powinniśmy. Nasamprzód ten traf, na pozór tak mały, że
hasło nie dopisało w porze naznaczonej, odejmuje jednoczesność i ducha wspólnemu działa-
niu. Potem jedni już nie wiedzieli o drugich i ogólna kombinacja na tak obszernym placu
ustała. Czyny przychodziły do skutku, ale nie w porę i bez związku z sobą; ci zaś (to jest na-
czelnicy spisku), którzy by mogli naprawić rzeczy popsowane nadstarczeniem osobistej
dzielności, zaraz przy pierwszym niepowodzeniu opuścili ręce. Wprawdzie odważnie, po bo-
hatyrsku kilkunastu młodzieży poświęcało siebie napadem na Belweder, a atak podchorążych
wmieścić trzeba w poczet najokazalszych czynów, które broń polską wsławiły; lecz te dwa
główne, zdumiewające poruszenia zostawały w ścisłym związku z ruchem sześciu kompanij
wyborczych, które zajmowały koszary Ordynackie, i salwami artylerii bombardierów. Bez tej
pomocy musiały spełznąć bez skutku. Nieszokoć za późno wystąpił z działami Kompanie
wyborcze za późno także ruszyły z koszar. Przejście tych i tamtego pod rozkazy wielkiego
księcia łamie pierwiastkową usilność patriotów. Rzecz zachwiała się w samym gruncie. W tej
mierze ciężka wina spada na jednego z naczelników związku, Zaliwskiego. On nie miał nic
ważnego do czynienia w mieście. Powinien był przeto, nie doczekawszy się pod Arsenałem
sygnału z południa, przenieść się bez zwłoki na miejsce głównej akcji – gdzie szło o osobę
carewicza. Jemu, nie komu innemu, wypadało wyprowadzić z koszar wspomnione kompanie i
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stanąć na ich czele, ile że wiedział je być nie tak dawno wciągnionymi do spisku. W mieście
po zabezpieczeniu Arsenału insurekcja z góry przysiodłana tak nieszczęśliwym obrotem rze-
czy na południu zaledwie na to zdobyć się umiała, żeby się  b r o n i ć, aczkolwiek przyznać
nalepy, że po chwilowej rozprawie z gwardią wołyńską, nikt nas nie zaczepiał. Dołóżmy do
tej bezczynności opór na wszystkich punktach, złą wolę, podejścia całej prawie starszyzny
wojskowej – gorliwe w sprawie carewicza zabiegi, szczególniej Stanisława Potockiego – na
koniec niegodny postępek pułku gwardii strzelców konnych, a łatwo pojmiemy, dlaczego
działanie w nocy nie osiągnęło żadnego wojskowego rezultatu.

Stało się tedy bardzo wiele – i nic. Wiele dla przypłacenia głową rebelii, a nic dla wyłama-
nia narodu z obcej uległości. Taka była noc 29-go. Jej polityczne skutki oczywiście jeszcze
mniejsze od wojskowych być musiały. Insurekcja posiadła bruk; zajęła kilkanaście ulic;
uzbroiła część ludu; zresztą milczała. Nieprzyjaciel stał pod bronią za miastem, a miał, i natu-
ralnie musiał mieć, swoich sprzymierzeńców w mieście. Jego sprzymierzeńcem był rząd i
wszystko, co z rządem trzyma śród podobnych okoliczności. Piotrowi Wysockiemu, jako za-
łożycielowi związku, który podniósł oręż w sprawie niepodległości narodu, służyła jedna
wielka chwila tej nocy: kiedy po spotkaniu się z trzema pułkami jazdy carewicza szedł przez
miasto pod Arsenał i drogę swoję farbował krwią stronników Moskwy. Natenczas postawa
tego człowieka była cokolwiek okazalsza niżeli potem, gdy całkiem zeszedł z placu. Orszak
jego stał za całą armią. W tym jedynym i przeważnym momencie, jaki się tylko raz zdarzyć
może w życiu ludzkim, dowódzca podchorążych czyliż nie mógł i nie powinien był, jak mu
doradzano, pójść na Ratusz, ogłosić rząd króla Mikołaja za nie istnący, posłać straż jego mi-
nistrom i wyrzec uroczyście, że wzięliśmy broń do ręki dla stargania moskiewskich więzów?
Ten krok przypadłby od razu do pojęcia wszystkich, tych nawet, co się nie na j życzliwszymi
początkom tej sprawy okazywali. Jego siła moralna byłaby nie dozwoliła zawiązać się ani, na
moment władzy, czy to antyrewolucyjnej, czy mediacyjnej, pośredniej między powstaniem i
carewiczem. Lecz inna jest rzecz działać odważnie, a co innego myślić odważnie. Naczelnicy
spisku pod żadnym względem nie wydoływali ciężarowi, który na ich barkach spoczywał.
Zaliwskiemu nie dostawało w tym trudnym położeniu osobistego męstwa – dlatego nie po-
szedł w pomoc Szkole Podchorążych. Wysockiemu nie dostawało odwagi moralnej, politycz-
nej – dlatego nie poszedł na Ratusz z podchorążymi: Obadwa przeto nie wzrośli do wysoko-
ści momentu, który od jednego i drugiego potrzebował czegoś, z czym się ludzie rodzą pod
wpływem dobroczynnych tylko konstelacyj. Obadwa zaspali sprawę na bruku i narazili ją na
taki szwank, że gdyby gnuśność, tchórzostwo wielkiego księcia nie pozwoliły jej przeżyć tej
nocy, mogła się była z łatwością rozchwiać pod kopytami jego kawalerii dobrze jeszcze
przede dniem.

Trzeba przejąć się dobrze tym osobliwszym położeniem, bo co tylko stało się potem, tu
bierze swój początek: w mieście była władza, był rząd Królestwa nietknięty wobec ulicznego
rozruchu jeszcze nie uorganizowanego. Rewolucja stawiała widok szerokiego tylko zbiegowi-
ska, które nie objawiało dalszych zamiarów swoich, które nie miało nikogo na swym czele,
które nie ogłaszało przeciwko rządowi żadnej odezwy. Za miastem zaś był wielki książę na
czele niemałej siły, wielki książę, który choć nie ruszał się z miejsca swego, choć nie przed-
siębrał przeciwko powstaniu żadnych środków, parł wszelako jego pierwiastki zza rogatek
całą potęgą swego piętnastoletniego wszechwładztwa, całą odrazą od zaburzeń utuczonej na
jego absolutyzmie klienteli; który temu, co by rząd w Warszawie przedsiębrał w jego intere-
sie, użyczał pomocy nie ręką, nie radą, ale, co gorsza, wszystkimi wyobrażeniami o ogromie
państwa moskiewskiego, to jest o ogromie zemsty, którą reprezentował.

Sprawa, która się tym sposobem potoczyła, przyniosła więc ze sobą na świat to wszystko,
co ją wniwecz obrócić mogło. Z rewolucją razem rodzi się kontrrewolucja. Obiedwie tej sa-
mej nocy miały miejsce; poniekąd ostatnia była równie w naturze rzeczy jak pierwsza. Ruch
poszedł z dołu. W Warszawie, jak wszędzie w podobnym przypadku, jak w każdym z począt-
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kowej prostoty cokolwiek więcej okrzesanym społeczeństwie, było coś, musiało być, co by
go wagą swoją od środka i wierzchołków powściągało, choćby się z największą dzielnością, z
największą precyzją rozwijał, nie dopieroż gdy mu na owej schodziło dzielności, na owej
precyzji, gdy zdawał się nie wiedzieć jeszcze, dokąd zmierzą, i prawie ustawać w sile w parę
godzin po swoim rozpoczęciu. Ludzie z rozmysłem nie od razu podzielają taki entuzjazm.
Ludzie wyższego znaczenia w towarzystwie, zimni, wyrachowani, co to, że się wysłowię po-
spolitym w każdym wstrząśnieniu wyrażeniem, „wiele mają do stracenia” – albo się wcale
mieszać nie chcą do wydarzeń tak jeszcze wątpliwych w skutku, albo nie inaczej jak z chęcią
ujęcia ich w moc swoje, żeby dalej ani jednego kroku nie postąpiły. Przeciwko obcej przemo-
cy konspirował cały naród, nie jedna garstka. Wszyscy – tak jest: w s z y s c y  byli pośrednio
lub bezpośrednio w sprzysiężeniu. Wszyscy o nim wiedzieli. Wszyscy byliby dali od razu
poklask rewolucji uwieńczonej pomyślnym skutkiem. Ale gdy się pierwsze kroki na tej dro-
dze garstce spiskowych nie powiodły, nikt nie chciał wiedzieć, o  c o  i d z i e, w nocy i na-
zajutrz. Umiejmy to pojąć i wytłumaczyć sobie: jednych bojaźń, drugich niechęć, trzecich
obojętność, a wszystkich niezwyciężony wstręt do wzięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności
na siebie miały za miastem mocną podporę. Za rogatkami było gotowe rusztowanie dla  b u n-
t o w n i k ó w. I któż by, proszę, chciał oddać głowę swoje w ręce kata za występek przeciw-
ko potężnej Moskwie, którego nie popełnił, który popełniony przez innych  w c a l e  s i ę
n i e  u d a ł? Taka była, bo inną być nie mogła, pierwsza myśl osób, które potem, gdy się ta
scena cokolwiek rozwidniła, nazwano  a r y s t o k r a t a m i, a które nie będąc nimi z prawa
w narodzie kochającym od wieków równość w jednym stanie, w stanie szlacheckim, przy-
brały jednak, jakby się do zarzutu publicznego nakłaniać chciały, wejrzenie, postawę arysto-
kratyczną. Prócz tego znajdowała się w stolicy, jako miejscu centralnym krajowej administra-
cji, rozgałęziona hierarchia; niemal kasta urzędników. Tych pozycja wobec powstania była
jeszcze wątpliwsza. Wierni mogli być pewni nagrody. Neutralnym nawet uśmiechały się zza
rogatek te same co pierwej, jeżeli nie pomnożone, względy. Na koniec nadzieja włożenia na
karki nasze cięższego jeszcze jarzma czyliz nie pokrzepiała szczególniej tych, co je sami na
współrodaków ukuć dopomogli obcemu absolutyzmowi, a którzy pewni byli, że pierwsi pad-
ną ofiarą powszechnego oburzenia, jeżeliby insurekcja wzięła górę? W tę klasę wmieścić na-
leży jawnych służalców Moskwy, na szczęście nielicznych, i całą tajną policją, niezmiernie
liczną. Zresztą powstaniu tak mało obiecującemu nie mogły żadną miarą sprzyjać wielkie
miejskie majątki, spekulacje handlowe i przemysłowe, bo to wiedzieć powinniśmy, że nie
masz na świecie tak złego porządku politycznego, z którym by się interesa tego gatunku bli-
żej, dalej związać, a z czasem bardzo ściśle pobratać nie umiały.

Pośród tych tak różnych żywiołów kontrrewolucyjnych jedna tylko okoliczność ratowała
powstanie: brak determinacji u wielkiego księcia. To, nie co innego, dało powstaniu czas i
miejsce do dalszego zawodu. Konstanty postanowił nie mieszać się do niczego. Czy przez
obłudę, żeby temu, co w jego mniemaniu prowadziło naród do pewnej zguby, co Moskwie
nastręczało najlepszą sposobność położenia końca naszej egzystencji konstytucyjnej, pozwo-
lić się rozszerzyć, dojrzeć, czyli też, żeby pokryć nieudolność swoje wzięcia jakiejś męskiej
rady w tym zdarzeniu, puścił on o sobie wieść: że tę rzecz poczytuje tylko za kłótnią między
Polakami. Z tej opinii Wyniknęły ważne skutki. Stąd bierze początek wpływ Lubeckiego.
Gdy z jednej strony insurekcja nie czyni dalszego postępu, a z drugiej carewicz nic przeciwko
niej nie przedsiębierze, rząd Królestwa naturalnie uchwycił tę chwilę i wystąpił na scenę.

Zaraz po rozpoczęciu akcji w mieście jeden z adiutantów wielkiego księcia, Władysław
Zamojski, podporucznik z pułku gwardii strzelców konnych, stał się, dość szczególnym spo-
sobem, pośrednikiem między nim i Radą Administracyjną. Zamojski nie miał tego dnia służ-
by w Belwederze: był w mieście; przypadkiem około godziny 9 dowiaduje się od Bezobra-
zowa, także adiutanta wielkiego księcia, o napadzie na Belweder. Gdy mu Bezobrazow prze-
łożył, że obowiązek służby i honoru wojskowego wyciąga po nim, ażeby się Udał do carewi-
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cza, wsiadł zaraz na konia, spotkał przed Giełdą Stanisława Potockiego, oświadczył mu, że
jedzie do wielkiego księcia, i zapytał, co mu ma powiedzieć w jego imieniu o stanie rzeczy w
mieście? „Powiedz mu ode mnie – rzekł Potocki – że jeżeli chce uspokoić zamieszanie, nie-
chaj do tego użyje wojska moskiewskiego, szczególnie kawalerii, bo na wojsko polskie nie
ma co rachować.” Zamojski zastał wielkiego księcia. przechadzającego się w Alejach; dopeł-
niając zlecenia Potockiego powtórzył, co od niego usłyszał: „że to zamieszanie tylko. kawale-
rią uspokoić można”. „Nie mam już wojska” – zawołał Konstanty, chociaż po prawej i lewej
stronie stały rozwinięte szwadrony kirasjerów i ułanów, gotowe na każde jego skinienie. Za-
mojski spojrzał na tę jazdę, jakby chciał dać do zrozumienia wielkiemu księciu, że ma jeszcze
siłę w ręku, na co rzekł Konstanty: „To są Moskale, a ja nie chcę się mieszać do tego, co po-
szło od Polaków; je ne m’en mêle pas – mówił dalej – que les Polonais s'arrangent; c’est leur
affaire. On verra maintenant s’ils sont dignes des bienfaits qu’ils ont reçus, et si je n’ai pas eu
toujours raison de les traiter en rebelles.15” Obróciwszy się następnie do Kurnatowskiego i
Krasińskiego dodał: „Oto są Polacy – tych użyć można – Kurnatowski, allez en ville avec les
chasseurs.16”

Po tej rozmowie Konstanty dał rozkaz Zamojskiemu, żeby jechał do miasta po wiadomości
dokładniejsze o położeniu i sile insurekcji, mianowicie o oddziałach wojska, które na jej czele
stać miały, gdyż poprzednim doniesieniom w tej mierze niezupełnie wierzył. Zamojski, któ-
rego czynność tej nocy i dni następnych, dotąd mało komu znana, silnie wpłynęła w obrót
początkowy publicznego interesu, udał się stąd wprost do księcia Adama Czartoryskiego z
nowiną prawdziwie nadzwyczajną, że rzecz, którą przed chwilą jeszcze miał za straconą, w
której pomyślny skutek i Czartoryski (z wielu pobudek) nie wierzył, przybiera wcale inną
postać, wypływającą z roli, jaką carewicz w tym wydarzeniu odegrać przedsięwziął. Rewolu-
cja była dokonana, bo wielki książę nie kładł jej żadnej zapory: to zaprzeczeniu nie ulegało,
to Zamojski doskonale zrozumiał. Najbliższy sens tych słów: que les Polónais s'arrangent,
tłumaczył on księciu Czartoryskiemu w ten sposób: że stąd wynika dla rządu obowiązek
wstrzymania dalszego rozlewu krwi, a dla niego (Czartoryskiego) obowiązek udzielenia
wsparcia rządowi zaufaniem, jakie sobie zjednał w narodzie. „Nie wiemy, jaka jest rozcią-
głość tego ruchu – tak się wyrażał – dotąd z głosów powstania jedno tylko przebija się nazwi-
sko Chłopickiego, o którym wiemy z pewnością, że jest nie tylko obcy, ale nawet niechętny
wybuchowi; wielki książę nie chce się mieszać do niczego; w tym więc położeniu nie wypada
ludziom takiego jak książę znaczenia pozostać obojętnymi świadkami wypadków, które po-
ciągną za sobą ważne dla kraju skutki.” Czartoryski był członkiem Rady Administracyjnej od
utworzenia Królestwa, aczkolwiek od lat wielu zaniedbał uczęszczać na jej posiedzenia. Wy-
chodząc z tego punktu podaje mu Zamojski myśl  z e b r a n i a  R a d y  A d m i n i s t r a-
c y j n e j. „Trzeba spróbować – mówił – czy głos Rady połączony z głosem księcia nie będzie
wysłuchany od narodu. Jeżeli wystąpi albo władza rewolucyjna, albo człowiek rewolucyjny,
tym samym działanie Rady zostanie bez skutku; a tymczasem jest wielkie podobieństwo, że
przy nieokazywaniu się i bezczynności ludzi rewolucyjnych dosyć będzie byle jakiego aktu
czyli druku, wydanego pod wpływem już zaszłych wypadków, żeby wszystkich Polaków
przywieść natychmiast do jedności.”

Ta dziwna sprawa miała w przeznaczeniu swoim, aby ją podporucznicy zaczynali i nara-
żali na największe niebezpieczeństwo brakiem nowego rządu, ale zarazem, ażeby jeden z
podporuczników, którego w. książę wcale po co innego posłał do miasta, wymierzał na nią
przez wprowadzanie, przez dźwigniecie starej władzy zamach daleko silniejszy w skutku,
aniżeli to sobie mógł wyobrażać, gdy mu przyszła ta myśl szczególna. Dawać rządowi Miko-
łaja taką w tej chwili podporę było to obracać przeciwko powstaniu imię poważane w kraju.
                                                

15 Nie mieszam się do tego, niech Polacy się urządzają, to ich sprawa. Teraz się okaże, czy są godni otrzyma-
nych dobrodziejstw i czy nie miałem zawsze racji traktując ich jak buntowników.

16 Idź do miasta ze strzelcami.



26

Trafiała ta propozycja do przekonania księcia Czartoryskiego. W jego imieniu wezwał
Zamojski Sobolewskiego, żeby bezzwłocznie zaprosił na posiedzenie Rady członków rządu;
w tym samym celu pospieszył on i do ministra skarbu. Lubecki wiedział już, że w. książę stał
za miastem na czele jazdy. Gdy mu doniesiono, że powstańcy nie ustanawiali nowego rządu
(o co się ustawicznie dopytywał), z początku nie chciał temu wierzyć, bo tego jako polityk
szukający we wszystkim, nawet w zamieszaniu, pewnego związku, lotki, nie pojmował, a
potem rzekł: „Jeżeli tak, to temu  m o ż n a  i  t r z e b a  zaradzić.” Gustaw Małachowski,
który zaraz po pierwszych wystrzałach udał się z kilku innymi członkami Komisji Umorzenia
Długu Krajowego do Banku w celu zasłaniania tej instytucji powagą reprezentacyjną, prze-
kładał Lubeckiemu, podobnie jak Zamojski Czartoryskiemu, „potrzebę zwołania Rady Admi-
nistracyjnej”; nadto, aby Rada pośród tych okoliczności skuteczniej działać mogła, wskazy-
wał osoby w kraju wziętość mające, które do jej grona przypuścić należało – środek niebez-
pieczny, nastręczony, być może, częścią z obawy, aby się ruch uliczny w krwawą nie zamie-
nił anarchią, częścią dlatego, żeby insurekcja opamiętawszy się żadnego rządu z siebie wy-
prowadzić nie mogła. W jednym przeto czasie, we dwóch punktach, z równym skutkiem wła-
dzę egzystującą rzeźwiono, o d n a w i a n o. Gdy przybył Zamojski z zaproszeniem od księ-
cia Czartoryskiego, znalazł już w Lubeckim wszelką gotowość do rozpoczęcia rządowej
czynności. Wyrazy carewicza, „że Polacy sami powinni załatwić tę sprawę”, utwierdziły go
tylko w tym przedsięwzięciu. Z Banku pojechał natychmiast Lubecki do pałacu Branickich,
mieszkania Sobolewskiego, prezydującego w Radzie, gdzie wezwani od niego Pac, Radziwiłł,
Kochanowski i Niemcewicz po północy przybyć nie omieszkali. Popularność tych ludzi po-
zwalała odetchnąć rządowi. Zabezpieczała go najpierwej przed natarczywością opinii. Zro-
dziła w nim przekonanie, że się jeszcze utrzymać może. Trzeba było od czegoś zacząć; Lu-
becki chcąc tak nadzwyczajnemu w nowym składzie posiedzeniu Rady Administracyjnej
nadać początek niejako urzędowy, a raczej chcąc inicjatywę pod tym względem wyprowadzić
wprost z Belwederu, jeżeli nie z rozkazu, to przynajmniej z dopuszczenia brata cesarskiego,
wezwał Zamojskiego, aby wyrazy wielkiego księcia, zlecające samym Polakom staranie
około przywrócenia porządku, położył za wstęp do sesji. Zamojski te wyrazy podyktował do
protokółu; dodał wszelako, że Rada Administracyjna, jeżeli zechce, może sama przekonać się
o usposobieniu w. księcia przez wysłanie do niego delegacji.

Tę myśl przyjęto; Rada wyprawiła do Alejów Czartoryskiego i Lubeckiego. Zamojski po-
spieszył uprzedzić o tym w. księcia. „Czegóż oni chcą ode mnie?” – zapytywał Konstanty; „ja
nie mam im nic do rozkazania, do niczego ich nie upoważniam!” Gdy przybyli Czartoryski i
Lubecki, mówił im to samo, co pierwej Zamojskiemu, że się do niczego nie miesza, że Polacy
to sami załatwić mają. „Je n’autorise rien, je ne me mêle de rien – laissez-moi tranquille.17”
Dość ostro wymawiał potem Lubeckiemu monopolia i fiskalizm, zaś księciu Czartoryskiemu
kuratoria, Wileński Uniwersytet, młodzież i Sąd Sejmowy, jakoby to tylko zrządziło rewolu-
cja Przy tym dawniejsze ponawiał oświadczenie, że się do niczego nie miesza i że to wszyst-
ko uważa jako wypadek nie obchodzący go bynajmniej, za który sami tylko Polacy odpowia-
dać będą. Wiele razy delegowani (a szczególniej Lubecki) naprowadzali go na myśl ukróce-
nia rozruchu siłą, wymawiał się od tego najuporczywiej. Wtedy na koniec minister skarbu z
położenia swego uznał za rzecz potrzebną powiedzieć w. księciu: „że ponieważ on, który ma
siłę w ręku i upoważnienie do działania w podobnym zdarzeniu, od wszystkiego się uchyla,
Radzie Administracyjnej  b e z b r o n n e j  nic innego nie pozostaje, tylko dla ocalenia mia-
sta porozumieć się z burzą18, która jego spokojność zakłóciła, a która je mogła obrócić w
perzynę”.

                                                
17 Do niczego nie upoważniam, do niczego się nie mieszam, dajcie mi spokój.
18 De composer avec le mouvement qui s’opère dans la ville. [Układać się z ruchem dziejącym się w mie-

ście.]
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Delegowani wrócili od w. księcia bez skutku. Minister skarbu widząc, że Konstanty nie ma
odwagi wtargnąć do miasta (co by było niewątpliwie ośmieliło do wspólnego działania dwa
pułki piechoty moskiewskiej stojące pod bronią w północnej części Warszawy), postanowił
przywrócić spokojność innym sposobem, daleko niebezpieczniejszym dla powstania. Do Ra-
dy Administracyjnej weszli ludzie mający zaufanie publiczne: Rząd ocalał – był  w s k r z e-
s z o n y. Pierwszym tedy staraniem Lubeckiego było uwiadomić o tym mieszkańców stolicy.
W tym celu między godziną drugą i trzecią po północy układa akt imieniem Najjaśniejszego
Mikołaja, zawierający, „że Rada Administracyjna zważywszy nagłość obecnych okoliczności
postanowiła wezwać i niniejszym wzywa do zasiadania w gronie swoim i wspólnego z nią
działania księcia Adama Czartoryskiego, senatora wojewodę, księcia Michała Radziwiłła,
senatora wojewodę, Michała Kochanowskiego, senatora kasztelana, Ludwika Paca, senatora
kasztelana, Juliana Ursyna Niemcewicza, sekretarza senatu, i generała Józefa Chłopickiego” –
zastęp, w mniemaniu ministra skarbu, niezłomny. Reskrypt ten podpisali Sobolewski i Lu-
becki. Rząd w nowym składzie zastanawiał się potem, w jakim by sposobie przemówić do
rewolucji. Lubecki posiadał nieograniczone zaufanie nowych członków; mało kto wątpił o
jego patriotyzmie od czasu Sądu Sejmowego; jakże o tym powątpiewać mieli Czartoryski,
Kochanowski, Pac i Niemcewicz? W tej stanowczej chwili udało mu się wystawianiem nie-
podobieństwa osiągnienia jakiegokolwiek skutku przez zgiełk samemu sobie zostawiony,
wystawianiem okropnych konsekwencji, na jakie by kraj przezeń został narażony, skłonić te
osoby do podpisu odezwy, której treścią prawdziwą było: „szubienica dla wichrzycieli pu-
blicznej spokojności”. „Polacy! – tak się wyrażała nowa Rada Administracyjna – równie
smutne, jak niespodziewane wypadki wczorajszego wieczora i nocy spowodowały rząd do
przybrania do grona swego obywateli z zasług swych znanych i do odezwania się do was.
Najjaśniejszy wielki książę cesarzewicz wojskom rosyjskim wszelkiego działania wzbronił:
gdyż rozdwojone umysły Polaków Polacy sami skojarzyć powinni. Czy Polak we krwi brat-
niej ma broczyć dłoń swoje? Chcieliżbyście dać światu widok największego dla kraju nie-
szczęścia, domowej niezgody? Własnym umiarkowaniem jedynie ocalić się możecie od po-
grążenia się w przepaści, nad którą stoicie! W r ó ć c i e  z a t e m  d o  p o r z ą d k u  i  s p o-
k o j n o ś c i; a wszelkie uniesienia niech przeminą z nocą, która je pokrywała. Pamiętajcie na
przyszłość drogiej, a tylu nieszczęściami skołatanej ojczyzny; oddalcie wszystko, co by mo-
gło narazić nawet samo jej istnienie. Do nas będzie należało dopełnić powinności naszej w
zapewnieniu bezpieczeństwa ogólnego, w poszanowaniu praw i konstytucyjnych swobód
krajowych. Prócz Sobolewskiego i Lubeckiego nikt z członków dawnego składu Rady Admi-
nistracyjnej nie położył swego podpisu na tej proklamacji. Nie było to dziełem przypadku. Im
wyraźniej oświadczał się rząd przeciwko powstaniu, tym mocniej czuł potrzebę uchylenia z
widoku ludzi pogardzanych i znienawidzonych, na przykład Rautensztraucha, Grabowskiego,
Kosseckiego. Część tylko Rady nieco popularniejszą zaryzykował, Sobolewskiego i Lubec-
kiego, a głównie zastawiał się Czartoryskim, Radziwiłłem, Kochanowskim, Pacem i Niem-
cewiczem, ażeby się zdawało, że oni większością po zawiązaniu się w nową magistraturę
powyższą odezwę ułożyli.

Generał Chłopicki, powołany do zasiadania w nowym rządzie, nie podpisał tej proklama-
cji, bo go nie było, bo go nikt znaleźć nie mógł. Rewolucja zastała go w teatrze „Rozmaito-
ści”; stąd udał się zaraz do pałacu Prymasowskiego, gdzie w pomieszkaniu jednego z urzęd-
ników Komisji Wojny, pułkownika Sobieskiego, przesiadywał sekretnie resztę nocy, cały
przejęty obawą, żeby go który oddział powstańców z tego ustronia nie wyciągnął i gwałtem
na czele swoim nie postawił. Lud i wojsko od samego początku obwoływało go naczelni-
kiem; Chłopickiego mniemało widzieć, poznawać w każdym jeźdźcu, podobnym do niego z
wzrostu, przebiegającym ulicę. „Chłopicki dowodzi pod Arsenałem” – mówili ci, co się pod
Arsenałem nie znajdowali. Pod Arsenałem mniemano, że jest na Krakowskim Przedmieściu
albo na Saskim placu. Wielu mówiło, że go widziało. Wszędy ta bajka biegała i wszędzie
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podnosiła ducha żołnierzy. Lecz ten naturalny, tysiącznymi okrzykami wzywany wódz re-
wolucji nie miał żadnego w sprawie narodowej zaufania. Poczytywał ją za zgubioną wprzód
jeszcze, nim się zaczęła: potem od razu znienawidził entuzjazm, który wzniecało jego imię.
Lubecki przysłuchując się pilnie wszystkim odgłosom powstania, zbierając wszystkie wieści,
pojął natychmiast, jak wiele, jak niezmiernie wiele zależało mu na tym, żeby się z nim mógł
widzieć i mówić w pierwszej zaraz chwili. Jeszcze przed północą kazał go szukać, wysyłał do
jego pomieszkania, nawet do domów, gdzie uczęszczał, różne osoby, między innymi Krysiń-
skiego, mecenasa. Rada Administracyjna w nowym składzie starała się go wynaleźć po pół-
nocy i nad rankiem; nareszcie, gdy nikt się nie mógł wywiedzieć, gdzie przebywa, kazała
drukować swą pierwszą odezwę przeciwko powstaniu bez jego podpisu, zawiadomiając tylko
publiczność, że generała Chłopickiego przybrała do swego grona.

Noc upływała na tych czynnościach. Ranek mgłą pokryty zastał dwie rzeczy oddzielne,
obrócone już przeciwko sobie: rząd i powstanie; rząd wzmocniony kredytem ludzi bardzo
popularnych, wyraźnie oświadczających się przeciwko zaszłym wypadkom, powstanie pod
Arsenałem tylko skoncentrowane i obronne, w innych punktach mniej więcej rozsypane,
wszędzie pełne ducha. Uczniowie Uniwersytetu w liczbie prawie tysiąca, pod dowództwem
profesora Lacha Szyrmy, zaczęli się zbierać jeszcze przede dniem. Miły to był widok dla ludu
i wojska, któremu ta młodzież w owej chwili dawała potuchę, że nie samo jedno wzięło się do
oręża. Akademicy rzeczywiście reprezentowali udział w powstaniu obywatelstwa głuchej
jeszcze stolicy – poniekąd i kraju całego. Szkoła Aplikacyjna, uwolniona przez oddział pod-
chorążych z zamknięcia, w którym ją przez całą noc trzymał komendant Sowiński, wybiegła
także na ulicę i poczęła zdzierać orły moskiewskie; za jej przykładem wszędzie te znaki ob-
cego jarzma odrywano. Po chwilowej przerwie znowu powstał ruch w całym mieście. Od
świtu ucierało się pospólstwo z szaserami na Krakowskim Przedmieściu i placu Saskim. Tam
około godziny 8 ruszyli sapery pod dowództwem Majkowskiego tudzież dwa działa Ekiel-
skiego z placu Krasińskich i dwie kompanie 8 pułku, które po zejściu z Rynku Starego Miasta
przez całą noc stały na dziedzińcu pałacu Prymasowskiego. Ekielski odprzodkował działa na
Saskim placu i parę razy dał ognia do oddziału strzelców konnych gwardii. Szasery zaraz
uciekli, straciwszy kilku żołnierzy. Rekonesans powstańców pomknął się za nimi ku Trzem
Krzyżom. Sapery sporządzili dwie barykady w tym miejscu, jedną od ulicy Książęcej, drugą
przy Brackiej; zajęli potem plac przed gmachem Dyrekcji Dróg i Mostów19, i drogę Jerozo-
limską, posyłając z jednej strony do Wisły, z drugiej aż do forpoczt rosyjskich gęste patrole.
Wzmagała się pojedyncza ubijatyka i pukanina. W tyle za stanowiskiem, które zajęła przednia
straż insurekcji, gorszące zdarzenie miało miejsce na Nowym Świecie. Pospólstwo przypły-
wające w znacznych masach z Solca rzuciło się tu z częścią saperów odłączoną od batalionu
na Komisją Prowiancką moskiewską i rozbiło ten magazyn20. Było w nim do kilku milionów
rubli: wynoszono srebro w worach i asygnaty. Ale najwięcej korzystał z tej okazji sam dozor-
ca magazynu, Skrebicki, który kilka razy zajeżdżał karetą wywożąc złoto i co tylko mógł za-
brać w papierach. Złupiono także kilka małych sklepów z żywnością i kilka szynków. Lecz
tylko chwilę trwał ten rabunek. Oficerowie nadbiegli; kazali rozpędzić bagnetem łotrujące
pospólstwo; dwóch czy trzech żołnierzy, którzy zamordowali oficera Piotrowskiego, usiłują-
cego wstrzymać dalszy rozbój, ukarali śmiercią na miejscu; szkody zaś prywatnym poczynio-
ne nagradzali zrabowanymi pieniędzmi, których część (20 000 rubli asygnacyjnych) udało im
się odebrać saperom.

W środku miasta ubezpieczało powstanie szczególniej plac i pałac Krasińskich przeciwko
moskiewskiej piechocie kompaniami czwartego pułku. Odprzodkowano jedno działo wzdłuż
ulicy Stolarskiej ku Muranowskiemu, drugie przy gmachu teatralnym na ulicę Nowiniarską.
Te dwa działa asekurowali grenadiery gwardii; reszta artylerii zajmowała te same co w nocy
                                                

19 Dziś skrzyżowanie Nowego Światu z Al. Jerozolimskimi.
20 Przy Nowym Świecie, dziś nr 19.
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stanowiska. Zmieniano tylko kompanie asekuracyjne. Nagle od ulicy Gęsiej21 gruchnęła
wieść, że Moskale chcą wtargnąć do miasta. Rzeczywiście pułk gwardii wołyńskiej wystąpił z
swych koszar i pobocznych domków, które zajmował w nocy. Grenadiery 5-go liniowego co
żywo poskoczyli w tę stronę; pół batalionu wołyńskiego odstrzeliwało się ich tyralierom
przez chwilę; po czym Moskale ruszyli dalej na plac Broni i tam połączyli się z gwardią li-
tewską. Dwie kompanie 5-go powzięły natenczas śmiały zamiar: postąpiły same z dwoma
działami naprzód chcąc atakować obadwa pułki piechoty moskiewskiej na placu Marsowym.
Liczyły na pomoc grenadierów Żymirskiego. Lecz w drodze oficer prowadzący działa uwia-
damia te kompanie, że ma tylko dwa naboje, i udaremnia wyprawę. Na placu Broni Żymirski
w trudnym był położeniu, doznawał największych nieprzyjemności. Z jednej strony żołnierze,
oficerowie grenadierów gwardii szemrali, obsypywali go zarzutami, ledwie nie przekleństwy,
że ich odwiódł od sprawy narodowej. Żymirski zapewniał ich słowem honoru, „że jest równie
dobrym Polakiem jak oni, że ich w żadnym przypadku na niesławę nie narazi”. Z drugiej
strony musiał się zastawiać niekarnością, nieposłuszeństwem tych samych oficerów i żołnie-
rzy przed natarczywymi rozkazami to w. księcia, to Lewickiego, to nawet Rautenstraucha,
którzy go znaglali, żeby z wojskiem wszedł do miasta i bagnetami przywrócił porządek. Ży-
mirski każdemu z nich inną dawał odpowiedź: wielkiemu księciu, że nie zaręcza za pomyślny
skutek takiego kroku; Lewickiemu, że jako komendant miasta sam może stanąć na czele puł-
ków rosyjskich i prowadzić je przeciwko powstańcom; Rautenstrauchowi, że do rządu w mie-
ście należało stłumić rozruch itd. Nie chcąc ani się połączyć z rewolucją, ani działać przeciw-
ko niej, został na placu Broni w tej dwuznacznej pozycji aż do nocy.

Lud strzelał na wiwat; pił wódkę Newachowicza; częstował nią braci żołnierzy. Wojsko
cierpliwie znosiło wszelkie trudy; nie miało żywności przez cały dzień i nie szemrało. Ofice-
rowie dawali dowody największego poświęcenia dla ojczyzny; przemawiali do swych od-
działów, zaręczając, że generał Chłopicki, którego imię było we wszystkich uściech, we
wszystkich sercach, niezawodnie obejmie naczelne dowództwo. Domy, sklepy były ciągle
zamknięte. Obawa rabunku dręczyła stolicę. Znalazło się wielu takich, co ściągnąwszy oręż z
Arsenału rozdzielało go między przyjaciół i służących, żeby się bronić w swym pomieszkaniu
niby w twierdzy jakiej. Wszystko zostawało jeszcze w niepewności; o prawdziwym stanie
rzeczy nikt prócz rządu, który wiedział, co wielki książę myśli, nie miał i nie mógł mieć do-
kładnego wyobrażenia. Spiskowi nie wchodzili w żadną powszechniejszą radę z sobą; rozsy-
pani po mieście, zdawali się mieć na uwadze tylko dalszą obronę przeciwko nieprzyjacielowi,
groźniejszemu postawą jak duchem. Członkowie Komisji Umorzenia Długu Krajowego, je-
den senator i posłowie. Maciej Wodzyński, Gustaw Małachowski, Władysław Ostrowski,
Kalikst Morozewicz i sekretarz Adolf Cichowski, opieczętowawszy majątek publiczny w
Banku, stawiali go w odezwie wydanej z rana 30 listopada „pod bezpośrednią opiekę ludu i
wojska polskiego”. Ten był pierwszy akt drukowany. Zaufanie to podobało się tłumom ze-
branym przed Giełdą. Powstały zaraz okrzyki: „Nic się złego nie zrobi – niech się nie boją –
my tylko bić Moskala chcemy.” Drugim aktem urzędowym była wiadomość o nowym skła-
dzie Rady Administracyjnej. Szybko rozrzucona, szczególniej pomiędzy walczących na Kra-
kowskim Przedmieściu, na Saskim placu i dalej za Trzema Krzyżami, wstrzymała rozlew
krwi bratniej. Lecz co dobrego z tej wiadomości wynikało, psuł trzeci akt urzędowy: owa
proklamacja Rady Administracyjnej, którą także, w miarę jak wychodziła spod prasy banko-
wej, rozdawano, odczytywano na głos i przylepiano na rogach ulic. Pismo to, tak wyraźnie
obrócone przeciwko insurekcji, spotykał los zasłużony. Oficerowie rozdzierali je i deptali
nogami. Wszelako powiedzieć trzeba, że oburzenie wywołane słowy, najmniej trafiającymi w
porę, miarkowały tu i owdzie nazwiska Czartoryskiego, Paca, Niemcewicza. Mało kto docie-
kał na razie rzetelnego sensu odezwy. Tłumaczono ją rozmaicie. Co w gruncie zawierała?

                                                
21 Dziś ul. Anielewicza.
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zrozumieli najlepiej tylko spiskowi – i zadrżeli! Stąd to wszczyna się gwałtowna w niektó-
rych umysłach reakcja. Dążność antyinsurekcyjna wyszła na jaw. Dla kilku przynajmniej było
rzeczą widoczną: iż rząd Mikołaja ostatnim drgnieniem swoim umiał nakłonić do kroku bar-
dzo niebezpiecznego, do kroku w opinii sprzysiężenia  w y s t ę p n e g o  nawet, ludzi, o któ-
rych charakterze nikt dotąd nie wątpił, na których rachowano, których by raczej widzieć
chciano w powstaniu, a nie przeciwko niemu – na czele znienawidzonej, obcemu mocarstwu
z duszą i z ciałem oddanej władzy. Lecz ruch się wzmagał, wypadki postępowały, mgła roz-
krywała armaty i kupy zbrojne: to jedno odciągało baczność powszechniejszą od roztrząsania
fatalnego druku, ukutego w ćmie nocnej, wszczepiającego w niektóre umysły głębokie i czar-
ne podejrzenia – otwierającego oczy na przyszłość tej sprawy.

Rada Administracyjna zebrana od 2 godziny po północy odbywała swe czynności w pałacu
Branickich; miarkując z szerzących się za Chłopickim odgłosów, że na nim jednym wszystko
w tej chwili polega, mianowała go dowódzcą wojska. Nikt jednak nie umiał powiedzieć,
gdzie się obraca ten mąż opinii. Coraz więcej osób przybywało do Rady. Było to schronienie
szczególniej dla tych, co mieli przyczynę lękać się pospolitego wzburzenia. Wojskowi różne-
go stopnia przychodzili z oświadczeniem, że żołnierze się niecierpliwią, a lud szemrze; że
jeżeli kto nie stanie na czele, mogą stąd wyniknąć najgorsze skutki. Niemcewicz odpowiadał
w imieniu Rady: ,,Przez całą noc na próżno szukaliśmy Chłopickiego, ale  w p a d ł  j a k  w
w o d ę.” Rzeczywiście coraz natarczywiej dawała się czuć potrzeba naczelnej nad wojskiem
komendy. Rada Administracyjna usiłowała nakłonić Paca, żeby ją objął pod niebytność Chło-
pickiego. Pac się od tego wymawiał. Po długich targach z Radą Administracyjną przyjął na
koniec dowództwo, z wyraźnym jednak zastrzeżeniem, „że je tylko na dwadzieścia cztery
godziny bierze” – a nie do czasu, w którym by się ukazał Chłopicki, jak życzyli sobie Czarto-
ryski, Niemcewicz i Lubecki. Jak nie zasięgano natenczas jeszcze w Radzie Administracyjnej
gruntu w tym wszystkim, co się działo, jaki nawet zamęt panował w wyobrażeniach, pokazuje
wniosek Niemcewicza (przyjęty przez Radę), aby przydać Pacowi Rautenstraucha za  p o-
m o c n i k a. Rautenstrauch oświadczał się z wielkimi dla ojczyzny chęciami; lecz pojmując
lepiej swoje i rzeczy położenie, postanowił nie wyjść na ulicę, nie być niczyim w tej sprawie
pomocnikiem – i daleko lepiej zrobił, bo się tak schował, że go odtąd nie widziano w War-
szawie. Lubecki zaprojektował wtedy przeniesienie Rady Administracyjnej do Banku, częścią
dla ubezpieczenia powagą rządu krajowych funduszów, częścią też, o czym nie wspominał,
żeby miejsce władzy, która przemówiła do powstania w sposobie dla niego nie najżyczliw-
szym i która może się już lękała skutków tego śmiałego kroku, zmienić, to jest na chwilę
przynajmniej usunąć z widoku. Pałac Namiestnikowski, gdzie zwykle odbywały się posiedzenia
Rady, mógł być napadnięty. Gmach Giełdy strzeżony przez wojsko, licznych urzędników skar-
bu i wielu reprezentantów bezpieczniejszym się wydawał. Posłano po eskortę wojskową dla
przeprowadzenia rządu. Gdy ta przybyła, Pac i Wąsowicz, mianowany szefem sztabu tymcza-
sowego naczelnika, powsiadali na konie i ruszyli naprzód. Pac włożył czapkę czerwoną, na
znak odrodzonej swobody, a Wąsowicz francuską ładownicę z kampanij napoleońskich; tuż za
nimi postępowała pieszo cała Rada Administracyjna; za Radą Kicki, Szydłowski, Czetwertyń-
ski, adiutant Paca, mnóstwo innych osób i żołnierze składający eskortę. Orszak ten, ponieważ
sędziwy Niemcewicz nie mógł iść prędko, toczył się bardzo powoli z Nowego Świata przez
plac Saski, za każdym krokiem pomnażany coraz liczniejszymi tłumy, tak że ogon rządowych
przenosin dotykał w tym przechodzie domu Towarzystwa Przyjaciół Nauk22, a głowa sięgała
nowego miejsca władzy, Giełdy. Krok ten Rady Administracyjnej sprawował skutki wbrew, jak
sądzę, przeciwne zamierzonemu przezeń celowi. Zamiast umknąć władzę sprzed oczu insurek-
cji, porywał ją więcej jeszcze na jaśnią. Przez to Rada Administracyjna nie weszła, lecz była
wciągniona w powstanie, które przed chwilą nazwała „smutnym wypadkiem”.

                                                
22 pałacu Staszica
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Niemcewicz stał za rękojmię prawości w rządzie. Lud nie mógł się dostatecznie nacieszyć
widokiem tego starca. „Kiedy tam jest Niemcewicz, to wszystko pójdzie dobrze.” Jego białe
włosy uważano za lepszy dowód, co myśli Rada Administracyjna, niżeli jego własne słowa,
którymi z balkonu nakłaniał do  p o k o j u  i zgody; niżeli nawet odezwę antyinsurekcyjną
Rady, którą razem z nowo przybranymi członkami rządu podpisał. Taką to pośród pewnych
okoliczności dzielność mają lata strawione w publicznych usługach! Taką dzielność miała
pamięć Kościuszki. Pac, przyprowadziwszy do Banku Radę Administracyjną, objeżdżał po-
tem stanowiska, które wojsko zajmowało, wszędy oznajmując, że Chłopicki niewątpliwie
obejmie komendę, którą on nie jako wódz naczelny, ale tylko jako dawny generał tymczaso-
wo pod niebytność jego sprawuje. Oczywiście przykrzyło się Pacowi zastępować nie tak
Chłopickiego, jako raczej prawdziwszego, w mniemaniu Rady, wodza, który stał za rogatka-
mi. W tym czasie (po południu) przybył do rządu generał Sierawski. Dziwne przygody trapiły
w nocy tego zacnego Polaka, który pałał największą chęcią poświęcenia swych usług powsta-
niu, który – pierwszy z generałów naszych – nie wahał się ani momentu wyjść na ulicę, jak
tylko działać zaczęto. Nieszczęściem trafił on na Saskim placu na Siemiątkowskiego, Sałac-
kiego, Maleckiego. Ci go nasamprzód łagodnymi wyrazami odwodzili od uczestnictwa w tej
sprawie, mówiąc, „że to jest fałszywa rewolucja”, o której przedtem w rzeczy samej różne
biegały pogłoski, jakoby przez „Kmmatowskiego czy Rożnieckiego wzniecona być miała z
natchnienia carewicza celem wypróbowania ducha publicznego; a potem, gdy to nie pomogło,
gdy Sierawski wsiadał już na konia pod pozorem, że jedzie uspokoić zamieszanie, a w istocie
żeby tylko wyrwać się z ich ręku i stanąć na czele pierwszego oddziału powstańców, jaki by
mu się spotkać zdarzyło, zatrzymywali go przemocą, wreszcie uwięzili w imieniu w. księcia.
Ta była przyczyna nieczynności generała Sierawskiego w pierwszej chwili. Wszakże powe-
tował on to nazajutrz i przez dni następne wzięciem się do rzeczy publicznej okazującym, iż
wiek podeszły nie wyziębił w nim patriotycznego, prawie młodzieńczego zapału. Rada Ad-
ministracyjna ofiarowała mu po powrocie Paca komendę; ale tej nie przyjął, mówiąc, „że jest
między nami wojownik, którego wszystkim dała poznać historia Sucheta, który jako wyższy
stopniem sam zdoła położyć tamę intrygom, co by wniwecz obracały i najdokładniejsze roz-
porządzenia jego” (Sierawskiego). Rząd, zbudowany tą szlachetną bezinteresownością, mia-
nował go gubernatorem miasta. W tym charakterze przebiegał Sierawski ulice Warszawy,
przemawiał do żołnierzy, ukracał nieład i czynił potrzebne przygotowania do odporu na przy-
padek, jeżeliby w. książę próbował wtargnąć do miasta.

Tegoż dnia Rada Administracyjna powołała na prezydenta miasta Węgrzeckiego, na wice-
prezydenta Bolestę. Obadwa rozpoczęli natychmiast urzędowanie swoje na Ratuszu. Powoli
odrastały tedy różne części administracji, różne dykasteria w powstaniu. Nad wieczorem Gu-
staw Małachowski pierwszy podał rządowi myśl utworzenia Gwardii Narodowej. Rada przy-
jęła projekt, lecz odrzucała nazwisko, jako przypominające Paryż i Brukselę. Lubecki wnosił
natomiast Straż Bezpieczeństwa – wyraz dwuwykładne mający znaczenie. Straż Bezpieczeń-
stwa mogła służyć równie przeciwko insurekcji, jak przeciwko zewnętrznemu nieprzyjacie-
lowi. Ostatnie o niej mniemanie dałoby się z łatwością rozszerzyć w mieście między po-
wstańcami, pierwsze za miastem, w obozie w. księcia, a potem na wszelki wypadek i w Pe-
tersburgu. Tak myślała Rada Administracyjna i przyjęła nazwisko Straży Bezpieczeństwa
Miasta Stołecznego Warszawy. Pierwszym jej naczelnikiem i organizatorem mianował rząd
Piotra Łubieńskiego, który był dowódzcą Gwardii Narodowej, tak jak Węgrzecki prezyden-
tem miasta, za Księstwa Warszawskiego. Potrzebowano tylko nazwisk odnawiających pamięć
lepszych czasów i instytucyj – nie rzeczy.

Przenieśmy się teraz do obozu carewicza. Konstanty, przyzwyczajony od lat kilkunastu
odbierać we dnie i w nocy dokładne doniesienia o każdym, choćby najmniej znaczącym wy-
padku, o najdrobniejszym szczególe, znalazł się nagle w najważniejszym wydarzeniu swego
panowania za sferą całego ruchu stolicy, bez raportów, bez doniesień, bez tajnej policji, i to
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go więcej bolało niżeli upadek nieograniczonej władzy, niżeli krzywda osobista, którą mu
Polacy, jak mówił, wyrządzali. Powstanie w tym mieście, które tak silnie i tak długo trzymał
w swych szponach, zaostrzało niezmiernie jego ciekawość. Z polskich adiutantów jednego
tylko Zamojskiego mógł posyłać do Warszawy, bo Turno patrolował z szaserami, Trębicki
nie mógłby się tam pokazać, a Rosjanie Djakow, Gogel, Gresser byli wzięci albo ranni. Lecz
Zamojski nie chciał nawet w opinii w. księcia przybierać charakteru podejrzanego w dalszych
stosunkach między nim i powstańcami. Po prostu nie chciał być  s z p i e g i e m  i starał się
dać uczuć w. księciu, „że jeżeli pojedzie do miasta, to już nie inaczej, tylko jako dzielący
sprawę rodaków, że honor wzbrania mu udawać się tam w innej myśli; zaś jeżeliby wielki
książę nie życzył sobie, aby w tym sposobie odbywał dalsze przejażdżki, może go zatrzymać
przy sobie”. Ciekawość przemagała u Konstantego wszelkie inne względy; kazał przeto je-
chać Zamojskiemu, dając mu do zrozumienia, że może myślić, jak mu się podoba, byle mu
tylko najwięcej i najdokładniejszych dostarczył wiadomości.

Ten adiutant carewicza korzystając z sposobności, która mu się przypadkiem wydarzała,
stawiał kroki polityczne na scenie nowej równie dla niego, jak dla wielkiego księcia. Wybie-
gał do miasta po nowiny, wracał z  p r o p o z y c j a m i, zamieniając tym samym służbę ad-
iutanta na rolę negocjatora, parlamentarza. Najpierwej chciał  p o j e d n a ć  Polaków między
sobą i sądził, że tego dokaże za pomocą Rady Administracyjnej. Rzeczywiście akt tej Rady,
powołujący nowe osoby do rządu, rozlew krwi zatrzymał. Potem chciał wszystkich razem
Polaków pogodzić z Konstantym; a zatem nie dopuścić, żeby rzeczy doszły do  k r e s u, poza
którym nic innego nie postrzegał prócz ostatecznej ruiny kraju. Cała ta czynność, w wysokim
stopniu kontrrewolucyjna, wbrew przeciwna zamiarom powstania, prowadzona była bardzo
zręcznie, co większa, z dobrą wiarą – bo Zamojski w sprzysiężeniu nie miał żadnego udziału,
bo rewolucją przed jej wybuchnieniem poczytywał za największe nieszczęście i nie wierzył w
jej skutki szczęśliwe po wybuchnieniu. Rząd, który powinien był runąć od pierwszych wy-
strzałów, od pierwszych okrzyków: „Do broni”, rząd, przeciwko któremu (albowiem bezpo-
średnie przyczyny rewolucji są zawsze i wszędzie tylko  l o k a l n e) miasto powstało, egzy-
stował, wchodził w nowy zawód i miał już w sobie dużo kredytu, po większej części za spra-
wą tego młodego oficera – krewnego księcia Czartoryskiego. Teraz nowa nastręczała się za-
gadka. Szło o to: jakim by sposobem, gdy rewolucja według wszelkiego podobieństwa do
prawdy mogła się dzielniej rozwinąć, byt Rady Administracyjnej dźwignionej, odbudowanej
w środku międy powstaniem i wielkim księciem przedłużyć? To jest: jakim by sposobem
zasłonić ją przed  s p o d z i e w a n ą  natarczywością rewolucjonistów, którzy zaczęli po-
wstanie, mieli broń w ręku, i widząc, że w. książę nic przeciwko nim nie przedsiębierze, mo-
gli na koniec wyjść z dotychczasowej bezczynności swojej? Zamojski upatrzył do tego jedyny
środek, przynoszący wiele zaszczytu jego przenikliwości. Powróciwszy z miasta do Alejów,
usiłuje nasamprzód nakłonić Schmidta, konsula pruskiego, który od północy znajdował się
przy w. księciu (którego kredyt ciągle się pomnażał w Belwederze od rewolucji lipcowej,
nawet z uszczerbkiem Nesseirodego), ażeby użył całego wpływu swego i wystawił wielkiemu
księciu, „że d. ludzie, co są teraz u steru, mogliby jeszcze zapobiec, przez zyskanie ważnych
dla kraju korzyści, wielkim dalszym konsekwencjom tego ruchu; wszakże skoro w. książę nie
udzieli im z swej strony żadnej pomocy, niepochybnie bieg wypadków porwie ich z sobą i
zetrze; albowiem rewolucja postępuje i za chwilę wzrośnie do ogromu, któremu nikt sprostać
nie zdoła –  z a  c h w i l ę  m o ż e  n i k t  n i e  p o t r a f i  z a c h o w a ć  t e g o  k r a j u
c e s a r z o w i”. Na zapytanie konsula pruskiego: „co ma tedy poradzić w. księciu?”, odpo-
wiedział Zamojski: „że teraz tylko słowo  n i e p o d l e g ł o ś ć  wyrzeczone przez Radę za
pozwoleniem w. księcia może się stać zasadą, z której wychodząc Rada Administracyjna
znalazłaby moc dostateczną do dalszego działania; że bez tego jej władza za moment będzie
zbyt słaba do panowania nad okolicznościami – a tego kroku Rada Administracyjna nie zrobi,
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jeżeli nie uczuje, że go wielki książę uważać będzie za krok konieczny i niezbędny, za środek
położenia tamy dalszemu biegowi rewolucji”.

Schmidt podjął się to przełożyć w. księciu, którego główna kwatera była natenczas w ma-
łym domku straży celnej przy rogatkach mokotowskich. Po chwili wrócił z tego domku i
oświadczył, że w. książę życzy sobie usłyszeć to wszystko z ust Zamojskiego. Miała wtedy
miejsce zabawna scena, rozmowa blisko interesująca powstanie, malująca dziwny, oryginalny
charakter Konstantego, a dziwniejsze jeszcze bez wątpienia i oryginalniejsze położenie ogól-
ne sprawy. Zamojski wyrażał się dobitnie, dobierając jednak słów najdelikatniejszych: „że
oburzenie jest powszechne i silne – z niego wyszła rewolucja – bezczynność w. księcia po-
zwala się jej rozwijać, a daljsza bezczynność doprowadzi rzeczy do stanu, którym nikt za-
rządząc nie potrafi”. Obracając potem wzgląd ku osobom, które stanęły u steru, mówił: „ich
powaga w kraju jest wielka, a charaktery szlachetne – są to ludzie rozważni jak mężowie sta-
nu, a nie wyłącznie uniesieniem tylko kierowani – teraz więc wszystko na tym zależy, żeby
nie dać upaść tej powadze, żeby utrzymać te osoby na punkcie, który zajęły, bo jeżeli wywró-
ci je potok rewolucyjny, dzisiaj jeszcze obaczy w. książę na ich miejscu u  s t e r u  wcale
innych ludzi, o których nigdy nie słyszał, których egzageracja doprowadzi to poruszenie do
ostateczności, do zupełnego zerwania”. „Eh bien que voulez vous donc que j’autorise?”23 –
przerwał mu wielki książę. „Dać poznać Radzie Administracyjnej jednym słowem (mówił
dalej Zamojski), że W. C. Mość ufasz, iż co tylko Rada zrobi, to zrobi dla koniecznej tylko
potrzeby wypływającej z wypadków, nie zaś jakoby sama dobrowolnie stawała na czele ru-
chu, a tym pierwszym niezbędnym krokiem Rady jest dzisiaj ogłoszenie niepodległości.” Ja-
kożkolwiek Schmidt pierwej to w treści opowiedział w. księciu, wszelako to słowo „niepod-
ległość” sprawiło na umyśle jego takie prawdziwe czy udane wrażenie, że się pohamować nie
mógł i zawołał z największą gwałtownością: „Comment! Vous osez m’insulter aussi!”24 Za-
mojski w tych wycieczkach z obozu do miasta i z miasta do obozu narażał kilkakrotnie swe
życie dla w. księcia; w nocy i z rana nawet strzelano do niego; tu więc niespodzianie w ten
sposób ofuknięty, nie mógł także powściągnąć swej żywości i rzekł: „Vous voilà Monse-
igneur Vous méfiant toujours de gens du bien, et ne donnant votre confiance qu'à ceux qui ne
le méritent pas.”25 Zarzuty tego rodzaju i pierwej od cesarza Aleksandra, i potem od wszyst-
kich, co mu dobrze życzyli, często spotykały Konstantego; zresztą ponieważ było w naturze
tego człowieka, że kto tylko stawił mu się silnie, przed tym na chwilę przynajmniej zawsze
ustępował, uznając w nim jakąś moc moralną, przeto i w tym zdarzeniu nagły zwrot, który
Zamojski nadał rozmowie, zamiast bardziej rozgniewać w. księcia, uczynił go tylko powol-
niejszym. Kazał on dalej mówić swemu adiutantowi i zapytał: co rozumie przez niepodle-
głość? Zamojski tłumaczył się obszerniej i natarczywiej: „Wyraz  n i e p o d l e g ł o ś ć  nie
pociąga za sobą nieposłuszeństwa; nie jest to zerwanie stosunków z carstwem, znaczy to tyl-
ko, że naród sam chce zatrudniać się swymi interesami.” Przypomniawszy sobie następnie
obrót dany temu wyrażeniu w raporcie prezesa Sądu Sejmowego26, odwoływał się do słów
Aleksandra; ale najmocniej uderzał w to: „że tylko ten jeden wyraz naród teraz  z r o z u-
m i e, że tylko przez ten jeden wyraz Rada Administracyjna utrzymać zdoła swe stanowisko
wśród ruchu biorącego górę, że tylko pod tą firmą zdoła stworzyć położenie rzeczy takie, iżby
stąd dalsze  n i e n a p r a w i o n e  złe nie wyniknęło”.

Te argumentacje były daremne. Wielki książę to tylko pojmował, że się do niczego mie-
szać nie powinien, i odmawiał statecznie swego upoważnienia. „To być nie może – powtarzał

                                                
23 A więc co chce pan, żebym autoryzował?
24 Jak to! I pan ośmiela się mnie obrażać!
25 Otóż W. C. Mość odnosi się wciąż nieufnie do porządnych ludzi, a darzy zaufaniem tych tylko, co na nie

nie zasługują.
26 Bielińskiego – zob. księgę I.
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ciągle – c'est la guerre, c'est la révolution.27” Potem w nowym paroksyzmie ciekawości rzekł
do Zamojskiego: „Pouvez vous aller en ville?”28 – „Mogę bez wątpienia, i uczynię to, wiele
razy W. C. Mość rozkażesz, chociaż nie wiem, czy powrócę, bo mniejsza o to, że strzelają do
mnie na drodze, ale mnie mogą zatrzymać.” – „Allez en ville.” – „Lecz cóż powiem Radzie?
O jedno tylko słowo proszę W. C. Mości.” – „Allez en ville et dites et faites ce que vous vou-
drez, mais rien en mon nom – je ne vous autorise à rien.”29 – „To przynajmniej pozwól mi W.
C. Mość powtórzyć tę rozmowę z sobą.” – „Faites ce que vous voudrez, mais allez en ville.”30

Do czego nie udało się Zamojskiemu naprzód zyskać upoważnienie, na to spodziewał się
przynajmniej wyjednać potwierdzenie w. księcia, jeśliby przyszło do skutku i bez jego upo-
ważnienia. W tej myśli pospieszył do Rady Administracyjnej, już urzędującej w gmachu ban-
kowym, i zdał przed nią sprawę z powyższej rozmowy z w. księciem. Lecz Lubecki, którego
opinia w Radzie przeważała, daleki był od przyjęcia podobnego projektu. Zabrał on głos w
imieniu obecnych kolegów po wysłuchaniu tej relacji i rzekł: „Rada Administracyjna nie
dzieli opinii p. Zamojskiego, jakoby dla dalszego utrzymania się na swoim miejscu potrze-
bowała ogłosić niepodległość kraju; owszem Rada oświadcza przez niego w. księciu, że w
koncesjach, jakich by nagłe wymagały okoliczności, nigdy nie przestąpi granicy, którą jej
zakreśla nazwisko cesarza i króla położone na czele rządowych obwieszczeń. Rada Admini-
stracyjna nie może czynić tej propozycji w. księciu; nie może brać na siebie takiej odpowie-
dzialności.” Potem dodał wobec całego milczącego składu: „Winniśmy jednak oświadczyć tu
z urzędu podziękowanie nasze p. Zamojskiemu za jego staranność w naprowadzeniu w. księ-
cia na myśl, że Rada Administracyjna tylko takim  ś r o d k i e m  dalszy swój byt utrzymać
zdoła; ponieważ my, nie występując z aktem tak rewolucyjnym, nie stawiamy tym samym w.
księcia w koniecznej potrzebie udzielenia mu swej sankcji; a zatem pokażemy się umiarko-
wanymi i wpoimy w niego nowe przekonanie o zbawienności tego wszystkiego, cośmy dotąd
zdziałali.”

Duch rządu wyrażał się tymi słowy Lubeckiego. Imię cesarza i króla miało kierować jego
dalszymi krokami; co by zaś przechodziło tę granicę, już było wyraźną  r e b e l i ą, buntem,
w którym Lubecki i jego  n o w i  koledzy żadnego udziału mieć nie chcieli. Oznaczmy tu
bliżej politykę ministra skarbu. Żeby ją dobrze zrozumieć, potrzeba wiedzieć okoliczność
następującą. Na dwa czy trzy lata przed rewolucją zaczął był Lubecki poruszać w Petersburgu
materią rozszerzenia administracji Królestwa Polskiego do ziem zabranych. Nigdy on nie
pojmował bytu Polski udzielnego, bez związku z cesarstwem, bez wspólnego z nim berła,
nawet bez  u l e g ł o ś c i  w stosunku z tym państwem. Pojmował tylko jedną rzecz, której
jako minister, jako administrator, a szczególniej jako człowiek ambitny i czynny żywo pra-
gnął: aby ziemie zabrane, Litwa i Ruś, wespół z Królestwem Polskim zostawały we wzglę-
dzie administracyjnym  p o d  j e g o  z a r z ą d e m, to jest, aby tymi samymi podatkami, tym
samym fiskalizmem, tymi samymi monopoliami, które powymyślał dla Królestwa, mógł ob-
łożyć i gubernie polskie. Rzecz naturalna, że wolał panować nad trzynastu milionami Pola-
ków jak nad czterema tylko. Chciał tedy nie większej Polski, lecz rozciąglejszego działu ad-
ministracyjnego  d l a  s i e b i e  w systemie Moskwy, rozleglejszej sfery, obszerniejszego
zakresu. Jakich środków używał w Petersburgu do osiągnienia tego celu, nie wiem; zresztą
łatwo je sobie wyobrazić możemy: wystawił zapewne niegodziwą tych ziem administracją,
obiecywał, jeżeliby pod jego zarząd przeszły, większe dla carstwa dochody, porównywał
k w i t n ą c y  s t a n  K r ó l e s t w a, ten widoczny tak wysoko oszacowany rezultat jego
starań i talentów, z upadkiem rolnictwa, z brakiem wszelkiego przemysłu i handlu, w ogólno-
ści z opłakanym stanem tych gubernij. Wszelako rzecz sama żadnego na dworze carów nie
                                                

27 To wojna, to rewolucja.
28 Czy może pan udać się do miasta?
29 Jedź do miasta, mów i rób, co chcesz, lecz niczego w moim imieniu, do niczego pana nie upoważniam.
30 Rób, co chcesz, ale jedź do miasta.
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czyniła postępu. Tymczasem wybuchnęła rewolucja w Warszawie. Ten wypadek kompromi-
tował, musiał kompromitować Lubeckiego do najwyższego stopnia w opinii cesarza. Lubecki
nie mógł tego nie przenikać. Jego systema sprowadziło powstanie. Sąd Sejmowy był jego
dziełem. Jego dziełem był ruch rewolucyjny, który stąd wyniknął: jego dziełem przeto był 29
listopada. Konstanty i Nowosilcow, wychodząc z tego punktu, komuż, jeżeli nie jemu, to
przypisać mogli w Petersburgu? Lubecki ciągle wojował z Nowosilcowem; bronił swobody
konstytucyjne Królestwa; bronił Polaków. Wskutek tego wszystkiego naród powstał. Więc
oczywiście nie Lubecki, ale Nowosilcow miał racją; więc Lubecki był winien i za to mógł
odpowiadać. Jego kredyt, jego wpływ, jego nieomylność przemijały jak mgła, jak sen; zni-
kały. W takim położeniu rewolucja postawiła ministra skarbu. Ale człowiek tak obrotny nie-
łatwo upada; ale dowcip tak bystry nie od razu daje się pokonać przez konsekwencje nawet
swego własnego systematu. Lubecki tę trudną pozycją, w którą go rewolucja uwikłała, przyj-
muje. Co większa: widzi w niej (skoro się pokazało dnia 30 listopada, po pierwszej odezwie
Rady Administracyjnej, że rzecz musi pójść dalej) środek przywiedzenia do skutku swego
ulubionego projektu, wyosobnienia Polski pod względem administracyjnym w systemie pań-
stwa moskiewskiego. Przedsiębierze tego dopiąć pod wpływem wypadków 29-go i zaraz, dla
uratowania zagrożonego kredytu swego w Petersburgu, tym uzbraja się rozumowaniem:
„Nadużycia w. księcia zrządziły rewolucją – ja to przewidywałem – ja ostrzegałem cesarza –
nastąpiło to nie w skutku mojego systematu, lecz przeciwnie, dlatego, że nie mogłem zupełnie
rozwinąć tego systematu.” Stąd naturalnie wyprowadzał potrzebę ważnych dla narodu konce-
syj, ważnych zmian w rządzie Polski konstytucyjnej. Żeby te koncesje, te zmiany wyjednać u
cesarza, jakimiż w opinii Lubeckiego, mianowicie według wspomnionych dat, powinny były
być wypadki 29-go? Oto: dość żywymi i dzielnymi wewnątrz, w Warszawie, ażeby pod ich
wpływem” dało się coś w obrębie konstytucyjnym, w granicach kongresowego status quo,
osobliwie ze względu na ów plan obszerniejszego działu administracyjnego, wyprosić, wytar-
gować, nawet wymóc w Petersburgu; ale także niezbyt porywczymi, żeby nie nastąpiła zupeł-
na scysja, której nie pojmował, której się lękał. „Gdyby przyszło do wojny – mówił – to ce-
sarz puściłby sobie krew z obudwu rąk.”

Polityka ministra skarbu określona tymi liniami prowadziła go naturalnie do  p o ś r e d-
n i c t w a. Chciał on być mediatorem pomiędzy 29-ym i carem, jak tylko się przekonał, że
siłą powstania nie przełamie – o czym już wiedział nazajutrz, to jest 30 listopada. Lecz do
tego potrzeba było dwóch rzeczy. Nasamprzód: żeby się ruch 29-go do pewnego tylko roz-
wijał stopnia, a potem powiedział samemu sobie: „dalej nie pójdę”; po wtóre: ażeby gabinet
petersburski (co mu się ani razu nie zdarzyło od czasów Piotra) zupełnie odszedł od rozumu i
chciał traktować z Warszawą, z Królestwem Polskim zrewolucjonizowanym  d o  p e w n e-
g o  s t o p n i a. Lubecki sądził tedy, że mu się uda nadać temu popędowi taki obrót, żeby nie
mniej ani więcej miał mocy w sobie, ale tyle tylko, ile było potrzeba do poparcia w obliczu
cesarza jego przełożeń, jego argumentów, jego sofizmatów. Jedna czasem idea chwytając się
najtęższych głów może je tak opanować, że wszystko tylko w niej i przez nią widzą. W tym
przypadku był Lubecki. Stanął w środku między dwoma ostatecznościami: między rozjątrze-
niem narodu polskiego i dumą moskiewską, zapominając, iż podobne położenia w polityce
żadnego gruntu pod sobą nie mają; zapominając, że wszystko, co tylko jest środkiem w świe-
cie nie mechanicznym, ale moralnym, jest słabsze od każdego z dwóch ekstremów. Zaraz
obaczymy, że nie mógł ani ruchu ulicznego, ani potem cara nakłonić do swoich indywidual-
nych widoków.

Zamojski, który dwojaki wpływ mógł wywierać, na Konstantego i na Radę Administracyj-
ną, który tamtego straszył postępem rewolucji, tę ośmielał bojaźnią w. księcia, nie pojmował,
równie jak Lubecki, do czego by Polskę konstytucyjną zerwanie z Moskwą doprowadzić mo-
gło; ale żeby temu zapobiec, wskazywał staremu rządowi podpartemu nowymi nazwiskami
daleko krótszą, prostszą drogę. Tacy ludzie – mniemał – jak Czartoryski, Pac, Niemcewicz,
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Radziwiłł, wchodząc do Rady Administracyjnej, mogli i powinni byli nadać swemu pośred-
nictwu w tej sprawie charakter polityczny, odpowiedni ich wziętości w kraju. Żeby małej
rzeczy żądali od w. księcia, żeby nic zgoła u niego nie wytargowali: tego nie przypuszczał.
We wstrząśnieniach politycznych uprzedzić głos publiczny jest to wziąć nad nim przewagę.
Rewolucja nie powiedziała jeszcze,  c z e g o  c h c e. Rząd ogłaszając  n i e p o d l e g ł o ś ć
byłby odgadnął i obwieścił myśl ogółu. Przez to samo byłby się więc obwarował przeciwko
niemu i nabył potrzebnej nad nim mocy. Rada Administracyjna tym sposobem spopularyzo-
wana, znalazłszy żywioł dalszej egzystencji dla siebie, znalazłszy siłę potrzebną do dalszego
sprawowania swej władzy, mogła ją w taki sposób sprawować, żeby stąd wyniknęły dla kraju
w granicach kongresowych pewne ulepszenia konstytucyjne, a nie przyszło do kreków nie-
przyjacielskich z carem.  N i e p o d l e g ł o ś ć  bez wojny z Moskwą było to więc słowo
wynalezione dla zajęcia na czas imaginacji powstania, słowo bardzo dowcipne, lecz w grun-
cie próżne. Innemu w Warszawie, a innemu w Petersburgu uległoby tłumaczeniu. W War-
szawie oznaczałoby dobrą wolę rządu; w Petersburgu byłoby uważane jako wyciśnione
gwałtownością insurekcji, jako środek uspokojenia jej, niejako  n a s y c e n i a  w pierwszej
chwili; a zatem jako środek przeciwko niej samej obrócony.

W istocie: gdyby była Rada Administracyjna albo natychmiast ogłosiła  n i e p o d l e g-
ł o ś ć  kraju i ten akt kazała zaraz potem ulegalizować w. księciu, albo przed ogłoszeniem
posłała do niego propozycją, rodzaj ultimatum, że to musi uczynić, żeby nie ulec, żeby nie
dać się rozwinąć ruchowi do ostateczności, zgubnej dla niej, dla niego samego i dla interesu
państwa rosyjskiego: w. książę byłby niepochybnie na to zezwolił, byłby musiał na to zezwo-
lić. Lubecki sam jeden zepsuł to dzieło, ten tak sztuczny sposób opanowania i omamienia
rewolucji – omamienia samego nawet cara. On jeden nie dopuścił nowemu składowi Rady
dojść do maksimum, który jej osiągnąć pozwalały okoliczności. On jeden wziął na siebie
przekonać w. księcia, że dotychczasowe kroki i modyfikacja rządu były dostateczne do sta-
wienia czoła rosnącym wypadkom – i ciężko pobłądził w tym względzie! Zamiast wyczerp-
nąć to wszystko, co miało w sobie mocnego i podobnego to położenie Rady Administracyj-
nej, zamiast wyjednać przez to pokój u insurekcji, a akces do tego, co się już stało, u w księ-
cia, minister skarbu wolał postawić władzę w takim stosunku do ruchu ulicznego, iż się zda-
wało, że z nim bój otwarty stoczyć zamierza.

Tegoż dnia wieczorem po raz pierwszy zjawił się w rządzie generał Chłopicki, którego re-
wolucja i Rada Administracyjna, obiedwie w innym celu, szukały od dawna. Obecność, groź-
na nawet postawa carewicza, fałszywe przekonanie o potędze samodzierżcy i o sile narodu
polskiego, nade wszystko zaś brak tego młodzieńczego zapału, którego nic nie zastąpi, nic nie
ocuci w duszy ludzkiej, jeśli raz ostygnie, postawiły go od razu na tym punkcie widzenia całej
rzeczy, z którego, aby przezeń widziana była, życzył sobie minister skarbu i ci wszyscy, któ-
rzy jego widoki popierali. Kontrrewolucja rzucała się w jego objęcie. Jemu nad wojskiem
poruczała dowództwo, wiedząc z pewnością, w jakim je celu przyjmuje. Chłopicki uiszczał;
się z tego, co był dawniej powiedział chcącym go wciągnąć w sprzysiężenie: „że od powstań-
ców nigdy żadnej władzy nie weźmie”. Brał władzę, ale z rąk rządu działającego jeszcze w
imieniu Mikołaja. Brał ją nie w interesie powstania, lecz przeciwnie (i tego przed rządem nie
ukrywał), na  b u n t o w n i k ó w, „dla przywrócenia porządku – jak się wyrażał – dla po-
wściągnienła  r a b u n k ó w, dla ujęcia w ryzę rozpasanego żołnierstwa” – i to tylko, ponie-
waż go wzywano imieniem Mikołaja. Słowa te, oddające wiernie charakter, wyobrażenia,
zamysły człowieka, w którym lud i wojsko pokładało zaufanie nieograniczone, nie sprawiły
na członkach Rady Administracyjnej przykrego wrażenia. Owszem ten jawny wstręt, ten
ostry język, to lekceważenie, ta nawet wzgarda unoszącego się za nim samym zapału po-
wszechnego czyniły go tym niezbędniejszym w przekonaniu rządu. U celu życzeń wszystkich
znalazł się na koniec mąż wszystkim przeciwny. W nim tedy oczywiście przychodziło do
uosobienia i siły, czym za zgodą i dopuszczeniem ogółu było można interes rewolucji według
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coraz innych partykularnych widoków, chwilowych okoliczności, potajemnych kabał albo
zastanowić i w pewnej mierze utrzymać, albo cofnąć wstecz, albo wreszcie nadać mu kieru-
nek upodobany, nakłoniony do pewnych indywidualnych pojęć, uprzedzeń, małości.

Układano pierwszy rozkaz do wojska. Chłopicki długo się wahał, jak by go podpisać. Ty-
tułu  w o d z a  n a c z e l n e g o, dowódzcy siły zbrojnej, brać nie chciał. Prawdziwy „wódz
naczelny” był brat cara. Po wielu odmianach położył obok nazwiska swego tylko tytuł  g e-
n e r a ł a, którego mu i Moskwa nie odmawiała. Ten pierwszy rozkaz zalecał oddziałom woj-
ska pozostać na stanowiskach, które dotąd zajmowały. Drugim czynem Chłopickiego było
zabezpieczenie jeńców rosyjskich, generałów Essakowa, Richtera, Engelmana, Lange i in-
nych, których sam z odwachu pod Arsenałem odprowadził do Zamku, okazując troskliwością
wyprzedzającą tyle ważniejszych i naglejszych zatrudnień, w jakie położenie wchodził
względem rewolucji i nieprzyjaciela.

Dzień pierwszy powstania narodowego minął, a nic jeszcze nie odejmowało umysłom nie-
pewności co do dalszego obrotu rzeczy. Walka ustała, ale dążność Rady Administracyjnej nic
pomyślnego nie zapowiadała. Co myśli nieprzyjaciel, nikt w powstaniu nie wiedział; tylko
zamiary ministra skarbu nie podpadały wątpliwości. Niebezpieczeństwo było niezmierne. W
Polszcze imiona wiele mogą; dawne zasługi mają publiczną wiarę. Imiona i zasługi najwy-
raźniej się oświadczyły przeciwko wypadkom 29-go. Nazwały je, jak widzieliśmy,  s m u t-
n y m i; ich pamięci kazały „przemijać z nocą, co je okrywała”. Odezwa ta Rady Administra-
cyjnej, w miarę im ją uważniej odczytywano, ochwiewała coraz silniej rzecz rozpoczętą. Cóż
by się stało z dziełem sprzysiężenia, od lat tylu knowanym, przeciwko któremu, gdy wyszło
na jaw, protestowały się pierwsze osoby kraju, popularne, przyodziane na ten cel władzą rzą-
dową, władzą przemawiającą w imieniu króla, który był carem moskiewskim? Więc nie dość
było dać hasło – nie dość było stanąć pod bronią! Zostawało jeszcze: opór ten położony na
samym wstępie dalszemu działaniu narodu, opór  s w o i c h, Polaków, przełamać. Przez
kontrrewolucją należy rozumieć nie tylko cofanie wstecz ruchu, ale każdą przerwę, każdą
stagnacją w jego rozwijaniu się coraz dzielniejszym. Wielkiego, zbrojnego zbiegowiska,
wprawdzie jeszcze nie urządzonego, lecz okazującego samą postacią swoją, ku czemu zmie-
rza, nie chciano, nie życzono sobie odgadnąć. Wybieg prawdziwie jezuicki: „nieświadome,
czego żąda duch rewolucyjny”, pokrywał tę niechęć lub obojętność. Wypadało tedy objawić
myśli rewolucji. Sprawa się zatrzymała: wypadało ją popchnąć, aby szła dalej. Jednym sło-
wem: trzeba było zwyciężyć kontrrewolucją. Przyczyny do tego były ważne, mnogie i naglą-
ce.

Obejrzyjmy dokoła ten stan krytyczny rewolucji. Carewicz obozował za rogatkami, patro-
lował na Nowym Świecie; niekiedy dalej nawet bocznymi ulicami pomykał swe rekonesanse.
Trzymał więc część miasta; przecinał komunikacją z częścią kraju. Prócz trzech pułków wła-
snej jazdy miał on przy sobie pułk strzelców konnych gwardii, artylerią polskich bombardie-
rów i sześć kompanij piechoty z koszar Ordynackich. Gerstenzweig przyprowadził mu w
dzień 30 listopada dział szesnaście z Góry (12 dział baterii tam konsystującej, a 4 instrukcyj-
ne inna bateria (także dział 12) nadciągnęła ze Skierniewic. W nocy z 30 listopada na pierw-
szy grudnia pomnożyły tę siłę dwa pułki piechoty, wołyński i litewski, tudzież kompanie gre-
nadierów gwardii, które Żymirski, obszedłszy miasto za wałami, przyprowadził do w. księcia.
Miał zatem carewicz wojsko od powstania liczniejsze. Wprost od niego odbierały – odbierać
mogły, rozkazy oddziały wojsk polskich rozlokowane w różnych okolicach Królestwa. Los
tych oddziałów, z którymi on zostawał w zetknięciu, był bardzo wątpliwy. Rzeczywiście ła-
twe, w opinii nawet wielu sprzysiężonych podobne, uśmierzenie niepokoju w Warszawie mo-
gło odwieść całą armią od najszlachetniejszego przedsięwzięcia. Dowóz żywności do stolicy,
z jednej strony całkiem przerwany, ulegał różnym i z innych punktów utrudzeniem. Zapasy
amunicji w Modlinie zostawały w ręku nieprzyjaciela. Na ostatek odleglejsze nawet siły ro-
syjskie, przy dalszej stracie czasu, mogły być ruszone przeciwko insurekcji – i tym sposobem
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wszystko byłoby się niepochybnie w kilku dniach skończyło. Obecność Konstantego użyczała
stolicy pozoru oblężenia, a działaniom i charakterowi Rady Administracyjnej pozoru kapitu-
lacji. Powstanie, stłumione w źródle, byłożby się rozszerzyło po województwach, byłożby z
tych wróciło do stolicy? Temu trudno dać wiarę. Spiskowi na przypadek szczerego ataku w.
księcia mogli się długo bronić, mogli na koniec polec, ale w ocenieniu Warszawy pod wzglę-
dem udziału, jaki by w tej obronie na dniu 30 listopada i pierwszym grudnia wziąć chciała,
niechaj nikt nie występuje z granic wielkiego umiarkowania. Obawiało się to miasto z jednej
strony szturmu, z drugiej łupiestw, w ciężkim obłędzie tak względem odwagi carewicza, jak
co do ducha i uczciwości pospolitego ludu swego, który prócz chwilowej swawoli na Nowym
Świecie żadnej nie dopuścił się zdrożności. Rok 1830 nie był 94-ym! Jak każda stolica po
długim pokoju, tak i nasza żywiła w sobie indyferentyzmu, cudzoziemczyzny swego tylko
zysku pilnującej, jednym słowem złego ducha niemało. Jak wszędzie, tak i tu przeszkody tego
rodzaju, łatwe do pokonania przy energicznym i spiesznym postępowaniu, stawały się w razie
przeciwnym, mogły się stać, nieprzełamanymi. W zaranku długo utęsknionej swobody cóż to
za ponury widok stawiała Warszawa! Wszystkie domy, kościoły ciągle były zamknięte; okna
obsłonione. Zdawało się, że mieszkańcy nie chcą się ze snu przebudzić. Urzędnicy złorzeczyli
pierwiastkom powstania. Im szło o pensje i znaczenie. Kupcy, bankierowie, fabrykanci, ma-
jętniejsi nawet rzemieślnicy, po większej części cudzoziemcy, których było do kilkunastu
tysięcy, lękali się jedni rabunku, drudzy nagłej przerwy w interesach, jak wszyscy na całym
świecie kupcy, kramarze, rękodzielnicy. Im szło o sklepy i zarobek. Na ostatek Żydzi, których
także kilkadziesiąt tysięcy znajdowało się w stolicy, sprzyjać powstaniu nie mieli przyczyny.
Obawiali się oni, i słusznie, za udział swój nieszczupły w policji tajnej ciężkiego w zaburze-
niach odwetu. Nie był to więc żywioł rewolucyjny. Jeden tylko prosty gmin, ten sam co za
Kilińskiego, rozebrawszy broń z Arsenału, snuł się tłumami po rynkach i placach tego
ogromnego, martwego miasta, oznajmując strzelaniem na wiwat, że czas wyjść z letargu, czas
coś zdziałać dla Polski.

Temu nie najpomyślniejszemu usposobieniu stolicy charakter, kształt, nawet język magi-
stratur, czy to odrastających z dawnego rządu, czy nowych, odpowiadał. Władze te za przy-
kładem Rady Administracyjnej pierwsze kroki, pierwsze odezwy swoje przeciwko powstań-
com wymierzały. Zamiast otuchy rodziły one wstręt. Wszczepiały w chwiejący się jeszcze
umysł publiczny obawę  r o z b o j ó w  przedsiębraniem przeciwko nim środków nie uspra-
wiedliwionych żadną koniecznością, oznaczaniem nimi swego początku podającego insurek-
cją w niesławę u obcych. Gwardia narodowa nazwana została Strażą Bezpieczeństwa. Na-
czelnik tej straży, Piotr Łubieński, w pierwszym publicznym ogłoszeniu swoim kładł za po-
wód do porządniejszego uzbrojenia „zabezpieczenie własności prywatnej”. Podobny afront
spotkał wojsko i lud pod bronią stojący od urzędu municypalnego i prezydenta miasta. Wę-
grzecki, za Księstwa Warszawskiego młody i żwawy, z tamtych czasów mający wziętość
niemałą, teraz taką samą co dawniej polską cnotę kojarzył z ułomnością wieku, już bardzo
podeszłego. Umyślnie więc ster miejskiej władzy poruczano weteranowi patriotyzmu, który
kierować ruchem stolicy nie mógł, a podejść kontrrewolucji nie przenikał. „Do was – tak wy-
rażał się Węgrzecki – posesjonaci, naczelnicy handlów, rzemiosł, fabryk przemawiam,
spieszcie w szeregi Straży Bezpieczeństwa, niech na widok oręża w ręku waszym wszyscy
mieszkańcy stolicy   n i e  w ą t p i ą  o  c a ł o ś c i  s w y c h  o s ó b  i  m a j ą t k ó w.” Po-
dobne wyrazy wzbudzały zgrozę, elektryzowały sprzysiężenie, stawiały je niejako pod pręgie-
rzem. Wszędzie i zawsze porządek wewnętrzny pierwszą jest rzeczą; wszędzie władza posza-
nowanie własności na pierwszym celu mieć powinna. Ale do narodu, który podniósł broń dla
złamania obcego jarzma, przemawiać jedynie tylko w interesie własności prywatnej, jakoby
zagrożonej wybuchem spisku i mogącej paść ofiarą  r o z h u k a n e g o  pospólstwa, które
przeciwnie dawało dowody najszlachetniejszej bezinteresowności, nie wychodziłoż to na jed-
no, co chcieć skazić powstanie, co chcieć wyryć na jego czole piętno infamii? Własność pry-
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watną należało zabezpieczyć, ale o tym ani wspominać w tak wielkiej, w tak uroczystej chwi-
li. Działanie władz, gdyby w rządzie była dobra wiara, miało przed sobą daleko obszerniejsze
pole.

Chłopicki objąwszy dowództwo nad wojskiem nie taił przed nikim w rządzie całej swojej
odrazy ku temu obowiązkowi. Rzucał się ciągle, zżymał; oczy jego rozżarzone niechęcią,
rozpalone lice, gwałtowne giesta aż nadto widocznie okazywały, jaki sobie samemu przymus
zadaje. Naglono na niego, ażeby posłał rozkazy do wojsk oddalonych od stolicy; ażeby mia-
nowicie niektórym oddziałom ku niej zbliżyć się polecił. On tego uczynić nie chciał w swoim
imieniu. Żądał wyraźnego na to postanowienia, wypisu z protokołu Rady Administracyjnej,
która tym sposobem w imieniu cesarza powoływała wojsko do Warszawy dla zabezpieczenia
jej przeciwko bratu cesarza. Rodził się stąd zamęt wszystkich wyobrażeń. Anarchia pojęć i
anarchia władz mogły wszystko wniwecz obrócić. Żołnierze szemrali, lud się niecierpliwił.
Rada Administracyjna traciła ufność z każdą chwilą i było rzeczą widoczną, że się utrzymać
dłużej nie zdoła. Dnia pierwszego grudnia zaszła w jej składzie, kierunku i mechanizmie
zmiana, mało znacząca, a ze względu na źródło, z którego wypłynęła, więcej, zdaniem moim,
szkodliwa jak dogodna insurekcji. Przy ciągłym milczeniu i bezczynności autorów rewolucji
to wszystko poczęło na plac występować, odradzać się z porządku Królestwa Kongresowego,
co wypadki 29-go, gdyby całej ich politycznej konsekwencji w pierwszej zaraz chwili nie
zaniedbano, skazywały na zapomnienie. Ułamek sejmu znajdował się w Warszawie i uczuł w
sobie ochotę do działania. Pewna liczba członków izby poselskiej udała się do sali posiedzeń
sejmowych na Zamku, wstęp wolny arbitrom ofiarując. „Nie jesteśmy w liczbie dostatecznej
– powiedział Olrych Szaniecki – nie jesteśmy konstytucyjnie zebrani. Nie masz nas wszyst-
kich; działajmyż w liczbie, w jakiej jesteśmy. Żądajmy naprzód, aby rząd zwołał jak naj-
spieszniej obiedwie izby; wtóre, ażeby dla oszczędzenia krwi rozlewu uczynił krok do wiel-
kiego księcia Konstantego i nakłaniał go do wyprowadzenia wojsk rosyjskich za granice
Królestwa.” Rzecz tedy szczególna, że co potem w skutkach swoich sprawę kraju nachyliło
do upadku, bierze pierwszy początek z wniosku członka izby poselskiej podanego w najlep-
szej zapewne myśli. Ale nie wszyscy obecni pochwalali tę ostatnią radę. Wyznaczono jednak
deputacją do rządu złożoną z Lelewela, Szanieckiego, Franciszka Sołtyka, Franciszka Czar-
nockiego, którzy zaprosili kasztelana Dembowskiego, aby przewodniczył deputacji. Deputa-
cja ta przełożyła Radzie Administracyjnej: że z odezwy wydanej przez Radę powstało po-
wszechne nieukontentowanie; że Rada działa zbyt powolnie; że te działania nie są przedsię-
brane w duchu rewolucyjnym; że są w Radzie osoby nie mające ufności w narodzie; że po-
trzeba zwołać izby sejmowe; że do Rady przybrać potrzeba członków izby poselskiej; na ko-
niec żywność dla wojska obmyślić. Rada Administracyjna obiecywała zadośćuczynić tym
żądaniom; ale co do osób nie mających zaufania w narodzie, gdy deputacja w tej mierze
ogólne tylko robiła postrzeżenia, jeden z jej członków oświadczył, iż jest powszechne mnie-
manie, że względy u dworu i od dawna wiążące księcia Lubeckiego z nim stosunki mogłyby
mu być na przeszkodzie, aby działał jako dobry Polak. Lubecki odpowiedział na to z  r o z-
c z u l e n i e m  (jak się wyrażała deputacja w swym zdaniu sprawy): iż jeżeli dotychczasowe
jego czyny dokonane dla dobra kraju nie potrafiły przekonać narodu o jego czystych zamia-
rach, w ten moment ustępuje z Rady. W rzeczy samej chciał on to uczynić, ale Czartoryski,
Niemcewicz i inni członkowie rządu oświadczyli deputacji, że będąc świadkami nieskazitel-
nego postępowania tego męża w Radzie, tyle mają dla niego szacunku i zaufania, iż jeżeli on
opuści salę obrad, oni wszyscy podadzą się natychmiast do dymisji. Pozostał przeto Lubecki
w rządzie, z którego w skutku przełożeń deputacji ustąpili tylko Stanisław Grabowski, Kos-
secki, Fredro i Rautenstrauch; na ich miejsce przybrała Rada Administracyjna z senatu kasz-
telana Dembowskiego, z izby poselskiej Władysława Ostrowskiego i Lelewela, a potem Gu-
stawa Małachowskiego, jako przewodniczących komisjom ostatniego sejmu. Lubecki przy-
bieranie nowych popularnych osób do składu starego rządu, że o tym wspomnę nawiasowo,
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nazywał  r e w o l u c j o n i z o w a n i e m  władzy. Rada Administracyjna, mówił,  r e-
w o l u c j o n i z u j e  się przez to. Wyraz ten mieści w sobie jego systema, polegające na tej
zasadzie, którą logicznie i stopniowo rozwijał w całym postępowaniu swoim: „ażeby wciągać
to wszystko w stary rząd, to jest w kontrrewolucją, co z charakteru, z nabytej sławy, z prze-
konania nawet mogło, gdyby zostało za obrębem rządu Mikołaja, pożytecznie i wiernie służyć
rewolucji”.

Rada Administracyjna nie chciała ani działać w duchu rewolucyjnym, ani zrzec się swej
władzy. Chciała być zarazem czynną i nieczynną: nieczynną w dawnym, przez króla miano-
wanym składzie, czynną w składzie nowszym, w osobach, które przybrała, żeby się utrzymać
pośród ruchu, we wstrząśnieniu. Stąd myśl Wydziału Wykonawczego, ustanowionego dnia 1
grudnia po odejściu deputacji poselskiej – myśl, która maluje najwyższy kłopot władzy, za-
mierzającej zachować stosunki swoje z powstającym narodem i z nieprzyjacielem, przeciwko
któremu naród powstawał, z rewolucją i z carem. W Wydziale Wykonawczym dwaj tylko
dawni członkowie Rady Administracyjnej pozostali: Lubecki i Czartoryski. Do nich przydano
następujące osoby, w części już pierwej przybrane do Rady (w nocy 29-go), w części nowe:
Radziwiłła, Kochanowskiego, Chłopickiego, Dembowskiego, Władysława Ostrowskiego,
Gustawa Małachowskiego i Lelewela. Wydział ten nagłe interesa miał natychmiast odbywać i
rozstrzygać, a odnosić się wedle uznanej przez siebie potrzeby do całego składu Radym po-
wołaniem tej odrośli rządowej było więc dogadzać w miarę gwałtownej potrzeby publiczne-
mu głosowi, ponieważ potem, jakby tylko ustało naglące niebezpieczeństwo, Rada w całym
składzie swoim zachowywała samej sobie per restrictionem mentalem31 wytłumaczyć w Pe-
tersburgu i za nieważne uznać, co by jej Wydział Wykonawczy zrobił pod przymusem oko-
liczności. W tym to sposobie Lubecki chciał być niejako czynnym i nieczynnym w jednej
porze. Myślał, że będzie mógł szyć i pruć, jak Penelopa.

Do istnącego złego nowe złe przybywało. Formy legalne zawracały głowy ludziom. Coraz
więcej rewolucyjne nazwiska, z sprzysiężenia nawet, wpadały w sieć obszerną zastawioną
przez ministra skarbu. Ten szał prawdziwy rewolucjonizowania rządu Mikołaja,  r e w o l u c-
j o n i z o w a n i a  starej zepsutej machiny, władzy na wskroś przesiąkłej moskiewczyzną, to
fatalne jakieś, które się i Lelewela uchwyciło, wyobrażenie, że „pod imieniem Mikołaja z
Mikołajem walczyć możemy”, otwierało kontrrewolucji, otwierało fałszywej polityce, zgub-
nym zamiarom pośrednictwa, półśrodkom bojaźni i niechęci pole do dalszego zawodu, do
intryg i zabiegów wszelkiego rodzaju. Lubecki na miejsce Bolesty przeparł w Radzie Admi-
nistracyjnej nominacją dla Tomasza Łubieńskiego na wiceprezydenta miasta, ażeby za jego
pomocą utworzyć zupełnie podług swej myśli Radę Municypalną. Łubieński zbiera i zagaja
po południu (we środę) tę Radę; wystawia jej, że ponieważ w tej chwili rząd jest zajęty ogól-
nym kierunkiem politycznym, do  o b y w a t e l i  więc należy utworzyć ciało, które by dzia-
łało na ducha publicznego w stolicy i zaprowadzało  p o r z ą d e k; że w tej mierze mają
świetny przykład przed sobą, rewolucją lipcową w Paryżu, gdzie także Rada Municypalna
wszystkim kierowała, nim się rząd ustalił. Naszym episjerom32 tego tylko było potrzeba. Ci
tak zwani  o b y w a t e l e  Warszawy zostali reprezentantami ducha stolicy, chociaż przez
godzin kilkadziesiąt powstającemu wojsku chleba i mięsa odmówili, chociaż wyraźnie za-
mknęli się przed rewolucją. Odtąd aż do dyktatury Łubieński, zostawiwszy Węgrzeckiemu
drobnostki i szczegóły, był ciągłym reprezentantem w rządzie (gdzie de facto zasiadał) opinii
zrewolucjonizowanej stolicy. Tam zawsze przemawiał w imieniu mieszkańców! Do jego zda-
nia odwoływał się Lubecki, wiele razy była mowa np. o tym, żeby nie atakować w. księcia,
nie wprowadzać więcej wojska, nie dozwolić wolności druku, nim zapadnie w tej mierze
prawo szczegółowe – co wszystko naturalnie zgadzało się z życzeniem  o b y w a t e l i! Ten
Tomasz Łubieński – ta prawa ręka Lubeckiego, ta żywa, uosobiona kabała kontrrewolucyjna,
                                                

31 z zastrzeżeniem myślowym
32 kupcom korzennym; w przenośni: drobnomieszczanom



41

dalej jeszcze rozciągał wpływ Rady Municypalnej, gdyż wyższym władzom już po modyfika-
cji Rady Administracyjnej odrębnych dodawał inspektorów (nieraz z tajnej policji) przekła-
dając, że obywatele nie ufają żadnym urzędnikom! Brat jego, Piotr Łubieński, poruczał dozór
nad uzbrojeniem Straży Bezpieczeństwa inspektorom z pozostałej policji w. księcia.

Z tego wszystkiego wypływał naturalny wniosek: że rząd paraliżuje sprawę rozpoczętą w
nocy 29 listopada; a zatem należało go obalić. Niektórzy spiskowi poznali na koniec, do cze-
go zmierzały kroki Rady Administracyjnej. Postanowili tedy zebrać się, wyjść z dotychcza-
sowej bezczynności i pierwej zwyciężyć kontrrewolucją, nimby powstaniu lepszy nadali kie-
runek. Dokazali oni tego w części, ale tylko w  c z ę ś c i. Było kilkadziesiąt tysięcy zbrojnego
ludu, który się wałęsał po ulicach i na wiatr strzelał. Jeden więc tylko środek ocalenia sprawy
pozostawał: uchwycić tę siłę, ten ruchomy materiał i obrócić przeciwko Radzie Administra-
cyjnej. Wszystkie władze tchnęły złym duchem; były słabe i niepopularne; więcej intrygo-
wały, jak rządziły. Jedna władza nadająca silny popęd miejskiemu ruchowi, koncentrująca w
sobie całą potęgę opinii, komunalna, prawdziwie municypalną, słowem władza ludu, wypro-
wadzona z ludu, ustanowiona na bruku, mogła bardzo łatwo zwyciężyć ten opór miejscowy,
ukarać intrygę, znieść magistratury kontrrewolucyjne, a co najważniejsza, przez rozbrojenie
w. księcia i jego gwardii prawdziwe zamiary i kombinacje powstania wychylić z ukrycia;
albowiem co do tego ostatniego najważniejszego punktu, było rzeczą widoczną, że oddalenie
się carewicza z wojskiem, już będące w myśli Lubeckiego, będące nawet w trakcie układów
między Konstantym i Radą Administracyjną, sprawi w ziemiach przez Moskwę zabranych
najgorsze wrażenie, rewolucji 29-go nada tylko lokalny fałszywy charakter i od razu wniwecz
obróci wszystkie środki pomknienia insurekcji w głąb kraju za Bug i Niemen.

Rewolucja nazwana nieszczęściem, nazwana  s m u t n y m  w y d a r z e n i e m  przez
Czartoryskiego, Niemcewicza, Paca i Radziwiłła, posądzona o rozboje i łupiestwa przez
Chłopickiego, publicznie znieważana przez władze przedsiębiorące w jej obliczu środki za-
bezpieczenia własności prywatnej, zagrożona tedy kabałą w mieście, wielkimi siłami nie-
przyjaciela za miastem, podkopywana, zdradzana co chwila, rewolucja, mówię, widząc się w
tak opłakanym położeniu, zadrżała; lecz potem ochłonąwszy z tego pierwszego przerażenia
rozdąsała się i postanowiła objawić,  c z e g o  c h c e, aby umykającym się od spełnienia jej
żądzy odjąć pozór- niewiadomości. Wieczorem dnia 1 grudnia zeszli się na Ratuszu o godzi-
nie umówionej członkowie związku, który zaczął sprawę: Ksawery Bronikowski. Ludwik
Nabielak, Meizner, Ludwik Żukowski, adwokat Kozłowski (który z Starym Miastem zawią-
zywał stosunki), Anastazy Dunin, ja i mnóstwo innych osób, po większej części cywilnych.
Cel zgromadzenia był wiadomy. Uchwalono jednomyślnie potrzebę utworzenia rewolucyjne-
go zbrojnego klubu w stolicy, to jest jedynej, jaka natenczas była podobna, władzy miejskiej,
żeby wywrócić rząd działający w imieniu Mikołaja i (bo już wtedy latała o tym pogłoska)
zamierzający wejść w układy z nieprzyjacielem; albo w najgorszym razie, jeżeliby się to nie
udało, zmusić ten rząd nawet siłą do przybrania wyraźnego charakteru rewolucyjnego. Nikt
bardziej nie obawiał się anarchii jak ci, którzy w nocy 29-go pierwsi dali hasło narodowi do
powstania; nikt zapewne nie miał do tej obawy słuszniejszych powodów. Anarchia w powsta-
niu zdziałanym przez wojsko była niewątpliwie rzeczą najsmutniejszą i najzgubniejszą. Jedy-
nie wielkie niebezpieczeństwo, na które wpływ ministra skarbu w Radzie Administracyjnej,
podpartej przez tyle znakomitych osób, narażał stolicę, sprawę, wojsko, przyszłość całego
kraju, przymusiło spiskowych szukać ratunku na tej niebezpiecznej, anarchicznej drodze.
Lecz na nieszczęście innego sposobu nie było! Prosta polityka, zdrowy rozsądek dyktował
wtenczas: pokonać kontrrewolucję terroryzmem, pokonać za pomocą klubu głęboką i rozga-
łęzioną kabałę, oświecić opinią. Rozpoczęły się obrady na Ratuszu. Coraz więcej przybywało
osób, częścią przez ciekawość, częścią dla niespokojności, która dręczyła stolicę. Węgrzecki
zdawał się nie pojmować celu, który tyle ludzi w miejsce jego urzędowania sprowadził. „Co
tu panowie przedsiębierzecie?” – zapytywał. „Postępowanie Rady Administracyjnej – odpo-
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wiedziałem mu zaraz na to – która nie przestaje działać w imieniu Mikołaja, która się waha na
obie strony, wkłada na prawdziwych patriotów obowiązek porozumienia się między sobą
końcem odwrócenia niebezpieczeństw grożących upadkiem sprawie narodu.” „W Radzie –
mówił dalej Węgrzecki – zasiadają prawi mężowie, którym naród ufa; panowie przyszliście tu
kontrolować rząd i szerzyć niezgodę, kiedy nam najwięcej potrzeba jedności i zgody. Ja przy-
najmniej z urzędu mego, jako prezydent miasta, na podobne schadzki w tym miejscu zezwolić
nie mogę.” Wchodząc w otwarty spór z Węgrzeckim, znowu zabrałem głos i rzekłem: „Prawi
Polacy, ale nachyleni wiekiem, ludzie zasłużeni krajowi jak W. Pan, lecz nie przenikający
podejścia, słabi, pozwalają łudzić siebie ukrytym stronnikom Moskwy i sami łudzą naród,
który im zaufał.” Te słowa oburzyły Węgrzeckiego. „Co znowu! – zawołał. – Więc do tego
przyszło, że każdy stary, już przez to samo, że stary, ma być obrany z rozumu? Więc sędziwe
lata nie mają u was szacunku?” – i rozpłakał się. Po długich sprzeczkach ledwie go ukoić było
można przyrzeczeniem, że tylko dzisiaj w  m i e j s c u  j e g o  u r z ę d o w a n i a, na Ratu-
szu, przeciwko rządowi, który go mianował prezydentem stolicy, zmawiać się będziemy, a
jutro zbierzemy się gdzie indziej. Węgrzecki nie mogąc odwrócić burzy, która się wznosiła na
Radę Administracyjną, pozostał świadkiem milczącym i obojętnym wszystkiego, co się
działo tego wieczora w jego obecności. Ponieważ Rada Administracyjna  p r z y c i ą g n ę ł a
do siebie Lelewela, jako jednego z dygnitarzów opinii, przeto należało go uczynić prezesem
klubu, aby mu podać sposobność wycofania się z tej zasadzki i naprawienia pierwszego błę-
du, który popełnił. Wybraliśmy go, choć nieobecnego, prezesem jednomyślnością; nikomu
bowiem nie przychodziło wtenczas na myśl, że Lelewel uzna za rzecz przyzwoitszą dla siebie
i dla kraju być zarazem członkiem rządu kontrrewolucyjnego i prezesem władzy gminnej za-
mierzającej ten rząd wywrócić. Wiceprezesem klubu większością głosów obrany został Ksa-
wery Bronikowski, a sekretarzem Franciszek Grzymała. Obecni zapisali swe nazwiska w
księdze zawierającej akt założenia klubu. Rozchodząc się późno w nocy przyrzekli sobie na-
wzajem zwołać jak największą liczbę osób na jutrzejsze posiedzenie, naznaczone w salach
redutowych obok teatru. Resztę nocy (z 1 na 2 grudnia) i dzień następny obrócono na usposo-
bienie oddziałów wojska i ludu, ażeby w razie potrzeby działanie klubu znalazło pomoc.
Między tymi, którzy najsilniej sprzeciwiali się początkom tego zgromadzenia, był Henryk
Łubieński, zastępca prezesa Banku. Bronił on Rady Administracyjnej, żywo popierał Wę-
grzeckiego; między innymi powiedział te słowa: „I ja jestem dobrym Polakiem, ale patrioty-
zmu w tym kształcie nie pojmuję.”

Ten zamach wymierzony na Radę Administracyjną zaostrzały jej otwarte umowy z care-
wiczem. W. książę bowiem dowiedziawszy się, że Rada w dalszym ciągu działania swego
postanowiła nie wykraczać z granic opisanych imieniem króla i cesarza, które zachować na
czele akt rządowych obiecała, kazał jej oświadczyć, „że odtąd już jest tylko  p r z y j a c i e-
l e m”. Następnie zapragnął on bliższego, ustnego porozumienia się i w tym celu wyprawił
Władysława Zamojskiego do miasta ze zleceniem, aby ktokolwiek z Rady Administracyjnej
do niego na konferencją był wysłany; dołożył jednak warunek: „ażeby to wysłanie nie zda-
wało się czynić zadość jego żądaniu, ale raczej pochodzić wprost od Rady”.33 Uchwalono

                                                
33 W rękopismie p. Władysława Zamojskiego, z którego biorę szczegóły dotyczące relacji w. księcia z Radą

Administracyjną w tych kilku dniach, jest wzmianka o prowincjach polskich. Pierwej jeszcze niżeli delegacja do
Wierzbna, bo we wtorek wieczorem, starał się p. Zamojski w rozmowie z w. księciem poruszyć tę materią. Kon-
stanty, za życia Aleksandra najprzeciwniejszy połączeniu z Królestwem ziem zabranych, był za tym po jego
śmierci, może dla wyosobnienia nieco wyraźniejszego spod berła młodszego brata znaczniejszej części kraju,
którym samowładniej jak dotąd rządzić zamyślał, może dla innych widoków, może na koniec z udanej tylko, nie
szczerej chęci. Bądź co bądź, wypadki 29-go podawały Radzie Administracyjnej dogodną sposobność wsztuko-
wania w ramy kongresowej Polski Litwy i Rusi nawet za przychyleniem się do tego w. księcia. Tylko inaczej
wziąć się do tego należało, choćby też w systemie przyjętym przez Radę, w systemie półśrodków, ociągania się i
dwuznaczności. Wszystko można było zrobić; w. książę byłby się na wszystko zgodził. P. Zamojski, który go
prawie nie odstępywał w tych dniach, który go znal doskonale, utrzymuje to w swym rękopismie. Ideę  n i e p o-
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przeto delegacją do w. księcia za miasto, do Wierzbna, gdzie miał główną kwaterę swoję.
Podjęli się odprawić tę podróż Lubecki i Czartoryski. Wzywano i Lelewela, aby razem jechał;
ten oświadczył, że chętnie towarzyszyć będzie, a to dlatego, ażeby rzecz narodową, sprawę
gubernij polskich  w y d o b y ć  (wyrażenie Lelewela); sądził jednak, że lepiej to zdoła uczy-
nić Władysław Ostrowski, kolega jego tak w sejmie, jak w obecnych trudach Rady Admini-
stracyjnej. Ostrowski nie wymawiał się od udziału w delegacji, wszakże bez Lelewela jechać
nie chciał. Tak tedy we czterech, Czartoryski i Lubecki oraz posłowie sejmowi Lelewel i
Ostrowski, wyruszyli po południu na dniu drugim grudnia do Wierzbna.

Nie obeszło się bez protestacji publicznej przeciwko temu jawnemu obłędnemu krokowi.
Tysiące ludu zebranego na placu Bankowym otoczyło i zatrzymało pojazd czterech delego-
wanych. Otworzono go; ze wszech stron dochodziły słuchu posłanników Rady Administra-
cyjnej uniesienia, przestrogi, groźby, tak że po najuroczystszych zaręczeniach, ledwo z natło-
ku, który im kawał drogi przez pobliskie ulice towarzyszył, wymknąć się potrafili. Zamojski
poprzedzał karetę; wpadł on na kilka minut przed deputacją do w. księcia i zaraz w żywych
kolorach, aby go zmiękczyć i na żądanie delegowanych tym powolniejszym uczynić, opowia-
dać począł, na jakie narażali się niebezpieczeństwo. „Życie ich było zagrożone – mówił –
większego dowodu posłuszeństwa dla tronu dać nie mogli.” To zrobiło na umyśle w. księcia
silne wrażenie. Kazał ich przyjąć natychmiast, mówiąc: „Il ne faut pas faire attendre ces
Messieurs.”34

„Po nocy pod drzewem przepędzonej – tak charakterystycznie wyraża się Lelewel w dru-
kowanym opisie delegacji do Wierzbna – ciasna izdebka w małej karczemce była podówczas
mieszkaniem w. księcia i małżonki jego, który dni parę wprzódy rządził Królestwem i wielą
guberniami. Izdebka o jednym okienku – stało w niej łóżko, kanapka, krzesło, stoliczek i sto-
łek, a w przestrzeni zaledwo parę kroków uczynić było można. Przybywający czterej, przeje-
chawszy bez żadnych uprzednich umów lub zaręczeń forpoczty i straże wypartego z miasta
władzcy, znaleźli się na dziedzińcu wśród wojskowych wszelkiego stopnia, przez których
przeciskając się niejako niezwłocznie wpuszczeni byli do w. księcia i pokoik jego napełnili.
Znaleźli go przy łóżku – na stoliku dwa talerze, bo to była godzina 3, obiadowa. Znaleźli się

                                                                                                                                                   
d l e g ł o ś c i, ten żywioł dalszej egzystencji swojej, jak widzieliśmy, Rada odrzuciła – i trzeba przyznać, że
zbłądziła na głowę nawet w swoim systemie. Zamojski, któremu przede wszystkim chodziło o to, żeby wstęp do
rządu księcia Czartoryskiego był wydatnie naznaczony jakimś ważnym skutkiem, czymś bijącym w oczy, usiło-
wał potem wprowadzić w negocjacją między w. księciem i Radą Administracyjną połączenie ziem zabranych z
Królestwem. Konstanty ciągle szukał powodów rewolucji to w monopoliach, to w uniwersytetach, zapominając
o najbliższej przyczynie w oburzeniu, które sam głównie wzniecił. Zamojski nie mógł mu wręcz powiedzieć, że
nie kto inny, tylko on był sprawcą powstania. Obracał więc myśl jego ku ziemiom zabranym: „że Polacy tylko w
nadziei połączenia tej części kraju z Królestwem, nadziei wzbudzanej i zasilanej różnymi czasy pod panowa-
niem Aleksandra, wszystko poświęcali; że od śmierci Aleksandra, gdy Mikołaj nie tylko nie wznawiał tych
obietnic swego poprzednika, ale im się okazywał wbrew przeciwnym, tak dalece, że nawet udaremniał w. księ-
cia o to starania, wojna między Polską i Moskwą była w sercach Polaków”. Położywszy za przyczynę rewolucji
żądzę połączenia Królestwa z prowincjami, przekładał dalej Konstantemu: „że jedynie dlatego Polacy gotowi są
dzisiaj nawet zrzec się wszelkich swobód, że liberalizmem w Polszcze jest tylko narodowość, jest owe tylko
żądanie itd.” W. książę milczał w ciągu tych przełożeń; na koniec oświadczył Zamojskiemu, że jutro odpowiedź
otrzyma. Tymczasem Gerstenzweig w nocy z 30 listopada na l grudnia starał się nakłonić w. księcia do uspoko-
jenia miasta artylerią. Mniemał, że trzydziestą czy czterdziestą armatami wszystkiego dokaże. Zdaniem jego
łatwość pokonania insurekcji tym sposobem nie ulegała zaprzeczeniu. Gerstenzweig miał dużo, jako człowiek
gruntownie znający swą sztukę, zaufania u Konstantego. Być nawet może, jak mniema p. Zamojski, iż na chwi-
lę, ale tylko na chwilę, odwiódł go od zamiaru zniesienia raczej wszystkiego niżeli bombardowania miasta. Za-
mojski rozbierał potem ten plan z Gerstenzweigiem w nocy; zbijał go z zasad wojskowych jako niepodobny do
uskutecznienia, mianowicie tym argumentem, że  j u ż  b y ł o  z a  p ó ź n o, że w pierwszej chwili, z której w.
książę korzystać zaniedbał, nie tylko on sam (Zamojski), ale i wielu innych Polaków byłoby poległo w tej spra-
wie, ale że teraz nic postępu rewolucji wstrzymać nie zdoła – nawet kartacze.

34 Nie trzeba kazać czekać tym panom.
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sam na sam; nie wiadomo (pisze Lelewel), komu się więcej dziwić, czy tyranowi, który ich w
takiej chwili przypuszczał, czy im, którzy wśród jego obozu przed nim stanęli.”

Przedmiotem pięciogodzinnej, wcale niepotrzebnej konferencji był ustęp carewicza i jego
gwardii z Królestwa; były także prowincje i  w y j e d n a n i e  a m n e s t i i  p o w s z e c h-
n e j  w Petersburgu. Rewolucja 29-go wiedziała to dobrze jeszcze przed wybuchnieniem
swoim, że tylko przez zbrojne wtargnienie do ziem zabranych, to jest przez obrócenie prze-
ciwko Moskwie całej kilkunastomilionowej ludności polskiej, całej zatem południowej pod-
stawy państwa, wywikłać się zdoła z rzędu wypadków nie mających przyszłości przed sobą,
ułomnych w przedsięwzięciu, niepodobnych w skutku. Skoro tedy wszystko zasadzało się na
tym, żeby razem z Polską konstytucyjną powstały województwa zabrane: puścić carewicza i
wojska rosyjskie spod Warszawy, aby nawet wieść o wypadkach zaszłych w stolicy wyprze-
dziły za Bugiem, byłże to, pytam się, środek zachęcenia tamtych okolic do wspólnego dzieła?
Nie, oczywiwiście! Ten jeden krok przełamywał w samych pierwiastkach całą moralną siłę
insurekcji, słabił pierwszy, zwykle najdzielniejszy zapęd. Wojna z Moskwą na ulicach War-
szawy rozpoczęta, stąd zaraz potem rozprószona, rozkrzewiona od cypla Kurlandii aż do po-
rohów, w poprzek i wzdłuż tego niezmiernego, błogosławionego kraju, ufność we wspólnym
wzięciu się do oręża tylu milionów współziemian dla wstrząśnienia jednakiego jarzma, za-
równo uciążliwego nad Wisłą, jak nad Dnieprem, ta wojna, ta ufność, ta głęboka idea zbawie-
nia, ta poetycka, mocna wiara w całą Polskę, nie byłaż w sercu, w rozumie, w instynkcie ludu
naszego? Stąd czyliż nie przeszła do sprzysiężenia? Czyliż nie charakteryzowała najwydatniej
wszystkich, szczególnie od lat dziesięciu knowań, zabiegów o wskrzeszenie ojczyzny? Czyliż
wreszcie z ostatniego spisku, gdzie tę wiarę wyrozumowano i podciągniono pod rachunek, nie
wybiegła na wierzch, nie objawiła się w pierwszych wystrzałach? Temu zaprzeczyć niepo-
dobna! Tylko Radzie Administracyjnej, tylko mężom tej Rady dostało się w podziele losu nie
najpochlebniejszym skoślawić tę myśl jasną i wielką. Konstanty był to pierwszy jeniec re-
wolucji. Jego gwardia był to pierwszy łup wojny; a wojna była w naturze rzeczy. Rada Admi-
nistracyjna tego wszystkiego nie chciała odgadnąć. Narzucała się ona za sternika powstaniu –
nie proszona. Przybrawszy ku pomocy swojej ludzi, których imiona nie dały jej zniknąć z
cieniami nocy 29 listopada, mamiła rewolucją kredytem zasług, prawości i cnoty, w Polszcze
wielowładnym. Pojechała do Wierzbna prosić o to carewicza, o co by on się, gdyby myślała
po polsku, czołgać przed nią był powinien; pojechała starać się przez niego o  p r z e b a c z e-
n i e, jakby amnestia z Petersburga dla Królestwa mogła Litwę i Ruś do broni powołać.
Udział Lelewela i Władysława Ostrowskiego w tym skrzywieniu rozsądku publicznego jest
rzeczą zdumiewającą – teraz nawet dla mnie niepojętą.

Gdy się konferencja zaczęła, na zapytanie w. księcia, co by mogło zawichrzenie uspokoić,
odpowiedział spomiędzy delegowanych pierwszy Władysław Ostrowski, że tylko oddalenie
się wojsk rosyjskich i ustęp ich do Rosji  u ł a g o d z i  p o j ą t r z o n e  u m y s ł y.35 Na-
stępnie poddał Konstanty pod rozstrzygnienie delegowanych: co ze swą osobą ma uczynić,
czy zostać, czy razem z gwardią opuścić Królestwo? Lubecki opiniował, że najlepiej uczyni,
kiedy do Warszawy powróci. Rozpoczęło się o to prawdziwe wetowanie. Książę Lubecki dał
głos za zostaniem. Książę Czartoryski chciał niektóre uwagi nad tym czynić, ale mu w. książę
przerwał żądając odpowiedzi: „tak albo nie” (oui ou non), bez uwag. Zatem książę Czartory-
ski głosował za pozostaniem w Warszawie, równie bowiem jak Lubecki mniemał natenczas,
że oddalenie się w. księcia z Królestwa pociągnęłoby za sobą zupełne zerwanie z Moskwą i
uczyniło daremnymi wszystkie mediacyjne starania. Ostrowski był za oddaleniem się z kraju.
Lelewel podobnie. Wielki książę po krótkiej rozwadze oświadczył, że pójdzie za zdaniem
Ostrowskiego i Lelewela. Drugim konferencji punktem były  p r o w i n c j e. W tej mierze
wiedzieć należy okoliczność następującą. W. książę w gruncie duszy życzył nawet sobie,
                                                

35 Wyrażenia w. księcia i posłanników Rady umieszczam z pisma Lelewela: Delegowani w Wierzbnie dnia 2
grudnia 1830 r. ogłoszonego drukiem w Awenionie roku 1832.
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ażeby  o d z y s k a n i e  ziem zabranych położone zostało ze strony Polaków i przyjęte od
cesarza jako główny powód, a przynajmniej jako jeden z głównych powodów rewolucji. Ży-
czył on sobie tego z przyczyny naturalnej: ażeby na zasadzie wyraźnego w tej mierze żądania
mógł powiedzieć w Petersburgu, „iż Polacy przez chęć odegrania wielkiej roli politycznej,
przez chęć zamienienia swego małego kraju nadwiślańskiego w wielką potęgę, a bynajmniej
nie w skutku jego piętnastoletnich rządów, jego nadużyć, jego administracji dobyli oręża”;
tym kształtem bowiem całą winę zaszłych wydarzeń Mikołaj rad nierad musiałby przypisać
nie jemu, ale tylko Polakom. W tym to widoku pozwalał w. książę nie tylko o połączeniu
ziem zabranych z Królestwem wspomnieć w konwencji umawianej między nim i Radą Ad-
ministracyjną, ale nadto obiecywał wstawić się za tym do króla. „Il faudroit qu’un Polonais
fut un j...f... (wymówił się z tym w toku rozmowy z delegowanymi) pour ne pas demander la
réunion des provinces – et Vous savez que depuis longtemps je la demande moi même.”36

Ostrowski spisywał ołówkiem, co umówione zostało. Zaręcza nasamprzód w. książę w tej
konwencji, którą drukiem ogłosić  p o z w a l a ł, że nie będzie Warszawy atakował, a gdyby
r o z k a z  d o s t a ł, wprzód 48 godzinami ostrzeże Radę. Żądał podobnego zapewnienia ze
strony Polaków; lecz Ostrowski odpowiedział, że pohamowanie zbrojnego ludu nie ulega
niczyjej mocy; że można utrzymać w karbach subordynacji wojsko regularne, ale nie wzbu-
rzony lud; że ten warunek wzajemny być nie może; radził więc na nowo w. księciu, aby się
czym prędzej spod Warszawy oddalił dla własnego bezpieczeństwa. Wiadomość o klubie już
doszła do w. księcia; wypytywał się on o to Lelewela, a gdy mu ten powiedział, „że jest pre-
zesem klubu”, tym słuszniejszą w przynaglaniu Ostrowskiego przyczynę do odwrotu swego
upatrywał. Przyrzekał następnie w. książę, iż nie wyda żadnych rozkazów korpusowi litew-
skiemu celem ściągnienia go ku Warszawie; oświadczył także życzenie wzajemnej wymiany
jeńców, o co deputacja zobowiązała się dołożyć wszelkich starań; wreszcie obiecywał wyjed-
nać amnestią  d l a  w y z n a j ą c y c h  b ł ę d y  s w o j e. Zgodnie uczyniła deputacja uwa-
gę, że taka amnestia jest niczym. W. książę rzekł: „Kiedy on  z b r o d n i e  błędami nazywa,
jest to największą z jego strony wyrozumiałością.” Lelewel napomknął wtedy: „Trudno, aże-
by tak rozmaite błędy, między którymi mieszczą się i zbrodnie, były przez winnych wyjawio-
ne.” W. książę powtarzał kilka razy, „że go to cieszy, że sam p. Lelewel wyznaje, że były
występki i zbrodnie”. Lelewel wyrażenie swoje objaśniał tym, iż istotnie zdarzyły się łupie-
stwa, morderstwa – „a któż by wyznawać podobne błędy przychodził? Nie o amnestią tedy
idzie – mówił dalej – ale o zupełne puszczenie wszystkiego w niepamięć.” Po długim wzbra-
nianiu się, gdy zaledwo konwencja zerwana nie została,  p r z y s t a ł  w końcu w. książę na
to, „że będzie pośrednikiem do wyjednania łaskawości (clemence) u króla, do wyjednania,
aby puścił wszystko, co zaszło, w niepamięć”.

Kiedy Rada Administracyjna przez swoich delegowanych dobijała w Wierzbnie trudnego
targu o amnestią, o  p u s z c z e n i e  w s z y s t k i e g o  w  n i e p a m i ę ć, klub tymcza-
sem, rozwijając się z szczupłego w dniu wczorajszym naprędce zawiązanego początku, zamy-
ślał najpierwej przestraszyć, potem wywrócić tę Radę, nadać rewolucji popęd dzielniejszy,
zabrać w. księcia w niewolę, oświecić opinią bałamuconą, oświecić miasto, jednym słowem
położyć kres ostateczny kabale, ociąganiu się, zgubnej polityce, w części i złym chęciom rzą-
du. Wieść o deputacji do Wierzbna przebiegła piorunem stolicę. Sprawiła wszędy najgorsze
wrażenie. Mnóstwo osób, skądinąd przychylnych Radzie, ganiło ten postępek; wielu zaczęło
na koniec przezierać: między spiskowymi oburzenie dochodziło do najwyższego stopnia; ci
wszyscy, co byli temu przeciwni na placu przed Bankiem, cywilni i wojskowi, prócz tego
niektórzy członkowie izby poselskiej, adwokaci, mieszczanie, profesorowie, uczniowie, de-
putowani różnych oddziałów wojska, rzemieślnicy, podchorążowie, w liczbie przeszło tysiąca
kilkuset napełniali od zmierzchu sale redutowe, „gdzie o ważnych rzeczach, jak wszędy gło-
                                                

36 Musiałby Polak być [wyraz nieprzyzwoity], gdyby nie prosił o przyłączenie prowincji, a wiecie, że od
dawna sam o to proszę.
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szono, mowa być miała”. Mocy, zgody, jednomyślności użyczali temu wielkiemu zebraniu
rozstawieni w różnych jego punktach członkowie związku patriotycznego, który zacząwszy
sprawę zaraz nie ogarnął władzy rządowej przez nieroztropność i brak doświadczenia. Przy-
bywający mieli broń w ręku. Pałasze, karabiny, pistolety zdawały się zwiastować, że co tu
uchwalone zostanie, to mocą do skutku przywiedzione będzie. Mnogi lud, pobudzony, na-
strojony pierwej przez emisariuszów klubu, napełniał wraz z żołnierzami plac Krasińskich i
dziedziniec przed gmachem redutowym. W środku najobszerniejszej sali, gdzie się większa
część obecnych zmieścić mogła, postawiono stół długi, wąski. To była mównica. Nierzęsiste
światło kilku kaganków, kilku świec zaledwo rozjaśniało pochmurne czoła, młode i stare fi-
zjonomie, które egzaltacja, długa bezsenność i oczekiwanie ważnych wydarzeń zarówno
ożywiały, charakteryzowały. Im śmielsze wyrażenia z ust mówców płynęły, tym gorętszym to
zbrojne zgromadzenie unosiło się zapałem. Im zuchwalsze podawano wnioski, tym raźniejszy
okrzyk: zgoda! zgoda!, głuszył ze wszech stron zdanie przeciwne, potępiał nikczemność fol-
gującą rządowi albo bojażń obracającą swe oko ku rogatkom, gdzie stał carewicz. Oklaskiem
był wtedy szczęk oręża. Kolbami przybijano wota na stole – i pewnie żadna izba prawodaw-
cza silniej entuzjazmu swego oddać nie zdoła! Scena prawdziwie rewolucyjna, wywołana
postępami i nierozumem kontrrewolucji. Piętnastoletnie milczenie pod wielkorządztwem
Konstantego nadawało wyższy ton, wyższe niejako znaczenie każdemu słowu odważnie, pu-
blicznie powiedzianemu. Po raz pierwszy wobec tysiąca, w zamkniętym kole, powstanie
spowiadało się z myśli swoich. Po raz pierwszy wyraźnie, dobitnie, z precyzją oświadczało,
czego chce, co zamierza. Mówić przeciwko temu, przed którym wszystko drżało od Wisły do
Newy, który mógł jeszcze powrócić, było coś wtenczas tak dziwnego, nadzwyczajnego, że to
za zasługę, nawet za moc duszy poczytywano. Pierwsze niebezpieczeństwa rewolucji, rozwa-
ga kroków Rady Administracyjnej, przekonanie, że sprawa stojąc na miejscu wstecz się cof-
nie i tych, co ją pierwsi zaczęli, prędzej czy później zaprowadzi na rusztowanie, były dla mnie
powodem, że razem z kilku kolegami brałem bardzo czynny udział tak w ustanowieniu, jako i
początkowych obradach klubu. Ponieważ dnia poprzedniego na Ratuszu z Węgrzeckim i Łu-
bieńskim? żywe prowadziłem spory o cele tej instytucji, powstały więc liczne głosy, które
powtórzyło całe zgromadzenie, żebym wystąpił i co mam przeciwko Radzie Administracyj-
nej, pierwszy oznajmił. Wyświecić kręte drogi tej władzy, rozwikłać ten labirynt wobec pu-
bliczności, której ogólnego składu i usposobień szczególnych dobrze nie znałem, było rzeczą
i niełatwą, i nie bardzo bezpieczną. Uczyniłem to jednak, jak mogłem. Miejsce prezesa zgro-
madzenia, Joachima Lelewela, który w tej samej chwili zamiast przewodniczyć obradom ludu
wolał prosić carewicza o  p o w s z e c h n ą  a m n e s t i ą  w Wierzbnie, zastępował Ksawery
Bronikowski. Od niego więc żądałem głosu. Gdy mi udzielony został, wytoczyłem ostrą
skargę przeciwko władzy stawiającej podejrzane kroki, wchodzącej w układy z nieprzyjacie-
lem, bynajmniej nie oszczędzając osób, które Lubecki do udziału w niej powołał. Tłumaczy-
łem przez całą godzinę stan publicznego interesu, zabiegi kontrrewolucyjne, nade wszystko
zaś starałem się okazać wielkie niebezpieczeństwo, w jakim sprawę narodu utrzymywała
obecność carewicza pod Warszawą, a większe jeszcze, jeśliby się oddalił od stolicy i z woj-
skiem do ziem zabranych ruszył; z czego naturalnie łatwo mi było wyprowadzić konkluzją,
„że go jako jeńca i zakładnika rewolucji zatrzymać należy”. Wreszcie rzecz powiedzianą
wśród głębokiego milczenia słuchaczy naprowadziłem na wniosek, ażeby się zgromadzenie
uorganizowało i  u z n a ł o  z a  n i e u s t a j ą c ą  r e p r e z e n t a c j ą  l u d u  w a r-
s z a w s k i e g o  tudzież ażeby z grona swego wyznaczyło natychmiast deputacją udać się
mającą do Rady Administracyjnej, dla przełożenia jej imieniem ludu warszawskiego żądań
następujących: 1. aby się Rada Administracyjna Królestwa rozwiązała; 2. aby Rząd Tymcza-
sowy był natomiast postanowiony37; 3. aby generał Chłopicki natychmiast otrzymał rozkaz
                                                

37 Nie chcąc działać połowicznie zamierzałem zaraz proponować zgromadzeniu: ażeby samo bez dalszej
zwłoki wyznaczyło spośród siebie, osoby (rodzaj wydziału klubu) do ustanowienia Rządu Tymczasowego. Lecz
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uderzenia na gwardią carewicza, wzięcia w niewolę jego samego i oddania w zakład polskie-
mu ludowi, „albowiem – te były moje ostatnie słowa – nie z Konstantym w Warszawie, ale z
Petersburgiem w  W i l n i e  układać nam się potrzeba”38. Te wyrazy sprawiły zamierzone
wrażenie. Zgodzono się jednomyślnie, ażeby wybrać deputacją do Rady Administracyjnej z
dwunastu osób złożoną. Po mnie z tym samym skutkiem zabierali głosy i inni członkowie
rewolucyjnego związku. Strach był wielki – więc wszystko z łatwością przechodziło. Józef
Kozłowski, którego długa wprawa przed kratkami sądowymi nauczyła mówić zrozumiale do
ludu, dowodził, że deputacją klubu żądać powinna, „aby ministrowie Mikołaja (a zatem i Lu-
becki) pod straż oddani zostali  d o  d a l s z e g o  z  n i m i  p o s t ę p k u”; zalecał przy tym
opatrzenie środków stosownych, aby żony moskiewskich generałów, które pozostały w mie-
ście, nie korespondowały z obozem carewicza. Ludwik Nabielak, dowódzca oddziału mło-
dzieży, która uderzyła na Belweder, przełożył i poparł wniosek, ażeby Rząd Tymczasowy
upoważnił obywateli do urządzenia powstań w całym kraju, toż, aby ci dowódzcy wojska
polskiego, którzy się jeszcze nie połączyli z narodem, obwołani zostali za zdrajców ojczyzny
i „skarani śmiercią”, jeżeli tego nie uczynią w ciągu trzech godzin naznaczonych z rozkazu
rządu przez generała Chłopickiego. Prezydujący Ksawery Bronikowski i Ludwik Żukowski
zalecali zmianę dyrektora poczty dla opanowania komunikacji z krajem i zagranicą. Wszyst-
kie te propozycje przyjmowano jednomyślnością. Rewolucja chciała wyjść z niebezpieczeń-
stwa.

Żeby zaś nie na samym tych środków przełożeniu skończyło się, dołożył klub do wnio-
sków poprzednich zastrzeżenie: „że jeżeli Rada Administracyjna natychmiast nie przystąpi do
wypełnienia tych żądań ludu,  z n i e w o l o n a  będzie przyjąć do swego grona kilku człon-
ków klubu, których klub sam wybierze”. Ten ostatni punkt był najważniejszy. Chodziło bo-
wiem o ustanowienie Rządu Tymczasowego, który by nie działał w imieniu i w  d u c h u
Mikołaja. A zatem w razie gdyby się Rada Administracyjna dobrowolnie rozwiązać nie
chciała, przybrane do niej osoby z klubu uczynić to mogły, jako już w niej będące, bez użycia
środków gwałtownych, za porozumieniem się w tej mierze z Lelewelem i Władysławem
Ostrowskim, na których pomoc w tej operacji, na których tęgość charakteru i głowy w tym
całym postępowaniu rachowali – m y l n i e. Instrukcja dla deputacji, po zmianach, jakie w
powyższych wnioskach kilkogodzinna narada sprawiła, zredagowana przeze mnie śród nie-
ustającej wrzawy, odczytana zgromadzeniu, zatwierdzona jednomyślnym okrzykiem przez
ogół i podpisana w jego imieniu przez dwunastu posłanników, którym klub ten ważny obo-
wiązek poruczał, zawierała punkta następujące: „l. Aby generał Chłopicki, wódz naczelny
polskiego wojska, natychmiast odebrał rozkaz do działania w celu zniszczenia lub rozbrojenia
nieprzyjaciela; 2. aby obywatele z prowincji uzyskali upoważnienie do urządzenia powstania
w kraju; 3. aby ministrowie i zastępcy ministrów otrzymali obserwacją straży narodowej do
dalszego z nimi postępku; 4. aby żony wojskowych i urzędników rosyjskich otrzymały straż,
ponieważ w ciągłych zostają stosunkach i korespondencji z mężami swymi; 5. aby z cesarze-
wiczem Konstantym w żadne układy nie wchodzić;  w  c e s a r z e w i c z u  m i e ć  r ę k o j-
m i ą, a  n e g o c j o w a ć  z  P e t e r s b u r g i e m; 6. aby dyrektor poczty zmieniony został;
7. aby ci dowódzcy wojska polskiego, którzy się dotąd nie połączyli z narodem i nie oświad-
czyli za nami, zostali obwołani zdrajcami kraju: przy zachowaniu tej formalności, aby parla-
mentarz generała Chłopickiego dał im do tego termin jak najkrótszy; 8. aby natychmiast przy-

                                                                                                                                                   
gdy wielu z przyjaciół moich tę myśl nadto śmiałą, szczególniej zaś nadto wczesną być osądziło, musiałem
wstrzymać się z tym wnioskiem; czego jednak bardzo żałuję. Zresztą kwestia osób była delikatna i trudna do
przeprowadzenia w ciężkim umysłów obłędzie co do ludzi zasiadających natenczas w Radzie Administracyjnej.

38 Wyraz ten „w Wilnie” opuszczono w relacjach tego posiedzenia ogłoszonych w gazetach; zapewne, jak
sądzę, z obawy, ażeby za wcześnie nie ogłaszać myśli zaczepnych kroków z naszej strony; okoliczność, która
dała powód do bajki (jak tyle tysięcy innych bajek powtórzonych przez p. Spazier), „że sam klub doradzał ukła-
dy”.



48

stąpiono do wykonania tych żądań, inaczej bowiem Rada Administracyjna  z n i e w o l o n a
b ę d z i e  przyjąć do swego grona kilku członków klubu, których klub sam wybierze”. De-
putowanymi do przedstawienia tych żądań Wydziałowi Wykonawczemu Rady Administra-
cyjnej byli: Ksawery Bronikowski, Adolf Łączyński, Nabielak, Anastazy Dunin, Gerwazy
Dobrogojski, Franciszek Grzymała, Wilski, ja, mój ojciec, Szwarce, Gaszyński i Słubicki
Eugeni. Już było późno. Cały klub zbrojny, naznaczywszy drugie posiedzenie swoje w tym
samym miejscu na dzień jutrzejszy, otoczony masami ludu, także zbrojnego, szedł za deputa-
cją od placu Krasińskich do Giełdy, gdzie Rada Administracyjna była zgromadzona. Gmach
ten otoczono. Lelewel, Czartoryski, Ostrowski, Lubecki właśnie co powrócili z Wierzbna.
Deputacją klubu, nie od razu przypuszczona od Rady, blisko godzinę czekać musiała, co ją
obrażało i niecierpliwiło. Nareszcie po kilkakrotnym wysyłaniu do sali rządowej z wiadomo-
ścią o przybyciu delegowanych klubu kasztelan Kochanowski podjął się wyjść naprzeciwko
nim i zapytać się: „Czego klub żąda?” Odpowiedziano mu, że to nie jemu, ale całej Radzie
Administracyjnej oznajmione zostanie. „Nie masz kompletu – rzekł Kochanowski – niektórzy
członkowie rządu są nieobecni.” – „To nic nie szkodzi – odpowiadała deputacją, widząc, że
się jej wszelkimi sposobami pozbyć chciano – my tu zaczekamy, póki się członkowie rządu
nie zgromadzą.” – „Ależ przecie wszyscy panowie nie zechcecie wejść do sali rządu, zajętego
obecnie ważnymi rzeczami!” – „Nie masz nic ważniejszego nad poselstwo nasze”, mówili
delegowani pomykając się coraz bardziej ku drzwiom sali rządowej, której Kochanowski bro-
nił jak siwy cherubin postawiony u straży tego politycznego Edenu. „Panowie tu wszyscy
razem nie wejdziecie – Wołał coraz głośniej ten starzec – to być nie może – jednego, dwóch
spomiędzy siebie wybierzcie!” – „My tu jesteśmy z polecenia ludu, który ten gmach otacza, i
wszyscy wejdziemy!” Wtem roztwierają się drzwi, Władysław Ostrowski wychodzi i zapra-
sza deputacją do przełożenia rządowi życzeń klubu. Książę Czartoryski, Lubecki, Chłopicki,
Niemcewicz, Radziwiłł i Gustaw Małachowski zaraz powstali z miejsc swoich. Widać było
pewną na tych twarzach konsternacją. Lecz Lelewel największe okazywał nieukontentowanie:
krok klubu oczywiście kompromitował go przed osobami, które nie bez przyczyny już wtedy
Lelewela o dwuznaczne postępowanie posądzać mogły, albowiem miał udział we władzy i
zarazem był (chociaż pomimo wiedzy i woli swojej) obwołany za naczelnika opozycji two-
rzącej się przeciwko tej władzy – położenie najfałszywsze i najniedogodniejsze, jakie tylko
sobie dla człowieka publicznego wyobrazić możemy. Lubecki dobrze pojmował przyczynę i
cel tego poselstwa, nie okazywał jednak po sobie, iż odgaduje, przeciwko komu głównie ruch
ten był wymierzony. Książę Czartoryski zdawał się być mocno zmieszanym, a Niemcewicz,
który do samego nazwiska klubu z przykładu rewolucji francuskiej przywiązywał wszystkie
bezprawia terroryzmu, mordy, nawet łupiestwa, unosił się na ten widok niepohamowanym
gniewem. Spomiędzy obecnych jeden Mostowski nie powstał z krzesła swego, zachowując
zimną krew i ułożenie przyzwoite sędziwemu wiekowi.

Raziło zapewne nie nawykłych do żadnego żywszego ruchu rewolucyjnego, że delegowani
klubu w płaszczach, z bronią w ręku śmiałą weszli postawą, niemal przemocą do miejsca
władzy; nie mogło także ujść ich uwagi, że lud oburzony zalegał wszystek plac przed Ban-
kiem. Jeden z członków deputacji obracając mowę najpierwej do księcia Czartoryskiego
przekładał mu w wyrazach najgrzeczniejszych, że dotychczasowe postępowanie rządu, któ-
remu książę udzielał wsparcia, który swą powagą zasłonił przed zgrozą publiczną, narażało
sprawę narodu na największe niebezpieczeństwo, na pewną zgubę. Drugi (kapitan Dobrogoj-
ski) zaklinał księcia imieniem ojczyzny do przedsięwzięcia kroków stanowczych. Po nich
zabierając głos odezwałem się w te słowa: „Nie mniemajcie, panowie, że układami z w. księ-
ciem, zgodą z cesarzem tę sprawę załatwić potraficie. Lud i wojsko podniosło oręż dla oswo-
bodzenia kraju; naród rewolucji upaść nie pozwoli. Powstanie nasze może zmienić postać
Europy. Cóż dotychczas zdziałała Rada rządowa, która się podjęła nim kierować? Czas mija
bez pożytku; lecz jeszcze nie wszystko jest stracone. Odezwy Rady grożą przywróceniem
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porządku rzeczy, który zniszczyć było od lat piętnastu, to jest od momentu, jak się zawiązał,
usiłowaniem wszystkich prawych Polaków, który osłabić wy sami dopomogliście niejednym
przykładem waszego obywatelstwa. Ci, których przed sobą teraz widzicie, zaczęli rewolucją z
poświęceniem swych głów i postanowili dalej ją rozwijać, postanowili nią kierować pomimo
oporu, jaki w tej mierze doznają ze strony rządu. W tym to celu odwołali się oni do ludu sto-
licy, który ten gmach z orężem w ręku oblega i nie rozejdzie się, jeżeli następujących spra-
wiedliwych jego żądań w czasie jak najkrótszym, w czasie oznaczonym do skutku przywieść
nie zechcecie. Lud żąda” – tu rozwinąwszy instrukcją klubu odczytałem na głos zawarte w
niej punkta i pismo to złożyłem w ręce księcia Czartoryskiego. Ta precyzja rewolucyjna prze-
raziła wielu członków rządu; niektórych oburzała. Zbyt śmiałe zdawały się im być życzenia
klubu, zbyt śmiałe wyrazy jego reprezentantów, tak właśnie, jak gdyby mogło być coś nadto
śmiałego w mowie albo postępowaniu ludzi, którzy się nie lękali wpaść do Belwederu, wziąć
Arsenał i uzbroić trzydzieści tysięcy mieszkańców Warszawy przeciwko najpotężniejszemu
na kuli ziemskiej mocarzowi. Książę Czartoryski ze zwykłą sobie uprzejmością oświadczył
deputacji, że niektóre z tych punktów nie były do wykonania, „a mianowicie (tak mówił da-
lej) przytrzymanie w. księcia Konstantego, który na wszystko się zgadza, który obiecuje pu-
ścić wszystko w niepamięć, który teraz właśnie oświadczył, że żadnego kroku przeciw stolicy
nie przedsięweźmie nie uwiadomiwszy jej o tym naprzód na czterdzieści osiem godzin, który
zawarł konwencją z rządem”. Ta szczególna, ta niespodziewana  ł a s k a  carewicza zdawała
mi się być takim dla narodu poniżeniem, takim afrontem dla powstania, iż nie mogąc ukryć
mego zadziwienia rzekłem z pewną cierpkością: „To są żarty, Mości Książę, my nie powstali-
śmy dla przyjmowania łask i warunków od w. księcia, który jest jeńcem rewolucji, ale dla
zbawienia Polski. Niechaj tedy rząd nie gra komedii, która się bardzo traicznie zakończyć
może albo dla powstania, albo dla jego nieprzyjaciół i wątpliwych stronników!” Te ostatnie
słowa, które wszystkich członków Rady Administracyjnej obruszyły i zatrwożyły do najwyż-
szego stopnia, obróciłem szczególniej do Lubeckiego, zachowującego ciągłe milczenie. Chło-
picki wyszedł z furią z sali i zatrzasnął drzwi za sobą. Gustaw Małachowski napisał zaraz w
wyrazach najenergiczniejszych protestacją przeciwko zgwałceniu miejsca posiedzeń rządo-
wych i sądząc bez wątpienia, że demagogia Polskę z sobą porywa, podał się do dymisji. Za
jego przykładem toż samo uczynił Radziwiłł. Wtedy Niemcewicz rozdzierając suknią na pier-
siach swoich zawołał: „Ugodźcie w to serce, które zawsze biło dla ojczyzny, pomordujcie nas
– wszak przyszliście tu z bronią – skoro cnocie, sumieniu i poczciwej nie ufacie siwiźnie.” W
końcu Władysław Ostrowski i książę Czartoryski oświadczyli, „iż rząd weźmie pod rozwagę
przełożenia klubu”. Deputacja odeszła.

Tejże nocy (z 2 na 3 grudnia) ciągnął z Sochaczewa pod Warszawę pułk 1 strzelców pie-
szych, powabiany na drodze z jednej strony przez w. księcia, z drugiej przez powstanie. Lecz
generał Szembek, dowódzca tego pułku, nie wahał się ani chwili w wyborze między insurek-
cją i tronem; poszedł tą drogą, jaką mu wskazywało jego własne przywiązanie do kraju, jaką
mu wskazywał zapał jego oficerów i żołnierzy. Szembek wyprawił był do stolicy z Socha-
czewa jeszcze na dniu 30 listopada, za pierwszą o zaszłych zdarzeniach wiadomością, po-
rucznika Paprockiego, adiutanta pułku, po rozkazy dla brygady od rządu, bo mniemał, że już
musi być rząd narodowy, rewolucyjny. Paprocki udał się na posiedzenie Rady Administracyj-
nej, przełożył Chłopickiemu cel swojej misji od generała Szembeka i żądał stanowczej odpo-
wiedzi. Ani Chłopicki, ani Rada nie mogła się na to zdobyć. Po długich rozprawach, po wielu
zapytaniach doręczono na koniec o godzinie pierwszej w nocy Paprockiemu ekspedycją do
Szembeka, wypis z protokołu Rady Administracyjnej w imieniu Mikołaja. Nie był to więc
rozkaz dla brygady.39 Szembek w imieniu Mikołaja nie mógł się  z b u n t o w a ć  przeciwko
                                                

39 Wypis ten z protokołu posiedzenia Rady Administracyjnej brzmiał, jak następuje:
„Dnia l grudnia Rada Administracyjna, powodowana naglącą potrzebą zasłonienia stolicy od wszelkiego

niebezpieczeństwa, pragnąc ułatwić sposoby opatrzenia stolicy w żywność tudzież powołać wojsko do czynno-
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Mikołajowi; postanowił on to uczynić w imieniu ojczyzny, kazał przeto pułkowi (1-mu
strzelców), który o pięć mil od Sochaczewa stał rozlokowany, zebrać się jak najspieszniej, a
wysławszy w tymże samym czasie sztafety do generałów Klickiego do Łowicza, Krukowiec-
kiego do Rawy tudzież do Rybińskiego, dowódzcy 1 pułku liniowego, do Mszczonowa, z
doniesieniem o powstaniu w stolicy oraz z wezwaniem, aby przybywali jak najprędzej w  p o
m o c  l u d o w i, ruszył na dniu drugim grudnia do Warszawy; gdzie także bez zwłoki udać
się rozkazał należącemu do jego brygady pułkowi 3 strzelców pieszych, który konsystował w
Płocku. Ten krok generała Szembeka rozstrzygnął sprawę, jednając rewolucji niewątpliwą
przewagę. Żołnierz strudzony, uszedłszy dziewięć mil drogi prawie jednym ciągiem, potrze-
bował choć chwilowego odpoczynku. Szembek zatrzymuje się w tym celu w Błoniu wieczo-
rem. Tu w nocy z 2 na 3 grudnia odbiera rozkaz od w. księcia, posłany do Sochaczewa, aby
pułku pod żadnym pozorem nie ważył się ruszać z miejsca. Oficer, który wiózł ten rozkaz,
znalazłszy wojsko w Błoniu pospieszył czym prędzej donieść o tym w. księciu, który w parę
godzin przysłał powtórny rozkaz zalecający Szembekowi pod osobistą odpowiedzialnością,
aby dnia następnego, to jest 3-go, z rana o godzinie 8 przybył z pułkiem do obozu pod Mo-
kotowem. Lecz to bynajmniej nie zmieniło postanowienia Szembeka. Wtem przybywa trzeci
posłaniec od w. księcia, już nie z rozkazem, lecz z listem prywatnym napełnionym uwagami,
„że Szembek ma w swym ręku przyszłe szczęście Polski, że w. książę jako od dobrze życzą-
cego swej ojczyźnie wymaga i  p r o s i  g o  o  t o, ażeby bez straty czasu, stosownie do po-
przednich rozkazów, przybył z pułkiem pod Mokotów, gdzie go oczekuje”.

Osobiste, przyjacielskie stosunki Szembeka z Konstantym i cesarzem, ale najbardziej chęć
odgadnienia, co by w. książę rozumiał przez przyszłe szczęście Polski, były mu powodem, że
się sam udał z Błonia do Mokotowa; przed odjazdem jednak swoim zakomunikował on ten
list Konstantego szefom batalionów: podpułkownikom Rolbieckiemu, Jutrzence i wielu in-
nym oficerom; a że nie mógł przewidzieć skutków tej podróży, wziął więc ze sobą dla mniej-
szej uwagi Moskalów podoficera, aby ten między kompaniami polskimi w obozie Konstante-
go rozszerzył wiadomość o łączeniu się wojsk na prowincji stojących z Warszawą, jako też
aby doniósł, w razie przytrzymania Szembeka, co się z nim stało. Na ten przypadek zostawił
nawet Szembek odjeżdżając podpułkownikowi Rolbieckiemu i Jutrzence instrukcją: „że gdy-
by miał być przez w. księcia aresztowany, przyszłe rozkaz pułkowi,  b y  c i ą g n ą ł  p o d
M o k o t ó w; zaś ten rozkaz miał tylko służyć za znak, aby pułk nie tracąc ani chwili pospie-
szył bocznymi drogami do Warszawy”. Szembek jeszcze przed północą staje w obozie care-
wicza. Konstanty rzucił się w jego objęcie; witał jako zbawcę. Lecz zaraz wywiedziony został
z błędu. Szembek powiedział mu, że brygada jego nocuje w Błoniu, ale „żadna siła w świecie
jej pochodu do Warszawy nie wstrzyma” – że on sam jako dobry Polak musi się połączyć z
narodem. Przeszło godzinę trwała rozmowa. W. książę nalegał, prosił, obiecywał różne rze-
czy; między innymi, że cesarz przychyli się do rozszerzenia granic Polski. Nareszcie, gdy to
wszystko nie skutkowało, unosił się, groził, że  p r z y t r z y m a  Szembeka, na co mu ten
miał odpowiedzieć, „że w takim razie  s t r z e l c y  przyszliby go uwolnić bagnetami”. Ta
uwaga zmiękczyła Konstantego tak dalece, że pozwolił Szembekowi wrócić do pułku z po-
nowieniem kilkakrotnym rozszerzenia granic Polski, jeśliby mu go nazajutrz przyprowadził
do Mokotowa. Wkrótce po odjeździe generała Szembeka z Błonia przypadł tam pułkownik
Kicki w towarzystwie kilkunastu młodzieży z Warszawy, wzywając pułk, aby bez straty cza-

                                                                                                                                                   
ści dla dobra narodu niezbędnie koniecznych, stanowi, co następuje: generał Chłopicki upoważnionym zostaje
wydać stósowne rozkazy względem pochodów wojska lub zbliżania się jego i przybycia do stolicy.” Podpisano:
Sobolewski. Dopiero na takim fundamencie dowódzcy wojsk polskich otrzymali od Chłopickiego ekspedycje.
Nie byłże to prawdziwy zamęt? Więc Sobolewski w imieniu Mikołaja ruszał wojsko dla opatrzenia stolicy w
żywność? A ponieważ było rzeczą oczywistą, że tego wojska było potrzeba przeciwko Konstantemu, więc w
imieniu Mikołaja do Warszawy przybywać miało? Taki zawrót rodziła kręta, śmieszna, dwuznaczna polityka
Rady Administracyjnej.
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su, bez czekania na powrót Szembeka maszerował do stolicy. Lecz oficerowie całego pułku
oświadczyli Kickiemu pod słowem honoru, że nigdzie indziej nie pójdą, tylko do Warszawy,
ale że dowódzcy swego nie opuszczą, że powrotu jego lub wiadomości o nim parę jeszcze
godzin czekać muszą. Opisuję te szczegóły, ponieważ w drukach różnych bajek namnożono z
powodu bytności Szembeka u w. księcia, mianowicie jakoby nie on sam, ale Kicki z akade-
mikami pułk do Warszawy przyprowadził. Niebawem nadjechał ten generał; kazał pułkowi
nabić broń, ruszył w pochód; w drodze z Ołtarzowa posłał przez porucznika Gierharda (stoją-
cego tam na posterunku z kilkunastu końmi pułku strzelców konnych gwardii) odezwę przez
siebie napisaną do oddziałów wojsk polskich będących przy w. księciu, aby się za jego przy-
kładem połączyły z narodem, i o godzinie 3 po północy wszedł wolskimi rogatkami do koszar
Mierowskich. Przybył tam natychmiast Chłopicki i począł obchodzić szeregi. Żołnierze stali
jeszcze pod bronią. Postrzegłszy wodza swego krzyknęli: „Niech żyje ojczyzna – niech żyje”
generał Chłopicki.” Ten człowiek sprawował na wojsku elektryczne, czarodziejskie wrażenie.
Potem Chłopicki i Szembek udali się razem do Rady Administracyjnej. Szembek oświadczył:
„To, co mi obowiązek jako dobremu Polakowi i honor nakazuje, zrobiłem; przychodzę łączyć
się z wami; jednak to muszę dodać, że ja, który dopiero lat czterdzieści i dwa liczę, już może
mniej czuję się być dzielnym od młodszych – precz więc z niedołężnymi!”

Szembek wzniósł wysoko ducha Warszawy. Jego brygada zwiastowała rewolucji zwycię-
stwo, jego przykład nie pozwalał wątpić o przystąpieniu do sprawy narodowej wszystkich
innych części wojska polskiego rozrzuconego w Królestwie. Odtąd wpływ w. księcia na te
wojska nie mógł być zatrważający. W tyle za obozem carewicza, na jego przeprawie do ziem
zabranych, stała brygada drugiej dywizji piechoty naszej oraz dywizja ułanów w Zamościu,
Lublinie, Lubartowie, Markuszewie. Z boku, w Rawskiem, gdyby w tę stronę odwrót swój
chciał obrócić, parły go przeważne siły Krukowieckiego i Giełguda. Był więc ze wszech stron
otoczony, bo Praga znajdowała się w mocy powstańców. Nie mógł się żadną miarą wymknąć!
A zatem jeszcze jeden krok tak energiczny jak wczoraj, a ten brat cara wraz z gwardią swoją,
z czterdziestu działami, dwoma pułkami wybornej piechoty, trzema pułkami najśliczniejszej
jazdy, z całym bogatym materiałem wojennym stawał się jeńcem rewolucji, pomykał na-
tychmiast olbrzymi zawód powstania do Dźwiny i Dniepru i noc 29-go zamieniał w nową erę
dla całej Północy, w najświetniejszą epokę dla Sławiańszczyzny – dla Polski – dla Europy!
Szembek poszedł z rana zawrzeć ścisłe przymierze z klubem, który na ten szlak sprawę kraju
naprowadzał, który ją w ten sposób pojmował, który zebrawszy się od świtu (3 grudnia), jesz-
cze liczniej jak w dniu poprzedzającym, już obradował, szerzył postrach i  r z ą d z i ł  s t o l i-
c ą; albowiem wszystkie władze przed nim drżały. Razem z Szembekiem przybył także na to
posiedzenie Lelewel, powitany jako prezes hucznymi okrzykami. Rozumiano – ja przynajm-
niej tak sądziłem – że natychmiast silną ręką ujmie władzę, którą mu młodzież podawała, i
stanie na czele ruchu, któremu by się nic oprzeć nie zdołało. Rzeczywiście los rewolucji, los
Polski w tej wielkiej chwili od niego, od jego tylko mowy zależał. Nie korzystał jednak z tego
Lelewel! Zabrawszy głos, zamiast wesprzeć wczorajsze postanowienia klubu nakłaniał do
większego w działaniu  u m i a r k o w a n i a. Co większa: usprawiedliwiał nawet Radę rzą-
dowe, której był członkiem; tak dalece Lubecki potrafił go w swoje zaplątać majaki, na swą
wiarę nawrócić. Lelewel z charakteru, ułożenia, temperamentu nie jest to, jak sobie wysta-
wiano, figura gminu, demagog w chwilach zamieszania – nie jest to, jak się Biblia wyraża,
człowiek  m o ż n y  w  u c z y n k u! Przeciwnie, w miarę rosnących okoliczności maleje i
nic, prawie nic, nie widzi w natłoku; burza go nie rozpala; nie ma w niej żadnego natchnienia.
W spisku, w bibliotece, a szczególniej na katedrze nieporównany, za tym obrębem zbyt deli-
katny, cichy i przezorny, niczego się więcej nie obawia jak odpowiedzialności w inicjatywie
śmiałych i niebezpiecznych kroków. Z brakiem inspiracji na ruchomej scenie kojarzy Lelewel
pretensją do  n i e o m y l n o ś c i. Chce koniecznie zawsze mieć  r a c j ą; dlatego woli nic
nie zrobić, nic nie powiedzieć aniżeli wziąć jakiekolwiek postanowienie albo dać jakąkolwiek
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radę, która by się w skutku okazała błędną i obróciła przeciwko niemu. Stąd wszystko, co
mówił w całym ciągu powstania, mówił tylko półgębkiem; wszystko, co czynił, czynie nie-
wyraźnie. Żadnego stanowiska całym sobą nie zajął, bo równie jak coś powiedzieć z precyzją,
tak gdzieś być z precyzją sprzeciwiało się jego polityce, jego nieomylności. Dla tej przyczyny
jak nigdy nic jasno nie powiedział, tak i  n i g d z i e  n i e  b y ł: ani we władzy, ani przeciw-
ko niej. To, nie co innego, wziętość Lelewela, a z nią moc rewolucji, moc ducha rewolucyj-
nego w powstaniu osłabiało. Młodzież, spiskowi położyli w nim nieograniczone zaufanie, bo
skądinąd jest to człowiek miły i kochany, bo posiada do najwyższego stopnia sztukę jednania
sobie wziętości bez oświadczania się za tymi, którzy go za swego poczytują, którzy się rzu-
cają w jego objęcie. Co inni mową, to on oczami, gestami, a najbardziej milczeniem zyskuje.
Rewolucją tym sposobem skokietował i zawsze ją zawodził w chwilach stanowczych. Słowa,
które po raz pierwszy jako prezes klubu wyrzekł, były prawdziwą klęską dla kształcącej się
potęgi ludu, dla partii rewolucyjnej, która go na czele tego ludu mieć chciała. Ze strony Lele-
wela byłoż wtedy co naturalniejszego jak rozwiązać w klubie rząd stary, pokazać osobom, co
go wspierały, kły ostre, nawet drapieżne, i natychmiast wytknąć obrotowi rzeczy jedyną dro-
gę zbawienia, jaka się nastręczała? Któryż z rewolucjonistów, który z założycieli klubu miał
takie jak on imię, takie zachowanie w narodzie, takie stosunki z Litwą, z  k o r p u s e m  l i-
t e w s k i m, samą nawet  u c z o n ą  Moskwą? Krótko mówiąc: kto z  n a s  był od niego
więcej znany? Lecz rewolucja w wierzchołku swoim, w swej jedynej widomej głowie chro-
miała.

Po Lelewelu wystąpił na stół (przysłany do klubu z Rady) kasztelan Nakwaski, starzec sę-
dziwy, ze łzami i szlochaniem dobrego powodzenia życząc ojczystej sprawie. Mecenas
Krzywoszewski nazwał posiedzenie  d e m a g o g i c z n y m  i musiał ustąpić ze stołu.
Szembek, na ręku niesiony, ledwo mógł się wyrwać serdecznym uściśnieniom rodaków. „Je-
stem tylko żołnierzem – zawołał – mówić nie umiem, lecz z moimi strzelcami ostatnią kroplę
krwi przeleję za ojczyznę.” Wierzono temu, bo było w wojsku naszym przysłowie:  w i e r z
S z e m b e k o w i. Zapał ogarnął głowy, nadzieja rozchmurzała dotąd zasępione czoła; domy
się roztwierać zaczęły. Mieszkańcy ochłonęli ze strachu, którego w tym samym stosunku
przybywało carewiczowi, Lubeckiemu i całej Radzie Administracyjnej. Połowa Warszawy
wytoczyła się na ulicę, a lud, lud wszystek w klubie się znajdował. Szembek wniesiony na
ręku i wyniesiony został na ręku. Za nim z sali obrad wysypało się na dziedziniec całe zgro-
madzenie. Była to cudowna chwila! Na dziedzińcu pod gołym niebem brakowało mównicy.
Nie było stołu, ale był wóz drabiniasty. Szembek skacze na ten wóz, z rozrzewnieniem po-
zdrawia lud i oświadcza, że brygada jego zaraz wejdzie do miasta. „Niech żyje Szembek –
niech zginą Moskale!” – rozlegały się tysiączne okrzyki rozdzierające obłoki w powietrzu.
Różni potem wojskowi, różni patrioci przemawiali z wozu energicznie i śmiało. Ten dawne
wyliczał zasługi i odniesione rany w bojach za ojczyznę, ów obcy despotyzm malował praw-
dziwymi słowy, inny znowu nicował postępowanie rządowej Rady. Przeciwko tej, gdy odpo-
wiedź z Wydziału Wykonawczego nie przybywała, wzmagała się burza coraz gwałtowniej-
sza. „Idźmy znowu do Banku, idźmy wszyscy razem!” – wołano. Natenczas letni, a ogromną
staropolską burką okryty Kuszel z strasznymi wąsami i pistoletami za pasem począł rezono-
wać z wozu o potrzebie pospolitego w całym kraju ruszenia. „Na nic się wszystko nie zdało –
mówił – jeżeli zaraz nie wpadniemy do Litwy, ale pierwej trzeba koniecznie powiesić prezesa
komisji województwa podlaskiego40, bo ten łotr” – tu dopiero przycinał, jak mógł najostrzej,
nieszczęśliwemu prezesowi (podobno obecnemu natenczas w Warszawie), swemu osobiste-
mu nieprzyjacielowi. Przerwały mu okrzyki: „Dobrze, dobrze! Idźmy na Litwę – powiesić
prezesa!” Lud u nas, jak wszędzie, krótko rozstrzyga podobne sprawy. Wyrazy te co do Litwy

                                                
40 Joachima Starnalskiego
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nieostrożnie zapewne były powiedziane wśród owych okoliczności. Pokazywały one jednak,
że ta myśl ani obcą, ani niemiłą ludowi nie była.

W tej chwili bujających już namiętności popularnych i rozdąsania się publicznego na Radę
Administracyjną przybywa Władysław Ostrowski, zamiast odpowiedzi kategorycznej na
wczorajsze przełożenia klubu przynosząc wezwanie, którym Rada rządowa przybrała na
swoich członków mnie, Ksawerego Bronikowskiego i majora Machnickiego. „Wzywam tych
panów – oświadczył (także z wozu drabiniastego) Władysław Ostrowski – żeby się zaraz
udali na miejsce posiedzeń rządowych.” Był to nowy wybieg kontrrewolucji – nowa koncesja
Lubeckiego. System tego ministra, który się gimnastycznie pasował z falą, zależał, jakem
wyżej powiedział, na sztucznym zobojętnianiu żywiołów rewolucyjnych, na stopniowej poli-
tycznej ich absorpcji. Zrazu, jak widzieliśmy, wspierał rząd zagrożony na powadze Czartory-
skiego, Paca, Niemcewicza. Gdy to nie uciszyło miasta, rozprzestrzenił swój zakres kontrre-
wolucyjny i wciągnął weń Władysława Ostrowskiego i Lelewela, jako głębiej już zanurzo-
nych w ruchu. Gdy i to nie pomogło, postanowił na koniec sięgnąć do gniazda poruszeń i
wplątać klub w swoje koło, ażeby co tylko powstawało przeciwko Radzie Administracyjnej,
w niej grzęzło i z niej się nigdy wydobyć nie zdołało. Lecz co do tego ostatniego punktu
omylił się minister na zdaniu swoim: klubistom nie mógł dać rady. Widząc wtedy rzecz całą,
jak ją dzisiaj opisuję, uważając udział mój i Bronikowskiego41 we władzy rządowej za  c h w
i- l o w y  tylko, żądany ze strony klubu jako środek rozwiązania Rady przy spodziewanej
pomocy Lelewela i Władysława Ostrowskiego, z ochotą przyjęty od Rady Administracyjnej
jako środek odwrócenia grożącego jej niebezpieczeństwa, oświadczyłem natychmiast Lubec-
kiemu, że nie wejdę do rządu, póki minister skarbu z innymi ministrami Mikołaja w nim za-
siada. „Rada Administracyjna – powiedziałem to wobec wszystkich członków,  p o w i e-
d z i a ł e m  t o  p i e r w s z y – koniecznie rozwiązać się musi. Naród jest oburzony prze-
ciwko księciu ministrowi – mówiłem dalej – rewolucja własnego rządu potrzebuje, w imieniu
króla działać nie może.” Mówiłem, jak myślałem, zdawało mi się, że rzeczy widzę jasno; bie-
głem nagle – n a d t o  n a g l e  (i dlatego bez skutku) do władzy: te kroki i mowy moje po-
dały mnie w nienawiść u osób bardzo znakomitych. Lecz milczano jeszcze, bo klub był moc-
ny, a ja w klubie miałem przyjaciół. Lubecki i Mostowski podali się natychmiast do dymisji.
Rada Administracyjna była de facto rozwiązana. W sali jej posiedzeń po wczorajszej  o r g i i
j a k ó b i ń s k i e j  (tak nazywano deputacją klubu) panował nieład jak po sutym bankiecie,
jak po nocnych saturnaliach. Jedno tchnienie ludu rozwiało tę starą władzę, dotąd tak sztucz-
nie, tak dowcipnie utrzymywaną. Deputacje mnogie, coraz częstsze od wszystkich oddziałów
wojska, ze wszystkich punktów stolicy przychodziły za wczorajszym przykładem. Insurekcja
w masie założyła swój główny biwak przed Bankiem, a swoją główną kwaterę w Banku – w
pokojach Lubeckiego. Nie było już żadnego rządu.

Wszelaki zapęd pobudzany z jednego punktu pomnaża się własną dzielnością. Klub szyb-
ko pędził wypadki naprzód. Ruch stąd niecony wszedł w masy i kilkanaście tysięcy ludu
zbrojnego wespół z wojskiem pociągnęło około godziny 10 ku rogatkom mokotowskim  p o
c a r e w i c z a, „dla uwolnienia żołnierzy polskich, których Konstanty gwałtem przytrzymu-
je”. W. książę po odjeździe delegowanych Rady Administracyjnej z Wierzbna oczekiwał
przez całą noc z największą niecierpliwością ratyfikacji zawartej między nim i nimi umowy.
Wyglądał tego co moment, nareszcie z rana posłał za tym Zamojskiego do Warszawy. Na
drodze do miasta spotyka Zamojski Gerstenzweiga i dowiaduje się od niego, że gwardia
strzelców konnych wyprawiła deputacją do w. Księcia z oświadczeniem, że gdy wszystko
zdziałała w jego służbie, czego tylko honor wojskowy wymagał, ma nadzieją, iż pozwoli jej
połączyć, się z narodem, toż nawet, że im sam osobiście to pozwolenie udzieli. W rzeczy sa-
mej zasłużyli sobie na to strzelcy konni. W. książę oddając się im w ręce, chwaląc ich (ce sont

                                                
41 Bo major Machnicki od wszystkiego się uchylał i wyjechał z Warszawy.
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des soldats à mettre en quadres d’or42 – mawiał), uwielbiając ciągle ich  s z l a c h e t n o ś ć,
uczynił ich położenie bardzo trudnym. Z tym wszystkim wyraźnego pozwolenia deputacji dać
nie chciał. „Niech sobie idą – ja ich nie trzymam, ale nie pozwalam.” Chcieli przeto szasery
sami odstąpić bez pozwolenia. Ale Zamojski wstrzymuje ten ich zamiar. Przekłada im: „że
gdy dotąd byli przy w. księciu, powinni zostać, aż im sam oddalić się każe, że o to dzieją się
układy, że to pozwolenie niewątpliwie nastąpi”. Zamojski uważał położenie gwardii strzel-
ców bardziej ze strony politycznej: „Jeżeli bowiem (podług niego) uda się rewolucja, to
szasery zawsze by znaleźli czas przystąpić do niej – on sam mówił o sobie, że  o s t a t n i
przystąpi do niej; a jeżeli się nie uda (tak rozumował), to znowu będzie niemałe szczęście dla
narodu, że nie całe wojsko odstąpiło w. księcia.” Szasery dali się nakłonić; „pod słowem ho-
noru” czekać przyrzekli. Zamojski przybywa do miasta. Zastaje Radę skutkiem nocnej sceny
niezmiernie pomięszaną. Paręset osób napełniało salę, a sto przynajmniej mówiło razem.
Wrzawa – nieład – strach, trudne do opisania! W tym zgiełku Lubecki bierze Zamojskiego na
stronę. Powiada mu, że wszelkie stosunki Rady z w. księciem zerwane zostały natarczywo-
ścią  k l u b i s t ó w; że teraz za nic zaręczyć nie można. Wreszcie potajemnie razem z księ-
ciem Czartoryskim układa list zawierający w treści: „Powstanie gwałtownie bierze górę; w
nocy jego zapędy już były straszne; tych wypadków nic wstrzymać nie zdoła; odtąd Rada
żadnych z w. księciem stosunków mieć nie może; sama myśl jakiegokolwiek z nim układu
naraziła Radę na największe niebezpieczeństwo; Rada Administracyjna to więc tylko propo-
nuje w. księciu, żeby albo się poddał, albo natychmiast – uciekał.”43 Z tym listem ledwo do-
kończonym pospieszył Zamojski do w. księcia. Na drodze z Królewskiej ulicy do kościoła
Aleksandra postrzega dziwne widowisko: ogromne, zbrojne masy ludu tudzież pułk Szembe-
ka, jego samego i Chłopickiego, obudwu niesionych potokiem, obudwu bladych, ostatniego
niechętnego, ledwo nie zgrzytającego zębami na czele tego  p o d b u r z o n e g o  zgiełku, tej
powodzi chcącej zalać obóz carewicza. Zamojski stara się ich zatrzymać. Targuje się z Chło-
pickim o dwie godziny czasu, wystawując korzyści polityczne wyniknąć mogące z dobrowol-
nego zezwolenia carewicza, aby wojsko polskie od niego odstąpiło – bo trzeba pamiętać, że
klub szerzył wieść dla poruszenia mas, jakoby Konstanty gwałtem to wojsko przy sobie za-
trzymywał. Chłopicki dobył zegarka i powiedział: „że jeżeli do godziny 12 wojsko polskie z
obozu w. księcia wypuszczone nie zostanie, on dłużej tego popędu wstrzymać nie będzie w
stanie i sam na jego czele rad nierad będzie musiał uderzyć na w. księcia”. Zamojski, wyjed-
nawszy tę krótką zwłokę, spiął konia i poskoczył dalej. Już w bliskości obozu w. księcia za-
trzymuje powtórnie szaserów, chcących się połączyć z miastem, przez ostatnie uroczyste za-
pewnienie: „że jeżeli im za pół godziny nie przyniesie na to  p o z w o l e n i a  od w. księcia,
wtedy sam z nimi odstąpi od niego”.

Konstanty wziął do rąk powyższy  o t w a r t y  list Rady Administracyjnej i postrzegł z
najwyższym zadziwieniem, że był  b e z  p o d p i s u44. „Cóż to znaczy?” – zapytywał Za-
mojskiego; ten nie tracąc przytomności odpowiedział zaraz: „Oto jest, mości książę, żywy,
wierny obraz tego, co się teraz z Rada dzieje!” Następnie wystawia w. księciu w kolorach
najżywszych położenie tej Rady, scenę z klubem, w skutku tego popłoch i roztargnienie, pro-
sząc w. księcia, aby ten list uważał tak, jakby był opatrzony podpisem, i zaręczając słowem
honoru, że go odebrał z rąk księcia Czartoryskiego i Lubeckiego. Wszelako i po przeczytaniu
tego pisma wzdrygał się Konstanty dać pozwolenie wojsku. Wtedy Zamojski powiada mu:
„że całe miasto, całe powstanie z generałami i wojskiem na czele maszeruje przeciwko nie-

                                                
42 Są to żołnierze godni oprawienia w złote ramy.
43 Z rękopismu p. Władysława Zamojskiego.
44 Lubecki przyznał się potem p. Zamojskiemu, że korzystając z jego wielkiego pospiechu umyślnie nie po-

łożył swego podpisu na tym liście i odwiódł nawet księcia Czartoryskiego od podpisania. Albowiem ten list, jak
sądził Lubecki, miał dwie strony: car wziąłby go za zbrodnią i klub także by go poczytał za zbrodnią, każdy z
swoich powodów.
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mu, że tej powodzi nic nie zatrzyma, tylko pozwolenie dane z jego strony wojsku polskiemu,
aby się połączyło z narodem; że ten tylko czas, który zejdzie na powitaniu i uściśnieniu wza-
jemnym rozdzielonych braci pozostaje w. księciu  d l a  j e g o  w ł a s n e g o  z b a w i e-
n i a; że on (Zamojski) tylko do godziny 12 zwłokę w tym celu wytargował u Chłopickiego”.
To wszystko przerażało wprawdzie w. księcia – lecz jeszcze się wahał. Więc tedy z innego
punktu rzecz biorąc, przekłada mu dalej Zamojski: „iż tego jako umiejący cenić cnotę żołnie-
rza, ludziom honorowym, którzy mu dali tyle dowodów stałości w dopełnieniu trudnego
obowiązku, odmawiać nie może”. Obecna tej scenie księżna Łowicka powstała na Zamoj-
skiego: „że nakłania w. księcia do kroku, z którego cała odpowiedzialność na nim ciążyć bę-
dzie – son honneur le lui défend” – mówiła. Na to Zamojski natychmiast odpowiedział: „son
salut, sa securité l’exige!”45, a obróciwszy się do Konstantego jak pierwej z punktu honoru
wojskowego, tak teraz z punktu jego własnego, osobistego bezpieczeństwa coraz mocniej,
coraz natarczywiej o to nalegał. „I cóż rząd dla mnie zapewnia, gdy zezwolę?” – zapytał Kon-
stanty. „Nic – chyba kilka godzin zwłoki!” – rzekł Zamojski. „Ja ich nie trzymam – to niechaj
sobie precz idą.” „Ale, mości książę, oni sobie zasłużyli, żebyś im W. C. Mość odejść po-
zwolił – dopełnili swego obowiązku. W. C. Mość nie możesz – nie powinieneś im tego od-
mawiać. Byłem tak silnie o tym przekonany, że powiedziałem pułkom, iż w razie przeciwnym
sam bym się uznał za uwolnionego od wszelkich nadal przy W. C. Mości obowiązków.” Tym
na koniec Konstanty uderzony wymawia te słowa: „Idź i powiedz im ode mnie, że  p o z w a-
l a m, aby się oddalili.” Księżna Łowicka zatrzymała Zamojskiego, gdy już chciał wychodzić,
przestrogą, aby tych tylko, a nie innych wyrazów użył – „że tylko  p o z w a l a  w. książę, a
nie  u p o w a ż n i a, a tym mniej  r o z k a z u j e”. Zamojski zaręczał księżnę, że nie pozwoli
sobie żadnej w tych wyrazach odmiany. Wszakże troskliwość żony zaraz wzbudziła u wiel-
kiego księcia obawę, żeby w jego imieniu Zamojski czegoś więcej nie powiedział pułkom.
Rzekł więc: „Je mettrai cela par écrit”46, i zaczął pisać. Było ich tylko troje w ciasnym poko-
iku.47 Rozmowa ciągła Zamojskiego z księżną Łowicką co chwila przerywała Konstantemu.
Podarł przeto, co z trudnością nakreślił, nakazał żonie i Zamojskiemu milczenie i dalej pisać
zaczął list do narodu polskiego w języku francuskim treści następującej: „Pozwalam, ażeby
wojska polskie, które aż do ostatniej chwili wiernymi przy mnie pozostały, udały się do
s w o i c h. Idę w pochód z wojskami cesarskimi, chcąc się oddalić ze stolicy, i spodziewam
się po prawości Polaków, że wojska te nie będą doznawały przeszkody w powrocie do cesar-
stwa. Polecam podobnież wszelkie zakłady własności i osoby opiece narodu polskiego. Od-
daję je pod straż najświętszej wiary.”48 Otrzymawszy ten list z rąk Konstantego, prosił go
Zamojski o oddzielne dla siebie jako adiutanta rozkazy. Wielki książę pożegnał go tymi wy-
razami: „Je n’ai plus d’ordres à Vous donner – Vous avez de devoirs – adieu.”49 Przedpokój
był napełniony wojskowymi wszelkiego stopnia, polskimi i rosyjskimi. Tamtym oświadczał
Zamojski wychodząc, aby się udali do miasta z rozkazu carewicza, do tych zaś rzekł „Au
revoir Messieurs, peut-être sur un champ de bataille.”50

                                                
45 Jego honor mu tego zabrania... jego ocalenie, jego bezpieczeństwo tego wymagają.
46 Dam to na piśmie.
47 Z rękopismu p. Zamojskiego to wszystko.
48 W oryginale: Je permets aux troupes polonaises, qui sont restées fidèles jusqu'au dernier moment auprès de

moi, de rejoindre les leurs.
Je me mets en marche avec les troupes impériales pour m’éloigner de la Capitale, et j’espère de la loyauté

polonaise qu’elles ne seront pas inquiétées dans leur mouvement pour rejoindre l’Empire. Je recommande de
même tous les établissemens, propriétés et les individus à la protection de la nation polonaise, et les mets sous la
sauvegarde de la foi la plus sacrée.

Constantin. – Varsovie le 3 décembre 1830.
49 Nic już nie mam panu do rozkazania, masz obowiązki, żegnaj.
50 Do widzenia, panowie, może na polu bitwy.
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Ale już nie zastał ten list wojsk polskich w obozie wielkiego księcia. Połączyły się one
same bez pozwolenia z masami ludu pod dowództwem Chłopickiego i Szembeka, między
Trzema Krzyżami i połową Alejów. Lud dopiął swego celu: odbii  b r a c i  żołnierzy. Powi-
tanie było serdeczne i rzewne. Stąd ciągnęła potem ta ogromna masa Nowym Światem na
Krakowskie Przedmieście i rozdzieliła się na dwie wielkie części, bo ją ulice zmieścić razem
nie mogły. Wszystko jednak płynęło do Banku. Żadne pióro nie zdoła opisać tego widoku.
Mieszkańcy zgromadzeni na ulicach wołali nieustannie: „N i e c h  ż y j e  w o j s k o  p o l s-
k i e.” Wybiegali z tłumów, rozrywali szeregi i w zachwyceniu ściskali  w a l e c z n y c h.
Kobiety powiewały chustkami z okien otwartych, wysłanych kobiercami, chorągwie pułków
zdobiły wieńce z kwiatów, a muzyka ich wojenna brzmiała od końca do końca Warszawy.
Prawie na wszystkich murach zjawił się wielkimi literami wypisany wiersz Mickiewicza:
„Witaj, jutrzenko swobody, za tobą słońce zbawienia.” Dzień  t r z e c i  g r u d n i a  będzie
pamiętny. W tym dniu zawierała Warszawa, w imię całej Polski, przymierze z powstaniem.
Ślubowała sprawie swej niepodległości wiarę niezłomną. Proch wystrzałów 29-go jeszcze
napełniał powietrze. Ten naród, szlachetny w uniesieniu, w entuzjazmie swoim zapomniał
dwóch rzeczy: urazy do współbraci, którzy swój oręż przeciwko niemu w pierwszej chwili
obłąkania obrócili, i zemsty długo warzonej w sercach na zgubę tyrana, który go gnębił i po-
niżał przez lat piętnaście, który przyciągnął ku sobie część sił polskich, aby tym sposobem
wzniecić wojnę domową. Carewiczowi pozwolono uciekać; gwardii strzelców konnych
wspaniałomyślnie przebaczono. Tylko Kurnatowski i Krasiński, którzy, zamiast umknąć ra-
zem z w. księciem, woleli, nie wiedzieć po co, przybyć do Warszawy, przerwali na moment tę
zachwycającą harmonią. Obskoczeni dokoła, zerwani z koni, śród tysiąca szabel i bagnetów
do ich piersi wymierzonych winni byli ocalenie swoje Chłopickiemu, Szembekowi i przysię-
dze publicznej, że  p r z e l e j ą  k r e w  s w o j ą  z a  o j c z y z n ę – przysiędze przyjętej z
równą wzgardą od narodu, jak nieszczerze ofiarowanej, a potem nikczemnie nie dotrzymanej.
Dzień cały trwało to święto, te gody publiczne. Pułki obszedłszy ulice miasta znalazły go-
ścinność nareszcie i chwilę wczasu, którego tak bardzo potrzebowały. Wielkie dzieło zostaje
odtąd pod pieczęcią narodowego uznania. Stolica zamieniała się w obszerny biwak, któremu
żywności dostarczały śliczne warszawianki, dotychczas tak potrwożone, a zasłynąć mające w
ciągu tego powstania z nieporównanych cnot obywatelskich, odwagi i poświęceń. Wszystkie
władze ustały: a jednak porządek i spokojność nie były niczym przerwane. Trudno znaleźć
ludu łagodniejszego. Jedno słowo uprzejmie, poufale przemówiono kierowało tłumami,
wstrzymywało nawet te ich cząstki, które by do jakowego złego zamiaru pochopne być mo-
gły. Wieczorem porozkładano ognie (jak od początku rewolucji) na obszernych placach i
dziedzińcach wszystkich gmachów rządowych. Miasto miało postać czarującą. Straż Bezpie-
czeństwa, w której był najczynniejszym batalion uczniów Uniwersytetu, przebiegała w nocy
najodleglejsze zakąty i mniej ludne przedmieścia. Za hasło i odzew służyły tym rontom sło-
wa:  P o l s k a,  n i e p o d l e g ł o ś ć,  K o ś c i u s z k o,  C h ł o p i c k i  itd.

Od dwóch dni bezskutecznie nastawał pułkownik Kicki w sztabie naczelnego wodza, żeby
jemu albo komu innemu dano rozkaz opanowania Modlina na rzecz powstańców. Chłopicki z
początku ani sobie mówić o tym nie pozwalał. Dopiero list w. księcia ułatwił przedsięwzięcie.
Wysłany podpułkownik Chrzanowski z dwiema kompaniami saperów i dwiema kompaniami
7-go liniowego, żeby zaszedł twierdzy z tyłu. W tym samym czasie udali się tam oddzielnie
Kicki i Zamojski, adiutant w. księcia, z listem. Towarzyszył wyprawie oddział akademików.
Twierdza za okazaniem listu carewicza kapitulowała, po części zmuszona do tego przez roz-
sypanych w miasteczku emisariuszów warszawskich. Znaleziono 7 milionów ładunków go-
towych, a do 5 milionów przygotowanych. Kapitulacja warowała załodze rosyjskiej pod do-
wództwem Gugenmusa wyjście z twierdzy przy zachowaniu honorów wojskowych oraz w
dalszym pochodzie ku granicy Królestwa bezpieczeństwo od napaści. W powrocie z Modlina
Kicki wypada z powozu i łamie nogę: to mu jedynie nie dozwoliło zebrać, jak zamierzał,
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ochotników i puścić się w pogoń za w. księciem. List powyższy Konstantego i jemu samemu,
i powstaniu przyniósł na razie pewne korzyści: jemu, ponieważ gdyby go był nie napisał, to
jest, gdyby się nie odwołał do szlachetności narodu polskiego, nie byłby uniknął utrudzeń po
drodze; a powstańcom, ponieważ bez tego listu w pułkach zwłaszcza odleglejszych od stolicy
musiałaby się może z uszczerbkiem karności ponawiać kilka razy scena 29-go. List w. księcia
akces do rewolucji wszystkich pułkowników uczynił prędszym, łatwiejszym51: tym bardziej,
że poprzednio z obozu carewicza powychodziły były rozkazy do części wojsk polskich rozlo-
kowanych na prowincji, aby się z nim łączyły, rozkazy wbrew przeciwne wypisowi z proto-
kółu Rady Administracyjnej, która im prosto do stolicy przybywać polecała.

Z tym wszystkim rzeczy główne w powstaniu: ugruntowanie władzy rewolucyjnej, za-
trzymanie carewicza, wkroczenie do ziem zabranych z wojskiem, wojna, dalekie jeszcze były
i nader wątpliwe. Rada Administracyjna konając zalecała, żeby przechodu Moskalów nie
utrudzano. W miejscu władzy, w Banku, panowała nieczynność śród wielkiego z pozoru za-
trudnienia. Miasto się coraz więcej rewolucjonizowało, lecz rewolucja nie miała jeszcze sta-
łego rządu. Przykład 94 roku zalecał nie tracić czasu. Kto i jak będzie kierował powstaniem?
Tę naglącą kwestią należało najpierw rozstrzygnąć. Już były dwie partie widoczne. Jedna, co
zatrzymywała popęd, druga, co go pomykała dalej, a jeszcze dalej pomknąć chciała: arysto-
kracja i jej  p r z e c i w n i c y. Lelewel, z obawy, aby jemu nie przypisano potajemnych
zmów i gwałtownych poruszeń klubu, nie kładł w to usiłowań swoich, gdy Rada Administra-
cyjna upadała, żeby w Rządzie Tymczasowym utworzyć się mającym zapewnić sobie wpływ
stanowczy przez wyjednanie w nim nie podrzędnego, ale równie stanowczego udziału dwóm
klubistom: mnie i Bronikowskiemu – jego naturalnym sprzymierzeńcom. W tej mierze poli-
tyka Lelewela była błędna i słaba, ponieważ bez takiej podpory w rządzie jakże inaczej mógł
przewieść to, co klub zalecał ku zbawieniu rzeczy publicznej, to, co się w części z jego wła-
snym zgadzało przekonaniem:  n a j a z d,  d z i a ł a n i e  z a c z e p n e? Władza ugruntowa-
na na klubie, wciągająca przez klub stolicę w swą czynność, byłaby bardzo silną. Tym sposo-
bem Warszawa, ognisko powstania, byłaby zaraz weszła w ster interesu publicznego, z rów-
nym skutkiem jak w roku 94, chociaż w kształcie cokolwiek odmiennym. Lecz te proste poję-
cia nie chciały się wtenczas chwytać niczyjej głowy. Upływały daremnie drogie chwile. Lu-
becki czas i sposobność w tej bezczynności zyskiwał do nowych zabiegów. Statecznie trwał
w opinii, że nie należało zrywać z Moskwą, tylko w obrębie kongresowym pod wpływem
wypadków wyjednać u cara pewne konstytucyjne ulepszenia. Tak jak on myśleli i inni. Klub
się temu jawnie sprzeciwiał. Klub mógł doprowadzić rzeczy do zupełnej scysji; wypadało go
zatem wniwecz obrócić. To uchwalono. Na to była zgoda jednomyślna. Napisany został akt
stanowiący Rząd Tymczasowy. Na członków byli proponowani: książę Czartoryski, Pac, Le-
on Dembowski i Kochanowski, posłowie Władysław Ostrowski i Lelewel. Co do dwóch klu-
bistów, przybranych do Rady Administracyjnej, ofiarowano im tylko asystencją z głosem
doradczym. W gruncie pozbyć się ich chciano wszelkimi sposoby, à tout prix52. Lecz inaugu-
racją nowego rządu utrudziło wejście wojska, a ku wieczorowi brak osób z Rady Administra-
cyjnej do podpisania aktu; sami bowiem ukonstytuować się w Rząd Tymczasowy nie mieli
jego członkowie dosyć odwagi. Chcieli oni być koniecznie emanacją Rady Administracyjnej.
Chcieli więc z upoważnienia Mikołaja rządzić powstaniem obróconym przeciwko Moskwie.
Lelewel, wpadając z jednych błędów w drugie, z jednego omamienia w coraz inne, wymędr-
kował natenczas sławną swoją maksymę: „Niechaj Mikołaj, król konstytucyjny polski, wojuje
z Mikołajem, carem absolutnym Wszechrosji.” I to się wszystkim bardzo podobało! Na nie-

                                                
51 Jak dalece pułkownicy oglądali się na przyszłość, Skrzynecki jest tego dowodem. Ten nalegał na Zamoj-

skiego, żeby wystawił w. księciu, że tylko powodowany włożoną na siebie odpowiedzialnością za wszystkie
skutki anarchii w Warszawie, pułk swój z Pułtuska przyprowadza do stolicy dla wzięcia w karby tej anarchii.

52 za każdą cenę
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szczęście, prezydującego w Radzie Administracyjnej Sobolewskiego nie było do podpisania
aktu. Rzecz przeto odłożona do rana.

Pobyt mój i Bronikowskiego w Rządzie, niemiły prezesowi klubu, nie mógł się żadną mia-
rą podobać ludziom, którzy i na Lelewela, choć posła taką wziętość mającego, spod oka,
krzywo pozierali. Droga, którą klub zaczął postępować, była niebezpieczna. Otwierała ten
sam zawód i innym spiskowym. Lękano się  p r z e d e  w s z y s t k i m, żeby ci, co zaczęli
powstanie, nie przyszli w nim do jakowego znaczenia. Żeby ich odsunąć, wypadało ich osła-
wić. Stąd rozszerzanie umyślne, systematyczne, obawy terroryzmu, łupiestw,  r e w o l u c j i
s p o ł e c z n e j, o której się klubowi ani śniło.  M o ż n i  uwikłani w teorie Lubeckiego
chcieli rzeczy niepodobnej: Polski z protokółu dyplomatycznego. Bieg wydarzeń unosił ich z
sobą. Nie mogąc go ani cofnąć, ani zatrzymać, postanowili nim kierować, ale tylko według
swego chwilowego zapatrywania się na sprawę ojczystą sposobu. Nie będąc wcale złymi Po-
lakami, ugruntowali w sobie przekonanie: że tylko to, czego oni chcą, jest dobre i pożyteczne
dla kraju – reszta zaś wszystko nierozumem. Na razie jednak (bo to są ludzie momentu) nic
innego nie chcieli, tylko królestwa konstytucyjnego z administracją więcej jak dotąd niepod-
ległą, wyosobioną – nic innego nie pojmowali. Dla siebie samych pragnęli oni tylko: sta-
nowczego w tej administracji udziału. Ośm województw ograniczało ich ambicją. Dalej jej
nie rozciągali. Z drugiej strony sprawa kraju, umysł powszechny narodu, wola wojska, cha-
rakter zaszłych wypadków do czego innego zmierzały. W charakterze, w opinii, w politycz-
nym ukształceniu, w interesie osób zabierających się kierować statkiem rewolucyjnym nie
było więc do tego szczególnych usposobień. Wpływ ich w kraju był wielki (nie tak jednak
wielki, jak sobie wystawiali), pociągający; ale wyobrażenia ich, ale ich akces do rewolucji
rozwijały się bardzo powoli. Dowcip nie jest jeszcze tym wysokim rozumem, który prędko i
szeroko chwyta rzeczy. Oni mieli dużo dowcipu, dużo znajomości świata, wiele dobrych
przymiotów, dobrych dla kraju intencji, lecz mało pojęć rozległych. Moskwa poniewierała
polską arystokracją.  P a n o w i e  polscy sprzyjać carowi nie mogli. Błądził, kto ich o to po-
sądzał. Wszakże z początku usiłowali oni zatrzymać rewolucję, „bo nie wiedzieli, czego re-
wolucja pragnie”; potem, gdy rewolucja wyraźnie powiedziała,  c z e g o  c h c e  i co myśli,
zaczęli się pytać:  a  c o  t o  s ą  z a  j e d n i,  c i  r e w o l u c j o n i ś c i?

Ci ludzie, mniemałem, nie zbawią rzeczy. Kto inny ją zaczął, kto inny miał dalej ciągnąć.
W tym przeczuwałem przyszły nasz upadek, bo rewolucją sama tylko rewolucja uratować
może. W prostocie mego ducha rozumiałem natenczas, że nikt u nas nie zechce i nie zdoła
podejść publicznego przekonania i namówić lud, żeby przeciwko własnemu postępował inte-
resowi. Lecz któż nie pobłądził, zwłaszcza w pierwiastkach politycznego zawodu? Nieomyl-
ność masy jest to także tylko urojenie, bo ją równie łatwo, jeżeli nie łatwiej jeszcze, uwieść
można jak pojedynczego oszukać człowieka... Widząc, jaki rzeczy obrót biorą po rozwiązaniu
Rady Administracyjnej, wyczytując w kwaśnych i rzadkich minach, że się zanosiło na nową
zwłokę, na nowe blechtry albo na lekką tylko modyfikacją dotychczasowego trybu postępo-
wania pod tytułem Rządu Tymczasowego, postrzegając, że bynajmniej nie miano na wzglę-
dzie gruntownych środków stanu, które klub zalecał, przedsięwziąłem udać się znowu na po-
siedzenie klubu, zanieść silniejszą jeszcze skargę za to wszystko przed ludem i próbować,
czyli się nie uda wyprowadzić władzę wprost z klubu, właściwiej ze  s p r z y s i ę ż e n i a,
jeszcze mającego broń w ręku. Zrobiłem krok nadto prędki – nadto namiętny, i to mnie, to
klubowi, to nawet rzeczy publicznej bardzo zaszkodziło.

Rada Administracyjna była zniszczona. Teraz pozostawało okrzesać, a jeżeliby się udało,
całkiem usunąć wpływ osób, które jej swego udzielały kredytu. W tej myśli poszedłem na
klub. Za wiele jednak liczyłem na wpływ, jaki mi się w tym zgromadzeniu osiągnąć udało bez
szczególnych starań, prawie przypadkiem, za wiele podobno na wytrwałość w przedsięwzię-
ciu, na konsekwencją łoiczną ruchomej, lekkowiernej masy, która, póki Konstanty stał za
rogatkami, spójna i zgodna, łatwo się rozpierzchała, gdy pierwsze minęło niebezpieczeństwo.
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Nie było to ciało porządnie uorganizowane. Kto chciał, zapisywał się w poczet członków klu-
bu; wejść tam i wyjść nikomu nie wzbraniano. W to też ugodził Lubecki. Każdą instytucją
najlepiej, najłatwiej psuć przez nią samą, ze środka. W duchu tej zasady nasłano więc tego
wieczora mnóstwo osób na posiedzenie klubu, żeby się w imię miłości ojczyzny sprzeciwiały
dalszym środkom jej ratowania. Posiedzenie było niezmiernie liczne i jak ciągle zbrojne. Ofi-
cjaliści Lubeckiego, którzy bardziej hojnego ministra finansów jak Polskę Zygmuntów ko-
chali, przyjaciele, domownicy, asystenci i kuzyni wielkich panów, którzy rozprzężonej re-
wolucji bardziej jeszcze niżeli obcego despotę nienawidzili, uczniowie Uniwersytetu, których
poczciwe serca, ale za staraniem Szaniawskiego dobrze przyćmione głowy profesor Szyrma,
osobistą ku mnie niechęcią powodowany53, obłąkiwał, których imaginacją podburzał wysta-
wianiem skutków domowej niezgody, którym kazał wierzyć w Lubeckiego i Chłopickiego jak
w ewanielią, dalej poczet episjerów i obywateli Łubieńskiego, dalej wielu jeszcze nie odkry-
tych członków policji tajnej, co o własne drżeli życie, a w klubie szubienicę dla siebie prze-
czuwali, dalej i na koniec adiutanci, cały dobry ton sztabu, i członkowie pewnej kongregacji
założonej przez Aleksandra Wielopolskiego w celach paraliżowania klubu: wszystko to, jak-
by za umówionym znakiem, podało sobie ręce i zeszło, się razem w salach redutowych. Re-
wolucjoniści, radykaliści, spiskowi byli w liczbie daleko mniejszej. Nie przenikając tej tak
prędko dokonanej zmiany, z tą samą śmiałością i otwartością co na pierwszym posiedzeniu
mówić zacząłem: „Przynoszę wam, Mości Panowie, wiadomość bolesną. Żądania wasze nie
wzięły żadnego skutku. Rozwiązano wprawdzie Radę Administracyjną, lecz Rząd Tymcza-
sowy jej miejsce zastępować mający bez jej pozwolenia ukonstytuować się nie chce i, jak
miarkuję, lepszym od niej nie będzie. Mija czas kosztowny ze szkodą kraju. Carewicz ucho-
dzi wolno do ziem zabranych. Ludzie z imionami historycznymi, których mieliśmy za pa-
triotów, nie pozwalają utrudzać jego marszu. Ludzie znani z liberalizmu weszli w otwarte
przymierze z nieprzyjaciółmi kraju.  N i e  u f a j m y  i m i o n o m  h i s t o r y c z n y m. Nie
ufajmy żadnej wziętości, żadnej zasłudze. Generał Chłopicki nie dopełnia swego obowiązku”
– tu mi zaczęto przerywać, sarkać. W uniesieniu, którego wtedy panem nie byłem, które mi
nie dozwalało rozpoznać elementów składających zgromadzenie, zawołałem nieroztropnie:
„Mości Panowie,  C h ł o p i c k i  z d r a d z a  r e w o l u c j ą. Przyszedłem tu oświadczyć
wam, że się usuwam od władzy, która naród stawia nad przepaścią. Dokończmy to, cośmy
zaczęli, idźmy znowu, idźmy wszyscy razem z  b r o n i ą  i postanówmy rząd rewolucyjny.”
Ledwie to skończyłem, powstały głuszące okrzyki jednych bijących na mnie, drugich ujmują-
cych się za mną; a tę okropną wrzawę przecinało świstanie, tupanie i szczęk broni. Grożono
mi śmiercią z różnych punktów sali: „Zginiesz – zginiesz – precz ze stołu!” Śród tego hałasu
zaczął mówić referendarz stanu Albert Grzymała, twierdząc, że ustąpienie z wojskiem w.
księcia przyniesie krajowi wielkie korzyści – że zliberalizuje kraje moskiewskie i zjedna nam
w nich stronników. Pokłóciłem się z Grzymała. Po nim Wojciech Wołowski, biegły adwokat,
zabrał głos w ten sposób: „Jedność, zgoda i zaufanie, Mości Panowie!! Niezgodą, nieufnością
upadniemy! I jacyż to, pytam się was, mężowie stanęli na czele? Oto książę wojewoda Adam
Czartoryski, Polak cnotliwy, oto Niemcewicz, którego sędziwa starość nie podpada zarzuto-
wi, oto Chłopicki, ten wielki żołnierz Napoleona! I któż to tu poważa się ich oskarżać o zdra-
dę? Oto człowiek nieznany, młody, namiętny i ambitny, który tylko samego siebie wynieść
pragnie54. Przeciwię się zdaniu preopinanta55. Jego porywczość najwięcej szkodzi sprawie

                                                
53 Powodem niechęci była krytyka uszczypliwa, nie pamiętam już jakiego pisma p. Lacha Szyrmy, wydru-

kowana przed rewolucją, za której autora on mnie poczytywał.
54 Ostatni zarzut był niesprawiedliwy; ponieważ gdyby mi tylko szło o wyniesienie się osobiste, nie było

urzędu, którego by mi nie ofiarował Lubecki, gdybym był chciał wejść w jego systema. Mogłem zostać w rzą-
dzie albo zostać ministrem, albo czymkolwiek – jak tylu innych. Wolałem jednak dążyć do ustanowienia czystej
rewolucyjnej władzy. Zresztą podług mojego przekonania chcieć wielkiego we władzy udziału dla przewiedze-
nia swej opinii, jeżeli jesteśmy przekonani, że ta opinia sprawę publiczną podnieść może, nie jest jeszcze grze-



60

naszej. Trzeba działać, ale z pomiarkowaniem. Trzeba dać czas mężom stojącym na czele.
Wreszcie jest tu drugi członek Rządu, Ksawery Bronikowski. Ten niechaj powie: czy Rząd,
czy ci mężowie działają rewolucyjnie albo nie? Niechaj to powie pod słowem honoru.” Okla-
ski przerwały mówiącemu, równie huczne, jak było głośne szemranie, które mnie do milcze-
nia przywiodło. Nagle wszystkich oczy obróciły się na prezydującego Ksawerego Bronikow-
skiego. Nastąpiło głębokie milczenie. Bronikowski wystąpił na stół i rzekł: „Jako świadek
dzisiejszych czynności rządowych zeznaję pod słowem honoru, iż Rząd działa rewolucyjnie.”
To powiedziawszy umilkł. Był to dekret śmierci dla klubu. Jak kłosy na polu powiewne są
fale opinii. Wtedy dopiero powstały na mnie groźne odgłosy, gęsta nawet. Sciśniono mnie
dokoła. Chciałem poprzeć moje zdanie, usprawiedliwić wyraz:  z d r a d y, lecz mi tego obu-
rzenie powszechne nie dozwalało. Nie zważając na opór wskoczyłem na stół z karabinem w
ręku. Porwano mnie gwałtem ze stołu i przyłożono bagnety do piersi. Zgroza doszła do tego
stopnia, że jedynie przyjaciołom, którzy mnie w tej chwili otoczyli i wyprowadzili z sali na
dziedziniec, winien byłem ocalenie mego życia. „Oszczerca – terrorysta – Robespierre pol-
ski” – te mnie tylko, gdym co tchu umykał, zalatywały odgłosy. Dlaczego jednak Bronikow-
ski, z którym od dawna zostawałem w stosunkach najściślejszej przyjaźni, z którym razem
siedziałem w więzieniu u Karmelitów przed rewolucją, zadał mi publicznie tak wyraźną nie-
prawdę? – dzisiaj jeszcze dobrze nie pojmuję. Działaliż ci ludzie rewolucyjnie, którzy carewi-
czowi z wojskiem uchodzić pozwalali? Czyż to Bronikowskiemu wiadome nie było? Lecz
może go do tego zaprzeczenia ówczesny skład klubu zniewalał; może w rzeczy samej takie
miał przekonanie; może też nie chciał tak ostro zerwać z ludźmi, których (daleko przezorniej-
szy ode mnie) pokonać nie spodziewał się; jakożkolwiek bądź, ten krok z jego strony był bar-
dzo niepolityczny; gdyż wkrótce potem zaczęto wołać: „Precz z klubistami – klub niepo-
trzebny – niech żyje książę Adam i Chłopicki!!” Akademicy pogasili świece i dogorywające
lampy. Adiutanci dobyli szabel, krzycząc: „Niech przepadną zapaleńcy!” Tych, którzy posie-
dzenie przedłużać chcieli, rozpędzono bagnetami.

Nazajutrz puszczone zostało w obieg pismo periodyczne pod tytułem „Polak Sumienny” z
drukarni bankowej, będącej pod rozkazami ministra skarbu. Partia Lubeckiego zrobiła mi ten
honor, że pierwsze kolumny swego urzędowego organu poświęciła zarzutom przeciwko mnie
wymierzonym, nie bardzo jednak sumiennym. Prócz tego oddzielnych mnóstwo paszkwilów
rozrzucono w mieście i po województwach. Nie zrażony bynajmniej ani wczorajszą sceną na
klubie, ani artykułem gazety, widząc, że klub, częścią przemocą, częścią intrygą zachwiany,
nie mógł być dłużej instrumentem rewolucyjnym, postanowiłem chwycić się ostatecznego
środka i spróbować, czy się nie uda złamać rosnących przeszkód jednym zamachem silniej-
szym niżeli wszystkie poprzednie. W tym celu z rana dopadłszy konia przebiegałem ulice
Warszawy, przekładając oficerom i żołnierzom, jak źle rzeczy stoją. Argument: „że trzeba
dopędzić carewicza, wziąć gwardią w niewolę, a usunąć tych, co ją puścili” – trafiał do prze-
konania wielu. Dowódzcy małych oddziałów nie sprzyjali Lubeckiemu, w części już i Chło-
pickiemu. Gdzie mogłem, napomykałem na wodza Szembeka, jako tęgiego żołnierza a najza-
cniejszego Polaka. Obiecywano mi pomoc w potrzebie. Zaawanturowałem się, że tak po-
wiem, nadto daleko, żebym mógł cofnąć kroku. W tych zabiegach było tyle prawie rzetelnego
przekonania, iż to, czego chciałem, zbawi sprawę, ile namiętności, w części nawet względu na
niebezpieczeństwo osobiste. Nie tracąc ani jednego momentu udałem się potem do Szkoły
Podchorążych, która na ulicy Orlej stała pod gołym niebem. Tu przeciwko obrotowa jaki
rzecz brała, panowało największe nieukontentowanie. Szkoła Podchorążych wszystko wtedy
mogła. Miałem tam wpływ przez brata i wielu przyjaciół. Oświadczyłem wręcz tej dzielnej
młodzieży: „że Chłopicki zawodzi nadzieje narodu; że Lubecki powagę księcia Czartoryskie
                                                                                                                                                   
chem w rewolucji. Raczej jest grzechem nie mieć żadnej opinii i wchodzić do władzy  b e z  m y ś l i, jedynie dla
zrobienia kariery.

55 przedmówcy
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go, Niemcewicza i innych patriotów przeciwko powstaniu obraca; że na koniec, jeżeli
Szkoła, która zaczęła rewolucją, nie zbawi jej w tej zaraz chwili wielką energią, wszystko
niepochybnie wróci do dawnego porządku”. Podchorążowie usłuchali mnie; zaczęli nabijać
karabiny. Zamiarem moim było pójść z nimi natychmiast do Banku – p o  c o? Na to odpo-
wiadam szczerze, jak natenczas myślałem: ażeby pewien mózg finansowy prysnął, jeżeli nie
pod same gwiazdy – według wyrażenia Heinego – to przynajmniej pod sklepienie bankowe, i
tym sposobem zreflektował inne mózgi mniej zatwardziałe. Umarli bowiem nie tylko nie
mówią, ale mają jeszcze i tę zaletę, że się nie mylą i pomyłkami swymi kraju w przepaści nie
ciskają. Ten ostatni argument mógł wymowniej niżeli klub dowieść, „czego chce rewolucja”.
Ale Piotr Wysocki spotkawszy przypadkiem Szkołę i mnie na Lesznie, gdy mu oznajmiliśmy
zamiar udania się do Banku, wahać się począł: „Kogóż szanować będziemy, mówił, jeżeli nie
tych, którzy teraz wspólnie z Lubeckim działaja? Wiem ci ja, że rzeczy źle poszły, lecz bez
wielkiego rozlewu krwi tych przeszkód nie pokonamy.” Mimo nieograniczone zaufanie, jakie
Szkoła pokładała w szlachetnym charakterze Wysockiego, nie od razu te słowa trafiły do jej
przekonania. Ja prosiłem Wysockiego, żeby stanął na naszym czele i prowadził nas do Banku.
Starałem się wmówić w niego, że jemu, jako twórcy rewolucji, rząd nowy w tym charakterze
ustanowić wypada. Świadomsi interesu publicznego podchorążowie przekładali mu, że się
obejdzie bez rozlewu krwi; ja mu szepnąłem w ucho, „że tylko jedną głowę, która kieruje
kontrrewolucją, poświęcić trzeba”. Natenczas Wysocki klękając na bruku przed szeregiem
powiedział: „Nie inaczej jak po moim trupie pójdziecie do Banku.” Szkoła wróciła zaraz na
swoje stanowisko. Zamiar spełzł na niczym, ale mnie wprawił w największe niebezpieczeń-
stwo.

Walka opinii trwająca na wielu punktach stolicy, posiedzenia klubu, coraz ściślejsze
związki żołnierza z ludem, naturalne stąd wynikające osłabienie karności w wojsku: wszystko
to tak dalece oburzało generała Chłopickiego, że kilka razy w tych dwóch dniach chciał do-
wództwo naczelne składać. Był w ciągłym ten generał rozjątrzeniu, w ciągłej gorączce. Wiel-
ki książę miał sobie zaręczony wolny ustęp z Królestwa; tymczasem oddział szaserów pod
Skarżyńskim, dla odwetowania na Moskalach niesławy w opinii, napadł na tylną straż Kon-
stantego. Chłopicki dowiaduje się o tym i narzeka w wyrazach najostrzejszych na niesubor-
dynacją. Doniesienia, przesadzone zapewne, to o tym, co klubiści przeciwko niemu mówili,
to o tym, co dopiero zaszło w Szkole Podchorążych, przysparzały mu niesmaku i żółci. Dalej
dwa tylko pułki miały być w mieście, Szembeka i Skrzyneckiego; inne otrzymały rozkaz po-
zostania w okolicach, które zajmowały: tymczasem Krukowiecki jakby na nieszczęście zja-
wia się w Warszawie! Chłopicki go widzi, łaje od słów ostatnich, w odwecie słyszy od niego
równie cierpkie wyrazy, wpada w największą furią, dostaje rodzaju apopleksji i kładzie się do
łóżka. To ostatnie zdarzenie mnie przypisano. Partia Lubeckiego kazała zaraz rozgłosić, „że
ja wszedłem do mieszkania generała Chłopickiego i nazwałem go  z d r a j c ą, co tak roz-
gniewało generała, że zasłabł niebezpiecznie i o mało życia nie stracił”. W skutku tej wieści,
która się jak błyskawica rozleciała, lud i wojsko napełniło plac przed Bankiem i dziedziniec
pałacu Zamojskich, gdzie Chłopicki, jak mówiono,  d o g o r y w a. Powstała wielka egzaspe-
racja; kotary czarne i zielone, spuszczone na znak żałoby z okien słabego generała, okazy-
wały niebezpieczeństwo. Pospólstwo w kilku punktach stolicy zaczęło stawiać szubienicę dla
mnie, żołnierze rozsiekać mnie chcieli, a Lach Szyrma, komendant akademików, rozstrzelać.
Ten profesor rzeczywiście złożył na mnie sąd doraźny, otoczył strażą dom, gdzie mieszkałem,
kazał zabrać papiery i ogniste w imieniu gwardii akademickiej rozpisywał adresy do księcia
Czartoryskiego, do Chłopickiego, do Lubeckiego, do Niemcewicza, zaręczając, „że akademia
s w ó j  s z t y l e t  u t o p i  w piersiach zapaleńca, który tych znakomitych mężów śmiał ob-
razić”. Nie mogłem nigdzie przechować się w Warszawie: poszukiwany wszędzie, otoczony
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nagle przed Bankiem od pospólstwa i żołnierzy, musiałem przyjąć w tym położeniu ofiaro-
wane sobie w rządzie schronienie, w pokojach tego samego ministra, który całą na mnie stoli-
cę obruszył.56

Kontrrewolucja wychodziła zwycięsko z zapasów z klubem, który nastawszy dużo strachu
osłabł i rozsypał się jak każde zbiegowisko nie uorganizowane, podobny osie, która po ukłu-
ciu natychmiast żądło traci i umiera. Systema Lubeckiego przemogło; wzięło tylko kształt
inny. Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego (gdyż ten dodatek, znamionować mający spra-
wę w ośmiu tylko województwach, nie bez racji przybrano) utworzony z Wydziału Wyko-
nawczego Rady Administracyjnej, nie mogąc z niej wprost za podpisem Sobolewskiego, o co
bez skutku na niego i Lubeckiego nalegano, wypłynąć, sam się na koniec na dniu 4 grudnia
ukonstytuować musiał i dwie rzeczy przedsiębrał: nasamprzód zyskać zaufanie narodu, a po
wtóre silnie powściągać wszelkie uniesienia z dołu, które by go na tej drodze dalej, niżeli
zamierzał, popchnąć chciały. Język publiczny nowej władzy, równie ostrożny, równie dwu-
znaczny jak Rady Administracyjnej, więcej Petersburg niżeli Warszawę zdawał się mieć na
względzie. Ciekawe są pobudki, którymi Rząd Tymczasowy osłaniał wzięcie steru publicz-
nych interesów: „Rada Administracyjna – w ten to sposób ogłaszali akt instalacji swojej ksią-
żę Czartoryski, Kochanowski, Pac, Niemcewicz, Dembowski, Lelewel i Ostrowski – w po-
większonym wskutek postanowienia z dnia 30 listopada rb. składzie swoim, nie mogąc z jed-
nozgodnych ze wszech stron doniesień, ciągle jeszcze nadchodzących, powątpiewać, iż za-
ufania narodu nie posiada, i przekonawszy się, że w dzisiejszych okolicznościach Rada ta
Administracyjna steru Królestwa nie może prowadzić, uznała być rzeczą nieodzownie dla
ogólnego dobra konieczną oświadczyć, iż zarząd Królestwa przy niej teraz pozostać nie może.
Gdy zaś wszelkiego rodzaju i najprzeważniejsze pobudki, czy to interes narodu,  c z y  i n t e-
r e s  k r ó l a, nie mogącego dla odległości rezydencji jego dzisiejszym kraju zaradzić potrze-
bom, natychmiastowego ustanowienia magistratury władzę najwyższą sprawować mającej
wymaga:  d l a t e g o  c z ł o n k o w i e  p r z e z  R a d ę  A d m i n i s t r a c y j n ą  d o
s k ł a d u  j e j  z a w e z w a n i, istotną narodu potrzebą znagleni, w  z a m i a r z e  z a p o-
b i e ż e n i a  o p ł a k a n y m  b e z r z ą d u  s k u t k o m, stanowią, co następuje: art. l.
u s t a n a w i a  s i ę  R z ą d  T y m c z a s o w y  itd”. Byłże to więc organ powstania, który
tak przemawiał? Rada Administracyjna sama na swój pogrzeb nie dzwoniła, nie rozwiązała
się sama; wysadzała tylko innych naprzód, żeby za nią powiedzieli Polsce i carowi, że straciła
n a  t e r a z  siłę potrzebną do utrzymania porządku. Członkowie Rządu Tymczasowego nie
oświadczali narodowi: „o t o  p o w s t a l i ś m y  d l a  d ź w i g n i e n i a  P o l s k i”, nie
wzywali współbraci za Bugiem do wspólnictwa w tym szlachetnym dziele, broń Boże! Da-
wali oni tylko do zrozumienia narodowi, że nić tradycyjna władzy nie została zerwana, że oni,
c o  w y s z l i  z  R a d y  A d m i n i s t r a c y j n e j, mają cokolwiek więcej jak ona  s i ł y
do ukrócenia anarchii, do utrzymania wewnętrznego porządku w  i n t e r e s i e  k r ó l a,
nadto oddalonego, aby to sam mógł teraz uczynić. Część ta Rady Administracyjnej po wy-
                                                

56 Od tej dopiero chwili, a zatem po wyczerpaniu wszystkich środków działania, zacząłem uważać siebie za
pokonanego zupełnie. Opuszczony od przyjaciół, w klubie zawiedziony przez Bronikowskiego, w Rządzie przez
Lelewela, w Szkole Podchorążych przez Wysockiego, uległem pod ciężarem publicznej niechęci i o mało co nie
spłonąłem pierwszy w tym ogniu, który naniecić było moim usiłowaniem. Jako jeniec rewolucji działającej
wbrew własnemu interesowi, miałem sposobność poznać bliżej księcia Lubeckiego, w którego domu się ukry-
wałem. Postępował on sobie ze mną najuprzejmiej i rozmawiał po kilka godzin. Przekonałem się, że nie było
nadeń zręczniejszego człowieka w Polszcze, ale zarazem więcej upartego w swym systemie, które zależało na
tym, żeby dobro kraju naszego  c a ł e g o  opierać na najściślejszym związku z cesarstwem. Starałem się go
przekonać, że powstaliśmy w chwili wielkiego osłabienia Moskwy; temu wierzyć nie chciał. Mówiłem mu: że
potęga nasza, gdyby razem powstały ziemie zabrane, jest tak wielka, że Moskwa zostałaby wyrzucona przez to
samo z Europy. Zwracałem szczególniej uwagę jego na rolę, jaką gra zabór Polski w systemie politycznym pań-
stwa rosyjskiego. Na to milczał. Gdy mu wspomniałem, że powinniśmy byli Konstantego zatrzymać, ogłosić go
carem w Warszawie i z jego odezwami ruszyć do Litwy – natenczas odstąpił o kilka kroków ode mnie. Był to
zawsze minister – i tylko minister Mikołaja, człowiek niepospolity, ale nie Polak.
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osobnieniu się z niej nie miała zatem odwagi stanąć na nowym rewolucyjnym gruncie i
wchodziła cała w politykę ministra skarbu, której charakter  m e d i a c y j n y  wyżej ozna-
czyłem.

Pomimo tylu tak silnych, tak zrozumiałych okazów ducha ludu i wojska, przeważała tedy
ciągle ta sama myśl:  z a c h o w a n i a  k o n g r e s o w e g o  k r a j u  c a r o w i, wyjedna-
nia ulepszeń konstytucyjnych dla Królestwa. Rada Administracyjna, ta elastyczna magistratu-
ra, rozszerzając się i okrzesując, przyjmując w siebie nowe elementa coraz innego kalibru, to
z senatu, to z izby poselskiej, to nareszcie z klubu, wśród tych natężeń politycznych ani na
moment nie spuszczała z swej uwagi owego celu; więcej powiem: zaczęła uzbrajać Królestwo
dla poparcia okazem gotowości do obrony tego wszystkiego, co w Petersburgu pod wpływem
wypadków wyargumentować postanowiła dla Polski nadwiślańskiej. Pośrednictwo Lubeckie-
go między 29-ym i carem miało być bronią odporną w potrzebie zaostrzone! Z tego to źródła
wyniknęły rozporządzenia Rady Administracyjnej dotyczące organizacji Straży Bezpieczeń-
stwa w całym Królestwie, rozporządzenia wyborne, wydane jeszcze na dniu 2 grudnia, wyko-
nywane bardzo szybko, malujące całą przebiegłość ministra skarbu, nawet śmiałość, z jaką
zagrożony swój kredyt na dworze moskiewskim ratować przedsięwziął. Powoływał on do
broni w każdym mieście w  p r z e c i ą g u  t r z e c h  d n i  całą ludność męską liczącą od lat
18 do 45, prócz duchownych i urzędników w czynnej służbie. Prezydentom czy burmistrzom
miast i miasteczek dano oddzielną instrukcją postępowania w tej mierze. Straż Bezpieczeń-
stwa składali: l. właściciele nieruchomości; 2. kupcy; 3. naczelnicy rękodzielni, rzemiosł i
warsztatów; 4. czeladź. Pierwszych obowiązkiem było wybrać spomiędzy siebie setników, a
wspólnie z naczelnikami rzemiosł i rękodzielni dziesiętników. Tak uformowanym setniom i
dziesiętniom Straży Bezpieczeństwa, opatrzonym w broń palną, kosy i piki, dwa razy na ty-
dzień zgromadzać się nakazano, a prócz tego codziennie kolejno dla odbywania patrolów
nocnych, wartowania przy rogatkach itd. Jakkolwiek minister skarbu i Sobolewski zaręczali
urzędownie w gazetach, że to tylko czynią w  z a m i a r z e  z a p e w n i e n i a  s p o k o j-
n o ś c i  p u b l i c z n e j  oraz ażeby „przy zmieniać się mających konsystencjach wojska
obwarować własność i bezpieczeństwo osobiste”; jakkolwiek zresztą Rada Administracyjna
schodząc z placu „czułe wynurzała podziękowania wojsku, Straży Bezpieczeństwa i młodzie-
ży akademickiej, że  o b a r c z o n e  c i ę ż a r e m  p r z y w r ó c e n i a  z a g r o ż o n e g o
p o r z ą d k u  wszystkie przezwyciężały trudności”, zawsze jednak był to silny gest ze strony
Lubeckiego, mający wpoić w cara przekonanie, „że z tej Straży Bezpieczeństwa  m o g ą
b y ć  t ę g i e  p u ł k i  l i n i o w e”, a zatem, że w najgorszym razie będzie  m u s i a ł  coś
zrobić dla Polski kongresowej, dla administracji tego kraju,  d l a  s w e g o  u l u b i o n e g o
m i n i s t r a, po części i dla ziem zabranych, które ten minister, jakem wyżej powiedział, pod
swój zarząd skarbowy, nie naruszając bynajmniej granic carstwa i Królestwa, podciągnąć
usiłował. Komisje wojewódzkie poprzesyłały te rozporządzenia sztafetami do komisarzów
obwodowych, a za ich pośrednictwem burmistrze najodleglejszych miast Królestwa w 48
godzinach o tej organizacji uwiadomieni zostali. Prócz tego zalecał Wydział Wykonawczy
Rady Administracyjnej komisarzom obwodowym, ażeby bez najmniejszej zwłoki kazali
wszystkim dymisjonowanym żołnierzom i podoficerom wojska polskiego zbierać się w miej-
scach, gdzie były dotąd komory i sztaby pułków. To ostatnie postanowienie nie wyszło na
jaw wprost z Wydziału Wykonawczego, lecz z biura komisji województwa mazowieckiego,
której prezes, Rembieliński, biegły i sprężysty organizator, przypomniawszy sobie czasy
Księstwa Warszawskiego, okazywał z początku energią nadzwyczajną, zapewne w nadziei
wielkiej i świetnej w powstaniu kariery. Na koniec wezwała Rada Administracyjna obywatel-
skie rady wszystkich województw, ażeby zebrały się na dzień 15 grudnia „dla wspierania
swym światłem działań rządowych”. Tym sposobem całe Królestwo w mgnieniu oka poru-
szone zostało. Rząd Tymczasowy wszedł w tego ducha i jeszcze krok jeden postąpił dalej:
albowiem pomknął uzbrojenie z  m i a s t  d o  w i o s e k  i generałowi Chłopickiemu do-
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wództwo nie tylko nad wojskiem regularnym, lecz nad całą siłą zbrojną, Strażą Bezpieczeń-
stwa, i  p o w s t a n i a m i  (wyraz po raz pierwszy w języku rządowym użyty) poruczał.
„Polacy! – mówił ten rząd – przyszła już kolej szczęśliwa, w której wszystkie siły narodu z
całą dzielnością rozwijać się i w  o b r o n i e  s w o b ó d  n a r o d o w y c h  stawać powin-
ny.” W obronie tylko swobód narodowych (uważajmy pilnie), nie w obronie dawnych gra-
nic!! Domagać się koncesji i ich rękojmi w granicach Królestwa, pokazać, że to żądanie go-
towi jesteśmy nawet na ostrzu bagnetów położyć Najjaśniejszemu Panu za warunek ostatecz-
ny pokoju: ta była cała zagadka nowego gabinetu, to położenie jego względem nocy 29-go.

Wszakże nie dość było uzbroić myśl rządowego pośrednictwa między powstaniem i Mi-
kołajem, myśl z gruntu kontrrewolucyją, wypaczającą cały tok publicznego interesu, zamie-
niającą w chimerę całe dzieło insurekcji dwudziestego dziewiątego listopada, która tylko w
najezdnym, prędkim poruszeniu ziem zabranych mogła wynaleźć dla siebie loikę stanu: pozo-
stawało jeszcze tę myśl zgubną i błędną okryć powagą narodowej ośmiu województw repre-
zentacji. Ułamek sejmu, który, jako się wyżej rzekło, obradował w stolicy na dniu 1 grudnia i
deputacją do Rady Administracyjnej z swego wysyłał grona, poruszył był już za natchnieniem
jednego z obecnych posłów, Szanieckiego, materią adresu do cesarza, zapewniać mającego:
„że pragniem trwałego przymierza z Rosją; że za króla Polaków przyjmujemy bądź Mikołaja,
bądź kogo z członków jego rodziny:  b y l e b y  k o n s t y t u c j a  d o z n a ł a  z m i a n
mających być uchwalonymi przez obiedwie izby, końcem zabezpieczenia się przeciwko sa-
mowładztwu króla i nadużyciom rządu; zaś środkami tego zabezpieczenia mogłyby być: zbie-
ranie się sejmu normalne co dwa lata, wspólna inicjatywa obu izb z królem i wybór marszałka
przez izbę”.57 Wszystko zawierały te słowa: całą historią dwumiesięcznej straty czasu, całą
historią sprowadzenia publicznego interesu  z  p r o s t e j  d r o g i  o b c e s o w e g o  n a j a-
z d u  n a  k r z y w ą  d r o g ę  k o n s t y t u c y j n e g o  o d p o r u, cały proceder nieszczęść
naszych od rzeczy zrozumiałej dla ludu, od Polski, do czczej teorii, do niezrozumiałej metafi-
zyki monarchiczno-reprezentacyjnej. Okoliczność ta mało znacząca w sobie, przez jednego
tylko posła przypadkiem nastręczona, nie wiem, czy poparta, być nawet może puszczona na
razie w zapomnienie, okazywała jednak dowodnie, w części pozwalała przeczuwać sposób, w
jakim obie izby zapatrywać by się mogły na naturę, potrzeby i kierunek tej sprawy. Rządowi
Tymczasowemu szło tylko, jak widzieliśmy, o konstytucją, rządowi z członków senatu i izby
poselskiej złożonemu, a zatem rządowi będącemu  c z ę ś c i ą  s e j m u. Fragmentowi sej-
mowemu, który za granicą władzy rezonował, szło także tylko o konstytucją. Przeto: czegóż
by innego sejm cały, którego wierzchołki podpierały Lubeckiego w Warszawie, żądać mógł
albo chciał? Stąd wynikał, bo musiał wynikać (bo to było w naturze rzeczy), prosty wniosek:
„zwołać sejm, ponieważ sejm nic innego żądać nie może i nie będzie, tylko konstytucji”. Jed-
na tylko w tym nasuwała się trudność: kto ma zwołać sejm? Lubecki nie chciał, bo według
ustawy konstytucyjnej tylko monarsze to prawo służyło. Zwołanie sejmu bez króla było ak-
tem rebelii, a Lubecki tylko pod imieniem króla rewolucją do swoich widoków nakłaniać
usiłował, zaś od uczestnictwa w czynach niezgodnych z tym imieniem wymawiał się stale.
Od roku 1822 zostawały wybory sejmowe pod wpływem coraz dzielniejszym rządu. Lubecki
był pewien – bo nie mógł myśleć inaczej – że gdy się sejm zbierze, on czy inni tak go nastroić
potrafią, iż pomimo wpływu opinii rewolucyjnej na obrady, rzeczy krom pewnych wewnętrz-
nych modyfikacji nie wyszłyby z granic kongresowego status quo. Z tym wszystkim izby
zwołać nie chciał, bo mniemał, że to jest akt rebelii.

Historia w braku dowodów materialnych ma swój rachunek przybliżony i nieraz musi na
nim tylko polegać. Znajdując się w tym przypadku bez dowodów materialnych, ledwo bym
jednak z pewnością rzec nie mógł: że sejm nie dla złożenia z tronu Mikołaja był zwołany. Do

                                                
57 Wyrazy wyjęte z pisma p. Szanieckiego pod tytułem Działania izby poselskiej umieszczonego w gazecie

„Dziennik Powszechny” [11 XII 1830].
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tego wniosku znaglają wszystkie fakta, wszystkie charaktery, położenie, stan i pojęcia osób
działających na tej scenie. Że skutek wbrew przeciwny zamierzonemu skutkowi stąd wynik-
nął: czyż to ich winą było?...

Czego Lubecki zrobić nie chciał, to mógł zrobić Rząd Tymczasowy, działający wprawdzie
nie w imieniu, ale, jak się sam wyrażał, w  i n t e r e s i e  k r ó l a. I rzeczywiście rząd ten,
odwoławszy się do artykułów ustawy konstytucyjnej i statutu organicznego o reprezentacji
narodowej, obiedwie izby sejmowe wezwał, ażeby się zebrały w Warszawie na dzień 18
grudnia, termin otwarcia sejmu zostawując do woli senatorów i posłów, mianowicie zaś pod-
dając artykułem oddzielnym pod uchwałę sejmową „d a l s z e  i s t n i e n i e  s w o j e  jako
władzy i  w a r u n k i  t e g o  i s t n i e n i a”. Warunkiem istnienia Rządu Tymczasowego
cóż było? Było oczywiście powstanie, były wypadki 29-go, z których wypłynął. Więc Rząd
Tymczasowy tym delikatnym obwinionym wyrażeniem, jeśli je głębiej rozważyć zechcemy,
oświadczał krajowi najdobitniej, jak tylko być może: „To wszystko, co się dotąd stało, jest
nielegalne, jest  b e z p r a w i e m – przeto insurekcją  z a w i e s z a m y  do terminu otwarcia
izb sejmowych – dopiero uchwała sejmowa wyrzecze, czyli noc 29-go była czymś więcej jak
zgiełkiem ulicznym,  j a k  s m u t n y m  z d a r z e n i e m.” Ale umysły były tak jeszcze nie-
doświadczone w materiach stanu, tak zajęte bieżącymi wypadkami, że to podanie w wątpli-
wość insurekcji jako  c z y n u, to zakwestionowanie jej i odroczenie przez Rząd Tymczasowy
do pewnego czasu jako prawdy zapisanej w sercach Polaków, że ta, mówię, apelacja od aktu
siły do najniewłaściwszego sądu, bo do sądu reprezentantów części Polski wybranych pod
wpływem tego samego obcego despotyzmu, przeciwko któremu naród w masie powstawał,
nikogo nie zatrważały – nawet i nie obeszły. Rząd Tymczasowy pootwierał kościoły i szkoły.
Klub, który do insurekcji przywiązywał wyobrażenie potoku  n i g d y  n i e  s t o j ą c e g o
n a  m i e j s c u, był wniwecz obrócony. Sejm przypadał do wszystkich głów. Zajmował, jak
widzieliśmy, dawniej jeszcze sprzysiężenie; zajął potem stolicę i całą Polskę kongresową.

Rewolucja stanęła na miejscu; Rząd Tymczasowy powiedział jej: „że dalej nie pójdzie,
dopóki się nie zbiorą posłowie i senatorowie”. Lecz czyż tymczasem stolica poruszona przez
wypadki 29-go, ośmielona przez klub i odstąpienie w. księcia, nie mogłaby pójść dalej, jak
rząd zamierzał, jak wymagała polityka ministra skarbu? Któż by do tego oznaczonego termi-
nu zdołał dotrzymać na wodzy wybiegło z karbów obcego jedynowładztwa części pospól-
stwa, części miasta, przede wszystkim zaś owe kluby  d e m a g o g i c z n e  odrastać mogące,
rozprzęgłe wojsko i  z a p a l e ń c ó w? Wszystkich oczy obróciły się do Chłopickiego: on
jeden mógł uchylić tę słuszną obawę, która trapiła kontrrewolucją; on jeden rzeczy tak, jak
były, jak je ukartowałą konwencja zawarta w Wierzbnie z carewiczem, jak je potem ukołysał
Rząd Tymczasowy, mógł zachować do uchwały sejmowej – do 18 grudnia.

Wskutek owej zatargi z Krukowieckim oraz wielu innych przyczyn, o których nieco wyżej
napomknąłem, Chłopicki, człowiek porywczy, temperamentu nadzwyczaj gwałtownego, za-
padłszy w ciężką niemoc, kazał sobie krew puścić i przez cały dzień 4 grudnia chorował.
Dowództwo naczelne złożył i zaręczał uroczyście, że go na powrót nie weźmie. Błaganie,
prośby nic nie pomagały. W wojsku panowała ta idea, że tylko on, a nikt inny, na pole chwały
wyprowadzić je potrafi. Naród cały podzielał to uprzedzenie.  B o h a t y r  w łóżku tym ja-
śniejszą chwałą był przyodziany, tym silniejsze na klubistów, że go o słabość przyprawili,
powstawały okrzyki. Wszelkie imię popularne zagrożone, jak wiadomo, w większą tylko ro-
śnie potęgę. Klub w tym nieszczęśliwym wydarzeniu grał tedy rolę  m a c h i n y  p i e k i e l-
n e j, która pękając, zamiast zniszczyć, silniej jeszcze władzę przez ten zamach wylecić mają-
cą w powietrze ugruntowała w opinii.

Od niebezpieczeństwa do ubóstwienia krótka droga. Chłopicki został kolosem. Dnia 5
grudnia z rana Rząd Tymczasowy, który potrzebował zbrojnej podpory, wyprawia do niego w
poselstwie, po wielu poprzednich staraniach, księcia Czartoryskiego i Niemcewicza. Ci dwaj,
w towarzystwie Władysława Zamojskiego, wszedłszy do pokoju wielkiego pacjenta rewolu-
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cji, zaklinali go w imieniu ojczyzny, żeby tej sprawy nie opuszczał. Nie od razu jednak Chło-
picki myśl swoje objawił. Wymawiał się najuporczywiej od przyjęcia dowództwa nad woj-
skiem z władzą nawet nieograniczoną, jaką mu dwaj członkowie Rządu ofiarowali. Długo
trwały namowy, zaręczenia, że mu wszystko będzie posłuszne. Niemcewicz, gdy prośby jego
nie brały skutku, rozpłakał się. Wtedy nareszcie Chłopicki zrywa się nagle z łoża i powiada:
„Ponieważ panowie tego koniecznie chcecie, to dobrze! – wezmę władzę w ręce, ale władzę
nieograniczoną – dyktatorską – innej wcale nie chcę. Potrzeba mi  d y k t a t u r y  do utrzy-
mania  k a r n o ś c i.” Księciu Czartoryskiemu i Niemcewiczowi podobała się ta myśl, której
jednak w jej całej rozciągłości natenczas nie obejmowali. Władysław Zamojski ujął za nogi
Chłopickiego dziękując mu rzewnie imieniem ojczyzny, że taką, tak zbawienną dla nas,
otwierał drogę. „Wezmę dyktaturę do zebrania się sejmu – mówił dalej Chłopicki – ale, pa-
nowie,  t o  s e k r e t  n a j w i ę k s z y – pan Niemcewicz niechaj mi zaraz napisze prokla-
macją do wojska!” – Obecni odeszli z niemałą w sercu pociechą.

Atoli rzec nie można, żeby ta myśl dopiero za ich przybyciem wylęgła się w głowie Chło-
pickiego. Była już o tym mowa w dniu poprzednim na wieczorze u pani Wąsowiczowej. W
Rzymie, jak dzieje świadczą, najważniejsze zmiany w rządzie, w składzie nawet społeczeń-
skim Rzeczypospolitej, z podniet niewieścich pochodziły. Polki, równie dzielne jak Rzy-
mianki, żywiły w sobie po wszystkie czasy ducha politycznego. Na wieczorze u pani Wąso-
wiczowej wspominano: iż Rząd Tymczasowy władzę nieograniczoną ma dać generałowi
Chłopickiemu, na co pani Wąsowiczowa odpowiedzieć miała: „że dyktatura należy do rzeczy,
które się biorą, a nie dają”. Ta dowcipna uwaga, być może, przypadła do przekonania gene-
rała Chłopickiego. W istocie: władzę nieograniczoną, władzę  ż y c i a  i  ś m i e r c i  któż
mógł nadać człowiekowi mocniejszemu od wszystkich, kochankowi ludu? Człowiekowi, któ-
ry był de fait dyktatorem? Jakożkolwiek bądź, to pewna, że Chłopicki jeszcze przed owymi
odwiedzinami księcia Czartoryskiego i Niemcewicza naznaczył był godzinę jedenastą do-
wódzcom wojska, Szembekowi, Krukowieckiemu i Skrzyneckiemu, żeby przyszli do niego.
Po odejściu deputacji rządowej przywołał ich do siebie i otrzymawszy od nich uroczyste za-
pewnienie,  ż e  g o  w s z y s t k o  s ł u c h a ć  b ę d z i e, polecił im, żeby wojska obecne w
Warszawie zebrali na placu Broni na godzinę drugą po południu.

Tymczasem zaszło szczególne nieporozumienie. Czartoryski i Niemcewicz mniemali, że
Chłopicki pod wyrazem  d y k t a t u r a  wyobraża sobie władzę nieograniczoną tylko nad
wojskiem, potrzebną do prędszego przywrócenia rozprzężonej przez te dni karności. Wróciw-
szy zatem do Rządu napisali wspólnie z innymi jego członkami nominacją poruczającą gene-
rałowi Chłopickiemu władzę  n a j r o z c i ą g l e j s z ą, jaka tylko być może, ale tylko nad
wojskiem; tę nominacją opatrzoną swymi podpisami posłali oni do pałacu Zamojskich, gdzie
generał Chłopicki przemieszkiwał. Nikomu bowiem przez myśl nie przeszło, żeby dyktatura
nawet rzeczy cywilne, rządowe obejmować miała.58

Chłopicki otrzymuje to pismo i wpada znowu w gniew niepohamowany. Postępek księcia
Czartoryskiego, napisanie nominacji, nazwał  z d r a d ą. Prosił o sekret: Czartoryski i Niem-
cewicz ten sekret stanu wyjawili Rządowi! Mniemał prócz tego Chłopicki, że to był zręczny
fortel ze strony księcia, żeby mu cząstkę władzy absolutnej przez samo ofiarowanie onej
umknąć, żeby mianowicie rządy zwierzchnie zatrzymać przy sobie, jego zaś tylko po prostu
wykierować na komendanta siły zbrojnej. On chciał się sam postawić (według rady pani Wą-
sowiczowej), a tu go stawiono i mianowano. Więc ktoś był jeszcze większy nad niego! Stąd
niezmierne, niewypowiedziane uniesienie. Ubiera się czym prędzej w mundur generalski,
klnie po obozowemu, przypina krzyże francuskie i polskie, wchodzi potem do Rządu i z naj-
                                                

58 Pod tym względem mylono się. Każdy wódz naczelny, a Chłopicki był nim od 30 listopada, ma władzę
najrozciąglejszą nieograniczoną w wojsku; do utrzymania karności innej nie potrzebuje. D y k t a t u r a  n a
ż o ł n i e r z y  jest wyrazem nie mającym żadnego znaczenia. Dyktatura jako władza obejmowała wszystko,
inaczej nie byłaby dyktaturą.
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większą dumą rzucając nominacją, którą mu przysłano, i uderzając pięścią o stół oświadcza,
„że niczyjej nominacji nie potrzebuje, że sam bierze władzę nieograniczoną i że ją sprawować
będzie przez  d n i  k i l k a n a ś c i e, póki się sejm nie zgromadzi”.59 To powiedziawszy i
ostro zaleciwszy członkom Rządu Tymczasowego, żeby mu byli posłusznymi, wyszedł z rzą-
dowej sali, wsiadł na konia i z całym sztabem swoim ruszył poważnie i okazale na plac Mar-
sowy, gdzie go zebrane wojsko oczekiwało.

Między 3 i 4 po południu otoczony licznym orszakiem oficerów rozmaitego stopnia i broni
przybył tam konno. Postawa wzniosła, wyraz męski twarzy, wzrok bystry, głos donośny:
wszystko rycerza, bohatyra, co w swą żelazną prawicę lejc rządu chwyta dla pogromu wro-
gów, oznaczało. Za nim tłumem cała się Warszawa wysypała. Przyjmowały go okrzyki ludu i
wojsk śród odgłosu muzyk pułkowych, brzmiących melodiami narodowymi. Warszawska
Straż Bezpieczeństwa, albo, jak ją już nazywano Gwardia Narodowa, miała także swą muzy-
kę. Objechawszy szyki przemówił Chłopicki nasamprzód do Szkoły Podchorążych, wspo-
mniał o jej bohatyrskim poświęceniu się i przyrzekł odznaczenie zaszczytne za dokonane
dzieło. Ludowi i wojsku dziękował za tyle odwagi i miłości  s w o b ó d, wystawiał następnie
potrzebę dzielnego rządu, a ogłosiwszy się dyktatorem zapytywał wokoło siebie, c z y  l u d  i
w o j s k o  n a  t o  z e z w a l a? Powszechny okrzyk: „Niech żyje dyktator!”, rozległ się po
obszernym placu; po czym Chłopicki, zapewniwszy, iż władzy swej nie nadużyje i złoży ją
sejmowi, odkrył głowę i z uszanowaniem religijnym zawołał: „Niech żyje ojczyzna!” Muzyki
znowu zabrzmiały – całe wojsko przeciągało przed dyktatorem i częściami znikało z placu.
Chłopicki, dopełniwszy tego uroczystego aktu, oprowadzał potem dyktaturę potwierdzoną
przez lud i wojsko po całej niemal stolicy, daleki od tego, co o nim później napisano, żeby
miał wracać bocznymi ulicami z obawy skutków uzurpacji. Wieczorem wyszła odezwa ob-
wieszczająca dyktaturę Polszcze w treści następującej: „Gdy krytyczne, dzisiejsze położenie
nasze wymaga jak największej we wszystkim energii i pośpiechu, gdy wszystko, co tylko
d z i a ł a n i a  tamować może, fatalnym rzeczy powszechnej stać by się mogło; nie z ambicji
i chciwości władzy, bo te dalekie ode mnie, ale ze względu na okoliczności; idąc nadto za
przykładem Rzymian, którzy w niebezpieczeństwie ojczyzny dyktatorowi jednemu powierzali
najwyższą władzę; ja dziś wam, Polacy, wam, mężne rycerstwo polskie, oświadczam, że na
dni krótkie, to jest do zebrania się izb sejmowych, biorę na siebie urząd dyktatora; za otwo-
rzeniem zaś sejmu urząd ten w ręce onego złożę. Wierzcie mi, rodacy, iż władzy tej jedynie
na dobro wasze użyję.”

Ten postępek generała Chłopickiego napełnił Warszawę największą radością. Jedność
władzy, wojna najzaciętsza z Moskwą, Polska cała aż po Dniepr: to tylko zajmowało imagi-
nacją powstania, już bardzo wysoko nastrojoną. Dyktatura dopisała życzeniu ogólnemu; le-
żała bowiem od dawna w myśli narodu. Widziano w niej oręż zaczepny, nie wędzidło. Dzień
piąty grudnia, ten dzień tak ważny w historii naszego powstania, zachodził brzemieniem w
przyszłość bliską, pełną chwały rycerskiej, pełną zarazem klęsk i zawiedzionych nadziei, a
kończył się w zachwyceniu powszechnym, jakby uroczystość weselna Polski. Wieczorem po
raz pierwszy od upadku obcego jarzma otworzone widowiska publiczne nosiły na sobie tego
entuzjazmu cechę. W Teatrze Narodowym publiczność licznie zebrana, gdy się ukazały na
scenie chorągwie wyrażające herby Polski, Litwy i Rusi, nie mogła powściągnąć swego wo-
jennego zapału. Tę myśl natychmiast obrócono do dyktatury, jako spełnić mającej ziem roze-
rwanych połączenie. Artyści i artystki otoczyły chorągwie i wspaniałe rycerskie zanuciły
hymny. Publiczność cała jednym ogromnym chórem miesza głos swój z nimi, i z nimi razem
ostatnie zwroty śpiewu: „Do broni, Polacy”, powtarza. Po zakończeniu widowiska Krakowia-
                                                

59 Odtąd nastąpiła między księciem Czartoryskim i Chłopickim pewna oziębłość, lubo i przedtem między
nimi ścisłego porozumienia nie było. Książę dawał mu tytuł w ciągu jego nieograniczonej władzy: p a n  d y k-
t a t o r, a on księciu  w a s a n, gdy się rozgniewał. Chłopicki brał żywo do serca urazę na księcia i z tego powo-
du zaraz potem wyprowadził się nawet z pałacu Zamojskich, jako krewnych księcia Czartoryskiego.
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cy i Górale zabrzmiał w orkiestrze taniec Kościuszki, potem równie żałosny i poważny taniec
Dąbrowskiego, nareszcie Mazur legionów włoskich. Odsłonięte kurtynę i najpierwej na sce-
nie artystki z artystami tańczyć zaczęły. Ten przykład porusza parter, łączy ze sceną i cały
teatr zamienia w jedno koło tańcujących. Wypróżniono salę z ław i krzeseł, przypominają-
cych pobyt Moskalów w stolicy. Podchorążowie, żołnierze, oficerowie, kobiety, akademicy,
gwardziści narodowi, wszystko to zmieszało się razem, toczyło obyczajem nigdy w tym miej-
scu nie praktykowanym żywe pląsy przez całą godzinę, tak dalece, że palce ustawały orkie-
strze, i ten lud wojenny, dziarski, sam sobie to śpiewem, to przygrywaniem ochoty dodawać
musiał. Takim wieczorem witała Warszawa dyktaturę. Ten entuzjazm, te tańce, ta radość, te
grzmiące okrzyki na cześć Chłopickiego, na cześć  n a j w a l e c z n i e j s z e g o  z  w a l e c
z n y c h, były to zapewne natchnienia wojny, nie układów, natchnienia dalszego popędu, nie
bezczynności.

W ten sposób upływał wielki tydzień Polaków. Rzućmy teraz okiem na te pierwsze kilka
dni powstania narodowego, bo cały tok rzeczy następny, aż do upadku sprawy, będzie tylko
ich rozwinieniem. Zagadka była jasna: korzystać z pierwszego zapędu, aby wespół z Króle-
stwem poruszyć ziemie zabrane. Sprawa polska za granicą tego fundamentalnego pojęcia nie
miała żadnej podstawy: nie miała w sobie nic loicznego, nic, co by przypadało do zdrowego
sądu o rzeczach. Któż tę prostą kwestią wykrzywił? Najpierwej sama rewolucja, ponieważ
innym wykrzywiać ją pozwoliła. Aktorowie nocy 29-go, spiskowi, dopuścili się wielu i cięż-
kich uchybień. Okoliczności, śród których związek przygotowywał powstanie, wymawiają
ich w części, ale tylko w części. Pomimo tych poprzednich przeszkód, rewolucja mogła, po-
winna była pokonać nasamprzód  s ł a b s z e g o  w mieście nieprzyjaciela; po wtóre, gdy to
się nie udało, mogła i powinna była mieć przynajmniej swój rząd z rana na dniu 30 listopada,
żeby cele powstania obwieścić, żeby władzę według okoliczności bądź komu innemu pod
warunkiem oddać albo podzielić się nią z kim innym. Ponieważ rewolucją tego nie uczyniła,
postawiła się więc natychmiast w tak nieszczęśliwym położeniu, że ją jedni podkopywać albo
n i e  r o z u m i e ć  mogli, a drudzy ratować  m u s i e l i. Stąd utarczka między tymi, co
pierwsi wzięli broń do ręki, a tymi, co od razu do powstania przystąpić nie śmieli, między
tymi, co dalej zaczęte dzieło rozwinąć pragnęli, a tymi, co je w pewnej mierze, dla osiągnie-
nia pewnego lokalnego celu, utrzymać starali się: dwa pierwsze podziały, dwa pierwsze od-
cienia opinii – i dwie pierwsze  p a r t i e. Zdarzenie opłakane! Początek wszystkich następ-
nych domowych niesnasek! Lecz pierwiastkowe błędy rewolucji, jakiekolwiek one były, by-
najmniej nie usprawiedliwiają strony przeciwnej. W życiu publicznym, w polityce, jedna jest
tylko prosta droga: krom niej w prawo czy w lewo tylko obłędne manowce. Czyliż stąd, że
rewolucja w pierwszej chwili swego rządu nie postawiła, wypadało stary rząd, rząd Mikołaja,
który by się sam ruszyć nie mógł, nie  ś m i a ł, wprowadzać w czynność? Myśl odnowienia
zachwianej władzy poważnymi w kraju nazwiskami była fatalna. W najgorszym przypadku
lepsze skutki byłaby przyniosła chwilowa anarchia niżeli władza na wskroś przesiąkła obcą
pleśnią, podłatana naprędce kredytem sumienia i zasług. Ci Polacy, którzy w nocy 29-go po-
spieszyli do Rady Administracyjnej, dali zły przykład z siebie. Im, jeżeli chcieli dobrze i po-
czciwie działać w tej sprawie, zostawały dwa inne środki: albo bez żadnego namysłu, skoro
tylko insurekcja opanowała i zabezpieczyła Arsenał, udać się do pierwszego lepszego batalio-
nu wojska polskiego, stanąć przed frontem tego batalionu i powiedzieć: „łączymy się z wa-
mi”; albo, jeżeli nie mieli na tyle odwagi, jeżeli przez wzgląd na dobro kraju, które mniemali
być zagrożonym, nie chcieli brać na siebie odpowiedzialności wypływającej z ich położenia
w towarzystwie, z ich kredytu w narodzie, w takim razie należało im wcale nie wychodzić z
domu i  c z e k a ć. Ostatni szczególniej obowiązek wkładało na nich ich własne przeszłe ży-
cie, ich obywatelstwo dobrze i sprawiedliwie zalecone publicznemu szacunkowi. Oni wszela-
ko ani przystąpili do insurekcji, ani zostali neutralnymi: woleli natychmiast udać się do nie-
przyjacielskiego obozu – i zrobili  k o n t r r e w o l u c j ą. Pierwsza delegacja Rady Admini-
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stracyjnej wyprawiona do carewicza w nocy 29-go jest bardzo charakterystyczna. Lubecki w
obecności księcia Czartoryskiego wywabia Konstantego na harc z insurekcją, już na ten czas
obronną pod Arsenałem. Po prostu żąda on szarży na powstańców. Każdy inny generał mo-
skiewski na miejscu w. księcia nie byłby się dał o to prosić: lecz Konstanty, przestraszony
napadem na Belweder, nie dzielił energii ministra skarbu. Czego siłą fizyczną nie udało się
poskromić, to nazajutrz słowami, równie bezskutecznie, przełamać usiłowano. Pierwsza ode-
zwa Rady Administracyjnej, skreślona w pałacu Branickich, pod zasłoną gwardii strzelców
konnych, był to drugi, w obliczu sprzysiężenia nie mniej jawny i nie mniej występny, akt
kontrrewolucji. Władysław Zamojski, siostrzeniec księcia Czartoryskiego, młoda, silna gło-
wa, do rzeczy stanu od natury usposobiona, widząc, że ruch górę weźmie, a chcąc Radę Ad-
ministracyjną, którą pierwszy dźwignąć dopomógł, w tym ruchu utrzymać, nastręcza rządowi
dzielny środek dotrwania rosnącym wypadkom, środek postawienia nowej Rady Administra-
cyjnej na punkcie odpowiadającym obywatelstwu i znaczeniu osób do niej przybranych. Lu-
becki odrzuca tę myśl, wprowadza nową, p o ś r e d n i c t w a  m i ę d z y  c a r e m  a  p o w-
s t a n i e m  w dotychczasowej modyfikacji rządu, zaczyna nawet uzbrajać w tym celu Króle-
stwo (na dniu 2 grudnia) i kontrrewolucji inny kształt nadaje. Nie mogę dostatecznie wypo-
wiedzieć, ile zależy na zgłębieniu systematu i pozycji tego ministra. Lubecki, ten żołnierz
Suwarowa, Lubecki, którego młodość Katarzyna medalem  z a  r z e ź  P r a g i  napiętnowała,
nie mogąc wstrzymać rewolucji, postanowił nadać jej cel  k o n s t y t u c y j n y. Wszedłszy
w jego ślady książę Czartoryski, Pac, Niemcewicz, Radziwiłł, Kochanowski, słowem najzna-
komitsze osoby w kraju, zamiast chcieć większej potęgi na północy, zamiast chcieć ziemi –
co było podobne, zapragnęli większych tylko  s w o b ó d  konstytucyjnych dla części Polski
nadwiślańskiej, dla administracji tego kraju, d l a  s i e b i e – co było niepodobne. W historii
piętnastoletniego Królestwa Kongresowego starałem się okazać, że polska monarchia repre-
zentacyjno-konstytucyjna, przyczepiona do absolutnej Moskwy, była ze strony kongresu wie-
deńskiego fortelem, a ze strony Aleksandra, który tego grubego podejścia natychmiast nie
przeniknął, największym, dla interesów państwa rosyjskiego najszkodliwszym błędem stanu.
Ostatki panowania cara Aleksandra, pierwiastki panowania cara Mikołaja przekonały, że Mo-
skale na koniec zaczęli przezierać. Odtąd polityką tego dworu, polityką zgodną z widokami
mocarstwa Piotra i Katarzyny było: dodatek konstytucyjny, niepotrzebny, zamienić w guber-
nią, w zaokrąglenie carstwa.

A zatem, skoro wypływało z fundamentalnych odwiecznych zasad gabinetu petersburg-
skiego, ażeby kraj polski kongresowy i tych nawet, jakie miał sobie narzucone, swobód nadal
nie używał, skoro tak być musiało, ażeby stopniowo z kawałka dotąd na pół udzielnego pod
względem administracyjnym obracał się w cząstkę niewolniczą ogromnej Rosji i w niej jak w
oceanię despotyzmu tonął; skoro tę dążność przyjęto w Carskim Siele za maksymę stanu,
pytam się więc, i tę kwestią każdemu publicyście podaję do rozwiązania, na jakim zdrowym
fundamencie, według jakiej lotki stanu godziło się przypuszczać choćby też na chwilę tylko,
„że były obroty, były jakie wybiegi w polityce, które by pod wpływem wypadków 29-go
zdołały nakłonić cara Mikołaja do udzielenia większych jeszcze swobód konstytucyjnych
Polszcze kongresowej, do, wyjarzmienia nawet spod wpływu petersburgskiego jej admini-
stracji”? To przypuszczenie, ta nadzieja była chimerą. Ta chimera, oceniona według ducha
narodu polskiego, który potrzebował  z i e m i, nie  s w o b ó d  konstytucyjnych, nade
wszystko zaś oceniona według tej zasady, że ją zamieniono w systema władzy rządowej po-
wstania, była  k o n t r r e w o l u c j ą – była więc  z b r o d n i ą, bo pomyłki stanu tak
ogromne są zawsze i wszędzie zbrodniami. Polska po pierwszym wystrzale w Warszawie nie
miała ani jednej chwili czasu do i stracenia. Powinna była ona zostać albo całą i potężną, albo
przepaść do reszty. Pierwszym krokiem do takiego odrodzenia, i albo do takiego zgonu, było
uwięzienie wielkiego księcia i rozbrojenie jego gwardii; bo to tylko, nie co innego, naród pol-
ski od razu na takim stawiało punkcie, to jest, tak dalece go rewolucjonizowało, czyli kom-
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promitowało, że musiał powstać w dawnej wielkości i sile albo zginąć. Rada Administracyjna
dla owej płonnej niepolitycznej nadziei  k o n c e s j i  postanowiła ułatwić odwrót carewi-
czowi z wojskiem (aczkolwiek, jak Lelewel świadczy, Zamojski, który znał w. księcia, obo-
wiązywał się  n a  p i e r w s z y  a l a r m, n a  p i e r w s z ą  p r z e s t r o g ą60  przyprowa-
dzić go jako jeńca, jako zakładnika) i jego za pośrednika wyjednać mającego w Petersburgu
amnestią powszechną użyć. Lecz tu kres bezczynności spiskowych. Artyleria z Góry i ze
Skierniewic przybyła do obozu carewicza; Gerstenzweig chciał atakować Warszawę; siły
powstańców zmalały; miasto zamknęło się przed nimi, odmawiało żołnierzom posiłku; dzia-
łania Rządu nosiły na sobie cechę kabały; Łubieńscy, w bankowe uwikłani operacje, intrygo-
wali; i władze miejskie, częścią nowe, częścią odrośle w zamieszaniu, przemawiały językiem
obosiecznym, brały pod swą opiekę  w ł a s n o ś ć  p r y w a t n ą, wszczepiały zatem w stoli-
cę odrazę przeciwko powstaniu, posądzały je o rabunek, wyrządzały insurekcji krwawy
afront. Kontrrewolucja płynęła rozwinionymi żaglami; niebezpieczeństwo dochodziło do
najwyższego stopnia. W tym położeniu rzeczy powstaje klub, oświadcza wyraźnie, c z e g o
r e w o l u c j a  ż ą d a, wywodzi umysły z niepewności, ośmiela i oświeca miasto, wzbudza
niezmierny ruch w masie ludu, prowadzi go najpierwej do Rządu, a potem do rogatek, do
obozu carewicza, i Radę Administracyjną rozwiązuje. Ale ponieważ to było dorywcze tylko,
nie uorganizowane zebranie, ponieważ Lelewel, któremu tę wielką siłę podawano do ręki, nie
umiał jej użyć, ponieważ jak inni dał się wyprowadzić w pole Lubeckiemu, ponieważ, będąc
tylko profesorem i antykwariuszem z natury, a nie człowiekiem stanu, nie zdołał od razu
uchwycić stosunku, jaki w tej sprawie zachodził, jaki nadal zachodzić był powinien między
częścią powstania municypalną a wojskową, między Starym Miastem i siłą zbrojną; przeto
klub, dosięgnąwszy tylko części zamiarów swoich, wznieciwszy wielką trwogę w partii Lu-
beckiego i w obozie carewicza, gdy pierwsze minęło niebezpieczeństwo, rozprzągł się i
wprzód jeszcze ustał w sile, nim go kontrrewolucja, przerażona takim zjawiskiem do wyso-
kiego stopnia, dla własnej obrony de facto bagnetami rozpędziła.

Od tego momentu było rzeczą widoczną, że ci, co powstanie zaczęli, nie będą mieli w jego
kierunku żadnego udziału. Cała rzecz wzięła bieg inny. Od tego momentu idea klubu, idea w
pierwotnych zarysach swoich wcale nie jakobińska, więcej insurekcyjna jak społeczna, w
gruncie zdrowa i dążąca tylko do nadania stolicy, jako kolebce i ogniskowi insurekcji, udziału
czynnego, stanowczego w rządach powstania (jak było w 94 roku), coraz słabnie, drobnieje,
bękarcieje, tak że potem ludziom uczciwym, aktorom nocy 29-go, rumienić się przychodziło
w ciągu wojny, że tej myśli śród ważnych i nagłych okoliczności improwizowanej przez sie-
bie, z której tyle następnie śmieszności, brudów i fraszek wypłynęło, dali swą barwę i począ-
tek. W historii jak w naturze, niemal wszystko dziać się zwykło na pozór bez planu. Lecz w
tym, co już przyszło do skutku, ledwo nie zawsze dostrzec można plan ogólny, systema. Jest
pewne systema w tych pierwszych kilku dniach powstania, które wszystko z sobą unosi: i tak,
z niepowodzeń insurekcji w nocy 29-go, z chybionego napadu na Belweder wynika najpier-
wej kontrrewolucja. Z postępów kontrrewolucji wynika potem klub; dalej z postępów klubu,
czyli ze  s t r a c h u, którym klub nabawił kontrrewolucją, wynika – d y k t a t u r a, ostatnia
Lubeckiego rezerwa. Rząd Tymczasowy po ustąpieniu w. księcia spod Warszawy przywłasz-
czył sobie politykę obalonej Rady Administracyjnej. Wszedł całym sobą w ducha mediacyj-
nego ministra skarbu. Wpływ jego, choć nie był członkiem Rządu, pozostał ten sam: owszem
jeszcze się więcej, jeżeli być może, pomnażał. Wszyscy uwielbiali (jak pierwej przed rewolu-
cją) polską jego cnotę i nieporównaną głowę. O pierwszej wątpiłem zawsze; drugiej oddaję
zupełną sprawiedliwość. Nic sztuczniejszego jak rozumowanie, którym ten minister słabe
uwodził głowy! „Wojna z Rosją – mawiał w Banku otoczony ciekawych gronem – wojna z
Rosją jest niepotrzebna. Po co to orężem wydzierać, co monarcha dobrowolnie dla własnego

                                                
60 Słowa Lelewela w piśmie: Delegowani w Wierzbnie.
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nawet interesu odda. Cesarz Aleksander szczerze myślał połączyć wszystkie części Polski.
Myśl ta wielka, dla samej Rosji pożyteczna, nie jest obca i cesarzowi Mikołajowi. Czyż przez
to zmniejszą się jego siły61, czyż zmaleje Rosja, jeżeli cesarz ogłosi się królem  c a ł e j  Pol-
ski – rozumiecie mnie, c a ł e j  Polski? Stosunki z Austrią są wątpliwe. Prusy przyjęłyby in-
demnizacją na zachodzie. Potężna Polska i Rosja pod berłem Mikołaja całemu światu impo-
nować będzie.” Gdy się go zapytywano: gdzie rękojmia, że car tak, a nie inaczej postąpi sobie
z Polską otrzymawszy wiadomość o napadzie na Belweder? – na to odpowiadał: „Rękojmią
jest zdrowa polityka i dobrze zrozumiany interes własny. Nie radzę jednak czasu trwonić na
próżno. Uzbrajać się trzeba, trzeba jak  n a j s p i e s z n i e j. Mamy pieniądze i broń; mamy
wojsko. Najlepiej godzić się z bronią w ręku. Lecz ani przypuszczam, żeby miało przyjść do
kroków nieprzyjacielskich. Jego cesarzewiczowska mość, któremu Polacy ułatwili z gwardią
honorowe wyjście, będzie, jak obiecał, pośrednikiem między narodem i królem. Ma on dobre
serce; k o c h a  n a s. Ja sam pojadę do Petersburga. Znam cesarza. Wystawię mu rzecz całą
w prawdziwym świetle. Powiem, jak niewinnym sposobem, jak bez żadnego planu zdarzyło
się to nieszczęście w Warszawie, jedynie skutkiem rozszerzonej wieści, jakoby Rosjanie
chcieli w pień wyciąć Polaków.62 Tej wieści uwierzyła Szkoła Podchorążych i młodzież Uni-
wersytetu. Za podchorążymi i akademikami poszedł lud, za ludem wojsko – i otóż wszyst-
ko!... Nikt więcej ode mnie nie wytarguje u cesarza. Gdy mi zabraknie w głowie argumentów,
t o  j e  s p o d  p o d e s z w y  w y c i ą g n ę  (ulubione Lubeckiego wyrażenie) i przywiozę
wam na nowy rok  p r o w i n c j e.”

Lecz głównym winowajcą, le grand coupable, tych pierwszych dni jest zdaniem moim
Lelewel. Mniemał, ,,że działanie spiskowych powinno się ograniczać na podniecaniu stop-
niowym wojska, na wikłaniu powolnym w sprawę ludzi znakomitszych i narodu”. Byłże czas
do tego? Idea z gruntu fałszywa  z r e w o l u c j o n i z o w a n i a  władzy istnącej, za pod-
mową Lubeckiego, opanowała całkiem Lelewela. Chcieć kraj wskrzesić i zniszczyć Moskwę
rządem Mikołaja był to czczy romans. Sądził na przykład Lelewel, że Rada Administracyjna
rewolucjonizuje się przechodząc do Banku! Całe jego systema polegało na tym: żeby to, co z
istoty swojej było przeciwne powstaniu naszemu, w nie wprowadzić, w ramy jego wsztuko-
wać. W trzy tedy punkta ugodził: chciał zrewolucjonizować Rosją (stąd hasło jego wynalaz-
ku: z a  w a s z ą  i  n a s z ą  w o l n o ś ć); po wtóre chciał zrewolucjonizować rząd Króle-
stwa; po trzecie  s e j m; zaś to, co rzeczywiście było rewolucyjne, popularność swoje w klu-
bie, jako głowa tej instytucji, zawodził i oszukiwał. Wyobrażał on sobie, że władza rządowa
postępowała z rewolucją, a ona ją tylko w tych dniach podsłuchiwała i osłabiała!! W tej my-
śli, żeby rewolucją  l e g a l i z o w a ć, popierał Lubeckiego. Lubecki w tej myśli, żeby
wziętością takich ludzi jak Lelewel rewolucją trzymać na wodzy, popierał Lelewela i dowo-
dził, że jest potrzebny.63 Ze wszystkich ułomności politycznych strach gra podobno najwięk-
                                                

61 W tym przytoczeniu frazesów ministra skarbu ani jednego wyrazu nie odmieniam, tylko kładę je tak, jak z
jego ust wychodziły, powtarzał to bowiem razy kilka w mojej obecności.

62 Jeszcze wtedy raport Wysockiego nie był wydrukowany.
63 Lecz posłuchajmy, co sam o sobie Lelewel pisze w ciekawym Pamiętniku, którego część jedną, Rozmowa

w Wierzbnie, drukiem ogłosić kazał, a którego inne części dotąd nie drukowane, mając je przypadkiem w ręku,
odpisałem dla lepszej pamięci. „Niechaj nikt nie mniema – są słowa jego – że mnie krzyki rewolucyjne wprowa-
dziły do Rządu. Wpływ mój winien jestem autorskiej zasłudze, a najbardziej charakterowi posła.” To zeznanie
później dyktatorowi zrobione rzuca światło na sposób myślenia Lelewela w pierwszych dniach rewolucji. Więc
Lelewel wolał, żeby rozumiano, że tylko jako członek przedrewolucyjnego sejmu, mający kilka kresek więcej od
innych w komisjach sejmowych, występuje na scenę politycznego życia i w tym tylko legalnym działa zakresie
niżeli w charakterze sprzysiężonego, pomkniętego przez powstanie do interesów publicznych? Tak głęboki hi-
storyk zapomniał, że rewolucje chodzą nowymi drogami, a legalizm więcej im częstokroć szkodzi jak najwięk-
sze bezprawie. Z tej to przyczyny poseł żelechowski był dla arystokratów jakóbinem, dla klubistów moderan-
tem; a zatem był doskonale  n i c z y m. „Trzeba zawsze – pisze dalej Lelewel – zostawić drogę do przystąpienia
do rewolucji tym, których myśl na to nie jest jeszcze usposobiona.” Błąd najgrubszy w polityce rewolucyjnej!
Ponieważ, jeżeli rewolucja jest narodowa (a nasza była nią), więc ci, którzy do niej od razu nie przystępują,
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szą rolę na świecie. Dyktatura była dziełem strachu. Rząd Tymczasowy silnie zakwestiono-
wał powstanie, poddając je pod uchwałę sejmu, którego sam był cząstką, w którym król, car
moskiewski, miał większość od roku 1822. Lecz do 18 grudnia wypadki, skutkiem klubu,
mogły tak daleko postąpić, iż na koniec i sejm nie znalazłby się w możności nadania im kon-
stytucyjnego tylko kierunku. Przeto dla zachowania rzeczy tak jak były do sejmu, a jeszcze
więcej dla położenia dzielnej tamy usiłowaniom mogącym mieć na celu utworzenie władzy
czysto rewolucyjnej, rzucono się w objęcię żołnierskiego jedynowładztwa, co innego oznaj-
mującego krajowi, co innego myślącego w duchu. Pod tym względem jedną tylko uwagę zro-
bię dla lepszego oznaczenia charakteru kontrrewolucji. Nie mieć wiary w dzieło narodu, być
nawet przeciwnym temu dziełu z przekonania, nierozumu, uporu lub jakiejś fantazji, każdemu
wolno – nie jest przynajmniej występkiem, bo nikt siebie samego przerobić nie potrafi. Chło-
                                                                                                                                                   
uważani być mają jako jej nieprzyjaciele. Rewolucja nieprzyjaciół swoich wewnętrznych nie dopuszcza do steru;
jeżeli jest łagodna jak nasza, daje im czas do namysłu, ale za granicami władzy; jeżeli jest krwawa, posyła ich
natychmiast na rusztowanie. Lelewelowi tak dalece nie dostawało sił moralnych do opanowania nastręczanego
sobie rewolucyjnego stanowiska, i że idee klubu poczytywał za fantastyckie. Jego zdaniem można było osiągnąć
wszystko  n i e  z r y w a j ą c  z  k r ó l e m, z  R o s j ą, z  k o n s t y t u c j ą. Dlatego pojechał do Wierzbna.
Dlatego poszedł za zgubną maksymą, że dla powstania właściwy rząd utworzyć może sejm nie wypływający z
powstania, lecz z porządku rzeczy, który je poprzedził. W braku wyższego natchnienia politycznego Lelewel
rozumował, rozumowania jego były małe, a tym samym nieprawdziwe.

Lelewel i tak jeszcze swoje systema w początkach powstania tłumaczy: „Skoro się to stało, że rewolucja zu-
pełnie wybuchnęła, podniosły głowę żądania niepodległości (j a k  t o! c z y ż  t e  ż ą d a n i a  n i e  b y ł y  p o-
c z ą t k i e m  i  p r z y c z y n ą  r e w o l u c j i?), zerwania z Rosją i z królem, wywrócenia wszelkiej legalno-
ści, odźwignienia praw ludu i nawet targnienia się na Księstwo Poznańskie i Galicją. Z innej strony obawa, aże-
by zbytecznie i nagle od postanowień dyplomacji europejskiej nie odstąpić i od Rosji, przeważała w rządzie. W
klubie objawiły się owe ultrarewolucyjne myśli i groziły powolniejszemu działaniu rządu. W rządzie nie dały się
lękliwe uczucia wytępić. Z tego powodu, że rząd rewolucjonizował się, zjawiła się utarczka między wolą po-
wszechną i działaniem rządu, między legalnością i rewolucyjnością. Rząd, jakikolwiek był, czy Rada Admini-
stracyjna, czy Wydział Wykonawczy, czy Rząd Tymczasowy, zachowywał jakiś wzgląd legalności, z charakteru
więc swego hamował rewolucją, w czym z karbów legalnych występowała; pobudzony, zagrożony, żeby utrzy-
mać swój byt, postać swą odmieniał, i co mógł, rewolucyjnego legalizował i na stanowisko legalne zwracał. Nie
był on przeto wbrew przeciwny rewolucji, tylko ją temperował. Na tę drogę – dodaje Lelewel – wprowadził
działanie rządowe Lubecki.” Prawda! Ale Lelewel nie przeniknął, jak zgubne było, jak wiele czasu marnowało
to systema. To tylko klub przeniknął. Tym gorzej dla Lelewela, że nie chciał być klubistą, że wolał być tylko
p o s ł e m.

„Rząd pierwszych dni – mówi także Lelewel w owym niezmiernie ważnym pamiętniku – potrzebował  o d-
g a d y w a ć  cele rewolucji.” Jak to? Czyż to Lelewel z dobrą wiarą mówi? Czyż klub 2 grudnia tych celów nie
objawił? Czyż delegowani klubu nie powiedzieli wszystkiego Radzie Administracyjnej? Byłyż tajemne albo
dwuznaczne ich postępki? niezrozumiałe ich słowa? nie ogłoszone po gazetach nawet? „Do głównej rzeczy –
pisze dalej Lelewel – do wyrzeczenia, że to jest sprawa narodu od Prosny do Dźwiny, niepodobna było rządu
n a m ó w i ć.” Lelewel rząd namawiał! Ale przez Boga żywego, któż władzę słabą i upartą namawia? Czyż tego
Lelewel nie powinien był, czyż tego nie mógł zrobić mocą? Obierając go prezesem klubu nie dawaliżeśmy Le-
lewelowi siły potrzebnej do obalenia rządu, k t ó r y  r z e c z  g ł ó w n ą  zaniedbywał? Czemuż nie popierał
klubistów, czemu miarkował uniesienia klubu, który wtenczas, gdy Szembek przybył, stał na czele stolicy? Pisze
na ostatek Lelewel: „Brałem do serca sprawę gubernij polskich, wytaczałem ją w rządzie, przypominałem obiet-
nice Aleksandra, bo wiedziałem, że w takim upominaniu się  n i e  m a s z  n i c  p r z e c i w  k o n s t y t u c j i,
jeżeli stosownie do działań rządowych nie będzie zrywano  a n i  z  k r ó l e m, a n i  z  R o s j ą, a n i  z  r o s y j-
s k i m  n a r o d e m; bo na ostatek polityka Europy nie może nic przeciwko temu, owszem odwołując się do
kongresu wiedeńskiego o instytucje narodowe w guberniach polskich upominać się należało, a kiedy polityka
dzisiejsza nie pozwala się mięszać w sprawy państw wewnętrzne, a Polska była do imperium wcielona, a zatem
powstanie Polski i zatarga o dawne gubernie polskie nie może być w polityce europejskiej inaczej uważana,
tylko jako domowa wewnętrzna w Rosji zatarga i wojna.” – Sądzę, że ta różnica między opiniami Lelewela a
opiniami klubu, którego on był nominalnym prezesem, będzie rzeczą nową nie dla jednego z czytelników; dlate-
go też jedynie ten ułamek z rękopismu Lelewela przytoczyłem. Potem Lelewel odskoczył od tych wyobrażeń, od
tych iluzyj, ale już było  z a  p ó ź n o. Ze szkodą Polski zbyt długo trzymał się on zasady: „Niechaj Mikołaj król
polski konstytucyjny wojuje z Mikołajem cesarzem absolutnym Wszechrosji.” Wyznał to na sejmie. A ja wy-
znaję, że więcej profesorem, a mniej człowiekiem stanu być niepodobna. Lelewela charakter nieposzlakowany.
Nauka ogromna. Ale suche starożytne księgi i żmudne badania starły hart tej duszy – wysiliły ją.
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picki był przeciwny rewolucji. Mniejsza o to: zależał pole długą nieczynnością po kampa-
niach napoleońskich – mógł stracić pociąg do wielkich rzeczy – mógł przewidywać klęski,
ruinę Polski – mógł trzymać się maksymy, że lepiej mieć kawałek kraju pewny aniżeli za nie-
pewną gonić całością – może i sam (i to najpewniej) pod schyłek swej siwizny nie chciał za-
robionej sławy wojennej na nową ciężką próbę w walce, podług niego nierównej, narażać.
Wszystko to łatwo pojąć. Lecz inna jest rzecz co do tych, którzy go wiedzieli być takim, nie
innym, którzy zarazem dobrze wiedzieli, jakim go sobie naród cały wyobrażał, a jednak dla
bezzasadnej obawy, żeby powstanie nie wzięło barwy jakobińskiej, zamiast oświecić opinią,
tylko ją w coraz grubszym obłędzie utrzymywali, i takiego człowieka, z takim charakterem, z
tak zaciętym wstrętem ku temu, co tylko  b u n t e m  od początku do ostatka nazywał, ze
wszystkich sił swoich popierali, wołając ciągle: u f a j m y  C h ł o p i c k i e m u.64 Generał
ten biorąc dyktaturę został tylko prefektem policji Rządu Tymczasowego. Nie miał on wiel-
kiej duszy zdolnej pomieścić w sobie natchnienie narodu. Lecz, jak powiedziałem, to nie jego
było winą; to zrządził los Polszcze nieprzyjazny. Wina zwłoki stąd wynikłej, wina zawodu
spada na tych tylko, którzy z najzimniejszą krwią przyłożyli lód do bijącego gwałtownie serca
Polski, którzy tym lodem z góry ziębili jej publiczny entuzjazm, którzy z lodu ukuli władzę
nieograniczoną, władzę zamiarom powstania wbrew przeciwną.

Tak pojmowałem i tak pojmuję jeszcze wypadki naszego  w i e l k i e g o  t y g o d n i a.
Jeżeliby zaś komu ten sąd o rzeczach zdawał się nadto namiętnym, niechaj wspomni, że w
wydarzeniach tu opisanych sam miałem czynny udział, a zatem jako jeden z aktorów, jako
s t r o n a  i n t e r e s o w a n a  i pokonana oceniając je, pomimo najszczerszej chęci, pierw-
szych wrażeń zatrzeć w sobie nie mogłem.

Co do wielkiego księcia, trwam statecznie w opinii powziętej naówczas: że to była niemała
figura naszego powstania, przydatna do wielu i różnych widoków. Dzisiaj jeszcze, gdy zasię-
gam pamięcią, co nam nadarzała sposobność ostatniej rewolucji, obfita w dalekie skutki, staje
mi natychmiast przed oczyma żywy powabny obraz ogromu fortuny moskiewskiej, z małego
mienia nad stan przyzwoity sobie wywyższonej powodzeniami całego wieku, a wtem nagle
jakby przez uderzenie piorunu przywiedzionej do nikczemności. Brat cara na zamku królew-
skim, pod strażą powstania, mógł wziąć taką postać, jaką okoliczności przepisywały. Jeden
jego rozkaz dobrowolny lub wymuszony w ręce nasze oddawał korpus litewski, z korpusem
Litwę, z Litwą resztę zabranej Polski – Ruś całą. Nie miłość własna, że na ten tor sprawę
kraju naprowadzałem w klubie, ani upór w zawziętym przekonaniu, bynajmniej! jedynie bez-
stronna i dojrzała rozwaga tak mi sądzić każą. W istocie: pierworodztwo Konstantego, od
którego się był uchylił, ustępując berła młodszemu bratu pod błahymi pozorami (z czego na-
wet w głębi Moskwy urosła wieść, że tego dobrowolnie nie uczynił), dalej jego zachowanie u
gminu starej, zabobonnej, ciemnej wiary, aktem zrzeczenia się korony jeszcze bardziej po-
większone, wreszcie i to, że wspólnie z pospólstwem nastajaszczym nienawidził cudzoziem-
czyzny, to jest niemiecczyzny wszechwładnej w Rosji: czyliż to wszystko razem naszej re-
wolucyjnej polityce żadnej myśli nie nasuwało? Trzeba było powiedzieć, że on jest, albo chce
być, carem, a z dwoma carami sprawa okazałaby się nierównie łatwiejsza jak z jednym. Lecz
na nieszczęście czasy Maryny i Szujskich wybiegły z pamięci Polaków. Tradycje starożytnej
naszej w stosunkach z Moskwą polityki pogasły! Dawne wielkie formy tej polityki poznikały:
został tylko respekt uniżony dla państwa, które przypadkiem powstało bez zasług w dziejach,
które nagle wzrosło z łupów Rzeczypospolitej nie podbojem, ale intrygą i zbrodnią, w którym

                                                
64 Trzeba jednak powiedzieć, że była chwila, w której, gdy Chłopicki odrzucał po razy kilka naczelne do-

wództwo przed wzięciem dyktatury, niektóre osoby, co go bliżej znały, między nimi i książę Adam Czartoryski,
zdawały się nie poczytywać za tak wielkie nieszczęście, że ten człowiek uchylał się od interesów publicznych.
Wtenczas to na moment powstała myśl oddania komendy generałowi Kniaziewiczowi, a pod jego niebytność
Szembekowi z tytułem szefa sztabu. Lecz gdy ten projekt kartowano, Kruszewski wpadł do rządu i w imieniu
wojska nalegał, aby Chłopickiego koniecznie uprosić, „że jego tylko wojsko słuchać będzie”.
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nic świętego nie było, w którym tylko był ogrom bez historycznych wyobrażeń i posad, gmin
dziki bez pojęć, a kraj bez społeczeństwa.
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[Rozdział III]

Pojęcie ogólne dyktatury. – Polityka narodu polskiego

Przez cały czas trwania dyktatury trzeba rozróżniać dwie rzeczy: naród i władzę; ponieważ
między narodem i władzą zachodziło niewyrozumienie się zobopólne, ciągłe. Z swej strony
władza (przyznać to jej należy) nie omieszkała w wyrazach dość nawet dobitnych oznajmić
narodowi, czego chce i jak sprawę 29-go uważa. Lecz naród z swej strony nie chciał rozumieć
albo raczej nie chciał zgłębiać wszystkiego, co mu dyktator z dala napomykał. Umysły zo-
stawały natenczas pod mocą zaczarowania. Zaczarowywała je świetna idea j e d n o ś c i  i
s p r ę ż y s t o ś c i  rządu. Chłopicki wydał dnia 6 grudnia odezwę, która, gdyby ją z zimniej-
szą nieco krwią odczytać umiano, która, gdyby omamienie i pociąg ku jedynowładztwu mniej
były powszechne w Polszcze powstającej, zamykała w sobie ledwo nie wszystko, co służyć
mogło do objaśnienia pobudek, dążności i celu dyktatury. Przytoczę kilka okresów tego waż-
nego aktu, bo przezeń przemawiała cała polityka Rady Administracyjnej, cała polityka Lu-
beckiego i Rządu Tymczasowego. „Nadzwyczajne wypadki (tak pisał Chłopicki) w stolicy
Królestwa świeżo wydarzone nadzwyczajnych wymagały środków. Naglącym kraju potrze-
bom nie mogła Rada Administracyjna pomimo przybrania nowych członków zaradzić. Nie
zdołał koniecznością sprowadzonym oczekiwaniom narodu odpowiedzieć ani utworzony
później Wydział Wykonawczy w Radzie, ani na gruzach jego powstały Rząd Tymczasowy.
Brakowało jedności i zgody; nie było nikogo, co by wodze państwa w silnej trzymając dłoni
n a d a ł  ż y c i e  i  r u c h  d o g o r y w a j ą c e m u  j u ż  r z ą d o w i; nikogo, od którego
by, jako pierwszego początku, wypływać mogły wszystkie  t y l e  r a n  z a g o i ć, t y l u
n i e s z c z ę ś c i o m  z a p o b i e c  i tylu dobra powszechnego wymaganiom godnie odpo-
wiedzieć powinno postanowienia.” Po takim historycznym skreśleniu obrazu pierwszych dni
rewolucji, po zawiązaniu stąd wniosku, że nie było nikogo, co by zdołał nadać życie  d o-
g o r y w a j ą c e m u  r z ą d o w i  (z czego naturalnie wypływało, że on, Chłopicki, to uczy-
nić potrafi), wynurza dyktator, jeśli być może, jawniej jeszcze powody, dla których wziął
władzę absolutną: „Do tych niedogodności przyłączyły się jeszcze wewnętrzne niesnaski;
u t w o r z o n o  k l u b y; każdy nowe przedstawiał nie już prośby, ale  r o z k a z y; a w tym
odmęcie różnymi namiętnościami powodowanych usiłowań  o  w s z y s t k i m  m y ś l a n o
w y j ą w s z y  o  p o ł o ż e n i u  k r e s u  z ł e m u, c o  k r a j o w i  g r o z i ł o.” Trudno,
zdaniem moim, w świetle lepszym, prawdziwszym i więcej pochlebnym oddać usiłowań i
zasług klubu, jak to Chłopicki, główny jego nieprzyjaciel, uczynił, przyznając mu, że podawał
nie prośby, ale  r o z k a z y; trudno także, jak sądzę, dać piękniejszego świadectwa rewolucji
i narodowi jak przyznaniem, że o wszystkim myślano w tych pierwszych dniach, tylko nie o
położeniu kresu  z ł e m u, to jest zapewne insurekcji; ale zarazem trudno dokładniej dać do
zrozumienia: „że oto ja jestem, który temu złemu kres położę”. Dalej dyktator naprowadza
interes narodowy na drogę tylko konstytucyjną, i jakiej Polski w jakich granicach pragnie,
najwyraźniej napomyka: „Rodacy wszelkiego wieku i powołania! Na współdziałaniu wa-
szym, na odziedziczonej po naddziadach gotowości do wszystkiego, miłości ojczyzny przy-
szły byt nasz polega. Godzi mi się przeto być pewnym, że byt ten (to jest Polskę kongresową)
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zachować potrafimy. Dalecy od naruszania spokojności mocarstw ościennych (a zatem i Mo-
skwy!), pragniemy tylko, aby i względem nas zbawienna niemięszania się jednego państwa
do drugiego zasada zachowaną była.” Co większa, dyktator posuwa do tego stopnia otwartość
swoje, iż wyznaje, że będzie wiernym Mikołajowi! „Kiedy najpotężniejsze w Europie narody
Francji i Belgii zostawiły teraz urządzenie wewnętrznego ich istnienia, my, Polacy, my cośmy
w obu światach za sprawę wolności z taką zaciętością walczyli, my, których nieszczęścia i
męstwo samych nawet nieprzyjaciół naszych zdumiewały, możemyż się obawiać, aby nam za
zbrodnią poczytano, że się o zachowanie najuroczyściej w obliczu całego świata zaręczonych
swobód naszych dopominamy? aby na  k a r b  n i e w i e r n o ś c i  otrząśnienie się z żelaz-
nego jarzma, szpiegostwa i prześladowań kładziono?  P o l a k  u m i e  b y ć  w i e r n y m.”
Kończy zaś tym: „Nie może tego  s e r c e  króla nie uznać, gdy się on dowie, jak go zwodzo-
no. Do nas teraz należy, wszystko poświęcając dla postawienia się w  m o ż n o ś c i  u ż y-
w a n i a  s w o b ó d  k o n s t y t u c y j n y c h, pokazać, że godni ich jesteśmy.”

Jakie wrażenie mogła ta odezwa sprawić na Litwie, Wołyniu, Podolu i Ukrainie? Co o niej
trzymać mogły zabory austriacki i pruski? Dyktatura przyznała się do wszystkiego nadając
sprawie 29-go barwę miejscową, a interes niepodległości, interes zdolny poruszyć całą Pol-
skę, zamykając w obrębie kongresowej tylko cząstki. Lecz w Warszawie i w ośmiu woje-
wództwach nikt tej odezwy czytać nie umiał; nikt nie rozbierał słów dyktatora. Umysły, jak
powiedziałem, były zaczarowane ideą absolutnej żołnierskiej władzy, która przypadła do
ogólnego przekonania, która się natychmiast obróciła w wiarę polityczną całego narodu, któ-
rej osłabić na razie nic nie zdołało – nic, nawet własne dyktatora zeznanie! Prawdy, które lud
sercem pojmuje, trzeba gruntownie rozbierać, trzeba mieć zawsze w poważaniu. Nie masz
nadto nic ani wyższego, ani głębszego w żadnej na świecie filozofii. Historia po takich praw-
dach jak po szczeblach idzie do swego kresu; a co się w niej poza tym mieści obrębem, są to
tylko po większej części albo czyny luźne, albo anegdoty, albo powiastki mniej więcej za-
bawne, ciekawe. W historii, jak na świecie, władają idee ludów, wyobrażenia mas, a nie poje-
dyncze osoby. Widzieliśmy, jak i dlaczego powstała dyktatura. Lecz naród polski w prawości
swojej i nieskazitelności moralnej ułomnego dzieła kabały z pierwszego rzutu oka nie obej-
mował. Brał rzecz nie tak, jak się sama nastręczała, ale jak ją sobie wystawił, po części, jak
mu ją inni zalecali: ze strony najlepszej, jako broń dzielną, nawet  z a c z e p n ą. Przetoż nie
to, co dyktatura myślała lub mówiła, bo to było małe i występne, ale sposób, w jakim naród
uważał dyktaturę, pomimo jej woli, ale mianowicie to, c o  o  s a m y m  s o b i e  m y ś l a ł  i
trzymał, wyrzekając się wszelkiej swobody pod dyktaturą, zasługuje na pierwszy wzgląd w
tej mierze – bo to tylko jest wielkie, proste i godziwe, bo to tylko na przyszłość Polski wpływ
stanowczy wywrzeć zdoła.

Polska wzbudzając w sobie zapał powszechny, trudny do opisania ku żołnierskiemu jedy-
nowładztwu, Polska, ten lud okrzyczany w dziejach z miłości rozpasanej nawet swobody, cóż
przez to okazywała? Pod każdym względem najwyższy rozsądek. Okazywała przez to, że
sprawę swoję zna doskonale. Mieć taki rozum w masie po rozbiorach, po tak długiej przerwie
jestestwa udzielnego, mieć tak bystre pojęcie samego siebie nie w cząstce, lecz w ogóle, mieć
taką znajomość rzeczy własnej, na jaką by się zaledwie uczone i przebiegłe dowcipy w sztuce
stanu zdobyć mogły, m y ś l i ć  o  s o b i e  po tak długim odwyknieniu od pospolitego życia
publicznego, myślić tak po mistrzowsku: otóż to jest, co ten naród, gdy dyktaturę okrywał
oklaskami, charakteryzuje – otóż to jest, co ja przynajmniej, widzę w narodzie polskim, gdy
dyktaturę przyjmował. Chwytam ten moment, bo jest rzadki w dziejach, bo jest przelotny, i
zatrzymuję nad nim uwagę czytelnika. Nic bynajmniej nie wmawiając w Polskę, będę się
starał to jedynie z niej wyprowadzić, co sama ku swemu tak ówczasowemu, jak  p r z y s z-
ł e m u  zbawieniu stanowiła. Powstanie jest rzeczą broni. Wojna z mocarstwem absolutnym,
którego rząd w poskromieniu tego powstania żadnych wewnętrznych przeszkód z natury swej
doświadczać nie mógł, wojna z samodzierżcą Wszechrosji, nieograniczonego także z naszej
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strony rządu potrzebowała. Na fundamencie tej jednej zasady, zasady asymilacji – gdyby była
osoba dopisała władzy, a władza idei narodu! – mieliśmy w ręku naszym los moskiewskich
carów. Polska przeniknęła tę tajemnicę swego odrodzenia; biorąc oręż przeciwko Moskwie,
została zaraz, albo raczej c h c i a ł a  zostać, krajem jak Moskwa co do władzy naczelnej de-
spotycznym. Wielkie, zdumiewające zjawisko! Byłoż to przywyknienie do niewoli pod pięt-
nastoletnim uciskiem? Byłże to nagły odskok od zakorzenionych w tym kraju szlacheckiego
gminowładztwa narowów? Byłoż to zemdlenie ducha publicznego? Ani jedno, ani drugie.
Gdzie się zwykle kończą po długich konwulsjach wszystkie rewolucje na ziemi, stamtąd, z
władzy nieograniczonej żołnierza, rewolucja polska, pełna jeszcze żywości, początek swój i
dalszy bieg wziąć usiłowała. Ta prawda zdaje mi się być nadto uderzająca, nadto ważna dla
przyszłości naszej, żeby nie należało jej zalecać późniejszej pamięci. Niegdyś szlachta polska,
podniosła i wyłączna, szmat po szmacie w miarę intryg ościennych, szczególnie austriackich,
wydzierała z szkarłatu, który tron jej królów okrywał! Potem zniewieściała, rozkiełzana i od-
rodna, gdy się nieszczęścić poczęło, targała po rozbiorze kraju na wszystkich punktach swej
ziemi pęta wprawione przemocą; potem bezprzestannie aż do dni naszych to sprzysiężona, to
insurekcyjna, to wędrowna – ale zawsze opryskliwa, ale nad wszystko ceniąca swą wolność
osobistą, miała w tym długim historycznym zawodzie dwie prawdziwie piękne chwile: jedną
na Sejmie Czteroletnim, kiedy naprawując popsowane przez siebie dzieło Rzeczypospolitej
składała pychę z serca i przypuszczała do udziału w obywatelstwie mieszczan, ażeby po tym
szczeblu z miast równość dalej jeszcze, do gminu wiejskiego, rozciągnąć; a drugą po nocy 29
listopada, kiedy w pierwszym najżywszym uniesieniu, jak tylko wojsko carowe precz ustąpi-
ło, poddawała się dobrowolnie pod jarzmo rodaka, żołnierza, dla dźwignienia całej Polski.
Wtedy na Sejmie Czteroletnim wynalezione zostało prawo społeczne dla Polski; teraz obmy-
ślony środek jej odbudowania – środek, który zależał na tym, żeby nieprzyjaciela despotę
jego własną bronią, to jest energią despotyzmu, zwyciężyć.

Naród ten myślał więc wysoko i mądrze! Powstanie w Polszcze inaczej oddychać nie mo-
że, tylko pod pancerzem, nie inaczej stąpa, tylko z chrzęstem żelaznego rynsztunku, nie ina-
czej myśli, tylko jedną głową nakrytą stalowym hełmem. Dyktatura żołnierska: była to reguła
wojny z Moskwą. Lecz idźmy dalej, bo stąd dalsze wnioski wynikają. Ten kraj nie był jeszcze
niepodległy, nie był cały, skoro powstawał. Ściśle mówiąc, Polski nie było, bo się  o d r o-
d z i ć, czyli  u r o d z i ć, miała – urodzić śród szczęku broni, pod hukiem dział. Czymże jest
ten stan w polityce? Co z taką trudnością, śród mocarstw absolutnych różnego składu różnym
okiem na tę sprawę pozierających miało wziąć skutek, kształt pewien, powinno było w porze
krwawego porodu swego zachować się wewnątrz, u siebie, w sobie  n a j s p o k o j n i e j.
Takie było położenie nasze. Porównania nic nie dowodzą, ale czasem objaśniają. Przeto tylko
dla objaśnienia rzeczy, która żadnego dowodu nie potrzebuje (bo jest nadto oczywista), nie-
chaj mi wolno będzie uciec się do jednego w tej mierze porównania. Cóż czyni lekarz, kiedy
goi głębokie rany zadane żelazem? Oto przede wszystkim każe zachowywać się rannemu
najspokojniej, ażeby ciało przyrosło do ciała, ażeby się członki porozcinane znowu w jedno
spoiły. Póki trwa leczenie, zabrania mu nawet  r u c h u  u m y s ł o w e g o; zabrania mu
szczególniej wszelkich moralnych wstrząśnień, wszelkich namiętności. Odnieśmy tę teorią do
największego pacjenta w polityce nowszych czasów – do Polski. Polska była rozszarpana
żelazem. Jej odrodzenie zależało na sklejeniu w jedno jej części oddzielonych. Te części da-
łyżby się spoić, jeśliby je w porze mozolnej restauracji ziemskiej rozrywały siły wewnętrzne
odpychające się nawzajem? Jeśliby bliznę rozbioru jeszcze nie zagojoną zaostrzyły gwałtow-
ne wewnętrzne, społeczne namiętności, stronnictwa, fakcje, bunty? Jednym słowem: Polska,
nie będąc udzielną, całą, mogłażby kiedykolwiek wziąć kształt jakiś, jeśliby w czasie walki z
obcym nieprzyjacielem walczyć musiała sama z sobą? Jeśliby zaprzątnięta wojną na grani-
cach, pasować się musiała z rewolucją społeczną we wnętrznościach swoich? Naród przyj-
mując dyktaturę wiedział przeto, co czyni: nie chciał on żadnych partyj, żadnych opinij poli-
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tycznych, żadnej zatargi domowej w czasie wojny. Naród, jak zawsze, miał racją. Pozwalam,
że dyktatura była owocem koterii, owocem płonnej bojaźni, powiększonej przez tę koterią
nagle, sztucznie, niezmiernie. Lecz, jak już wspomniałem, nie idzie tu bynajmniej o ocenienie
dyktatury samej w sobie, jej fałszywej polityki, jej bliższych stronników, doradzców, auto-
rów. Tu idzie tylko, bo to jest rzeczą główną, o ocenienie i zgłębienie myśli całego narodu
względem dyktatury. Źle ci bez wątpienia, nie po obywatelsku zrobili, którzy dla pokonania
ludzi 29-go, dla zjednania przewagi swoim urojeniom, swej mediacyjnej polityce, rozszerzyli
postrach rewolucji społecznej; ale naród nic złego nie zrobił, że temu dał wiarę. Tym sposo-
bem co było tylko intrygą w źródle swoim, uważane z pewnej odległości zamieniło się w
przeczucie i przestrogę. Z cichego poszeptu kabały wypłynęło wielkie systema, bo wszystko
jest wielkie, co naród  j e d n o m y ś l n i e  pochwala. I w rzeczy samej pytam się: cóż stąd,
że w pierwszych dniach, osobliwie w sprzysiężeniu wojskowym i w klubie zbrojnym, nic nie
mieściło się społecznego? Że tam nie mówiono o podziale własności, o wycięciu w pień tego
lub owego stanu, o krwawej wewnętrznej reformie? Że tam podawano tylko środki admini-
stracyjne i wojskowe, środki powstania? Cóż stąd, że twórcy klubu byli uczciwymi ludźmi, że
do tego kroku znagleni zostali gwałtowną tylko potrzebą częścią ratowania, częścią pomknie-
nia naprzód zagrożonej insurekcji? Cóż stąd? Niemniej przeto z tego pierwszego nieskazitel-
nego początku mogło z czasem domowe urość wstrząśnienie; mogli się potem w czasie walki
znaleźć naśladowcy mniej prawi, mniej bezinteresowni, mniej oświeceni, mogły się znaleźć
nawet narzędzia moskiewskie! Za tym przykładem mógł stanąć klub w Warszawie za ruble
Mikołaja! Czyliż wreszcie Lubecki, jak widzieliśmy, nie zdołał napełnić i tego już, jakie było,
zgromadzenia swymi ludźmi? Jeden tylko Perykles umiał przez lat trzydzieści utrzymywać w
zbiegowisku nieustannym, w emeucie nieustannej, gmin ateński z korzyścią rzeczypospolitej.
Ale od czasu, jak sztuka starożytnych sofistów zaginęła, nic łatwiejszego, jak pospólstwo
obracać przeciwko pospólstwu, przeciwko najpierwszym interesom stanu. Ja to mówię z do-
świadczenia. Ta droga anarchiczna była niebezpieczna jak zaraza!

Polska widziała we władzy nieograniczonej jedyne lekarstwo na to złe uróść mogące w po-
rze walki z Moskwą. Nie dosyć na tym. Bijąc czołem przed absolutyzmem żołnierza, obracała
ona wzgląd swój równie baczny i mądry ku dwom sąsiedzkim gabinetom – austriackiemu i
pruskiemu; wyrażała tę zdrową maksymę: że powstanie narodu polskiego z punktu polityki
zewnętrznej, szczególniej zaś w stosunkach z Austrią i Prusami nie jest pod względem poli-
tycznym ani monarchią, ani rzecząpospolitą, a pod względem społecznym ani arystokracją,
ani demokracją; czyli innymi słowy: że taki kraj wśród takich okoliczności nie ma żadnej
barwy politycznej i towarzyskiej. Bardzo naturalnie, bo kto się jeszcze nie urodził, ten same-
mu sobie żadnego nazwiska dać nie może; ten ani tak, ani owak nie myśli – ten nie jest ani
biały, ani czarny, i  n i e  p o w i n i e n  b y ć  n i m, ażeby według okoliczności późniejszych,
według potrzeb naglących, nieprzewidzianych, łatwiej tym lub owym mógł zostać. Władza
żołnierza, rzecz z natury swojej tymczasowa, nijaka, doskonale przypadała do tak nadzwy-
czajnego stanu. Sama bez koloru, ani monarchiczna bowiem, ani republikancka, ani demo-
kratyczna, ani arystokratyczna, zaciera ona wszystkie w towarzystwie kolory, utrzymuje w
zawieszeniu cały porządek społeczny, nie obraża ani sąsiedzkiej dumy, ani pieczołowitości:
owszem, tę zaspakajała, tamtej przy powodzeniu oręża do różnych nadziei, różnych dla Polski
przyjaznych widoków otwierała pole. Naród polski oświadczając się za taką władzą wobec
Prus i Austrii (a szczególniej Austrii) powiedział więc samemu sobie na czas powstania:
meum est principium nulla habere principia.65 Ten naród, powtarzam raz jeszcze, myślał wy-
soko i mądrze.66

                                                
65 Moją jest zasadą nie mieć żadnych zasad.
66 Może mi kto zrobi ten zarzut, iż Polacy w dyktaturze więcej mieli poszanowania dla osoby Chłopickiego

niżeli dla idei władzy nieograniczonej żołnierskiej, tym sposobem rozwinionej. Na ten zarzut cóż bym miał
odpowiedzieć? Oto że ci, co tak sądzili lub sądzą, niedaleko widzieli i widzą, zdaniem moim. Tych przeto na
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Zatem trzy wielkie środki stanu uchwalało powstanie w rządzie absolutnym: najpierwej,
sposób wojowania z Moskwą – w tej mierze przyjęta została przez naród zasada, że aby po-
konać cara, należało mieć władzę równie jak carat sprężystą, energiczną, to jest nieograniczo-
ną; po wtóre, pokój wewnętrzny, zgodę domową – ponieważ wszelki ruch społeczny w czasie
walki, ponieważ wynikające z tego ruchu stronnictwa, kabały, fakcje utrudzały odrodzenie
Polski i niepodobnym czyniły spojenie w jedno jej rozerwanych części; po trzecie, politykę
zewnętrzną, stosunki z dwoma sąsiedzkimi gabinetami – pod tym względem naród polski,
wychodząc w ocenieniu interesu obudwu sąsiedzkich dworów z zasady najwłaściwszej, bo z
zasady nierównego tych dworów spólnictwa w rozbiorze Polski67, nie chciał  p r z e z  z a
w c z e s n e  u d e t e r m i n o w a n i e  k s z t a ł t u  s w e g o  b y t u  obrażać naturalnych,
mniej więcej przyjaznych, zwłaszcza przy powodzeniu oręża naszego  r o z w i n ą ć  s i ę
mogących stosunków, które Prusy i Austrią, ale – szczególniej Austrią, naturalnymi ogniwa-
mi częścią łączyły, częścią złączyć mogły z insurekcją polską, które Prusom i Austrii w po-
gnębieniu olbrzymiej, a w chwili wielkiego osłabienia zaskoczonej Moskwy różne dla siebie
korzyści w dali upatrywać pozwalały, które nareszcie w razie najgorszym zapewniały przy-
najmniej neutralność tych dwóch gabinetów. Narody wotują, co chcą, że tak powiem, bez
dyskusji, par assis et levée68, klaszcząc w dłonie  m y ś l ą. Tak Polska myślała przyjmując
dyktaturę; tak myślało wojsko polskie reprezentujące naród cały, gdy Chłopickiego obwoły-
wało dyktatorem na placu Broni w dniu 5 grudnia 1830; tak myślała Warszawa, gdy wieńca-
mi usyłała drogę tego wojownika i na cześć jego odśpiewywała weselne, rycerskie hymny;
tak myśleli ci zacni młodzieńcy, ci prawi synowie kraju, równie zapaleni jak nieświadomi
rzeczy, gdy z siebie uformowali legion janczarów, pretorianów dyktatury, gdy zaciągali na
wartę w przedpokojach Chłopickiego. Tak jest! Narody okazują tylko wielkim wstrętem lub
wielkim upodobaniem, czego chcą! A cała nauka stanu ledwie wystarcza na zgłębienie, pod-
ciągnienie pod rachunek i zamienienie W systema rządowe  m y ś l i  tym sposobem objawio-
nych.

Wytłumaczyłem i, jak sądzę, usprawiedliwiłem dyktaturę, to jest owe wzniosłe  w y o b-
r a ż e n i e, które naród polski przywiązywał (pomimo wyraźnych, publicznych, niezgodnych
ze wszystkim, co tu powiedziałem, oświadczeń Chłopickiego) do tego utworu małej, obłudnej
i fałszywej Lubeckiego polityki, do tego dzieła najwyższego zawrotu głowy częścią samego
dyktatora, częścią osób, na których zdaniu, na których postępowaniu poprzednim w Radzie
Administracyjnej, w Wydziale Wykonawczym i w Rządzie Tymczasowym, na których zatem
przykładzie on polegał, gdy brał władzę nieograniczoną. Obaczymy teraz: jak dalece osoba
dopisała władzy tym sposobem przez naród zrozumianej, jak dalece władza w skutku dopisała
idei kraju oznaczonej tymi charakterami. Niechaj mi tu wolno będzie dalszą osnowę historii
tego powstania, dla umieszczenia czytelnika od razu na punkcie, z którego rzeczy opisywać
zamierzam, zawrzeć w kilku ogólnych słowach rzucających naprzód przed sobą światło na
cały następny bieg insurekcji. Początki wielkich nieszczęść nie są tak zakryte jak źródła Nilu:
r o z p r z ę ż e n i e  we władzy, otóż przyczyna, która zgubiła sprawę dwudziestu milionów
Polaków. Któż to rozprzężenie sprawił? Naród? Nie, naród chciał, jak widzieliśmy, aby wła-
dza była mocna, sprężysta i jedna; dlatego ten naród mądry i daleko swą rzecz widzący po-
wierzał ją jednemu żołnierzowi, dlatego powstaniu swemu w środku mocarstw absolutnych
żołnierską dawał konstytucją. Rzeczpospolita, albo nawet  m o n a r c h i a  r e p r e z e n t a-
c y j n o-k o n s t y t u c y j n a, w boju z olbrzymim absolutyzmem moskiewskich carów, pod
bokiem ościennej absolutnej Austrii i ościennych absolutnych Prus: było to tak błahe uroje-
nie, byt to tak rażący odskok od pierwszych fundamentalnych maksym stanu i przykładów
                                                                                                                                                   
próżno bym starał się Przekonywać, że nie  o s o b y, ale  i d e j e  władają w masach; że narody objawiają te
ideje przez  c z y n y, nie przez rozumowania; że do historii należy potem to wytłumaczyć przez rozumowania.

67 W tej mierze odwołuję się do tego, com powiedział o  p o l i t y c e  r o z b i o r u  w tomie pierwszym.
68 siedząc i wstając
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dawniejszych narodowego zbrojnego w Polszcze powstania, że insurekcja w pierwszej chwili
żadną miarą na te obłędne bezdroża trafić nie mogła. Przekonamy się: że dopiero wtenczas,
kiedy władza despotyczna dana jednemu nie chciała dopełnić swego obowiązku; kiedy wzięta
i zalecana jako środek energii i pośpiechu mitrężyła czas daremnie i sama w siebie, w organi-
zacją swoją wszczepiła anarchią; kiedy wzięta i zalecana jako środek wewnętrznego pokoju
pozwoliła się rozwijać zarodom fakcji i kabał; kiedy przyjęta i potwierdzona przez ogół jako
dzielny oręż zaczepny przewierzgnęła się w hamulec insurekcji; kiedy usilnie zalecana jako
środek  u z b r o j e n i a  wcale nie chciała uzbroić powstania, a działając z oporem, ze
wstrętem w tej mierze, usiłowała mu nadać dążność Lubeckiego – przekonamy się, mówię, że
dopiero wtenczas,  a l e  d o p i e r o  w t e n c z a s, po takim zawodzie, po tylu wykrocze-
niach, naród polski stracił początkową swoją wielką wiarę we władzę absolutną  j e d n e g o,
i odstrychując się od niej naturalnym w podobnych wydarzeniach odszczepieństwem, wodze
insurekcji z rozpaczy już nie jednemu, ale stu sześciudziesiąt i kilku posłom powierzył, czyli
raczej sprawować im dozwolił. Historia tego traicznego postępu w rozwalnianiu wszystkich
sprężyn zwierchniego przełożeństwa: od  j e d n o ś c i  w rządzie do masy i labiryntu wielo-
władztwa, od prostej żołnierskiej konstytucji powstania do zagmatwanej niedołężnej i anar-
chicznej formy monarchiczno-konstytucyjnej, od dyktatury do sejmu, od siły do opłakanej
niemocy, w której na koniec pięćdziesiąt kilka tysięcy Polaków przed nieprzyjacielem mało
co liczniejszym broń złożyć musiało – ta historia, którą dalej, według tych zasad, według tych
widoków opowiadać przedsiębiorę, której wielkie krwawe mementa nieraz z gruntu zatrzęsły
posadą carów, pozostanie dla przyszłych powstań polskich i dla potomnych pokoleń polskich
strasznym przykładem, wielką nauką.

Jeszcze krócej myśl moję zawieram: w czym zawiniła  o s o b a, to szczególnym obłędem
przypisywano  w ł a d z y; ponieważ dyktator nie odpowiedział oczekiwaniu narodu, naród
więc zamiast obrać innego dyktatora zmierził sobie rząd żołnierski jedynowładny, w wielo-
głowym słabym rządzie cywilnym znalazł upodobanie i zginął.

Po tym ogólnym zarysie obracam pióro do dalszego ciągu insurekcji.
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[Rozdział IV]

Pierwsza dyktatura. – Sejm. – Druga dyktatura.
Upadek żołnierskiego jedynowładztwa. – Rząd cywilny pięciu

Jest rzecz wielce ciekawa przypatrzyć się bezrządowi w samym składzie, w organizacji
dyktatury, która, jak oświadczała, brała władzę nieograniczoną dla  j e d n o ś c i  i  e n e r-
g i i. Jest rzecz nie tylko ciekawa, ale z wielu miar pocieszna nawet, widzieć żołnierza ze
szkoły Napoleona (który najgwałtowniejszą, telegraficzną administracją, wynalazek konwen-
cji, sprężystszą i prędszą jeszcze, jednym słowem  p r e f e k t u r a l n ą  w cesarstwie uczy-
nił), oskarżającego przed Europą Radę Administracyjnę, Wydział Wykonawczy i Rząd Tym-
czasowy o brak pośpiechu, a gdy posadził się na miejscu tych przechodnich magistratur, nie
wiedzącego, co ma począć z swą ogromną władzą – jak nie wie człowiek niskiego wzrostu,
co ma począć z suknią dla olbrzyma wykrojoną – i dobrowolnie, bez żadnej potrzeby wszcze-
piającego zwłokę, ociężałość, bezczynność w jej mechanizm, daleko pod Lubeckim żywszy,
składniejszy. Dyktatura jedną wolę mieć mająca według życzenia narodu było to istne chaos i
rozprószenie. Rząd Królestwa, jaki był, koncentrował w sobie wszystkie zdolności biurowe,
nabyte długą wprawą, sięgającą jeszcze Księstwa Warszawskiego – i prawie wszystkie talen-
ta, usposobienia szczególne kraju. Miał praktykę, rutynę, przez Lubeckiego w głównych czę-
ściach znacznie udoskonaloną. Po zniesieniu lub zawieszeniu niektórych dykasteryj mniej
potrzebnych, jako to całej Komisji Rządowej Oświecenia, magistratury najwięcej nasyconej
wpływem moskiewskim, razem ze wszystkimi będącymi z nią w związku płatnymi władzami,
np. Kuratoria, cenzurą, Towarzystwem do Ksiąg Elementarnych, komisją żydowską itd.; po
wcieleniu z tejże do Komisji Spraw Wewnętrznych nieodbicie tylko potrzebnego nad począt-
kowymi szkołami i zdrowiem publicznym nadzoru; po uchyleniu Prokuratorii Generalnej i
deputacji prawodawczej, która kaleczyła Kodeks Napoleona; po okrzesaniu w skarbie wy-
działów wymyślonych dla ucisku; po przywiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i całego są-
downictwa do tych tylko działań, które stan nadzwyczajny powstającego narodu znosił; mia-
nowicie zaś co do  o s ó b, po usunięciu ministrów, wielu głównych dyrektorów, wielu na-
czelników wydziałów, nie mogących sprzyjać tej sprawie, a posadzeniu na ich miejsce nie
obcych, z interesami nie obeznanych intruzów, ale zdatnych subalternów; po zaprowadzeniu
tym sposobem wszelakiej podobnej oszczędności: machinę, jaka była, z przyprawieniem do
niej tylko głowy dyktatora zostawić należało nietkniętą we wszystkich podrzędnych szcze-
blach – a machina ta, kierowana z góry jedną silną ręką, nastrojona do potrzeb insurekcji,
odbywałaby swą czynność prędko i skutecznie, wystarczyłaby dla całej Polski, dla całego
powstania. W tym celu zdrowy rozsądek zalecał nie tylko nie odnawiać w niej przytartego
przez Moskalów charakteru  r e p r e z e n t a c y j n o-k o n s t y t u c y j n e g o, ale owszem
zatrzeć go do reszty, tak aby nawet dobra wola obywatelska przez wtrącanie się niepotrzebne
do administracji mocy rządu nie słabiła: albowiem między dyktatorem (jeśli to coś  l w i e g o
być miało, jak partia rządzących ogłaszała) a powstaniem ten tylko stosunek powinien był
zachodzić, jaki zachodzi między rozkazem i ślepym posłuszeństwem, między wolą nieograni-
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czoną i jej szybkim spełnieniem; albowiem kto bierze władzę absolutną i komu ją naród
wziąć pozwala, powinien jej  u ż y w a ć  w interesie narodu – inaczej po cóż ją brać było?

Tymczasem rzeczy zaraz na samym początku poszły wcale innym obyczajem. Dyktator
zamiast koncentrować swą zwierzchność w duchu jedności, to jest w duchu wojskowego ab-
solutyzmu, wprowadził rozwolnienie do wszystkich części służby publicznej i osłabiał ma-
chinę byłego rządu. Osłabiał ją trojako: przez utrzymanie lub kreowanie nowych władz wcale
niepotrzebnych, przez zostawienie na wysokich urzędach ludzi podejrzanych, przez udziele-
nie całemu mechanizmowi swego mniemanego jedynowładztwa tego charakteru reprezenta-
cyjnego, który do miary z wojną nie przypadał. Ostatni ten sposób anarchizowania władzy, od
obudwu poprzednich daleko zgubniejszy (albowiem magistratury niepotrzebne można było
potem odciąć, złych urzędników oddalić, ale elementa sejmowe, obywatelskie, raz wprowa-
dzone do rządu nigdy się stąd wygluzować nie dały), miał swoję przyczynę w tym, że Chło-
picki, jak każde indywiduum nie dorosłe do wysokości własnego imienia, przeląkł się i cięża-
ru, który nieudolną podejmował ręką, i odpowiedzialności za postępki na tej śliskiej drodze,
którą iść zamierzał. Zostając dyktatorem mógł uchylić postanowienie Rządu Tymczasowego
dotyczące zebrania izb sejmowych. Mógł oświadczyć narodowi: że zwoła reprezentantów, ale
nie pierwej, aż pomknie oręż swój w głąb Litwy i Rusi, aby ze wszystkich ziem przez Mo-
skwę zabranych posłowie razem z nadwiślańskimi w jednym zasiedli kole. Taka uchwała
dyktatury byłaby tylko nowy entuzjazm wznieciła w sercach Polaków. Lecz Chłopicki nie
chciał walczyć w tej sprawie; przeto nie chcąc wojny z Moskwą, równie jak Rząd Tymcza-
sowy, siebie, a z sobą całe powstanie poddawał pod wolą sejmujących. Pierwszy akt jego
absolutyzmu dążył tylko do tego, żeby wprowadzić sejm w sprawę 29-go, to jest anarchią
legalną, konstytucyjną, w powstanie – w tę rzecz, jasną i prostą broni.

Dyktatura tym odniesieniem się do reprezentacji, pod wpływem obalonego porządku rze-
czy zdziałanej, położyła kamień węgielny naszego upadku. Więcej to zaszkodziło sprawie
Polski niżeli dwumiesięczna strata czasu, niżeli leniwy postęp organizacji wojskowej, niżeli
następne uchybienia wojenne. Wszystkiemu można było zaradzić potem, wszystkie inne po-
wetować klęski: tej jednej radykalnej zakorzenionej wady żadna siła w całym ciągu wojny,
żaden nawet uśmiech fortuny naprawić już nie zdołał. Historia rządu polskiego pod dyktaturą
ma dwie epoki: pierwszą od 5 grudnia do 20 grudnia; drugą od 20 grudnia do upadku Chło-
pickiego. Zamęt, rozprószenie, masa władz, nade wszystko zaś podsycanie ich coraz większe
pierwiastkami reprezentacyjnymi rosną stopniowo w obudwu epokach. Chłopicki objąwszy
władzę nieograniczoną zachował w swej mocy Rząd Tymczasowy Królestwa co do wszelkich
szczegółów administracji. Pod jego rozkazami zostawały komisje rządowe. Dyktator zostawał
w związku z podrzędnymi władzami za pośrednictwem swego sekretarza generalnego. Tym
znakomitym urzędnikiem, właściwie ministrem sekretarzem stanu, mianował on Krysińskie-
go mecenasa, człowieka nie znanego krajowi, o rzecz publiczną otartego chyba tylko w
szrankach pieniackich. Sekretarz ten udzielał rozkazy dyktatora władzom i raporta tych władz
jemu przedstawiał. Niektórych przedmiotów, większego pośpiechu wymagających, ułatwienie
zastrzegał sobie Chłopicki poruczać właściwym ministrom wprost od siebie, bez pośrednic-
twa Rządu Tymczasowego; zaś Rząd Tymczasowy w podobnych przypadkach miał otrzymać
tylko zawiadomienie o osnowie takich interesów. Jednej w tym rzeczy pojąć nie mogę: po cóż
ta władza pośrednia między dyktatorem i ministrami? Po co ten Rząd Tymczasowy? Mecha-
nicy w składzie swych machin przede wszystkim starają się uniknąć zbyt wielkiej liczby kół,
kółek, zazębień, sprężyn, z których jedna drugą porusza, bo stąd naturalnie rodzi się tarcie, a
w tarciu zawsze pewna część siły ginie. Lecz Rząd Tymczasowy był złożony z członków se-
natu i izby poselskiej; był więc częścią sejmu, a dyktator chciał sejm solidarnie odpowie-
dzialnym uczynić za swą politykę, wbrew przeciwną polityce narodu, i dokazał swego! Zo-
stawiwszy Rząd Tymczasowy, wynalazł szczególne dla niego zatrudnienie: wykonywanie
tych przedmiotów, których załatwienie bez wpływu dwóch lub więcej ministrów obejść się
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nie mogło. Czyliż ci ministrowie nie mogli we wszystkim bezpośrednio naradzać się z Chło-
pickim? Nie byliż to naturalni członkowie gabinetu dyktatora? Dyktator konstytucją nie krę-
powany, mając nieodpowiedzialnych, swej tylko woli posłusznych ministrów, jednym pocią-
gnieniem pióra odmieniał rząd Królestwa w rząd zupełnie podobny carowemu w Petersburgu;
mógł od razu ową asymilacją, o której wyżej wspomniałem, przywieść do skutku. Atrybucją
Rządu Tymczasowego było także ogłaszać, rozwijać i przynaglać rozkazy dyktatora, składać
codziennie raporta sekretarzowi dyktatury z wszelkich czynności swoich, układać projekta we
wszystkim, co obecna kraju potrzeba wyciągała, projekta te, aby moc wykonawczą wzięły,
przedstawiać do potwierdzenia dyktatorowi, przedstawiać na koniec do skarcenia uchybienia
władz podrzędnych, komisyj rządowych itd. Rząd ten dzielił się na trzy wydziały: 1. dyplo-
matyczny i organiczny; 2. wojskowy; 3. cywilny. Prezydujący w Rządzie książę Czartoryski
osoby do każdego wydziału przeznaczał. Żadna z tych własności potrzeby Rządu Tymczaso-
wego nie okazuje. Tylko zaniedbanie pierwszych prawideł dzisiejszej sztuki rządzenia i tylko
pogwałcenie pierwszych maksym stanu zbrojnej insurekcji tłumaczy ten piramidalny porzą-
dek dyktatury.

Główna rzecz polegała więc na ministrach! Ale i na ministrów, wykonawców poleceń
Rządu Tymczasowego, wynalazł Chłopicki dla rozprzężenia swej absolutnej władzy w tym
szczeblu hierarchii lekarstwo osobliwe. Ponieważ polityka jego i była mediacyjna, jak Lubec-
kiego, ponieważ chciał być tylko pośrednikiem między narodem i monarchą, z tej więc wy-
pływało zasady: z a c h o w a ć  w s z y s t k o,  j a k  b y ł o, w  K r ó l e s t w i e  dla łatwiej-
szych z Petersburgiem układów; a przynajmniej zachować ten kształt rzeczy, tę ich modyfi-
kacją, jaką znalazł biorąc władzę absolutną. Dawni ministrowie usunęli się byli: on na ich
miejsce  z a s t ę p c ó w  tylko sobie mianować pozwolił. I tak, zastępcą ministra spraw we-
wnętrznych i policji czyni najpierwej referendarza stanu Andrzeja Zamojskiego (dnia 6 grud-
nia); zastępcą ministra sprawiedliwości Bonawenturę Niemojowskiego; zastępcą ministra
oświecenia Lelewela; zastępcą ministra wojny Izydora Krasińskiego; zastępcą ministra se-
kretarza stanu Józefa Tymowskiego. Systema  z a s t ę p s t w  rozciągało się jeszcze dalej.
Dyktator tak dalece we wszystkim, co czynił, lękał się obrazić króla konstytucyjnego, że nie
śmiał, pomimo nieograniczonej dyktatury, przywłaszczyć sobie najmniejszej jego wykonaw-
czej atrybucji, że nie śmiał nawet sekretarza generalnego jakiejkolwiek komisji rządowej
mianować, tylko  z a s t ę p c ą  sekretarza. Wszystka więc pod absolutyzmem tego żołnierza
było odniesione albo do woli sejmu, albo do woli króla; wszystko było miękkie i rozlazłe;
wszystko tchnęło jawną kontrrewolucją. Tysiące utrudzeń, tysiące zwłok samej sobie władza
absolutna w tych zastępstwach przysparzała. Zastępca ministra, osobliwie taki zastępca, który
w życiu swoim nigdy nie był urzędnikiem, zastępca w takim np. biurze jak Komisja Wojny
albo Spraw Wewnętrznych, gdzie interesa bieżące, w insurekcji najważniejsze, i wiadomości
szczególnych, i długiej wprawy, i najdokładniejszego znawstwa składu biura wymagały,
mógłże być, choćby przy najlepszych chęciach, dobrym urzędnikiem powstania, dobrym ad-
ministratorem, dobrym organizatorem, sprężystym wykonawcą wyższej woli? Pominąwszy
wreszcie funkcje naczelne, gdzie częstokroć imienia potrzeba, pominąwszy funkcje ministe-
rialne, cisnęli się w okolicznościach najnaglejszych do posad podwładnych równie ważnych,
do sprawowania dyrekcyj generalnych ludzie, co albo żadnej, równie jak ministrowie, nie
mieli praktyki, albo z nabytej przedtem rutyny już powychodzili. Machina słabła od wierzchu
do dołu i wykoślawiała się we wszystkich cząstkach pośrednich. O rządzie cywilnym toż sa-
mo rozumieć należy co o wojsku: że jak tu, tak tam nic się nowego nie wszczepia, ale
wszystko z istnących już materiałów, usposobień i talentów z dołu do góry wyprowadza. Au-
striacy i Prusacy, wielcy w tym względzie mistrzowie, przykładem porządnej administracji
swojej to walne prawidło zalecają. Pod dyktaturą rozpoczęły się owe gorszące, o których w
początku tego dzieła wspomniałem, łowy na posady płatne i niepłatne. Weszło w obyczaj, z
duchem zbrojnego powstania niezgodny, u r z ę d o w a n i e. Ledwo nie kto w Boga wierzył,
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chciał urzędować w Warszawie – urzędować koniecznie i  ś w i e t n i e. To trwało aż do
ostatka. Familiami, prowincjami, grupami rzucano się tedy do urzędów, jakby naród dlatego
tylko powstał, ażeby pewnym osobom i zbiorom osób w nagrodę dawnych zasług, nabytych
reputacyj, przecierpianych pod moskiewskim uciskiem prześladowań do tego niewczesnego
popisu szerokie otworzyć pole. Ten siedział lat parę w więzieniu – a więc zrobić go mini-
strem! Ów pod przeszłym rządem otrzymał niezasłużoną dymisją z rządu, z sejmu lub z rady
obywatelskiej – a więc zrobić go przynajmniej zastępcą ministra! Innego w. książę skrzyw-
dził osobiście – a więc zrobić go zastępcą radzcy stanu! Bez względu na szczególność fachu,
na specjalność zatrudnienia, szlachta wprost od pługa chwytała podczas wojny posady głów-
ne, pomimo starych przestróg Kołłątaja. U r z ę d o w a n i e  w insurekcji, przechodzenie z
izby sejmowej do urzędu jest słabością Polaków, jak jest słabością paryskich episjerów sklep
korzenny i gwardia narodowa. Né pour être épicier et monter la garde!69 „Jestem posłem –
byłem posłem, a więc powinienem być urzędnikiem.” Nie masz rządu, którego by taka loika
w sejmik jarmarkowy nie zamieniła. Do tej loiki główny pochóp dał Chłopicki, ten energicz-
ny uczeń Napoleona.

Rząd Królestwa przed rewolucją miał wadę, którą poprawić w jego mechanizmie zabra-
niały Moskalom tylko resztki poszanowania dla ustawy konstytucyjnej. Komisje wojewódz-
kie, wymyślone w duchu kolegialności, przyzwoitej monarchiom konstytucyjnym, p o ś r e d-
n i e  między komisjami rządowymi a komisarzami obwodowymi, były wcale niepotrzebne.
Dyktatura, ten silny oręż według wyobrażeń ogólnych narodu, powinna była, dla uproszcze-
nia administracji tym sposobem bardzo skomplikowanej, pozwijać natychmiast te władze,
ażeby wejść w zetknienie bezpośrednie z przedostatnimi swych poleceń wykonawcami.
Dyktator zamiast to uczynić wolał raczę posunąć systematyczne rozwolnienie swego żołnier-
skiego jedynowładztwa ku tym środkowym i przedostatnim sprężynom. Jak własny gabinet
radą Rządu Tymczasowego, jak komisje rządowe systematem zastępstw, tak komisje woje-
wódzkie, tak na koniec komisarzy obwodowych systematem  o b y w a t e l s k i e g o  n a d-
z o r u  we wszystkich punktach Królestwa o zupełną niemoc, o zupełne przyprawił otrętwie-
nie. Komisja Spraw Wewnętrznych i Policji wydała w tej mierze prawdziwie anarchiczny
okolnik pod dniem 11 grudnia.70 Wzywała ona rady obywatelskie, ażeby wyznaczyć  r a-
c z y ł y  trzech do pięciu obywateli zaufania godnych, spomiędzy których  j e d e n  lub
d w ó c h  w miarę ważności przedmiotów ciągle miało być obecnych w mieście wojewódz-
kim dla naradzania się z prezesem komisji wojewódzkiej względem szczegółów z obroną
kraju, żywieniem wojska i administracją ogólną w związku będących. Ci obywatele mieli
udzielać swej pomocy tam, gdzie by się okazała potrzebną; mieli także czynić swe przełoże-
nia komisjom rządowym. Gdyby na przykład jaki klub jakobiński chciał nieładem zgubić
insurekcją, czyliżby mógł w tym celu na dzielniejsze zdobyć się sposoby? Po prostu była to
kontrola prezesów komisyj wojewódzkich, wynaleziona w duchu zastępstwa i zafarbowania
całego rządu kolorem reprezentacyjnym. Lecz jeżeli ci prezesowie potrzebowali kontroli nie
rządowej, ale obywatelskiej, jeżeli kontrola wyższej władzy nie wystarczała, nie lepiejże by-
ło, nie naturalniej mianować na ich miejscu owych  o b y w a t e l i  d o z o r c ó w  prezesami
komisyj wojewódzkich niżeli narażać te komisje na nieuchronne sprzeczki pomiędzy  d o z o-
r e m  i  u r z ę d n i k i e m, na wzajemną w tej mierze nieufność, na opóźnienie, które stąd
koniecznie wypływać musiało, czyli to w wykonaniu wyższych rozkazów, czy w inicjatywie
projektów i przełożeń, czy na koniec w sprawowaniu interesów miejscowych? I to był żoł-
nierz absolutny, który wojować  j e d n o ś c i ą  i  e n e r g i ą  z carem zamierzał? I tego się to
Chłopicki nauczył w administracji prefekturalnej Napoleona? Podobnie jak komisjom woje-
wódzkim, tak i komisarzom obwodowym tenże reskrypt przydaje po dwóch obywateli z ob-
                                                

69 Urodzony na kupca korzennego i do pełnienia straży (tu: w gwardii narodowej).
70 Czytelnik znajdzie ten okólnik, jak i wszystkie urzędowe akta, na których pisząc polegam, między notami

objaśniającymi ten tom.
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wodu delegowanych dla czynienia wniosków do komisyj wojewódzkich: w gruncie dla zatar-
gów zaostrzonych miejscowymi niechęciami, stosunkami obywatela z komisarzem obwodo-
wym, dla odwetu za przeszły ucisk, a zatem dla sparaliżowania i zanarchizowania władzy
dyktatorskiej w jej najodleglejszych zazębieniach, w jej ostatnich ogniwach. Brakowało tylko,
żeby burmistrze i wójci gmin mieli sobie poprzydawanych  d o z o r c ó w, tamci mieszczan,
ci chłopów. Jeżeli w tym wszystkim był  t y l k o  nierozum, to trzeba przyznać, że nierozum
w pewnych okolicznościach może zabrnąć bardzo głęboko.

Wystawmy sobie teraz całą mechanikę tej nieograniczonej władzy: z gabinetu Chłopickie-
go szły rozkazy do biura sekretarza generalnego dyktatury – stąd do Rządu Tymczasowego –
od Rządu do zastępców ministrów – od tych przez dyrekcje generalne do komisyj wojewódz-
kich kontrolowanych przez rady obywatelskie – z komisyj wojewódzkich do komisarzy ob-
wodowych dozorowanych przez delegowanych obywateli!! Rewolucja nagła wewnętrzna
albo napad zewnętrznego nieprzyjaciela mogłyby tysiąc razy tę władzę  e n e r g i c z n ą  i
j e d n ą, a szczególniej działającą z  p o s p i e c h e m; wniwecz obrócić, nimby się ona raz z
miejsca swego ruszyć zdołała. Nie byłaż to parodia absolutyzmu?

Tę godną pożałowania, godną lepszego losu rewolucją 29 listopada na niwecz, na śmierć
prawie zarządzić, albo właściwiej  z a u r z ę d o w a ć, chciano. Prócz dyktatora, Rządu Tym-
czasowego, ministrów, komisyj rządowych i wojewódzkich, rad, dozorów, delegacyj obywa-
telskich i komisarzy obwodowych był nadto w Warszawie gubernator, prezydent i wiceprezy-
dent miasta, był także senat, który dnia 6 grudnia odbył pierwsze swoje posiedzenie w rewo-
lucji, był komitet do przezierania papierów szpiegowskich – władza śród owych okoliczności
nie lada jaka, bo się o nią ocierały różne namiętności, rekryminacje publiczne, niepokoje –
była na koniec Rada Municypalna. Kto by chciał oznaczyć stosunek między tymi magistratu-
rami, zadałby sobie pracę niemałą. Rzecz jednak szczególna: w tym chaosie władz lud war-
szawski, równie patriotyczny, równie insurekcyjny jak za czasów Kościuszki, nie miał ani
jednej, pod którą by się jego poświęcone chorągwie rozpostrzeć zdołały! Pod którą by jego
staroświeckie cechy, pobożne bractwa, rzemieślnicze i wyrobkowe profesje udział porządny,
właściwy oryginalnej, gminnej konstytucji stolicy Polski brać mogły! Zapomniano i ani razu
w ciągu powstania, które gwałtem zamknięte zostało w Warszawie, przypomnieć sobie nie
chciano, że Warszawa była kolebką insurekcji. Przez lat piętnaście, które poprzedziły rewolu-
cją, pospólstwo warszawskie nie zostawało w związku naturalnym z Radą Miejską, z urzędem
prezydenta i wiceprezydenta miasta. Wojda, prezydent Warszawy, był mianowany przez
króla, nie przez stolicę. Wiceprezydent Lubowidzki, równie jak Wojda płatny oficjalista, rzą-
dził nią przez komisarzy cyrkułowych, z których każdy sprawował despotycznie część poru-
czonej sobie władzy. W takim położeniu nic się tedy municypalnego, nic komunalnego wedle
odrębnego ducha stołecznej miejscowości naszej wykształcić nie mogło pomiędzy ludem i
urzędem miejskim, między Ratuszem i Starym Miastem. Stąd w pierwszych chwilach rewo-
lucji brak takich ludzi, jakimi byli w 94 roku Kiliński i Sierakowski, brak prawdziwych dy-
gnitarzy Warszawy, równie niegdyś żarliwych w sprawie niepodległości, jak niecierpiących
(podług wyrażenia Kilińskiego)  f r a n c u s k i e g o  d u c h a, to jest wojny domowej i jako-
binizmu, równie popularnych jak bogobojnych ludzi w owym starym wielkim stylu narodo-
wym, o których rzec by trzeba, że ich kapoty albo ferezje świąteczne na wpół już pobutwiałe
w trunach, z cmentarzów na rynek wyniesione i pokazane ludowi warszawskiemu, miałyby w
sobie więcej mocy, ducha, wpływu niżeli owe późniejsze Towarzystwo Patriotyczne złożone
z eks-katolików, eks-księży, eks-bakałarzy, patronów i niedouczonych studentów pod prezy-
dencją jednego z największych na świecie erudytów, Lelewela, głębokiego antykwariusza i
numizmatyka – mówię: numizmatyka, nie bez przyczyny, bo zdarzało się, że wśród grzmotu
dział, jak astrolog śród bijących naokoło piorunów, stare, spleśniałe wartował pieniążki. Za
Kościuszki Rada Miejska pochodziła wprost z ludu, wyobrażała lud, poruszała go w interesie
powstania przez niektórych członków swoich, i przybrawszy za prezydenta Zakrzewskiego,
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męża z niepospolitą głową i charakterem, składała istotną główną władzę insurekcyjną, acz-
kolwiek z mniejszymi jak Rada Najwyższa (gdzie także Kiliński i Sierakowski zasiadali –
tamten jako szewc, ten jako rzeźnik, wespół z Potockim i Kołłątajem) atrybucjami. Trzeba
pamiętać, że Kościuszko pod skromnym tytułem naczelnika był to także dyktator. Władza
jego nieograniczona miała w sobie dużo miejskiego pierwiastku. Rada Municypalna, utwo-
rzona w nocy 29-go, daleko za tym wzniosłym wzorem pozostaje. Nasamprzód nie powstała
ona sama przez się, jak się tworzyć powinny wszelkie władze insurekcyjne; nie powstała na
bruku, pod bronią wziętą z Arsenału, ale z rozkazu Rady Administracyjnej, czyli Lubeckiego.
Po wtóre, przybrawszy do grona swego Andrzeja Zamojskiego, Plichtę, Krzywoszewskiego
mecenasa, Celińskiego profesora, Szucha budowniczego i Garbińskiego matematyka, podzie-
liwszy się w tym składzie na wydziały administracji, policji, skarbu i wojska, złożone z ma-
jętniejszych tylko posesjonatów i właścicieli nieruchomości, zupełnie wyłączyła, odepchnęła
od siebie majstrów cechowych i rzemieślników. Działania tej Rady kontrrewolucyjne w
pierwszych dniach, pod dyktaturą, i następnie nic nie znaczące były. I tak: zwracała ta Rada
swą baczność na wyżywienie stolicy, wydawała odezwy do prezesa komisji wojewódzkiej o
przesłanie komisarzom obwodowym poleceń, aby rolników do przywozu produktów na targi
warszawskie widokiem cen wysokich zachęcali. W tym celu zawieszała opłaty rogatkowe od
bydła, zboża, legumin i drzewa. Uwiadamiała publiczność o rozporządzeniach rządowych,
jako to, że o tej a o tej godzinie w tym lub owym dniu poczty odchodzić zaczną – jakby tego
sama Dyrekcja Poczt ogłosić nie mogła, że np. w kraju każdemu wolno podróżować bez
paszportów – jak gdyby to kiedy zabronione było; że „gdy ojczyzna potrzebuje oręża, przeto
r o z k a z u j e  s i ę  pod odpowiedzialnością osobistą, aby nikt nie ważył się psuć jakiego-
kolwiek rodząju broni z Arsenału wydanej” – co jednak bynajmniej nie przeszkadzało Żydom
przerabiać, psuć, aby poznaną nie była, i przedawać tę broń, nieraz oddzielnie bagnet, od-
dzielnie lufę, oddzielnie kolbę. Ogłaszała także Rada z rozkazu dyktatora, „aby żaden naczel-
nik drukarni albo litografii nie wydawał artykułów bez podpisu autora”, aczkolwiek pomimo
tego mnóstwo bezimiennych pisemek krążyło; wzywała, jeśli była w humorze wojennym,
cyrulików trzymających golarnie na felczerów; zabraniała  n a j s u r o w i e j, ale bezskutecz-
nie, handlować efektami wojskowymi; zabezpieczała kosztowności i ruchomości korony:
spisywała i urządzała majątek Konstantego, którego nie przestawała nazywać  n a j j a ś-
n i e j s z y m  c e s a r z e w i c z e m. Słowem była bardzo czynna, bardzo gospodarska, bar-
dzo umiarkowana, nade wszystko bardzo spokojna – très pacifique, lecz ludem stolicy nie
kierowała, z czego, jak obaczymy, ważne skutki wynikną. Atrybucje gubernatora miasta woj-
skowe dotyczyły częścią organizacji, częścią służby czynnej; zresztą był to  d o d a t e k  przy
głównej kwaterze, a w czasie wojny przy rządzie niepotrzebny. Poczęły się zarazem starania
o zaprowadzenie porządku municypalnego po miastach Królestwa; gdzieniegdzie także po
województwach tworzono komitety obywatelskie bezpieczeństwa publicznego.71

Dawszy tę dziwną postać, ten szyk niedołężny swemu  j e d y n o w ł a d z t w u, zamyślał
dyktator przywieść do skutku ukartowane przez Lubeckiego poselstwo do Petersburga.
Wszelako zaszły już pod tym względem w mniemaniu samego ministra skarbu ważne odmia-

                                                
71 Jeden z takich komitetów zawiązany w Pułtusku napisał dnia 7 grudnia do dyktatora wespół z radcami

obywatelskimi, dowódzcą Gwardii Narodowej miasta Płocka i obecnymi obywatelami adres treści dość zabaw-
nej.

„Do dyktatora! Komitet bezpieczeństwa publicznego  w ś r ó d  t y l o l i c z n y c h  z a t r u d n i e ń
oświadcza krótko: iż całe województwo płockie jest przeciwne  d z i a ł a n i o m  d e m a g o g i c z n y m  i że
całymi siłami moralnymi, m a j ą t k o w o  i  z b r o j n o  wspierać będzie działania dyktatora i  g r o m i ć  z a-
m a c h y  d e m a g o g ó w. Niech żyje Polska, niech giną jej nieprzyjaciele wszelkiego rodzaju!”

Ten adres pokazuje, jak czynna była partia kontrrewolucyjna, jak usilnie rozszerzała po kraju strach demago-
gii i jak jedynie na tym postrachu chciała ugruntować dyktaturę. Zresztą co do samego adresu, wiadomo mi z
pewnego źródła, że między dwudziestą kilku, którzy ten szalony manifest podpisywali, w ś r ó d  t y l o l i c z-
n y c h  z a t r u d n i e ń  nie było ani jednego – t r z e ź w e g o.
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ny. Widząc Lubecki, że naród chwyta się dyktatury jako oręża przeciwko Moskwie, a nie jako
środka ugody z carem, wątpić nareszcie zaczął o skutku swoich zabiegów. Lubecki miał
nadto wiele bystrości dowcipu, żeby nie zdołał ogarnąć wyobrażenia, które Polska przywię-
zywała do dyktatury. Środek ten w opinii publicznej obracał się widocznie przeciwko całej
jego polityce mediacyjnej, przeciwko zamierzanej przezeń negocjacji, w której pomyślne re-
zultaty z początku rad szczerze ufał. Wybierał się on tedy w drogę, ale już dlatego tylko, żeby
nie być świadkiem postępu rebelii i gardłem w końcu, czego się znać spodziewał, nie przy-
płacić za rozmyślne wypaczenie powstania z prawego toku. Towarzyszem podróży do Peters-
burga chciał mieć Władysława Ostrowskiego. Ten zrazu nie uchylał się od udziału w śliskim
pośrednictwie między narodem i królem; atoli po niejakim namyśle, postrzegłszy, że ta wy-
prawa obudzała szemranie w narodzie, wolał zostać, i daleko lepiej zrobił – to mu bowiem
laskę marszałkowską, a z nią niemałe wpływy zapewniło. Na jego miejscu ofiarował się je-
chać z Lubeckim Jezierski poseł. Pierwej jeszcze ułożyła była Rada Administracyjna raport
do cesarza, a Rząd Tymczasowy przepisał oddzielną dla Lubeckiego instrukcją, która w treści
ministrowi skarbu zalecała powtórzyć przed cesarzem, z czym na miejscu oświadczał się tyle
razy. Ten raport i ta instrukcja, jakkolwiek z umiarkowaniem skreślone były, uległy jednak w
biurze dyktatora pewnemu jeszcze okrzesaniu i modyfikacji. Wzmianka o prowincjach,
wprowadzonych w konwencją z Konstantym, wzmianka, którą ledwo nie sam Konstanty wy-
wołał, pozostała z  t r u d n o ś c i ą. Prócz tego Chłopicki napisał od siebie list oddzielny do
cara. Pismo to w wyrazach, jak mówiono, poważnych ułożone tchnęło tylko duchem konsty-
tucyjnym, o ile się taki sposób traktowania rzeczy publicznej mógł zgadzać z ścisłym praw
majestatu poszanowaniem. Dyktator opierał się na stanie rzeczy wypuszczonym, w raporcie.
Oburzenie kraju wystawiał jako pochodzące z nadużyć rządu i pod  o j c o w s k ą  cesarza
sprawiedliwość oddawał. W końcu jednak, przyciskając pióro, żądał wyraźnie lepszej na
przyszłość rękojmi swobód konstytucyjnych dla Królestwa; za warunek w tej mierze ko-
nieczny kładł, aby wojsk rosyjskich w Królestwie wcale nie było – i nic więcej. Z tymi pi-
smami Lubecki i Jezierski ruszyli dnia dziesiątego grudnia w drogę do Petersburga.

Rząd Tymczasowy podzielał przeczucia Lubeckiego i równie jak on wskutek układów, na
których przed dyktaturą wszystko zasadzał, po dyktaturze, w miarę im się mocniej myśl kraju
objawiała z tego względu, wszelką tracił wiarę. Książę Czartoryski, w którym obawa odpo-
wiedzialności dotąd przeważała inne daleko większe i słuszniejsze względy, miał negocjacją
za rzecz już podrzędną, nawet  s t r a c o n ą. Chciał on jeszcze próbować, doświadczać tego
środka, ale zarazem chciał, aby dyktatura tak działała,  j a k b y  w c a l e  ż a d n e  u k ł a d y
m i e j s c a  n i e  m i a ł y. Z tego powodu między Rządem Tymczasowym i dyktatorem
przychodziło do wzajemnych nieporozumień. Rząd, który z początku i w następnych składu
swego kolejach rewolucją powściągnąć usiłował, rząd ten ogólnym zapędem mimo swej woli
niesiony coraz wyrabiał w sobie przekonanie, że ponieważ nic tej rewolucji nie wstrzyma,
b r o n i ć  j ą  n a r e s z c i e  p o t r z e b a, bronić, jak można, najdzielniej. Przeto czego tyl-
ko obrona wewnętrzna kraju w granicach kongresowych, czego odpór miejscowy niezbędnie
wyciągał, to po obywatelsku i szczerze, choć i w Wolnym jeszcze i stopniowym swoim do
zapału publicznego akcesie, zdziałać przedsiębrał, nie oglądając się bynajmniej na skutki
wątpliwe podroży Lubeckiego. Dyktator przeciwnie! Co w opinii księcia Czartoryskiego i
kolegów jego było już tylko bardzo niepewną stawką, mającą przeciwko sobie w banku kro-
cie losów zawodnych, na tym żelazny upór Chłopickiego zakładał całą fortunę Polski. Chło-
picki, pomimo nieugiętego charakteru swego, pomimo całej swojej, gdy mu radzić albo
wpływać na niego chciano, opryskliwości, nie zostawał jednak wolnym od tajemnego, o któ-
rym sam ani wiedział, wpływu. Ten wpływ tajemny, nurtujący sprawę kraju, nie pochodził z
Rządu Tymczasowego! Bynajmniej! Pochodził z sekretariatu dyktatury – głównie od owego,
o którym już wyżej napomknąłem, Krysińskiego. Krysiński (który tylko wysokiemu urzędowi
swemu winien, że tu o nim wzmiankę czynię – bo historia ludzi tego gatunku zwykła przeka-
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zywać memoriałom sypialnego pokoju), Krysiński była to figura bardzo podejrzana. Tą drogą
mogły się nie tak wciskać, jako raczej ocierać o gabinet dyktatora ciche, skryte, w stolicy roz-
szerzone, silne, bo pieniężne, a bardzo powikłane insynuacje. Chłopicki przed rewolucją nie
gardził żadnym towarzystwem; stał nadto wysoko w opinii narodu, żeby go jakakolwiek
kompania upośledzić zdołała, żeby mu nie miało być wolno przepędzać wieczorów i grać w
karty z kimkolwiek, nawet z Moskalami, nawet z Krysińskim albo takimi jak Krysiński. Tej
jednej okoliczności, tym  w i e c z o r o m, tym  k a r t o m, a zatem po prostu właściwemu
wszystkim starym żołnierzom nawyknieniu do osób, co ich otaczają, przypisać należy urzę-
dowanie Krysińskiego przy dyktaturze. Trzeba wiedzieć, że Krysiński w nocy 29-go był
wzięty albo raczej kazał się wziąć patrolowi wielkiego księcia. Część nocy przebył, jak wieści
biegały, w Belwederze, w biurze Kuruty. Stamtąd z rana odpuszczony, aczkolwiek carewicz
wszystkich innych jeńców przytrzymywał, udał się wprost do Rady Administracyjnej; w Ra-
dzie, a potem w Rządzie Tymczasowym utrzymywał protokół, na koniec został, jak widzieli-
śmy, sekretarzem generalnym dyktatury.

Miasto Warszawa (tego bowiem nigdy z uwagi spuszczać nie trzeba), jak każde wielkie,
bogate miasto, zawierało w sobie porozrzucane tu i owdzie elementa niechęci, w powodzeniu,
w ogólnym ruchu narodowym ledwo postrzeżone, ukracane, w niepowodzeniu zawsze odra-
stające i zuchwalsze, w bezczynności rządów, w ospalstwie wodzów naczelnych zawsze po-
chopne do skrytych zmów, do zabiegów nie najuczciwszych. Naturalnymi przywódzcami tej
części stolicy, tej części majętnej, cudzoziemskiej, handlowej, spekulacyjnej, a zatem nie
chcącej wojny, byli Łubieńscy. Łubieńscy składali to, co by od początku do końca fakcją ro-
syjską nazwać można. Przed rewolucją Tomasz Łubieński i Jan Jezierski zawiązali się byli w
dom wspólny handlowy. Dom ten trafił na szczególną drogę robienia fortuny: nie mając żad-
nej prawie, spekulacji tego rodzaju odpowiadającej, gotowizny, obowiązuje się pożyczyć
księciu Sapieże pięć milionów złotych polskich na dobra jego w ziemiach zabranych położo-
ne: Sapieha wciągniony (jakim sposobem? nie wiem) w tę operacją, wystawia obligacje
udziałowe na wzór papierów publicznych rządowych w sumie odpowiedniej pięciu milionom
i te obligacje spółce Łubieńskiego do wolnej oddaje dyspozycji. Cóż się dzieje? Spółka, nie
mając swoich funduszów do zrealizowania tak znacznej pożyczki, umiała sobie zjednać Lu-
beckiego i trafiła do Banku Polskiego, gdzie jeden z najobrotniejszych Łubieńskich, Henryk,
był wiceprezesem czy poddyrektorem. Bank, aczkolwiek papiery księcia Sapiehy nie należały
do żadnej z kategoryj, które według jego statutu przedmiotem podobnej operacji być mogły,
zaliczył jednak Łubieńskiemu 3 500 000 złotych przestając na zastawie ogółu wspomnionych
obligacyj i na zaręczeniu solidarnym za dług i prowizje – zaręczeniu w gruncie płonnym, bo
majątek Łubieńskich takiej sumie nie odpowiadał.72 Mogli tedy oni rozrządzać przed rewolu-
cją funduszami bankowymi jak własną szkatułą. Ten jeden przykład, ta jedna spekulacja oka-
zuje gatunek ich wpływu, ale zarazem, jakim umysłem, w jakim duchu rozwinęli swą nie-
zmierną czynność po nocy 29 listopada. Wyżej powiedziałem, co Tomasz Łubieński przez
warszawską municypalność rozumiał. Była to głowa wszystkich naszych episjerów, krama-
rzy, indyferentystów, którzy równie jak on w powstaniu stratę, w powrocie pod dawne jarzmo
z y s k  czysty, pewny upatrywali. Urzędów, które sami Łubieńscy opanowali w powstaniu,
można by naliczyć kilkanaście. Tomasz – wiceprezydent, dalej minister spraw wewnętrznych
i generał, Henryk – dyrektor Banku, prezes Komisji Żywności, dyrektor młyna zbożowego,
towarzystwa oszczędności itd. Piotr – dowódzca Gwardii, ksiądz Łubieński – dyrektor szpi-
talów, lazaretów: tak że kto czy pieniędzy, czy policji, czy zboża, chleba lub mąki, czy wpły-

                                                
72 Okazało się to z doświadczenia, ponieważ w ciągu rewolucji nie było żadnego sposobu zrealizowania

choćby też najmniejszego ułamku zaliczenia bankowego; wreszcie konfiskata majątku Sapiehy, służącego za
podstawę tej sumie, zniweczyła wszelką nadzieję odebrania jej od spółki. Według pewnych wiadomości, rząd
moskiewski nie chce teraz przyznać Jezierskiemu i Łubieńskiemu żadnych praw do skonfiskowanego majątku
Sapiehy. Rząd moskiewski jest niewdzięczny!
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wu w mieście, czy stopni w wojsku, czy urzędu, czy na koniec lekarstw i doktora potrzebo-
wał, wszystko to mógł mieć od Łubieńskich – i od nikogo tylko od Łubieńskich, którzy chci-
wość z liberalizmem, liberalizm i polor z ambicją, ambicją z obojętnością, wstrętem i krzy-
wymi dla sprawy widokami najzręczniej połączyć umieli. Kredyt ich, w początkach pod dyk-
taturą wszechwładny, rósł, wzmagał się szczególniej przez Krysińskiego; ten bowiem obcho-
dząc wokoło Chłopickiego, korzystając z nawyknień jego pokojowych, działał nań mimo jego
wiedzy, i co tylko Łubieńscy chcieli, przewodził łatwo, prędko, ale, jak głośno mówiono, n i e
d a r m o. Lecz z innego jeszcze punktu i jeszcze podlejsza część miasta podniosła głowę.
Niejaki Halpert, którego ojciec był spólnikiem Newachowicza73, niejaki Hibner, który potem
został podszefem sztabu Skrzyneckiego, który potem z kancelarii polowej Skrzyneckiego
został podsekretarzem legacji moskiewskiej w Wiedniu, pewien nareszcie wychrzta, bardzo
podejrzany, bardzo bogaty, którego nazwiska nie pamiętam: wszystko to zostawało z Krysiń-
skim w najściślejszych stosunkach, w stosunkach pieniężnych, bo Krysiński pod dyktaturą
z a r a b i a ł. A zatem obliczywszy te w ręku sekretarza generalnego, to jest ministra sekreta-
rza stanu, skupiające się elementa: Newachowicza, pewną skrytą sektę neofitów, do której
Krysiński należał jako sam wychrzta (nie mówię o wszystkich wychrztach warszawskich, bo
między nimi są ludzie godni i patrioci), sektę mającą swą oddzielną politykę, dalej Moska-
lów, episjerów, głównych członków dawnej najwyższej policji tajnej, których Krysiński ocalił
uchylając bardzo ważne papiery z komitetu pod prezydencją Ksawerego Potockiego74, na
ostatek Łubieńskich, cóż dobrego wyniknąć mogło z tej ciężkiej  m e t a l o w e j  atmosfery,
która napełniała przedpokój dyktatora? Nie oceniając bynajmniej natury podobnego wpływu,
nie posuwając go bynajmniej do osoby Chłopickiego, którego charakter prywatny jest bez
skazy, zawsze jednak pamiętać należy, że ten Krysiński, jako sekretarz jego generalny,
udzielał ruchu całemu mechanizmowi rządowemu z góry, i z dołu całe działanie tego mecha-
nizmu, na mocy organizacji dyktatury, odnosił do głowy naczelnej – a zatem, że miał w ręku
swoim władzę ogromną.

U z b r o j e n i e, ten najpierwszy interes powstającego kraju, mogłoż w takim położeniu
rzeczy pomimo nalegań Rządu Tymczasowego iść inaczej jak z kamienia? Częścią skład wła-
dzy nic silnie i szybko przedsięwziąć nie mogącej, częścią polityka zewnętrzna dyktatora za-
wodziły w tej mierze wszelkie nadzieje narodu. Chłopicki miał nieporównany talent rzucania
nasion, których przeznaczeniem było wybujać dopiero po jego upadku; nikt go jeszcze nie
przeszedł w sztuce zasiewania zguby. Jak we władzę rządową anarchią, tak w siłę zbrojną
(czego nawet ani przenikał) zaszczepiał on na cały dalszy ciąg powstania  r o z s y p k ę  i
niesubordynacją. Nieumiejętny administrator, okazywał się równie nieumiejętnym, równie
leniwym nowego zaciągu organizatorem. Polacy dając mu nad sobą prawo życia i śmierci
czynili go przez to samo panem nie tylko majątku publicznego, ale wszystkich fortun  p r y-
w a t n y c h. Czegóż by nie mógł żądać, gdy o to, aby żądał wszystkiego, aby wszystko, na-
wet dzwony kościelne i sprzęty z poświęconych ołtarzów, aby nawet ślubne pierścienie i
kosztowne błyskotki kobiece w  s i ł ę, w  o r ę ż, we wdowi  g r o s z  powstania zamienił,
błagał go ledwo nie na klęczkach lud cały? Taki entuzjazm nigdy nie trwa długo – ale prze-
dłużyć go można przez prędkie i skuteczne użycie w pierwszej zaraz chwili. W organizacji
wojskowej dyktatura powinna była mieć na uwadze nasamprzód to wojsko liniowe, jakie za-
stała, po wtóre nowy zaciąg, do ukształtowania którego i poruszenia Rada Administracyjna, a
po niej Rząd Tymczasowy rzucił dobre początki. Wojsko liniowe Królestwa, jakie było, w
polu służyć żadną miarą nie mogło bez reorganizacji. Przede wszystkim wypadało natych-
miast usunąć oficerów dowódzców, którzy tylko z bojaźni ludu przystępywali do rewolucji,
                                                

73 Tego to Halperta wykierował potem Krysiński w sztabie Radziwiłła na officier d’ordonnance; Halpert za
Skrzyneckiego wziął dymisją i pojechał do Wrocławia.

74 Nie tylko Krysiński, ale w początkach i Rada Municypalna, na którą Łubieńscy przez Krzywoszewskiego
działali, pozwoliła Łubieńskim ważne papiery tego rodzaju umknąć.
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którzy pod Konstantym robili fortuny w wojsku, sposobem natenczas tolerowanym, a z po-
wstaniem niezgodnym. Lecz Chłopicki ani sobie o tym wspomnieć nie pozwalał. „Nie mogę
tego uczynić – mówił – ponieważ tylko  z o s t a w u j ą c  n a  m i e j s c u  s w o i m
w s z y s t k o,  j a k  b y ł o,  w  w o j s k u, utrzymać potrafię cesarza w opinii, że swe małe
Królestwo odzyszcze; jeślibym zaś poruczył komendę oficerom  c h c ą c y m,  s i ę  s z c z e-
r z e  b i ć, naturalnie negocjacje zaraz zostałyby zerwanymi.”75 Stąd wniosek: „że tylko nowy
zaciąg, którego on (Chłopicki) ani nakazywał, ani znaglał, lecz  z a s t a ł  jako puściznę po
Radzie Administracyjnej, wychodził z porządku byłego Królestwa”. Jeśliby tedy cesarz przy-
chylił się do układów – tak dalej rozumował Chłopicki – to oczywiście najpierwej nowoza-
ciężnym każe wrócić do domu. W takim razie dyktator pochlebiał sobie, że rozkaz  p o w-
r o t u  d o  d o m u, to jest rozkaz  r o z b r o j e n i a, uskuteczniać będzie jak najpowolej.
„Każdy (mówił on) zachowa u siebie w domu siodło, konia, lancę i będzie gotów na wszelki
przypadek.” Podług niego car nie dając temu bynajmniej nazwiska  n e g o c j a c j i, porozu-
mieć się zechce z powstaniem i wiele obiecywać będzie pod tytułem  a m n e s t i i; będziemy
przeto mogli żądać lepszej rękojmi na przyszłość – ta rękojmia nigdzie się indziej znaleźć nie
może, tylko w organizacji naszych sił, bo od przysięgi tak potężny  p a n  zawsze się uchylić
zdoła.76 Otóż główne zarysy polityki dyktatora co do wojska liniowego. Stąd wypadło, że
zostało w nim tylu niechętnych, którzy potem wszystko zwlekali i paraliżowali – których byt
w armii niechęć młodszych oficerów i szemranie żołnierza, a zatem  n i e s u b o r d y n a-
c j ą, w całym znaczeniu tego wyrazu, obudzał.

Niekiedy przemykały się przez głowę Chłopickiego pod tym względem szczególne, fanta-
stytkie myśli. Nie pokazując się on ani stolicy, ani krajowi, otoczony strażą (jego liktorami
byli ciągle akademicy pod naczelną komendą pułkownika Szyrmy, doktora i profesora szkoc-
kiej filozofii, na karym koniu), samotne prawie dni, nocy przepędzał i dumał – ale jak dumał?
„Chyba tylko w nadzwyczajnych okolicznościach (mówił to jednego razu do swego sztabu)
moglibyśmy walczyć z Rosją:  t e r a z  t r z e b a  c z e k a ć,  a ż  s i ę  z r o b i  r e w o l u c-
j a  w  t y m  k r a j u; póki się to nie stanie, trzeba  w s t r z y m y w a ć  naszą rewolucją –
tymczasem zostawić wszystko na miejscu, ażeby cesarz rozumiał, że może przyjść do posia-
dłości  s w e g o  m a ł e g o  K r ó l e s t w a  P o l s k i e g o – negocjować i żądać rękojmi w
sile materialnej – w najgorszym razie zyskiwać czas.” Co raz weszło w tę żelazną głowę, już
się tam obracało niezłomnym uporem w przekonanie stałe – niczym, tak jest! niczym nie
wzruszone. Zaledwie Karol XII był tak uparty jak Chłopicki! Rewolucja w Rosji i myśl, że
Mikołaj może  z e z w o l i ć  na powiększenie sił materialnych Królestwa dlatego, aby się
Królestwo obwarowało przeciwko niemu samemu, aby się stało potężniejsze i straszne samej
Rosji – ta nieszczęsna iluzja, której pierwiastkowe delikatne zarysy powstały były najpierwej
w głowie Lubeckiego – przybierała u Chłopickiego kształt jeszcze więcej dziwaczny, i jeśli
być może, jeszcze więcej chimeryczny; czyniła go nawet niesprawiedliwym względem woj-
skowych polskich; czyniła go jednym słowem fantasmagorykiem, ideologiem. „Z czym tu
wojować – tak się wyrażał, gdy uwagę jego do wojny obracano – kiedy nie mamy zdolnych
oficerów? Ja tylko  d w ó c h  widzę, którzy znają wojnę; prócz tych, nikt w wojsku naszym
do wojny się nie sposobił; wszyscy rozumieją, że można ją  u m i e ć  nie nauczywszy się jej
pierwej. Ci dwaj oficerowie są Klicki i Ruttie: ale cóż, kiedy się obadwa już zestarzeli!” Z
tego wyprowadzał wniosek, że nikt nic nie umie w wojsku polskim, i że on takimi ludźmi
dowodzić nie może. „Jedni wszystko zapomnieli – drudzy niczego się nie nauczyli na placu
Saskim?” Za to o Moskalach pochlebniejsze cokolwiek wyobrażenie zawziął. Porównywając
ich z Polakami rzekł: „Rosjanie niewielu mają oficerów d’état major77, lecz mają  d o b r y c h
oficerów do dowodzenia oddzielnymi korpusami; i sami zaprawiali się w wojnie, i  w i e l k ą
                                                

75 Z pisma: Lettre du général Chłapowski sur les événements militaires en Polegne et en Lithuanie, str. 5.
76 List powyższy Chłapowskiego.
77 sztabowych



91

widzieli wojnę (jak gdyby Polacy tej wielkiej wojny za Napoleona nie byli także świadkami i
uczestnikami!), a ponieważ wojna otwiera im świetne kariery, więc się do niej przykładali;
niektórzy spomiędzy nich zgłębili ją nawet teoretycznie i mniej niżeli nasi bąków posadzą78;
trzeba więc czekać rewolucji w Rosji, która tam we wszystkich głowach dozrzewa: natenczas
Rosjanie, zajęci u siebie, pozwolą nam uorganizować wojska we wszystkich prowincjach i
ukształcić oficerów. Ja tymczasem żądać będę od cesarza jako rękojmię konstytucji  p o z-
w o l e n i a  zaprowadzenia milicji podobnej pruskiemu landwerowi, tylko na obszerniej-
szych opartej zasadach, tak abyśmy mogli postawić w potrzebie sto tysięcy ludzi. W ciągu
trzech lat będziemy mogli mieć 500 000 karabinów i 500 sztuk armat;  w y r a c h o w a ł e m
t o  n a p r z ó d: wtedy dopiero będziemy mieli w ręku naszym  ś r o d k i  odzyskania naszej
niepodległości, jeżeli do tego szczerze się weźmiemy, to jest, jeżeli się potrafimy obejść bez
wszystkiego,  ż e b y  m i e ć  b r o ń.” Te argumentacje dyktatora nie potrzebują żadnych
objaśnień. Nic nie robić, żeby przez przygotowania do wojny, nawet  o d p o r n e j, i nie za-
szkodzić układom, układać się z Rosją  o ś r o d k i  powstania przeciwko Rosji: takie było
systema, które Chłopicki z najlepszą wiarą popierał, które w najgorszym razie orężem i po-
przeć zamierzał: „Teraz nie wyprowadzę (mówił) całego narodu na  j a t k i, chybaby cesarz
nie dał żadnej odpowiedzi; jeżeli wzgardę posunie do tego stopnia, wtedy raczej zginę, niżeli-
bym miał zdać się na jego  ł a s k ę: p o  n e a p o l i t a ń s k u  nie skończymy!”

Łatwo zgadnąć, jakim torem postępować musiała organizacja nowego zaciągu pod wpły-
wem takich o starym wojsku wyobrażeń. W tej mierze dyktator to tylko czynił, albo raczej
czynić  p o z w a l a ł  Rządowi Tymczasowemu, czego natarczywość opinii koniecznie wy-
magała, czego zaniedbać nie dopuszczał wzgląd na żywy i silny pociąg kraju do oręża. Rada
Administracyjna i Rząd Tymczasowy, jak widzieliśmy, poruszyły były przed nim mieszkań-
ców Królestwa. Odwołać te postanowienia roztropność wzbraniała. Z drugiej strony uwaga na
poselstwo Lubeckiego i Jezierskiego zalecały hamować ten popęd i przymnażać mu, ile się to
czynić dało, utrudzeń. Chłopicki, obierając średnią drogę między tymi dwoma potrzebami,
tak działał, żeby się zdawało Mikołajowi, że on sam żadnych nowych przygotowań nie robi, a
te, jakie już zastał, nie pomykając ich dalej, z musu tylko  z a c h o w u j e. W tym duchu wy-
dawał rozporządzenia dotyczące nowej organizacji. Królestwo, jakkolwiek szczupłe, zawie-
rało w sobie obfite materiały, wielkie środki: lud ochoczy i bitny, koni podostatkiem, sprzętu
wojennego (prócz karabinów) niemało. Historia w przykładzie Konwencji francuskiej sta-
wiała wiekopomną naukę: że dla rządu sprężystego, że dla wielkiej energii woli ludzkiej śród
trudnych okoliczności nie masz nic niepodobnego. Naród wszystko może, l u b o  n i e  w i e
w s z y s t k i e g o: lecz rząd narodu, który wszystko może, powinien zarazem wszystko
w i e d z i e ć  i wszystko  u m i e ć. Taki tylko rząd jest  r e w o l u c y j n y, nie tyle pod
względem towarzyskim, co pod względem sztuki administracyjnej: sztuki ruszania z miejsca,
żywienia, ubierania i uzbrajania mas ogromnych przeciwko obcemu ogromnemu nieprzyja-
cielowi. Sztuka ta wynaleziona przez Konwencją, udoskonalona przez Napoleona, zastoso-
wana nawet przez monarchów absolutnych w r. 13 i 14, doszła w naszych czasach do najwyż-
szego stopnia. Zamieniła się w umiejętność porządną, rozległą. Polska wkładała na dyktaturę
obowiązek zastosowania i użycia praktycznego tej umiejętności. Polska, jak tyle razy napo-
mykałem (bo tę prawdę, zagrzebaną przez złość obcych i niewiadomość krajowców, wpoić w
naród jest całym moim usiłowaniem – jest celem tego pisma), miała (i  m a  j e s z c z e)
ogromne siły. Prócz broni palnej w starej armii, prócz broni kalibrowej palnej rozebranej z
Arsenału, nie oddalę się od prawdy, jeżeli położę do 20 000 sztuk myśliwskiej, niekalibrowej,
która się w ręku prywatnych mieściła. Przed  f o r m a l n y m  zakazem w Austrii, można tam
było z łatwością 15-20 000 sztuk nabyć, ruszając na ten cel pierwsze fundusze, płacąc sztuka
                                                

78 Za autentyczność tych wyrażeń zaręczam; nie tylko to bowiem Chłapowski, któremu wierzyć można, w
swej broszurze powtarza, ale nieraz o tym z ubolewaniem napomykał Szembek, który, pomimo całej swojej
przyjaźni dla Chłopickiego, nie zaniedbywał go, wiele razy się okoliczność zdarzała, nakłaniać do działania.
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w sztukę we dwójnasób, we trójnasób nawet, a uchylając się od płacenia gotowizną tego
wszystkiego w kraju, co rząd absolutny mógł brać w rekwizycją albo za papiery umyślnie na
taki  t y l k o  użytek w kurs puszczone. Nadto: fabryka broni palnej nie na początku stycznia,
lecz w początkach grudnia z całą rozpoczęta usilnością, naglona  gwałtownie, mogła dla re-
krutów na  p i e r w s z y  m a j a  dostarczyć najmniej 20-30 000 sztuk. A zatem biorąc mi-
nimum, odtrącając, co przypadek, co brak wprawy mógł zepsuć lub opóźnić, powiadam: że w
środku, a najdalej ku końcowi grudnia mogło i powinno było być w ręku żołnierzy do 60 000
karabinów; to jest: że mogło i powinno było być gotowej do wyruszenia w pole 60 000 pie-
choty. Kosy i piki odpowiadające tej ilości stanowiłyby częścią rezerwy, częścią w armii
czynnej asekuracje do dział, poniekąd (bo to nawet Moskwa czyniła w kampanii 12 roku)
masy  z a s z e r e g o w a n e. Prócz 96 sztuk armat zaprzężonych były w Modlinie pruskie
granatniki; w Warszawie działa tureckie; w Zamościu kilka sztuk polowych, prócz dział wa-
łowych. Ostatnie dochodziły do 50 sztuk. Tamtych razem było przeszło 40. Przy czynnej
formacji wojsko polskie sztuk polowych w środku albo najdalej z końcem grudnia mogło
mieć 150 – artyleria, o jakiej Kościuszko nigdy by ani pomyślić nie mógł. Formacja nowej
artylerii szła jako tako; ale o sprowadzeniu z zagranicy broni palnej głuche W rządzie dykta-
tora na początku grudnia panowało milczenie; tylko do odzyskania broni rozebranej z Arse-
nału oraz żeby tą bronią i efektami wojskowymi nie frymarczono, Rada Municypalna nieco
starań, środkami odpowiednimi władzy absolutnej bynajmniej nie zaostrzonych, dokładała; co
zaś się tyczy fabrykacji  n o w e j  broni kalibrowej, której brak był największy, rząd dyktato-
ra, zamiast zająć się sprężyście, z poruszeniem wszelkich miejscowych sposobów utworem
potrzebnych do tego zakładów, „dozwalał” tylko (wyraz malujący i charakterystyczny) pod
dniem 13 grudnia ,,każdemu rzemieślnikowi w całym Królestwie wyrabiać broń palną i
sieczną”; tudzież zalecał Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, „ażeby rzemieślnikom,
k t ó r z y  b y  t e g o  ż ą d a l i, udzielała awans z funduszów fabrycznych  z a  z ł o ż e-
n i e m  d o s t a t e c z n e j  r ę k o j m i”.79 A zatem: gdyby się żaden rzemieślnik nie zgłosił,
fabrykacja nie miałaby wcale miejsca. Tak też było w istocie z początku! Co do siecznej bro-
ni, jedynie dobrą wolą obywatelską poruszone zaraz po rewolucji w Suchedniowie warsztaty
ręczne, opuszczone od lat kilku, i kosarnia wąchocka wyrabiać zaczęły, bez najmniejszego
ani nakazu, ani przyłożenia się dyktatury, kosy obosieczne, piki i pałasze, tak że stąd woje-
wództwa sandomierskie i krakowskie cokolwiek tej broni mieć mogły; co do nowych dział:
dopiero gdy skutek na wpół już rozprószył iluzją pokoju, dopiero około środka stycznia dyk-
tator otworzył w Banku kredyt dla Komisji Rządowej Wojny na ulanie stu dział dwunasto-
funtowych; dzwony kościelne  w y s z ł e  z  u ż y t k u  przeznaczając na materiał i polecając
Komisji Wyznań Religijnych, żeby ich dostarczyła, z wyłączeniem tylko dzwonów parafial-
nych. Nie zaraz atoli ta kościelna artyleria w pole wyruszyć miała! Jeszcze później, bo dopie-
ro 16 stycznia, a zatem już po zakazie w Austrii, ogłoszone zostały nagrody (po 2000 zł od
100 sztuk) za dostawę broni palnej z zagranicy.

Doświadczeni wojskowi mówią, i zdaniem moim błądzą na głowę w tej mierze, „że lepiej
jest mieć trzech żołnierzy starych, wyćwiczonych, niżeli pięciu, z których by trzej byli starzy,
a dwaj nowi, rekruci”. W krajach niepodległych i potężnych, w wojnie systematycznej ta za-
sada co do formacji wojska liniowego jest bez wątpienia prawdziwa: ale w narodzie powsta-
jącym, który przypadkiem miał garść starych żołnierzy, zastosowanie jej prowadzi prędzej
czy później do zguby. Wojna i wojsko w kraju wyłamującym się z obcej uległości przybierają
postać odrębną, sobie tylko właściwą. W takim kraju wszystko zależy na tym, żeby, jeżeli jest
garstka wojska starego, liniowego, zatrzeć ile możności, jak najprędzej, różnicę, a raczej
przedział między starym i nowym żołnierzem. Stary żołnierz powinien zachować to przeko-
nanie, że nim jest w rzeczy samej, że ma tę wyższość, którą nauka i długa wprawa nadają; w
                                                

79 Wyrazy postanowienia dyktatora. Cały fundusz fabryczny udzielany przed rewolucją do jednorocznego
rozporządzenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych wynosił tylko 300 000 zł polskich.
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nowego żołnierza, w  p o w s t a ń c a  trzeba to przekonanie wpoić sztuką od razu. Jakże się
to dzieje? Przez  w c i e l a n i e.  Wcielanie, nie tworzenie  n o w y c h  o d d z i e l n y c h
pułków, jest zasadą, z której pod względem organizacji wojskowej wychodzić należy, w na-
rodzie powstającym. Stawiam kwestią tak: jeżeli do starego pułku piechoty mającego tylko
dwa bataliony przydamy drugie dwa nowe bataliony, cóż uczyni dowódzca pułku? Oto natu-
ralnie uważając ludzi składających dwa nowe bataliony za część integralną swego pułku, z
którym niezadługo ma w pole wyruszyć, będzie się starał dać tym rekrutom najlepszych z
starego szeregu podoficerów, instruktorów i oficerów; sam przyłoży pilnego starania do mu-
stry i szybko całą masę zamalgamuje. Interes pułkownika zatrze w mgnieniu oka różnicę
między starym i nowym żołnierzem, między profesjonistą i powstańcem, to jest między rze-
miosłem i duchem. Naród tym sposobem wejdzie w  l i n i ą. Jeżeli pułkownik jest młody i
ambitny, szczególnie jeżeli jest patriotą, w takim razie ten stosunek można by z łatwością
cokolwiek jeszcze powiększyć; w takim razie można by do dwóch batalionów starych dodać
t r z y  bataliony rekrutów. Z dwóch tysięcy starych żołnierzy zrobiłoby się tedy w tym sa-
mym czasie pięć tysięcy starych żołnierzy; z 20 000 byłoby  o d  r a z u, to jest w trzech tygo-
dniach, najdalej 50 000 piechoty. Teraz obracając rzecz na wspak: jeżeli, nie wcielamy, ale
oddzielne nowe formujemy pułki, z starych pułków biorąc do tego tylko nieco rezerwy, in-
struktorów i podoficerów, cóż natenczas uczynią dowódzcy starych pułków? Oto równie na-
turalnie będą się starali dać z szeregów swoich do nowej organizacji najniezdatniejszych żoł-
nierzy, najlichszych podoficerów, słowem  w y r z u t  pułku, ażeby  s i e b i e  s a m y c h  nie
osłabili. Ten sam przeto interes pułkownika, czyli interes starego pułku, różnicę między no-
wym i wyćwiczonym żołnierzem uczyni rażącą i nigdy nie zgładzoną. Naród nigdy nie wej-
dzie w  l i n i ę; straciwszy garstkę wyosobnionego tym sposobem liniowego wojska, co ko-
niecznie prędzej lub później nastąpić musi, ulegnie na koniec przemocy. Z tego oczywiście
wypada: że insurekcja mająca cokolwiek wojska liniowego wystrzega się w swej formacji ile
możności najdłużej nowych oddzielnych pułków; tworzy więc,  p ó k i  t y l k o  m o ż e, z
starych pułków brygady, z brygad dywizje, z tych korpusy. Wojska liniowe moskiewskie,
pruskie, austriackie, wojska w państwach będących więcej krajami, rządami niżeli ciałami
społecznymi, pomnożone przez wcielenie nowego zaciągu o część trzecią, dałyby się pobić
wojskom liniowym starym co do liczby równym. Wojsko liniowe w narodzie powstającym
mocą swego towarzyskiego ducha, w narodzie, który jak Polska był i jest więcej społeczno-
ścią niżeli krajem, pomnożone przez wcielenie o połowę nowym zaciągiem, prowadzone na-
przód, nie da się pobić żadnemu wojsku staremu, w liczbie równemu i liczniejszemu, na jed-
nym punkcie w polu. Wojsko takie, nawet po wcieleniu  t r z e c h  p i ą t y c h  nowego za-
ciągu przed kampanią, jest,  m o ż e  b y ć, niezwyciężone albo innymi wyrazami: nie rozsy-
pie się po przegranej. Ostatnia kampania nasza służy za dowód w tej mierze – za dowód
klęsk, które z lekceważenia tej prawdy wynikają.

Dyktatura  n o w y  z a c i ą g, jak wszystko, traktowała konstytucyjnie. Ponieważ konsty-
tucja tylko 30 000 wojska pozwalała mieć Królestwu, przeto Chłopicki ani jednego żołnierza
do tej liczby w pierwszej epoce organizacji przydać nie śmiał. Trzecie i czwarte bataliony,
piąte i szóste szwadrony formowały się oddzielnie, jedynie dlatego, że przed nim jeszcze
Rząd Tymczasowy ruszył dymisjonowanych. Wbrew duchowi i potrzebom insurekcji zasada
w c i e l e n i a  odrzucona została, mówię: odrzucona, ponieważ ją dyktatorowi jako środek
zbawienia kilkakrotnie doradzano. W tej opłakanej epoce nie można kroku zrobić bez obru-
szenia się, bez żalu. Nigdy usilniej, nigdy rozmyślniej nie był popychany w przepaść ten na-
ród nieszczęśliwy. Rząd Tymczasowy potwierdził z woli dyktatora postanowienia Rady Ad-
ministracyjnej i Wydziału Wykonawczego dotyczące Straży Bezpieczeństwa po wsiach i mia-
stach; jako też postanowienia względem dymisjonowanych wojskowych. Tych dostarczyć
oficerom wyznaczonym przez dyktatora odebrali rozkaz komisarze wydziału wojennego przy
komisjach wojewódzkich. Starzy żołnierze od nowych, czynna służba od organizującej się
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dopiero zupełnie były oddzielne. Ostatnią pod tytułem  p o w s t a ń  oddano pod zarząd do-
wolny dwóch regimentarzy. Co to byli ci regimentarze? Jaka była rozciągłość kraju, w któ-
rym działać mogli? Jakie były ich obowiązki, atrybucje? Pod tym staroświeckim tytułem,
podzieliwszy Polskę kongresową na dwie prawie równe części, mianował Chłopicki organi-
zatorami ośmiu województw dwóch  c z ł o n k ó w  s e j m u, senatora kasztelana Małachow-
skiego, byłego dowódzcę pułku kirysjerów polskich, który się świetnie odznaczył w bitwie
pod Moskwą, i Romana Sołtyka, posła konieckiego, byłego oficera konnej artylerii Księstwa
Warszawskiego. Jakiekolwiek mogły być obywatelstwo, charakter, wziętość tych dwóch
członków izby, rzecz pewna, że gdyby dyktatorowi szło o coś więcej jak o zawiązanie przez
to ust  g a d a n i n i e  (bo tym wyrazem zwykł czcić życzenia opinii), gdyby mu szło o coś
więcej jak o wprowadzenie byle jakie pozoru ruchu w bezczynność mogącą nagle otworzyć
oczy narodowi, rzecz pewna, powtarzam, iżby nigdy ci dwaj  s e j m u j ą c y  do tak wyso-
kich, do najważniejszych w tym powstaniu nie przyszli obowiązków. Regimentarzem woje-
wództwa mazowieckiego, kaliskiego, sandomierskiego i krakowskiego został Małachowski;
lubelskiego, podlaskiego, płockiego i augustowskiego Sołtyk. Prócz tego oddzielnych mia-
nowano organizatorów tak zwanych  g w a r d y j   r u c h o m y c h, czyli powstania, po jed-
nym w każdym województwie: w krakowskim Jana Ledóchowskiego, w sandomierskim Gu-
stawa Małachowskiego, w lubelskim Szeptyckiego, w kaliskim Gabriela Biernackiego, w
mazowieckim Wincentego Dobieckiego, w płockim  Mieszkowskiego, w podlaskim Aleksan-
dra Kuczyńskiego, w augustowskim Osipowskiego; a zatem częścią wcale nie wojskowych,
częścią posłów, częścią dawniejszych wojskowych wybiegłych z rutyny, którzy i tego nie-
wiele, czego się przedtem nauczyli służąc wojskowo, już nie pamiętali. Większej „koncesji
dla urojenia reprezentacyjnego nie można było uczynić jak wpuszczając te obywatelskie
przyszłej rozsypki nasiona w pierwsze początki organizacji wojennej. Ale na tym, na tym
jedynie stała ta ironiczna parodia żołnierskiego absolutyzmu! Po zanarchizowaniu władzy
rządowej dostało się w podzielę losu temu żołnierzowi Napoleona zanarchizować także woj-
sko, pod Konstantym nawykłe do karności. Dyktatura siliła się cucić z uśpienia wszystkie
ułomności w charakterze naszym. Odgadywała ona po mistrzowsku, co bądź jeszcze nie wy-
gasło z starej przywary, która nas po tylekroć zabijała; wydobywała z gruntu zabytki nieładu
skazane na zapomnienie, ocierała je z pleśni i przykładała do swego serca, właśnie jakby
przyszłą zgubę kraju chciała swoim ożywić tchnieniem. I udało się to doskonale dyktatorowi!
Ta szczególna do zwłoki i rozprzężenia wynaleziona organizacja polecała regimentarzom,
żeby nominowali dowódzcę dla każdego powiatu mającego po miastach i gminach odłączać
tych, co do gwardyj ruchomych należeli, od tych, co do niej nie należeli. Regimentarze mieli
władzę mianowania lub upoważnienia do mianowania wszystkich oficerów w batalionie;
czyli ci oficerowie mieli być dawni wojskowi lub nie? rozporządzenie dyktatora nie ozna-
czyło, zostawując to do woli regimentarzy, z czego wypłynęło nieprzebrane mnóstwo oficer-
stwa nadliczbowego, skarbowi potem zarówno uciążliwego, jak sobie samym. W każdym
województwie regimentarze otrzymali rozkaz formowania 10 batalionów po 1000 ludzi w
k o ż u c h a c h: kupę 80 000. Co do gwardyj ruchomych, tych nawet w bataliony masować
nie kazał dyktator; ćwiczyć się im tylko polecił raz w tydzień  n a  m i e j s c u  pod dowódz-
twem setników. Dalsze rozwinienie tych pierwszych zarysów organizacji w czystym duchu
o b y w a t e l s t w a, z ściślejszym nieco podziałem na bataliony, z ruszeniem z miejsca, z
przydaniem oficerów do instrukcji oraz płacy ze składek dobrowolnych obywatelskich, przy-
pada zaledwie ku końcowi grudnia. Podobne ze względu jazdy wychodziły postanowienia. Z
każdych 50 dymów miejskich i wiejskich polecono dostawić jednego jeźdźca na dobrym ko-
niu osiodłanym, odzianego w kożuch, sukmanę albo płaszcz, uzbrojonego w pałasz, lancę i
i l e  m o ż n o ś c i  w parę pistoletów. Dostarczyły województwa 10 000 takich jeźdźców bez
żadnego wysilenia. Ktoś napomknął dyktatorowi, że z każdych 10 dymów mógłby mieć
j e d n e g o, to jest pięć razy więcej. „Nie potrzebuję tyle  r u c h a w k i” – odpowiedział z
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gniewem. W ogólności Polacy winni są wielką wdzięczność rewolucji neapolitańskiej. Nik-
czemny koniec tej rewolucji wpoił nawet w Chłopickiego przekonanie, że na przypadek jeśli-
by cesarz nie dał żadnej odpowiedzi, „przynajmniej honor żołnierski uratować należy”. Dla
tego tylko honoru, gdy niekiedy zwracano jego uwagę, iż być może, że cesarz odrzuci wszel-
kie propozycje, wyrażał się swoim stylem obozowym: „To dobrze! To się raz, ale porządnie
w y k r o p i ę, aby nie skończyć po neapolitańsku.” Żeby ocalić honor żołnierza, 30 000 woj-
ska były podług niego aż nadto dostateczne. Przez  w y k r o p i e n i e  s i ę  p o r z ą d n e
rozumiał on położenie trupem na miejscu czterech, najwięcej pięciu tysięcy wojska, ale więk-
szej odpowiedzialności brać na siebie nie chciał. Im by więcej miał wojska, tym więcej tru-
pem musiało lec na placu bez użytku w tej jednej walnej bitwie, o której czasem namieniał,
gdy był w wojennym humorze80 – co się rzadko zdarzało. Regimentarze otrzymali upoważ-
nienie mianowania organizatorów szwadronów owej jazdy z 50 dymów. Czynili to w każdym
mieście powiatowym. Dowódzcę naczelnego w każdym województwie dyktator sam miano-
wał na przedstawienie regimentarzy. Ta siła konna zostawała na  f u r a ż u  i  ż y w n o ś c i
powiatów, gdzie się zbierała. Na etat Komisji Rządowej Wojny miała przejść dopiero z przej-
ściem w służbę liniową. Środek opóźnienia albo raczej udaremnienia wszelkiej organizacji,
bo rekrut, który od razu na etat nie wchodzi, rozpierzcha się i nie jest jeszcze żołnierzem; traci
zatem daremno wszystek czas od chwili powołania pod broń aż do chwili żołdu.

Pod tę ogólną organizacją podciągnięta zarazem została (rozkazem z dnia 11 grudnia),
czyli z dotychczasowej Straży Bezpieczeństwa miasta Warszawy ustanowiona na nowo,
Gwardia Narodowa warszawska. Gwardia ta z przeszłych czasów niejedno chlubne dla stolicy
liczyła wspomnienie. W roku 1809 użyta w części do obrony miasta, gdy wojsko polskie sto-
licę opuścić musiało, wysławszy młodzież, aby pomnożyć szyki wojenne, odważną swą po-
stawą tak potrafiła zagrozić nieprzyjacielowi, że można było uzyskać pamiętny układ, mocą
którego Praga została ocalona, a przez to brzeg Wisły zabezpieczony, co wpływ znaczny
miało na pomyślność kampanii. Gdy cofający się nieprzyjaciel opuścił Warszawę, Gwardia,
lubo na chwilę zawieszona, jednak utrzymywała porządek w mieście i rodakom bratnią po-
dała rękę. W roku 1812 wysłała zwiększyć liczbę obrońców ojczyzny młodzież ochoczą. Pułk
Gwardii Narodowej, zarówno z wojskiem odbywając służbę, szczególniej odznaczył się wte-
dy nad Bugiem. Po nocy 29 listopada zebrana jako Straż Bezpieczeństwa, użyta w pierwszych
dniach do służby dziennej i nocnej, 4 grudnia lepiej nieco urządzona, dostarczała odtąd co-
dziennie po 6 oficerów, czyli setników, 21 podoficerów, czyli dziesiętników, i 213 gwardzi-
stów. Prócz tego zajmowała odwachy po odleglejszych ulicach, gdzie do 200 ludzi codziennie
warty odprawowało. Na mocy nowego dyktatury rozporządzenia członkami Gwardii Naro-
dowej byli: właściciele nieruchomości, właściciele ruchomości, które by ich przywiązywały
do miejsca, jako to handlarze, kapitaliści, rzemieślnicy, dalej także urzędnicy z pensją 3000
złotych. Duchownych i Żydów w tej epoce opłata na zastępców od powinności służby uchy-
lała. Gwardia Narodowa składała się z konnej i pieszej. Pieszą podzielono na dwa pułki, zło-
żone z tylu batalionów, ile było cyrkułów w mieście. Praga dwie oddzielne miała kompanie.
Oficerów aż do kapitana mianowali obywatele, sztabsoficerów rząd z kandydatów podanych
przez obywateli. Gwardia pełniła służbę w mieście i o pół mili za miastem  b e z p ł a t n i e.
Poza tym obrębem, jeśliby użyta być miała, przechodziła na etat wojenny. Rząd zastrzegał
sobie część Gwardii w potrzebie do służby czynnej w boju powołać. Miała ta Gwardia swą
artylerią, mundur i regulamin służbowy. Z tym wszystkim, pierwsze zasady tej instytucji w
duchu insurekcji pojęte nie były. Za granicą Gwardii pozostawał lud, pospólstwo nie uzbrojo-
ne, które jej część integralną powinno było stanowić. Rząd absolutny jednego może być, jeśli
chce albo umie, bardzo rewolucyjny. Rewolucyjność jego zależy szczególniej na poruszeniu i
wejściu w ścisły związek z masą, z pospólstwem. Kościuszko, który był także dyktatorem,
                                                

80 Co tu powiedziałem, jest prawdą tak dalece, że Chłopicki w batalii grochowskiej, postrzegłszy wojsko do
50 000 dochodzące, rzekł do kilku osób: „Cóż to pomoże? Im więcej wojska, tym więcej trupem paść musi.”
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który w rządzie pod swymi rozkazami zostającym, w Radzie Najwyższej, umiał szewca i
rzeżnika, jako popularne figury cechów, umieścić obok  w i e l k i c h  p a n ó w, Kościuszko
cechów od sklepów korzennych i winnych nie rozróżnił, z całego ludu warszawskiego zrobił
jedną całość ożywioną silnym duchem, jedną Gwardią warszawską, i owoce tej mądrej poli-
tyki zbierał w pamiętnym oblężeniu stolicy. Prócz tej radykalnej wady postęp organizacji
Gwardii Narodowej pod dyktaturą Chłopickiego szedł leniwo. Episjery, przynajmniej niektó-
rzy, dawali zastępców; wybory oficerskie odbywały się Bóg wie po jakiemu, tak że Gwardia
Narodowa warszawska za Łubieńskiego słusznych pod tym względem zarzutów i polemiki
gazeciarskiej, ze wstydem rządu absolutnego, uniknąć nie zdołała.

W ogólności dyktaturze chodziło tylko o to, żeby rozżarzonemu zapałowi wskutek wypad-
ków 29-go byle jaką nastręczyć pastwę, bez wzniecenia tym niepokoju w Petersburgu. Pozór
raczej uzbrojenia niżeli rzeczywistą siłę kraju miała ona na celu. Naród myślał przeciwnie –
naród, który nie przenikał, że Chłopicki chce  c z e k a ć  na rewolucją w Rosji. Wyciśnione
naleganiami Rządu Tymczasowego a pełne wewnętrznych przywar postanowienia przypisy-
wał dobrym chęciom dyktatora; wierzył jeszcze władzy; szedł za swymi tylko o niej wyobra-
żeniami i żywo sięgał za żelazo. Ofiary nieprzeliczone składane na ołtarzu ojczyzny, wyprze-
dzanie ciągłe woli rządu, ochota partykularnych do wszystkiego znamionują te dni  p i e r w-
s z e j  dyktatury. Wszędzie po wszystkich województwach powstanie stolicy uroczyście,
przez zgromadzenia obywatelskie, przez zapisywanie sie tłumne w poczet obrońców ojczy-
zny, przez nabożeństwa kościelne, hojne ofiary i ogniste adresy, za rzecz narodową, za rzecz
aż o Dniepr otrzeć się mającą, za rzecz  c a ł e j  P o l s k i  „uznane” zostało – uznane daleko
uroczyściej niżeli się to stać mogło w jakiejkolwiek bądź izbie sejmowej. Godną zastanowie-
nia, charakteryzującą całą sprzeczność, jaka w tej mierze między narodem i władzą zacho-
dziła, jest odezwa Krakowiaków z dnia 13 grudnia do Rządu Tymczasowego. Obywatele ob-
wodu miechowskiego w województwie krakowskim, dawszy do zrozumienia Rządowi Tym-
czasowemu, iż w pierwszych chwilach rewolucji działał wbrew woli narodu, że oni (Krako-
wiacy) nic innego w tym działaniu nie postrzegali, tylko  c h ę ć  p r z y w r ó c e n i a  d a w-
n e g o  p o r z ą d k u, tylko dążność do „wyjednania popraw i rękojmi konstytucyjnej”, na-
pomykają następnie: „Nie popraw w konstytucji, która nigdy wykonaną nie była, nie zmiany
tego lub owego rozporządzenia żądamy, nie odpowiedzialności ministrów; ale żądamy, aby
szlachetna ojczyzna nasza stanęła między narodami europejskimi w należytym jej rzędzie.”
Myśl Polski, gdy  j e d n e m u  dozwalała wziąć władzę nieograniczoną, objawiała się tu naj-
dobitniej: nie  w o l n o ś c i, ale przede wszystkim  z i e m i  i  p o t ę g i, czyli innymi wyra-
zami: poniżenia Moskwy żądamy! Tego tedy chcieli Krakowiacy, lud tchnący samą wolno-
ścią, bo osiadły na wyżynach, które się stąd ku Karpatom coraz spiętrzać poczynają, lud naj-
zuchwalszy, najplemienniejszy i najweselszy w Polszcze. Lecz posłuchajmy dalej tego kra-
kowskiego adresu: „Gdy w tym duchu działać będziecie, szanowni mężowie, bądźcie przeko-
nani, że wszelkich ofiar od nas żądać możecie i że im więcej zażądacie, tym wdzięczniejszy-
mi wam za to będziemy.” „Pamiętajmy – mówili dalej – wszyscy, że jesteśmy tymi samymi
Polakami, o których sławny autor historii, naoczny świadek, powiedział: Polacy w czynach
wojennych obiecują więcej, niżeli podobieństwo wykonać pozwala; w wykonaniu zaś samym
więcej robią, niżeli obiecali.81 Na wezwanie wasze jakby czarodziejską sztuką uzbroiło się w
województwie naszym w cztery dni blisko  s z e ś ć d z i e s i ą t  t y s i ę c y  kosynierów pod
nazwiskiem Straży Bezpieczeństwa; jeżeli, o czym nie wątpimy, inne województwa z równą
gorliwością działały, macie przeszło 380 000 kosynierów gotowych, prowadzonych przez
byłych oficerów wojsk Księstwa Warszawskiego. Żądacie Krakusów konnych: tysiące ich za
dni kilka stanie, gotowych biec tam, gdzie by ich ojczyzna potrzebowała; tym chętniej po-
prowadzimy ich na pomoc ojczyzny, iż  w y b ó r  wasz powołując na dyktatora generała

                                                
81 Słowa Ségura z dzieła Campagne de Russie.
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Chłopickiego zapewnia nam, iż ta siła dobrze użytą zostanie.” Ten adres, podpisany przez
dwiestu obywateli miechowskiego obwodu, skreślony został przez osiadłego w Krakowskiem
byłego kapitana wojsk polskich Henryka Dembińskiego – później w rewolucji generała. Za
obrębem nowej formacji, zaleconej raczej i tolerowanej niżeli nakazanej i szybko wykonywa-
nej przez dyktatora, zostawała jeszcze dobra wola prywatnych; i tę więc, ażeby się silnie roz-
winąć nie mogła i swą energią  k r o c i e  kosynierów wyprowadzać w pole, wypadało skrę-
pować. W tym celu zamiast udzielania jakiejkolwiek pomocy prywatnym, czy to przez zali-
czenia pieniężne, czy przez dostarczenie zdatnych instruktorów, wyszło postanowienie dyk-
tatora odejmujące im wszelką wolność tworzenia pułków, batalionów lub szwadronów.
D o z w a l a ł  tylko dyktator każdemu, kto by chciał pułk jazdy lub piechoty swoim kosztem
utworzyć, złożyć do dyspozycji rządu fundusze na ten cel przeznaczone w perspektywie na-
grody, nasamprzód, „iż pułk będzie nosił nazwisko fundatora”, a po wtóre, „że nazwisko fun-
datora szwadronu wyryte będzie na tablicy brązowej i zawieszone w sali posiedzeń senatu”.
Gdyby rząd sam dzielnie i szybko posuwał nową organizacją, to utrudzenie dla prywatnych
nie byłoby bez użytku; w przeciwnym razie, w bezczynności rządu pod tym względem, jak
pod innymi, najwidoczniej dążyło tylko do stłumienia wszelkiego ruchu w Królestwie. Póź-
niej (18 grudnia) dyktator zmodyfikował to rozporządzenie w sposób taki, „ażeby  f o r m u-
j ą c y  zgłaszali się do Komisji Wojny i zawierali o to z Komisją układy; Komisja miała wy-
znaczać oficerów do takiego pułku i mianować jego dowódzcę; pułk aż do zupełnego ufor-
mowania miał zostawać na koszcie tych, co go fundowali; dopiero po zupełnym  u f o r m o-
w a n i u  przechodził na koszt skarbowy”. Zapomniano w tej mierze, że łatwiej jest 300 koni
i jeźdźców zaraz dostarczyć, jak żywić na miejscu choćby przez dni kilkanaście tylko sto ko-
ni.

Wszelako pomimo tych utrudzeń ruch zbrojny w Królestwie pomnażała, jak mogła, dobra
wola mieszkańców; zapał ich powszechny ku jednemu celowi biegłą ręką nie skierowany, a
zatem rozpraszany, marnowany, tyle prawie przynosi zaszczytu narodowi, co zakały jego
przywódzcy. Zaczęły się tworzyć po województwach pułki jazdy pod nazwaniem ogólnym
krakusów. Bataliony gwardii ruchomej postępowały z żywością. Z niektórych gmin po tysiąc
ludzi przybywało już uzbrojonych do miejsc formacji. Ochotnicy konni, na przykład w Kali-
skiem, ekwipowali się własnym kosztem. Wiele także powstawało oddziałów zwanych strzel-
cami pieszymi. Ci żołd pobierali ze składek obywatelskich. Trzecie bataliony dochodziły w
połowie grudnia. Równie żywo postępowała robota około obwarowania Pragi, do której dyk-
tator wzywał mieszkańców Warszawy, okazując przez to, jaką wojnę  prowadzić zamyśla.
Kobiety, profesorowie, zakonnicy, cechy, posłowie, członkowie rady obywatelskiej woje-
wództwa mazowieckiego pod przewództwem swego prezesa: wszystko to sypało szańce przy
śpiewach i odgłosie muzyki. Augustowskie słynęło zawsze z celnych strzelców zwanych kur-
piami. Dyktator zamiast obrócić całą swą baczność ku tej stronie (która w kształcie podługo-
watej szyi głęboko wpada w granice carstwa, a zatem pierwszym skrzydłowym ruchem nie-
przyjacielskiego wojska zajęta być mogła), żeby z niej tę doskonałą piechotę wyprowadzić i
zaraz ją umieścić na żołdzie wojennym, podciągnął kurpiów pod ogólne prawidło swej for-
macji zaliniowej, to jest, kazał tworzyć bataliony kurpiów (każdy batalion z 600 ludzi po-
dzielonych na cztery kompanie) i zostawić je na miejscu pod zarządem regimentarzy do
przejścia na etat rządowy. Z tej to przyczyny Augustowskie, ziemia klasyczna strzelców, ani
połowy tego nie dostarczyła, czego by dostarczyć była mogła przed wtargnieniem nieprzyja-
ciela. W Sandomierskiem zbierały się w połowie grudnia oddziały ochotników jazdy pod do-
wództwem Karczewskiego i Strzembosza. Pułk krakusów księcia Poniatowskiego formował
się w Piotrkowie pod Wiśniewskim. W tym także czasie Kuszel zaczął zbierać strzelców
podlaskich. W Lubelskiem, w tej, jak mówiono od czasów Kościuszki, na wydmuchu będącej
krainie, aczkolwiek na pewną utyskiwano oziębłość, mającą swą przyczynę w położeniu geo-
graficznym województwa, występywali ochoczo wieśniacy z kosami i pikami; z końcem



98

grudnia było ich do 30 000 uzbrojonych, prócz 10 000 gwardyj ruchomych gotowych wejść w
szeregi; z tych 2000 udało się do twierdzy Zamościa dla wzmocnienia załogi. Pułk krakusów
w Lublinie liczył 800 ludzi; miał dojść do 1200; do robót fortecy codziennie obywatele po
1000 fur dostarczali; tworzyli magazyny wojskowe; złożyli w gotowiźnie przeszło 400 000
złotych polskich.

Ten jest rys pierwszej naszej formacji zaliniowej. Błędna w zasadzie, prawie bezowocna w
skutkach, anarchiczna, ani do wojny zaczepnej, ani odpornej nie przypadająca, wymyślona
jedynie dla  s t r u d z e n i a  zapału narodowego, służyła ona tylko ku zabawie mieszkańców
Królestwa, nimby z Petersburga, o czym dyktator nie wątpił, przychylne na jego przełożenia
nadeszły rezolucje. Naród mniemał, że się uzbraja, dyktator mniemał, że negocjuje;  m y l i l i
s i ę  o b a d w a.82

Wśród tych zatrudnień dyktatury otwierała się Chłopickiemu, jeśliby co przedsiębrać
chciał przeciwko Moskwie, a do wstępnego boju broń narodową natężyć, sposobność naj-
szczęśliwsza. Niechaj sobie czytelnicy przypomną, co w pierwszym tomie tego dzieła powie-
działem o sile i ruchu wojsk rosyjskich powodów politycznych nakazanym ku granicom na-
szego małego Królestwa. Rzecz nie podpadająca zaprzeczenia, że gabinet Carskiego Sioła nie
ustalone jeszcze swoje z monarchią lipcową stosunki czy natenczas zerwać zupełnie, czy de-
monstracją wojskową, różne zabiegi dyplomatyczne wesprzeć mającą, korzystniejszymi dla
siebie chciał uczynić. Między zabranymi w Warszawie papierami wielkiego księcia znalazły
się wytknięte ku temu celowi pochody armii moskiewskiej, z oznaczeniem nawet czasu, kor-
pusów, etapów. Ten itinéraire83 armii nieprzyjacielskiej był w głównej kwaterze polskiej; był
tedy w ręku Chłopickiego. Przed rewolucją 29 listopada owe poruszenia odbywać się zaczęły,
tak iż rzec można, że powstanie nasze zaskoczyło ten zaczepny odkaź gabinetu moskiewskie-
go, tę płonną demonstracją pozorem koalicji przestraszyć mającą Ludwika Filipa. Siły rosyj-
skie składały się z ośmiu korpusów. Z tych cztery: pierwszy, szósty, grenadiery i gwardia,
były w niezłym stanie; przynajmniej były  k o m p l e t n e. Lecz drugie cztery: 2 korpus, 3/4 i
5, osłabione niezmiernie w skutku czterech tuż po sobie następujących kampanij tureckich i
perskich albo raczej  z n i s z c z o n e  z u p e ł n i e, składały się z samych rekrutów. Cztery
wojny i cholera wyczerpnęły wszystkie tych korpusów zakłady, wszystkie rezerwy, tak że ich
reorganizacja w pokoju trudna, długiego czasu (przynajmniej czterech miesięcy) potrzebują-
ca, w powstaniu województw polskich wschodnio-południowych stawała się całkiem niepo-
dobną. W wojsku polskim znalazł się uczony świetny talent teoretyczny, który, jak zaraz oba-
czymy, na tych faktach, stwierdzonych podaniami autentycznymi, który mianowicie na tym
stanie, położeniu i ruchu sił moskiewskich oparł plan zaczepnej przeciwko Moskwie kampa-
nii.

Dyktator, jak widzieliśmy, wcale nie myślał wytoczyć tę sprawę pod rozstrzygnienie żela-
za. Nowych żołnierzy, powstańców, nazywał hałastrą i mówił, że nie chce nimi kazić starego
wyćwiczonego wojska. Jaki ta wzgarda wpływ wywierała na formacją świeżego zaciągu,
próżno bym starał się okazywać. Z tym wszystkim czy to u Chłopickiego stare, od którego
był już odwykł, rzemiosło dopominało się o swe zgwałcone prawa, czyli też chciał tylko na-
trętną częstokroć swego sztabu, swych przyjaciół i Rządu Tymczasowego troskliwość o dal-
szy los kraju na przypadek odmownej cesarza odpowiedzi zaspokoić, dość, że bywały chwile,
                                                

82 Pozwoliłem sobie rozszerzyć się tu nad szczegółami potrzebującymi wiadomości specjalnych, wiadomości
fachu, dlatego że w powstaniu rzeczą najistotniejszą jest: l. natura, czyli mechanizm władzy zwierzchniej; 2.
organizacja wojskowa. Tę ostatnią szczególniej każdy Polak śledzić we wszystkich czasach, we wszystkich
armiach, we wszystkich przykładach starych i nowszych pod wszystkimi względami i nauczyć się jej na pamięć
powinien. Organizacja nowego zaciągu jest to rzecz ze wszystkich wiadomości ludzkich najwięcej może tech-
niczna, najtrudniejsza. Jest to jednym słowem sztuka budowania lub odbudowywania krajów. Wielka bitwa
przegrana nie takie klęski pociąga za sobą, stracona kampania nie tyle nieszczęść sprowadza, co jedna fałszywa
zasada w urządzeniu nowego zaciągu.

83 marszruta
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rzadkie wprawdzie, chwile humoru wojennego, w których rad mapy przeglądał, stanowiska
wojskowe na prawym brzegu Wisły znaczył i o obronnej,  o d  p o r n e j  mówił kampanii.
Co u dyktatora było tylko częścią przelotnym do wojny pociągiem, częścią zbywaniem cie-
kawszych, natrętniejszych napomknieniami jego dalsze widoki strategiczne odsłaniającymi,
obracało się natychmiast w przekonaniu jego głównej kwatery, szczególniej w przekonaniu
uczeńszych, co ją napełniali, oficerów, w systema; czego się im on domyślać tylko pozwalał,
w tym oni upatrywali niezrównane mistrzostwo: taką sławę, taką wiarę jednały Chłopickiemu
dawniejsze w bojach przewagi, a mianowicie pamiętniki Sucheta. Chłopicki na przypadek
wojny nie zamierzał bronić Warszawy po bitwie przegranej; myślą jego było: po uczynieniu
zadość wojskowemu honorowi, to jest po położeniu trupem kilku tysięcy żołnierzy polskich
na placu, cofać się przez Modlin na brzeg lewy, a Warszawę poruczyć boskiej opatrzności.
Ten upór, ta dzika fantazja dyktatora nabywała w głowie Prądzyńskiego pewnego szyku; sta-
wała się planem – strategią. Stąd, że Chłopicki nigdzie indziej, tylko pod Warszawą, bić się
chciał z Moskalami, wyprowadzał Prądzyński wniosek:  ż e  n i e  m a s z  l e p s z e g o
m i e j s c a  d l a  w a l n e j  b i t w y  j a k  p o d  W a r s z a w ą; w tym tylko odstępując od
opinii dyktatora, że podług niego (Prądzyńskiego) Warszawy koniecznie bronić po tej bitwie
należało.

W broni uczonej polskiej, pomiędzy wielu zdatnymi, ukształconymi oficerami, zastała re-
wolucja dwóch ludzi prawdziwie znakomitych, wyższych, powołanych do wywarcia ważne-
go, choć wcale różnego wpływu na los sprawy krajowej; z nauki, z przyrodzonego dowcipu
zarówno usposobionych do pojmowania na miarę rozleglejszą stosunków Polski z Moskwą
pod względem wojskowym, natury wojny, jaka do charakteru narodowego przypadała, natury
p o w s t a n i a. Tymi znakomitymi ludźmi nie był to ani Ruttie, ani Klicki, jak się dyktato-
rowi jednego razu powiedzieć spodobało, ale byli nimi w całym znaczeniu tego wyrazu:
Chrzanowski i Prądzyński. Między Chrzanowskim i Prądzyńskim co do usposobienia ich in-
dywidualnego zachodziła ta różnica, jaka czasem w jednym zachodzi rzemiośle albo w jednej
umiejętności pomiędzy poetą a praktykiem, między porywem z natchnienia a rachunkiem.
Prądzyński był więcej ideologiem w swym rzemiośle, Chrzanowski więcej profesjonistą.
Tamten na przykład, skreśliwszy jeden plan, jeśli go odrzucono, mógł z równą łatwością na-
pisać inny, drugi i trzeci, poprzednim wbrew przeciwny; ten, jeśli co raz gruntownie ułożył,
co raz dobrze widział, od tego już nie odstępował. U jednego przeto było więcej woli i rozu-
mu, u drugiego więcej ruchomości, albo raczej ruchawości, dowcipu; z czego naturalnie wy-
nikało, że w egzekucji, na placu, Chrzanowski Prądzyńskiego przechodził. Ta charakterystyka
tłumaczy, dlaczego Prądzyński w początkach przywidzenia Chłopickiego, wypływające nie
tyle z jego sposobu widzenia wojny, co z jego polityki dyplomatycznej, systematyzował; dla-
czego temu nawet, co było płonne w gruncie, starał się wynaleźć podporę w teorii. Prądzyński
umiał oceniać dążność narodu; umiał ją godzić z zdrowymi zasadami strategii; Prądzyński
wiedział jak inni, że kto się bronić nie może, ten napadać, atakować powinien; ale ponieważ
dyktator tylko bronie się postanowił, ponieważ nie było sposobu ani zmodyfikować jego opi-
nii pod tym względem, ani go usunąć od steru, mniemał bez wątpienia, iż nic mu innego nie
pozostaje, jak dołożyć wszelkich starań z swej strony, ażeby przynajmniej ta odporna pozy-
cja, jaką dyktator obierał, dobrze, to jest podług reguł sztuki, obrana była. Stąd jego pier-
wiastkowe widoki kampanii, stąd jego systema bronienia Warszawy i lewego brzegu Wisły,
stąd całe fałszywe stanowisko, które umocować, z którego coś dla sprawy wykrzesać silił się
całą dzielnością swego rzadkiego talentu. Dzieło Peleta dostarczyło i jemu, i tym, co jak on
myśleli, najwięcej błędnych rozumowań. Pelet powtórzył słowa Napoleona „że kto jest pa-
nem trójkąta między Warszawą, Modlinem i Serockiem, jest także panem Polski”. Śmiało
rzec można, że te słowa niemało się przyczyniły do upadku rewolucji 29 listopada. One w
sztabie Chłopickiego błąd fatalny gruntowały powagą nieomylności wielkiego mistrza. One
były i we wszystkich uściech, i we wszystkich głowach; one tedy szły w pomoc kontrrewolu-
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cyjnej dyktaturze. W rzeczy samej: „po cóż się awanturować do Litwy, do ziem ruskich, kie-
dy Napoleon pod Warszawą stawić pole zaleca? W tym tylko trójkącie możemy być niezwy-
ciężonymi!” Nie była to84 ani pierwsza, ani ostatnia z iluzyj, które jedni sobie czynili, które
drudzy podzielali albo że je podzielają, udawali. Nie troszczono się o to bynajmniej, że jeden
z wierzchołków owego trójkąta wcale nie egzystował; że Warszawa nie była umocniona; że
fortyfikacjom Pragi, około których pracowano, bardzo wiele niedostawało; że te okopy nie
mogłyby zasłaniać ani odwrotu pobitej armii, ani jej wyjścia z Warszawy; że fortyfikacje
Modlina, podupadłe, zrujnowane, twierdzy tej od podjazdowego nawet nie ubezpieczały na-
padu; że na koniec Warszawa i Modlin, w żywność dostateczną nie opatrzone, nie mogłyby
się obejść bez ustawicznego onej dowozu.

„Trójkąt”, raz tak przeważnie opanowawszy główną kwaterę Chłopickiego i przyćmiwszy,
że tak powiem, przekonanie naszych teoretyków, znalazł jednak w Chrzanowskim silnego
przeciwnika. Ta rewolucja pełna jest uderzających kontrastów! Któż by się na przykład spo-
dziewał, że Lelewel pod względami najważniejszymi tej sprawy będzie myślał jak Lubecki i
Chłopicki, a Chrzanowski jak najwięksi w klubie zapaleńcy? Chrzanowski jako żołnierz wy-
chodził z tej zasady: „że kto się bronić nie może, ten śmiało iść naprzód i atakować powi-
nien”. Tę prawdę nieomylną dla pułku, dla batalionu, dla szwadronu zastosował do całego
narodu. Podług niego: Polska pod Warszawą bronić się nie mogła – nie miała do tego sił do-
statecznych – musiała więc koniecznie w swych granicach kongresowych ulec; lecz mogła iść
naprzód i zdobywać, a raczej odzyskiwać swe stare kraje. „Na co się zgrywać do ostatka
zdawkową monetą? – mówił Chrzanowski. – Postawmy lepiej wszystko razem na jedną kar-
tę.” Genialne pomysły, którymi „Chrzanowski teorią  t r ó j k ą t a  wywracał, na których bu-
dował swój plan kampanii  z a c z e p n e j, nadto ważnym, nadto uderzającym zdają mi się
być dowodem nieomylności instynktu publicznego i polityki pierwszego klubu, żebym tu ich
przytoczyć nie miał. Obaczymy, że co w narodzie, w sprzysiężeniu było zapałem, natchnie-
niem, to sztuka wojskowa podciągnąwszy pod swój wzgląd natychmiast zamienić umiała w
rachunek, w rozumowanie.

Przypuśćmy wreszcie – tym sposobem zbijał Chrzanowski stronników kampanii  o d p o r-
n e j  pod Warszawą – przypuśćmy, że trójkąt (Warszawa, Modlin i Serock) rzeczywiście
egzystuje w  c a ł o ś c i  (ponieważ Serock nie był obronny) i że nie zabraknie żywności ani
Warszawie, ani Modlinowi. Zawsze jednak to, co było prawdą dla Napoleona, nie jest nią w
naszym, dzisiejszym położeniu. Napoleon w tym trójkącie mógłby łatwo znaleźć schronienie
dla swej armii pobitej, przywiedzionej, dajmy na to, do 80 000; bez tego trójkąta, przegraw-
szy wielką bitwę, nie mógłby się zatrzymać przed zwycięską, nacierającą armią moskiewską,
aż chyba poza Odrą. Manewrując w środku trójkąta, zasłaniając się tą lub ową rzeką, wypa-
trując sposobność szarpania wojska nieprzyjacielskiego w porze jego poruszeń85 i przepraw
przez rzeki, mógł wstrzymać dalsze zapędy Moskalów, mógł z pewnością rachować na to, że
ich zniesie częściami. Z tym wszystkim, pomimo odniesionych największych nad nimi korzy-
ści, jest rzeczą także niewątpliwą, iż jeśliby chciał z wojny odpornej przejść do działań za-
czepnych i oręż swój pomknąć w głąb kraju zajętego przez nieprzyjaciela dla odzyskania
onego, musiałby w takim razie liczyć na przybycie z Francji nowego posiłkowego wojska.
Dopiero ta nowa armia połączona z zamkniętą w trójkącie wzięłaby „zupełną przewagę nad
armią rosyjską, osłabioną dwumiesięcznymi w ustawicznych potyczkach trudami: zaś jeśliby
owe nowe wojsko nie przybyło w pomoc Napoleonowi, stara armia jego, działająca pomiędzy
Warszawą, Modlinem i Serockiem, wycieńczana ciągłymi bojami, musiałaby ulec nareszcie
m i m o  w s z e l k ą  c n o t ę  t r ó j k ą t a. Z tych założeń wyprowadzał Chrzanowski ten
wniosek: ponieważ my, Polacy, nie mogliśmy się znikąd spodziewać nowego posiłkowego
wojska, więc niepochybnie wkrótce pod Warszawą ulec będziemy musieli – i  w s z y s t k o
                                                

84 Wyrazy Chrzanowskiego.
85 „Surprenant l’armée russe dans son mouvement.” [Zaskakując armię rosyjską w ruchu.]
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s i ę  s k o ń c z y  z e  w z i ę c i e m  s t o l i c y. Podług niego kampania pod Warszawą nie
mogła trwać dłużej jak  j e d e n  m i e s i ą c. Podług niego najgrubszym błędem tego odpor-
nego planu było: „żeśmy oczywiście bez wystrzału połowę kraju, a tym samym połowę środ-
ków dalszego prowadzenia wojny natychmiast utracali”.

Chrzanowski, nie przestając na krytyce tej  o b r o n y  pod Warszawą, skreślił i poddał pod
rozwagę dyktatora w dniu 7 grudnia wcale inny plan, ugruntowany na otrzymanych pewnych
wiadomościach o  s t a n i e  i  r u c h a c h  wojska moskiewskiego. Te wiadomości zawierały
nasamprzód, że korpus szósty, litewski, który przed rewolucją między Dubnem i Grodnem
był rozlokowany, zbierał się pomiędzy Brześciem i Białymstokiem; po wtóre, że korpus
pierwszy był w marszu między Wilnem i Grodnem; po trzecie, że korpus grenadierski w
znacznych odstępach szedł od Dynaburga do Wilna; po czwarte, że część gwardii ruszyła w
pochód z Petersburga ku Dynaburgowi; na koniec, że korpus rezerwowy Witta zgromadzał
się koło Merecza. Częścią te ruchy, jakem wyżej powiedział, przed rewolucją były nakazane,
częścią, być może, po odebraniu z Warszawy wiadomości o 29-ym, o czym jednak powąt-
piewać trzeba. Była to więc niezmiernie długa linia wyciągnięta od Petersburga do Brześcia, a
zatem słaba we wszystkich punktach, ponieważ, co się tak rozpręża na obwodzie kraju, ko-
niecznie słabe być musi. Przełamać tę linią zamierzał Chrzanowski. Polska była w tym planie.
Żaden z wspomnionych korpusów nie miał więcej jak 30 000 – litewski i tyle nie liczył. Od-
stępy pomiędzy ich kolumnami w marszu były bardzo wielkie. Amunicja korpusu litewskiego
była w Modlinie. Chrzanowski, który odbywał kampanią turecką, który znał tak jak nikt w
wojsku polskim stan, ducha i liczbę całej armii moskiewskiej, wiedział dwie rzeczy: l. że
cztery korpusy południowe można było uważać przez ciąg grudnia, stycznia, lutego i marca
za  n i e  e g z y s t u j ą c e  w c a l e  (do tego stopnia dochodziła ich deorganizacja); 2. że car
Mikołaj mimo tego opłakanego stanu południowej armii swojej, otrzymawszy wiadomość
szczegółową o wypadkach zaszłych w Warszawie, ani jednej chwili wahać się nie będzie z
wydaniem rozkazu  w y t ę p i e n i a  b u n t o w n i k ó w. W tym tedy przekonaniu podaje
swój projekt Chłopickiemu i radzi mu najpierwej skoncentrować wojsko polskie pomiędzy
Łomżą, Śniadowem i Zambrowem. „Jeżeli ugoda jest podobna (tak się wyrażał), przyjdzie
ona łatwiej do skutku, gdy wojsko oddalimy od stolicy, to jest: gdy tym zagrozimy ziemie
zabrane; jeżeli ugoda jest niepodobną, to sobie przynajmniej zabezpieczymy środek dalszego
prowadzenia wojny. W takim przypadku rzucając się obcesowo ku końcowi grudnia w 30 000
piechoty i w 6000 jazdy na korpus szósty, możemy być pewni pomyślnego skutku; rękojmią
tego jest  ś m i a ł o ś ć  i  n a d z w y c z a j n o ś ć  poruszenia, choćby nawet inne przyczyny,
co je łatwym czynią, wcale nie miały miejsca.” Korpus litewski było to wojsko z samych
nieledwie Polaków złożone; zebrane i wyćwiczone na gruncie polskim, miało oficerów  k i l k
u s e t  Polaków. Chrzanowski po zniesieniu szóstego korpusu, co poczytywał za rzecz naj-
łatwiejszą (ile że dwa razy byliśmy od niego silniejsi), broń swoją w tym planie obracał na-
tychmiast przeciwko pierwszemu korpusowi, idącemu w kolumnach porozrzucanych. I tu na
pewne liczył zwycięstwo. Od większej lub mniejszej porażki tego nieprzyjaciela dalsze nasze
kroki zależały. „Jeśliby się udało tęgo pobić pierwszy korpus (30 000 tylko), to rzucimy się
zaraz na grenadierów; jeżeli tylko  m i e r n i e, to zawsze w takim razie moglibyśmy ubiec
Bielicę, stąd zaś służyłby nam wolny odwrót przez Słonim do Brześcia; Brześć tymczasem
wypadałoby zająć naszymi rezerwami, ufortyfikować i opatrzyć w żywność, miesiąc styczeń
na to z dołożeniem wszelakiej usilności poświęcając. Wojsko polskie zebrane w Brześciu –
pisze dalej Chrzanowski – pomnożone nowym zaciągiem, mogłoby stawić pole moskiew-
skiemu; a przynajmniej bylibyśmy natenczas tak mocni, iżbyśmy się nie dali. Dowóz żywno-
ści przy nastającej odwilży przychodziłby armii rosyjskiej z największą trudnością; musiano
by go ze znacznej sprowadzać odległości – my bowiem, żywiąc się w kraju przez siebie za-
jętym, ogołocilibyśmy go ze wszystkiego. Dla polskiego wojska w Brześciu wyborna droga
warszawska ułatwiałaby wszelakie dowozy.”
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Plan ten, którego by, jak sądzę, ani Napoleon, ani Cezar nie odrzucił, przypuściwszy na-
wet, iżby go najniezręczniej wykonano, te przynajmniej zapewniał korzyści: deorganizacja
jednego korpusu nieprzyjacielskiego – przez to samo łatwość zakrycia na czas niejaki granic
własnego kraju – na ostatek spokojną wewnętrzną formacją nowego zaciągu. Pokonani w
Litwie, do czego żadnego nie było podobieństwa, ginęliśmy wprawdzie w skutku tych poru-
szeń bez nadziei podniesienia się z upadku: ale ten upadek niezmiernie wątpliwy, bo przeciw-
ko niemu mnogie przyjazne walczyły okoliczności, cóż to było innego, jeżeli nie katastrofa
niepochybna, która nas  p o d  m u r a m i  s t o l i c y  prędzej czy później spotkać musiała?
Mówię  n i e p o c h y b n a, albowiem wracając się do maksymy, z której wyszedłem w tym
dziele, pod Warszawą można tylko przez czas niejaki bronić się z chwałą, ale nareszcie ko-
niecznie  z g i n ą ć  trzeba. W razie zaś przeciwnym, gdyby ten projekt Chrzanowskiego
wziął skutek odpowiadający całej dzielności pomysłu: cóż stąd za ogromne wypływały kon-
sekwencje!! Oto Litwa i cała Polska południowa po rozbiciu szóstego i pierwszego korpusu
natychmiast od carstwa odpadały, oto ustawał natychmiast związek między północą i wscho-
dem tego państwa, oto ułatwione tym sposobem powstanie Wołynia, Podola i Ukrainy reor-
ganizacją czterech korpusów moskiewskich rozrzuconych w tych stronach najprzód utrudza-
ło, potem całkiem niepodobną czyniło. Samo zbliżenie się w egzekucji do wysokości tej my-
śli stawiało Chłopickiego w rzędzie najznakomitszych wojowników. Środki, które do wyko-
nania tego planu podawał Chrzanowski, były równie proste. Całe działanie przedsiębrał on z
48 batalionami. W tym celu swoją, zupełnie różną od cierpianej przez dyktatora zalecał orga-
nizacją. Jego zasadą było  w c i e l a n i e. Do trzech starych żołnierzy przydawał czwartego
rekruta. Do trzech starych batalionów jeden batalion czwarty,  c z y n n y; prócz tego chciał
formować piąte bataliony, mające mieć bardzo mało starych żołnierzy, najwięcej po 15 na
kompanią z tamtych czterech batalionów, podoficerów zaś od weteranów. Nowych pułków
najwięcej cztery, pięć, po dwa tylko bataliony, trzecie do nich przydając bataliony dopiero po
mobilizacji dwóch pierwszych. Za instruktorów i oficerów tych odrębnych pułków naznaczał
samych dymisjonowanych; Chrzanowski bowiem niczego się więcej nie lękał jak  n o w y c h
oficerów, których masę dyktatura tworzyła albo raczej tworzyć pozwalała. Wreszcie nastrę-
czał on formacją jednego batalionu, zwanego  m a r s z o w y m, w każdym województwie dla
dopełnienia ubytków. Żołnierze tych ruchomych kolumn mieli tylko miesiąc zostawać w ba-
talionie marszowym. Co do kawalerii: w 4 stare szwadrony wcielał 4 nowe. Prawidło, z któ-
rego wychodził, było:  b r y g a d y  z  p u ł k ó w, z  b r y g a d  d y w i z j e. Za ową krytykę
trójkąta, za ten plan kampanii zaczepnej i za tę organizacją nowego wojska Chłopicki, który
powinien był natychmiast mianować generałem dywizji podpułkownika Chrzanowskiego,
posłał go na podkomendanta do Modlina; a sztab dyktatury obwołał go jednomyślnie  k l u-
b i s t ą!86

Pierwsza dyktatura dobiegała swego kresu. Zasiew upadku, dożrzeć mający, rzucony zo-
stał. Rozwolnienie machiny rządowej pomimo życzenia narodu, który chciał jedności i ener-
gii; pomnażanie siły zbrojnej, jako przedmiot mniejszej wagi cierpiane dla zaspokojenia opi-
nii miejscowej, powściągane dla zaczętych z Petersburgiem układów, pełne do tego rozprzę-
żenia i przyszłej rozsypki; na koniec determinacja zapieczętowania całej rzeczy, na przypa-
                                                

86 Nikt by nie dał temu wiary dzisiaj, a jednak zaręczyć mogę, że tak było w istocie, iż jeden szczególniej
wyraz, który Chrzanowski przez prędkość położył w swym planie, najwięcej się przyczynił do odrzucenia onego
i nawet skazania  n a  p o k u t ę  w Modlinie autora projektu. Chrzanowski przedstawiając ten plan Chłopickie-
mu napisał: „że na przypadek jeśliby się korpus litewski już połączył z pierwszym korpusem, w takim razie
należałoby zasłonić korpus litewski, a na pierwszy uderzyć avec fureur [z furią].” Otóż to słowo fureur do naj-
wyższego stopnia obruszyło dyktatora. Zresztą Chrzanowski, kogo mógł, kogo tylko znał z wyższych naówczas
figur, tego usiłował nakłonić do popierania swej wielkiej myśli. Nacierał na Paca i na Klickiego. Lecz nikt go
nie chciał zrozumieć. Chrzanowski obnosił się więc z tym projektem  z b a w i e n i a  jak ów artysta muzykalny,
jeszcze nie znany, którego pierwszego dzieła nikt nie chce ani rozbierać, ani dołożyć starań, aby wykonane zo-
stało przed publicznością.
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dek, jeśliby się car uchylał od zgody, krwawą rozprawą w stanowisku  z a t r a c e n i a  pod
stolicą: wszystko to ludziom patrzącym z bliska na te kilkunastodniowe czynności Chłopic-
kiego dawało niewielką potuchę. Ściśle mówiąc: władza, jej rozgałęzienie przechodzące
wszelką miarę, jej mechanizm powikłany, a tym samym ociężały, formacja wyosobiona no-
wego zaciągu i kampania zarówno duchowi insurekcji, której służyć miały, były przeciwne.
Tymczasem zbliżał się dzień, w którym obiedwie izby o dalszym losie narodu wyrzec miały.
Posłowie obecni w Warszawie wespół z przybywającymi miewali ciągłe prawie swe przed-
sejmowe zebrania. Te przedwstępne sesje trzeba mieć na pilnej uwadze. Reprezentacja kon-
gresowej Polski, od której powstanie nie zależało, ale pod której uchwałę ta najwyższa za-
gadka bytu całej Polski zbiegiem najdziwniejszych okoliczności podciągniona została, nie
mogła przed zebraniem się swoim o niczym wiedzieć  f o r m a l n i e, urzędownie; ale mogła
wiedzieć o wszystkim  p r y w a t n i e. Różne na tych przedwstępnych sesjach roztaczały się
widoki przyszłych działań sejmowych. Niektórzy członkowie izby objawili chęć niepodległe-
go, bez wpływu dyktatora, postępowania. Nabawiało to Chłopickiego pewną niespokojnością:
puszczał jednak mimo, jeśli go co dochodziło w tej mierze. W ogólności izba chciała pierwej:
co myśli dyktator? wyrozumieć. Czuła w sobie ochotę do popisu w tym wielkim a niespo-
dziewanym zawodzie, który się jej otwierał po długim upośledzeniu. Oddam jej wszelką
sprawiedliwość, gdy powiem: że była ożywiona najlepszymi dla ojczyzny chęciami – co jest
dowodem wielkiej cnoty i wysokiej w narodzie polskim moralności, bo trzeba pamiętać, że to
było ciało pod wpływem Moskwy dobrane. Coraz wyraźniejsze zapowiadanie, że nadal Chło-
picki tylko jako dyktator będzie wojsku przywodził, obrażało wielu reprezentantów. Dlacze-
go? Nie z tej przyczyny, że postępki dyktatora prowadziły kraj do zguby, oni bowiem tego nie
zgłębiali, ale jedynie, że dyktatura, jako władza królewską nawet powagę rozciągłością swoją
przechodząca, zdawała się im być niezgodna z duchem ustawy konstytucyjnej. Mnogie inne
poruszano kwestie. Na jednej z tych sesyj, w dniu 15 grudnia, posłowie wybrali deputacją z
grona swego i senatu, złożoną z biskupa augustowskiego87, z kasztelanów Gliszczyńskiego i
Michała Potockiego, tudzież posłów Czarnockiego, Barzykowskiego i Morozewicza. Deputa-
cją ta miała się znieść z dyktatorem i Rządem Tymczasowym względem oznaczenia dnia
otwarcia sejmu. Było to właśnie, jakby monarcha panować mający pierwej swych dworzan,
szambelanów i kamerjunkrów chciał wybadywać, którego dnia pozwolą mu wziąć berło i
koronę, oznaki najwyższego majestatu. Zrazu dyktator sam pragnął wyznaczyć termin otwar-
cia sejmu. W Rządzie Tymczasowym rozważano nawet, jakim to sposobem i kiedy uczynić?
Szczęściem dla godności reprezentacji ktoś przytoczył manifest zwołujący sejm, z którego
ledwie wyrozumiano, że na dniu 18 grudnia zebrani we dwie izby reprezentanci sami wy-
rzekną o terminie rozpoczęcia sejmu. Dyktator, wyraźnym przepisem skrępowany, rad nierad
przystał na własne samych izb wyrzeczenie. Wtem (dnia 16 grudnia) przybywa do Warszawy
pułkownik Hauke, wyprawiony z Petersburga wskutek odebranego przez Mikołaja drugiego
raportu carewicza, datowanego z Wierzbna. Przywiózł on z sobą ekspedycje od ministra se-
kretarza stanu88 do Rady Administracyjnej. Dyktator niezwłocznie z tymi ekspedycjami udał
się do Rządu Tymczasowego pytając, jak sobie z Haukiem postąpić. „Odpuścić go natych-
miast – było zdanie powszechne – a w odpowiedzi wystawić rzeczy cesarzowi, jak są.” Lele-
wel, obecny natenczas w Rządzie, nadmieniał swoim obyczajem: „że trzeba ostrzec cesarza,
aby dla uniknienia krwi rozlewu stanowczo wyrzekł o losie gubernij polskich, i że to jest na-
glące”.89 Jeden z członków Rządu czynił obiekcją,  c z y l i  s i ę  w  t o  w d a w a ć  w y p a-
d a ł o  d y k t a t o r o w i  i  r z ą d o w i. Wyrazy, które pokazywały dostatecznie, że dyktatu-
ra i Rząd Tymczasowy dla pilnowania wewnętrznego porządku, a nie dla odzyskania straco-
nych krajów były postanowione. Chłopicki wniosek Lelewela odrzucił, wpadał nawet w obu-
                                                

87 Właściwie sejneńskiego, Mikołaja Manugiewicza.
88 Stefana Grabowskiego
89 Z pamiętnika Lelewela, który już wyżej kilkakrotnie przytoczyłem.
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rzenie, gdy Lelewel o to usilniej nalegać począł. Wtedy już członkowie Rządu, którzy zara-
zem byli członkami izby, czyż nie wiedzieli  n a j d o k ł a d n i e j, czego chce Chłopicki?
Hauke odprawiony z odpowiedzią, w której odwoływano się do deputacji Lubeckiego i Je-
zierskiego, posła garwolińskiego, „mającej wystawić N. Panu prawdziwy stan rzeczy, skut-
kiem czego spodziewać się należało odmiennych rozporządzeń”; o prowincjach żadnej nie
było wzmianki – lecz za to  o  n i e p o s z l a k o w a n e j  w i e r n o ś c i  d l a  m o n a r-
c h y  ze strony dyktatora mieściły się wyraźne i rzetelne zapewnienia.

Przychodzę do jednej z najosobliwszych, a najmniej znanej sceny narodowego powstania.
Sumienie poruszyło kontrrewolucją, po upadku Rady Administracyjnej dalszy ciąg swój ma-
jącą w osobie Chłopickiego. Ten, trapiony ponawiającymi się z różnych stron prośbami utwo-
rzenia legii litewskiej, której był przeciwny, niepokojony także przez deputacje izb z narad
przedsejmowych, a widząc, iż, naród cały pragnie wojny z Moskwą i dlatego tylko jemu
(Chłopickiemu) daje nad sobą prawo nieograniczone życia i śmierci, postanowił na koniec
porozumieć się w tej mierze z obecnymi w stolicy członkami sejmu, którego za wyobraziciela
kraju uważał; właściwiej chciał Chłopicki obecnym posłom objawić myśl swoję  u r z ę d o-
w a n i e  co do sposobu, w jakim nadal władzę, jeśliby mu przez sejm poruczona być miała,
sprawować zamierzał. W tym celu na jego żądanie zebrała się dnia 17 grudnia, w wigilią
ogólnego zgromadzenia sejmowego, deputacją od członków izb złożona, jak Sołtyk powia-
da90, z dwudziestu osób, na czele której byli: książę Czartoryski, Lelewel, Władysław
Ostrowski, Barzykowski, Zwierkowski i Dembowski. Chłopicki przybywa do sali Rządu
Tymczasowego i nie czekając, co mu powie deputacją,  obraca ku niej te słowa: „S u m i e-
n i e  każe mi zapowiedzieć panom, iż żadnych innych nie mam zamiarów, tylko utrzymać w
całości Królestwo, bo przekonany jestem, iż nie można nic innego zdziałać. Małe wojsko pol-
skie będzie tylko na  j a t k i  wystawione. Przysiągłem Mikołajowi jako królowi konstytucyj-
nemu i  p r z y s i ę d z e  m o j e j  w i e r n y  b ę d ę. Niechaj nikt nie myśli, że podejmuję
się odzyskać gubernie polskie, przyrzekam tylko zachować granice Królestwa,  w i ę c e j
nic. Zaręczam, że konstytucja będzie zachowana i że takie będzie miała gwarancje, iż nie bę-
dzie mogła być gwałconą. Tego nawet dopnę, iż żadne wojsko rosyjskie nie postanie w Kró-
lestwie; ale do niczego się więcej nie obowiązuję,  n i c  w i ę c e j  n i e  o b i e c u j ę. Takie
jest moje wyznanie wiary stałe i nieodmienne.” Te wyrazy uczyniły na jednych większe, na
drugich mniejsze wrażenie, w miarę im który z członków deputacji mniej lub więcej był obe-
znany z sposobem myślenia, z poetyką dyktatora. Czartoryski chciał coś na to odpowiedzieć,
ale mu Chłopicki zamknął usta powtarzając z przyciskiem ostatnie swoje słowa: „Takie jest
moje  w y z n a n i e  w i a r y  stałe i nieodmienne.” Wtedy zawołał Zwierkowski: „Ale tu
idzie o Wołyń i o Litwę, dyktatorze, a tam nie masz króla konstytucyjnego; albo szczerze,
albo nic nie działajmy.” „Nie przyszedłem tu dysputować z panami (odpowiedział z gniewem
Chłopicki), ale tylko oznajmić wam moję wiarę polityczną.” Powiedziawszy to wyszedł z
sali. Chłopicki postąpił sobie w tej mierze z żołnierską otwartością. Przynajmniej, biorąc
rzecz na ścisłą rozwagę, nikt nie powie, że oszukiwał rewolucją, skoro przez deputacją sej-
mową uroczyście sejmowi oświadczał, do czego się nie zobowiązuje i jak uważa sprawę! Bio-
rąc dyktaturę, wydał proklamacją, która to samo, ledwo nie tymi samymi wyrazami, oznaj-
mowała. Lecz jak wtenczas ową odezwę (6 grudnia), tak teraz to  w y z n a n i e  w i a r y
lekko sobie ważono, jakby upór Chłopickiego w dotrzymaniu raz danego słowa nie był nie-
złomny, jakby wreszcie najsumienniejsi stronnicy dyktatora nie zalecali go przede wszystkim
jako męża  ż e l a z n e j  w o l i. Ta żelazna wola obracała się najwidoczniej przeciwko do-
brze zrozumianej sprawie 29 listopada: nie byłoż więc najpierwszym obowiązkiem deputacji
ogłosić to zaraz narodowi, ażeby dłużej nie trwał w błędzie względem człowieka, któremu tak
ogromną władzę poruczał, którego ledwo za życia, iż tak powiem, nie kanonizował w swym

                                                
90 W dziele: La Pologne, précis de sa Révolution, wydanym w Paryżu.
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religijnym do ojczyzny przywiązaniu? Jednak deputacją milczyć postanowiła. Jeden z jej
członków, Zwierkowski, radził zdać wiernie sprawę z tego, co dopiero zaszło, przed sejmem.
Książę Czartoryski zaklinał go, żeby milczał, przypisując to  w y z n a n i e  w i a r y  poryw-
czości dyktatora.91 Inni z tego względu do mniej szlachetnych uciekali się powodów. Twier-
dzili, w nie najlepszej wierze, jak sądzę, „że ta deputacją nie była jeszcze sejmem i że z jej
członkami dyktator nie urzędownie, ale tylko prywatnie rozmawiał”. Wybieg mizerny! Bo
kiedy szło o ratowanie sprawy, jakaż tedy różnica dla prawych synów ojczyzny zachodzić
mogła między urzędowym albo nieurzędowym odkryciem złego, które jej zagrażało? Włady-
sław Ostrowski, któremu to najmniej czynić przystawało, poparł księcia Czartoryskiego i tak-
że jak on zaklinał: żeby nie wyjawiać  t a j e m n i c y. Za tym zdaniem poszła większość de-
putacji. Lelewel upewniał: „iż to nie po raz pierwszy słyszy od dyktatora”; przytaczał jednak
zarazem: „że gdy Chłopicki wpadał w ferwor militarny, zaręczał wtedy, iż jeżeli pobije Mo-
skalów pod Warszawą, wówczas nie zaniedba ze zwycięstwa korzystać i żadnych żądaniom
swoim granic nie położy”92. Stąd  k l e i ł y  s i ę – podług wyrażenia Lelewela – nadzieje, że
skoro przyjdzie do wojny, a ta w opinii członków deputacji zdawała się nieuchronna, naten-
czas dyktator z swego ciasnego stanowiska wystąpi w sprawę ogółu narodu. Przedsięwzięto
więc dla uniknienia hańby w osławieniu tego, na którym opinia narodu losy swoje zakładała,
wszystko pokryć milczeniem i słabej dyktatora strony nie objawiać.

Ze strony księcia Czartoryskiego i Władysława Ostrowskiego łatwo wyrozumieć pobudki,
które ich odwodziły od objaśnienia narodu w tym ważnym względzie: było to owe fatalne, od
samego początku przemagające u nich uprzedzenie, że dyktatura jest jeszcze  p o t r z e b-
n i e j s z a  jako środek przeciwko wewnętrznej anarchii niżeli jako środek przeciwko ze-
wnętrznemu nieprzyjacielowi – był to skutek tego samego strachu, który klub, źle przez
wszystkich zrozumiany, źle i niesprawiedliwie oceniony, w tylu głowach wzniecił. Teraz na-
gle oznajmić narodowi, że Chłopicki zawiódł jego nadzieje, że nie jest tym wielkim mężem,
tym bohatyrem, jakim go Polska mimo woli jego koniecznie mieć chciała, jakim się go pu-
blicznie zalecało: nie byłożby to (tak zapewne myśleli Czartoryski i Ostrowski – bo inaczej
myślić nie mogli) potępić siebie samych? Nie byłożby to przyznać uroczyście klubowi, że
miał racją, gdy powstawał i przeciwko Chłopickiemu, i przeciwko  i m i o n o m  h i s t o r y-
c z n y m, co go otaczały? Jednym słowem: nie byłożby to torować drogę twórcom powstania
do wpływów, do znaczenia, do rządu naczelnego z uszczerbkiem arystokracji, która ich od
tego wszystkiego z takim odsuwała natężeniem? Nie inaczej. Byłoby to własną ręką grunto-
wać systema i partią rewolucyjną. Tego się obawiano; tego więc nie chciano. Pojmuję tę po-
litykę – i nie dziwię się jej bynajmniej; jakożkolwiek, zdaniem moim, wzgląd wyższy na do-
bro ojczyzny powinien był obudwu znaglić do wytoczenia słów dyktatora pod sąd narodu,
choćby to nawet wszystkich stronników, a tym samym spólników dyktatury na rusztowanie
zaprowadzić miało. Nie pojmuję tylko (i zapewne nikt nie pojmie) spólnictwa Lelewela w
dotrzymaniu tego zgubnego sekretu. Chłopicki, a raczej kontrrewolucja w jego osobie, na tyle
miał uczciwości, na tyle charakteru, że przyszedł i wyspowiadał się z rzetelnych zamiarów
swoich wobec najpopularniejszych członków reprezentacji Polski kongresowej. Uczynił to w
tej myśli, ażeby deputacja wywiodła sejm i naród z błędu względem niego; mówił przez tę
deputacja do sejmu: ,,Chcecie mnie, jakim jestem, chcecie mnie z całym moim dziwacznym
systematem, z całą moją odrazą od wojny, z całą moją skłonnością do rzucenia się w  o b j ę-
c i e  o j c o w s k i e  cesarza, to dobrze! A jeżeli się wam taki, jaki jestem, nie podobam, to
mniejsza o to, to złożę władzę i nie przyjmę od sejmu drugiej  l e g a l n e j  dyktatury –
j e s z c z e  c z a s!” Chłopicki tym postępkiem zmniejszył o połowę odpowiedzialność, która
na niego za pierwszą dyktaturę spadała; a zupełnie uchylał się od odpowiedzialności za  d r u-
g ą, którą pod tymi samymi warunkami w tym samym duchu sprawować z ramienia sejmu
                                                

91 Pisze to Zwierkowski w relacji, którą mi udzielił.
92 Wyrazy Lelewela z pamiętnika wyżej przytoczonego.
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przedsiębrał. Komuż, jeżeli nie Lelewelowi, którego młodzież rewolucyjna w Warszawie i w
Wilnie dla jego w Uniwersytecie Wileńskim położonych zasług i dla opinii, jaką zjednał so-
bie w Litwie, za naturalnego protektora tej części Polski uważała, komuż, pytam się, jeżeli nie
jemu, tym bardziej gdy oświadczał,  ż e  t o  n i e  p o  r a z  p i e r w s z y  s ł y s z y, wypa-
dało natenczas pospieszyć z odkryciem szczerej prawdy przed narodem? z odkryciem  w y z-
n a n i a  w i a r y  Chłopickiego, które Litwę zabijało?93

W takim stanie były umysły, gdy nadszedł dzień 18 grudnia. Obiedwie izby zebrały się po
godzinie 5 z wieczora; ciżba arbitrów obiedwie napełniała. Na prezydencją powołany wie-
kiem od innych poważniejszy Walchnowski, poseł szydłowski. Najpierwszą czynnością ze-
branej izby poselskiej było wysłuchanie deputacji, wyznaczonej w dniu 15 grudnia celem
porozumienia się z dyktatorem względem dnia otwarcia sejmu. Deputacja ta doniosła, że się
zgodzono na dzień 21 grudnia. Dyktator, zostawując do woli sejmujących chwilę otwarcia,
mniemał, że tego dnia, który by obrali, sam otworzy sejm jako zastępujący króla; mniemał, iż
to się rozumiało samo przez się – zgodny w tej mierze z sobą, z całą polityką swoją, ponieważ
mając tylko konstytucją na względzie i nadal ścisłe jej zachowanie ze strony cesarza uważając
za cel powstania, ani mógł przypuścić, żeby przez izby zgwałcona być miała. Tymczasem
izba, zebrawszy się, natychmiast przełamała konstytucją; poszła nie za polityką dyktatora, ale
za ogólnym, który już na nią swój wpływ wywarł, narodu popędem i  w  i z b ę  r e w o l u-
c y j n ą  s i ę  z a m i e n i ł a. Z czystego entuzjazmu, z serc przepełnionych uczuciem spra-
wy narodowej wyniknęło to pierwsze poruszenie. Zaledwo deputacja 15 grudnia dokończyła
swe zdanie sprawy, gdy się dały słyszeć głosy: „Nie ma co czekać 21, zacząć teraz, jak jeste-
śmy.” Ogół powstał i okrył oklaskami to zdanie. Próżne były przełożenia Barzykowskiego,
żeby się jeszcze wstrzymać w tej mierze. Wysłani z senatu Radziwiłł i Dembowski wezwali

                                                
93 Co do Litwy w pierwszej epoce dyktatury, szczegóły, które tu umieszczam z pamiętnika Lelewela, są bar-

dzo interesujące; najlepiej bowiem okazują ducha rządu, politykę Chłopickiego, politykę Lelewela, słowem,
politykę całej dyktatury. Chłopicki względem Litwy tak rozumował: „Jeżeli to, co się stało w Warszawie, nie
jest sprawą młodzieży, ale narodu całego, ja mu przeszkadzać nie będę – n i e c h a j  t e d y  p o w s t a n ą
p r o w i n c j e – obaczymy.” Lelewel powiada: „że sprzyjał Chłopicki sprawie Litwinów; ruszył nawet w tej
sprawie pierwsze tajemne wydatki  d l a  z b a d a n i a  L i t w y”. Wyraz ten  z b a d a n i a  jest prawdziwie
malujący. Litwa wojska potrzebowała: oni jej posyłali agentów! Litwa ginęła pod uciskiem: oni ją  w y b a d y-
w a ć  chcieli! Lelewel pierwej twierdził, ż e  t r z e b a  o d g a d y w a ć  rewolucją w Warszawie. Tę samą
teorią zastosował do Litwy. Wychodzi to na jedno, jakby ktoś człowieka prawie umierającego z głodu, zamiast
udzielania mu pokarmu, ustawicznie zapytywał: czy chcesz ty jeść? Lelewelowi roiły się różne inne rzeczy:
czyliby na przykład oddziały ochotników do Litwy wpadać nie mogły  b e z  u p o w a ż n i e n i a  r z ą d o w e-
g o? Chłopicki na to się nie zgadzał; „albowiem – mówił – zaszkodziłoby to misji Lubeckiego i Jezierskiego”.
Lelewel usiłował przekonać dyktatora, że to poselstwo w niczym nie przeszkadza wylaniu się rewolucji za Bug i
Niemen. Główna jego argumentacja, do której wracał zawsze, była ta: „Co żywo dalej rozwijać należy wojnę
domową między królem polskim konstytucyjnym a cesarzem rosyjskim despotycznym, w  t y m  j e d y n i e
j e s t  ś r o d e k  o c a l e n i a  p a n o w a n i a  M i k o ł a j a”. Nie masz punktu w całej teologii średnich wie-
ków i subtelniejszego od tej dziwnej dialektyki Lelewela. Powtarzał on często Chłopickiemu zdanie Lubeckiego:
że powstanie w prowincjach będzie nowym i wielkim argumentem do popierania sprawy litewskiej. „To nie-
chajże te prowincje powstaną – odpowiadał na to Chłopicki – ja im nie przeszkadzam.” A ponieważ Litwa,
Wołyń i Podole nie powstawały, wnosił więc stąd, że to nie była rzecz narodowa, ale tylko poruszenie młodzie-
ży. Smutna to rzecz zapewne przypominać nieszczęśliwemu krajowi małość i niedołężność polityki naczelników
powstania; lecz byłoby jeszcze smutniejszą rzeczą, gdyby naród nie wiedział, dlaczego przy tylu wysileniach
upadł. Lelewel minister dyktatury, Lelewel, któremu Chłopicki codziennie prawie myśl swoję otwierał, którego
czynił powiernikiem swej polityki równie fatalnej dla Litwy, jak dla Polski nadwiślańskiej, Lelewel historyk
niczym się usprawiedliwić nie potrafi przed narodem, że  m i l c z a ł  podczas dyktatury wiedząc tyle, że nie
złożył swego urzędu dla pokazania, iż nie chce być spólnikiem zgubnego systematu, że nie konspirował prze-
ciwko dyktaturze, że nie namawiał młodych ludzi, aby przeciwko niej konspirowali. Wina tylu błędów, tylu
nieszczęść, wina ciążąca na wszystkich, którzy otaczali i wspierali dyktaturę, przymierzona do odpowiedzialno-
ści, jaką przyjmował Lelewel, gdy go rewolucjoniści za swą głowę ogłaszali, staje się ogromnym, staje się naj-
większym przeciwko sprawie narodu uchybieniem. Przykład Lelewela będzie pamiętny dla wszystkich rewolu-
cji. Uczy on, jak jest niebezpieczna transakcja między przeciwnymi zasadami.
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izbę do połączenia się z nim dla wspólnej w tym przedmiocie narady. Izba poselska oświad-
czyła, iż nie omieszka to uczynić, skoro się. sama uporządkuje; jakoż zaraz uchwaliła jedno-
myślnie:  ż e  o d  t e j  c h w i l i  w  s e j m u j ą c ą  s i ę  z a m i e n i a. Dodała wszelako
osobliwsze wyrażenie: „że uroczyste jednak otwarcie sejmu do wtorku odkłada” – to jest na
dzień 21 grudnia. W skutku tej uchwały zaraz przystąpiono do wyboru marszałka. Jedno-
myślnością wykrzyknięty marszałkiem Władysław Ostrowski, poseł piotrkowski, i zaniesiony
przez kolegów na krzesło marszałkowskie wraz sesją zagaił i sekretarza mianował. Drugim
jednomyślnym okrzykiem uznano rewolucją za narodową. Za przykładem marszałka posło-
wie i deputowani znakomite ofiary na ołtarzu ojczyzny składali. Nowy okrzyk: „Chcemy
w o l n o ś c i, c a ł o ś c i, n i e p o d l e g ł o ś c i – z upragnieniem czekamy na przybycie
reprezentantów Litwy!” – zanurzał sejm w głąb ruchu narodowego, zrywał wszystkie związki
z państwem rosyjskim, co większa: politykę dyktatora potępiał, czynił ten dzień wielkim i
historycznym. Marszałek w mowie swojej objawił życzenie, aby skład izby pomnożony został
reprezentantami z tych prowincyj, które jeszcze gniotła obca przemoc. Sesją solwował94 on na
dzień 21 grudnia. Uczyniwszy to, izba poselska z senatorską się połączyła. Władysław
Ostrowski uwiadomił senat w imieniu izby poselskiej: l. o ukonstytuowaniu się tej izby; 2. o
nominacji marszałka; 3. o uznaniu powstania za rzecz narodową i uchwaleniu adresu podzię-
kowania dla tych, co je pierwsi zaczęli; wezwał wreszcie izbę senatorską do podobnego aktu.
Senat przystąpił do niego jednomyślnie i przez usta zastępcy swego prezesa, księcia Czartory-
skiego, wynurzył swe uczucia. Zabierali następnie głosy Trzciński, Sołtyk, Biernacki, Barzy-
kowski, Zwierkowski, Ziemięcki, a z senatu Gliszczyński. Zredagowano akt  u z n a n i a  do
podpisu obu izb.

We wzniosłym i szlachetnym natchnieniu, jakie natenczas cały naród ożywiało, reprezen-
tacja kongresowej Polski zdziałała wiele – więcej, być może, niżeli zamierzała (bo się to za-
raz we dwa dni pokazało), a pewnie więcej, niżeli zamierzali ci, co machinę sejmową wpro-
wadzali w powstanie, ci, co pod sąd sejmu poddawali rzecz 29 listopada; wszakże zaczęte
dzieło dokończyć należało, bo wszędzie i zawsze nie początek, ale koniec mistrza chwali. W
tym celu Lelewel, niezmiernie uradowany z tak świetnego obrad początku, podnosi swój głos
i nalega: „żeby w ten moment przystąpić do obrania komisjów,  b o  t o  j e d y n i e  s e j m o-
w e  d z i a ł a n i e  i  t r w a n i e  u m o c u j e”. Pomagały mu niektóre zdania, ale tego nie
mógł dopiąć. Dlaczego? – bo nie miał odwagi, bo, jak już powiedziałem, jest w charakterze,
jest w konstytucji fizycznej i moralnej Lelewela, że go wielka, ruchoma scena nie inspiruje. Z
tej to przyczyny na dniu 3 grudnia nie domierzał on do wysokości klubu, a na dniu 18 grudnia
silną ręką nie ujął sesji sejmowej, z której dla całego dalszego ciągu powstania mógł wycią-
gnąć niezmiernie ważne, dobroczynne skutki. Powtarzał wprawdzie Lelewel, „że psotę wielką
dyktatorowi izba poselska wyrządziła”, ale te wyrazy, które miały swe znaczenie, wymawiał
obyczajem swoim tak misternie, z miną tyle razem rzeczy domysłowi zostawującą, iż jedni,
jak pospolicie bywa w podobnych zdarzeniach, wcale nie dociekali, co by przez to chciał po-
wiedzieć, drudzy, że nie dociekają, udawali. „Teraz – napomykał dalej Lelewel – nic innego
nie pozostaje, tylko niezwłocznie dyktatora przywołać, żeby dyktaturę złożył.” Rada jego
była dobra, tylko ani rozwinięta, ani poparta. Po deputacji 17 grudnia, po wyznaniu wiary
Chłopickiego, izba, uznając rewolucją za narodową, powołując do składu swego reprezen-
tantów Litwy, a nade wszystko zamieniając się sama przez się bez udziału władzy wykonaw-
czej w izbę sejmującą, gwałciła konstytucją i wyrażała (nie wiedząc tego), iż owe  w y z n a-
n i e  w i a r y, które rewolucją zamykało w ośmiu województwach, potępia, odrzuca. Tak
powinien był myśleć marszałek sejmu, członek deputacji 17 grudnia. Tak w rzeczy samej
myślał Chłopicki, którego izba wraz z jego wyznaniem wiary oddalała od steru. Gdyby tedy
którykolwiek z członków deputacji 17 grudnia, gdyby na przykład Lelewel albo Zwierkow-

                                                
94 odłożył



108

ski, zabrawszy głos, w ten sposób, jak tu piszę, przemówił do izby; gdyby jej zdał sprawę z
wczorajszej z dyktatorem rozmowy; gdyby wyraźnie powiedział, że zachodzi dysharmonia
między naczelnymi władzami kraju, ponieważ sejm złamał konstytucją i uchwalał rozszerze-
nie granic Polski kongresowej, a dyktator tylko do utrzymania Królestwa nadwiślańskiego i
konstytucji się zobowiązywał: cóż by stąd wyniknęło? Oto naturalnie w takim razie izba,
skrępowana koniecznością wypływającą z jej uroczystych uchwał, musiałaby Chłopickiego
złożyć z urzędu i zaraz nadać rzeczom inny kierunek. W takim razie weszłaby w prawa 29-go
i stałaby się odnowicielką rewolucji; stałaby się jej drugą kolebką. Zdziałać to mogli i powin-
ni byli na sesji 18 grudnia szczególniej Czartoryski, Ostrowski, Lelewel, Zwierkowski. Że
tego dwaj pierwsi nie uczynili, pochodziło to, jak już wyżej powiedziałem, z ich nienatural-
nego i fałszywego położenia, w którym od początku zostawali względem 29-go, pochodziło
to z ich udziału we wszystkich obłędach, ułomnościach i winach kontrrewolucji, z słabości
ich charakteru, z obawy demagogizmu, z tysiącznych innych przyczyn. Że tego dwaj drudzy,
jako ściśle połączeni z powstaniem, z sprzysiężeniem, z aktorami 29-go, nie uczynili: w tym
widzieć trzeba prawdziwe narodu nieszczęście! Dla Lelewela ten postępek był nadto śmiały:
przechodził miarę jego męstwa. Napomykał on o tym wszystkim, jak mógł najniewyraźniej;
dawał to do zrozumienia, jak mógł najdelikatniej, nie z trybuny, ale w poufałej z kolegami
rozmowie; chciał, aby go odgadywano: zresztą milczał. Zwierkowski miał cokolwiek więcej
hartu; mógłby silnie poprzeć Lelewela; lecz gdy ten nic stanowczego nie przedsiębrał, milczał
więc i on także. Tym sposobem upływała daremnie jedna z tych wielkich chwil, od których
losy narodów zależą. Tym sposobem część izby, znająca doskonale stan rzeczy od początku
rewolucji, zagrzebywała w sobie niebezpieczną tajemnicę dysharmonii między wolą narodu i
systematem rządowym, między dążnością powstania i dążnością dyktatury; inne zaś części,
inne ułamki sejmu albo nie przenikały tej tajemnicy, albo, co gorsza (o czym ja przynajmniej
silnie przekonany jestem), udawały, że jej nie przenikają, bo im  u r z ę d o w n i e  udzielona
nie została. Sesją izb połączonych kończył przymawianiem się kilkakrotnym prezydujący w
senacie książę Czartoryski: „że  u r o c z y s t e  wszelako otwarcie sejmu odkłada się do
wtorku” – to jest do 21 grudnia.

Co te wyrazy księcia Czartoryskiego znaczyć mogły? Jeżeli sejm w dniu 18 grudnia nie
był uroczyście otwarty pomimo tylu stanowczych i uroczystych uchwał, które na nim zapa-
dły, więc to było tylko przedwstępne, prywatne posiedzenie, jak tyle innych poprzednich ze-
brań senatorskich i poselskich; a tym samym cokolwiek na nim się stało, było nieważne.
Chciano li mszy świętej wysłuchać w kościele katedralnym we wtorek, być na kazaniu jakie-
go biskupa, a potem dopiero pójść do sali? Lecz ani msza, ani kazanie nie znaczy otwarcia
sejmu, a przynajmniej po  u z n a n i u  rewolucji za narodową nie było w ceremoniale na-
szych obrad publicznych żadnego obrzędu, który by mógł nadać charakter więcej uroczysty
jakiej sesji sejmowej! Uniwersał Rządu Tymczasowego z dnia 3 grudnia, zwołując przed
dyktaturą członków sejmu do Warszawy na dzień 18 grudnia, wyraźnie zastrzegł: „że termin
otwarcia sejmu będzie zawisł od woli zebranych na sejm senatorów i posłów”. Dyktator tego
postanowienia nie odmienił. Reprezentanci, wbrew umowie zawartej z dyktatorem przez de-
putacją 15 grudnia, wyraźnie wyrzekli, że od tej chwili (18-go) izba zamienia się w sejmują-
cą; senat to potwierdził; a więc sejm został otwarty 18 grudnia, a tym samym złamana kon-
stytucja 18 grudnia, a tym samym systema dyktatora odrzucone 18 grudnia – co właśnie nie
trafiało do przekonania marszałka i księcia Czartoryskiego.

Chłopicki wcale nie prosił deputacji 17 grudnia o zachowanie w sekrecie swego wyznania
wiary; myślał więc (mógł myślić, bo to było w porządku rzeczy), że izba zamieniając się w
sejmującą bez  n i e g o, to jest bez władzy wykonawczej, i mianując sama marszałka uczyniła
to w skutku udzielonych sobie przez tę deputacją objaśnień. Rzecz prosta zatem, iż po odrzu-
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ceniu swego systematu, po odrzuceniu wyrażonym indirecte95 przez uchwały temu systema-
towi przeciwne, sam z placu ustępował. W niedzielę rano (19-go) Rząd zebrał się wcześniej
jak zwyczajnie. Najpóźniej przybywający Lelewel znalazł wszystkich skonsternowanych96;
przyczyną tego była nagła abdykacja dyktatora. W parę godzin po sesji marszałek osobiście
uwiadomił Chłopickiego o swoim marszałkostwie i o innych wydarzeniach. Był świadkiem
niemiłego wrażenia, jakie ta wiadomość na umyśle dyktatora sprawiła. Koło północy mar-
szałek i prezes senatu odebrali na piśmie od niego abdykacja dyktatury. Pisali do niego obad-
wa z przełożeniem, aby władzę nieograniczoną do 21 grudnia zatrzymał; oświadczając (co
prawdą nie było), „że sejm jeszcze nie otwarty – że się zacznie dopiero 21 grudnia, że dykta-
tura do tego czasu w swej mocy trwać powinna”. Chłopicki z ironią odpierał te płonne argu-
mentacje: co innego bowiem fakta mówiły; wreszcie, zniecierpliwiony natarczywością mar-
szałka, odsyłał mu nie rozpieczętowane listy. Nade dniem pospieszyli do niego osobiście
marszałek z prezydującym w senacie, ale ich nie przyjął, zamawiając jednak, „ażeby z Le-
onem Dembowskim przyszli do niego o godzinie 11”. Marszałek był w kłopocie niesłycha-
nym. Całą jego duszę opanowało przekonanie, że bez Chłopickiego sprawa ani chwilę się nie
ostoi. W żywej imaginacji widział on, jeśliby się Chłopicki usunął, najsmutniejsze anarchii
skutki: wojnę domową, demagogią, kluby,  r e w o l u c j ą  s p o ł e c z n ą, jakkolwiek stolica
była spokojna, jakkolwiek całe Królestwo zachowywało się najspokojniej, jakkolwiek nikt
ani się do buntu sposobił, ani nawet tym odkazywał – jakkolwiek zresztą wszyscy prawie
główni aktorowie nocy 29-go i założyciele pierwszego klubu, na których podobne podejrzenie
paść by mogło, częścią dobrowolnie, częścią przymuszeni (np. Karśnicki, Sierawski, Wysoc-
ki, Zaliwski), Warszawę opuścili albo w Warszawie się  u k r y w a l i, tak że nikt o nich nie
wiedział. Marszałek wziąwszy jakby puścizną największą część tych wszystkich przez Lu-
beckiego nanieconych postrachów sam siebie coraz bardziej trwożył i tak w tej niezmiernej,
niewypowiedzianej rozumował trwodze: „Nasamprzód, pomimo swego wyznania wiary
oświadczył Chłopicki, że w ostatecznym razie walczyć będzie przeciwko Mikołajowi cesa-
rzowi absolutnemu, w imieniu Mikołaja króla konstytucyjnego – tak myśli i Lelewel; po wtó-
re, rzecz obojętna, czy bić się będzie w imieniu króla konstytucyjnego, czy w imieniu jakobi-
nizmu,  b y l e M o s k a l ó w  p o b i ł; po trzecie, Chłopicki zawsze może być pomocny, a
nigdy szkodliwy, skoro się podda deputacji sejmowej, która go każdej chwili z władzy wyzuć
będzie mogła.97”

O samej jedenastej (19-go) stawili się u Chłopickiego prezes senatu, marszałek i Leon
Dembowski. Wkrótce nadszedł i Lelewel. Przypuszczeni wszyscy do eks-dyktatora. Generał
był mocno obruszony; członkowie sejmu pomięszani. Naprzód Dembowski zaklinał Chłopic-
kiego w imię ojczyzny, żeby przynajmniej do wtorku jeszcze zatrzymał władzę nieograniczo-
ną. „Zużyte są już te zaklęcia” – rzekł na to porywczo eks-dyktator. Krok 18 grudnia nazywał
on  k o n t r r e w o l u c j ą. Powtarzał kilkakrotnie: „Rewolucja była w dyktaturze – sejm
zrobił kontrrewolucją.” Była to wielka prawda, tylko ją potrzeba było zrozumieć w duchu
Chłopickiego. Jeżeli bowiem rewolucja 29-go zależała na uzyskaniu tego tylko, co obiecywał
Chłopicki deputacji 17 grudnia, oczywiście sejm w takim przypuszczeniu otwierając swe
działanie bez uczestnictwa władzy wykonawczej, która jest trzecią osobą sejmu podług kon-
stytucji, zrobił kontrrewolucją – ale tylko przeciwko Chłopickiemu! Na zarzuty Chłopickiego
co do kontrrewolucji jakże odpowiadali Czartoryski, Dembowski, Ostrowski? Oto: „że była-
by rzeczywiście kontrrewolucja, gdyby sejm był otwarty 18 grudnia, ale że tego dnia nie roz-
począł swych obrad, więc nie mógł zrobić kontrrewolucji, tj. nie mógł się oświadczyć prze-
ciwko wyznaniu wiary dyktatora”; czyli innymi wyrazami: że to wszystko, co się stało 18
                                                

95 pośrednio
96 Pamiętnik Lelewela.
97 Są to wyrazy Władysława Ostrowskiego, wzięte z pisma, w którym wspomina, że bez dyktatury sprawa

nasza trwałaby krócej o siedm miesięcy.



110

grudnia,  n i e  s t a ł o  s i ę. Marszałek, w dziejach reprezentacji narodowej nigdy nie prakty-
kowanym przykładem, nie dozwolonym w żadnym na świecie zgromadzeniu, brał tedy na
siebie wolę izby, która mu dopiero co ster swych obrad poruczyła, wolę uroczyście objawio-
ną, nadającą powstaniu ten obrót, jaki powinno było wziąć od samego początku,  u z n a ć  z a
n i e  o b j a w i o n ą. Chłopicki uśmiechał się tylko na to dziwne rezonowanie marszałka.
Wtedy na koniec Lelewel, świadek sceny, gdzie interes kraju, honor i sumienie narodu pusz-
czano na wagę błahych urojeń i sofizmatów, zawołał: „Szczerze wyznaję, iż nie pojmuję, co
panowie rozumiecie przez otwarcie sejmu.” „Masz racją” – rzekł z ukontentowaniem Chło-
picki i odprawiwszy wszystkich od siebie został sam na sam z Lelewelem.98 Wszakże zacho-
dziła pod tym względem pewna różnica między opinią eks-dyktatora i Lelewela. W poufałej z
ostatnim rozmowie Chłopicki ponawiał znowu swe oświadczenie, „że sejm 18-go zrobił
kontrrewolucją”. Lelewel starał się go wywieść z błędu; odnosząc tę kwestią do jej źródła, do
29-go, wspominał: „że w obliczu 29-go sejm postąpił sobie rewolucyjnie; jeśliby zaś gdzie
mieścił się pierwiastek kontrrewolucji, toby go raczej w dyktaturze, nie w sejmie 18-go upa-
trywać należało”. Te wyrazy początkową Chłopickiego łagodność i wyrozumiałość dla Lele-
wela rozjątrzyły, tak że znowu obruszać się i wymyślać począł. Według pamiętnika Lelewela
nie miał on już żadnej ochoty do dalszego sprawowania dyktatury, a biorąc za jedno rządy
cywilne i dowództwo nad wojskiem, powiedział, „iż złożywszy dyktaturę uchyla się zarazem
od ostatnich obowiązków – potrzeba więc (mówił dalej do Lelewela), abyście co prędzej
ustanowili komisją wojenną”. Na członków tej komisji zalecał Klickiego, Kossa i Prądzyń-
skiego. Rozwijał także plan swej  o d p o r n e j  kampanii i zapewniał Lelewela: „że Moskale
będą pobici pod Warszawą”. Ze swej strony obiecywał do tego wszelką pomoc nie jako wódz
naczelny, ale jako ochotnik – d o r a d z c a.

Lelewel pobiegł z tymi  n o w i n a m i  do Rządu Tymczasowego. W mieście przez cały
dzień (19 grudnia) panowała największa niespokojność. Mówiono wszędzie: „Nieprzyjaciel
na karku, a wojsko bez wodza.” Aczkolwiek z abdykacją dyktatora Rząd Tymczasowy nie
ustawał, szerzono jednak gwałtownie obawę anarchii. Jedni czynili to z przekonania, drudzy,
mniej łatwowierni, dla wygrożenia tylko udanym popłochem na sejmie, opinii i wojsku dal-
szego ciągu dyktatury, która odpowiadała ich skrytej niechęci. Marszałek, w gruncie serca
najzacniejszy Polak, lecz dostępny wrażeniom tego rodzaju, widział kraj nad przepaścią.
Czartoryski podzielał zdanie marszałka. Obudwu przerażały do najwyższego stopnia mnie-
mane skutki upadku absolutyzmu Chłopickiego. Jak od samego początku powstania, tak teraz
uwaga partii rządzącej więcej była zaprzątnięta  j a k o b i n i z m e m, wojną domową, do
której nie było żadnego podobieństwa, niżeli wojną zewnętrzną z Moskwą, nastającą niepo-
chybnie. Trwoga ma w sobie jakąś siłę zarazy: od marszałka i prezesa senatu przechodziła do
innych członków sejmu, od sejmu do publiczności. Ten chwilowy terroryzm wyczerpywano
w interesie dyktatury. Rząd Tymczasowy ustanowił radę czy komisją wojenną, jak zalecał
Chłopicki; potem, wieczorem, układał programa mniemanego  o t w a r c i a  sejmu. Marsza-
łek postawił na swoim: Chłopicki dał wmówić w siebie albo raczej  p r z y s t a ł  n a  t o, że
sejm 18 grudnia nie był  o t w a r t y. Bądźmy sprawiedliwymi! Skoro ten, któremu izba kie-
runek swych obrad poruczała, który przeto najlepiej wiedział myśl sejmu, tyle starań dokła-
dał, żeby wpoić w eks-dyktatora mniemanie, iż izba nie tylko się nie oświadczyła przeciwko
jego systematowi, ale nawet nie rozpoczęła swych obrad na dniu 18 grudnia, cóż pozostawało
uczynić Chłopickiemu? Rad nierad musiał na koniec temu uwierzyć. Marszałek chciał tego
jeszcze wieczora zwoływać sesją. Gdy to być nie mogło dla spóźnionej pory, naglił w Rzą-
dzie, aby jeżeli nie dzisiaj, to przynajmniej jutro, w poniedziałek (20 grudnia), zwołana była.
Rząd Tymczasowy przystał na to i wnet porządek jutrzejszej sesji konstytucyjnie ustanawiać
zaczął. Kiedy się to w Rządzie dzieje, marszałek nie tracąc czasu zaprosił tegoż wieczora, na
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godzinę 8, przeszło stu posłów do sali dawnej resursy na Miodowej ulicy, mówiąc, iż ma im
ważne udzielić wiadomości. Zebrali się ci reprezentanci natychmiast. Władysław Ostrowski
oznajmuje im, że generał Chłopicki złożył dyktaturę, że przeto sesją na 21  o d ł o ż o n ą
trzeba odbyć wcześniej, to jest 20 grudnia, ażeby przez dwa dni kraj nie zostawał bez władzy.
Ta zbyteczna troskliwość marszałka sprawiła zrazu niejakie między posłami obruszenie. Po-
wstawano na niego i na Chłopickiego. Nie obeszło się bez roztrząsania (zawsze jednak pod
sekretem)  w y z n a n i a  w i a r y  dyktatora. Większa połowa zebranych na to prywatne
posiedzenie członków sejmu wiedziała o tym. Między tymi, którzy najsilniej popierali dyk-
tatora, był Bonawentura Niemojowski, minister. Czy wiedział natenczas, pod jakimi warun-
kami Chłopicki nadal władzę sprawować zamierzał? Wątpię – przynajmniej nie mam na to
żadnego dowodu. To wiem tylko, że jako minister mógł i powinien był wiedzieć, co się w
kraju działo, jaki był stan i położenie wojsk nieprzyjacielskich, jaki był stan wojska polskiego
i nowej organizacji; ponieważ nie wiedzieć tego żadnemu nie godziło się ministrowi. Wresz-
cie Bonawentura Niemojowski jako minister mógł i powinien był czytać przynajmniej ode-
zwę dyktatora z dnia 6 grudnia, odezwę publiczną zgodną we wszystkim z  w y z n a n i e m
w i a r y, które deputacja 17 grudnia  m n i e m a ł a  zachowywać w sekrecie. Po tej odezwie
nie wypadało żadnemu Polakowi, chcącemu Polski  c a ł e j  i  n i e  p o d l e g ł e j, piastować
jakiegokolwiek urzędu pod dyktaturą; tym bardziej takiemu Polakowi, jak Bonawentura Nie-
mojowski, którego charakter jako głowy opozycji pod przeszłym rządem, którego wielka
wziętość w województwie jednały niepotrzebnie kredyt systematowi rządowemu, niezgod-
nemu z dobrem publicznym. Na tym wieczornym posiedzeniu była także mowa o warunkach
nowej dyktatury. Marszałek napomknął o mającej czuwać nad Chłopickim deputacji sejmo-
wej, deputacji, jak mówił, którąśmy zaledwie (to jest on i inni członkowie Rządu) wytargo-
wali u dyktatora. Szło tylko o sposób nominowania członków tej deputacji: czy przez mar-
szałka i prezesa senatu, czyli też przez sejm obierani być mieli? Wtedy Jan Ledóchowski,
poseł jędrzejowski, oświadczył, że na jutrzejszej sesji pierwszemu sposobowi wyboru najsil-
niej sprzeciwiać się będzie. Na tym posłowie rozeszli się.

W Rządzie do późnej nocy pracowano nad programatem jutrzejszej sesji. Miało być naj-
pierwej odczytane przez ministerium zdanie sprawy o stanie Królestwa i działaniach rządo-
wych. Tę rzecz już napisaną, ale zbyt obszernie, z pamięci tylko powiedzieć zalecono Le-
onowi Dembowskiemu. Co do dyktatury, umówione niejako z deputacjami izb Chłopickiego
warunki miały być, skoroby się pora odkryła, na sesją przez Rząd wprowadzone.

Jakożkolwiek bądź w tym programacie mniemanego otwarcia sejmu była pewna lotka,
była jakaś legalność konstytucyjna zostawująca samej władzy wykonawczej inicjatywę pra-
wa, której dotąd żadna uchwała do obu izb sejmowych nie rozciągnęła. Sejm już był przystą-
pił do rewolucji. Naturalną więc rzeczy koleją powinien był najpierwej przekonać się, jaki
jest stan Królestwa, a potem postanowić władzę, która by dalej zaczęte dzieło prowadziła.
Mówię to w duchu systematu konstytucyjnego. Głównym tedy przedmiotem sesji przypadają-
cej 20 grudnia było owe zdanie sprawy o stanie Królestwa i działaniach rządowych. Tylko z
rzetelnego wystawienia tego obrazu mogły izby powziąć przekonanie: czyli dyktatura była
nadal potrzebna, lub nie? Tak myśleli niektórzy członkowie Rządu, między nimi i Lelewel.
Nieszczęściem jednak uwzięto się ten obrad sejmowych porządek gwałtownym sposobem
odmienić, a tym samym dalszemu ciągowi narodowego powstania nadać kierunek, który z
jego zbawieniem nie przypadał do miary. Cała wina w tym względzie spada na samego mar-
szałka. Ten z owego wieczornego posiedzenia pospieszył do generała Chłopickiego, gdzie w
nocy radząc, samowładnie  o d m i e n i ł  cały bieg sesji sejmowej ułożony w Rządzie Tym-
czasowym. Równie samowładnie, ani proszony, ani upoważniony od nikogo, odmienił wa-
runki dyktatury. W tych nowych warunkach, nie wiem, czy narzuconych, czy tylko przyjmo-
wanych od Chłopickiego (prędzej ostatnie jak pierwsze), niknął nawet czas ograniczający
dyktaturę; tylko „pozwalano deputacji sejmowej czuwać nad nią i odjąć jej władzę” – prze-
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milczał jednak projekt Ostrowskiego, w jakim by to razie nastąpić miało. Jednym słowem,
marszałek był nadzwyczajnie czynny tej nocy: brał na swą odpowiedzialność, na swą głowę
los kraju. Wyżej powiedziałem, co naród rozumiał przez dyktaturę i jakie przywiązywał wy-
obrażenie do władzy nieograniczonej Chłopickiego. Lecz narodowi wolno było zostawać w
błędzie co do  o s o b y  tej władzy, bo naród wyznania wiary Chłopickiego nie znał; marszał-
kowi zaś nie wolno było, nie godziło się dłużej narodu w tym błędzie utrzymywać, bo mar-
szałek Chłopickiego znał doskonale. Poznał on go jako członek deputacji 17 grudnia. Po tej
deputacji, i w świetle tej deputacji, zabiegi marszałka ku przedłużeniu, czyli ponowieniu
dyktatury w ręku Chłopickiego stają się jawnymi  w y s t ę p k a m i  s t a n u; w każdym in-
nym kraju, w każdej innej rewolucji ludzie tego co Ostrowski znaczenia, tej wziętości, mu-
sieliby gardłem przypłacić za mniejsze nierównie przewinienie.

Dnia 20 grudnia o wpół do dziewiątej z rana Władysław Ostrowski otwiera sesją i wnosi
projekt uchwały o dyktaturze, którego sam był autorem. Artykuł pierwszy tego projektu da-
wał generałowi Chłopickiemu „władzę najwyższą i najrozciąglejszą, z  k t ó r e j  s p r a w o-
w a n i a  d o  ż a d n e j  o d p o w i e d z i a l n o ś c i  p o c i ą g a n y m  b y ć  n i e  m o ż e”
– dawał mu dyktaturę; artykuł drugi brzmiał tak: „Władza dyktatora kończy się, skoro ją
dyktator sam z siebie złoży albo skoro deputacja sejmowa obierze w miejscu dyktatora innego
wodza i skoro wódz ten dowództwo nad wojskiem obejmie – od tej chwili dyktator od wszel-
kich zgoła czynności uwolniony zostaje.” Deputacja sejmowa była tedy właściwie władzą
najwyższą, mogącą w każdym razie sprawiedliwie czy niesprawiedliwie złożyć z urzędu
Chłopickiego – była to więc  d y k t a t u r a  d y k t a t u r y. Komuż tę władzę nieograniczoną
nad dyktatorem powierzał projekt do uchwały sejmowej? Oto samemu marszałkowi, czynią-
cemu wniosek, i prezydującemu w senacie: ci zaś mogli sobie przybrać: tamten trzech człon-
ków z izby poselskiej, ten dwóch senatorów. Tym sposobem Ostrowski i Czartoryski (jak
dalece i czy w rzeczy samej ostatni wpływał do tego projektu, nie wiem) chcieli przyjść do
władzy absolutnej w powstaniu – chcieli oni mieć w Chłopickim wykonawcę swej woli, a w
członkach przybranych z sejmu instrumenta powolne. Ze wszystkich moich wyobrażeń o
władzy w powstaniu wynika, iż nikomu, tym bardziej Władysławowi Ostrowskiemu i księciu
Czartoryskiemu, za złe brać nie mogę ani wysokiej „ambicji w służbie publicznej, ani dążenia
do jedności, a tym samym sprężystości w zwierzchnim nad narodem przełożeństwie. Ten du-
umvirat posadzony nad dyktaturą Chłopickiego byłaby to więc rzecz sama w sobie pożytecz-
na dla kraju, gdyby z jednej strony w sejmie nie miała swej podpory, a tym samym przez
sejm, przez jaką inną fakcją sejmową panować chcącą zniszczona być nie mogła, a z drugiej,
gdyby rzeczywiście nad Chłopickim jako  s t r a ż, jako dyktatura dyktatury moc, wpływ,
wyższość zyskać mogła; gdyby na przykład dozwalając mu sprawować władzę  n i e o g r a-
n i c z o n ą, n a j r o z c i ą g l e j s z ą, zdołała go odwieść od wyznania wiary  s t a ł e g o,
n i e o d m i e n n e g o! Lecz między dwiema władzami równie absolutnymi, między rządem
nieograniczonym i nieograniczoną tego rządu kontrolą, jakiż naturalny prawny stosunek mógł
zachodzić w powstaniu? Chyba ten, jaki zachodzi w Petersburgu między carem i senatem, a w
Konstantynopolu między sułtanem i paszami! Car bowiem i sułtan są to despoci pod wyż-
szym jednak despotyzmem, ów szarfy, ten stryczka. Jeżeli dyktatura była w chęci narodu,
jeżeli odpowiadała wyobrażeniom, które naród do takiej władzy przywiązywał, w takim razie
nie potrzebowała żadnej straży, która służy tylko monarchicznej albo republikanckiej prawa-
mi określonej władzy. Jeżeli zaś nie odpowiadała włożonym na siebie przez naród obowiąz-
kom, uchylić ją natychmiast wypadało. Na władzę nieograniczoną, wykraczającą jest jedno
tylko w polityce lekarstwo:  k o n s p i r a c j a  i  b u n t. Lelewel, którego poruszenia na tym
posiedzeniu bacznie obserwować należy, wchodząc do izby postrzega z niemałym zadziwie-
niem w ręku kolegów ten drukowany projekt o dyktaturze: zbliża się więc do marszałka i
oświadcza mu, że ten projekt przedwcześnie kursuje. Na to odpowiedział marszałek, że
przede wszystkim wprowadzony będzie; „ja go sam wprowadzę” – dodał Ostrowski. Lelewel
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zapytywał go o zdanie sprawy wczoraj na Rządzie udecydowane, co go tym więcej obcho-
dziło, iż przedsiębrał przymówić się jako minister do powieści Leona Dembowskiego. „Wy-
wodzić będę – mówił do marszałka – korzyści i potrzebę powołania generała Chłopickiego
choćby na  d y k t a t o r a, co się da pogodzić z trwalszym działaniem sejmu.” Lecz marsza-
łek odparł z żywością: „Wcale nie będzie zdania sprawy z działań rządowych.” Było to za-
wiązać usta Lelewelowi jako ministrowi. Ta samowolna zmiana rządowego sesji sejmowej
programatu obruszyła Lelewela; widząc to Ostrowski wyraził się z większym jeszcze niżeli
pierwej przyciskiem: iż uchwała o dyktaturze  n i e z w ł o c z n i e  i   n a j p i e r w e j  wnie-
siona być musi; zarazem wzywał on Lelewela, żeby się temu nie sprzeciwiał i nie przeszka-
dzał. „Zapewne, że będę milczał,  m i l c z y ć  b ę d ę  m u s i a ł” – to powiedziawszy po-
spieszył Lelewel zająć miejsce obok Leona Dembowskiego jako zastępca ministra oświece-
nia.

Po tej utarczce z Lelewelem zabrał głos marszałek w ten sposób: „Dwa ważne nader
przedmioty mają dzisiaj zająć izbę: odczytanie protokółu sesji 18 grudnia i przelanie władzy
najwyższej w tak trudnych i naglących okolicznościach na tego, który najgodniejszym jest
zaufania narodu! Ten drugi jest tak ważny, iż odczytanie protokółu odłożymy na koniec sesji,
a natychmiast przystąpimy do mianowania dyktatora, którym od dnia wczorajszego poprze-
stał być generał Chłopicki!” Oświadczał następnie marszałek, iż generał postanowił przyjąć
dyktaturę pod pewnymi i nieodmiennymi warunkami, na które się już zgodził. Wtedy sekre-
tarz odczytał projekt uchwały powyższej o dyktaturze. Marszałek zaś dodał: iż gdy mocnym
jest postanowieniem generała Chłopickiego pod tymi tylko warunkami przyjąć dyktaturę,
dyskusja nad odmianą projektu przeczytanego miejsca mieć nie może, lecz nad tym tylko,
czyli projekt całkowicie ma być przyjęty lub też całkowicie odrzucony. Zaraz dwudziestu
czterech zapisało się do mówienia. Najpierwszy głos był Teofila Morawskiego. Utrzymywał
on, że należało nadać Chłopickiemu taką tylko władzę, jaką posiada król według konstytucji;
wyliczając zaś atrybucje tej władzy konstytucyjnej nie zapomniał nawet o rozdawnictwie or-
derów cywilnych i wojskowych – tak dalece teorie konstytucyjne w Polszcze kongresowej
pomieszały i ścieśniły wyobrażenia niektórych reprezentantów! Po nim zabrał głos Franciszek
Sołtyk i mówił coś o dyktaturze, ale bez związku ani z projektem Morawskiego, ani z pro-
jektem marszałka. Potem Wołowski mówił za projektem marszałka; Turski poparł Wołow-
skiego. Mazurkiewicz chciał wiedzieć, czy projekt był sporządzony łącznie z dyktatorem, czy
też po prostu z jego strony izbie podany? Marszałek na to odpowiedział, iż napisany był  w o
b e c  dyktatora. „Generał Chłopicki (mówił marszałek) w niczym nie odstąpi od tego pro-
jektu; trzeba go albo całkiem przyjąć, albo całkiem odrzucić.” Ledóchowski mówił za pro-
jektem, Słubicki podobnie, ale nie mówił, tylko czytał niezmiernie długą i nudną dysertacją,
która pomimo wzrastającego dla dyktatury zapału izby z częstymi ziewaniami była słuchana.
Potem zabrał głos Wiśniewski, sam jeden nie dzielący uniesień izby i marszałka. Mówił on za
Chłopickim i za dyktaturą, lecz chciał, żeby formy, na których stoją wszelkie obrady publicz-
ne, przestrzegane były: „W tak ważnej rzeczy (są słowa Wiśniewskiego), obchodzącej nie
tylko Polskę, lecz całą Europę, czemuż, pytam się, nie mamy działać  r o z w a ż n i e? Przy
kim jest inicjatywa prawa, czy przy Rządzie, czy przy izbie? Projekt Morawskiego winien
być równie pod dyskusją poddany. Jeżeli Rząd nam przedstawia obecną uchwałę,  c z e m u ż
m o w c y  r z ą d o w i  n i e  o k a ż ą  n a m  j e j  p o t r z e b y, nie przedstawią grożących  z
a b u r z e ń  i  f a k c y j?” Wiśniewski stawiał kwestią na gruncie konstytucyjnym; chciał
raportu o stanie kraju; ale najbardziej tym wprawiał w kłopot marszałka, że się zapytywał:
p r z y  k i m  j e s t  i n i c j a t y w a  prawa? Projektu o dyktaturze nie wnosił Chłopicki, bo
już był złożył władzę; nie wnosił Rząd Tymczasowy jako trzecia osoba sejmu, bo jakem wy-
żej powiedział, porządek sesji 20 grudnia w Rządzie ułożony uległ samowolnej, zupełnej
zmianie; wprowadzał więc ten projekt sam marszałek, któremu dotąd żadne prawo tej prero-
gatywy nie udzielało. Marszałek lękając się rozpraw z tego powodu, które by mogły rzecz
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całą wyświecić, nie dał na to Wiśniewskiemu żadnej odpowiedzi, ale dalej pędził dyskusją,
czyli raczej litanią za dyktatorem, jakby owe słowa rozsądku na żadną uwagę nie zasługiwały.
Dziesięciu pierwszych jeden po drugim mówiło. Każdy o dyktatorze,   k t ó r y  n i e o d z o-
w n i e  m a  b y ć, chodziło tylko o to, jaki: czy samowładny, czy określony? A marszałek na
każdą obiekcją odpowiadał, że nie może być inny, tylko taki, jakiego podana do rozwagi
uchwała proponuje. Siedział Lelewel na ławie ministerialnej czekając rozkazów od izby, aby
władze rządowe zapytane były, co się z krajem dzieje. Izba w tej mierze, jako izba, nie miała
żadnej wiadomości – „więc na oślep radziła”99. Cóż naturalniejszego, jak samych siebie za-
pytać, czy kraj dyktatora potrzebuje? Cóż naturalniejszego, jak dotychczasowe postępowanie
dyktatora wziąć pod rozwagę? Lecz prócz Wiśniewskiego, którego marszałek uciszył, nikt
podobnej kwestii nie rzuca! Czemuż jej przynajmniej Lelewel nie wznieca choćby przelot-
nym słowem jakim? Ten zamiar zdaje się mieć na celu jego poruszenie z ławy ministerialnej
do krzesła wojewódzkiego. Zasiadłszy wszelako między posłami, milczał Lelewel jak pier-
wej. Rozprawa idzie wciąż, zawsze tym samym trybem. Drugich dziesięciu mówi – i tylko o
samym dyktatorze! Roman Sołtyk oświadcza, „iż konieczność wymaga władzy, w której by
się równie wojskowa, jak cywilna połączyła”; jako regimentarz zapewnia izbę, iż uzbrojenie
kraju bez władzy dyktatorskiej byłoby wystawione na opóźnienie. Nie wiedział zapewnie
Sołtyk, iż dlatego tylko postanowiono regimentarzów, ażeby się kraj wcale nie uzbroił. Cho-
mentowskiemu zdawało się nawet, że trzeba zamknąć dyskusją jako już niepotrzebną. Lecz
Trzciński mówił jeszcze za dyktaturą, „aby zniszczyć wszelkie  i n t r y g i  i  f a k c j e”; acz-
kolwiek, jeśli gdzie były intrygi i fakcje, mieściły się w samej tylko dyktaturze. Gustaw Ma-
łachowski te same co Trzciński nastręczał powody: „Idzie tu o to (mówił), komu i jaką powie-
rzyć władzę; co do pierwszego, wszystkie głosy mianują generała Chłopickiego; to pierwsze
pytanie rozwiązuje drugie, bo generał Chłopicki oświadczał, iż nie odstąpi od warunków,
które podał. Ta stalowa wola zacnego męża jest nam rękojmią sprężystego sprawowania wła-
dzy, którą mu powierzamy, i tę mu powierzyć należy, bo czegóż się  n a d u ż y c i a  władzy
lękać mamy po dniu 29 listopada, dziś, gdy wojsko bez wodza, a rząd prawie na bruku, a nie-
przyjaciel grozi! Nie traćmy czasu i niezwłocznie przystąpmy do przyjęcia projektu.” Czyż
tylko  n a d u ż y c i e władzy mogło szkodzić powstaniu? Gdyby był Gustaw Małachowski
jako poseł zażądał raportu o stanie kraju, o stanie  u z b r o j e n i a, byłby się przekonał, iż
n i e u ż y c i e  władzy jeszcze szkodliwsze skutki za sobą pociąga. Ale obłęd fatalny, nie-
wstrzymany poryw unosił izbę. Wężyk Ignacy toż samo mówił. Po nim zaczął mówić Świ-
dziński: „Konieczność, nie przekonanie, pytanie rozstrzyga: głosuję za dyktatorem, lecz
oświadczam zarazem, iż z tą władzą całą odpowiedzialność, jaka na izbach za  c a ł o ś ć,
n i e p o d l e g ł o ś ć  i przyszłe losy ojczyzny ciężyła, generał Chłopicki z nich zdejmuje, a
na siebie bierze. Od niego więc jedynie dopominać się ich przed światem będziemy.” Świ-
dziński mylił się: od 17 grudnia, od wyznania wiary  s t a ł e g o  i  n i e o d m i e n n e g o,
którym Chłopicki całość i niepodległość uroczyście odrzucał, odpowiedzialność za to wszyst-
ko spadała nie na niego, ale na izby, na marszałka. Po Swidzińskim zabrał głos Biernacki w
obronie projektu Morawskiego i wnosił bez skutku, aby ten projekt Chłopickiemu był przeło-
żony. Zwierkowski ubolewał, iż nie wolno było izbie układać projektu co do władzy, żądał
atoli, aby deputacja, która miała wezwać Chłopickiego do objęcia dyktatury, „wynurzyła mu
główny cel naszej rewolucji, to jest niepodległość, zmiany w konstytucji i połączenie z Króle-
stwem prowincji Litwy, Wołynia i Podola; te bowiem są główne zasady naszego powstania,
te dążności wszystkich Polaków i w tym duchu dyktatora naród upoważnia, aby działał i po-
święcał życie i majątki Polaków”. Szkoda, że Zwierkowskiemu nie przyszło wtedy na myśl
wyznanie wiary  s t a ł e  i  n i e o d m i e n n e  Chłopickiego; wszak w jego obecności było
wyrzeczone stanowczo; albo czemu na wiatr tylko posiedziawszy, w jakim duchu Chłopicki

                                                
99 Wyrażenie w rękopiśmie Lelewela.
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powinien sprawować dyktaturę, nie żądał, aby to była ze strony sejmu conditio sine qua non.
Po Zwierkowskim Szaniecki miał mowę za dyktatorem, którą zaczął od wyrazów: „Jesteśmy
na okręcie wśród bałwanów bez sternika”, a kończył nadzieją: „że Chłopicki będzie dla Pola-
ków Waszyngtonem”. Potem przymówił się Szymczykiewicz w nic nie znaczących wyrazach.
Zaledwie usiadł Szymczykiewicz, kiedy Barzykowskiemu głos dano. Mowę Barzykowskiego,
przynajmniej częściami, powtórzyć muszę. „Naród polski (zawołał on z zapałem) potężny i
wolny dziesięć wieków liczył bytu politycznego; lecz znękany pasmem niedoli uległ przemo-
cy wrogów. Rozszarpany, z rzędu narodów europejskich wykreślony został. Zgwałcone pra-
wa ludzi, zdeptane prawa narodów i zniszczona równowaga Europy. Odtąd ciągłe walki i
wojny, i krew ludzka obficie roztaczana być musiała. Wrogi naszły ojczyznę Sarmaty, kajda-
ny dostały się jej synom w podziele; lecz jeżeli Polak został niewolnikiem, duch polski nigdy
ujarzmiony, nigdy zniszczony być nie mógł.” Tu odetchnąwszy nieco, mówca rzecz swoją tak
dalej ciągnął: „Uprowadził ów Jan Henryk100 te święte orły białe poza bystre rzeki i poza
grzbiety szczytnych Alpów, przedarł się przez krocie i tysiące najeżonych bagnetów, by
szczepiąc je na obcej ziemia pokazał światu, iż Polska żyje w swych walecznych synach. A
kiedy ów wielki bohatyr stanął na Lecha dziedzinie, Polak ujął za oręż, by walczyć za sprawę
narodową, i wierny swemu wskrzesicielowi do ostatniego kresu, dzielił jego losy. Wódz zaś
naczelny, gdy nie mógł do zwycięstw prowadzić, w ręce Boga uniósł honor Polaka!” Po ta-
kim wstępie, mającym wielki związek z dyktaturą, rzekł mówca z podwojonym uniesieniem:
„Ten to sam duch zdziałał owej pamiętnej nocy 29 listopada roku bieżącego te podziwienia
godne czyny. Dziś znowu otaczamy orły nasze; a gdy naród przyjął rewolucją za dzieło naro-
dowe i gdy każdy spieszy na jej obronę, nie szczędzi krwi i majątku, wtenczas rycerstwo jest
bez wodza, rząd bez naczelnika – o  s m u t n e! s m u t n e! położenie...” Tu szmer letki po-
wstał między słuchaczami, łzy się puściły z oczu mówcy; izba podzielała jego rozczulenie.
Przeszedłszy wreszcie Barzykowski do Chłopickiego, do strasznej władcy Syllów i Mariu-
szów, wykrzyknął: „W jednej ręce ma spocząć i władza prawodawcza, i miecz wykonawczy!
Dreszcz mnie przechodzi! Krew w żyłach się ścina! Mamże ten projekt rozbierać? Mamże  p
o s t r z e ż e n i a moje nieść pod wysokie wasze światło, dostojni reprezentanci narodu pol-
skiego? Przebiegam szeregi wojska; wszyscy mówią: on jeden! on jedyny! On to wie – on to
uczuł – i żąda władzy bez granic itd.”101

Mowa Barzykowskiego zrobiła w izbie głęboką impresją. Trzecich dziesięciu z kolei nie-
mal tymi samymi wyrazami zaleca dyktaturę. Cóż czyni Lelewel? Czy nie przemoże na sobie,
żeby jako minister w  n a g ł e j  o k o l i c z n o ś c i  zażądał głosu dla sprowadzenia dyskusji
od uchwały dyktatorskiej na właściwszą drogę? Nie! Widzieliśmy, że nasamprzód z ławy
ministerialnej przeniósł się do krzesła wojewódzkiego. Teraz z tego krzesła idzie do ławek
arbitrów. Przechadzał się on więc z miejsca na miejsce jak Grouchy pod Ligny z silną rezer-
wą opodal od placu bitwy; tym, którzy go się zapytywali, dlaczego coraz miejsca odmienia,
odpowiadał: „Bo rzecz niegodnie idzie.” Wspominał potem Lelewel na usprawiedliwienie
swoje, iż wątpił, ażeby żądając głosu jako minister ciągnącą się kolej mógł przerwać. Zresztą
– takie było jego zdanie – wzywając izbę, żeby o stan kraju badała, czyżby się nie zdawał
jako urzędnik samego siebie wyzywać? Uszłaby jeszcze ta konstrukcyjna wymówka, gdyby
nie mógł był natychmiast, dla oskarżenia władzy przed reprezentacją, złożyć swego urzędu –
a nawet uczynić to zaraz dla mocniejszego wrażenia, w ciągu sesji. Rzecz szła więc dalej bez
przerwy. Marszałek zdobywał uchwałę jakby szturmem: izba była powolną machiną w jego
ręku. Patrząc na te obrady zrozumiałem, czym mogą być sejmy w powstaniu. Wszelako po-
mimo tej uległości reprezentantów, pomimo że wyzuli się nawet z uczucia godności, właści-
wej każdemu ciału prawodawczemu, nie udało się jednak zostać marszałkowi (jak chciał mieć
                                                

100 Dąbrowski
101 Wyjątek ten z mowy Barzykowskiego wzięty jest z diariusza sesji 20 grudnia, ogłoszonego urzędownie

drukiem w Warszawie.
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artykuł trzeci jego projektu) samowładnym, wespół z księciem Czartoryskim, dyktatury dyk-
tatorem. Dążność ta przecie nie uszła baczności sejmu. Jan Ledóchowski żądał (jak był
oświadczył na wczorajszym prywatnym zebraniu w resursie), aby deputacja mająca  s t r z e c
dyktatora nie z osób mianowanych przez marszałka i prezesa senatu, ale z osób mianowanych
przez same izby była złożona. „Chociaż znane mi są (mówił Ledóchowski) cnoty i poświęce-
nia tak prezydującego w senacie, jak marszałka, jednak zostawić im tę atrybucją byłoby to
u b l i ż y ć  izbom.” Marszałek wtedy wciąż ubliżał sejmowi, ale zaledwie w tym punkcie to
postrzeżono. „Miałem już honor (odpowiedział marszałek) oznajmić: iż ten projekt nie może
być szczególnymi artykułami dyskutowany, tylko albo go całkiem przyjąć, albo całkiem od-
rzucić trzeba. Tyle tylko w tej mierze mogę uczynić (dodał): niech każde województwo po
dwóch kandydatów wybiera, a ja honorem ręczę, że z ich tylko grona deputacja wyznaczę.”
Znaczyło się to, iż z ośmiu województw miało być podanych szesnaście osób, a marszałek
miał między nimi trzech sobie wybrać. Lecz wniosek Ledóchowskiego silnie został poparty.
Wiśniewski, którego każde przymówięnie się cechowała godność i roztropność, powiedział:
„Deputacja winna się składać z ośmiu członków, po jednym z każdego województwa. Na to
się i generał Chłopicki zgodzi: inaczej, byłoby to z ubliżeniem reprezentacji; niechaj nie  o d
j e d n e j  o s o b y  zależy czuwanie nad władzą jednej osoby.” Biernacki, lubo w innej mate-
rii, dodał jednakże tę uwagę: „że więcej by się z godnością izby zgadzało, aby podług swej
woli czy całość, czy artykuły projektu rozbierała”. Zwierkowski chciał mówić za wyborem
deputacji przez izby, ale nie mógł dla powodów mało ważnych. Ledóchowski powtórzył na-
tenczas z zapałem swój wniosek, a ponieważ istotnym prezesem senatu, był ordynat Zamoj-
ski, prezes komitetu śledczego w r. 1826, ponieważ dotąd żadna izb uchwała nie wyłączyła go
z grona senatorów (od czego senat powinien był zacząć na sesji 18-go, gdy przystąpił do re-
wolucji), ponieważ w senacie było kilku innych członków tego komitetu, przeto Ledóchowski
lękając się (słusznie czy niesłusznie, mniejsza o to), aby te, jak mówił, subiekta nie weszły do
deputacji, to jest do władzy wyższej od władzy nieograniczonej dyktatora, posunął do tego
stopnia swą podejrzliwość, iż przekładał izbie poselskiej, aby sama obrała członków senatu
do deputacji należeć mających. „Dziś jeszcze (tak mówił) prezydujący w senacie książę
Czartoryski mógłby ustąpić miejsca prezesowi, gdyby ten przybył; a w takim razie włosy by
nam  p o w s t a ł y  n a  g ł o w i e, gdyby się nam przyszło lękać, ażebyśmy ujrzeli w gronie
komisji wybranych członków dawnego komitetu śledczego.” To zaostrzenie wniosku Le-
dóchowskiego, aby nie ubliżyć senatowi, izba poselska odrzuciła, przyjmując jednak zmianę
artykułu 3 projektu marszałka, tak dalece, iż ten znudzony przymawianiem się reprezentan-
tów, wreszcie z obawy, aby rzecz w dalszych z tego powodu rozprawach zupełnie wyjaśniona
nie została, rad nierad musiał na koniec poddać pod głosowanie zmianę artykułu proponowa-
ną przez posła jędrzejowskiego. W celu zapytania generała Chłopickiego, „czyli się zgadza na
zmianę artykułu 3 uchwały” co do deputacji nad jego dyktatorstwem czuwać mającej, wyzna-
czył on zaraz deputacją złożoną z ośmiu osób, na czele których był sam Ledóchowski. Było
to ciężkie izby upokorzenie, ciężkie zaślepienie. Wysyłając delegacją dla zaciągnienia opinii
czy  z e z w o l e n i a  Chłopickiego na zmianę, której pragnęła, samej sobie uwłaczała; prze-
stawała ona być reprezentacją kraju, nie dorastała do wysokości stanowiska, które mniemała
już zajmować przez uznanie rewolucji. Publiczność, zbałamucona, niecierpliwie nadsłuchi-
wała końca; gwardia honorowa, ci młodzi, a nic nie wiedzący, nic pojąć niezdolni studenci
Szaniawskiego, ta cała zbrojna, sfanatyzowana klientela szkockiego metafizyka Szyrmy, ko-
niecznie chciała dyktatury i groziła posłom; pospólstwo otaczało sejm i także chciało dyktato-
ra dla wyjścia z niepewności; Działyński Tytus oświadczył, że on i trzystu innych postano-
wiło zginąć, a nie dać upaść Chłopickiemu; adiutanci głównego sztabu i adiutanci sztabów
pomniejszych, adiutanci wszelkiego gatunku, równie zapałem jak akademicy Szyrmy, równie
determinowani jak ci trzystu Scewolowie Działyńskiego, także postanowili bronić dyktatury,
bronić do upadłego. Był to więc terroryzm – terroryzm nierozumu. Wpływ opinii zasejmowej,
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jej presja na izbę sztucznie tym sposobem powiększona sprawowała swój skutek; niektórzy
izby członkowie ubolewali wprawdzie, że marszałek taką ze wszech stron napaść czynił, żeby
wziąć uchwałę przemocą; lecz nikt nie miał serca, n i k t  nie śmiał przemówić z powagą nie
przeciwko absolutyzmowi żołnierskiemu, b o  t e n  b y ł  p o t r z e b n y  w  p o w s t a n i u,
ale przeciwko  o s o b i e  do tego absolutyzmu powoływanej.

Wróciła delegacja od Chłopickiego z  p o m y ś l n ą  i  ł a s k a w ą  co do wyboru deputa-
cji odpowiedzią. Ledóchowski niezmiernie uradowany zawołał wchodząc do izby: „Przed-
stawiliśmy generałowi Chłopickiemu zmianę artykułu 3; z ochoczością prawdziwie polską, z
ochoczością znamionującą uczciwego człowieka, przyjął nasze propozycje, nazwał je spra-
wiedliwymi, a  n a w e t  w i ę c e j  j e s z c z e  u c z y n i ł, ponieważ żądał, aby w senacie
pięciu członków zostało wybranych!” Marszałek uwielbiał dyktatora i powiedział, „iż nawet
rysy twarzy jego cechuje wspaniałość”. Ale ci ludzie mylili się względem Chłopickiego. Ten
bowiem daleki, żeby się miał uchylać spod dozoru sejmowego, był owszem bardzo rad temu,
ile że całą odpowiedzialność za skutki swego systematu tym sposobem z siebie przenosił na
izby i sejm za politykę dyktatury solidarnie odpowiedzialnym czynił. W tym celu nie tylko na
pięciu senatorów i ośmiu posłów, ale byłby, gdyby się to tylko uczynić dało, pozwolił z
ochotą, aby cały senat i cała izba poselska składały deputacją, która nad nim czuwać miała.
Izba poselska projekt marszałka tym sposobem poprawiony, odczytany po trzykroć, nie chcąc
nawet przystąpić do wotowania, ogłosiła za przyjęty  j e d n o m y ś l n o ś c i ą. Zaledwo po-
seł jędrzejowski sprawił przymówieniem się swoim, iż tę uchwałę, dla dopełnienia przepisów
konstytucji i prawa, stwierdzono głosowaniem szczegółowym. Było 108 affirmative; jeden
(Morawskiego) negative; 93 wotowało bez żadnego warunku; czternastu, w liczbie których
był sam marszałek, z dodatkiem:  p r z e z  w z g l ą d  n a  k o n i e c z n o ś ć. Gdy przyszła
kolej na Lelewela, który do głosowania spomiędzy arbitrów znowu wrócił do krzesła posel-
skiego, wyraził on swój  d o d a t e k  w ten sposób: „W tego rodzaju obradach, jakeśmy dzi-
siaj mieli, zdania mego objawić nie mogę: jednak affirmative.” Powiedział to nie bez wraże-
nia na izbę. Rozszedł się szmer zdziwienia. Takim przeciwieniem się zniszczenie zdania i
głosu różnie tłumaczone było. Poseł Barzykowski powtarzał, „że Lelewel milcząc więcej
mówi od nas mówiących”. Wreszcie izba odetchnęła i ciężar ją gniecący zrzuciła z siebie;
przyjęta uchwała dyktatury poszła do senatu; doniesiono o tym i generałowi Chłopickiemu.

Senat przyjął projekt także jednozgodnie i izbę poselską o tym uwiadomił. Potem wyzna-
czono deputacją, według artykułu 3 uchwały. W izbie poselskiej wybór padł na Jana Le-
dóchowskiego, Franciszka Sołtyka, Morawskiego, Świrskiego, Barzykowskiego, Stanisława
Jezierskiego, Ignacego Wężyka i Wiśniewskiego; w izbie senatorskiej: na wojewodów Mi-
chała Radziwiłła i Paca, na kasztelanów Kochanowskiego, Wodzyńskiego i Gliszczyńskiego.
Marszałek wezwał następnie członka, który na sesji 18 grudnia trzymał pióro, aby odczytał
protokół tej sesji; protokół ten został podpisany przez wszystkich obecnych członków izby,
których było stu trzynastu.102 Wieczorem w izbie poselskiej, gdy ta już połączyć się miała z
senatem – tam bowiem miał przybyć dyktator po odebranie swego dyplomatu – wywołano
kwestią o manifest, który by imieniem sejmu do Europy przemówił. Chciała izba uroczyście

                                                
102 Posiedzenie 20 grudnia przez czas długi w Warszawie jedni nazywali  d r u g ą, inni  p i e r w s z ą  sesją

sejmową. W relacji obudwu posiedzeń, którą już we Francji, jako materiał do tego dzieła, skreślił poseł jędrze-
jowski, czyniąc zadość prośbie autora, jest to wyrażenie: „Dnia 20 grudnia rzucona myśl, jakoby tego dnia  p i e
r w s z a sesja sejmowa się odbywała, z wielkim oburzeniem odrzucona została.” Któż tę myśl rzucał? Oczywi-
ście nie kto inny, tylko członkowie deputacji 17 grudnia, między nimi i marszałek, który dyktatora o tym za-
pewnił. Winienem tu uczynić uwagę, iż protokół sesji 18 grudnia, składający się z  c z t e r e c h  stronic i
umieszczony na czele protokółu sesji 20 grudnia z napisem: odpis urzędowy, w książeczce przez marszałka
wydanej w Warszawie nie jest protokółem sesji 18-go, ale raczej treścią protokółu, z pewnymi odmianami, które
się w protokóle urzędowym nie znajdowały. W tym ogłoszonym przez marszałka autentyku nie masz nawet
wzmianki, kto i o czym mówił na tym pamiętnym posiedzeniu 18-go. Polityką więc marszałka było tę sesją
ukrywać niejako w cieniu, a wychylać, ile możności, na widok sesją dwudziestego.
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sprawę narodu polskiego wytoczyć pod sąd opinii powszechnej i tylko co samej sobie mocy
do tego nie odjęła nagłością tej dyktatorskiej uchwały! Marszałek zabrał głos i powiedział:
„Jest projekt, aby przed zalimitowaniem sejmu dopełnić ważnej czynności, już wprawdzie
protokółem sesji 18 grudnia zastąpionej, to jest, aby wydać manifest, który by wyjaśnił przy-
czyny i zamiary rewolucji naszej. Wzywam sekretarza do odczytania przygotowanego w tym
celu projektu.” „Już nie czas – już nie czas – powtarzał kilkakrotnie Lelewel – bo dyktator już
obrany, już tedy sejmu działanie ustało!” Uśmiech Lelewela, coś nawet sardonicznego w tych
wyrazach, które z przyciskiem wymawiał, uderzyły posłów. Zaczęli się wokoło niego zgro-
madzać i pytać, co by przez to rozumiał? Lelewel tłumaczył im, jak mógł najdobitniej, „ż e
j u ż  s e j m u  n i e  m a, że wszelka czynność sejmowa bez poprzedniego złożenia z urzędu
dyktatora byłaby buntem przeciwko jego  p r a w e j  władzy”; wszakże podawał on jeszcze
ten środek: zawiadomić senat, że dziś izby połączyć się nie mogą, i zaraz na całą noc nad ma-
nifestem zasiąść. Lecz i w tym zdawał się czas tak naglący, że nawęt wręczenia dyplomata
dyktatorskiego do jutra odłożyć nie śmiano; a zatem zniosła się tylko w tej mierze z senatem
izba poselska; do napisania manifestu sejmowego wyznaczono deputacją, ażeby wspólnie z
deputacją nad dyktatorem czuwającą ten manifest ułożywszy, w imieniu sejmu ogłosiła. Za-
strzeżone to zostało protokolarnie i do protokółu zasady manifestu, skreślone naprędce przez
deputowanego Zwierkowskiego, wciągnione. Zaraz potem izba ruszyła do senatu, gdzie się
odprawił za przybyciem generała Chłopickiego akt wręczenia dyplomatu dyktatorskiego.
Przemawiali do niego prezydujący w senacie i marszałek. Pierwszy między innymi powie-
dział te słowa: „Przekonani jesteśmy o twoim sposobie myślenia – polegamy zupełnie na
twojej zdolności, na twoim niezłomnym charakterze i  n a  s ł o w i e  prawego Polaka.” Dale-
ki jestem od tego, żebym w tych wyrazach księcia Czartoryskiego chciał upatrywać jakową
skrytą dwuznaczność; wiem, że Czartoryski równie jak inni, jak marszałek i Lelewel, mnie-
mał, iż zapach prochu, że powietrze obozowe starego, w gruncie serca prawego żołnierza i
Polaka wyprowadzą z fałszywej polityki objawionej 17 grudnia. Z tym wszystkim jakież było
to  s ł o w o  Chłopickiego, na którym Czartoryski (mówiąc podług faktów) polegał albo ra-
czej mógł polegać? Oto, „że do niczego innego się nie obowiązuję, tylko do zachowania w
całości Królestwa”. Na tym się skończyła sesja 20 grudnia. Dyktator wyszedł z zamku daw-
nych królów polskich około godziny 9 wieczorem z władzą, jakiej po wygaśnieniu bohatyr-
skiego rodu Piastów Polacy żadnemu królowi swemu sprawować nie pozwolili. Lud chciał
wyprząc konie z jego powozu; ale na to nie pozwolił Chłopicki, a nie mogąc uniknąć tej
oznaki przywiązania narodu, szedł piechotą do swego pomieszkania, w licznym, w niezliczo-
nym towarzystwie mieszkańców stolicy, wśród radosnych okrzyków: niech żyje! Miasto na-
tychmiast oświecono.

Słowa Greka, który powiedział: b i j  a  s ł u c h a j, powinni by Polacy biorąc oręż na cara
moskiewskiego zawżdy obracać wspak i mówić do siebie samych: b i j  a  m i l c z. Ta jest
wielka reguła narodowego powstania: bić i milczyć. Sejm zrobił przeciwnie w rewolucji 29-
go: pierwej mówił, a dopiero potem chciał bić. Stąd, jeśli w to pilniej wejrzeć zechcemy, po-
szło wszelkie złe. Rewolucja miała cudowne instynkta. Naród, jak widzieliśmy, chciał dzia-
łać, nie rozprawiać. Ale wola narodu została zgwałcona. Ten, któremu naród 5 grudnia dawał
władzę nieograniczoną, zamiast korzystać z tej jednomyślności, zamiast użyć dla zbawienia
Polski tej władzy, używał jej ze szkodą sprawy, dlatego  ż e  j e j  w c a l e  n i e  u ż y w a ł.
Chłopicki, bezczynny przez te dni kilkanaście, nadto wiele czasu zostawił Polakom. Rewolu-
cja przez ten cały czas próżnowała w mieście. W tej bezczynności władza jednego, władza
nieograniczona, poniosła znaczny uszczerbek straciła połowę swojej mocy, a poddając się
dobrowolnie pod wyższą władzę, pod władzę sejmu, nadawała powstaniu charakter konstytu-
cyjny, niezgodny z jego naturą. Rewolucja pozwalając się  u z n a w a ć  sejmowi, dyktatura
pozwalając się mianować sejmowi stawiały tym sposobem sejm na czele wszystkiego. Repre-
zentacja kongresowej Polski, z której powstanie nie wypłynęło, zamieniała się w rząd tego
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powstania, stawała się jego władzą najwyższą. Pierwsze jednak wystąpienie sejmu na tę scenę
było bardzo świetne. Ośmnasty grudnia zawiódł kontrrewolucją. Izba porwana przez opinią
stanęła od razu na wysokim stanowisku. Wychodząc z 18 grudnia jako z zasady swojej, dzia-
łając ciągle w tym samym duchu, byłaby pewnie ocaliła rewolucją, byłaby się stała jej drugą
kolebką. Lecz wszystko zeszło się razem, wszystko się sprzysięgło, aby izbę strącić z tej wy-
sokości, aby ją poniżyć na zawsze. Sesja 20 grudnia przekonywa: że łatwiej nierównie stu
kilkudziesięciu czy przestraszyć, czy znaglić pozorem dobra publicznego do szkodliwej dla
kraju uchwały, czy jakimkolwiek sposobem sprowadzić z prostej drogi zbawienia, jak jedne-
go, by też najmniej odważnego człowieka przestraszyć, znaglić i zmusić, aby to czynił, czego
nie chce, aby tam szedł, gdzie nie chce. Posiedzenie to było dziełem i tryumfem kabały, od
nocy 29-go, od samego początku, podkopującej sprawę publiczną. Marszałek, prawy Polak, w
gruncie duszy najuczciwszy człowiek, Czartoryski równie zacny, równie uczciwy jak mar-
szałek, stali jednak na czele tej kabały przez omamienie, przez słabość charakteru, przez sła-
bość głowy, przez złe i krzywe pojmowanie polityki narodowej, przez złe i krzywe pojmowa-
nie wojny narodowej. Obadwa rozumieli, że Chłopicki, tęgi żołnierz, wsiadłszy raz na konia,
nie złoży szabli, póki nie zwycięży. Obadwa rozumieli, że wszystko jedno, czy się bić będzie
pod Warszawą, czy w Litwie, czy w imieniu króla konstytucyjnego, czy w imieniu 29 listo-
pada, byle pobił, byle zwyciężył Moskalów. Obadwa się mylili, jako ludzie nieświadomi
wojny. Do tego błędnego widoku wojny, której pragnęli obadwa jako dobrzy Polacy, przyłą-
czył się równie omylny widok wewnętrznego stanu naszego, którego się obadwa zarówno
lękali, jako źli politycy. Rozumieli oni, że jeden tylko Chłopicki zdoła utrzymać na wodzy
anarchią, jakobinów, rewolucją społeczną, chociaż ani anarchii, ani jakobinów, ani rewolucji
społecznej u nas nie było. Sejm 18 grudnia odrzucił systema Chłopickiego. Oni przeto posta-
nowili to, co sejm 18 grudnia zrobił, o d r o b i ć – i dokazali swego, wszystko w najuczciw-
szych, w najrzetelniejszych dla kraju intencjach. Sesja 20 grudnia poszła według ich myśli.
Sejm, przystąpiwszy do rewolucji 18 grudnia, we dwa dni przystąpił za staraniem swego mar-
szałka do kontrrewolucji; 18-go wetował jednomyślnością niepodległość i całość, 20-go, tak-
że jednomyślnością, wetował dyktaturę, to jest tylko ośm województw i konstytucją; tam
uchwalając byt i życie, tu śmierć dla narodu. A zatem władza najwyższa, władza wyższa od
dyktatorskiej była sprzeczna, była niezgodna sama z sobą; nie miała ani swej woli, ani swej
opinii. Zwracam uwagę czytelnika na ten moment narodowego powstania, na ten moment
ciała prawodawczego, które z charakteru obywatelskiego większości swojej prawe i uczciwe,
z pojęcia ogólnego sprawy ułomne i niedołężne, bez talentu, bez natchnienia, bez wielkości
odpowiadającej natchnieniu i wielkości narodu, mniemało jednak, że ten naród reprezentuje, i
śmiało, i bez żadnej potrzeby, co większa, nawet bez mandatu, który by je do tego upoważ-
niał, rzucało się do kierunku rewolucji 29 listopada. Odtąd wszystkie sprawy tej rewolucji
zostają pod rządem sejmu, z sejmu wypływają, do sejmu się odnoszą. Odtąd sejm, i nikt, tyl-
ko sejm, bierze na siebie całą i wyłączną odpowiedzialność przed historią, przed narodem,
przed Europą za bieg dalszy i koniec tej rewolucji.

Przystępuję teraz do drugiej epoki dyktatury generała Chłopickiego.
Ta druga dyktatura, którą by  l e g a l n ą, czyli  s e j m o w ą, nazywać trzeba, wyspowia-

dawszy się deputacji sejmowej na dniu 17 grudnia z rzetelnych swoich zamysłów co do dal-
szego kierunku rzeczy publicznej, działała w duchu  w y z n a n i a  w i a r y  stałego i nie-
odmiennego, pod strażą reprezentacji kongresowej Polski. W organizacji wewnętrznej tej
władzy zaszły pewne zmiany; to jest, że rozwolnienie machiny rządowej przez wprowadzenie
do niej nowych elementów bardziej się jeszcze zwiększyło. Ogrom, labirynt władzy urósł
niezmiernie. Skład jej z góry do dołu, od dyktatora aż do ostatnich szczeblów administracji,
pozostał ten sam co w pierwszej epoce. Lecz od dyktatora wyprowadziwszy linią do góry,
prawdziwie babilońską wieżę zbudowano. Nad dyktaturą była deputacja sejmowa; nad depu-
tacją był sejm, piramida wybiegła więc pod same obłoki i gubiła się w obłokach. Deputacja
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mogła wedle upodobania swego w każdym momencie złożyć z urzędu dyktatora; sejm mógł
deputacja odwołać w każdym momencie: nie było więc nigdzie stałego, niewzruszonego
punktu. Kraje spokojne, potężne, bezpieczne nie ostałyby się przy takim rządzie, nie dopiero
insurekcja mająca do czynienia z najsprężystszym w Europie gabinetem, z najprędszym i na-
jenergiczniejszym absolutyzmem. Lecz w Warszawie tej prawdy nie miano na względzie. W
Warszawie po ulegalizowaniu władzy dyktatora czuwanie nad tą władzą dogadzało, pochle-
biało miłości własnej, ambicji sejmowej. Deputacja była kontenta, że sprawowała rodzaj
dyktatury nad dyktaturą; sejm był kontent, że tę dyktaturę dyktatury w mądrości swojej stwo-
rzył i pod swymi miał rozkazami. Urzędowali więc posłowie, senatorowie, reprezentanci,
urzędowali wszyscy w całym znaczeniu tego wyrazu, bo każdy członek izby, czy był mini-
strem, czy pod ministrami, czy był w deputacji, czy żadnej funkcji nie sprawował, jako poseł,
jako senator był (przynajmniej w rozumieniu własnym) cząstką wszechwładztwa ludu, cząst-
ką władzy konstytucyjnej królewskiej, cząstką władzy dyktatorskiej nieograniczonej, cząstką,
atomem, pyłem, czymkolwiek bądź, ale zawsze  c z y m ś, i to się im wszystkim niezmiernie
podobało. Oni mówili: dlatego zrobiliśmy rewolucją! Sejm wszedł całym sobą w powstanie:
napełnił je sobą i rozwikłał się w powstaniu, jako się rozwijają rośliny pod powierzchnią wo-
dy, której jeszcze żaden wietrzyk nie zmarszczył; nad którą burza z północy, niezadługo obe-
rwać się mająca, żeglowała wysoko pod niebiosami zwarta cała w drobnym jeszcze punkcie,
potem w jasnym, lazurowym, cienkim powiewnym obłoku, dla doświadczonego sternika już
s t r a s z n y m, ale dla posłów sejmowych, senatorów, wojewodów, kasztelanów, ministrów,
zastępców, p o d z a s t ę p c ó w, reprezentantów wszelkiego gatunku – niewidzialnym i da-
lekim.

Dyktator  n a  m o c y  u c h w a ł y  o b u  i z b  s e j m o w y c h – bo pod tym długim ty-
tułem, nie rymującym z lakonicznością władzy absolutnej, wychodziły niektóre jego rozpo-
rządzenia – rozwiązał Rząd Tymczasowy, a na miejscu jego postanowił Radę Najwyższą Na-
rodową, kierować mającą pod sterem dyktatury administracją kraju. Do składu tej Rady po-
wołani zostali: książę Adam Czartoryski, Władysław Ostrowski, książę Radziwiłł, Leon
Dembowski i Barzykowski. Ogólną atrybucją Rady Najwyższej było: opatrywanie skarbu
publicznego w fundusze, wykonywanie urządzeń dyktatora, zapewnienie  w o j s k u  i  n a-
r o d o w i  żywności, czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem w kraju, na koniec: roz-
krzewianie ducha narodowego i  p r o s t o w a n i e  o p i n i i  p u b l i c z n e j; albowiem
być może, iż dyktator myślał, że jego opinia była prosta, a opinia publiczna, opinia narodowa,
krzywa. Zastępcy ministrów zostali ci sami: Joachim Lelewel – wyznań religijnych, Tomasz
Łubieński – spraw wewnętrznych, Izydor Krasiński – wojny; skarb tylko i Bank dostały się
pod zarząd naczelny człowieka gruntownie obeznanego z interesami tych dwóch wydziałów,
Ludwika Jelskiego. Jelski, prezes Banku przed rewolucją, przystępował do sprawy rewolu-
cyjnej z wyższym usposobieniem administracyjnym, którego nabył pod sterem Lubeckiego;
wchodził w ten zawód z talentem, z gorliwością cechującą młodą ambicją, z wyobrażeniami,
które odpowiadały dążności narodu, a których jeszcze rząd nie podzielał103; wszakże rewolu-

                                                
103 Zasługuje na uwagę, że Jelski, już jako minister skarbu, sam jeden ze wszystkich ówczasowych urzędni-

ków nie obawiał się wynurzyć swej opinii co do kierunku interesu publicznego wobec dyktatora. Uczęszczał on
na sławne wieczory „Kuriera Polskiego”, odbywające się pod prezydencją Wincentego Niemojowskiego, i pisy-
wał do „Kuriera” artykuły polityczne, z których jeden pod tytułem Wypadki i ich kierunek, jako pismo ministra,
szczególniej zaś przyjaciela Lubeckiego, stwierdza to wszystko, co tu powiedziałem o duchu i postępowaniu
Rady Administracyjnej. To świadectwo Jelskiego oddane prawdzie jest nadto ważne, żebym tu nie miał przyto-
czyć niektórych jego wyrażeń.

I tak pisze Jelski pod dniem 23 grudnia w „Kurierze Polskim”:
„Pozostanie wątpliwym, czyli nie należało rozbroić wojsk carewicza w środku naszych kolumn leniwym ku

granicy dążących krokiem; c a r e w i c z a  d o  W a r s z a w y  s p r o w a d z i ć  i z odezwami w jego imieniu,
choćby ze szczupłym oddziałem wojska, wkroczyć do Litwy. T a k  b y  m o ż e  d z i a ł a ł  g e n i u s z. Przyłą-
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cja nie umiała go zatrzymać na tym ważnym stanowisku, bo znać jej przeznaczeniem było
albo nie dopuszczać do władzy zdatnych i dzielnych ludzi, albo pozbywać się czym prędzej,
jeśli którego przypadkiem zastała w rządzie. Zastępcy ministrów mieli głos doradczy w Ra-
dzie: Stosunki między władzami zostały te same; a raczej powiedzieć by trzeba, że jak w
pierwszej dyktaturze, tak w tej drugiej nie było związku mogącego ułatwić ruch machiny rzą-
dowej. Przeciwnie, zachodziła między jej częściami coraz większa dysharmonia; głowa była
większa od całego korpusu; więcej ważyła niżeli cały korpus. Elementa reprezentacyjne psuły
wszelaki ład, niszczyły wszelką równowagę. S t r a ż, deputacja sejmowa postanowiona przez
sejm dla czuwania nad najważniejszymi interesami powierzonymi dyktatorowi, rozebrała
między siebie w rozmaitych szczeblach posłuszeństwa służbowego stopnie, na których człon-
kowie tej deputacji przestali reprezentować wolę sejmu, a zaczęli być ramieniem władzy rzą-
dzącej, do której kontrolowania wpływ ich był obmyślony. Czynię tę uwagę, ponieważ tak
usilnie wprowadzono w insurekcją porządek konstytucyjny, ponieważ przez konstytucją jak
przez pryzmę wszystko widzieć chciano. Dlaczegoż sejm, który z ciała prawodawczego sta-
wał się  s e j m e m  r z ą d z ą c y m, nie zachowywał przynajmniej tego prostego ogólnego
prawidła: że reprezentanci, którym dozorować rząd polecono, nie powinni się byli rzucać do
funkcji wykonawczych? Być zarazem kontrolą władzy i częścią władzy, jej sędzią i organem:
nosiło to na sobie cechę tak niepowściągnionego w urzędowaniu upodobania, że tylko piętna-
stoletnia pod tym względem nieczynność poselska, że tylko piętnastoletnie zupełne pod wiel-
kim księciem usunięcie reprezentacji od rządu te ekscesa wytłumaczyć zdołają. Rozumiałby
kto, iż sejm nagle w jednym miesiącu, w jednym dniu, w jednej chwili powetować pragnął, iż
przez lat piętnaście krajem nie rządził, iż Moskale wcale się mu  w t r ą c a ć  do administracji
nie pozwalali.

Ta deputacja sejmowa i z innych jeszcze względów, jako straż, jako  k o n t r o l a, wyso-
kiemu swemu w porządku konstytucyjnym przeznaczeniu nie odpowiadała. Jej obowiązkiem
było wchodzić w przeszłe, rozbierać bieżące czynności dyktatora, tym bardziej iż gdy skut-
kiem zabiegów marszałka na sesji 20 grudnia Rząd Tymczasowy nie mógł zdać sejmowi ra-
portu o stanie Królestwa, izby tylko przez tę deputacja powziąć mogły jakąkolwiek wiado-
mość o tym, co się w kraju działo. Właściwie dyktator absolutny i za nic  n i e  o d p o w i e-
d z i a l n y, jak chciała mieć uchwała sejmowa, i kontrola takiego dyktatora były, jak już na-
mieniłem, dwie rzeczy, dla których nie masz w polityce dzisiejszej nazwania: bo takie dwie
władze ani się pojąć, ani oznaczyć we współistnieniu swoim nie dają. Wszelako ponieważ raz
na tę błędną drogę naprowadzono sprawę publiczną, ponieważ dyktator przystał na deputacją:
przeto nic tej władzy innego nie pozostawało, tylko z bliska dyktatora uważać, pobudzać go,
znaglać do działania w duchu sesji 18 grudnia, a jeśliby się sprzeciwiał, złożyć natychmiast z
urzędu. Deputacja, nie wiedząc może tego, była dyktaturą dyktatury; zostawała ona w tym
samym stosunku względem sejmu, w jakim się w r. 1793 wielki Komitet Zbawienia Publicz-
nego względem Konwencji znajdował. Tej jednak ważności swojej uznania, jako wypływ
najwyższej władzy w kraju, deputacja sejmowa nie miała. Zgromadzała się w sali konferen-
cyjnej senatu w godzinach wieczornych, słuchała zdania sprawy z działań dyktatora i Rady
Najwyższej, wchodziła niekiedy w szczegóły czynności ministra wojny. Lecz czy to dlatego,
                                                                                                                                                   
czyłby korpus litewski do naszej sprawy, stolicę Litwy opanował; a cesarz byłby razem dowiedział się, że pożar
powstania ogarnął wszystkie dawnej Polski prowincje.”

Pytam się teraz: czegoż innego chciał klub 2 i 3 grudnia? Dla przyczyn prostych znajduję szczególniejsze
upodobanie w tym, żeby wygrzebywać z niepamięci to wszystko w rewolucji naszej, co się za tą dążnością klu-
bu oświadczało. A ponieważ klub ten nazywano zbiorem  s z a l e ń c ó w, entuzjastów, idzie mi więc przede
wszystkim o opinie zgodne z opiniami klubu tych ludzi, których o egzaltacją żadną miarą posądzić nie można.
Dlatego rozszerzyłem się nad planem kampanii zaczepnej Chrzanowskiego. Dlatego przytaczam słowa Jelskie-
go. Chrzanowski i Jelski, oświadczając się, każdy w swoim sposobie, za ideami pierwszego klubu, silniej za-
pewne krytykują Radę Administracyjnę, Wydział Wykonawczy, Rząd Tymczasowy, dyktatora, sejm niżeli ci,
którzy zostawali w jawnej opozycji z tymi władzami.
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że niektórzy jej członkowie byli zarazem członkami rządu; czyli też, że urojona potrzeba
utrzymania generała Chłopickiego opanowała jej zdanie, bądź inne względy, dość, iż zamiast
rzeczywistej straży najważniejszych interesów kraju został przy niej tylko pozór sejmowej
kontroli. Zwykle zdawano deputacji raporta z czynności rządowych  n i e  p o p a r t e  ż a d-
n y m i  d o w o d a m i, posiedzenia schodziły na niczym, deputacja nie wiedziała o niczym –
i  m i l c z a ł a.

W takim składzie rządu, pod takim jego dozorem  u z b r o j e n i e  nie mogło iść ani na-
giej, ani porządniej jak w pierwszej dyktaturze. Chłopicki, nie otrzymawszy jeszcze żadnej
odpowiedzi na pierwszy swój list pisany do cesarza, wyprawił z drugim listem adiutanta swe-
go, podpułkownika Wyleżyńskiego, do Petersburga. Co to nowe pismo zawierało? Nie wiem;
lecz łatwo się jego treści domyślić; wiem, tylko, że pod wpływem tej nowej iluzji pokoju i
zgody przygotowania do wojny krępowały, wstrzymywały te same co w pierwszej dyktaturze
względy miejscowe i zewnętrzne. Rautenstrauch, Sałacki i inne duchy moskiewskie, jakby
niezadługo miało wrócić panowanie cesarza i króla, ochłonąwszy z początkowego przeraże-
nia weszli znowu w służbę i do ważnych czynności użyci zostali. Sałacki jako generał inży-
nierii miał sobie powierzone wydatkowanie amunicji; korespondował z Knoryngiem, do-
wódzcą kirysjerów moskiewskich; korespondował i z innymi Moskalami tak sam, jako i za
pośrednictwem panny Sałackiej, córki swojej, która z nimi zostawała przed rewolucją w ści-
słych stosunkach. Rautenstrauch pracował, a raczej burmistrzował w Komisji Wojny, której
niedołężny minister Izydor Krasiński żadnego o interesach tego wydziału nie miał wyobraże-
nia. Koło ministra sekretarza stanu (bo był nim ciągle Krysiński, sekretarz dyktatury) skupiał
się coraz gęstszy zastęp równie podejrzanych figur. Łubieńscy nie zapominali o sobie; podjęli
się być liwerantami żywności dla wojska; kazali sobie wyliczyć na ten cel  p i ę ć  m i l i o-
n ó w  złotych polskich ze skarbu publicznego – jakby innych nie było naglejszych wydat-
ków, jakby insurekcja potrzebowała płacić za to gotówką, co na miejscu za  b o n y  mieć
mogła, co nawet darmo w rekwizycją brać mogła, jakby wreszcie suma pięciu milionów za-
chowana na potrzeby niepochybnej wojny nie była dla powstającego narodu ogromnym, nie-
ocenionym kapitałem! Ale ta przemożna, podła i chciwa familia Łubieńskich, rozprzestrze-
niona w powstaniu jako polip, zamierzała pierwej złupić sprawę, nimby ją jawnie zdradzić
jakowa sposobność się wydarzyła. Rembieliński Rajmund, stary i biegły organizator, wypra-
cował dla dyktatora projekt dotyczący magazynów żywności. Podług Rembielińskiego głów-
ne magazyny należało zakładać na lewym brzegu Wisły, a filialne tylko po traktach na pra-
wym, dla tymczasowego użytku wojska. Rembieliński protestował się najmocniej szczegól-
niej przeciwko magazynom w Augustowskiem, ile że wiedział, iż na przypadek wojny zamia-
rem dyktatora było działać odpornie pod Warszawą. To przełożenie doświadczonego urzęd-
nika Chłopicki odrzuca i  p o z w a l a  Henrykowi Łubieńskiemu zakładać przed linią bojową
w Augustowskiem ogromne magazyny! Łubieński jako liwerant upatrywał w tym zysk wła-
sny, częścią, aby uniknąć kosztów transportu zakupionych już przez siebie zapasów z prawe-
go brzegu na lewy, częścią nawet, być może, dla przymilenia się Mikołajowi, ażeby jego woj-
skom, gdy wkroczą w granice Królestwa, na razie nie zabrakło żywności. Rembieliński radził,
aby nie tylko magazyny, ale nawet ludność i wszelaki dobytek uprowadzać zawczasu z pra-
wego brzegu na lewy, nastawa!, aby tę ludność na lewym brzegu w dobrach narodowych ulo-
kowano; postrzegłszy jednak, iż wszystko dzieje się w rządzie wedle upodobania Łubień-
skich, iż oni wszystko mogą u dyktatora, podał się do dymisji i wyjechał z Warszawy.

Brak broni palnej kładła dyktatura za główny powód opieszałości swojej w organizacji
nowej piechoty, nie czyniąc wszelako żadnych starań ku zwyciężeniu tej  m n i e m a n e j
przeszkody. Są przypadki – czego nigdy dostatecznie wypowiedzieć nie zdołam – są, mówię,
przypadki, w których zbrodnią jest przyznać się rządowi: „że tego lub tego  n i e  m o ż e, że
tego lub tego nie ma!” Wyrazu  n i e  m o g ę  rewolucja nie pojmuje. Wyraz ten powinien by
być wyrzucony z mowy powstającego narodu. Jak to! W mieście liczącym 150 000 miesz-
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kańców, w kraju tak jak Polska nadwiślańska natchnionym cały rozum i cała energia rządu
nie wystarczyły na założenie i pomknienie raptowne jednej fabryki, jednej produkcji tech-
nicznej? Są przypadki, w których cały geniusz rządu w jednej się zamyka fabryce. Polacy byli
w tym przypadku potrzebowali karabinów, a więc dyktatura powinna je była kazać sporzą-
dzać pod karą śmierci. Za pięć milionów, które Łubieńskim dała na zboże, siano i owies, mo-
gła była w kilkunastu dniach sprowadzić kilkadziesiąt tysięcy karabinów z Austrii, z Prus, z
samej nawet Moskwy. Jakaż w tym loika, żeby trwonić pieniądze na rzeczy, których kraj ma
do zbytku, a nie przepłacać rzeczy, na których zależy zbawienie kraju?

Mobilizacja powstań wojewódzkich w tej epoce, wyproszona przez Radę Najwyższą, czę-
ścią przez opinią powszechną wymuszona, ledwo na jaki wzgląd zasługuje. Postanowienia
dyktatora z dnia 25 grudnia siliły się ruszonemu z miejsca w pierwszej dyktaturze nowemu
zaciągowi, tak pieszemu, jak jezdnemu, nadać organizacją, a raczej tylko postać powierz-
chowną, nieco więcej wojenną. Chłopicki w tym celu kazał nareszcie gwardie ruchome ma-
sować w bataliony na wzór batalionów piechoty liniowej. Każdy batalion zawierał cztero
kompanie; każda kompania dwa plutony. W sztabie batalionu byli płatni: dowódzca batalio-
nu, jeden podporucznik adiutant batalionu i jeden lekarz; w kompanii: kapitan, jeden porucz-
nik i dwaj podporucznicy. Prócz tego batalion miał płatnych podoficerów 48, doboszów 8,
żołnierzy 250; wysokość płaty dla kapitana i dowódzcy batalionów: 1/3 część żołdu liniowe-
go. Ta formacja zaliniowa była więc tylko zbliżona do liniowej. Płaca jak w poprzedniej epo-
ce szła ze składek obywatelskich. O wcielaniu jeszcze ani myślano. Bataliony dopiero po zu-
pełnym skompletowaniu przejść miały na etat Komisji Wojny. Szwadrony jazdy podobne
otrzymały urządzenie; każdy szwadron miał: dowódzcę, kapitana, dwóch poruczników,
dwóch podporuczników, jedenastu podoficerów, dwóch trębaczy i 150 jeźdźców. Trzecie
bataliony liniowe już prawie były wszystkie gotowe: niektóre przyłączono do pułków;
czwarte bataliony dochodziły, ale bardzo powoli. Te bataliony nie miały kaszkietów; dawano
im czapki, z czego później, z uszczerbkiem niemałym ducha i karności, urosło nazwisko
czapkarzy czy czapników, w wojsku bolesne. Efekta żołnierskie ściągano z trudnością. W
komorach moskiewskich pozostało mnóstwo mundurów, płaszczów, kaszkietów, nawet broni;
tego wszystkiego, jako własności Najjaśniejszego Pana, tknąć się dyktator zabronił najsuro-
wiej. Organizacja trzecich dywizjonów jazdy (piątych i szóstych szwadronów) lepiej postę-
powała, dzięki niezmordowanym staraniom generała brygady Dwernickiego, któremu tę
czynność poruczono, który dla szybkiego przywiedzenia jej do skutku walczyć musiał z nad-
zwyczajnymi przeszkodami, z wstrętem dyktatury, z lenistwem urzędników Komisji Wojny, z
chciwością liwerantów i z Rautenstrauchem. Dwernicki pałał najwyższym entuzjazmem.
Rzec można, iż rewolucja 29-go w Warszawie wyprzedziła tylko na chwilę akt powstania, do
którego on w Sieradzu, w brygadzie strzelców konnych, którą komenderował, od wypadków
lipcowych poczynił był wszelkie przygotowania. Przeznaczony po rewolucji do organizowa-
nia trzecich dywizjonów dziewięciu pułków kawalerii, generał ten powołał natychmiast dy-
misjonowanych z całego kraju. Ci dymisjonowani oraz młodzi ochotnicy, przybywając ze-
wsząd tłumnie, wkrótce potrzebną liczbę jeźdźców zapełnili. Ale koni brakowało Dwernic-
kiemu. Bank i liweranci przez Komisją Wojny ugodzeni w przeciągu trzech tygodni ledwo
400 koni dostarczyli; a powinni byli dostarczyć trzy tysiące. Dwernicki nadaremno pisywał o
to do Komisji Wojny. Przełożenia jego zostawały bez odpowiedzi; musiał na koniec zanieść
skargę na tę władzę do dyktatora. Trzeba się było prawować z rządem, żeby to nawet wyko-
nać, co on więcej dla pozoru jak dla rzeczy samej stanowił. Poruszony żywymi naleganiami
Dwernickiego, Chłopicki polecił Komisji Wojny, aby zdała sprawę z powodów tego opóźnie-
nia i zarazem aby wynalazła środek jak najprędszego dostarczenia potrzebnej liczby koni.
Komisja przywołuje do Warszawy Dwernickiego, oświadcza mu swe nieukontentowanie, iż
ją oskarżył, zapewnia go przy tym, „iż nie widzi żadnego innego sposobu dostarczenia koni”,
i żąda, aby Dwernicki podał jej projekt, „za którego uskutecznienie sam będzie odpowiedzial-
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ny”. Bez namyślania się podał projekt Dwernicki, aby z każdych 20 dymów w całym kraju
dostawiono mu koni za tę samą cenę, którą liwerantom płacono. Wyrachował on, iż taka licz-
ba wystarczy i dla kawalerii, i na pociągi dla artylerii. Rautenstrauch czynił nad projektem
uszczypliwe postrzeżenia; wynajdował coraz nowe trudności; jednym słowem starał się prze-
konać Dwernickiego, iż kraj żadną miarą dostarczyć nie zdoła koni do piątych i szóstych
szwadronów. Dwernicki, którego każda zwłoka niecierpliwiła, każda niechęć oburzała, nową
zanosi skargę na Rautenstraucha i na Komisją Wojny; udaje się o to do Rady Najwyższej, do
deputacji sejmowej, do dyktatora, porusza wszelkie władze i tym sposobem ledwo nieledwie
p o z w o l e n i e  przyprowadzenia do skutku organizacji trzecich dywizjonów jazdy zyskuje.
Chłopicki zatwierdził jego projekt, lecz Rautenstraucha nie usunął. Dwernicki sam zajął się
skupowaniem koni; uzbrojenie i osiodłanie dostarczył mu komisoriat; ubranie gotowe w ko-
morach pułkowych znalazł. Lecz nowa przeszkoda zaskoczyła tę organizacją. Dwernicki wi-
dząc, że obszerne stajnie w Skierniewicach były próżne, kazał je zająć nowo formującej się
kawalerii, której w Łowiczu nie miał gdzie podziać. Dyktator dowiaduje się o tym i przywo-
łuje natychmiast Dwernickiego do głównej kwatery. „Cóżeś zrobił, generale? – rzekł do niego
– alboż nie wiesz, że Skierniewice należą do wielkiego księcia?” Powiedziawszy to zalecił
Dwernickiemu najsurowiej, aby zaraz te stajnie jako będące w dobrach w. księcia ewakuować
kazał. Więc ani koni dla jeźdźców, ani stajen dla koni: osobliwsza organizacja! Cóż dokład-
niej nad te szczegóły znamionować może dążność władzy pod strażą sejmową działającej?

Pomimo licznych zewsząd napomknień, pomimo tonu dzienników berlińskich i petersbur-
skich, nie mógł jeszcze Chłopicki wyjść z fatalnego swego omamienia co do skutku misji
Lubeckiego i Jezierskiego, a mianowicie listów, które sam pisał do cesarza. Miał on jeszcze
wojnę za rzecz bardzo wątpliwą, i o tyle tylko do niej starań przykładał, ile się to zgadzało z
potrzebą stoczenia w najgorszym razie jednej walnej bitwy pod Warszawą oraz ażeby nie
zrazić zupełnie wojennej, natarczywej opinii kraju. Za plan kampanii zaczepnej siedział już
Chrzanowski w Modlinie. Tylko co nie spotkał los podobny Dwernickiego, który organizując
nową jazdę ciągle wśród tych zatrudnień uwagę swoję obracał do wojny i co do sposobu pro-
wadzenia jej. Wiele razy tylko wydarzyła się okazja, nastręczał dyktatorowi różne myśli, róż-
ne projekta. Dwernicki nie mógł ani wyobrazić sobie, co by to za Polska być miała bez Litwy,
Wołynia i Podola. Ponieważ kochał ojczyznę wielką i niepodległą, był więc dobrym strategi-
kiem, to jest żołnierzem chcącym walczyć za ziemię, nie za fikcje konstytucyjne. Tej strate-
gii, której ogólne pojęcie równie z głowy, jak z serca jego wynikały, plan dyktatora wcale nie
odpowiadał. Dwernicki myślał od samego początku o wyprawie na Wołyń, jakby w wiesz-
czym przeczuciu sławy i nieszczęść, które mu los wojny z uskutecznienia tego przedsięwzię-
cia gotował. Ale Chłopicki, aczkolwiek Szembek popierał Dwernickiego, ani sobie o tym
wspominać nie pozwalał. „Dopiero gdy pobijemy Moskalów pod Warszawą – mówił – pomy-
ślimy o Wołyniu i Podolu”; obecnych zaś w Warszawie Wołynianów, Podolanów, gdy coraz
żywiej przekładali mu potrzebę poruszenia tych ziem byle jakim oddziałem regularnego woj-
ska, zbywał pamiętną w dziejach tego powstania odpowiedzią: „Ani jednej skałki nie mam
dla was.” Ponieważ tedy kampania pod stolicą zdawała się być niezmiennym dyktatora przed-
sięwzięciem, wielu wojskowych, przed innymi Dwernicki, starał się go przekonać o potrzebie
ubezpieczenia przynajmniej stolicy, ubezpieczenia czterech województw na lewym brzegu
Wisły. Bardzo łatwo naprzód przewidzieć było można, iż oprócz głównej armii pod Dybi-
czem od Brześcia spodziewanej, inne mniejsze korpusy wtargnąwszy w województwo lubel-
skie pociągną od Puław ku Warszawie, aby w chwili ataku Dybicza od Pragi zagrażały stolicy
z lewego brzegu Wisły, a tym samym baczność i siłę polską rozdwajały. Wychodząc z tej
zasady, tak w środku, jak ku końcowi grudnia nasuwał Dwernicki dyktatorowi myśl oddziel-
nego partyzanckiego korpusu, mogącego mieć według losu oręża dwojakie przeznaczenie:
nasamprzód wstrzymać postępującego od Lublina nieprzyjaciela, pobić go, a potem wpaść na
Wołyń, utrudzać tym sposobem transporta żywności i pobór rekrutów dla armii Dybicza; po
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wtóre zaś, jeśliby się go pobić nie udało, przynajmniej manewrować nad Bugiem i sposobić
się do przejścia tej rzeki dla odciągnienia z lewego brzegu Wisły oddziałów moskiewskich, co
by ubezpieczyło Warszawę z tej strony oraz województwa lubelskie i sandomierskie. Wysta-
wiał Dwernicki dyktatorowi, iż oddzielenie do tego partyzanckiego korpusu kilku pułków
kawalerii, w połowie starej, w połowie nowo uformowanej, nie sprawiłoby wielkiego osła-
bienia w głównej armii polskiej, ile że jazda na prawym brzegu Wisły, dla położenia miejsc
lasami i błotami okrytego, tak dalece czynną i użyteczną być nie mogła. Lecz te wszystkie
przełożenia były daremne.

Dotąd uważałem dyktaturę szczególniej jako machinę rządową. Jakie naród w pierwiast-
kach o tej władzy i o sobie samym pod jego sterem powziął rozumienie, nie potrzebuję za-
pewne czytelnikowi przypominać. Byłoby rzeczą równie zbyteczną, gdybym się chciał sze-
rzyć nad tym, jak dalece nadzieje kraju omylone zostały. Mnóstwo interesujących szczegółów
mógłbym przytoczyć dla poparcia tej nieszczęśliwej prawdy; ale i te, które już przytoczyłem,
wyświecają ją dostatecznie. W ogólności wszystko poszło źle. We wszystkim mieścił się za-
ród upadku. Instytucje i ludzie zarówno sprzysięgli się ku zagładzie tej sprawy. Od 29-go
upłynęło cztery tygodnie, ani jednego kroku nie postąpiliśmy naprzód, przez ten cały czas
mówiąc bardzo wiele, urzędując zapamiętale, wchodząc w siebie, drobniejąc na bruku war-
szawskim. Nieprzyjaciel pozierał z dala na te sprawy nasze, cieszył się z tego i krzepił siły
swoje. Lecz ta strona dyktatury całego jej obrazu nie stanowi. Jest jeszcze inna strona tej wła-
dzy; są jeszcze inne konsekwencje tego zgubnego systematu zwłoki, konsekwencje więcej
społeczne jak polityczne, których pomimo wszelaki wstręt, jaki we mnie wzbudza bliższa
rozwaga tej materii, pominąć nie mogę. Naturalnie ten silny i ognisty pociąg narodu, ta
gwałtowna potrzeba egzystowania, ta trawiąca nas gorączka udzielnego bytu, do którego sy-
tości inne doszły narody, porwane nagle i rozwinione we wstępnym boju, byłyby niepochyb-
nie rozżarzyły tę insurekcją na większej daleko przestrzeni. Powstanie w Polszcze potrzebuje
stepu i czystego powietrza; tylko tym żyje, że na miejscu nie stoi. Żyje ziemią, oddycha zie-
mią, bo mu tylko o ziemię idzie, i o nic, tylko o ziemię. Lecz rewolucji zamkniętej w mieście,
do jednego miasta zewsząd zmierzającej zabrakło tego zdrowego pokarmu. Musiała tedy
w e j ś ć  w  s i e b i e  i szukać niebezpiecznej strawy we własnych wnętrznościach. Ta cała
niezmierna czynność, z której wyniknęły wypadki 29-go, pomknięta dalej bronią najeżoną,
wystarczała zapewne na zdobycie oderwanych od Rzeczypospolitej krajów; powściągnięta
raptownie, obrócić się musiała wewnątrz i sprawiła we  w ł a s n y m  gnieździe pewien stan
zapalny, pewne rozjątrzenie. Przed rewolucją nie było żadnych partyj; o tyle przynajmniej, że
pod wspólnym uciskiem nikt nie dostrzegł ich oznak powierzchownych. W pierwszych
chwilach powstania różne widoki publicznego interesu, a zwłaszcza niejednaki w nim udział
osób, podzieliły stolicę, z nią część kraju. Jedni działać, drudzy zastanawiać się chcieli; jedni
powolej, drudzy nagiej przystępowali do sprawy. Z tym wszystkim na dyktatora była zgoda
powszechna. Chłopicki mógł tedy łatwo zatrzeć tę początkową niejedność przez zajęcie umy-
słów wielkimi rzeczami; ale że nic nie robił, dał przeto czas i sposobność do rozwinienia się
owym pierwszym niesnaskom. Różnice opinii we względzie środków ratowania kraju, od-
mienny sposób widzenia sprawy, początkowe nawet uchybienia w tej mierze zaczęto powoli
tłumaczyć przez  r ó ż n i c ę  s t a n ó w. Powstały nazwiska partii  a r y s t o k r a t y c z n e j
i  partii  r e w o l u c y j n e j. Dość jest czasem naznaczyć jaką pozycją społeczną, dość jest
wymówić po cichu nazwisko partii w zaburzeniach, żeby się partia urodziła – niekiedy tam
nawet, gdzie jej przedtem nie było. P a n o w i e, to jest możniejsi, bogatsi, których ani uro-
dzenie, ani prawo nad równość szlachecką, obywatelską w Polszcze nie wywyższało, nazwani
partią, nazwani arystokracją, nie protestowali się przeciwko temu w kraju naszym fatalnemu
nazwaniu. Owszem zdawało się, że mieli w nim jakoweś upodobanie, kładli bowiem obok
imion swoich obce tytuły: moskiewskie, austriackie, pruskie; pisali się  h r a b i a m i.
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Kiedy kto w Polszcze zezwala na to, żeby mu mówiono  p a n i e  h r a b i o  w rewolucji,
zdaje mi się być podobny owemu młodemu kamerjunkrowi, który (wypadek ten zdarzył się
rzeczywiście) w nocy 29-go, gdy zaczęto strzelać na ulicach, przywdział natychmiast swój
paradny mundur dworski i wyszedł, rozumiejąc, że go to przeciwko pospólstwu ubezpieczy.
Tytuł ten niepolski, już dla tego samego nikczemny, że pochodził z nadania monarchów, któ-
rzy Polskę rozszarpali, wzięto za cechę rasy, kasty. Byli tedy hrabiowie w powstaniu, byli
arystokraci. Stanowisko społeczne, jakby placówka, gdzie szyldwach koniecznie zginąć musi,
zostało oznaczone. Nazwisko, prędzej, później, tych, co je noszą, prowadzące na rusztowanie,
weszło w mowę pospolitą. Dział jeden towarzyski, jedna grupa stanęła! Nie wchodzę w pra-
wa, opisuję fakta. Nie masz nic delikatniejszego, nic drażliwszego nad poruszenia tego ro-
dzaju w społeczeństwie. Każdy dział, każde wyosobienie, każde stawienie się takie daje po-
czątek innemu wyosobieniu, innemu działowi. Ponieważ stanęła grupa arystokratyczna, mu-
siała więc także, przez samą reakcją, powstać grupa demokratyczna. Stąd nazwisko partii
rewolucyjnej, równie fatalne, równie niepotrzebne jak partii arystokratycznej – bo Polacy w
powstaniu nie powinni się  p r z e z y w a ć!

Do dwóch grup tymi charakterami mniej więcej wydatnie oznaczonych (już jednak nie-
wątpliwie egzystujących w powstaniu) przybyła niebawem trzecia i nieznacznie stanęła w
środku między dwoma pierwszymi. Nie była to jeszcze partia, ale było to coś, co bez wyraź-
nego, udeterminowanego koloru przedzielać zwykło jedną partią od drugiej. Piętnastoletnia
monarchia konstytucyjna, jak wspomniałem w pierwszej części tego dzieła, miała na sejmach
w r. 1818 i 1820 dwa ważne i chlubne momenta. Bracia Niemojowscy, naczelnicy ówczesnej
opozycji, w której województwo kaliskie przed innymi trzymało przodek, zyskali w obywa-
telstwie niemałą wziętość, szczególniej za prześladowania, które z tego powodu rząd prze-
ciwko nim wymierzał. Obadwa przybywszy po 29-ym do stolicy byli u celu silącej się na po-
witanie ich i przyjmowanie publiczności. Niemojowskich noszono na ręku w Warszawie;
odbierali zewsząd dowody powszechnego i zasłużonego szacunku. Wszakże popełnili oni
jedną tylko nieroztropność: pozwolili się nazwać kaliszanami, a raczej nie postrzegli tego. Nie
wiedząc o niczym, nie mając w swych prawych, obywatelskich sercach nic takiego, skąd by
jakoweś wyosobienie, jakowaś fakcja prowincjonalna urość mogła, zostali, albo raczej powoli
z o s t a w a l i, partią – partią kaliską prowincjonalną. W pierwszym entuzjazmie horyzont
społeczny bywa u nas jako dzień jasny; fakcje w Polszcze, jak chmury nawalne w czystym
powietrzu, tworzą się nieznacznie: z drobnych partykularnych interesów, najczęściej z na-
zwań nasamprzód dowcipnych, potem złośliwych, które jedna strona przyjmuje zrazu z
uśmiechem, które potem druga strona narzuca z uporem, których na koniec, gdy przydomek
wejdzie w kurs, bronić trzeba z zawziętością. To kaliskie nazwanie utwierdziła w sposobie
najniewinniejszym kaliska nauka, k a l i s k a  w i a r a. Wincenty Niemojowski, brat starszy,
uczony i dowcipny statysta według autoramentu monarchii konstytucyjnej, otworzył wieczo-
ry, zwane wieczorami „Kuriera Polskiego”, gdzie się zbierali, wespół z całą prawie młodzieżą
29-go, redaktorowie, publicyści, profesorowie, poeci. Wszyscy mieli dla niego ten respekt,
jaki się należy powadze obywatelskiej, zasłudze, talentom. Wszyscy go kochali, bo nie było
nadeń w towarzystwie milszego człowieka. Niemojowski był prezesem tej licznej redakcji.
Nazywano go: panem Wincentym. On się podpisywał: juvenis albo veritas.104 Artykuły poli-
tyczne, które umieszczał w „Kurierze”, miały dążność konstytucyjną; celem jego było: po-
wstanie wsztukować w ramy monarchii konstytucyjnej. Lecz Wincenty Niemojowski nie
przestawał na kawałku Polski nadwiślańskiej, jak Rada Administracyjna. Chciał on tylko
kartą konstytucyjną nadwiślańskiej Polski pokryć całą ziemię naszę. Tego nauczał w dobrej
wierze. Stąd bliższa determinacja stronnictwa: partia kaliska a konstytucyjna znaczyło jedno.

                                                
104 młodzieniec... prawda
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Jakkolwiek trudno by było, a nawet może nie zgadzałoby się z ścisłą prawdą historyczną,
chcieć w tej już epoce oznaczyć wyraźniej granice, cel, teorią tych oddziałów, niemniej przeto
powiedzieć trzeba, iż byli: 1.  h r a b i o w i e  podług autoramentu pruskiego, austriackiego i
moskiewskiego, których zwano arystokratami; 2.  k o n s t y t u c j o n i ś c i  podług autora-
mentu monarchii konstytucyjnej zachodniej; 3.  r e w o l u c j o n i ś c i, których dążność
przybierała potem różne, także obce charaktery. W Polszcze, szczególniej w Polszcze po-
wstającej, tyle było, i tyle jest, jednomyślności co do celu powstania, iż jeżeli się umysły roz-
dwoją, potrzeba cudzoziemskiego słowa na oznaczenie partii. Źle się stało, że te nazwania
weszły w obieg. Dyktatura, powtarzam, wszczepiła w Polskę powstającą te tak niebezpieczne,
tak różne kierunki, ponieważ łatwo temu zapobiec mogła przez zajęcie umysłów większymi
rzeczami – przez ukrócenie wewnętrznego ruchu zewnętrznym, jak życzył sobie naród.
Wprawdzie odcienia, różnice, powody do silnych wstrząśnień w towarzystwie były jeszcze
przed dyktaturą, były przed rewolucją; ale dyktatura bezczynnością swoją sprawiła, iż się
odezwały przed czasem. Ta jest strona społeczna tej władzy.

Właściwie nie tak partie, jako raczej symptomata partii miały miejsce. Nazwijmy to
wreszcie, jak chcemy, dość, że był już zawiązek, początek domowego niepokoju w tej spra-
wie. Ten wypadek zmienia całe pytanie. Ponieważ różne się objawiły kierunki, różne widoki,
idzie więc teraz o to: który z nich najłatwiej mógł się rozwinąć? Ponieważ były trzy sztanda-
ry, któryż z nich był narodowy? Niechaj mi tu wolno będzie zrobić jedną uwagę. Rozbierając
tę tak delikatną, bo  s p o ł e c z n ą  kwestią, czuję, że obowiązkiem moim jest wyrażać się z
jak największą precyzją. W samej rzeczy, w jej pierwiastkach panuje jeszcze wielki nieład –
nigdzie ani pewności, ani stałego wyznania wiary; partie bowiem powstają, rodzą się albo
odradzają nie wiedząc o tym. Dlatego więc trzeba w chwytaniu tych co chwila mieniących się
rysów, w oddawaniu tej całej tak jeszcze ruchomej fizjognomii społeczeństwa, w oznaczaniu
tych gestów tak jeszcze wątpliwych, niepewnych, wielkiej ostrożności, aby za wiele o rze-
czach z początku drobnych nie powiedzieć, szczególniej, aby nic w nikogo nie wmówić. Do
charakterystyki i ocenienia tych podziałów w Polszcze przyjąłem zasady, których znaczna
część rodaków nie podziela, wiem o tym. Lecz były one zasadami mojego sposobu myślenia,
mojego nawet – o ile działać mogłem – postępowania w rewolucji. Cieszę się, że ich dzisiaj w
opisywaniu wypadków tego powstania zmieniać nie potrzebuję. Insurekcja, podług moich
wyobrażeń, nie jest to stan normalny narodu. Kraj powstający dąży do tego, ażeby był nie-
podległy. Nim to nastąpi, potrzebuje tylko tęgiego, absolutnego, żołnierskiego rządu. Cały zaś
porządek społeczny, wszystkie funkcje uorganizowanego, niepodległego bytu ustają w takim
położeniu. Stąd teoria absolutyzmu  t y m c z a s o w e g o, o którego potrzebie byłem naj-
mocniej przekonany w całym ciągu powstania; o którego potrzebie dla Polski powstać mają-
cej dzisiaj równie silnie jestem przekonany. Dla stronnika absolutyzmu wojskowego, który
zaciera wszelkie barwy w towarzystwie, z tego osobliwie punktu tymczasowości: czymże
tedy mogą być partie w powstaniu? Oto tylko przedwczesną dojrzałością, niejako targaniem
się, rzucaniem na wszystkie strony zbyt skwapliwego płodu. Naród udzielny, bezpieczny na
granicach a naród powstający są to dwa położenia, dwa stany bardzo różne. Pod względem
społecznym: w narodzie udzielnym interesa, po większej części materialne, rozmaite, ogrom-
ne, stanowią także ogromne, rozmaite działy zwane partiami. Ale naród powstający nie może
się dzielić na takie części, bo nie ma różnych sprzecznych ze sobą interesów materialnych, bo
ma jeden tylko główny i najpierwszy interes  b y t u, który nad wszystkimi innymi, dopóki
stanowczo rozstrzygniony nie zostanie, d e s p o t y c z n i e  panuje. W Polszcze powstającej
jakiż na przykład interes moralny lub materialny mógłby stanąć na równi obok interesu
n i e p o d l e g ł o ś c i? Wolność może najliczniejszej klasy? Usamowolnienie, uposażenie,
oświecenie włościan? Ważna zapewne kwestia, ale zawsze podrzędna, bo nie tylko potrzeba,
aby chłop był wolny i oświecony w Polszcze, aby miał kawałek ziemi, aby został obywatelem
tego kraju, ale potrzeba przede wszystkim, aby obadwa, to jest  c h ł o p  i  s z l a c h c i c, nie
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ulegali ani Moskwie, ani Prusom, ani Austrii. Chłop i szlachcic, otóż dwa główne pierwiastki
Polski. Obadwa stanowią jedną całość. Komu by przyszło na myśl, rezerwać tę całość i inte-
resa dwóch składających ją części postawić jeden naprzeciw drugiego, tak ażeby walczyły ze
sobą wśród walki z wspólnym zewnętrznym nieprzyjacielem, ten bez wątpienia dogodziłby
Moskwie, ale nie Polszcze. Naród powstający nie może się dzielić na części; interesa tych
części przeciwne sobie nie mogą w czasie powstania walczyć z sobą, zatem nie masz partii w
powstaniu.

Taka jest reguła ogólna. Lecz pod dyktaturą ta reguła złamana została. Zjawiły się odcienia
opinij; powstały nazwiska partyj; powstał ruch wewnętrzny zawsze absorbujący część sil po-
trzebnych do pokonania zewnętrznego nieprzyjaciela. W takim razie cóż zostaje ludziom
prawym kochającym ojczyznę?” Oto położyć w to całą swą usilność; ażeby jedna opinia, jed-
na partia wzięła stanowczą przewagę nad innymi.

W narodzie udzielnym, potężnym szczęście, cywilizacja, ruchy postęp zależy na ciągłym i
regularnym układaniu się do wagi, do miary, ile możności równej, wielkich sprzecznych inte-
resów, tak moralnych, jak materialnych. Życie takiego kraju jest ciągłą i równą walką tych
interesów. Ale co innego insurekcja! Zrozumiejmy raz tę wielką prawdę. Insurekcja, to
zmartwychwstawanie ojczyzny, powinna mieć jeden tylko kierunek; a zatem we władzy jedną
tylko opinią. W takim stanie równa walka, równa gra interesów, opinij w społeczeństwie od-
bija się koniecznie we władzy. Władza reprezentująca różne opinie, złożona z różnych opinij
przestaje mieć jeden kierunek; a zatem jest słaba; a zatem sprawa niepodległości kraju prędzej
lub później upada.

Aby powstanie wzięło jeden tylko kierunek, potrzeba, aby we władzy, w rządzie powstania
panowała jedna tylko opinia. Aby w rządzie jedna tylko opinia panować mogła, potrzeba, aby
w społeczeństwie jedna opinia, jeden interes wziął przewagę nad innymi. Najlepiej, kiedy nie
ma żadnej partii w powstaniu. Lecz jeżeli się przed czasem zjawią partie, lepiej daleko, tysiąc
razy lepiej, aby jedna partia, k t ó r a k o l w i e k, pokonała inne partie, aniżeli iżby wszystkie
zostawać miały w ciągłej i równej walce ze sobą.

Ponieważ w insurekcji jedna partia powinna inne partie wniwecz obrócić, to jest w c i e-
l i ć  w siebie, łatwo więc podług tej zasady ustanowić miarę partii. Tą miarą jest  s i ł a. Siła
tedy,   n i e  m o r a l n a  w a r t o ś ć  p r y n c y p i ó w  s p o ł e c z n y c h, siła materialna,
siła wpływów, talentów, majątków, rozumu, koneksyj, siła potrzebna do zawojowania w
społeczeństwie innych opinij, innych interesów, fakcyj, ażeby powstanie przeciwko ze-
wnętrznemu nieprzyjacielowi wzięło jeden kierunek, ażeby we władzy tego powstania jedna
panowała opinia: ten jest punkt, z którego cenić i uważać będę partie w powstaniu narodu
polskiego. Nic łatwiejszego jak zakrzyczyć tę maksymę: argumentów dostarczy każdy ro-
mans polityczny, każda ideologia romansowa, każdy traktat szkolny. Lecz nam potrzeba Pol-
ski, nie frazesów, bytu, nie retoryki. Naród polski potrzebuje środków zbawienia, nie senten-
cyj filozoficznych; aby kiedyś znowu mógł powstać, powinien przede wszystkim wiedzieć:
dlaczego dotąd tak bezowocne były jego usiłowania w tej mierze?

Z tą miarą w ręku stawiam kwestią na tym gruncie: która z trzech partyj naszych pod dyk-
taturą i w dalszym ciągu mogła dwie inne pokonać? Która zatem mogła stać się partią  n a r o-
d o w ą? Ażeby odpowiedzieć na to zapytanie, trzeba pierwej rozwiązać inne, nie mniej waż-
ne: co te partie wyobrażały, czego chciały, gdzie miały swoją podporę? Wszędzie indziej par-
tie wyobrażają interesa społeczne, wypływają z klas, ze stanów i w interesie tych wielkich
oddziałów występują na widok. Lecz w Polszcze, lecz osobliwie w ostatniej rewolucji pol-
skiej, wielkie interesa towarzyskie, wielkie działy towarzyskie, jednym słowem  s o c j a-
l i z m  nie był zasadą partyj. Partie w ostatniej rewolucji naszej miały wcale inny początek.
Wypłynęły one, nasamprzód, z różnego sposobu widzenia rzeczy publicznej po 29 listopada,
z różnego udziału  o s ó b  w powstaniu, z różnej roli, którą  o s o b y  w nim grały; po wtóre,
z różnych modyfikacyj bytu politycznego, którym Polska ulegała po rozbiorach, z różnych
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kolei, przez które naród przechodził po stracie udzielności swojej, z różnych stanów, różnych
epok  p o g r o b o w e g o  j e s t e s t w a  Polski. Podział kraju zrodził różnicę opinij co do
środków odzyskania niepodległości i co do przyszłej formy bytu! Otóż całe źródło partyj w
rewolucji 29-go, różnymi pochrzczonych nazwiskami. Były to więc raczej odmienne syste-
mata polityczne niżeli  t e o r i e  s p o ł e c z n e. Z najdawniejszych czasów pozostały familie
i nie wygasł duch możnych rodzin. Te chlubiły się, że dzisiejszą Polskę utrzymują ze staro-
żytną w związku, którego nie rozerwały polityczne klęski narodu i wewnętrzne niesnaski. W
rzeczy samej potrzeba, aby naród miał pamięć dawnych czasów swoich, aby się nie stał, jak
Francja, gładką tablicą, na której każda rewolucja co innego pisze, na której każda rewolucja
jak gąbka ściera dawniejsze napisy. Nie tylko teraźniejsza Polska powstała, ale razem z daw-
niejszą, i roztworzył się grób jej starych myśli! Arystokracja mówiła, że te myśli reprezentuje,
na ich czele stawiała księcia Adama Czartoryskiego, wywodząc jego ród od Jagiełłów. Dwie
główne po rozbiorze epoki kraju uszczuplonego w granicach konstytucyjne upowszechniły
wyobrażenia. Księstwo Warszawskie i Królestwo znalazły także swoją reprezentacją w po-
wstaniu. Były reprezentowane w sejmie. W sejmie województwo kaliskie miało najczęściej
większość, w województwie kaliskim najwięcej znaczyli dwaj kaliszanie Niemojowscy; Nie-
mojowskich przeto trzeba mieć za naczelników partii konstytucyjnej, która, równie jak ary-
stokratyczna, chciała Polski w dawnych granicach, ale niewątpliwie swobody konstytucyjne,
wolność konstytucyjną wyżej nad ziemię ceniła. Partia rewolucyjna, na której czele stał Le-
lewel, nie miała swego ugruntowania ani w czasach nie rozdzielonej jeszcze Polski, ani w
Księstwie, ani w Królestwie. Była to jeszcze utopia; był znak bez zastępu wobec arystokracji i
konstytucjonalizmu; był nawet zastęp, ale bez karności, co na jedno wychodzi, jakby go
wcale nie było. Ta partia chciała reprezentować przyszłą Polskę.

Co do  s i ł y, zaprzeczeniu nie podpada, że arystokraci (przywiązując do tego nazwania
ówczesne tylko, miejscowe znaczenie) mieli największe majątki, najrozciąglejsze koneksje,
pod pewnym nawet względem najwięcej biegłości w sprawach; to jest: mieli prawie wszyst-
ko, co potrzeba do ukonstytuowania się w przeważne stronnictwo, do utworzenia mocnej ligi,
która by wszystko skoncentrowała w sobie, wszystko zwróciła do jednego celu i zawładnęła
ogólnym popędem. Lecz widzieliśmy, jakie było dotąd ich postępowanie w rewolucji. Na-
samprzód występują na scenę jako nieprzyjaciele powstania; odbudowują stary rząd; wchodzą
do niego, mocują go całym kredytem swoim, nawet tą popularnością, jaką zyskali z okazji
Sądu Sejmowego; porozumiewają się z wielkim księciem; ułatwiają mu ustęp z Królestwa;
gwałcą zatem rewolucją na miejscu, wyrządzają narodowi niepowetowaną krzywdę. Poko-
nawszy rewolucją w mieście, ubezpieczają się przeciwko niej dyktaturą; otaczają dyktaturę;
legalizują dyktaturę w sejmie. To pasmo wykroczeń przeciwko rewolucji nie pomnażało ich
wziętości. Mogli zostać silną partią; mogli zostać  p a r t i ą  n a r o d o w ą; mogli nadać swój
wyłączny kolor powstaniu, ale że działali od samego początku źle, że działali kontrrewolu-
cyjnie i niepolitycznie, przeto jako partia drobnieli w sobie i stawali się małą fakcją – fakcją
coraz mniejszą, popełniającą coraz grubsze błędy, wyrządzającą sprawie coraz większe
krzywdy. Te błędy i te krzywdy trzeba jednak policzyć raczej na karb dziecinnej obawy jako-
binizmu, wykrzywiającej ich zdanie, niżeli na karb sumienia i charakteru, bo w gruncie byli
to ludzie prawi i dobrzy, tylko że zostawali pod mocą jakowegoś fatalnego pod tym wzglę-
dem olśnienia. Z drugiej strony przyznać także należy, iż co psuli tą polityką swoją, to w
c z ę ś c i  naprawiali swymi imionami, swym wpływem. Mówię to, ponieważ znam ducha
narodu i okoliczności miejscowe. Jakożkolwiek szlachta polska nigdy się arystokracji z prawa
stanu ukształcić u siebie nie pozwoliła, dużo wszelako pozostało w Polszcze respektu dla
imion historycznych, po części nawet respektu dla większych fortun i dla ostatków większych
fortun. Rzecz dziwna: w tym kraju szlacheckiego gminowładztwa znaczenie  p a n ó w, zdaje
się, nietknięte wybrnęło z ruin Rzeczypospolitej; w tym kraju szlacheckiej, tak opryskliwej
równości  p a n o w i e  bez dworów, bez przywilejów, bez asystencji zachowali jeszcze część
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niemałą tego wpływu, który gdzie indziej służy tylko uprzywilejowanemu patrycjatowi, ary-
stokracji uorganizowanej, hojnej, posiadającej niezmierne majątki. Wcale nie to, że trzydzie-
ści tysięcy wojska stanęło pod bronią, ani to, że stolica powstała; ta jedynie okoliczność, że
Czartoryski, Radziwiłł, Pac znajdowali się na czele spraw publicznych, pociągnęła za sobą
niektóre indywidua, co większa, niektóre części ludności w wielu nawet zakałach kongreso-
wej Polski. Te stare imiona, dobrze brzmiące nad Wisłą, nabywały coraz większej mocy w
pewnych odległościach od Wisły, szczególniej ku kończynom Rzeczypospolitej. W Litwie i
na Rusi były bardzo silne; tam miały walor nieoszacowany dla powstania. A zatem: arysto-
kracja jako  w ł a d z a, jako będąca we władzy ścieśniała sprawę na miejscu, zamykała ją to
w Warszawie, to w ośmiu województwach; zaś arystokracja jako  r o d z i n a, jako zabytek
dawnej oligarchii rozszerzała tę sprawę imieniem swoim za Warszawą, czyniła ją podobną i
więcej powszechną mianowicie w tych ziemiach, których połączenie z Królestwem było ce-
lem insurekcji. W pewnych odległościach, od ogniska rewolucji nie pytano się: czy rząd
działał dobrze albo źle? Przestawano na tym, że książę Adam zasiada w rządzie.

Kaliszanie mniej znaczyli, mniej mogli od arystokratów; rzec nawet wypada, iż mieli naj-
mniej tego elementu, z którego partie się tworzą; mogli jednak tyle przez zaufanie obywatel-
skie, osobliwie w dążności konstytucyjnej, jaką narzacano powstaniu, iż koniecznie z nimi tak
arystokraci, jak rewolucjoniści kapitulować musieli. Trzymali się oni środka między dwoma
partiami; mogąc w każdym razie przez ściślejszą kombinacją z pierwszą lub drugą partią tej
lub tamtej zjednać przewagę. Cechą znamionującą tę prowincjonalną grupę nie była ta ambi-
cja, która pewnym ideom politycznym albo pewnym interesom towarzyskim usiłuje wyższość
nadać, ale raczej ta ambicja, która we wszelakim systemie chce  u r z ę d o w a ć. Dzisiaj jesz-
cze nie wiem dokładnie, co więcej zamiłowali kaliszanie w Polszcze powstającej: czy ziemię,
czy monarchią konstytucyjną; a w monarchii konstytucyjnej co więcej: czy teorią, czy wła-
dzę? Wychodząc z tej zasady: że ci, co w sejmie większość mają, rządzić powinni, wątpię,
ożyliby kiedykolwiek dla interesu potęgi zewnętrznej chcieli poświęcić swobody konstytu-
cyjne,  m i e j s c o w e. Z początku ściślej połączeni z arystokracją jak z rewolucjonistami,
weszli do rządu; wspierali zatem równie jak arystokraci systema kontrrewolucyjne, i razem z
arystokratami brali na siebie odpowiedzialność za skutki tego systematu. Piastując znaczne
urzędy pod dyktaturą odkryli słabą stronę swoję; przekonali bowiem, że są przypadki, w któ-
rych nawet wyobrażenia konstytucyjne i legalizm umieją poświęcić nie nałogowi (bo tego w
praktyce jeszcze nie mieli), ale raczej potrzebie i namiętności  u r z ę d o w a n i a. W tym
nieszczęsnym kierunku, jaki sprawa publiczna brała pod dyktaturą, z żadnego względu nie
należało Niemojowskim obywatelską wziętością swoją osłaniać tyle uchybień, tyle wykro-
czeń przeciwko publicznemu dobru. Zresztą w taktyce i postępowaniu tej partii postrzegać się
dawało od samego początku wiele subordynacji. Grono kaliskie było zawsze  z g o d n e; ich
prywatnemu charakterowi nic zarzucić nie można.

Rewolucjoniści mniej jeszcze mogli jak kaliszanie, lecz mieli przed sobą zawód obszer-
niejszy, więcej pola do popisu na tej scenie. W tej partii było sprzysiężenie, z którego rewolu-
cja bezpośrednio wyniknęła. Wszakże noc 29-go chybiła swego celu. Nieprzyjaciel, słabszy
liczbą, nie złożył oręża w stolicy. Pierwsze nieszczęście, pierwsza klęska rewolucjonistów! W
klubie był drugi moment owładnienia publicznego interesu. Z tego momentu nie korzystano.
Drugie zatem nieszczęście, druga klęska rewolucjonistów! Na koniec, gdy się rzeczy cokol-
wiek ukołysały, gdy sprzysiężenie włożyło oręż do pochew, gdy Szkołę Podchorążych roz-
proszono po pułkach, gdy młodzi; podporucznicy garnizonu stołecznego, ludzie szlachetni i
bezinteresowni, dawszy hasło krajowi do powstania, najwyższe szczęście, najwyższy zaszczyt
dla siebie w tym upatrywali, aby się całkiem uchylić z widoku publicznego: partia (jeżeli tyl-
ko to partią nazwać się godzi, co przez chwilę reprezentowało nie tylko Polskę kongresową,
ale cały wielki naród) pozbawiona swego głównego, bo  w o j s k o w e g o, pierwiastku,
zmalała natychmiast. Pozostali cywilni spiskowi, nawet po przybraniu do swego grona znacz-
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nej liczby niespiskowych, znaleźli się  s a m i, bez wpływu, bez znaczenia, bez fortuny. Do
braku wszelkich środków działania przyłączył się w tym bardzo wyosobionym gronie brak
wewnętrznej karności. Niekarność, małe namiętnostki, drobna ambicja, zazdrość wzajemna,
źle zrozumiany indywidualizm, niepowściągniona, nieukrócona chętka wyprzedzania się je-
den drugiego, powiększały się stopniowo. A jednak gdy dyktatura zawodziła nadzieje narodu,
gdy wyraźnie  z d r a d z a ł a  sprawę, cóż właściwszego być mogło dla rewolucjonistów,
osobliwie po wyłączeniu się wojskowych, jak wejść z jedynym i naturalnym sprzymierzeń-
cem swoim, z ludem stolicy, w bliskie i ścisłe stosunki? Do tego potrzeba było mieć tylko
dzielniejszego naczelnika; cokolwiek więcej ducha partii; więcej uległości dla przepisów sta-
nowiących taktykę i moc partii; więcej zgody między samymi sobą, mniej partykularnych,
drobnych, osobistych interesów. Miasto miało swoje tradycje rewolucyjne, ocucone, jak zaraz
obaczymy, nową, silną podnietą. Stolica, jako kolebka powstania, mogła, powinna była ode-
grać ważną rolę. Ten lud 94 roku nie miał swego urzędu municypalnego; nie miał nigdzie
swej odrębnej, sobie właściwej reprezentacji. Winy rządu, ułomność innych partyj przestały
być tajemnicą. Jakież materiały, jakie pole do zbudowania czegoś na bruku warszawskim, co
by wyobrażało rewolucyjną gminę, co by siłą takiej gminy, siłą nieodpartą miejscowości prę-
dzej lub później podbiło pod posłuszeństwo swoje rząd, sejm, wszystkie na koniec władze?
Lecz nie było nikogo popularnego w Starym Mieście. Rogate czapki nie miały przywódzcy.
Partia rewolucyjna, partia Lelewela, w całym ciągu powstania nie zdołała wyrobić w sobie
tego wysokiego i zarazem rzetelnego pojęcia insurekcji – i n s u r e k c j i  n i e  u s t a j ą c e j
na bruku warszawskim.

Arystokraci nie mogli przyjść do wyłącznego wpływu, bo z bojaźni rewolucji społecznej
wciąż grzeszyli przeciwko insurekcji; bo nie stali na gruncie powstania; bo lękając się dema-
gogii tulili się pod skrzydła dyktatora, jako najsilniejszego nieprzyjaciela ulicznych zgiełków,
a zatem tracili wziętość i zaufanie. Kaliszanie nie mogli posiąść całego steru, bo nawet tej
wyłącznej ambicji nie mieli; bo im nie tyle szło o naturę i kierunek władzy, jak o to, aby mieć
w niej jakiś udział, aby się do niej jakimkolwiek  p r z y c z e p i ć  sposobem, aby nie być za
sferą rządu. Rewolucjoniści nie mogli tych dwóch fakcyj pokonać, bo sami stali się fakcją, bo
nie umieli trafić do Starego Miasta, bo ich głową był Lelewel. Tym trybem wszystko słabło,
wszystko malało pod dyktaturą. Partie te, nie wypływając z interesów społecznych, nie wy-
obrażając działów społecznych, nie mając zatem pod sobą gruntu społecznego, a przed sobą
społecznych widoków i radykalnych odmian, były tylko po części reprezentacją, odbiciem
upłynionych epok, po części przemijającymi tylko opiniami i systematami politycznymi, po
części wcale nowymi  u t o p i a m i. W każdej znalazłoby się coś dawniejszego, coś bieżące-
go i coś przyszłego, w różnej tych trzech atomów mieszaninie. Walka była równa; bezsilność
jednaka, a że dyktator sponiewierał i zenerwował żołnierski absolutyzm, władzy przeto na
gruzach dyktatury powstać mającej, władzy mającej zbawić naród zagrażał los prawdziwie
godny politowania: że te wszystkie drobnostki, te odcienia reprezentować miała.

Z końcem grudnia waśń ta niejako familijna poczęła się dobitniej wyrażać. Dyktatura
wzbudzała już niesmak; druk szemrał; zwłoka sprawiała powszechne nieukontentowanie. Od
tygodnia biegały w stolicy dziwne, zastraszające wieści: „że ma wybuchnąć kontrrewolucja,
że rząd ma być wywrócony, że nastąpią wielkie rozruchy”. Częścią z obcego wpływu (od
konsula pruskiego), częścią z koterii otaczającej dyktatora te bajki wynikały. Stronnicy dyk-
tatury znaleźli się w ambarasie: trzeba było czymś usprawiedliwić potrzebę nieograniczonej
władzy. Starano się przeto zalecać ją publicznej natężonej uwadze jako środek przeciwko
w y b u c h n ą ć  m a j ą c e j  k o n t r r e w o l u c j i. Moskwie i jej ajentowi Prusakowi bez-
czynność Chłopickiego wróżyła niemałe korzyści. Przeto konsul pruski, co mógł, czynił z
swej strony dla utwierdzenia i przedłużenia rządów dyktatorskich. Od niego szły nawet na to
znaczne pieniądze, za pośrednictwem niektórych stronników obalonego porządku rzeczy,
którzy w dalszym postępie insurekcji nie widzieli dla siebie ratunku. Zjawił się tumult na
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Tamce, na Solcu. Pospólstwo podpiłe podało się w rozumienie, że o łupieży zamyśla. Rozgło-
szono natychmiast, że Żydzi na Franciszkańskiej ulicy mają być napadnięci. Kto by lud dote-
go podniecał? Posądzana o to była fakcją rewolucyjna – Lelewel. Na Lesznie wieszano por-
trety Rożnieckiego naprzeciwko więzienia Karmelitów. Tam dały się słyszeć okrzyki między
wieszającymi: „Niech żyje Lelewel  d y k t a t o r!” Koło Nowolipia podobnie imię Lelewela
wykrzykiwano. Złapany stróż ministerium spraw wewnętrznych miał przy sobie pieniądze:
rozdawał ruble i poił lud, aby tak wykrzykiwał. Wszystko to czynił ajent pruski p. Szmidt,
ażeby pozorem zawichrzeń utwierdzać w mniemaniu prawych nawet Polaków dyktaturę nie-
czynną, a zatem bardzo Moskwie potrzebną. Na ulicy Mostowej był ktoś, co pospólstwu broń
rozdawał zapewniając, „iż to czyni z polecenia Lelewela”. Być może, że nie sam tylko konsul
pruski te płonne w interesie dyktatury podejmował starania. Gazety przybrały ton zuchwal-
szy; niektórzy publicyści, między nimi szczególniej Dominik Krysiński, były deputowany
warszawski, który od początku drukował ulotne filipiki przeciwko kamaryli (tak bowiem na-
zywał gabinet dyktatora), weszli na właściwe stanowisko uważania i oceniania dyktatury. „Po
co ta władza absolutna? – zapytywali się. – Czyny Chłopickiego przed sejmem, jako i po sej-
mie są tego rodzaju, tej natury, iż aby były spełniane, rząd ograniczony aż nadto był dosta-
teczny. Do organizowania siły zbrojnej nie potrzeba było nieograniczonej dyktatury. Zapał w
narodzie tak jest wielki, tak nadzwyczajny, iżby życzyć należało, aby energia władz chciała
choć w części tylko temu zapałowi, temu świętemu ogniowi odpowiedzieć. Wszystkie rządo-
we rozkazy wykonywane są z jak największą ze strony narodu ochoczością. Zachodzi tylko
pytanie: czy te rozkazy, plany urządzenia ze strony władzy z takim samym entuzjazmem, z
taką samą szybkością i  z n a j o m o ś c i ą  r z e c z y  do wykonania są podawane? Do cze-
góż więcej potrzeba było dyktatury? Może do mianowania władz, tak cywilnych, jak woj-
skowych? Ale na to władza króla konstytucyjnego wystarcza. Może do karania wykraczają-
cych przeciwko karności wojskowej? Ale kodeks wojskowy francuski przewiduje wszelkie
przypadki tego rodzaju. Może do nadzwyczajnych zasiłków? Ale naród żadnych ofiar nie
odmawia – owszem wyprzedza żądania władzy. Do czegóż tedy ta władza jest potrzebna? –
zapytywali się dalej. – N i k t  j e j  n i e  c z u j e, n i k t  n i e  p o s t r z e g a, ż e  i s t n i e-
j e !” Ta dowcipna krytyka Dominika Krysińskiego miała swój cel: okazać, „że ta potężna
dyktatura, która nie zatrważa bynajmniej i nie ambarasuje narodu, bardzo ambarasuje i tur-
buje tych, co są autorami tej  n i e s z c z ę ś l i w e j  kombinacji”; wyraża on potem skryte
życzenie fakcji tymi słowy: „żeby przynajmniej choć jakiś mały spiseczek, mały jaki zama-
szek można odkryć...” itd. (,,Dziennik Powszechny” z dnia 31 grudnia). Z tego pokazuje się,
że nie sam tylko Ludwik Filip umie uciekać się w potrzebie do zmyślonych niebezpieczeństw,
bo ta sztuka i u nas dobrze była znana. Spisku żadnego nie było. Na Bank nie napadnięto;
Żyda żadnego nie  w y r z n i ę t o  (jak się wyrażał Dominik Krysiński), wilia odbyła się naj-
spokojniej; ale trudno wypowiedzieć, jakie z tych wieści urosły niechęci, jakie nawet zajścia
osobiste między  h r a b i a m i  i  r e w o l u c j o n i s t a m i.

Plotki napełniały przedpokoje dyktatora. Rewolucjoniści dawali do tego powód schadzka-
mi swymi w dwóch kawiarniach, mających w ciągu powstania przybrać głośne, a dla partii
rewolucyjnej nie bardzo zaszczytne nazwania „Marysi” i „Honoratki”. Wiersze, śpiewy, mo-
wy na tych posiedzeniach równie jak druk ubliżały dyktatorowi. Żołnierski absolutyzm szedł
w poniewierkę; młodzież nie knowała żadnych zamachów, lecz znajdowała upodobanie w
wyśmiewaniu bezczynnej, bezsilnej, choć nieograniczonej władzy. Zwykle na tych schadz-
kach obierano prezesa, który w czerwonej czapce z piórem grał rolę „dyktatora”. Wszędzie
była jednaka małość; w partiach i w rządzie, nawet we wzajemnej między fakcjami nienawi-
ści. Lecz zwłoka w działaniu, lecz nienaturalne zatrzymanie postępu rzeczy w mieście inne
jeszcze, daleko niebezpieczniejsze skutki za sobą pociągały. Za obrębem tych fakcyj poli-
tycznych, których charakter skreśliłem, był lud stolicy, który do żadnej fakcji nie należał,
który miał swoje oddzielne wyobrażenia, oddzielne rozumienie tej sprawy. Ten lud – na co u
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nas nigdy nie obracano baczniejszego względu – podnosząc broń przeciwko wielkiemu księ-
ciu, nie tylko powstawał dla miłości ojczyzny, która go jak innych mieszkańców kraju oży-
wiała, ale zarazem dla miejscowych, bardzo ważnych pobudek. Królestwo Kongresowe skła-
dały te trzy części: konstytucja liberalna, wielki książę samowładny i policja tajna systema-
tyczna, uorganizowana, rozgałęziona. Dyskrecjonalna władza carewicza, rozciągłość jego
despotyzmu objawiały się najdobitniej w policji tajnej. Szpiegi były przedmiotem powszech-
nej odrazy, powszechnych rozmów, powszechnej bojaźni przez lat kilkanaście w Warszawie.
Pospólstwo stolicy nienawidziło Konstantego, Moskwy i całego porządku rzeczy w tych
ajentach arbitralnej władzy brata cesarskiego. Gdy wojska moskiewskie ustąpiły z Polski, to
obrzydzenie, ta nienawiść obróciły się zarazem w uczucie zemsty. Nie masz stolicy, która by
nie pragnęła przed wojną ubezpieczyć się u siebie; nie masz pospólstwa, które by w czasach
krytycznych, w czasach niebezpieczeństw najpierwej nie pomyślało o swych wewnętrznych
wrogach, które by przede wszystkim nie chciało wniwecz obrócić swego domowego nie-
przyjaciela. Policją tajną, ten fatalny remanent przeszłego rządu, uważano w Warszawie za
domowego nieprzyjaciela. Bruk rewolucyjny koniecznie takiej krwi potrzebuje, aby kamienie
jego na swym miejscu spokojnie doleżały. Rewolucja w Warszawie bez szubienicy dla szpie-
gów moskiewskich, bez rusztowania dla narzędzi obcego despotyzmu jest rzeczą dla pewnej
klasy mieszkańców tego miasta niesłychaną, niepojętą. Ale nadaremno domagało się pospól-
stwo warszawskie sądu i kary na szpiegów. Arystokraci twierdzili, iż zemsta byłaby nieszla-
chetna; konstytucjoniści nie postrzegali w kodeksie kary na to przestępstwo opatrzonej; re-
wolucjoniści z tym obruszeniem pospolitego ludu nie wchodzili w żadne porozumienie. Tym
sposobem szerzyła się wewnętrzna fermentacja, od samego początku sposobiąca się do dal-
szych konsekwencyj, wypadków 15 sierpnia. Wiadomość, że różne ważne papiery szpiegow-
skie gdzieś zniknęły w pierwszych dniach rewolucji, zaostrzała niemałą już z tego powodu
niechęć publiczną, a zarazem wzniecała podejrzliwość: „czyli nie dla utajenia  z n a k o m i-
t y c h  n a z w i s k  te papiery zatracono?” Prócz szpiegów różnego gatunku, prócz wielu
członków jawnej policji do tajemnych posług za przeszłego rządu używanych, zwracali na
siebie uwagę ci urzędnicy, którzy z wyższego rozkazu łamali konstytucją, mianowicie człon-
kowie komitetów śledczych, członkowie sądów wojennych, inkwizytorowie i różni inni cie-
miężyciele. Wielu z nich jeszcze urzędowało. Wielu znanych szpiegów chodziło wolno po
ulicach; wielu uwięziono, nic względem nich nie przedsiębiorąc. Rada Municypalna patrzała
przez szpary, jeśli który ze szpiegów jej straży powierzonych umknął z więzienia. Gazeciarze
poważnie roztrząsali kwestią: czy jest prawo na szpiegów? Jedni naciągali wyobrażenia ko-
deksowe do tych winowajców, uważając ich to za potwarców, to za zbrodniarzy stanu, którzy
łamali konstytucją, i cytując artykuły kodeksu, według których mogliby być ci donosiciele
nawet śmiercią karani na mocy praw krajowych. Drudzy zaprzeczali, iż jako żywo nie było
żadnej na to kary w kodeksie, i utrzymywali, że tylko dyktator coś względem szpiegów po-
stanowić może.

Wtem prawie na sam Nowy Rok zdarzyć się przypadek, który silnie poruszył stolicę i w
opinii pierwszy stanowczy cios zadał dyktaturze. Henryk Łubieński ułatwił ucieczkę byłemu
wiceprezydentowi miasta Warszawy Mateuszowi Lubowidzkiemu, naczelnikowi wielu policji
tajnych i całej jawnej policji za wielkiego księcia. Wiceprezydent, ranny w Belwederze, leżał
potem w szpitalu ujazdowskim pod strażą wojskową. Gubernator miasta Szembek pozwolił
widywać się z nim osobom, które do jego familii należały. W dniu 30 grudnia Józef Lubo-
widzki, wiceprezes Banku, brat rodzony Mateusza, wyjednał u generała gubernatora Woj-
czyńskiego pozwolenie przeniesienia go dla dalszej kuracji do swego domu. Pozwolenie to
Józef Lubowidzki okazał dyrektorowi szpitala Celińskiemu w dniu 1 stycznia z oświadcze-
niem, że ku wieczorowi albo on sam, albo Henryk Łubieński przybyć nie omieszka dla wy-
wiezienia rannego do miasta. Jakoż około godziny 6 wieczorem tegoż dnia Henryk Łubieński
przybywa dorożką do koszar ujazdowskich, bierze z sobą rannego i ukrywa w pałacu Łubień-
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skich w przygotowanym na ten cel ciemnym pokoju. W parę godzin potem pan Bontani,
dziedzic dóbr Kępic w województwie krakowskim, z panem Zdanowskim, sąsiadem swoim,
zajechali końmi pocztowymi przed pałac Łubieńskich i wraz z rannym Lubowidzkim na całą
noc ruszyli ku granicy, skąd wiceprezydent umknął do Szląska. Zdarzenie to pojątrzyło nie-
słychanie umysły na szpiegów; powstawano na Łubieńskich, powstawano na partią tak zwaną
Lubeckiego, która dyktatora opanowała i sprawę powszechną narażała na zgubę. Z procesu
Lubowidzkiego spodziewano się wielu ważnych odkryć. Dyktator znalazł się w niemiłym
położeniu: trzeba mu było Łubieńskich z tylu miejsc rugować, Henryka Łubieńskiego aresz-
tować i pod sąd oddać! Ta sprawa szpiegów i Łubieńskich zmusiła na koniec Chłopickiego na
pierwszych postanowić Komisją Rozpoznawczą, złożoną z jednego senatora, dwóch posłów i
dwóch obywateli stolicy, drugim zaś odjąć urzędy, które dotąd piastowali. Ostatnia koncesja
dla opinii przyszła mu z nadzwyczajną trudnością.105 Na miejscu Piotra Łubieńskiego do-
wódzcą Gwardii Narodowej został kasztelan Ostrowski, brat marszałka; miejsce Tomasza
Łubieńskiego, ministra spraw wewnętrznych, zastąpił Wincenty Niemojowski; a dyrekcją
Banku objął Albert Grzymała.

Prócz druku śmielej już występującego, pogłosek o kontrrewolucji i sprawy Łubieńskich,
manifest sejmowy niemało także zepsuł humoru dyktatorowi. Redaktorowie manifestu:
Prażmowski, Ignacy Miączyński, Michał Potocki, Stanisław Małachowski, Walenty Zwier-
kowski, Gustaw Małachowski, Konstanty Świdziński, Alojzy Biernacki, Joachim Lelewel,
pracę swoją ukończywszy na dniu 2 stycznia, poddali pod sąd deputacji czuwającej nad dyk-
taturą. Zaszły z tego względu żywe w deputacji rozprawy. Niektórzy jej członkowie mniema-
li, iż ze szkodą bezpieczeństwa publicznego pewne wyrażenia manifestu dotykały nie samej
tylko Rosji, lecz zarazem Austrii i Prus, wspólników tego państwa w rozbiorze Polski.
                                                

105 Taka była katastrofa, która Łubieńskim na czas niejaki do dalszych zabiegów w rewolucji zagrodziła pole.
Muszę tu względem tej szczególnej familii, która pod dyktaturą taki wpływ wywierała, przytoczyć zabawną
anegdotę. Niechaj się nikt nie dziwi, że cały ród Łubieńskich tyle ma dowcipu, tyle zręczności pod każdym
rządem, że tak w powstaniu, jak po upadku powstania, ze jakikolwiek stan jest Polski, umie do każdej władzy
trafiać: ten dowcip, tę zręczność odziedziczyli oni jakby puścizną po ojcu. Ojciec ich, były minister Księstwa
Warszawskiego pod panowaniem króla saskiego, posiadał niepospolity talent ujmowania sobie wszystkich tak
obywateli, jak i podwładnych urzędników. Umiał on nawet pozyskać sobie nieograniczone zaufanie i względy
panującego księcia, znanego z swej poczciwości i nabożeństwa. Do tego ostatniego trafiał minister Łubieński
przez kapelana, królewskiego faworyta, z którym w ścisłe wszedłszy stosunki nie zaniedbywał i złotem ich
umacniać. Kazał w swym pałacu urządzić kaplicę, ażeby tym sposobem częściej zwabiać do siebie potrzebnego
przyjaciela, zapraszając go ze mszą, do słuchania spowiedzi siebie i całej dość licznej rodziny. Tę fatygę przy-
kładnego kapłana za każdą razą hojnie nagradzał. Po spowiedzi minister sprawiedliwości z całą familią słuchał
mszy  l e ż ą c  k r z y ż e m. Spowiednik królewski nie mógł patrzyć bez rozrzewnienia na pobożnego starca,
ministra, dającego tak piękny przykład dzieciom; odprawiwszy zatem mszę i wziąwszy honorarium pobiegł
jednego razu do króla i z uniesieniem opowiadał mu postępek Łubieńskiego, zapewniając monarchę, że w obu-
dwu krajach pod berłem jego będących, w Polszcze i Saksonii, nie ma  t a k  c n o t l i w e g o  p o d d a n e g o!
Król, pomimo że wiedział już o przykładnej pobożności swego ministra (widując go nieraz klęczącego w swej
kaplicy zamkowej przy drzwiach, Łubieński bowiem umyślnie obierał porę do interesów, kiedy król był na
mszy), chciał się wszelako naocznie przekonać o rzetelności tego, co mu kapelan oznajmił. Polecił więc spo-
wiednikowi swemu, aby, jeżeli go minister sprawiedliwości znowu do tej pobożnej usługi zaprosi, dał mu znać o
tym przed dopełnieniem aktu. Nie trzeba było długo na to czekać królowi. Kapelan królewski rad był najczęściej
spowiadać ministra, a minister, sekretnie przez niego o życzeniu króla uwiadomiony, w krótkim czasie wynalazł
powód i potrzebę nowego usprawiedliwienia się przed Bogiem. Udał się zatem minister do kapelana; zaprasza-
jąc go wymieniał pobudki do skruchy i ciężkie zgryzoty sumienia; na koniec spowiednik wyznaczył dzień i
godzinę i króla zawiadomił.

Wtedy miała miejsce zabawna scena obłudy ministerialnej i monarchicznej łatwowierności. Minister, tak jak
zwykle, z całą familią spowiadał się, a po spowiedzi słuchał mszy leżąc krzyżem. W czasie tego aktu król zje-
chał przed pałac i wszedł zaraz do kaplicy; a widząc swego ministra zalanego łzami skruchy, leżącego krzyżem,
sam także przykląkł i odmawiał modlitwy. Po mszy minister udawał nieskończenie wielki ambaras niby z przy-
bycia niespodziewanego gościa. Lecz król zbliżył się do niego, oświadczył mu swoje najwyższe ukontentowanie
i dodał, iż rad by widzieć wszystkich swych ministrów naśladujących go tak w publicznym, jak prywatnym
życiu.
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Wzgląd dyplomatyczny na te dwa ościenne gabinety zalecał, według nich, większe w wynu-
rzeniu skarg i zażaleń narodowych umiarkowanie; życzono sobie w deputacji wyraźniejszej
linii demarkacyjnej, oddzielającej w tej mierze Prusy i Austrią od Moskwy; ile że dość wcze-
śnie przezorność dyplomatyczna jednemu z tych dwóch dworów polską koronę ofiarować
przedsiębrała. Książę Czartoryski narzekał na pośpiech mogący zawikłać położenie narodu
przez zawcześne, jak sądził, oświadczenia sejmowe, tym bardziej iż między duchem manife-
stu a postępkami i ogólną polityką dyktatora jawna sprzeczność zachodziła. Nadto upatrywał
on w wyliczaniu krzywd narodowi polskiemu przez Moskwę wyrządzonych niejakie ubliże-
nie pamięci Aleksandra, o którego dobrych chęciach dla Polski mówił z tej okazji żywo i
wiele; zapominając, iż w gabinecie rosyjskim, którego tak długo był czynnym członkiem,
najlepsze dla narodu polskiego chęci mogły być tylko albo przemijającym kaprysem północ-
nego absolutyzmu, albo podejściem, daleko od jawnej dzikości niebezpieczniejszym dla na-
rodu polskiego, a w każdym razie ze strony Moskwy tylko  b ł ę d e m  s t a n u, dla niej sa-
mej fatalnym, a tym samym żadną miarą służyć nie mogącym za podstawę naszej w stosun-
kach z tym mocarstwem polityki; zapominając nareszcie, iż jeżeli w rzeczy samej były dobre
chęci w sercu Aleksandra, ten romans młodszych lat carowych, tę latorośl zaszczepioną ręką
Czartoryskiego, u kończyn wegetacji wyziębiło i w nierozwitym jeszcze kwiecie ścięło
tchnienie polarne, tchnienie pustym – bo wiedzieć to należy, iż żadna oaza polityczna w tym
klimacie, pod tym stopniem geograficznej szerokości zakwitnąć nie może. Odwodziły te
wspomnienia osobistej przyjaźni z Aleksandrem księcia Czartoryskiego od ściągnienia ręki
do podpisu manifestu tak dalece, iż gdy się wahać począł, Pac chciał go wyprzedzić i pierw-
szy swoim podpisem dzieło redakcji opatrzyć. Podpisał jednak książę jako pierwszy z rzędu
senator, idąc za większością głosów deputacji, która ten manifest przyjęła; po czym z deputa-
cji wyznaczeni zostali książę Radziwiłł wojewoda i poseł Jan Ledóchowski, ażeby Chłopic-
kiego uwiadomili o przyjęciu, podpisaniu i niezwłocznym podaniu do druku manifestu sej-
mowego. Dyktator sprzeciwiał się temu ze wszystkich sił swoich, twierdził, iż drukować nie
pozwoli, groził nawet delegowanym deputacji, iż jeśliby to nastąpiło, kontrmanifest ze swej
strony ogłosi. Zły humor Chłopickiego rzadko się kiedy obchodził bez oznak powierzchow-
nych, tupania nogami i wybijania pięściami o drzwi lub stoły; tak dalece wyższa nad umysł
władza i nad chęci wyższe położenie czyniły tego człowieka niewolnikiem każdego gniewu,
każdego uniesienia. Nie przeraziło to jednak Ledóchowskiego, który mało zważając na odka-
zy dyktatora, za każdym jego oświadczeniem, „iż drukować manifestu nie pozwoli”, zapew-
niał najuroczyściej, iż natychmiast drukowany będzie. Jakoż rzeczywiście nazajutrz wyszedł
w „Kurierze Polskim” – ale bez podpisów! Treść tego pisma głośnego w Europie, chwalone-
go z stylu i powagi, da się zawrzeć w kilku wierszach: „Narzucone części Polski (Królestwu
Kongresowemu) dowolnie warunki przez kongres wiedeński zgwałcone zostały przez Mo-
skwę; również nie dotrzymała Moskwa swobód zaręczonych ziemiom polskim stanowiącym
część integralną tego państwa”; z czego redakcja manifestu wyprowadza wniosek: „iż wszel-
kie przymierze pomiędzy władzą a narodem zerwane zostało, że naród ten stał się niewolni-
kiem, któremu w każdej chwili kajdany zrzucić i na oręż przekuć wolno”. Zasada manifestu, a
tym samym zasada rewolucji przez sejm położona, jest więc ta: „Ponieważ car nie dotrzymał
konstytucji, przeto i my jemu nie dotrzymujem posłuszeństwa – z gwałtów i nadużyć władzy,
z wykroczeń przeciwko konstytucji wzięło początek powstanie  n a r o d u  p r z e c i w k o
w ł a d z y.” Aby zaś tej walce między narodem i królem przysporzyć środków, aby tę walkę
o swobody konstytucyjne uczynić podobną, kładzie manifest po wyliczeniu obelg i krzywd
miejscowych, przyzwoitszym zapewne gazecie, jak monumentalnemu woli narodowej wyra-
żeniu, to uroczyste oświadczenie: „Powstał naród polski z poniżenia i podległości z męskim
przedsięwzięciem niepowrócenia więcej do więzów, które skruszył, niezłożenia oręża przod-
ków, póki nie wywalczy niepodległości i potęgi, j e d y n e j  s w o b ó d  r ę k o j m i, póki
nie zabezpieczy sobie tych swobód, których domagać się jako zaszczytnej puścizny przódków



136

i naglącej potrzeby wieku podwójne ma prawo; póki nie połączy się z braćmi ujarzmionymi
przez dwór petersburski, z tego jarzma ich nie wyzwoli i swobód swoich wolności i niepodle-
głości uczestnikami nie uczyni.”

W przyznaniu, że naród polski powstał dlatego, iż Moskwa zgwałciła warunki  n a r z u-
c o n e  przez kongres wiedeński Polszcze nadwiślańskiej, mieściło się inne przyznanie: „że
naród polski nie byłby wcale powstał, gdyby te warunki, to jest konstytucja, przez Moskwę
zgwałcone nie zostały”. Rozumując tedy loicznie, powiadam, iż sejm tym manifestem uznał
nasamprzód  c z w a r t y  r o z b i ó r  P o l s k i, to jest Królestwo Polskie z części Księstwa
Warszawskiego zbudowane przez kongres wiedeński, bo wyszedł z tego punktu jako z zasady
przeciwko Moskwie; a po wtóre, że ustanawiając za powód rewolucji wykroczenia władzy
przeciwko ustawie konstytucyjnej wyrzekł to, co w istocie rzeczy, co w prawdzie historycznej
nie ma, i nie może mieć, żadnego ugruntowania. Ze wszystkiego, co dotąd o naturze rozbioru,
o stanie rozszarpanego kraju, szczególniej zaś o stosunkach Polski kongresowej z carstwem
napomknąłem, wypada: że gdyby była Moskwa nie tłumiła konstytucjonalizmu nad Wisłą,
gdyby była dochowała święcie obietnic zaręczonych Litwie i Rusi, powstanie narodu polskie-
go z rosnącej swobody byłoby jeszcze łatwiej i prędzej niżeli z rosnącego wyniknęło ucisku.
Ta prawda leży ukryta jak nasienie odrodzenia w naturze naszego upadku. Po cóż, pytam się,
obwijać w omylne, niby chciwość sąsiedzką ugłaskać mające pozory to, co na słuszniejszym,
starszym i lepszym prawie spoczywało? Po co szukać powodów do powstania w konstytucji,
kiedy się one mieściły w ziemi, w pierwszym rozbiorze kraju, w pierwszej potrzebie ludu?
Powiedzieć, „żeśmy powstali dla gwałtów konstytucyjnych”, nie byłoż to przy jasnym świetle
dziennym torować drogę dwóm sąsiedzkim gabinetom do interwencji nawet zbrojnej, mającej
na celu pojednanie narodu polskiego z królem? Nie byłoż to nawet samemu królowi nastrę-
czać sposobność do zakończenia tego  d o m o w e g o  r o z t e r k u  ugodą, którą by na mocy
manifestu sejmowego dwa ościenne dwory wygrozić, a postronne francuski i angielski po
przyjacielsku wyrezonować mogły? Czyliżby nie mógł powiedzieć Mikołaj: „Piszecie, żeście
powstali dla nadużyć mojego rządu, mojego brata – ja rząd zmienię, brata usuwam, a więc
złóżcie broń.” Rzeczywiście powinien by był tak postąpić sobie na razie, gdyby był miał co-
kolwiek więcej rozumu, cokolwiek mniej dumy. Nie oskarżam chęci redaktorów manifestu;
nie mam w podejrzeniu obudwu izb, jakoby skrycie do tego celu zmierzały. Lecz powinno-
ścią moją być sądzę ochwiać tym rozumowaniem grunt, podstawę manifestu w przekonaniu
jego licznych jeszcze wielbicieli. Akta tak publiczne, tak uroczyste, akta cechowane piętnem
woli ogólnej, mające objawiać wolę narodu, winny być ściślej ważone. Redaktorowie manife-
stu i izby, które ich dzieło za swoje przyjęły, nigdy nie wyjdą z zarzutu; nagannej, niepojętej
w tym ważnym postępku letkomyślności... Zasadą powstania, myślą powstania nieśmiertelną
był rok 1772, nie rok 1815; była zatrata jestestwa politycznego w narodzie pełnym życia i
siły, a nie drobne miejscowe skutki tego nieszczęścia, nad którymi się wymownie rozszerza
manifest, jako to: cenzura, policja tajna, Newachowicz, brutalstwa wielkiego księcia i fiska-
lizm Lubeckiego. Ale nawet tchnie to pismo egoizmem kawałka względem ogółu Polski,
egoizmem części nadwiślańskiej względem gubernij. Ponieważ nie dotrzymał nam car kon-
stytucji (tak się wyraża sejm kongresowy), więc bierzemy się do oręża i was, współbracia w
Litwie i na Rusi, wzywamy: p o w s t a ń c i e, albowiem nam potrzeba potęgi, tej  j e d y n e j
s w o b ó d  r ę k o j m i. Co się znaczyło: „Powstawajcie, aby nas car nie wychłostał żelazną
rózgą, knutem, za ten akt nieposłuszeństwa, powstawajcie w obronie naszych; swobód, naszej
nadwiślańskiej wolności mówienia, pisania, a szczególniej  s e j m o w a n i a, aby na przy-
szłość nie było żadnych dodatkowych do konstytucji artykułów, porywania posłów i eskorto-
wania spod rogatek do domu; przede wszystkim zaś, aby nam wolno było przy drzwiach
otwartych obradować, a potem  u r z ę d o w a ć.” Więc swobody kongresu wiedońskiego,
więc ustawy monarchii konstytucyjnej, a nic innego, więc obrona i ubezpieczenie tych swo-
bód były powodem, dla którego ziemie zabrane miały wejść w przymierze z 29 listopada?
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Więc tylko konstytucja wiedeńska, ten dar obłudy, ten utwór chwilowego kaprysu samowład-
nej Północy, ten krótki, przemijający umizg Aleksandra, którym chciał na moment pochlebić
wyobrażeniom liberalnej Europy, miały być celem, ponętą i nagrodą krwawego boju Polski z
Moskwą?” Jakaż małość pojęć! Jaka głęboka nieznajomość potrzeb, położenia i ducha naro-
dowego! Potrzeba było  p o t ę g i  sejmowi dla ubezpieczenia konstytucji. Nie powstawał
przeciwko państwu moskiewskiemu; wyraźnie się protestował, że nie powodowała nim żadna
nienawiść narodowa przeciw Rosjanom, w i e l k i e m u  j a k  m y  s z c z e p o w i  s ł a-
w i a ń s k i e g o  r o d u; powstawał jedynie przeciwko  k r ó l o w i. A zatem: nie państwo z
państwem, nie naród polski z hordą moskiewską piętnem tatarskiego jarzma nacechowaną na
czole, jak bywało po wszystkie czasy, nie ten wielki historyczny interes Sławiańszczyzny,
który od dziesięciu wieków stawiał Polskę na przednich czatach w boju z barbarzyństwem
wszelkiego gatunku, z wszelką dzikością, czy wędrowną, czy stałe zyskującą posady, ale tyl-
ko fikcja konstytucyjna z inną fikcją miały iść w zapasy.

Lecz mniejsza o zasadę powstania objawioną w manifeście. To, o czym manifest nie
wspomniał, czego w nim nie masz, a co się powinno było na czele jego znajdować, zasługuje
na wzgląd daleko baczniejszy. Sejm jakożkolwiek bądź oświadczał wyraźnie: że naród żąda
swobód i tej potęgi materialnej, która jest jedyną ich gwarancją, a tym samym żąda powięk-
szenia granic, połączenia się z prowincjami polskimi zabranymi przez Rosją. Taka jest osno-
wa manifestu. Ale to było żądanie ogólne. Należało koniecznie bliżej oznaczyć: 1. warunki i
zasady niepodległości, 2. sposób połączenia się z ujarzmionymi braćmi. Pierwszy artykuł
konstytucji, której zgwałcenie naznaczono za przyczynę powstania, kojarzył Polskę kongre-
sową z Moskwą. Tego artykułu manifest nie uchyla. Nie powiada, że stosunki jednego kraju z
drugim zerwane zostały; utrzymuje tylko: „że w kraju wszelkie przymierze między narodem a
władzą zerwane zostało”. Zrywać przymierze z władzą nie jest to ją jeszcze obalać – jest to
się tylko  b u n t o w a ć. Manifest ani słowa nie powiedział o  k r ó l u: czy pozostaje nadal,
czy jest złożony z tronu? Redaktorowie manifestu tłumaczyli się potem, iż do rozstrzygnienia
tej kwestii nie mieli upoważnienia od sejmu. Gdy szło o manifest, marszałek sejmowy oznaj-
mił, iż sesja 18 grudnia w  c z ę ś c i  potrzebę tego aktu przed obcymi mocarstwy zastępuje.
Cóż zdziałała sesja 18 grudnia?  U z n a ł a  ruch 29 listopada za rzecz narodową. Lecz Lele-
wel i inni sejmujący twierdzili z początku, że nie wiedzą, czego pragnie rewolucja 29-go; stąd
ich maksyma: „Trzeba odgadywać rewolucją.” Utrzymywano to i po upadku klubu. Więc
sesja 18 grudnia uznawała rewolucją, nie wiedząc, czego rewolucja żąda. W tej mierze idę
tylko za faktami. A ponieważ sesja 18-go tego nie wiedziała, rzecz przeto naturalna, iż i mani-
fest, który był częścią wypływem, częścią obrazem sesji 18-go, tego wiedzieć nie mógł. Za-
męt pojęć, który z tego względu w manifeście panuje, jest skutkiem naturalnym ogólnego
kierunku sprawy i zamętu pojęć, który z tego względu panował w sejmie i w rządzie. Wojsko
miało jasne wyobrażenia; naród podzielał przekonanie wojska. Wojsko i naród chciało walki
z Moskwą; pojmowało walkę kraju z krajem. Lecz ci, co naród reprezentowali, nie mogli tego
w swoim akcie jasno wyrazić. Pomimo entuzjazmu rosnącego w interesie niepodległości i
potęgi, Mikołaj był tedy królem, jeszcze w styczniu; był królem z prawa, na mocy którego
izby obradowały, chociaż przestał nim być de facto w nocy 29 listopada. Manifest potrzebo-
wał oczywiście dodatku, który by Mikołaja urzędownie z tronu złożył. Przeto detronizacja i
wiele innych punktów stanowczych, zapadłych już w opinii, należących do kategorii faktów,
a w manifeście nie objętych, miały się stać dalszą działań sejmowych osnową; będą one
przedmiotem naszego, że tak rzekę, prawodawstwa rewolucyjnego, w którym sejm leniwo
zdążając za wypadkami, a nie poczynając ich z siebie, zawsze, jak obaczymy, będzie potrze-
bował długiego czasu, żeby to  u z n a ć, co się stało od dawna, czego nie uznać nigdy nie
mógł.

Powrót Wyleżyńskiego z Petersburga dalej, zdaniem moim, rzecz pomknął niżeli manifest
sejmowy. Wyleżyński przybył do Warszawy dnia 7 stycznia; przywiózł z sobą ekspedycją od
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ministra sekretarza stanu do Sobolewskiego, prezydującego w Radzie Administracyjnej.
Dyktator zwołał zaraz Radę Najwyższą, wobec której rozpieczętował pisma z Petersburga
otrzymane, Stefan Grabowski zalecał ścisłe dopełnienie rozkazów cesarskich objętych w ode-
zwie do Polaków z dnia 17 grudnia. Ta odezwa zawierała w treści: aby Rada Administracyjna
Królestwa natychmiast wróciła do obowiązków w swoim pierwotnym składzie tudzież ażeby
po odebraniu tego rozkazu wszystkie korpusy wojska polskiego wyruszyły niezwłocznie do
Płocka, które miasto car za miejsce połączenia dla armii Królestwa naznaczał. Prócz tego
rozkazywał car tym wszystkim, którzy  n i e p r a w n i e  d o  b r o n i  s i ę  w z i ę l i, złożyć
takową; w imieniu zaś jego dziękował Grabowski Chłopickiemu za dotychczasowe  u t r z y-
m y w a n i e  p o r z ą d k u  w Królestwie. Członkowie Rady Najwyższej zastanawiali się, co
dalej czynić? Chłopicki oświadczał im stanowczo, że nie weźmie na swą odpowiedzialność
zerwanie zaczętych z cesarzem negocjacyj. Władysław Ostrowski uwiadomił o tym deputacją
dozorczą, która zamiast złożyć natychmiast dyktatora z urzędu, m i l c z y ć, jak dotąd, posta-
nowiła. Według relacji Wyleżyńskiego, Jezierski miał także powrócić za dni kilka z Peters-
burga. Nie czekając na jego przybycie Chłopicki wydał dnia 7 stycznia uniwersał zwołujący
obiedwie izby na dzień 17 stycznia, „z powodu nastałoj potrzeby wyrzeczenia przez repre-
zentantów narodu względem dalszych sposobów zabezpieczenia bytu narodowego i obmyśle-
nia stosownych do tego celu działań”. Publiczność nie odgadywała jeszcze celu i potrzeby
tego nowego izb sejmowych zebrania.

Przenieśmy się teraz na moment ze stolicy Polski do stolicy państwa moskiewskiego. Kie-
dy powstanie rozpoczęte w Warszawie dla dźwignienia z upadku narodu polskiego ochwiewa
od samego początku jednych zła wola, drugich niewiara w siłę kraju, trzecich obawa zaburzeń
i wojny domowej – w Petersburgu tymczasem rzeczy szły cokolwiek prędzej i energiczniej.
Jeden okrzyk, okrzyk: hurra, okrzyk narodowy nastajaszczej106 tatarskiej Moskwy od razu
rozstrzygnął kwestią. Kiedy my się protestujemy, że nie chcemy wojny z Rosją, kiedy
oświadczamy, że powstaliśmy tylko przeciwko  k r ó l o w i, kiedy Moskalów nazywamy
w i e l k i m  j a k  m y  s z c z e p e m  s ł a w i a ń s k i e g o  r o d u, Moskwa cała na pierw-
szą wiadomość insurekcji w Polszcze z gruntu się zatrzęsła, ocuciła w sobie natychmiast starą
jak wieki nienawiść, uznała tę sprawę za rzecz swoją narodową i wyrzekła przeciwko nam
piorunujące delenda Carthago okrzykiem: hurra, okrzykiem jednomyślnym w poprzek i
wzdłuż tego niezmiernego kraju. Na koniec, kiedy my rozprawiamy, Moskale działają, kiedy
my sejmujemy w Warszawie, oni się tymczasem uzbrajają i przedsiębiorą stanowcze środki,
aby Litwa nie powstała! Jakże bolesne, jak zawstydzające są te prawdy! Ale oby zaszły do
dalekiej potomności, oby na grobach naszych położono ten napis: zginęliśmy nie dla braku
sił, ale dlatego, żeśmy tych sił użyć nie umieli, żeśmy dali czas Moskwie wyjść z ciężkiej
niemocy. Car, w miarę im dokładniejsze przychodziły wiadomości o wypadkach w Warsza-
wie, zaostrzał swą mowę. Celem jego było obudzić głęboką, historyczną, rasową antypatią;
zaszczepiał w lud swój fanatyzm; kazał sobie ponowić przysięgę wierności i sam przysięgał
narodowi, „że poty nie złoży oręża, nie pierwej spocznie, póki ostatni z buntowników pol-
skich nie zostanie ukarany”. Tym kształtem energia północnego despotycznego rządu i fana-
tyzm barbarzyństwa sposobiły się do walki z umiarkowaniem, słodkością i bezczynnością
władzy powstającego narodu. W tym stanie rzeczy Lubecki i Jezierski kończyli długą podróż
swoją do Petersburga. Lubecki jeszcze przed wyjazdem z Warszawy zwątpił był o skutku tej
misji. Obadwa zatrzymali się w Narwie z rozkazu cesarza. Minister skarbu otrzymał tu list
ministra sekretarza stanu treści następującej: „Monarcha nie zna przyczyn, które spowodo-
wały księcia do przedsiębrania tej podróży; jeżeli zaszłe niedawno w Warszawie wypadki
skłoniły go do przyjęcia poselstwa od władzy nie wynikającej z woli monarchy, cesarz nie
może mu dać posłuchania, nie może pozwolić, żeby przybył do stolicy; jeżeli zaś cel tej po-
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dróży da się pogodzić z obowiązkami urzędu, który książę winien zaufaniu swego monarchy,
cesarz pozwoli mu stawić się i udzieli mu jako ministrowi skarbu Królestwa Polskiego posłu-
chanie.” Nadmieniał także Grabowski, „iż i hrabia Jezierski nie w innym charakterze, tylko
jako poseł na sejm Królestwa może zyskać pozwolenie udania się do Petersburga”. Lubecki
odpisał z Narwi pod datą 23 grudnia, jak następuje: „W tej chwili odbieram list, w którym
mnie zawiadamiasz, generale, o woli monarchy względem mnie i hrabiego Jezierskiego; po-
śpieszam więc wyjawić przyczyny, które nas spowodowały do przedsięwzięcia tej podróży. Z
polecenia Rady Administracyjnej mając złożyć u stóp tronu raport o wszystkim, co się stało w
Warszawie, chcę  j a k o  m i n i s t e r  k r ó l e w s k i  donieść monarsze o wszystkich szcze-
gółach, których byłem świadkiem, i nigdy nie byłbym przyjmował  p o l e c e n i a  s t a w a ć
p r z e d  m o n a r c h ą  p o d  j a k i m k o l w i e k  i n n y m  t y t u ł e m. Gdy list generała
zawiadamia mnie, iż Najjaśniejszy Pan raczy mnie przyjąć w takim przypadku i udzielić mnie
posłuchanie, a zarazem dozwoli stawić się hrabiemu Jezierskiemu, posłowi na sejm, tedy pro-
szę nam wyjednać najwyższe pozwolenie do odbywania dalszej podróży do Petersburga.”
Wskutek tego listu obadwa, Lubecki i Jezierski, otrzymali żądane pozwolenie i przybyli do
Petersburga w dniu 25 grudnia.

Każdy z nich miał osobne posłuchanie. Lubecki, jak listy z Petersburga oznajmowały, raz
tylko mówił z cesarzem. Jak wtedy rzecz polską wystawił, z której strony? – czy starał się
choć w części zadosyćuczynić obowiązkom misji, którą sam wywołał, o której sam także
zwątpił? – pozostanie zapewne na zawsze tajemnicą. Najpodobniej, że przypatrzywszy się
bliżej rzeczom, zamiast usprawiedliwienia powstańców i wytargowania, jak przyrzekał, kon-
cesyj u cesarza, używał całego dowcipu swego na usprawiedliwienie Rady Administracyjnej z
powodu jej niektórych, w Petersburgu dwuwykładnemu rozumieniu ulegających, postępków.
Jezierski mówił z carem kilka razy. Odprawował on poselstwo swoje najniegodniej, jak tylko
być może. Wyrażenia jego co do początków i dalszego obrotu rewolucji uwłaczały narodowi,
pod względem nawet konstytucyjnym. Przytoczę niektóre ustępy jego rozmowy z carem, bo
to nowe światło rzuci na sposób myślenia tych, co go do Petersburga wyprawili. „Powstanie,
które dnia 29 listopada wybuchnęło w Warszawie – w ten sposób wyrażał się Jezierski w ga-
binecie cesarza, w obecności Benkendorfa – było dziełem małej liczby młodych ludzi, ofice-
rów i uczniów; że tak jest, a nie inaczej, stwierdzają to wszystkie dotąd zebrane data wzglę-
dem okoliczności, które poprzedziły i zrządziły rewolucją, jako też i symptomata, które towa-
rzyszyły temu wydarzeniu; albowiem ci, którzy pierwsi powstali, nie mieli innych dowódz-
ców jak podoficerów i podporuczników; tylko przez okrzyk, jakoby Rosjanie zabijali naszych
żołnierzy, zdołali oni wciągnąć do działania pułk 4 liniowy i batalion saperów tudzież pospól-
stwo; poruszenie to nie zwiastowało ani oznaczonego celu, ani planu naprzód ułożonego. Do-
piero we dwa dni później obywatele uspokoili się na głos rządu, który przemawiał w imieniu
prawej władzy; wtedy uczuli oni konieczną potrzebę łączenia i uzbrojenia się dla obrony
swych własności przeciw wzburzonemu pospólstwu.” Wystawiać carowi, że powstanie 29-go
było zgrają rozbójników, przeciwko którym obywatele się uzbroili, nie był to zapewne najlep-
szy środek wyjednania jakichś koncesyj w Petersburgu pod wpływem insurekcji. Ale czyżby
kiedykolwiek Polska była upadła, czyliżby ją rozebrali sąsiedzi, gdyby takich jak Jezierski,
poseł garwoliński, nie miała obywateli? Car niełatwo dawał wiarę tym słowom posłannika
rewolucji, a raczej kontrrewolucji: „Pojmuję – rzekł – że w pierwszych chwilach obywatele
Warszawy uzbroili się i uorganizowali Straż Bezpieczeństwa dla bronienia swojej własności;
ale jakże wytłumaczyć te uzbrojenia nakazane w całym kraju, te zaciągi nowych żołnierzy, te
przygotowania do wojny? Przeciw komu uzbrajają się? Ze mnąż to chcą prowadzić wojnę?”
Na to odpowiadał Jezierski, iż obawa, aby odpowiedzialność za czyny kilku ludzi nie spadła
na cały naród, połączyła wszystkie serca i wszystkie chęci przez uczucia wspólnego niebez-
pieczeństwa; i że tylko wyraz zaspokajający ze strony monarchy tę obawę rozproszyć zdoła.
Wtedy Mikołaj zaczął wykładać zasady swojej polityki, tak źle znanej w Warszawie, tak źle
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pojętej przez Radę Administracyjną: „Jestem królem polskim – zawołał – i chcę nim pozo-
stać, ale nie mogę na nic takiego zezwolić, co by miało pozór koncesji, której się ode mnie
domagają w chwili buntu, z bronią w ręku. Gdybym to uczynił, zapomniałbym, com samemu
sobie winien na miejscu, gdzie mnie opatrzność postawiła. Niechaj mi zawierzą, nie mogę
chcieć, ażeby niewinny miał cierpieć za winnego. Postaw się WPan w moim położeniu. Czyż
mogę układać się z moimi poddanymi, ja, który jestem prawym ich monarchą? Czyż mogę
dozwolić, ażeby mi przepisywali warunki, pod jakimi zezwalają pozostać pod moimi prawa-
mi? Gdybym był tylko królem polskim, znajdowałbym się wpośród was, lecz jako cesarz ro-
syjski muszę mieć inne interesa na pieczy, muszę mieć wzgląd na godność, na honor wielkie-
go państwa. Nie chcę działać z pośpiechem, wskaż mi WPan środek, który by był godny króla
polskiego będącego zarazem cesarzem rosyjskim, ażeby rzeczy ułożyć; niczego więcej nie
pragnę.” Napomykał potem Mikołaj, że jedyną jego chęcią jest ułatwić wszelkie trudności
przez samych Polaków, dając do zrozumienia Jezierskiemu, że byle sami Polacy w Warsza-
wie kilka rusztowań narządzili dla twórców 29 listopada, on by się przychylił do ugody na
zasadzie takiego aktu posłuszeństwa i wierności. Co do połączenia zabranych prowincyj z
Królestwem, uważał to za rzecz niepodobną, mówiąc: „Mógłżebym chcieć dobrze uczynić
jednemu z krajów pod moim berłem zostających kosztem drugiego?” Natenczas Jezierski
„pozwolił sobie oświadczyć, że nie był przysposobiony wchodzić w te  g ł ę b o k i e  t a j e-
m n i c e  s t a n u”. Rozmowa skończyła się na tym, iż car zapewnił Jezierskiego, „że jeżeli
Polacy nie dopełnią rozkazów zamkniętych w odezwie z dnia 17 grudnia i staną w gotowości
do walki z wojskiem  p a n a  s w e g o, natenczas pierwszy wystrzał armatni z ich strony Pol-
skę wniwecz obróci”. Odchodzącemu Jezierskiemu polecił car, ażeby się udawał do Benken-
dorfa, ile by razy życzył sobie z nim mówić lub gdyby miał mu co udzielić; z czego Jezierski
zrobił taki użytek, iż napisał list do Benkendorfa (pod datą 28 grudnia) zapewniający w treści,
„że rewolucja nie była dziełem ani właścicieli ziemskich, ani kapitalistów, ani rękodzielni-
ków, ani naczelników fabryk, ani na koniec urzędników; że po prostu była ona skutkiem
obawy; że on (Jezierski) jest przekonany razem ze wszystkimi dobrze myślącymi Polakami,
że cesarz tę obawę i wszelkie  g r o ż ą c e  n a m  n i e s z c z ę ś c i a  z powodu rewolucji
jednym słowem odwrócić może; że tym siewem jest zapewnienie instytucyj nadanych nam
przez wskrzesiciela Polski”. Po takim wstępie wylicza Jezierski Benkendorfowi uchybienia,
których się rząd przeciwko tym instytucjom dopuścił; kończy zaś na tym: „iż on (Jezierski)
nie jest ani dyplomatą, ani politykiem, a jednak pozwala sobie szczerze wyznać to swoje
przekonanie”. Na marginesie tego listu cesarz pokreślił ołówkiem niektóre adnotacje, jako to:
„Nie zgwałciłem przysiąg moich, naród sam zerwał przysięgę mnie wykonaną, więc mogę,
jeśli mi się podoba, uważać się wolnym od tej, którą narodowi złożyłem – przecież tego nie
uczyniłem i to jest wszystko, co na teraz powiedzieć mogę – każdy inny postępek byłby z
mojej strony słabością nie do darowania, nikt  mnie do takowej nie zniewoli, n i e c h a j  s i ę
n a  m n i e  z d a d z ą,  a  b ę d ą  s z c z ę ś l i w i – słowo monarchy czującego, czym jest
honor, ma swoją wagę.”

Ten skutek wzięła misja Lubeckiego i Jezierskiego, dla której zaniedbano korzystać z naj-
przychylniejszych okoliczności w miesiącu grudniu, której poświęcono najważniejsze sprawy
powstającego kraju, której dyktator nie chciał zaszkodzić zbyt nagłym i szczerym uzbroje-
niem narodu, zajęciem korzystnych stanowisk wojennych, poruszeniem obcych mocarstw, na
koniec wezwaniem do wspólnego działania Litwinów i Rusinów. Lubecki został w Petersbur-
gu. Jezierski z własnoręcznymi dopiskami cara na marginesie powyższego listu wrócił do
Warszawy dnia 13 stycznia, po wszystkich drogach i przeprzęgach rozgłosiwszy, „że Mo-
skale Polaków czapkami zarzucą”, za co go na kilku stacjach pocztowych w Królestwie po-
wiesić chciano. Przybycie tego posłannika przymnożyło kłopotu władzy, już silnie zachwia-
nej w przekonaniu publicznym; stawiało fakcją dyktatorską wobec innych fakcyj w położeniu
niemiłym. Z jednej strony lękano się odpowiedzialności za postępki Chłopickiego, za stratę
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tak drogiego czasu, z drugiej rozumiano, że nadeszła pora ukarania tylu uchybień, tylu nawet
zdrożności, które wyniknęły z płonnej nadziei układów. Kawiarnie zaczęły się napełniać licz-
niejszymi tłumami; zebranie u „Honoratki” wydawało groźniejsze odgłosy; politycy tej we-
sołej rzeszy, którą zwano partią rewolucyjną, coraz śmielsze miewali mowy, coraz śmielsze
pod prezydencją posła Tymowskiego wiersze deklamowali, rozumiejąc zapewne, że mówić
odważnie i wiele w miejscach publicznych, rozumiejąc, że pisać i deklamować wiersze jest
najlepszym środkiem ratowania upadającej sprawy. Z tym wszystkim reakcja w publicznej
opinii zdawała się być wielka; umysły w rzeczy samej były nadzwyczajnie podburzone i no-
we w mieście, nawet między ludem prostym, biegały pogłoski o bliskim wybuchnieniu ultra-
rewolucji. Partia otaczająca dyktatora ponawiała dawniej już przedsiębrane ostrożności;
Gwardii Narodowej i garnizonowi stołecznemu zalecano mieć się na baczeniu, zaciągać na-
wet na niektóre warty z  b r o n i ą  n a b i t ą. Arystokraci obawiali się spisku, i słuszne do
tego mieli powody: bo w istocie z ich winy sprawa publiczna taki obrót wzięła, iż wypadało,
ażeby ludzie kochający ojczyznę i widzący jasno interes kraju weszli przeciwko nim w zmo-
wę. Lecz istotnej konspiracji nie było; posądzany o to Lelewel siedział spokojnie w domu,
cały w starych księgach, jak przed rewolucją, cały w rozpamiętywaniu lepszych, upłynionych
czasów.

Gdy zachodzi potrzeba nowego wstrząśnienia, zmiany rządu, słowem prędkiej i gwałtow-
nej naprawy rzeczy publicznej, a nie masz ludzi, którzy by to przywiedli do skutku, w takim
razie jawić się zwykły farsy ze strony rządu dla uprzedzenia, częstokroć dla skompromitowa-
nia rzetelnych zamachów udanymi, podmówionymi na władzę knowaniami. Taką farsę zrzą-
dziła w ostatnich dniach dyktatury fakcja hrabiowska, wprawniejsza do podobnych zabiegów
jak do kierowania rzeczami w duchu dobrze zrozumianego interesu narodowego, biorąca in-
trygę za politykę, a w polityce to tylko pojmująca, co jest jej przeciwne: k a b a ł ę  i  o s o-
b i s t o ś ć. Chłopicki zmierził sobie absolutną władzę; żył w atmosferze plotek wszelkiego
rodzaju; siedział zamknięty w pałacu i raz tylko pokazał się publiczności, kiedy wyjeżdżał do
Modlina. Wojsko go nie widziało wcale. Codziennie obudzano w jego umyśle nowe podej-
rzenia, to jakoby Lelewel z Krukowieckim się zmawiał, to znowu jakoby Lelewel z innymi
dwoma czy trzema klubistami o najwyższej zamyślał władzy. Sumą tych bajek i postrachów
była śmieszna denuncjacja podpułkownika Dobrzańskiego, w skutku której Lelewel z rozkazu
dyktatora został aresztowany. Lelewel pisze w pamiętniku swoim, że w to wpływali hrabio-
wie, których tylko początkowymi oznacza literami, jako to hrabia T. D., hrabia S. R. i brat
jego, L. R., hrabia W. O. i inni. Brat Lelewela Prot wyjechał był na wieś, gdzie w bliskości
konsystował pułk czwarty; rozumiano więc, że Joachim Lelewel ruszył do tego pułku, ażeby
go ku swoim celom nakłonić. Dobrzański oskarżyciel został także aresztowany. Nabielak i
Gurowski Adam wpadli do Chłopickiego, przemawiając za Lelewelem; minister sprawiedli-
wości odmówił posługi śledczej, a Rada Najwyższa na wiadomość o uwięzieniu jednego z
swych członków do dymisji się podawała. Lelewel wypuszczony nazajutrz wrócił do swych
książek, rewolucjoniści do „Honoratki”, a hrabiowie do nowych plotek, do nowych bajek,
którym jednak lecąca szybkimi kroki do upadku swego główna i najstraszniejsza w tej spra-
wie farsa dyktatury, farsa jedynowładztwa, położyła kres jakiś, przynajmniej  c h w i l o w y,
uwalniając historyka od potrzeby ćmienia jasnej i szlachetnej sprawy narodu tymi drobiazga-
mi niewczesnych namiętnostek i błahych uraz osobistych.

Wiadomości, które Wyleżyński, a za nim w dni kilka Jezierski przywiózł z Petersburga,
nie dozwalały dłużej samemu nawet Chłopickiemu cieszyć się nadzieją pokoju; brał on się do
oręża mimo woli i żeby coś uczynić, uchylił najpierwej dwóch regimentarzy, stanowiąc na ich
miejscu równie niezdolnych, a ospalszych jeszcze w sprawie narodowej organizatorów nowe-
go zaciągu: generała dywizji Żółtowskiego dla województw lubelskiego i podlaskiego, gene-
rała brygady Pawłowskiego dla województw płockiego i augustowskiego, generała brygady
Przebendowskiego dla województw mazowieckiego i kaliskiego, a generała brygady Dzie-
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końskiego dla województw sandomierskiego i krakowskiego. Kazał także lać działa z dzwo-
nów kościelnych i formować nowych dziesięć pułków piechoty, naglił o broń z zagranicy;
komendę swej gwardii honorowej czy akademickiej odjął Szyrmie, a powierzył ją w ręce da-
leko właściwsze pułkownika Łagowskiego Piotra, doświadczonego i w długich bojach zasłu-
żonego ojczyźnie oficera107; na koniec w miejsce dotychczasowego sekretarza dyktatury Kry-
sińskiego powołał Romana Załuskiego. Lecz te były jedyne i ostatnie odkazy nakłaniającej
wzgląd swój ku sprawie ojczystej dyktatury. Humor wojenny Chłopickiego trwał tylko dni
kilka. Porywał się on jakby ze snu, ale natychmiast upadał na siłach w tym dziele trudnym i
jego moralną miarę daleko przechodzącym. Jedynowładztwo żołnierza zawiódłszy ogrom
publicznego zaufania, zdradziwszy jednomyślność nigdzie w żadnym narodzie nie praktyko-
waną, ustało, po stracie sześciu tygodni najpotrzebniejszego czasu, w dniu 16 stycznia. De-
putacja sejmowa, dozorująca dyktatora zaraz po przybyciu Jezierskiego z depeszami od cara,
domagała się komunikacji tych depeszów. Chłopicki udzielił jej list pisany do siebie przez
ministra sekretarza stanu Grabowskiego; którego listu wyrazy niektóre naprowadzały mimo-
wolnie uwagę deputacji na działania wzbudzające nieufność w osobie dyktatora. Żądała
przeto deputacja, zbyt późno wchodząc w okropny stan interesu narodowego, bliższych z tego
względu objaśnień, a mianowicie, jakie by mogły być dalsze zamiary Chłopickiego? Uprze-
dzając to życzenie dyktator udzielił deputacji w dniu 16 stycznia posłuchanie. Miała wtedy
miejsce scena równie gwałtowna, równie gorsząca jak wszystkie dotychczasowe sceny, gdzie
przychodziło do wyrozumienia się zobopólnego między Chłopickim i tymi, co w nim jedyne
zbawienie kraju częścią upatrywali, częścią udawali, że upatrują – między żelaznym uporem z
jednej a słabością charakterów z drugiej strony – na koniec między zawrotem głowy, stwo-
rzonej do mierności, a klasyczną, nieuleczoną trwogą wewnętrznego niepokoju, która by tę
głowę zamienić chciała w Meduzę dla rewolucji społecznej. Chłopicki po swojemu z góry i
ostro oznajmił deputacji, odwołując się do listów z Petersburga odebranych, „że władzy od
narodu mu powierzonej dłużej piastować nie jest mocen, bo tytuły zyskane w tych listach, bo
pochwały, którymi go obsypywał w imieniu cara minister sekretarz stanu, zaufanie do osoby
jego w obliczu narodu zmniejszają”. Wynurzył potem: że zważając ogromną walkę, na jaką
kraj nasz z monarchą potężnym, przy szczupłych środkach obrony, jest wystawiony, jako
biegły w rzeczach wojennych nie radzi kończyć powstania orężem, ale tylko przez układy za
pośrednictwem dworu pruskiego zawrzeć się mogące; w razie bowiem niepomyślnego skutku
walki zasłużyłby sobie zapewne na imię  z d r a j c y, kiedy wypadek ten, łatwy podług jego
rachuby do przewidzenia, będzie tylko wypływem niemożności stawienia przez nas sił wy-
równywających olbrzymowi północy. To powiedziawszy wziął w rękę na poparcie zdania
swego plik papierów, etaty wojskowe, i rzekł: „Bić się z Moskalami nie będę, bo nie mam
czym – mam tylko 37 tysięcy wojska, a ich jest 150 tysięcy, zresztą i żywności wystarczy
nam tylko na dni dwanaście.” „Ależ przecie – przerwał mu Dembowski – trudno, żeby w Pol-
szcze zabrakło żywności, z województwa naszego tyle jej nabrano do Modlina, a ja sam z
mojej małej wioski posłałem pięćset funtów sucharów.” „Dawno już słyszę o tych sucharach
– zawołał Chłopicki – jeżeli zaś Dembowski sądzi, że nam nie zabraknie żywności, t o  n i e-
c h a j  s o b i e  b ę d z i e  s a m  d y k t a t o r e m  na moim miejscu, bo ja nim być nie
chcę.” Wtedy poczęli mu przekładać niektórzy członkowie deputacji: że jakkolwiek siły ro-
syjskie mogły być wielkie, znał je i dyktator, i naród od dawna, że on (Chłopicki) domagając
się władzy nieograniczonej na ich umniejszenie rachować nie mógł i stan rzeczy dzisiejszy od
dawniejszego żadnej nie uległ zmianie, że przeto nie może i nie powinien raz w nim położo-
nego zaufania narodu na szwank narażać. Te uwagi nie sprawiły żadnego skutku; Chłopicki
wchodząc w szczegóły silił się na powiększanie wojska moskiewskiego, a zmniejszanie pol-
skiego, jakkolwiek małe było z jego winy; powtarzał kilkakrotnie, iż nazwano by go zdrajcą,
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gdyby się dał pobić, c o  j e d n a k  m u s i  n a s t ą p i ć  n i e p o c h y b n i e; że ani książę
Józef nie uniknął tego zarzutu, że sam nawet Kościuszko byłby nazwany zdrajcą, gdyby go
przypadkiem nie wzięto w niewolę pod Maciejówkami.

Mówił to wszystko bardzo prędko, z rosnącą coraz żywością, a na uwagę jednego z człon-
ków deputacji, iżby kosynierami szeregi powiększyć można, zawołał: „To sobie komenderuj
twymi kosynierami – co do mnie, dowodzić nimi nie chcę.” Zanosiło się na okropną dysputę;
nos dyktatora karmazynowy, lice rozpłomienione, roziskrzone oczy i nadzwyczajna w całej
postawie gestykulacja nic pomyślnego nie zwiastowały. Przyszło na koniec do tego, iż zawo-
łał Chłopicki w wielkim uniesieniu: „Jeżeli młodzików sumienia uwalniają od przysięgi, co
do niego, on monarsze swemu wiernym będzie, bić się nie chce i  w ł a d z ę, p o w i e r z o-
n ą  s o b i e  j e d y n i e  d l a  u w o l n i e n i a  k r a j u  o d  a n a r c h i i, n a t y c h-
m i a s t  s k ł a d a.” Wypływała tedy na wierzch cała sprawy tajemnica. Chłopicki pomimo
gestów, pomimo uniesień, gniewów miał racją: powierzono mu bowiem władzę przeciwko
anarchii, nie przeciwko Moskwie, przeciwko rewolucji 29 listopada, nie przeciwko carowi; a
teraz, gdy święcie dopełnił tego obowiązku, gdy ukrócił, stłumił niemal powstanie z obawy
rewolucji społecznej, jakimże prawem ci sami ludzie, ci sami członkowie sejmu, których on
17 grudnia o zamiarach swoich, o swoim konstytucyjnym, a zatem kontrrewolucyjnym tylko
sposobie widzenia rzeczy uwiadomił, śmieli brać mu za złe, że gdy konieczność wymagała
rozszerzenia tego ciasnego zakresu, od wszystkiego się uchylał? Dyktatura, natura i fatalny
kierunek dyktatury, skutki dyktatury nie byłoż to ich dzieło? Czyż nie mogli temu zapobiec
18 i 20 grudnia? Czyż się im Chłopicki gwałtem narzucał? Czy się wpraszał? Czy owszem
nie wymawiał się od tego najuporczywiej? Książę Czartoryski, gdy już nie było sposobu na-
kłonienia Chłopickiego, aby nadal zatrzymał dyktaturę, oświadczył, iż deputacja ma nadzieję,
że przynajmniej część tej władzy, d o w ó d z t w o  n a d  w o j s k i e m  zachowa przy sobie.
To samo powtórzył Ledóchowski. „B ę d ę  s z e l m ą – rzekł Chłopicki – jeżeli przyjmę do-
wództwo nad wojskiem!” Ledóchowski powiedział mu, że jeżeli nie chce być wodzem na-
czelnym, to będzie musiał się bić w stopniu prostego żołnierza, jako Polak. „Będę prostym
żołnierzem, ale i ty, Ledóchowski, musisz być razem ze mną prostym żołnierzem!” Po czym z
największą furią zaczął tupać nogami i bić pięściami we drzwi, tak że się na wciąż roztwo-
rzyły i jedna połowa z trzaskiem wyleciała, co spowodowało posła Teofila Morawskiego do
powiedzenia: „Dyktator jest jak dziecko, które się zachodzi od złości, że mu księżyca z wody
wydobyć nie chcą”; zaś książę Czartoryski rzekł: „C’est le soldat le plus mal élevé que j’ai
vu.”108 Uspokoił się nieco Chłopicki, gdy deputacja odejść chciała; nareszcie odprowadził ją
do drzwi, ale i tam jeszcze obracając się do Ledóchowskiego zawołał: „Nigdy ci tego nie za-
pomnę.”

Deputacja opuściwszy miejsce posłuchania uchwaliła dopiero nazajutrz odezwę, mocą któ-
rej żądała od dyktatora deklaracji na piśmie, czyli i pod jakimi warunkami władzę w jego ręce
złożoną nadal piastować pragnie. Odpisał jej Chłopicki natychmiast, powtarzając zdanie w
dniu wczorajszym przez siebie wynurzone: „że siły nasze i zamożność wewnętrzna nie są
wystarczającymi do doprowadzenia nas do celu zamierzonego w walce z tak potężnym mo-
carstwem; że przeto walka ta istnienie narodu na największe narazić by mogła niebezpieczeń-
stwa; na taką kolej wystawić kraj nie biorę na siebie i o tyle tylko w okolicznościach nas ota-
czających władzę, jaką posiadam, mógłbym sumiennie zatrzymać, o  i l e  b y  m n i e  s a-
m e m u  p o z o s t a w i o n e  b y ł o  o b m y ś l e n i e  ś r o d k ó w  k r a j  r a t o w a ć
m o g ą c y c h”. Chciał więc Chłopicki dalszej dyktatury bez dozoru sejmowego; na szczęście
jednak przybył w samę porę do pałacu namiestnikowskiego, gdzie deputacja radziła, doktor
Wolf, który jako lekarz kwestią dyktatury ostatecznie rozstrzygnął. Wolf prosił członków
deputacji jako Polak i przyjaciel Chłopickiego, aby mu już żadnej ważnej nie poruczano
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czynności, gdyż wyznać musi, że generał Chłopicki  d o s t a j e  r o d z a j u  p o m i ę s z a-
n i a  z m y s ł ó w. Wypadek ten wypływał z temperamentu Chłopickiego. Od początku re-
wolucji żył on jakby w nie swoim elemencie. Żołnierz mężny i biegły pod wyższymi rozka-
zami, niezrównany zapewne na polu bitwy, więcej jednak jako taktyk niżeli jako strategik, bo
do strategii koniecznie głowy politycznej, uniwersalnej potrzeba, nie mógł włożonego na sie-
bie znieść ciężaru. Umysł nieugięty, ale nie mający we zwyczaju wiele i wszystko razem
obejmować, charakter nieskazitelny, ale nie wzniosły, ocierając się o ten ogrom rzeczy musiał
naturalnie stracić punkt własnej podpory i wybiec z przyrodzonego kresu – jak gwiazda, którą
by potężna siła nagle wyrzuciła z drogi, którą opisywała przez wieki. U władzy, na czele
wszystkiego było więc  o b ł ą k a n i e – i otóż okoliczność, która doskonale pierwsze nasze-
go upadku początki tłomaczy. Deputacja odpowiedziała dyktatorowi w dniu 17 stycznia, iż
nie jest umocowana do udzielenia mu żadnej innej władzy nad tę, która mu uchwałą sejmową
z dnia 20 grudnia powierzona została; po czym zaraz Chłopicki złożył władzę izbom sejmo-
wym w ręce księcia Czartoryskiego i Władysława Ostrowskiego. Deputacja zaprosiwszy
obiedwie izby do narad na dzień 19 stycznia wezwała tymczasowo na naczelnego wodza ge-
nerała Wejssenhoffa; dopóki by zaś ten generał do stolicy nie przybył, zastępstwo jego poru-
czała generałowi Klickiemu, przydając mu ku pomocy Szembeka. Rada Najwyższa upoważ-
niona została do działań administracyjnych wraz z mianowanymi dotąd zastępcami mini-
strów, którym głos stanowczy w naradach przyznano. W ten kształt ukołysano rzeczy do de-
cyzji sejmowej.

O tym, co zaszło, głuche tylko między publicznością biegały wieści; lecz wkrótce tajemni-
ca dotycząca stanu zdrowia generała i scena z deputacją wyszły na jaw. Fanatycy dyktatury
silili się jeszcze, ale tylko przez chwilę, upadek Chłopickiego przypisać fakcji rewolucyjnej.
Adiutanci niknącego półbożka opinii złorzeczyli Lelewelowi. Leon Rzewuski, jak słyszałem,
podejmował się  s t r z e l i ć  m u  w  ł e b  i tym sposobem ginącą ratować ojczyznę. Ale cóż
wreszcie był temu winien Lelewel, że Wolf o zmysłach dyktatora powątpiewał? Innym przy-
chodziło na myśl podawać niektórym z „Honoratki” truciznę w herbacie, aby jako muchy
ginęli. Szczęściem nie przychodziły do skutku te nowe przedsięwzięcia przeciwko  j a k o b i-
n o m. Strach obszedł fakcją pustych już przedpokojów eks-dyktatora. Fakcja „Honoratki”,
czyli Lelewela, w wielkie się wzbijała nadzieje, ale na nic się takiego nie zdobyła, co by jaj
siły, znaczenia, wpływu przyczynić mogło. Konstytucjoniści swoim trybem rozważali grun-
townie, jakby w nastającej zmianie rządu, w nowym systemie władzy umieścić się najko-
rzystniej i ile być może, n a j l i c z n i e j. W ogólności wstrząśnienie było wielkie, ale przy-
znać należy z chlubą dla Polski, że ten straszny wypadek, ten straszny zawód ani na moment
nie zachwiał publicznego umysłu. Ten sam zapał w przedsięwzięciu długo tamowanym, te
same jego cele pozostały. Owszem w miarę przeciwieństw losu i niebezpieczeństwa entu-
zjazm wzmagał się jeszcze bardziej. Tylko co do władzy, co do wyobrażeń o władzy mającej
prowadzić naród do boju zaszła ważna odmiana, zaszła, że tak powiem, r e w o l u c j a  p o-
j ę ć. Z początku była, jak widzieliśmy, mocna wiara w człowieka. Lecz  c z ł o w i e k  nie
dopisał myśli powszechnej; człowiek zdradził powszechne zaufanie; człowiek ułomny upadł
i, jak pospolicie wyrażano się w Warszawie, z w a r i o w a ł. Cóż czynią Polacy w tym wyda-
rzeniu? Oto mówią: niechaj od  j e d n e g o  człowieka nie zależy zbawienie wszystkich. Po-
wiedziawszy to, przestali wierzyć w człowieka, a uwierzyli w  i n s t y t u c j ą: wniosek natu-
ralny, lecz zgubny – błąd prosty, powszechny, mający swe usprawiedliwienie w wypadkach,
poniekąd nawet konieczny, z tym wszystkim fatalny! W naszym położeniu nie instytucja, ale
tylko człowiek mógł zbawić ojczyznę, bo człowiek myśli, chce, obejmuje, a instytucja nie
myśli i nie ma swej woli, i zawsze w tyle za wypadkami pozostawać musi. Instytucje są
umarłe, nie żywe; mogą rządzić krajami bezpiecznymi na granicy, ale nie narodem powstają-
cym, ale nie tą bolesną konwulsją narodu, która się zowie  w s k r z e s z e n i e m. Zdaniem
moim, daleko właściwiej było, gdy jeden człowiek chybił, poszukać innego człowieka i jemu
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równie jak pierwszemu zaufać; gdyby zaś i ten drugi chybił, poszukać trzeciego, i tak iść
wciąż w wierze niezachwianej od jednych wstrząśnień do drugich, od jednych klęsk do dru-
gich, od jednych przepaści do drugich, aż póki by się na koniec nie znalazł u steru rzeczy mąż
przyodziany jasnością wojenną, godzien zasłynąć w potomnych czasach. Bo zważmy to pilnie
i wnukom naszym przekażmy puścizną: co człowiek zepsuje, to człowiek naprawi, to wresz-
cie potem w swej porze naprawić zdoła instytucja; ale co instytucja raz zepsuje, tego w po-
wstaniu żaden człowiek, choćby był najdzielniejszy, bez  z n i s z c z e n i a  i n s t y t u c j i
naprawić nie potrafi. Instytucje są umarłe i nieruchome; powstaniu ludzi trzeba; powstaniu
trzeba rządu wypływającego z woli ludzkiej, nie z woli prawa, które jest nieżywe i nie ma
rozumienia tak nadzwyczajnego stanu. Cóż by inaczej znaczyło to, co mówili w niebezpie-
czeństwach Rzymianie, czym wzrośli: „Habere ingenium in promptu”109?

Instytucja powikłana jak chaos i jako mgła rozszerzona w powstaniu odziedziczyła spad-
kiem jedynowładztwo żołnierza, owdowiałe, sponiewierane, zenerwowane, rozwolnione we
wszystkich sprężynach, gdzie błędy i występki stanu zakorzeniły się głęboko i grasowały,
gdzie już nic ani prostego, ani męskiego, ani wielkiego nie było, gdzie urosła w bezczynności
waśń domowa, skąd się wzięło rozjątrzenie między braćmi. Sejm mógłże i czy powinien był
dalej przywodzić narodowi? Konwencja rządziła Francją w większych bez porównania nie-
bezpieczeństwach. Konwencja stwarzała, żywiła i ubierała armie. Konwencja prowadziła
czternaście armij do boju, prowadziła je za rękę. Ale Konwencja, ten zbiór nadzwyczajnych
ludzi, którzy umierali na rusztowaniu, sięgała obłoków wierzchołkiem swoim, stąpała po tru-
pach i brodziła we krwi. Ale o kilka kroków od Konwencji stała Skała Tarpejska, skąd trzeba
było rzucać się w przepaść i ginąć za każde głupstwo, za każdę złą wolę, za każdą nawet po-
myłkę. Taka instytucja rodzi z siebie jak matka wypadki i położenia, a nie idzie za nimi jak
żółw. Taka instytucja może prowadzić rewolucją za rękę jak wielką armią do boju. Sejm pol-
ski nie był tą Konwencją, nie był tym zbiorem nadzwyczajnych ludzi. Miał on w sobie ludzi
zacnych, godnych obywateli; większość jego tchnęła niewątpliwie najlepszymi chęciami dla
ojczyzny. Z tym wszystkim jako władza najwyższa stał ten sejm w głębi sceny. Wypadki z
niego nie poszły, ale go tylko popychały. Wszystko, co się działo, działo się za sejmem, a
sejm musiał to odgadywać potem, wyrozumiewać, uznawać. Z tak niekorzystnego i nienatu-
ralnego położenia władzy najwyższej względem sprawy narodu wypływały oczywiście mno-
gie opóźnienia, usterki, błędy, a Skały Tarpejskiej, która by je karała, nie było w Warszawie.

Sesją izby poselskiej w dniu 19 stycznia stosownie do wezwania deputacji dozorczej otwo-
rzoną znamionuje ambaras osób, które figurowały na posiedzeniu 20 grudnia. Ten zapał dla
Chłopickiego, nie powściągniony jego wyznaniem wiary, w cóż się tedy obrócił? Miesiąc
temu izba wetowała jednomyślnością dyktaturę; ten czas nie byłże stracony? Lecz sejm nie
chciał we własne wchodzić czynności; nie chciał samemu sobie zdać rachunku z tego, co
zdziałał; nie życzył sobie nawet, aby mu na razie zdano sprawę z działań dyktatury oraz z
położenia, w jakim się kraj znajdował w skutku tych działań. Szczególniej marszałek w wiel-
kim się znajdował kłopocie. Lecz postanowił nadstarczyć śmiałością, miną, i tak właśnie,
jakby żadna klęska nie dotknęła ojczyzny, letko sobie on ważył zawód zrządzony przez dyk-
taturę, którą uchwalić  p r z y m u s i ł  izby sejmowe w grudniu. Mowa jego nie tylko nie
maluje rzetelnego stanu rzeczy, nie tylko nie gani postępków Chłopickiego, ale przeciwnie,
stara się je w części usprawiedliwić, w części nawet wyprowadzić z nich jakoweś dla dobra
publicznego korzyści. „Czuł każden z nas – rzekł marszałek z udanym, jak sądzę, zapałem –
kiedyśmy przed kilku tygodniami po raz pierwszy się zebrawszy w tym przybytku wolności
władzę nieograniczoną jednemu poruczali, iż jeszcze sejm nie dokończył swego dzieła, iż
prędzej czy później zebrać się będzie miał obowiązek, aby ostatecznie o bycie Polski stano-
wić. Chwila ta dzisiaj nadeszła, a chociaż mogłaby się  n a  p o z ó r  s p ó ź n i o n ą  w y d a-
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w a ć, możemy sobie przyznać, i ż  t e n  c z a s  p r z e r w y  n i e  b y ł  s t r a c o n y.” Wyli-
cza potem Ostrowski zasługi kolegów swoich w tej sprawie, jako jedni czuwali nad dyktaturą,
drudzy stosunki narodu zagraniczne rozważali, a trzeci we wszystkich zakątach Królestwa
zaszczepiali ducha zgody; powtórzywszy zaś dobitniej jeszcze, „że czas przerwy nie był stra-
cony”, dobrodziejstwa dyktatury wysławia: „groźne wojsk regularnych zdwojone zastępy,
tworzące się codziennie jakby czarodziejską sztuką szyki nowe powstania, p o r z ą d e k
p r z y w r ó c o n y  we wszystkich gałęziach administracji, stan ze wszech miar świetny itd.”
Pominąwszy, że może i zdrowa polityka nie radziła ze względu na obcych wszystkiego w
rzetelnym świetle wystawić, ubolewać jednak przychodzi, że tak cnotliwy człowiek, tak po-
bożny Polak, nie mógł wynaleźć w sobie dość ducha pokory, ducha religijnego do wyznania z
całą właściwą sobie chrześcijańską otwartością zaszłych ciężkich w sprawie narodowej uchy-
bień, ale raczej uciekać się musi do marnych wykrętów, do jawnej nawet nieprawdy dla
zmylenia publicznej uwagi, dla osłomenia siebie i drugich. Te groźne zdwojone wojsk regu-
larnych zastępy były tylko w uściech marszałka. Te tworzące się czarodziejską sztuką szyki
powstania były to  k u p y  ledwo ruszone z miejsca; ten porządek administracji był to nieład
w masie władz; ten duch zgody były to intrygi i swary! Ziemie zabrane stracone, zaniedbane
najprzyjaźniejsze odzyskania ich okoliczności, honor narodu nikczemną misją Jezierskiego
boleśnie dotknięty, uzbrojenie ani o piątą część nie doszłe do kresu, który miejscowe zasoby
osiągnąć dozwalały, w domu kabały, fakcje, kłótnie gazeciarskie, szemranie prostego ludu, za
granicą dla układów z Petersburgiem skompromitowane wszelkie pośrednictwa, wszelaka
pomoc, nieprzyjaciel nastający na karki nasze i już groźny: te były rzeczywiste owoce dykta-
tury. Bronić Chłopickiego w tej chwili było to bronić długiego szeregu wykroczeń przeciwko
ojczyźnie, zaczętych w pierwszych dniach rewolucji przez  k a b a ł ę, zapieczętowanych na-
reszcie przez  o b ł ą k a n i e. Lecz wszędzie i zawsze duch fakcji zniewala ludzi najuczciw-
szych do takich kroków. Izba milczała; zrozumiała ona swojego marszałka. Wtem jakby na-
mówiony zabiera głos Witkowski wnosząc materią dotyczącą aresztowania Lubowidzkiego,
członka izby, który ułatwił ucieczkę bratu swemu, wiceprezydentowi: „Czyli zasługuje na
doznane przyaresztowanie?” Marszałek uznał zaraz ten wniosek za  s ł u s z n y. Biernacki
pochwalił to jako krok  k o n s t y t u c y j n y. Morawski, w duchu Biernackiego mówiąc, nie
tylko konstytucją, ale i kodeks kryminalny cytował, według którego nie jest winny brat po-
magający do ucieczki bratu. Kaczkowski utrzymywał, że wywiezienie każdego obywatela z
kraju jest zbrodnią stanu. Marszałek zaspakajając tę troskliwość oświadczał, że sam nie wy-
wiózł brata, ale tylko pomógł do wywiezienia. Zwierkowski przed wyrokowaniem żądał
f a k t ó w. Po Zwierkowskim mówił Barzykowski, po Barzykowskim Starzyński, po tym
Ledóchowski, po Ledóchowskim Sołtyk Franciszek. Wszczyna się jak wiek długa dyskusja, o
której rzec by trzeba, że z nieba spadła marszałkowi! Tak mu widać ciężyło przykre po upad-
ku Chłopickiego położenie, iż w naglącej sprawie narodu wolał rozdąć najniepotrzebniejszą,
poniżającą izbę materią, niżeli baczność publiczną ku istocie rzeczy sobie niemiłej obrócić.
Wśród tej ubocznej rozprawy, przypominającej obyczaje Sejmu Czteroletniego, gdzie nieraz
umyślnie czas marnowano rozprawiając przez dni i tygodnie o guzikach i ostrogach, obiedwie
izby połączyły się na wezwanie kasztelana Wodzyńskiego. Izb połączonych sesją zagaja ksią-
żę Czartoryski. Przystąpił on zaraz do rzeczy, którą jednak równie jak marszałek w delikatne
obwija pozory: oświadczywszy, iż wszelkie zmiany, przez które rząd narodowy przechodził
od pamiętnej nocy 29-go,  n i e k o r z y s t n e  dla pospiechu naglących spraw nierozerwanej
jedności potrzebujących, zawsze się zwracały do sejmu, jako do  ź r ó d ł a  swego; oświad-
czywszy następnie, iż deputacja dozorcza i Rada Najwyższa z czynności swoich zdadzą
sprawę, s k o r o  i z b a  r o z k a ż e, powiada książę Adam, „iż teraz jednak przy wstępie
waszych obrad naglejsze i najważniejsze zajmą was przedmioty”. Tymi nagłymi przedmiota-
mi były: rząd  s i l n y, zdolny poruszyć wszystkie zasoby kraju, wybór naczelnego wodza i
ustanowienie stosunków zagranicznych. Jednej tu rzeczy trudno pojąć: dlaczego książę
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Czartoryski, który  s i l n e g o  pragnął rządu, którego opinie w tym się różniły od ogółu sej-
mujących, że był zawsze za przyczynieniem mocy władzy wykonawczej, zaraz jednak na
samym wstępie nowego zawodu sejmowego atrybucje tej władzy o połowę zmniejszył, poru-
czając izbom wybór naczelnego wodza? Wszakże w czasach najwięcej wyuzdanej u nas swo-
body, kiedy siliła się szlachta tron osłabiać wszelkimi sposoby, sejmy jednak, ile wiem, het-
manów nie stanowiły. Wybór wodza należał do rządu, nie do sejmu; a jakie z pogwałcenia tej
zasady skutki wyniknęły, później obaczymy. Gdy Czartoryski mówić przestał, odczytane zo-
stało zdanie sprawy deputacji dozorczej o złożeniu dyktatury. Potem rozłączyły się izby sej-
mowe. W poselskiej na nowo rozpoczęto żwawszą jeszcze dyskusją o Lubowidzkim, której
marszałek z tych samych co pierwej powodów wcale nie przeszkadzał. Nareszcie przystąpio-
no do wyboru trzech komisyj: skarbowej, prawnej i organiczno-politycznej. Zasługuje na
uwagę dużo spóźniony moment, w którym sejm wyborem tych komisyj się zatrudnił. Do ko-
misyj wchodzą zwykle ludzie specjalni, ludzie fachu. Ci roztrząsają materią między sobą,
przygotowują motywa ogólnego zdania na sejmie, przypominają prawa, statuta organiczne
itd. Rzadkie są przypadki, w których ciała prawodawcze bez takich instrumentów działać mo-
gą, zdarzają się jednak; ale w naglących okolicznościach, gdzie o wszystkim i natychmiast z
precyzją wiedzieć trzeba, mianowicie zaś w powstaniu, nigdy by miejsca mieć nie powinny
obrady bez komisjów. Że sejm nasz przystępując do rewolucji, której nie zdziałał, a tym sa-
mym znać nie mógł, przede wszystkim (jak radził Lelewel) na sesji 18 albo 20 grudnia tych
komisyj nie obrał, przekonywa najlepiej, jak dalece był małoletni nawet pod względem kon-
stytucyjnym i czym być mógł jako władza dla tej sprawy.

Nazajutrz (20 stycznia) posiedzenie po przyjęciu i zatwierdzeniu manifestu sejmowego za-
częło się od głosu Romana Sołtyka, chcącego zapełnić jedną z większych luk tego manifestu.
Wspomniał Sołtyk, że manifest dotknął tylko powierchownie zniewag doznanych od familii
Romanów, a to dlatego, iż położenie ówczesne narodu było niepewne; „kontrrewolucja – po-
wiadał dalej oglądając się na wszystkie strony – zaszczepiona przez księcia Lubeckiego, a
wiernie wykonywana przez dyktatora, inaczej działać nie dozwalała; dziś jednak Europa
oczekuje po nas jawnego i zupełnego oświadczenia niepodległości narodowej”. To powie-
dziawszy przeczytał i złożył u laski marszałkowskiej jako  d o d a t e k  do manifestu projekt
do prawa, którego pierwszy artykuł usuwał od tronu polskiego rodzinę Romanów; drugi
uwalniał od przysięgi wierności dla tej rodziny Polaków nie tylko Królestwa, ale i wszystkich
innych części dawnej Polski pod panowaniem moskiewskim będących; trzeci zaś wszech-
władztwo ludu polskiego stanowił. Marszałek odbierając ten projekt, po ogólnych zapewnie-
niach dotyczących swych uczuć patriotycznych, zapewniwszy nadto, iż każdy Polak tak jak
Roman Sołtyk myśli w tej mierze, oświadczył: „Gdy jednak statut organiczny co do form
obradowania nie jest uchylony, należałoby przeto wniosek ten przesłać pierwej komisjom
sejmowym do rozpoznania, aby te przedstawiły go następnie do dyskusji.” Ściśle rzecz bio-
rąc, złożenie z tronu Mikołaja przyszło do skutku jeszcze przed wnioskiem Sołtyka: bo to się
stało w nocy 29 listopada przy wzięciu Arsenału, napadzie na Belweder i ataku podchorą-
żych; wtenczas powiedziała Polska: n i e  m a  M i k o ł a j a; zaś wykonanie tej uchwały,
właściwiej ceremonia  d e t r o n i z a c j i  należała do wojska tylko narodowego i powstań, z
tym jednakże warunkiem, iż nigdzie indziej, tylko w Wilnie i Kijowie dopełniona być mogła,
bo car mający w swym ręku Litwę i Ruś zawsze jest królem, jest nim de facto, choćby go
sejmy w Warszawie tysiąc razy z tronu złożyły. Przeto byłoby rzeczą w sobie obojętną, a
przynajmniej mało ważną, czy by sejm, dopuściwszy dyktaturze zaniedbać sprawę Litwy i
Rusi, wyrzekł co lub wcale nic nie powiedział o Mikołaju; z tym wszystkim zasługuje na
uwagę i zapewne niejednego zdziwi, że kiedy szło o utwierdzenie wolą sejmową kontrrewo-
lucyjnej dyktatury, która poddać się chciała Mikołajowi (17 grudnia), marszałek wtedy ani
słowa nie wspomniał o statucie organicznym i wszystkie jego artykuły co do jednego zgwał-
cił; teraz zaś, kiedy szło o zerwanie wszelkich związków z carem, o złożenie go z tronu, skru-
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pulatnie przepisów prawa dopełnia! Kto 20 grudnia uchwałę dyktatorską szturmem zdobył,
ten wedle wszelkiej rachuby ludzkiej, nawet dla własnego interesu, dla interesu sławy swojej i
sławy izby, powinien był 20 stycznia równe okazać męstwo w zdobyciu szturmem uchwały
detronizacji. Swidziński protestował się przeciwko formie projektu Sołtyka mówiąc, że jeżeli
będzie przyjęty, nie może być  d o d a t k i e m  do manifestu, ale osobnym aktem; według
niego bowiem  d o d a t e k  oznaczałby uchybienie redakcji, że tak ważną rzecz opuściła,
„kiedy izby nie upoważniły redaktorów do wyrzeczenia o usunięciu od tronu familii Roma-
nów”. Na wniosek Morozewicza projekt Sołtyka odesłano tedy do komisji. Potem nastąpiły
dyskusje w przedmiocie najmocniej interesującym naród; szło o wybór naczelnego wodza.
Teofil Morawski doniósł w imieniu komisji, że ta zwołała generałów i wyższych oficerów
obecnych w Warszawie, a zasiągnąwszy ich rady, między siedmią osobami najwięcej kresek
mającymi trzech wybrała kandydatów. Wojskowi podali komisji następujących siedmiu: Ra-
dziwiłł miał głosów 17, Szembek 12, Krukowiecki 10, Wejssenhoff 8, Pac 6, Wojczyński 1,
Skrzynecki 1. Ogółem tedy było 53 głosujących wojskowych. Komisja wybrała trzech: Ra-
dziwiłła, Wejssenhoffa i Szembeka. Gdy się izby połączyły, napomknął Ledóchowski, że
komisja podając Wejssenhoffa wiedziała, iż dowództwa nie przyjmie. Rzec by także można,
iż wiedziała razem z całą publicznością, że i Szembek nie przyjmie: obiór więc trzech kandy-
datów był tylko ceremonią, bo rzeczywiście sejm jednego tylko mógł mianować Radziwiłła.
Na wniosek Ledóchowskiego umieszczono i Krukowieckiego na liście kandydatów; rezultat
wetowania w izbach połączonych był następujący: Radziwiłł 107 kresek, Krukowiecki 8,
Wejssenhoff 8, Szembek 6. Radziwiłł tedy został wodzem obrany; powitany hucznymi
okrzykami oświadczył krótko: „J a k i m  b y ł e m, t a k i m  b ę d ę.” Dodać tu należy, że
Wężyk na wniosek Dembowskiego kasztelana o atrybucjach naczelnego wodza i o zastęp-
stwie jego na przypadek śmierci radził zastępstwo oddać temu, kto po nim najwięcej miał
kresek. Ledóchowski się temu sprzeciwił. Jasiński na zastępcę wniósł najstarszego w randze
generała. Izby przyjęły ten wniosek. Co do atrybucyj naczelnego wodza, dopiero po nomina-
cji jego zapaść miała uchwała sejmowa w tej mierze. Pokrewieństwo Radziwiłłów w Prusiech
z dworem berlińskim, imię słynne w Litwie, Europie stawiające rękojmią, że Polską jakobini
nie rządzą, wyższość położenia w obywatelstwie mogąca ukrócić w wojsku niebezpieczną
między równymi w stopniu generałami emulacją110, nade wszystko zaś poufałość przyjaźni z
Chłopickim, o którym wiedziano, że jednemu tylko Radziwiłłowi jako naczelnemu wodzowi
pomagać będzie, spowodowały sejm do tego wyboru. Ostatnia pobudka zdawała się być naj-
silniejsza w opinii sejmowej. Zawsze utrzymywało się wysokie o talencie Chłopickiego ro-
zumienie. Rzeczywiście Chłopicki dowiódł w dawniejszych kampaniach, że ma na placu bar-
dzo wprawne oko: Napoleon posłał mu strzałę w darze, na znak szybkości. Ale że nie był
strategikiem, że wyższego pojęcia wojny w Polszcze i o Polskę nie ukształcił w sobie, to po-
kazywała jego ideja odporu pod Warszawą, częścią wprawdzie wynikająca z jego dyktator-
skiej polityki, ale częścią także i z teorii wojskowej – z owej szalonej teorii  t r ó j k ą t a, o
której wyżej mówiłem.

W trakcie tego działania sejmowego jedna po drugiej zapadała uchwała, lecz dotąd nie
wiedziały izby, na jakiej obradują zasadzie? Potrzeba zmiany statutu organicznego była wi-
doczna, nagląca; brakowało bowiem trzeciej władzy sejmowej, sankcją prawom nadającej.
Jeszcze dotychczas nie miał sejm (wedle konstytucji, której się trzymał) praw inicjatywy.
Oczywiście trzeba było sobie nadać tę ważną prerogatywę. Sejm było to ciało ukonstytuowa-
ne, un corps constitue; ale w rewolucji, z musu, z potrzeby zamieniał się w ciało konstytuują-
ce, corps constituant. Naród się przeciwko temu nie protestował, a więc zezwalał. Tym spo-
sobem izby w władzę się obracały, władzę zarazem prawodawczą i rządzącą. Ale w sejmie, w
ogóle sejmujących żywego uczucia i jasnego rozumienia tej różnicy, jaka zachodzi między

                                                
110 współzawodnictwo
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ciałem constitue a constituant, nie było z początku. Powoli przecierały się wyobrażenia, a
tymczasem mnóstwo popełniano uchybień. Więcej zapewne obywatelstwa niżeli sztuki ra-
dzenia było w naszych izbach. Mianowano wodza naczelnego przed ustanowieniem rządu,
który niczym być nie mógł, z kierunku, jaki wzięły wyobrażenia o władzy, tylko komitetem,
wydziałem sejmu. Ta jedna okoliczność pokazuje, jak dalece obce były sejmującym praw-
dziwe pojęcia naczelnego steru i zasady wykonawcze, rządzące. Nie wódz, ale rząd, który
wodza mianuje, który wodza pod swymi mieć winien rozkazami, który za postępki wodza w
polu jest odpowiedzialny, który z mapą w ręku krok w krok za wodzem iść powinien, który
powinien mieć moc złożenia wodza w każdym razie, nawet w czasie bitwy, bo wypadki na
decyzją sejmową czekać nie mogą, był rzeczą pierwszą i najbardziej naglącą. W jakiej kon-
stytucji, w jakim rządnego państwa przykładzie wyczytano, iż sejmy wodzów mianują, praw-
dziwie nie wiem. Nie był to nawet, jak już powiedziałem, zabytek starodawnych tak rozkieł-
znanych sejmów w Polszcze. To była nowość wcale nie przypadająca do miary z okoliczno-
ściami insurekcji; to była, jednym słowem: zguba narodu. Więc izby brały na siebie część
władzy wykonawczej, jeden z jej najważniejszych obowiązków? Dlaczegóż wszystkich in-
nych pomniejszych nie wzięły? Gdzież się podziało to delikatne uczucie rozgatunkowania,
rozłączenia, które koniecznie mieścić się powinno jeżeli nie w rozumie, to przynajmniej w
instynkcie każdego ciała prawodawczego, każdej władzy najwyższej? Zresztą, uważając pil-
niej nieco te rzeczy, izba wciąż obradowała bez  z a s a d y  s t a n u, to jest bez raportu z
działań rządowych od 29 listopada; a zatem nie znała jeszcze ani wypadków, ani osób, nie
znała historii rewolucji, a tym samym łatwo w stanowieniu nowego rządu mogła trafić na
ludzi, którzy jej od początku szkodzili. Tylko silny, bezstronny raport z tego, co się stało,
mógłby skutecznie wpłynąć na to, co się stać miało – raport skreślony nie przez fakcją, nie
przez aktorów, wspólników zaszłych chyb i błędów, ale przez surowego, nieprzebłaganego,
obojętnego i sprawiedliwego widza, świadka, sędziego.

Rzeczy szły więc Bóg wie po jakiemu. Dobra wola sztuki nie zastąpi. Obradowanie pu-
bliczne jest sztuka najwyższa dojrzałych i niepodległych społeczeństw. Nie znają jej, znać nie
mogą kraje powstające. Kto chce radzić o dobru publicznym, powinien umieć radzić. U nas
tradycje obrad doznały przerwy: pogasły w upadku ojczyzny. Edukacja parlamentowa w ko-
lejnym to ucisku, to szczęku oręża nie mogła ani na krok postąpić. Wyszliśmy tedy z wielkiej
rutyny sejmowej; straciliśmy wszystkie wielkie maniery parlamentarskie. Za Księstwa nie
mogliśmy się tego nauczyć, bo dni piętnaście na to nie wystarczały; wreszcie pod Napole-
onem nikomu radzić nie było wolno i na nic by się nie zdało. Za Królestwa tym mniej: bo pod
Moskwą dni trzydzieści co dwa lata, potem artykuł dodatkowy, przy innych przeszkodach,
tego nie dopuszczały. W indywiduach wymowa, a sens głębszy w ogólnym kole radnym wy-
płowiały, jak płowieją jasne szaty na ustawnej fladze. Została tylko niczym nie ukrócona żą-
dza radzenia, bez środków, i chwalebne męstwo w boju: to wytrzymałe, hartowne, stalowe,
tamta anarchiczna, pełna miłości własnej i zabawnych krygów, które zawsze jednak trzeba
uważać za znak pełności życia i wewnętrznego wigoru, za symptom kwapiącego się do przy-
szłej dzielności jestestwa. Ta mania radzenia, to upodobanie w oklaskach, ten przedwczesny
pociąg do trybuny: są to cechy wielkiego narodu, którego serce z niecierpliwości wyskakuje
pod grobową mogiłą.

Wniesiony przez komisje projekt o  i n i c j a t y w i e  praw i porządku obrad przyjęły izby
(22 stycznia). Odtąd prawo początkowania służyć miało nie tylko rządowi, ale także każdej z
izb, senatorskiej lub poselskiej. Oznaczono zarazem: w jakich przedmiotach i jakich przypad-
kach obiedwie izby razem, a kiedy oddzielnie naradzać się będą. Senat na tym posiedzeniu
zatwierdził także manifest sejmowy i postanowił, że senatorowie wbrew konstytucji miano-
wani pozostać mają w izbie do dalszej decyzji. Ci senatorowie sami z senatu wyjść chcieli,
godnym wspomnienia obywatelstwa przykładem. Dembowski i Ludwik Plater zrobili tę mo-
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cją.111 W izbie poselskiej Trzciński odczytał wniosek dotyczący organizacji powstania; Cho-
mentowski projekt odezwy do wojska i narodu. Marszałek przełożył swoją do narodu ode-
zwę, którą przyjęto z okrzykami. W niedzielę 23 stycznia sesji nie było; w poniedziałek 24-go
zapadła  j e d n o m y ś l n o ś c i ą  uchwała dotycząca atrybucyj naczelnego wodza. Nie od
razu, ale częściami szykowały izby rządową machinę powstania. W tym dziwnym systemacie
wódz figuruje osobno. Za oznakę rangi dano mu dubeltowy haft generalski, a na szlifach dwie
buławy hetmańskie złożone na krzyż. Mógł on mianować oficerów aż do stopnia pułkownika
włącznie, rozdawać wojskowe krzyże, stanowić sądy wojenne, na koniec (co było najważniej-
sze i najszkodliwsze) mógł wódz zasiadać w rządzie z głosem stanowczym co do rzeczy wo-
jennych; a że w powstaniu nie masz nic prócz rzeczy wojennych, więc był  c z ł o n k i e m
r z ą d u. Jakiej loiki trzymał się sejm w ustanowieniu tej jednej osoby rządu przed ustano-
wieniem innych jego członków, co gorsza przed ustanowieniem formy rządu? Dla tej zagadki
w dyskusjach izb nie znajduję rozwiązania. Nie byłoż to narządzać i zdobić pukłą rzeźbą fa-
sadę domu, którego fundamentów jeszcześmy nie rzucili? Następnie odczytano adres Woły-
nianów, Podolanów, Ukraińców i Litwinów. Po ustąpieniu carewicza z Polski kongresowej
zbierający się licznie z ujarzmionych ziem w Warszawie Polacy dniem i nocą radzili, jak by
pokierować ducha i myśli do podania ręki współbraciom. Dnia 3 grudnia zgromadzili się oni
w mieszkaniu posła Lelewela, który sobie serca młodzieży litewskiej zjednał, dla porozumie-
nia się w tym przedmiocie. Od tego czasu schadzki ich i narady odprawowały się codziennie
w sali Konserwatorium. Myślano o projekcie legionów litewsko-ruskich; roztrząsano i inne
środki przyśpieszenia powstań w tych ziemiach, środki daremne, bo to zależało jedynie od
zaczepnych wojskowych ku tej stronie poruszeń znad Wisły. Widzieliśmy, jak tę rzecz uwa-
żał dyktator. Dopiero po złożeniu dyktatury, od 18 stycznia, Polacy z krajów zabranych sku-
teczniej naradzać się poczęli w Hotelu Angielskim u Aleksandra Wereszczyńskiego, bankiera
z Odessy. Zawiązane zostało w tym celu Towarzystwo Braci Zjednoczonych, którego preze-
sem czynnym wybrany jednogłośnie Joachim Lelewel, zaś prezesem honorowym Michał Ra-
dziwiłł, wódz naczelny. Towarzystwo dwie rzeczy uchwaliło: podać adres do sejmu jako ma-
nifest przystąpienia do rewolucji mieszkańców zabranych przez Moskwę krajów tudzież
przywieść do skutku podany dawniej projekt utworzenia legij litewskiej i wołyńskiej. Dla
porozumienia się w tym względzie z izbą senatorską i poselską wybrani zostali z grona Litwy,
Wołynia, Podola i Ukrainy na deputowanych: Aleksander Wereszczyński, Lew Szawaszkie-
wicz, Antoni Bernatowicz, Jan Toplicki, Adolf Gedroyć, Ludwik Bentkowski. Ci deputowani
zyskawszy podpisy kilku posłów przybyli do izby poselskiej na zwykłą jej sesją dnia 24
stycznia z rana, a ukazawszy się zgromadzonym posłom złożyli obszerne dyploma adresu
swego w ręce posła powiatu żelechowskiego Lelewela. Lelewel zabrawszy głos ciekawą po-
wiedział mowę; zaczął zaś aż od króla Łokietka. „Jeżeli jak za Łokietka – tak kończył rzecz
swoją Lelewel – szczupłe są nasze granice, równie strasznymi otoczone nieprzyjaciółmi, nie-
mniej jednak potężne siły narodowe rozniecone zostały, a daleko liczniejsze do łączenia się z
Litwą pobudki. Występujemy z pełnym zaufaniem w słuszności sprawy naszej odzyskiwać
byt i prawa nasze i winniśmy zwrócić baczność na ujarzmionych rodaków; nie godzi się nam
ich zaniedbywać; dlatego składamy wam akt ten w imieniu Litwinów, abyście wyrzekli, że-
ście o nich nie zapomnieli, że ich usiłowania waszym manifestem wywołane wspierać bę-
dziecie.” Izba ten adres przyjąwszy jednomyślnymi okrzykami odesłała do komisji. Zaraz
potem połączyły się obiedwie izby, a ministrowie czytać zaczęli tak opóźnione zdanie sprawy
z czynności rządowych od 29 listopada, każdy minister ze swego wydziału. Ogół uzbrojenia,
l u b o  n i e  s z c z ę d z o n o  w  r a p o r c i e  c y f e r, najlepiej okazywał, jak długiego
czasu trzeba było do uzupełnienia zamierzonego kompletu wojska; okazywał także, jak długo,
jak niegodnie Polacy byli łudzeni i co właściwie rozumieć należało przez owe słowa marszał-

                                                
111 wniosek



151

ka:  c z a s  u p ł y n i o n y  n i e  b y ł  s t r a c o n y. Lecz nie będę się zapuszczał w szcze-
góły raportu ministra wojny: ile wojska postawiła dyktatura, okaże daleko dokładniej plac
bitwy pod Grochowem. Na sam koniec sesji przypadła relacja dotycząca poselstwa Jezier-
skiego, układów z carem i korespondencji dyktatora – co jednakże dla spóźnionej pory prze-
rwane zostało.

Kiedy tak izby sejmowe z zapałem rzucają się do kierunku sprawy narodowej, wznosząc
częściami władzę z gruzów dyktatury, ustanawiając prawa dotyczące własnego obradowania
sposobu i niemal każdy dzień oznaczając jakąś ważną uchwałą: zawiązywała się przeciwko
sejmowi w mieście machinacja zrazu obiecująca pomyślne skutki, potem coraz słabsza i nik-
czemniejsza (jak wszystko; co chybia zamierzonego celu), na ostatek niknąca z dymem. Było
to dzieło silącej się na próżno zyskać w tej sprawie wpływ jakiś fakcji rewolucyjnej, złożonej
z resztek rozbitego pierwszego klubu, z wcale nowych przybyszów, którzy w związku pod-
chorążych żadnego nie mieli udziału, z podrzędnych malkontentów, którzy koniecznie coś
czynić, znaczyć chcieli, z próżniaczej, w kawiarniach od początku rewolucji politykującej
gawiedzi, z różnego innego gatunku ludzi, dobrych do zbiegowiska i brukowego szumu, gdy-
by słuchać i wykonywać chcieli, dobrych do użycia jako materiał do emeuty112, jeśliby ich kto
ująć w karby potrafił. Jakożkolwiek zamach ten, wymierzony przeciwko reprezentacji kon-
gresowej Polski, nie doszedł, winienem jednak dać poznać czytelnikowi jego naturę, powody.
Była myśl, tylko ją źle wykonano. Sejm, bądź co bądź, nie posądzając bynajmniej jego więk-
szości o krzywe chęci dla kraju, nie mógł zbawić ojczyzny, a już wiele, bardzo wiele szkód
sprawie wyrządził. Od samego początku, od nocy 29 listopada, wszystkie pierwiastki kontr-
rewolucji były  s e j m o w e. Nowa Rada Administracyjna improwizowana przez Lubeckiego
była frakcją sejmu. Frakcją sejmu był Wydział Wykonawczy, który prosił o amnestią carewi-
cza. Frakcją sejmu był Rząd Tymczasowy, który zakwestionował powstanie, który rewolucją
poddał pod decyzją izb, w zamiarach, jak widzieliśmy, nie najprostszych. Frakcją sejmu było
grono otaczające i wspierające dyktatora do 18 grudnia. Frakcją sejmu była deputacja, której
Chłopicki 17 grudnia oświadczył swoje wyznanie wiary  s t a ł e  i  n i e o d m i e n n e, która
jednak to wyznanie zataiła przed narodem. Frakcją sejmu byli ludzie, którzy 20 grudnia
sciens et volens113 występną dla ojczyzny dyktaturę przedłużyli i zbałamucili opinią, repre-
zentacją, naród, Europę. Frakcją sejmu była Rada Najwyższa, świadoma wszystkiego, co
dyktator zamierzał; frakcją sejmu była deputacja czuwająca nad dyktaturą, bezczynna, mil-
cząca, nie dopełniająca żadnego z obowiązków poruczonej sobie kontroli. Jednym słowem w
sejmie tym, utworzonym przed powstaniem, miały swoją podporę, wziętość, źródło wszystkie
ułomności, wszystkie występki polityczne, które gubiły interes kraju, które go zatrzymały w
jednym mieście, które połowę sił narodu już zmarnowały. Wszystko złe, co się stało, poszło z
sejmu i wróciło do sejmu, tego ojca, patrona i dziedzica Rady Administracyjnej, Wydziału
Wykonawczego, Rządu Tymczasowego, dyktatury. Ciało na wskroś przesiąkło takimi pier-
wiastkami, zostające pod wpływem i ledwo nie rozkazami takich ludzi, umieszczone za obrę-
bem wydarzeń, w tyle, i żółwim do ich kresu domierzające krokiem, magistratura na wpół
prawodawcza, na wpół wykonawcza, bez uczucia różnicy między tymi dwoma stanami, nie-
płodna, nie myśląca, nic nie wydająca z siebie, potwierdzająca to tylko, co się stało od dawna,
co zatem żadnego nie potrzebowało potwierdzenia, wreszcie niepotrzebna i ogromna, prze-
włoczna i ociężała, przez samo ekscentryczne położenie swoje butwiejąca na pniu: mogłaż
zbudować z swoich elementów rząd silny, jednotonny, prędki, jakiego dalszy obrót rzeczy,
jakiego wojna z moskiewskimi carami potrzebowała? Nie mogła, bo to nie było w jej mocy;
bo to nie leżało w naturze rzeczy. A zatem ponieważ sejm, w którym wszystkie dotychczaso-
we elementa antyinsurekcyjne znalazły bezpieczne schronienie, który po upadku dyktatury,
mimo wiedzy i woli większości swojej, stał się tylko nową formą, nowym przeobrażeniem tej
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samej kontrrewolucji, żadnego innego rządu postanowić nie mógł, tylko rząd słaby, różny (bo
różne w sejmie władały opinie), nie domierzający do wysokości wypadków, nie dościgający
ich pędu, a więc także kontrrewolucyjny: przeto w tym opłakanym stanie sprawy trzeba było
koniecznie czegoś, co by to złe w samym źródle naprzód ograniczyło, a potem zupełnie usu-
nęło. Trzeba było, krótko mówiąc, j a k i e j ś  i n n e j  r e p r e z e n t a c j i; a że miasto było
kolebką i ogniskiem powstania, a zatem trzeba było  p o t ę g i  m i e j s k i e j, zostającej w
ściślejszym związku z 29 listopada i lepiej niżeli sejm tę sprawę rozumiejącej. Postawić naj-
pierwej wobec izby taką  s t o ł e c z n ą  s i ł ę, taką nie ustającą insurekcją, ażeby ją następ-
nie, j e ś l i b y  s i ę  z a k o r z e n i ł a  n a  b r u k u, przeciwko izbie obrócić było można;
zalecał wtenczas mus okoliczności, zalecał zdrowy rozsądek, zalecała przezorna polityka
oparta na doświadczeniu.

Powody ważne i mnogie!! Kontrrewolucja zamknęła powstanie w mieście: miałoż miasto
pozostać całkiem obce dalszemu postępowi rzeczy? Nikt mocniej ode mnie nie jest przekona-
ny o tym, że powstanie w Polszcze potrzebuje czystego, wolnego powietrza. Polska jest tam,
gdzie się miasto kończy: za rogatkami, w polu – tak jak Francja jest tylko w mieście, na bru-
ku. Ale pytam się (i niechaj mi tu wolno będzie na chwilę użyć języka partii), my, cośmy
pierwsi dali hasło powstania, my, cośmy pierwsi podnieśli broń w nocy 29 listopada, my,
s p r z y s i ę ż e n i, czyżeśmy nie chcieli natychmiast tę broń pomknąć w głąb kraju, czyże-
śmy nie chcieli wolnego, czystego powietrza, czyżeśmy nie chcieli podać rękę Litwie i Rusi –
czyż nas dlatego, jedynie dlatego  w n i w e c z  n i e  o b r ó c o n o  i nie osławiono od jed-
nego końca Polski do drugiego, od jednego końca Europy do drugiego? Nie jest to zapewne
czas rekryminacji: lecz któż, pytam się, przykuł do bruku warszawskiego tę sprawę, kto ją
postawił w okolicznościach  o b r o n y, kto dopuścił, że na koniec  o b l ę ż o n a  została?
Nie my – nie autorowie 29-go – nie spiskowi – nie klubiści. Całą naszą winą było, żeśmy
natychmiast nie rozbroili wielkiego księcia, żeśmy się potem Lubeckiemu i jego partii pobić
dali. Ale wygrana nie jest jeszcze argumentem ani przegrana dowodem winy.

Przyszło do tego, że sprawę, którą ułomność charakteru, nierozum, najwystępniejsza intry-
ga i zła wola zawarły w mieście, miasto tylko, l u d  m i e j s k i  mógł naprzód popychać;
wypadało zatem  s t r a s z y ć  sejm nieruchomy, nie mający żadnego instynktu publicznego
zbawienia, ale już niezmiernie rozgałęziony w powstaniu. Los interesu publicznego odtąd
zależał na tym: ażeby jedno koło leniwe było przez drugie, prędsze, koło obracane, ażeby
sejm i wszystkie z niego wynikające władze zostawały pod przymusem stolicy, pod terrory-
zmem rewolucyjnej  g m i n y, rewolucyjnej  k o m u n y. Taka tylko uorganizowana gmina
mogła się stać Skałą Tarpejską dla kontrrewolucji, niechęci, słabości i złej woli – bo to
wszystko, jak widzieliśmy, postawiwszy kraj nad przepaścią uciekło zaraz do sejmu i w sej-
mie znalazło – jak niegdyś winowajcy w kościołach – bezpieczne schronienie. Jednym sło-
wem: potrzeba było klubu rewolucyjnego, n i e u s t a j ą c e g o, bo był sejm nieustający,
kontrrewolucyjny, mimo woli i wiedzy większości swojej. W gruncie rzeczy taki klub (choć-
by tę myśl z największą wykonano precyzją) było to także złe, nie przeczę; ale jedno  w i e l-
k i e  złe w polityce nie inaczej, tylko drugim, m n i e j s z y m, pokonać można – tak jako się
pewne jady i choroby tylko truciznami leczą. Ponieważ dyktatura skompromitowała jedyną
teorią ratunku, j e d y n o w ł a d z t w o  ż o ł n i e r s k i e, nic tedy innego nie zostawało,
tylko uciec się do gminy rewolucyjnej. Odskok wielki, ale nieuchronny – bo już w  c z ł o-
w i e k a  nie wierzono.

Taka była pierwsza myśl zgromadzenia utworzonego zaraz po upadku dyktatury pod tytu-
łem Towarzystwa Patriotycznego – towarzystwa mającego na celu: wciągnąć w siebie miasto,
lud stolicy, i tym sposobem zamienić się z czasem we  w ł a d z ę  n a j w y ż s z ą. Tę ważną
rolę poruczali w szczerocie swych serc Lelewelowi jego młodzi towarzysze, jego przyjaciele,
członkowie przedrewolucyjnego związku, założyciele początkowego klubu, którzy byli także
założycielami Towarzystwa Patriotycznego.
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Obaczymy teraz, jak ten zamiar wykonany został. Pierwszy klub rozwiązał Radę Admini-
stracyjną i carewicza wyrzucił z granic kongresowej Polski; nie zdołał on potem nadać lep-
szego kierunku publicznemu interesowi, bo upadł ze sromem dla braku wewnętrznej subor-
dynacji, dla braku tego, co się zowie we Francji: du mouton dans le parti114; ale to przynajm-
niej sprawił w czasie trzydniowej egzystencji swojej, że dawny porządek rzeczy, mimo sil-
nych zabiegów, już nie powrócił. Pierwszy klub miał więc swoje zasługi i wspomnienia. Jego
najczynniejsi członkowie, les meneurs115, przyszli nawet do pewnego uważania ze schyłkiem
dyktatury; po jej upadku zaczęto się ich obawiać z jednej, a wokoło nich skupiać z drugiej
strony. Była to bardzo naturalna reakcja w mniemaniu powszechnym. Przypomniano sobie, że
ja nazwałem Chłopickiego  z d r a j c ą  wtenczas, kiedy go cały świat ubóstwiał – w pierw-
szych chwilach rewolucji. Ja to powiedziałem w klubie przez prędkość i żałowałem tego, i
teraz żałuję; z tym wszystkim te słowa, które na nieszczęście skutek sprawdził (bo jakkolwiek
Chłopicki nie był zdrajcą, żadna by jednak zdrada tyle Polszcze nie zaszkodziła co on), zwró-
ciły na mnie bliższą uwagę i zgromadziły koło mnie bardzo wielu ludzi. Była chwila, ale tyl-
ko chwila, że mógłem  w i e l e, więcej jak drudzy. Przez cały czas dyktatury nie znajdowa-
łem się w Warszawie116; za powrotem do stolicy postanowiłem korzystać z tego momentu i
spróbować, ożyliby się nie udało naprędce klub stary odbudować, odnowić. Nazwisko „Ho-
noratki”, obelżywe dla partii, bolało mnie niezmiernie; rewolucjoniści ubliżali samym sobie
bywając w tym miejscu. Fakcja z rozśmieszającym przydomkiem jest rzecz najmizerniejsza,
najsmutniejsza na świecie. Samo nazwanie odejmuje jej połowę siły. Prosiłem i namawiałem
kolegów, żeby zaniechawszy „Honoratkę”, znowu co żywo zgromadzili się w salach reduto-
wych. Zebrali się oni tam zaraz nazajutrz po upadku dyktatury bardzo licznie; napisano akt
założenia towarzystwa, skreślono jego ustawy; Lelewel został prezesem; mnie zrobiono wi-
ceprezesem. Na Lelewela nie można było wiele rachować; więcej daleko na determinacją i
czynność Adama Gurowskiego, który do tych zabiegów niemałych starań dokładał, który się
krzątał nadzwyczajnie, który, o co rzecz szła, rozumiał doskonale. Gurowski eks-hrabia,
człowiek młody, ambitny, niestały jak powietrze, fantastyk, wichrzyciel, ze złymi, zbyt po-
rywczymi manierami, ale pełen talentów, żywy dowcip, na demagoga stworzony, niezmor-
dowany, nienawidził sejmu jak ja, z tą tylko różnicą, że jego więcej osoby obchodziły, mnie
instytucja, którą za szkodliwą poczytywałem. Gurowski z całej duszy pragnął  g m i n y  re-
wolucyjnej, potęgi miejskiej, która by sejm z góry przysiodłała. Mógł on zostać tym samym,
czym był na przykład margrabia Hurugue w pierwszej Rewolucji Francuskiej, albo Santerre,
albo Anacharsis Clootz, filozof rodu ludzkiego; bo te wszystkie trzy atomy mieścił w swoim
charakterze: cynizm, zaciętość, kosmopolityzm. Dodać jednak winienem, iż częste wyskoki
Gurowskiego wiele rzeczy psuły.

Towarzystwo, w części uorganizowane, przeniosło swe zebrania do sali posiedzeń akade-
mickich na Krakowskim Przedmieściu; ustanowiono tajemny komitet do zawiązywania sto-
sunków z Starym Miastem, ażeby na wszelki przypadek mieć w pogotowiu zbiegowisko.
Głową tego komitetu był młody i dzielny Zawisza Czarny, a duszą Józef Kozłowski, człowiek
z pozoru żartobliwy bufon, w gruncie myślący radykalista, jeden z całej fakcji rewolucyjnej,
który miał związki z  c e c h a m i  i mógł je bardziej wzmocnić, rozszerzyć. Udawał on zaw-
sze  b ł a z n a, nie bez racji; w istocie więcej jeszcze czynił, jak mówił, a daleko więcej my-
ślał, jak czynił. Nie brakowało i księży, zrazu potulnych, skromnych, karnych, którzy potem
dopiero te początki rzemiosła rewolucyjnego, niełatwo i nie od razu przystające do ich pojęć,
po swojemu, bez mistrzów swoich wykonywać chcieli. W tym względzie mylili się: bo księ-
ża, i  t a c y  księża, niczym innym być nie mogą, tylko instrumentem w podobnych zdarze-
niach. Zaliwskiego chciałem także wciągnąć w to działanie; lecz Zaliwski, powróciwszy z
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swej pamiętnej wyprawy, z lasów augustowskich, gdzie, jak mówił, trudnił się  p a r t y z a n-
t k ą, uwierzył w sejm jak w Pana Boga i nic, nic zgoła nie rozumiał. Roman Sołtyk i Zwier-
kowski  s t a r a l i  s i ę  wtedy, jak mówili, o popularność. Dlatego przybiegli do Towarzy-
stwa; zapisywało się w jego księgę wielu innych posłów, między nimi Kantorbery Tymowski,
poeta, mówca, improwizator. Za moim staraniem obrało Towarzystwo Romana Sołtyka, posła
konieckiego, drugim wiceprezesem. W parę dni wzrosło tak dalece, iż go ogromna sala posie-
dzeń akademickich objąć nie mogła. Uchwały Towarzystwa zapadały z wielkimi formalno-
ściami; przede wszystkim podany został i ogłoszony w gazetach jeszcze przed wnioskiem
Sołtyka adres do sejmu o  z r z u c e n i e  z  t r o n u  M i k o ł a j a. Sejm począł nienawidzić
to zgromadzenie, bo go wyprzedzało; obiedwie fakcje zasejmowe znienawidziły go jeszcze
bardziej – kaliska nie mogła utaić swej konstytucyjnej furii. Wieczory „Kuriera” ustały; zni-
kła dawniejsza dobra harmonia; pan Wincenty ostre przeciwko klubom miotał artykuły; woj-
na gazeciarska, papierowa szła żywo, zapalczywie.

Wszakże to były tylko materiały, liczne wprawdzie, ale ani okrzesane, ani uporządkowane;
brakowało zawsze, jak w pierwszym klubie, ładu i spójności; coraz nowa głowa wychylać się
chciała: przytarta z góry, wichrzyła w środku; tym sposobem w wielkiej  k u p i e  (bez
owczego jednak narowu trzymania się razem) nie było ani siły, ani sprężystości. Najtrudniej
było przekonać zgromadzenie, dlaczego zgromadzone zostało; sejm i tu miał stronników.
Większa bez porównania część członków Towarzystwa mniemała, że dość jest gadać, aby
swego dopiąć; reszty ani podobna było oświecić, jak stał interes publiczny. Kilka tygodni
strawionych u „Honoratki” sponiewierało partią, ścieśniło rewolucyjne jej wyobrażenia:
wszystko tchnęło karczmą, gawiedzią w tym odnowieniu starego, tak energicznego klubu. W
kilka dni można było już wiedzieć, że z Towarzystwa  n i c  n i e  b ę d z i e.

Związki z pospólstwem szły także z oporem; Zawisza, Kozłowski, ostatni osobliwie czy-
nił, co mógł, ale to nie było dosyć! Aby zyskać wziętość u ludu, trzeba być samemu ludem;
nie trzeba się wpraszać ludowi, trzeba być proszonym od niego. Tak wielkiego człowieka nie
miała fakcja w sobie. Wyniosłe figury gminu same z niego powstają. Rzucono myśl pogrzebu
szewca Kilińskiego – myśl polityczną. Lecz żaden obchód nie mógł wskrzesić takiego szew-
ca! Towarzystwo Patriotyczne za obrębem pospólstwa nie mogło zatem odpowiedzieć wiel-
kiej idei swych twórców: nie mogło zostać gminą, straszną dla sejmu, którego obrady jednały
mu coraz większy szacunek. Z tym wszystkim ja przynajmniej i Gurowski nie traciliśmy
jeszcze nadziei. Lelewel utrzymywał, że działanie Towarzystwa dałoby się z działaniem sej-
mu pogodzić. Ja przeciwnie utrzymywałem, że to być nie mogło; starałem się przekonać ko-
legów: że jeżeli Towarzystwo potrafi skoncentrować w sobie rzecz miejską, powinno zatem
wziąć nad sejmem przewagę, powinno go mieć pod swymi rozkazami. Zawsze miałem przed
oczyma Petiona i Komunę Paryską, która na kształt machiny parowej pędziła ogromne koła
Konwencji. Tak myśleć wtedy było błędem z mojej strony, było brakiem doświadczenia.

Towarzystwo, na mój wniosek, uchwaliło adres, uwiadamiający w wyrazach  n a j-
p r z y z w o i t s z y c h  sejm o swym zawiązaniu. Wiedziałem, jaki los ten adres spotka, iż
będzie z największym oburzeniem, z największą zgrozą odrzucony; ale myślałem, że taka
zgarda obruszy liczne Towarzystwo, że go pobudzi do emulacji, że obrazi jego miłość własną,
a tym samym ścieśni jego zastęp i ułatwi sposobność nadania temu zgromadzeniu cokolwiek
wojenniejszej, śmielszej, groźniejszej postawy wobec izby. Uproszony Roman Sołtyk, wice-
prezes Towarzystwa, złożył ten adres u laski marszałkowskiej na jednej z odbywających się
sesji sejmowej. Co przewidziałem, nastąpiło: izba czytała pierwej ten adres w gazetach, a
zatem miała czas przejąć się tym silniejszą niechęcią; gdy tedy Sołtyk adres składał u laski,
oburzenie było wielkie i powstały jednomyślne okrzyki: ,,Precz z adresem, nie potrzebujemy
żadnego Towarzystwa!” Tego właśnie sobie życzyłem; lecz omyliłem się co do skutku, jaki
ten krok izby miał zrządzić w Towarzystwie. Afront taki ze strony sejmu nie zrobił na nim
żadnego wrażenia! Zniesiono cierpliwie tę obelgę. Lelewel uciszyć się radził. Nie pojmowało
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nawet tego Towarzystwo, iż je tylko przeciwko sejmowi zwołano; zaledwie sobie pozwalało
m ó w i ć  o tym, jak dalece sejm był niepotrzebny, jak dalece był i mógł być szkodliwy po-
wstaniu. Pomyślałem sobie: anarchia powinna mieć swój styl i swoje precyzją w podobnych
zdarzeniach! Tego stylu, tej godności nie widziałem w zgromadzeniu; zwątpiłem o partii re-
wolucyjnej; zwątpiłem o zbawieniu ojczyzny; postanowiłem opuścić Towarzystwo, którym
już gardziłem, bo lekko zniosło wzgardę sejmową, i od tego momentu aż do upadku sprawy
nie miałem w nim żadnego udziału.

Gurowski unosił się niepohamowanym, ale bezsilnym gniewem; przed wystąpieniem jed-
nak swoim z Towarzystwa przedsięwziął nabawić strachu posłów wielką, zgiełkliwą demon-
stracją przed oknami izb sejmowych. Żeby tego dokazać, umyślił wykonać projekt pogrzebu
na cześć męczenników rewolucji peterburskiej. Wszelkie do tego poczyniono przygotowania
w wigilią sesji detronizacyjnej, z zachowaniem potrzebnej tajemnicy. Zajaśniał dzień 25
stycznia, dzień ze wszech miar pamiętny, w którym lud warszawski święcił pamięć nieży-
wych Rosjan Pestela i Rylejewa, republikanów, a sejm żywego składał z tronu króla Mikoła-
ja. Detronizacja i pogrzeb: dwa obrzędy, dwie ceremonie razem dopełnione, a zarówno bez-
skuteczne, bo ani rzeczpospolita Pestela, ani odwieczna Rzeczpospolita Polska na rozwali-
nach moskiewskiego caratu w Sławiańszczyźnie zakwitnąć jeszcze nie miały. Od rana posło-
wie izby, a lud rynki i place zapełniał. Uroczystość uliczna była równie wspaniała jak sejmo-
we tego dnia obrady. Członkowie gwardii akademickiej, ci mianowicie, którzy przed dniem
29 listopada w więzieniu u Karmelitów osadzeni zostali, nieśli trumnę na karabinach na krzyż
złożonych. Trumna była czarna; leżał na niej wieniec laurowy, przepleciony trójkolorowymi
kokardami. Na pięciu tarczach jaśniały wielkie imiona: Rylejewa, Bestużewa-Riumina, Pe-
stla, Murawiewa-Apostoła Kachowskiego. Orszak ruszył z pałacu Kaźmirowskiego. Na ża-
łobnym wezgłowiu zamiast korony lub orderów szła przodem trójkolorowa kokarda, godło
europejskiej wolności. Niósł ją młody kapitan gwardii. Dalej szło trzech innych kapitanów,
niedawno uczniów Uniwersytetu. To byli mistrzowie ceremonii; tuż za nimi ze spuszczoną na
pogrzeb bronią postępował oddział akademików, przed kilką jeszcze dniami pretorianów
dyktatury, w pośrodku nich powiewał przewiązany krepą błękitny sztandar Uniwersytetu. Za
trumną ciągnęło kilka oddziałów gwardii. Wielkie masy ludu naokoło użyczały pogrzebowi
temu pozoru emeuty. Niezliczona publiczność różnego stanu i płci napełniała ulice i okna
mieszkań, którędy orszak przechodził.117 Towarzyszyło mu w porządku kilkudziesięciu ofice-
rów Gwardii Narodowej tudzież oddział wolnych strzelców pod dowództwem pułkownika
Gorycza. W pochodzie ku orientalnej kaplicy na Podwalu, gdzie duchowieństwo obrządku
grecko-unickiego odprawiało nabożeństwo żałobne, orszak zatrzymał się u kolumny Zyg-
munta. Gurowski w czapce czerwonej z białym piórem wstępuje na podnóże kolumny, za-
trzymuje lud i zabiera głos, który, gdyby był zrozumiany, gdyby w ogólności wtenczas po-
spólstwo można było do emeuty namówić, mógł był sprawić w mieście zamieszanie. Podob-
nymi, również bezskutecznymi mowy przyjmowano trumnę w kaplicy; skąd orszak wraz z
ludem obszedłszy ulice Senatorską, Miodową, Długą ruszył przez Leszno do Karmelitów;
nareszcie przez dziedziniec Saski, co chwila przez mówców zatrzymywany, wrócił do sali
Towarzystwa Patriotycznego, które założone w większych daleko zamysłach, całą swoje
sztukę i moc na tym pogrzebie wysiliło.
                                                

117 Że ten ruch ambarasował władzę, dowodzi ta okoliczność. Ludwik Kicki z polecenia księcia Radziwiłła,
naczelnego wodza, szukał mnie i Anastazego Dunina po całym mieście, myśląc, że mieliśmy jakowyś udział w
urządzeniu tej uroczystości. Kicki znalazł nas obudwu w kościele, gdzie się odprawiało za duszę tych niebosz-
czyków nabożeństwo, wziął nas z sobą na sanki i zawiózł do naczelnego wodza, pod którego rozkazami, jako
adiutanci regimentarza Sołtyka, zostawaliśmy. „Co wy zamierzacie? – zapytywał się Radziwiłł z widocznym
kłopotem. – Co to znaczy? – mówił dalej – rząd się lęka rozruchów!” Wtedy zapewniałem księcia Radziwiłła,
„że ani ja, ani Dunin nie należymy do tego pogrzebu; że co do rozruchu, zdaje się nam, iż wszystko odbędzie się
najspokojniej”. Mimo to jednak zaraz zjawił się batalion strzelców Szembeka na Saskim placu. Sam Szembek
pod pozorem mustry przybył tam także.
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Podczas tego gwaru na ulicach, który się nie odbywał bez pewnego wpływu na sesją sej-
mową, wpływu (jak niedobrzy bez wątpienia ludzie przez złość utrzymywali) mniej więcej
dopomagającego do  j e d  n o m y ś l n o ś c i  w złożeniu z tronu króla Mikołaja – czemu ja
jednak wcale nie wierzę, nie chcę wierzyć – podczas tego gwaru, mówię, przybierającego z
dala postać emeuty, słuchały obiedwie izby z rosnącym oburzeniem dalszego ciągu pism rzą-
dowych, relacji poselstwa Jezierskiego, korespondencji dyktatora, listów ministra sekretarza
stanu itd. Własnoręczny cesarski dopisek na liście Jezierskiego do Benkendorfa, „iż on (Mi-
kołaj) ściśle dopełnił obowiązku względem kraju, który mu brat jego przekazał, i że to naród
polski stał się winnym przez złamanie przysięgi”, obudził szmer zgrozy między sejmującymi;
potem zaś powstał śmiech powszechny, gdy odczytywano te wyrazy Mikołaja: „że Polacy do
tego stopnia posunęli niewdzięczność, iż nawet działa spod Warny przysłane przeciwko nie-
mu obracają”, oraz: „że 14000 dukatów na stosunki dyplomatyczne dotyczące kraju polskiego
corocznie ze skarbu rosyjskiego wydawał”. Posłowie zaczęli wołać: „to zapewne na szpie-
gów!” W istocie śmieszną była Moskwa wyliczająca swoje dukaty i działa spod Warny; my,
gdybyśmy nasze wyliczać chcieli dobrodziejstwa, pokazałoby się, iż to państwo nikczemne,
głuche, Europie nie znane, polską tylko grabieżą wzrosło do punktu, z którego carowie mo-
skiewscy aż do Warny, gdzie zginął młody nasz Jagiellończyk, sięgać mogą. Nie obeszło się
bez sarkania na Jezierskiego. Lecz bronił go kasztelan Kochanowski, utrzymując nie wiedzieć
na jakiej zasadzie, że poruczone mu poselstwo nie mogło być ani zręczniej, ani świetlej, ani
roztropniej dopełnione. Moim zdaniem Jezierski nie w izbie, jako poseł, ale przed kratkami
izby, jako duch moskiewski, który się czołgał w Petersburgu, a na stacjach pocztowych pra-
wił, iż nas Moskale  c z a p k a m i  z a r z u c ą, winien był zdawać sprawę z misji swojej.
Następnie długą i ważną powiedział mowę poseł żelechowski Lelewel, mowę ważną z tego
mianowicie powodu, że to jest akt stwierdzający w sposobie autentycznym to wszystko, co mi
się napomknąć w tym piśmie zdarzyło o Lelewelu, o jego charakterze, polityce, widzeniu
rzeczy publicznej. Zaczął on najpierwej od tego, że pisma dopiero czytane właściwiej powin-
ny były być ogłoszone na sejmie 18 grudnia; co bez wątpienia o niektórych tylko pismach
rozumieć musiał, bo na przykład relacja Jezierskiego wtedy jeszcze jako faktum miejsca nie
miała, a tym samym ogłoszona być nie mogła. „Przy rozpoczęciu pamiętnej rewolucji 29 li-
stopada – tak się wyrażał dalej – Mikołaj był jeszcze królem polskim. Rada Administracyjna
na pierwszy odgłos powstania  c z y n n ą  s i ę  s t a ł a. Rząd pierwszej niejako nocy przystą-
pił do rewolucji, ale w imieniu króla polskiego. Było wówczas tajemnicą, czy rewolucja jest
narodowa,a tym bardziej, czyli przejdzie za granicę Królestwa. J e j  t w ó r c y  n i e  n i e ś l i
ż a d n e g o  ś r o d k a  d o  o b j a ś n i e n i a  s w y c h  m y ś l i. Rząd więc musiał zgady-
wać rewolucją...” Jaki wykład faktów! Jakie uderzające nieprawdy! Jak naciągane sofizmata!
I to mówił Lelewel, jeden ze związkowych, Lelewel, prezes pierwszego klubu? Nie chcę ani
jego głowy, ani dobrej wiary podawać w wątpliwość, widzę tylko w tym naciąganiu wypad-
ków upór, obstawanie, przy swoim raz powziętym mniemaniu, które było mylne. Rewolucjo-
niści nie nieśli żadnego środka do objawienia swej myśli! Potrzeba było zgadywać rewolucją!
Lelewel zapomniał więc albo nie chciał przypomnieć sobie, że klub, wetując na dniu drugim
grudnia uwięzienie carewicza i rozbrojenie jego gwardii, wyraził bardzo jasno myśl rewolu-
cji. Potrzebaż było odgadywać powstanie, które otoczywszy gmach bankowy z bronią w ręku
takich rzeczy żądało? Lecz posłuchajmy dalej, co prawi Lelewel: „Nie wiem, dobrze czy źle
się stało, że  d a w n y  r z ą d  p o z o s t a ł, że z pierwszą chwilą powstania nie utworzył się
nowy, zupełnie rewolucyjny; to atoli pewna, że  z r e w o l u c j o n i z o w  a n i e  rządu do
pewnego stopnia ułatwiło rozwinięcie rewolucji.” Lelewel nie mógł potępiać Lubeckiego, nie
mógł przyznać, że była kontrrewolucja, bo sam do niej czynnie należał, bo sam jeździł do
Wierzbna, bo sam nastawał, aby wielki książę ustąpił z wojskiem, bo sam błagał wielkiego
księcia o amnestią. Jeżeli te czynności Rady Administracyjnej były krokami rewolucyjnymi,
jeżeli zatrzymanie powstania, które w skutku nich nastąpiło, było rewolucyjne, w takim razie
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zaprzeczaniu nie podpada, iż rząd do pewnego stopnia rozwinięcie rewolucji ułatwił. Lelewel
nie mogąc oskarżać Lubeckiego, ponieważ oskarżałby sam siebie przed sejmem, widzi się
tedy zmuszonym usprawiedliwiać, nawet chwalić tego ministra. „On (mówił Lelewel) zre-
wolucjonizował Radę Administracyjną, on podał projekt Rządu Tymczasowego; rząd ten po-
stanowił zwołać sejm  d l a  o d g a d n i e n i a  r e w o l u c j i.” Przebiegając dalszą kolej
powstania utrzymuje, „że i dyktator zdawał się wchodzić w sprawę narodową”, albowiem
jego (Lelewela) używał kilkakrotnie do czynności za Niemnem; na ostatek tak się wyraża:
„Powtarzam, iż wojna w początkach rewolucji nie zdawała się była stanowić  r o z b r a t u  z
Rosją”, a na poparcie tej opinii przytacza słowa Lubeckiego: „Niechaj się wojna rozpocznie,
niechaj król konstytucyjny walczy z cesarzem samowładnym, a rewolucja przez to samo roz-
winąć się musi.” Capiat qui capere potest!118 Ja tego nie rozumiem i wątpię, czy ktokolwiek
zrozumie, jakim by sposobem Mikołaj król polski mógł wojować z Mikołajem carem rosyj-
skim. Ta górna polityka przechodzi moje pojęcie. Lecz znaczna część izby mniej była zajętą
mową Lelewela; więcej ją daleko obchodził niezwykły ruch w mieście. Co by ten pogrzeb
oznaczał? Kto go urządził? Jaki to poruszenie koniec weźmie? Te sobie niektórzy posłowie
po cichu zadawali pytania, i rozchodził się głuchy szmer w sali na kształt brzęczenia owadu.
Wielu sejmujących przejmowało zgrozą zdanie sprawy z misji Jezierskiego; a wszystkich
(prócz kilku) odezwa Dybicza rozjątrzyła do najwyższego stopnia. Z tego momentu częścią
obawy, częścią oburzenia korzysta marszałek, zabiera głos i wniosek Sołtyka, odesłany oneg-
daj do komisji, poddaje pod rozwagę izby tymi energicznymi słowy:

„Po uczynionych nam z wydziału dyplomatycznego udzieleniach, po ogłoszonej pismami
publicznymi proklamacji feldmarszałka Dybicza, jawnie widziemy, że bez wojny nie do-
pniemy celu rewolucji naszej. Nadeszła chwila stanowcza. C a r  M o s k w y  r o z k a z a ł
h o r d o m  s w o i m  w k r a c z a ć  n a  z i e m i ę  p o l s k ą, aby skruszone pęta na nowo
wolnością tchnącemu narodowi narzucić. Już to nie po raz pierwszy Tatarzy najeżyli ją kość-
mi swymi i krwią użyźnili. Czyliż trwogą przejęci lub dawnym ujarzmieni nałogiem  u p a t-
r y w a ć  j e s z c z e  b ę d z i e m  w Mikołaju prawego naszego monarchę? Nie zaiste! On
pierwszy zerwał wymuszoną na nas orężem przysięgę. Ta już więc nas tylko teraz obowiązy-
wać może, którą od wieków Polak wykonywał Piastom, Jagiełłom i wolno wybranym królom.
Niech Europa przestanie w nas widzić zbuntowanych poddanych, niech w nas uzna niepodle-
gły naród, który podług praw mu od Boga nadanych istnieć powinien. Gdy więc komisje sej-
mowe najważniejsze skończyły czynności, wnoszę, aby przede wszystkim wzięto pod rozwa-
gę projekt przez J. W. Romana Sołtyka, posła powiatu konickiego, u laski złożony i aby przy-
gotowały projekt do uchwały wynikającej względem dynastii i względem oderwania na zaw-
sze od Moskwy całego narodu polskiego.”

Gdy marszałek przestał mówić, zabrał głos brat jego, kasztelan Antoni Ostrowski:
„Marszałek sejmu uprzedził mnie jedną tylko chwilą w poparciu wniosku uczynionego o

uznanie tronu za wakujący. W chęci zaoszczędzenia nader drogiego czasu, który w dzisiej-
szym położeniu kraju pierwszą jest jego potrzebą, krótko myśl moją wyrażę. Z dopiero co
czytanych akt dyplomatycznych dowiadujemy się, iż cesarz Mikołaj w dobrym sumieniu wy-
znał i swymi słowami uświęcił tę odwieczną prawdę: iż zobopolna przysięga o tyle jest waż-
na, o ile przez strony obiedwie w dobrej wierze jest dotrzymywaną, a stąd monarcha ten to
wyprowadził następstwo w nadpiskach własną ręką do noty od posła Jezierskiego odebranej
przełożonych, iż gdy mu naród polski wiary nie dotrzymał, on takowej narodowi dotrzymać
nie czuje się w obowiązku. Świat zaś cały wie, i sumienie nasze tą żywą przejęte jest prawdą,
a nawet sam cesarz Mikołaj tego pewno w sobie nie stłumi uczucia, że początkowanie zerwa-
nia stosunków konstytucyjnych z Królestwem Polskim od samego poszło źródła, od prawo-
dawcy, od tej pierwszej kontraktującej strony. A zatem co do wierności temu przymierzu,

                                                
118 Niech zrozumie, kto zrozumieć może.
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gdybyśmy się nawet na dawne samoistnienie powołać nie mieli, ustaje wszelka wątpliwość,
zniosły ją słowa samego cesarza Mikołaja, i już tylko ciąży nad tą całą sprawą wieszczba ów-
czasowego prezesa senatu Ostrowskiego, który odbierając z rąk komisarzów cesarskich kartę
konstytucyjną, wyrzekł te pamiętne słowa: „Biada temu, kto ją zgwałci.”

Tym kształtem dwaj bracia rodzeni, Władysław i Antoni Ostrowscy, których ojciec inau-
gurował królestwo nadwiślańskie, zdejmowali koronę polską z głowy następcy Aleksandra!
Są rzeczy, które się nigdy nadto prędko dziać nie zwykły w rewolucjach. Mikołaj, porusze-
niem narodowym ludu i wojska złożony z tronu w Warszawie dnia 29 listopada, powinien był
zaraz uczuć skutki tej detronizacji w insurekcjach za Bugiem i Niemnem. Lecz rewolucja
zatrzymana została na miejscu. Władza zwołała sejm, aby ją  o d g a d n ą ć, jak się Lelewel
wyraził. Sejm uznając rewolucją powinien był detronizować Mikołaja 18 grudnia. Nie uczynił
tego, a  w i ę c  n i e  o d g a d ł  r e w o l u c j i. Detronizacja (gdyby była miała miejsce 18
grudnia) mogła zapobiec stracie pięciu tygodni czasu strawionego na niczym od 18 grudnia
do 25 stycznia: w takim razie batalie lutego nie byłyby przypadły pod Warszawą, lecz w Li-
twie. To opóźnienie naturę sejmu naszego najlepiej wyobraża. Detronizacja pod koniec stycz-
nia, gdy już się kolumny moskiewskie nad granicą koncentrować zaczęły, została formalno-
ścią; albowiem wykonanie tego aktu zależało od losu oręża, podług wszelakiej rachuby ludz-
kiej bardzo już  w ą t p l i w e g o. Wątpliwość tę, której nie było na początku, zrodziła dyk-
tatura; wątpliwość tę zrodziło opóźnienie organizacji wojskowej; wątpliwość tę powiększyło
narażenie na szwank po wstań współbraci, powiększyła nastająca strata czterech województw
na prawym brzegu Wisły, strata niepochybna w skutku pierwszego zaczepnego ruchu armii
moskiewskiej.

Jan Ledóchowski wszelako lękał się skutków, jakie by za sobą pociągnąć mogło rozbiera-
nie (według propozycji marszałka) w komisjach i w izbach projektu Romana Sołtyka, a nie
spodziewając się  j e d n o m y ś l n o ś c i  w rozprawach z tego względu, postanowił w z i ą ć
s z t u r m e m  (tak się sam wyraża w relacji tego posiedzenia autorowi udzielonej) uchwałę
króla Mikołaja zrzucającą z tronu, ażeby tym członkom izby, którzy by się jeszcze chwiali,
nie zostawić innej drogi jak łączenie się z wolą większości, tak wyraźnie objawioną. I dokazał
swego Jan Ledóchowski, poseł jędrzejowski! Powstawszy bowiem z swego miejsca, wy-
krzyknął tym silnym, piorunującym głosem, który nigdy swego skutku nie chybiał w izbach,
który się rozległ aż o podwoje carskie w Petersburgu, a potem znad Newy całą obiegł Europę:
„To, co jest w naszych sercach, niechaj wyjdzie przez usta nasze – wyrzeknijmy więc razem:
n i e  m a  M i k o ł a j a!” Cała izba porwana mocą tego wyrażenia, silniejszego zapewne na
razie w obradach jak w historii, powtórzyła po kilkakroć: ,,Nie ma Mikołaja.” To byli Polacy.
Mikołaj przestał być królem o godzinie kwadrans na czwartą po południu dnia 25 stycznia
1831 roku, wtedy właśnie, kiedy druga w mieście ceremonia, obchód żałobny na cześć Pe-
stela i Rylejewa, pierwszych republikanów Sławiańszczyzny, obszedłszy ulice Warszawy do
swego kresu się zbliżała: do sali posiedzeń akademickich. Wraz Julian Ursyn Niemcewicz,
sekretarz senatu, zredagował i odczytał akt detronizacji, który podpisali obecni senatorowie i
posłowie. Książę Adam Czartoryski podpisując rzekł do Ostrowskiego Władysława i Anto-
niego: „Z g u b i l i ś c i e  P o l s k ę.” To było jeszcze w systemacie księcia Czartoryskiego.
Lelewel podzielał jego zdanie; był także przeciwny detronizacji, którą podpisywał, i bardzo
naturalnie, tym bowiem sposobem Mikołaj król polski konstytucyjny nie mógł walczyć z Mi-
kołajem cesarzem samowładnym Wszechrosji, jak sobie życzył poseł żelechowski wedle
dowcipnej rady Lubeckiego: jedna ze stron wojujących upadła,  M i k o ł a j a  k r ó l a  p o l-
s k i e g o  j u ż  n i e  b y ł o – został tylko na nieszczęście car samowładny.

Tak się skończyła pamiętna sesja 25 stycznia. Ta atoli wielkomyślna uchwała izby nie
sprawiła takiego na opinii wrażenia, jakiego by się spodziewać należało, jakie by była pewnie
sprawiła zapadając miesiącem pierwej, na przykład 18 albo 20 grudnia. Wtedy mogła mieć
jeszcze swoją nowość, swoją nadzwyczajność, swoje wojskowe i polityczne skutki w Litwie,
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na Rusi mnogie i ważne: teraz wyrzeczona jako odpowiedź na zuchwałą proklamacją Dybicza
i rzucona pod nogi jego pomykających się kolumn miała bez wątpienia swoją heroiczną stro-
nę; z tym wszystkim dla tego samego, że ją wymusiły i daleko wyprzedziły wypadki, niknęła,
rozpływała się nieznacznie jak ton podrzędny w wielkiej orkiestrze albo jako jeden z kolorów
w obrazie historycznym, gdzie inne żywsze światła i raźniejsze cienie wabiły oko. Niebawem
miały zagrzmić harmaty pod Warszawą, niebawem miał się rozpocząć bój krwawy, olbrzymi:
to jedynie zaprzątało imaginacją stolicy, to uwagę powszechną zwracało ku polom grochow-
skim, ku tym lasom jak dola narodu poważnym i ciemnym, co je niezmiernym wklęsłym łu-
kiem opasują, a kędy niegdyś na rzeź Pragi ciągnęły pułki Suwarowa. Izby zebrały się naza-
jutrz z rana. Już był wódz naczelny: pozostawało jeszcze inne części władzy wykonawczej do
tej naprzód wybiegłej dorobić, dosztukować, pozostawało nie utworzyć, ale dokończyć rzą-
dową machinę. Tą się rzeczą sesja zaprzątnęła. Po odczytaniu różnych mniejszej wagi wnio-
sków, petycyj komisarz sejmowy Świedziński wniósł projekt o Rządzie Narodowym i arty-
kuły jego szczegółowo przebiegał. Była myśl poruczenia rządowej władzy Radzie Ministrów.
Tę myśl zbijał Świedziński odróżniając władzę  r z ą d z ą c ą od władzy  w y k o n a w c z e j
– subtelność zapowiadająca powstaniu brak silnego sprężystego kierunku. W ogólności wy-
obrażenia konstytucyjne, ten niebezpieczny podarunek nieprzyjaciół naszych (timeo Danaos
et dona ferentes) wprowadził do tej legislacji sejmowej istny zamęt, wprowadził do głów
sejmowych dziwną, niczym nie rozplataną gmatwaninę, która nawet ludziom utalentowanym
rzeczy jasna widzieć nie dopuszczała. Swiedziński nie był bez talentu: jednakże plątał się w
labiryncie monarchii konstytucyjnej jak mucha, która pajęczej siatki przebić nie jest w stanie.
Któż u nas był władzą najwyższą, rządzącą? Był oczywiście sejm. Któż miał być władzą wy-
konawczą? Oto oczywiście Rząd Narodowy, emanacja, wydział sejmu. Tej prostej kwestii nie
pojmując wcale, komisarze sejmowi dzielili niepotrzebnie władzę wykonawczą z ramienia
sejmowego na dwie części, rządzącą i egzekucyjną. Podług nich częścią rządzącą tej władzy
miał być Rząd Narodowy, a częścią egzekucyjną ministrowie odpowiedzialni. Co za chaos –
jakie zagmatwanie! Tej gotyckiej budowie przydawały nadto komisje straż z grona sejmu.
Któż tu tedy, pytam się, wyobrażał króla? Nie sejm, bo sejm był czymś więcej jak król, bo
króla, to jest Rząd Narodowy, miał pod sobą; nie rząd także, bo jedną z najpierwszych atry-
bucyj rządowych, królewskich przywłaszczył sobie sejm przez nominacją naczelnego wodza;
rząd przeto był czymś mniej jak król. Król konstytucyjny zatem, straciwszy wiele ważnych
prerogatyw i najważniejszą ze wszystkich, kierunek siły zbrojnej, nie wiedzieć gdzie się po-
dziewał w tym systemie. Część główną króla, że tak powiem, uzurpowały izby; część mniej-
sza stawała się władzą rządzącą, oddzieloną od wykonawczej! Charakter anarchiczny dziejów
polskich wyraża się tu z całą starożytną mocą swoją. Fatalna po naddziadach puścizna. Byłaż
to pora krępowania ręki mającej bliski napad odpierać? Wszakże zawód, który dyktatura
zrządziła, wpajał taki wstręt ku wszystkiemu, co mogło przypominać  j e d n o ś ć  i  m o c
jakąś rządu, iż te wyrazy, w pierwszych chwilach wszechwładne, żadnego już nie miały kre-
dytu i jak pierwej wszystko do energii i ufności, tak teraz do niewiary i rozwolnienia obceso-
wo się rzucało. Inny projekt, kaliski, „aby ministrowie z prezesem rządzili”, projekt mający
później dopiero przyjść do skutku, a teraz już (lubo go komisje odrzuciły) żywo popierany
przez Bonawenturę Niemojowskiego, Biernackiego, Teofila Morawskiego, był równie zły,
równą rzeczy publicznej nieznajomość malował, jak projekt sejmowej komisji. Ten prezes w
Radzie Ministrów cóż by to za figura była, skoro izby przed ustanowieniem rządu członkiem
tego, nie wiedzieć jeszcze jakiego, rządu mianowały naczelnego wodza? Miałżeby wódz na-
czelny zostać jednym tylko z ministrów? Lecz ta przedwczesna nominacja wodza psuła w
istocie wszelaki szyk, ład władzy. Wódz naczelny, najpierwsza osoba powstania, nie był ani
nad władzą, ani pod władzą wykonawczą; był w niej, był w środku. Była to część rządu w
polu, nie zależąca od rządu, ale od sejmu. Była to więc myśl, która sama jedna przekonywała,
iż sejm nie miał najmniejszego instynktu zbawienia publicznego. Po tej nominacji powie-
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działem zaraz przyjaciołom moim w Warszawie; ,,Teraz nic nam innego nie zostaje, tylko
izbę gwałtownie zamknąć albo za pomocą ludu warszawskiego, albo za pomocą wojska.”
Pierwszy zamach, jak widzieliśmy, nie udał się; obaczymy później, że i drugi żadnego nie
weźmie skutku. W styczniu zadekretowały izby ruinę narodu – narodu, który  t o l e r o w a ł
ten sejm, ale mu wprost żadnego do kierowania rewolucją nie udzielił mandatu.

Większością 74 głosów przeciwko 25 przyjęto zasadę do prawa: iż rząd ma być odosob-
niony od ministrów! Świedziński, komisarz sejmowy, zrobił uwagę, iż w pierwszej Rewolucji
Francuskiej liczba rządzących zmniejszała się stopniami, a u nas przeciwnie, pomnaża się. To
fatalne porównanie okryto oklaskami: za czym projekt komisji od jednego dyktatora skoczył
do trzech rządców określonych. Trzej mieli składać rząd, przydawano im zastępców na przy-
padek ubytku lub nieobecności; w razie limity sejmu, gdyby minister wzbraniał się kontrasy-
gnować postanowienie przez rząd za potrzebne uznane, komisje sejmowe, jako tymczasowo
reprezentujące władzę prawodawczą, miały mieć, podług projektu, wyłączne prawo rozstrzy-
gania zachodzącego sporu i wydawania urządzeń potrzebnych; te komisje czuwały nad rzą-
dem, miały także moc zwołania sejmu: anarchia w całym znaczeniu tego wyrazu, w najwyż-
szym, najpełniejszym kwiecie swoim! Wyobrażenia doskonale malujące ówczesnego ducha.
Jeśliby kto przed bliską burzą, zapowiadającą sinymi obłoki napowietrzne świszczące trąby,
które wszystko z sobą unoszą, zwiastują dalej ponurym wyciem i ryczeniem chmur gwałtow-
ne orkany, które najstarsze, najgrubsze drzewa z korzeniami wyrywają, jeśliby kto w tym
stanie nieba i ziemi chciał na przykład założyć ogródek na piasku dla zabawy swoich dzieci
albo domek z kart ku podobnemu celowi: jeszcze by to była łatwiejsza do przebaczenia roz-
rywka od tego projektu komisji sejmowej, roztrząsanego w izbach naszych na dni kilka przed
wtargnieniem Dybicza do Polski kongresowej. Uległ jednak pewnym zmianom ten wniosek
Świedzińskiego poddany pod dyskusją na dniu 27 stycznia. Na usilne przełożenia Franciszka
Wołowskiego, biegłego i światłego prawnika, któremu ścisłe przestrzeganie form legalnych
bynajmniej nie wzbraniało być gorliwym, zapalonym obrońcą i przyjacielem rewolucyjnej
nawet strony powstania, uchylone zostały te części konstytucji, które po detronizacji nowemu
się sprzeciwiały rządowi. I tak tytuły i rozdziały ustawy konstytucyjnej Królestwa Polskiego
oraz mające z nimi związek przepisy objęte statutami organicznymi i postanowieniami, nie-
mniej artykuły szczególne dotyczące książąt z krwi cesarsko-królewskiej uznały izby odtąd za
nie obowiązujące wcale; wszelkie zaś inne przepisy tej ustawy utrzymały w mocy nienaru-
szonej, o ile by nadal nie zaszła potrzeba zmienienia ich lub uchylenia przez uchwały sejmo-
we. Ten potrzebny, nadający pewną loikę dziełu komisji dodatek Wołowskiego jako wstęp
umieszczano na czele projektu. Ponieważ stopniami miała u nas wzrastać liczba rządzących,
sejm tedy, uchwyciwszy to napomknienie Świedzińskiego, dalej jeszcze doszedł w tej mierze
niżeli komisja: o d  t r z e c h  b o w i e m  p o s t ą p i ł  d o  p i ę c i u  c z ł o n k ó w  r z ą-
d u. Pięć osób bez zastępców, z kompletem koniecznych trzech, czyli  t r y u m w i r a t  w
k w i n t u m w i r a c i e: ta tedy była machina nieodpowiedzialna, z ministrami odpowie-
dzialnymi, mogąca nawet mianować urzędników hierarchii duchownej niższych w stopniu od
biskupa, którą większością głosów 80 za najwłaściwszą dla powstającego narodu uznano na
dniu 29 stycznia.

Uchwała ta, przez obiedwie izby zatwierdzona, władzę rządową od sejmowej odgranicza w
taki sposób, iż sprawowanie władzy królewskiej konstytucyjnej porucza Rządowi Narodo-
wemu tymczasowemu Królestwa Polskiego, o ile ją to prawo umniejszyło, resztę zaś władzy
monarchicznej przy obu izbach zostawuje. W rządzie samym pod niebytność prezesa zastę-
pować go mógł członek najwięcej kresek mający; większość głosów rozstrzygała; wszelkie
działanie koniecznie kompletu trzech wymagało; w razie równości głosów pod niebytność
prezesa członkowi najmniej kresek mającemu zalecono wychodzić; również powinien był
wyjść ten członek, wielokroć by wódz naczelny zasiadł w rządzie. Straż z kilkunastu człon-
ków izby, przypuszczająca myśl limity sejmu, nad tym rządem, jak chciał mieć projekt komi-
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sji, czuwać mająca, szczęściem odpadła. Na chwilę zmąciło te rozprawy o Rządzie Narodo-
wym dość zabawne zdarzenie: jeden artykuł w gazecie mocno obruszył izbę. Ci spośród re-
wolucjonistów (Gurowski i ja), którzy sami jedni w sejmie zgubę sprawy upatrywali, a któ-
rych machinacje i zabiegi wszelkiego rodzaju przeciwko sejmowi żadnego, jak widzieliśmy,
nie wzięły skutku, porzuciwszy niedołężne zgromadzenie pod tytułem Towarzystwa Patrio-
tycznego z resztek starego klubu utworzone, wzięli pióro do ręki (ostatni i najsłabszy ze
wszystkich środków zwyciężonej fakcji) i poczęli z tą namiętnością, z tą żółcią, która zwykle
niedoszłe, nad siły przedsięwzięte zamachy charakteryzuje, sejmowe nicować obrady. Były
tam wyrażenia ubliżające w rzeczy samej powadze reprezentacji; ale były także prawdy nie-
zaprzeczone i przepowiednie, które się ziściły na nieszczęście; należało je tylko z większą
nieco godnością, z zimniejszą krwią objawiać. Między innymi nie podobały się szczególniej
posłom te słowa gazety, rzucone pod stopy sejmowego majestatu jak plenne ziarna na skałę:
„Powróćcie do nicestwa, z którego was na swe nieszczęście rewolucja wywołała – nie waszą
sprawą będzie zmienić postać Europy przez wskrzeszenie Polski!” Te złowróżbe, w wiesz-
czym zapewne przeczuciu, lecz z niepotrzebną i samym piszącym uwłaczającą  z a c i e k-
ł o ś c i ą  kreślone wyrazy tknęły sejm do żywego. Jan Ledóchowski, poseł jędrzejowski,
nazwał to (na sesji 28 stycznia)  b e z i m i e n n ą  i  s z k a r a d n ą  potwarzą, a folgując
językowi w gniewie, równie jak owa gazeta rozkiełznanemu, wykrzykiwał, że  r u b l e  r o-
s y j s k i e  i  t a l a r y  p r u s k i e  pobudziły piszących. Powstała zatem na sesji wrzawa, a
na galeriach śmiech pusty. Wężyk wpadł do drukarni z pałaszem i pistoletami; Gurowski ka-
zał mu oświadczyć, że tę napaść z  k i j e m  w ręku odpierać będzie. Odezwały się w izbie
głosy: ż e  t o  j e s t  z d r a d a, majestatu obraza! Jezierski, Klimuntowicz, Posturzyński na-
glili na ukaranie  j a d o w i t e j  h y d r y. Wężyk wpadł na trop prawdziwy i rzekł: „że to jest
w skutku odrzuconego adresu Towarzystwa Patriotycznego”; byłby zaś prawdziwszą jeszcze
wynalazł przyczynę, gdyby to był nazwał ostatnim drgnieniem partii rewolucyjnej, której
bezsilność i  h a j d a m a c t w o  były główną, chociaż nie jedyną, przywarą. Ta gorsząca
publiczna scena skończyła się na tym, że Lelewel, który był jednym z redaktorów owej gaze-
ty, nazwisko swoje spomiędzy ich liczby natychmiast wymazać kazał, a izby złośliwy artykuł
pozwać zaleciły zastępcy ministra sprawiedliwości, co minister uczynił, bez żadnego jednak
skutku.119

Gdy przyszło do wykonania tej zapadłej na dniu 29 stycznia uchwały sejmowej, odezwały
się w wyborze osób składać mających Rząd Narodowy wpływ, natura, powolne działanie,
nawet stosunek  t r z e c h  o p i n i j, których charakterystykę i punkta, jakie zajmowały już w
Towarzystwie, wyżej skreśliłem. Każda z trzech partyj, a raczej fakcyj mniej więcej wyraźnie
oznaczonych, wpłynąwszy w porze bezczynnej dyktatury na sejm, znalazła w sejmie swoich
wyobrazicieli i za pośrednictwem sejmu ku temu zmierzała, ażeby mogła mieć swoją repre-
zentacją i  w  r z ą d z i e  t a k ż e; rząd przeto, którego budowa i mechanizm same w sobie
były już bardzo wątłe, który z tej niemocy wyprowadzić mogła jedność tylko opinii i zgoda
wewnętrzna, musiał koniecznie zostać zbiorem trzech opinij niezgodnych z sobą i już znacz-
nie przez poprzednie ścieranie się rozjątrzonych. Pod tym względem pominąć nie mogę obja-
śniających uwag księcia Czartoryskiego, który chociaż sam pierwszy zaproponował izbom
wybór naczelnego wodza, rzecz tak niezmiernie władzę wykonawczą osłabiającą, rozbierając
jednak w senacie uchwałę o Rządzie Narodowym, tymi wyrazami przyszłe z tego rządu nie-
szczęścia kraju wyprowadzał: „Projekt ten nie trafia do celu, bo władza  r z ą d z ą c a  i   w y-
k o n a w c z a  skoncentrowane są konieczne; tu zaś władza jest rozdzielona między 11 osób,
bo rząd bez rady ministrów nic działać nie może...”; następnie zaś: „Lękać się należy, aby 5
osób nie poróżniło się i aby moralność dla większości nie znikła; przypuszczam, że wybrani
będą mieli zaufanie, ale potrzeba,  a b y  b y ł a  j e d n a  c h ę ć  i  j e d n o ś ć; nadto w pro-

                                                
119 Patrz notę objaśniającą ku końcowi tomu.
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jekcie jest wiele artykułów mniej potrzebnych i w jednych artykułach jest zbytek materii, a w
drugich niedostatek.” Tak opiniował książę Czartoryski o rządzie, którego miał zostać za go-
dzinę prezesem; zasługuje także na uwagę, iż dlatego tylko dłużej się przyjęciu uchwały w
senacie nie sprzeciwiał, „iż nie przewidywał, aby lepszy projekt mógł wypaść z obrad połą-
czonych” – co jest charakterystyczne i złe niczym nie uleczone w sejmie maluje. W izbach
połączonych dnia 30 stycznia obierano najpierwej prezesa Rządu. Marszałek, po poprzednim
kreskowaniu na kandydatów, kandydatami ogłosił Czartoryskiego i Paca. Pierwszy został
prezesem Rządu Narodowego ogromną większością 121 kresek. Władysław Ostrowski win-
szował księciu, „że tak wielkie zaufanie narodu pozyskał, i narodowi, że takiemu mężowi los
swój powierzał” – wyrazy, które tak prezesa Rządu wzruszyły, iż oświadczył, że nie mogąc
myśli do odpowiedzi zebrać, izbom później dziękczynienie swoje złoży i  d a l s z e  s w o j e
z a m i a r y  o b j a w i; po czym marszałek zalimitował sesją na godzinę 6 wieczorem. Na
Czartoryskiego była zgoda niemal powszechna, a wetowanie tylko formalnością: wybór ten
leżał w naturze rzeszy. Równie wątpliwości nie ulegało, że kaliszanie także wnijdą do steru,
szło tylko o to,  w  j a k i e j  l i c z b i e. Ale inaczej rzecz się miała co do trzeciego pier-
wiastku – co do reprezentanta 29 listopada w rządzie – jednym słowem co do Joachima Lele-
wela. Silne zewsząd zabiegi ten wybór z jednej strony popierały, z drugiej ochwiewały. Lele-
wela nienawidzono w izbie, ale się go lękano; mylnie jemu, człowiekowi najspokojniejszemu
w świecie, literatowi, historykowi, przypisując klub pierwszy, potem „Honoratkę”, potem
odnowienie klubu pod tytułem Towarzystwa Patriotycznego, potem zamachy dotyczące utwo-
rzenia rewolucyjnej komuny, potem ów pogrzeb pamiętny! Rzeczy, w których Lelewel nie
miał żadnego udziału! Rzeczy, którymi się brzydził w gruncie duszy, bo on był tylko posłem
żelechowskim – tak jest, niczym, tylko  p o s ł e m  ż e l e c h o w s k i m! Lecz właśnie dlate-
go, że się go obawiano, ż e  g o  m i a n o  z a  c o ś  w i ę c e j, j a k  b y ł  w  i s t o c i e, że
go mniemano być zdolnym do rozwinienia na bruku potężnej przeciwko sejmowi opozycji i
podniesienia tej opozycji przez terroryzm do władzy naczelnej – właśnie dlatego, że mniema-
no w nim widzić Dantona albo Robespierre'a: Lelewel, pomimo wszelkich przeciwko niemu
starań, został ze strachu izby członkiem rządu. Za pierwszym wetowaniem miał tylko kresek
69, o dwie więcej jak Barzykowski, za drugim zaś, którego sam żądał z powodu nieważności
jednej kartki, kresek 73, a Barzykowski 91; a zatem nie Barzykowski, ale Lelewel skazany
został na wychodzenie z rządu, wiele by razy do niego przybył wódz naczelny. Dwaj kalisza-
nie, Wincenty Niemojowski i Teofil Morawski, obrani zostali większością wyraźną. W wybór
Lelewela (nikt by temu wiary nie dał!) wpłynęła dziwna okoliczność: szopa słomiana. Jest to
faktum historyczne, równie historyczne jak wpływ pogrzebu na detronizacją. Podczas elekcji
któryś z niechętnych Lelewelowi posłów dął znać kolegom: jakoby z rozkazu Lelewela sta-
wiano w tej samej chwili  s z u b i e n i c ę  za Trzema Krzyżami na Nowym Świecie. Nowina
ta sprawiła zamierzonemu skutkowi wbrew przeciwny. Rozeszła się piorunem w sali; wypra-
wiono natychmiast sekretnie dwóch posłanników, jednego do Trzech Krzyżów, drugiego do
gubernatora miasta; a tymczasem ci spośród sejmujących, których albo własne sumienie
oskarżało, albo głos publiczny, oczy  m i ł o s i e r n e  wznosili do Lelewela i zdawali się
polecać jego protekcji, jego względom. Tym sposobem niejedna kreska tego  s t r a s z n e g o
trybuna ludu pomykała do Rządu. Wyprawieni gońce wrócili i przynieśli wiadomość, że ową
szubienicą była szopa słomiana na sieczkarnią dla kawalerii, ale już było po elekcji.

Po odbytym wetowaniu prezes Rządu Narodowego miał w izbach połączonych mowę, w
której zdaje sprawę przed narodem z opinij i widoków, jakie dotąd jego przekonaniem w po-
lityce kierowały. Jest to wyznanie wiary politycznej księcia Czartoryskiego, od której on w
głównym punkcie, bo co do sposobu uważania Polski względem Moskwy, uroczyście odstę-
puje. Przez lat dwadzieścia swego publicznego życia łączył Czartoryski interes narodu pol-
skiego z interesem moskiewskiego państwa, tylko w harmonii między Polską i Rosją, pod
wspólnym berłem, upatrując dla pierwszej środek odzyskania bytu. Teraz nadeszła chwila
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stanowcza, w której tę zasadę jego polityki jako męża stanu znanego w świecie wypadki osła-
biły, wstrzęsły do gruntu! Ten moment, w którym pierwsza osoba powstania, głowa rządu,
takie czyni wyznanie, nastręcza mi sposobność powiedzenia słów kilku dotyczących długiego
politycznego zawodu księcia Adama Czartoryskiego, zawodu bardzo głośnego w Europie, a
ściśle połączonego z różnymi kolejami, jakie naród nasz w ostatnich czasach przebywał. Czy-
nię to przede wszystkim dla objaśnienia głównych punktów mowy prezesa Rządu Narodowe-
go, która w izbach, w kraju i za granicą sprawiła niemałe wrażenie. Dom Czartoryskich, od
chwili jak się podniósł do wyższego znaczenia przez znakomite związki ślubne i znakomitsze
jeszcze talenta polityczne w pierwszej połowie zeszłego wieku, znamionują dwie cechy: na-
samprzód chęć ugruntowania silnej władzy rządowej, monarchicznej, w nieładzie lecącej do
upadku swego Rzeczypospolitej Polskiej, a po wtóre, gdy się temu zabiegi równie przemoż-
nych panów (partia republikancka Potockich), częścią i wichrzącej drobnej szlachty opierały,
projekt nakłonienia ku temu celowi rosnącego od czasów cara Piotra I wpływu moskiewskie-
go w Polszcze. Pierwsze było godziwe i potrzebne; drugie występne, bo począwszy, od Rzy-
mian do dziś dnia polityka uświęca wszystko, co prowadzi do wielkiego zamiaru pożyteczne-
go dla narodu, prócz jednego tylko środka: obcej  p o m o c y  n i e p r z y j a c i e l a. Czarto-
ryscy Michał i August zgwałcili tę maksymę. Rozumieli niebaczni, że im Moskwa dopomoże
ku naprawieniu Rzeczypospolitej, którą rządniejszą i umocowaną zamyślali w gruncie naj-
pierwej przeciw samej Moskwie obrócić. Ci dwaj ludzie stanu, w owej porze najznakomitsi
na Północy, znaleźć by mogli nie usprawiedliwienie, ale tylko wymówkę dla siebie chyba w
tym, że równie jak oni i ich przeciwnicy w zepsuciu powszechnym i otrętwieniu Rzeczypo-
spolitej pod Sasem także gotowi byli we wszelakim razie biec po pomoc do tego niebezpiecz-
nego sąsiada i że w ogólności natenczas szukanie takiego wpływu do rzeczy krajowych nie
uchodziło jeszcze za taką zbrodnią, za jaką ją mieć nauczyła Polskę konfederacja barska, a
potem Sejm Czteroletni i rewolucja Kościuszki, dalej wojny Rzeczypospolitej Francuskiej i
późniejsze zdarzenia. Niebawem postrzegła Moskwa istotne Czartoryskich zamiary. Usiło-
wali oni wyzwolić się spod tego wezwanego przez siebie przemożnego wpływu, ale na próż-
no. Repnin opanował króla, któremu oni cokolwiek władzy przysporzyli; rządził krajem bez
nich. Wkrótce ich ustanowienia zniesione, budowa, którą tak mozolnie dźwigali, rozsypana,
rozprzężenie mające ułatwić podział kraju zasilone. Od tej też chwili ustaje moskiewskie
systema Czartoryskich, które Rulhiere opisał. Wojewoda ruski August uchyla się całkiem od
spraw publicznych, a syn jego książę Adam Czartoryski, generał ziem podolskich, z szwa-
grem Lubomirskim i innymi utrzymuje przez cały ciąg panowania Stanisława Augusta opo-
zycją narodową, antymoskiewską, legalną przecież. Po pierwszym rozbiorze wszedł on w
służbę austriacką jako feldmarszałek, aby się ubezpieczyć przeciwko przewadze Moskwy w
Warszawie; zastrzegłszy sobie wszelaką wolność od politycznych względem Austrii zobo-
wiązań, tak iż i nadal mógł pozostać obywatelem polskim. Generał ziem podolskich zasiada
w mundurze austriackim na sejmach. Senatorem być nie chciał. Na Sejmie Czteroletnim po-
dejmował czynne i gorliwe starania około utworzenia Konstytucji 3 Maja, a potem w obronie
tej ustawy ściągnął na siebie zemstę carowej. Syn jego (prezes Rządu Narodowego) w r. 1792
służył w stopniu majora na Litwie pod Zabiełłą i Wodzickim, tam krzyżem wojskowym
ozdobiony. Czartoryscy uchodzą do Galicji; we Lwowie wynoszą pod obłoki rycerza spod
Dubienki Kościuszkę i zwracają na niego uwagę wszystkich Polaków. Katarzyna każe woj-
skom swoim niszczyć ich majątki w Koronie i na Rusi.

Systema moskiewskie dzisiejszego księcia Adama nie wypłynęło zatem z polityki sławne-
go kanclerza litewskiego i wojewody ruskiego, bo, jak widzieliśmy, ta polityka nie przeżyła
swych wynalazców: stosunki Czartoryskiego (prezesa Rządu Narodowego) z dworem peters-
burskim i kombinacja związku między Polską i Rosją, którą chciał ugruntować na tych sto-
sunkach, wyniknęły z wcale nowych, przypadkowych okoliczności – bo najpierwej z  p r z y-
m u s u  o s o b i s t e g o. W powstaniu Kościuszki rodzice nie dopuścili mu dalej służyć woj-
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skowo, jak sobie życzył, aczkolwiek sami dopomagali Insurekcji całym wpływem swoim; za
czym to nastąpiło, że Katarzyna kazała skonfiskować ich majątek, zrabować Puławy i obrócić
w perzynę Powązki, pyszną ich imienia posiadłość pod Warszawą. Puławy zachowane od
ostatecznej ruiny tylko za staraniem austriackiego posła, jako mające przypaść drugim po-
działem pod rząd austriacki. Wskutek nalegań Austrii Katarzyna ofiaruje na koniec zwrócić
księciu generałowi majątek skonfiskowany, jeśliby swoich dwóch synów, Adama i Konstan-
tego, przysłał, jak się wyrażała, n a  m i e s z k a n i e  do Petersburga, w rzeczy atoli jako
z a k ł a d n i k ó w. Warunek ten dopełniony nie otrzymuje jednak obiecanego skutku. Przy-
byli obadwaj synowie do Petersburga120, ale konfiskaty z dóbr nie zdjęto. Katarzyna wymaga
drugiej, jeszcze twardszej rękojmi: ażeby weszli do służby wojskowej moskiewskiej. Czynią i
temu zadosyć młodzi Czartoryscy i w istocie ratują tym ojcowski majątek; sami zaś od tej
chwili traktowani na dworze carowej z największą dystynkcją i jako nierozdzielni nauk i za-
baw towarzysze przyłączeni do boku dwóch wielkich książąt, Aleksandra i Konstantego. Tu
się wszczyna to, co by trzeba nazwać romansem! Edukacja polityczna księcia Adama Czarto-
ryskiego odbyła się w Anglii, w szkole whigów Burkiego, Foxa i innych, jeszcze naówczas
zachowującej całą swą nieskazitelność filozoficzną, bo niedoświadczonej we władzy; na dwo-
rze imperatorowej nie ustało jeszcze dla Woltera, Diderota, d'Alemberta poszanowanie de-
spotyzmu łaknącego filozoficznej okrasy: wpośród tych okoliczności młody Czartoryski,
zbliżony do młodego następcy tronu (którego wychowanie było także liberalne), postrzegł w
jego duszy usposobienia, które rozwinione mogły, jak sądził, wpłynąć na los milionów mają-
cych hołdować jego samowładnemu berłu. Postanowił więc korzystać z tego pomyślnego
trafu i wkrótce z przymuszonego towarzysza, prawie  n i e w o l n i k a, zostaje przyjacielem
przyszłego samowładzcy, aby służyć ojczyźnie opuszczonej, już zmazanej z karty Europy.
Odtąd  s k o j a r z y ć  s ł a w ę  A l e k s a n d r a  z  u s z c z ę ś l i w i e n i e m  i
w s k r z e s z e n i e m  P o l s k i121  było zasadą i celem jego postępowania. Myśl zapewne
zajmująca, aczkolwiek sama w sobie niepodobna do wykonania: bo prędzej czy później miało
ją unieść z sobą nigdy niezmienne, nieugięte systema tego gabinetu. Z początku jednak los
zdawał się uśmiechać temu przedsięwzięciu, którego stroną przynoszącą najwięcej chluby
charakterowi księcia Czartoryskiego jest, że nie wypłynęło z rozmyślnego wyboru, z  p r e-
m e d y t a c j i, ale tylko z  m u s u. Aleksander pokochał Czartoryskiego, znajdował w jego
towarzystwie coraz większe upodobanie. Czartoryski starał się wpoić w Aleksandra te szla-
chetne uczucia, którymi sam był przejęty: chciał go bowiem mieć monarchą ludzkim i spra-
wiedliwym dla własnych poddanych, aby go uczynić czułym na niedolę Polaków, sprawie-
dliwym dla Polski. Z owej pory rozpowiadano ciekawą anegdotę: jednego razu Aleksander
miał powziąć zamiar umknienia z dworu petersburskiego do Ameryki Północnej, „gdzie
obadwa z Czartoryskim, wolni wszelakiej troski, w obywatelstwie nowego świata, resztę ży-
cia dokonać chcieli”. Ten rodzaj republikanizmu u podnóża tronu Pawła było to dzieło Czar-
toryskiego, który sam z młodu tęsknił jak do najwyższego ideału szczęścia do tego tylko, aby
mógł kiedykolwiek w życiu swoim  n a p i s a ć  p o e m a  i  w y g r a ć  b i t w ę.

Nieraz zdarzała mi się sposobność w tym piśmie wyrazić: jak uważam charakter cara
Aleksandra. Podług moich wyobrażeń  c a r  s z l a c h e t n y  jest ten, który jest najdoskonal-
szym w swoim znaczeniu carem: tym szlachetniejszy, im więcej  m o s k i e w s k i, to jest im
więcej nastajaszczy, tatarski, jak koń w stadzie, który tym doskonalszy bywa, im się więcej
zbliża maścią i składem do swej rasy pierwotnej. Pani Stael nazwała Aleksandra wyjątkiem: a
on był tylko przez chwilę mieszańcem, który się na koniec maścią i składem zupełnie zbliżył
do rasy carów pierwotnej. Carów moskiewskich ideałem jest Iwan Groźny, nie Marek Aure-
liusz, bo w ogólności Moskwa tylko pod takim panowaniem szczęśliwa i cała być może: z
                                                

120 W 1795 r.
121 Słowa księcia Czartoryskiego w powyższej mowie, którą czytelnik znajdzie między notami objaśniający-
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tym wszystkim Epiktetów122 na takim dworze zasługi dla rodu ludzkiego mogą być i ważne, i
chwalebne. Rzecz niewątpliwa, że krótkie liberalizmu połyski pod panowaniem Aleksandra
były owocem poufałego z Czartoryskim przestawania; skąd dla nas nowa rośnie chluba, że
trzeba było, iżby się jeden z carów moskiewskich zaprzyjaźnił z Polakiem, iżby się otarł o
polską duszę, aby go cywilizacja na moment za swego syna przyjęła – i nazwała  w y j ą t-
k i e m. Co do Polski, powstały z tej przyjaźni widoki, których stronę praktyczną trzeba wi-
dzieć w interesie państwa rosyjskiego; okoliczności bowiem nadzwyczajne chwilowe spra-
wiły, że Moskwa przewagi dla siebie i bezpieczeństwa raczej w pojednaniu z Polakami niżeli
w dalszej nienawiści szukać musiała. W roku 1804 kanclerz Woronzoff opuścił ster spraw
zagranicznych w Petersburgu dla słabości zdrowia. Na jego miejscu zostaje Czartoryski mini-
strem. Natenczas Moskwa i cała niemal Europa używały pokoju. Stosunki Moskwy z Francją
między Pawłem i pierwszym konsulem zawiązane, przy wstąpieniu zaś na tron Aleksandra
umocowane poselstwem Duroka, były w sprzeczności z opinią moskiewskiej arystokracji,
jeżeli tak nazwać wypada nie kastę uorganizowaną, ale rodzaj ludzi, którzy duszą carów, a
których z powodu tej prerogatywy ani na kartę stawiać, ani przedawać nie można. Pamięć
kampanij Suwarowskich, skąd Moskale, zapuściwszy po raz pierwszy swe zagony w głąb
Europy, nic prócz sromu nie wynieśli, dalej egzystencja pod rządem francuskim legionów
polskich pomimo pokoju z Rosją, na ostatek umniejszone korzyści handlowe: wszystko to
Moskwę od przymierza z Francją odwodziło, a usposabiało ku przyjaznym z Anglią stosun-
kom. Partia moskiewska w Petersburgu, usiłująca pomknąć naprzód gabinet w tym kierunku,
księciu Czartoryskiemu ze wszech miar nieprzychylna, brała pochóp, szczególniej dla owych
legionów, do rozgłaszania, jakoby on w interesie polskim, a na szkodę moskiewską alians z
Francją popierał. Ta opinia niechcący najdzielniej posłużyła istotnym widokom Czartoryskie-
go, który osobiście nierównie był skłonniejszy do aliansu z Anglią, częścią, że zamiłował
wolność i instytucje angielskiego narodu, ale najbardziej, że w długim pokoju między Mo-
skwą a Francją upatrywał śmierć dla Polski. Czartoryski był nie tylko ministrem spraw zagra-
nicznych, ale kuratorem Uniwersytetu Wileńskiego i wszystkich szkół w ośmiu guberniach
polskich. Pełniąc jednocześnie te obadwa obowiązki miał sposobność postrzegania prawie
codziennie, iż ze strony Aleksandra powolność dla kuratora szkół polskich i pochlebianie jego
najdroższym nadziejom względem odbudowania Polski zostawało zawsze w stosunku pro-
stym z osłabieniem przyjaźni z Francją; czyli innymi wyrazami: gabinet moskiewski tym
życzliwszym okazywał się narodowi polskiemu, im więcej się lękał Napoleona, im groźniej-
szą zdawała mu się być Francja, której dotrzymywać przymierza dla ważnych pobudek ani
mógł, ani chciał. Te są ogólne zarysy ówczesnej polityki rosyjskiej, którą ze względu na Pol-
skę przypisywano szlachetności młodego Aleksandra, a która tylko wprost wypływała z inte-
resu tego państwa, potrzebującego w nastającej walce z Napoleonem ubezpieczenia ze strony
Polaków, co większa, nawet ich przyjaźni, nawet pomocy? W historii, co się tylko da wytło-
maczyć na zasadzie interesu, zawsze trzeba tłomaczyć przez interes, nigdy przez sentymenta;
w polityce, póki tylko starczy rachunku, rachujmy nie przyznając nic uczuciom. Każda sil-
niejsza presja Zachodu na Północ ten sam skutek zrządzi: dzisiaj jeszcze, tak jest, dzisiaj, nie-
chaj Francja weźmie tę przewagę, jaka jej przystoi w sprawach stałego lądu, niechaj jak za
Napoleona co chwila będzie gotowa poprzeć orężem swe żądania, a wnet ujrzelibyśmy Mi-
kołaja wolniejącego, mięknącego dla Polski. Legiony polskie na czele wojsk francuskich od-
nowiłyby natychmiast wspaniałomyślność i dobrodziejstwa Aleksandra dla narodu polskiego.

Dla tych to powodów książę Czartoryski przygotował i ze skrytą pociechą w sercu podpi-
sał w roku 1805 alians pomiędzy Moskwą, Anglią i Austrią przeciw Napoleonowi. Wnet
sprawdziły się jego przeczucia: wojna z Francją czyni rząd petersburski nierównie dla Pola-
ków i dla sprawy polskiej łatwiejszym. Korzystając z wahania się Prus Moskwa namawia

                                                
122 Tu w znaczeniu stoików.
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księcia Józefa Poniatowskiego, będącego naówczas w Warszawie, by powstał przeciw Pru-
som i ogłosił Aleksandra królem polskim. Propozycja ta, przez księcia Józefa przyjęta, o mało
do skutku nie przychodzi, gdy wtem partia moskiewska na dworze petersburskim, nienawi-
dząca imienia polskiego, nienawidząca mianowicie Czartoryskiego, partia, na której czele
stali bracia Dołgoruki, zabiegami swymi w Berlinie wciąga na powrót Prusy do przymierza
północnego i tę całą niweczy kombinacją. Anglia w owej porze tak dalece była zawzięta
przeciw Prusom, że wszelkie subsydia temu państwu zapewnione, by z Napoleonem wojnę
prowadziło, ofiarowała na zgniecenie Prus Aleksandrowi.

Myśl powstania Polski pruskiej zaniechana i traktat w Berlinie podpisany przez księcia
Czartoryskiego, mający wziąć wykonanie od terminu naznaczonego (a termę): tymczasem
dozwolone tylko przejście wojskom moskiewskim przez Prusy. Aleksander z księciem Czar-
toryskim spotykają w Ołomońcu cesarza Franciszka; lecz bitwa pod Austerlitz123, przegrana
przed upłynieniem terminu do aliansu z Prusami naznaczonego, zmienia chęci i położenie
tego gabinetu względem sprzymierzonych. Prusy przechodzą na stronę Napoleona, który po-
słannikowi z Berlina124, winszującemu Francji tak świetnego zwycięstwa, zaraz powiedział:
„Vous avez changé l’adresse de vos dépêches.”125 Austria przyjęła pokój; Aleksander z woj-
skiem ustąpił do granic swoich. Książę Czartoryski, zniechęcony niepomyślnym, ze spodzie-
wanymi dla Polski korzyściami niezgodnym sposobem, w jaki ta cała wyprawa była prowa-
dzona, prócz tego zrażony nieustającymi intrygami partii moskiewskiej, która cara otaczała,
jemu do najwyższego stopnia nieprzyjaznej, opuszcza kierunek spraw zagranicznych jeszcze
przed bitwą pod Jeną i odtąd wyłącznie oddaje się obowiązkom kuratorii oraz przygotowa-
niom odpowiadającym jawnej woli Aleksandra, których skutkiem być miało utworzenie
Królestwa Polskiego z ośmiu gubernij, z rządem oddzielnym, pod wspólnym tylko z Moskwą
berłem. Te starania księcia Czartoryskiego, obrócone do edukacji narodowej w ziemiach za-
branych, stanowią najpiękniejszą część jego życia; jest to  j e d y n a  narodowa strona jego
politycznego systematu, ugruntowanego na zasadzie harmonii, pobratymstwa Moskwy z Pol-
ską. W tym względzie położył Czartoryski zasługi niezmierne, nigdy dostatecznie nie wysła-
wione: chciał Polski pod berłem Moskwy – mniemał, że taka Polska do skutku przyjść może,
bo takie było położenie jego na dworze petersburskim i stosunki z Aleksandrem; ale z drugiej
strony, jakkolwiek historia oceni tę, jak sądzę, iluzją Czartoryskiego, zawsze przyznać będzie
musiała, że pomykając edukacją narodową ku ostatecznym kończynom Rzeczypospolitej, że
dając jej takich stróżów, i rozszczepicieli, jakimi byli Czacki, Śniadeccy, psował z gruntu
dzieło rozbioru Polski, rzucał bujne nasiona przyszłych insurekcyj i to sprawił, że Polacy,
póki tylko męstwa i sił w tym kraju nie zabraknie, nigdy pod wspólnym z Moskwą berłem
dobrowolnie zostać nie zechcą. Opinia w tej mierze Nowosielcowa zasługuje na uwagę: „On
(pisał Nowosielcow o ks. Czartoryskim do Aleksandra) cofnął na lat sto wypolszczenie ziem
zabranych.”126

Traktat tylżycki i odbudowanie części Polski pod nazwą Księstwa Warszawskiego nastrę-
czyły powód Czartoryskiemu do uchylenia się od obowiązków w rządzie moskiewskim; od-
dalił się on nawet od osoby Aleksandra, przy którym dotąd po wystąpieniu z ministerium
używał tytułu i prerogatyw  p r z y j a c i e l a; nie chciał bowiem Czartoryski, widząc górują-
cą gwiazdę Napoleona, stawać w sprzeczności z opinią całego narodu polskiego, który tylko
na losach Francji swe własne losy zakładał. On (Czartoryski) środek ratowania ojczyzny wi-
dział, mniemał widzieć, częścią w charakterze, częścią w interesie Aleksandra, ogólnie biorąc
w kolizji Moskwy z Francją; ale gdy kto inny, gdy silniejsze ramię Napoleona dźwignęło
cząstkę polskiego kraju, nie posuwał uporu we własnym systemie do tego stopnia, ażeby to
                                                

123 2 XII 1805 r.
124 Christianowi Haugwitzowi
125 Zmienił pan adres swych depesz.
126 Il a retardé de cent ans l’amalgame de la Pologne avec la Russie. [Opóźnił o sto lat zlanie Polski z Rosją.]
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miał dla siebie albo dla ojczyzny poczytywać za nieszczęście. W pierwszej części tego dzieła
starałem się bliżej oznaczyć politykę Aleksandra w epoce Księstwa Warszawskiego. Car ten
w miarę wzrostu potęgi Napoleona coraz więcej obiecywał Polakom. W roku 1811 pisze do
księcia Czartoryskiego list, w którym swoje i Napoleona siły oblicza, w którym roztacza wi-
doki i na jednej szali waży korzyści, jakie by dla Polski z połączenia się z nim albo z Francją
wyniknąć mogły; na koniec żąda, ażeby się Księstwo Warszawskie połączyło z zabranymi
prowincjami. List ten nie sprawił jednak żadnego skutku. Pomimo tego Aleksander przy roz-
poczęciu wojny w roku 1812 wzywa powtórnie Polaków w liście pisanym także do księcia
Czartoryskiego, by się zastanowili nad własnym interesem i korzystali z jego życzliwych chę-
ci. Kampania 1812 zmieniła postać rzeczy: ostudziła ona Aleksandra dla sprawy polskiej,
nawet dla samego Czartoryskiego, który lubo nie przystąpił do konfederacji w Warszawie
zawiązanej pod laską ojca swego, generała ziem podolskich, wszelako po zapadłym prawie
sejmowym w roku 1811, nakazującym wszystkim Polakom, by, obce służby porzucali, zasto-
sował się do woli narodu i żądał od Aleksandra ostatecznego i zupełnego uwolnienia od
wszelkich nie tylko urzędów (bo od tych usunął się był od lat kilku i nad edukacją publiczną z
daleka już tylko czuwał), ale nawet i tytułów, mianowicie tytułu członka Rady Cesarstwa.
Edukacja publiczna w Litwie i na Rusi, staranne odbudowywanie Polski tam nawet, gdzie już
ustawać poczynała, gdzie by jej już dotąd wskutek rozbioru może i nie było, słowem Wilno i
Krzemieniec, stanowią, jak powiedziałem, jasną, narodową, piękną stronę stosunków Czarto-
ryskiego z dworem petersburskim, stosunków, w które wszedł  p r z y m u s z o n y: lecz ni-
komu jeszcze nie było dane od losu, ażeby się znajdował w położeniu tak nienaturalnym i
ażeby stąd prędzej lub później, nawet obok dobrego, jakie mógł zrządzić na tej niebezpiecznej
drodze, nie musiało wyniknąć wiele złego. Ciemną, odwrotną stroną tego moskiewskiego
systematu księcia Czartoryskiego są okoliczności insurekcji r. 1812, szczególniej w ziemiach
zabranych. Czartoryski jakożkolwiek bądź jest pierwszy z Polaków, który  z b l i ż o n y
zbiegiem dziwnych, przypadkowych wydarzeń do dworu moskiewskiego, umiał na tym sta-
nowisku tak przeciwnym opinii powszechnej i uczuciom narodowym zachować godność wła-
snego charakteru: jego pierwszego, chociaż był przyjacielem cara i urzędnikiem Moskwy, nie
nazwano  z d r a j c ą  w Polszcze. Nie masz pewnie nikogo z dobrą wiarą, co by dla wysokich
cnot i zasług w sprawie ojczystej Czartoryskiego nie miał powinnego respektu; ja przynajm-
niej osobiście przejęty jestem czcią dla tej wspaniałej duszy, tkniętej tylu nieszczęściami, a
tak stałej, i chlubię się, że to teraz wyznać mogę, tym bardziej że przez cały ciąg powstania
narodowego byłem przeciwny Czartoryskiemu i nie taiłem tego bynajmniej, kiedy inni, co się
czołgali wtedy przed nim albo mieścili w jego zastępie, dzisiaj, mniemając się  b y ć  m ę d r-
s z y m i  p o  s z k o d z i e, szukają patriotyzmu czy nie wiem jakiejś tam wziętości w tym
jedynie, aby ubliżać starcowi skołatanemu swoją i publiczną niedolą, nie mającemu już do
rozdawania ani urzędów, ani skarbów, ani stopni w wojsku. Z tym wszystkim ja powiadam:
że Polska drogo przepłaciła te związki Czartoryskiego z młodym carem – i byłoby tysiąc razy
lepiej, gdyby one nigdy nie były miały miejsca.

Obietnicom Aleksandra, których rękojmią w Czartoryskim widziano albo koniecznie wi-
dzieć chciano, chytrości gabinetu moskiewskiego, tym bezpieczniej pod taką gwarancją pra-
wości czyhającego na zgubę Polski, trzeba przypisać mianowicie na Litwie brak ducha w
wielu zakałach, w ogólności słabe natenczas (w roku 12) wzięcie się do oręża przeciwko od-
wiecznemu wrogowi. Tymi ideami  z w i ą z k u, p o b r a t y m s t w a  wstrząśniona została
na chwilę stara opinia narodowa – zachwiane do pewnego czasu ze strony polskiej delenda
Carthago: ta jedyna maksyma bytu i trwałości naszej – ruszony z miejsca ten poświęcony
wiekami kamień naszej całej mądrości politycznej!! Co żałośniej: pod wpływem tych wy-
obrażeń  z w i ą z k u  i  p o b r a t y m s t w a  powstała nawet dość rozgałęziona, do dziś dnia
trwająca szkoła publicystów – odszczepieńców, którzy w tym, co u Czartoryskiego szczegól-
ny traf zrządził, a mus wymawia, widzieli przykład i teorią, którzy teraz z teorii, z obioru nie
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inną sobie Polskę wyobrażają, nie innej sobie Polski życzą, tylko z ramienia Moskwy, pod
wspólnym z nią berłem, którzy na koniec zapamiętale myślą, że równie jak Czartoryski służ-
bę moskiewską pogodzić zdołają z godnością własnego charakteru127, z pewnymi nawet dla
Polski korzyściami! Aleksander, stanąwszy nad Niemnem (w roku 1813) z wojskiem zwycię-
skim, znowu pisze do księcia Czartoryskiego, aby się nie wahał przystąpić do udziału w do-
konaniu jego (Aleksandra) ulubionego zamiaru – son projet favori; na koniec i w Paryżu toż
samo oświadczał Kościuszce. Te nowe nalegania nową mu wiarę zjednały: lekkowierność
nasza wystawiona była na najcięższą próbę – i  t e j  p r ó b y  n a r ó d  n i e  w y t r z y m a ł.
Na kongresie wiedeńskim, gdy sprzymierzeni z obawy wzrostu moskiewskiej potęgi poczęli
żywiej nieco popierać interes Polski  c a ł e j  i  n i e p o d l e g ł e j, natenczas wskutek za-
mętu, jaki zrodziły te cara zabiegi i te nowe pojęcia harmonii i związku z Rosją, oraz w skut-
ku rosnącego za Aleksandrem uprzedzenia Polaków i pewnego nawet stopnia obłąkania pu-
blicznej u nas opinii pod tym względem, nic takiego mocarstwa zazdroszczące Rosji, szcze-
gólniej Anglia i Austria, nie mogły dostrzec w Polszcze, co by ich staraniu około podźwi-
gnienia naszego bytu większej wagi ze strony polskiego narodu użyczało. Przeciwnie, były
chwile na kongresie, w których usilnie ze strony Aleksandra głoszono, jakobyśmy już wszy-
stek smak stracili w odrębnym udzielnym jestestwie, przeciwko czemu naród polski się nie
protestował.

Że Czartoryski nie został potem namiestnikiem Królestwa Kongresowego, służy to tylko
ku lepszemu poparciu wszystkiego, co nadmieniłem o rzetelnych względem niego i Polski
zamysłach cara Aleksandra. Stary to i znany manewr moskiewski: natychmiast wniwecz ob-
racać środki, którymi się zamierzonego celu dopięło. Reszta politycznego zawodu księcia
Czartoryskiego, aż do zgonu tego cara, jest to tylko ciąg omylnych nadziei. Narodowe insty-
tucje w ziemiach zabranych, połączenie ich z kawałkiem nadwiślańskim, swobody konstytu-
cyjne w Królestwie: te święte, po tylekroć przypominane i ponawiane obietnice były tylko w
uściech albo na papierze. Częściami niknęła budowa, którą Czartoryski opierał na charakterze
towarzysza, p r z y j a c i e l a  swej młodości – i znalazł się on u kresu długiej podróży, jak
ów wędrowiec Sahary, którego bieg i siłę darmo znużyły napowietrzne widzenia pustyni, tym
omylniejsze w skutku, im bardziej się ku nim zbliżamy. Systema, dobrze zrozumiany interes
państwa, z bytem Polski niezgodny, wziął górę, wszelako rozważny i delikatny takt politycz-
ny, właściwy ludziom stanu wyższego rzędu, nade wszystko zaś świeża pamięć dawniejszych
tak ścisłych związków sprawiły, że Czartoryski dopiero po śmierci Aleksandra osądził za
rzecz dla własnego sumienia przyzwoitą jawnie wystąpić przeciwko Moskwie. Obrał do tego
porę, gdy związkowi patriotów zagrażało największe niebezpieczeństwo. Z Włoch nadbiegł
do Warszawy, gdy się wytoczyła sprawa jeńców stanu; a raport do Mikołaja przez niego kre-
ślony w obronie tej wielkiej i rozgałęzionej konspiracji. W ogólności przykład, który dał z
siebie w Sądzie Sejmowym, i sposób zachowania się względem wielkiego księcia i panujące-
go cara w toku tego pamiętnego procesu dowiodły, że Moskwa mogła raz nadużyć dobrej
wiary i sumienności Czartoryskiego, że go nawet mogła oszukać, ale zarazem że Czartoryski,
gdy się tylko nadarzyła po temu sposobność, mógł i umiał ją za to ukarać przez wyrządzenie
najboleśniejszej, najkrwawszej krzywdy temu mocarstwu, b o  p r z e z  p r z y ł o ż e n i e
s i ę  d o  r e w o l u c j i  29  l i s t o p a d a, wynikłej z rozjątrzenia, do którego, jak widzieli-
śmy, rzeczony proces stał się jednym z najbliższych powodów.
                                                

127 Książę Czartoryski zostając kuratorem i ministrem zastrzegł sobie wyraźnie u Aleksandra wolność usu-
nięcia się od służby, skoroby w jego przekonaniu polityka rządu rosyjskiego z interesem Polski zostawała w
sprzeczności; zastrzegł sobie także, że nigdy żadnych ani orderów, ani nagród, ani pensyj pobierać nie będzie
tudzież aby mu wolno było utrzymywać kancelarią przyboczną swego doboru i swoim kosztem. Jakoż w istocie
kilka milionów z swej kieszeni stracił w ciągu tego urzędowania. W roku 1815 car Aleksander przysłał mu Or-
der Białego Orła; Czartoryski wymawiał się od tego zaszczytu przypominając mu dawniejszy układ. Ale Alek-
sander z gniewem rozkazał mu przyjąć ten order, w czym Czartoryski upatrywał koniec wszelkiego wpływu
swego na dworze.



169

Taki był mąż, którego powstanie na czele swego rządu stawiało! Czartoryski przebył więk-
szą część swego życia za granicą Polski; chował się między obcymi; przestawał tylko z mo-
narchami albo ich ministrami: przeto nie ma się czemu dziwić, że porwany nagle i mimo woli
pędem rewolucji, której z początku nie dowierzał, w tej zwłaszcza porze wieku, co się nieła-
two nagina do nowych tak nadzwyczajnych położeń, nie wynalazł w sobie od razu tej pręd-
kiej determinacji, tej siły do rzucania się obcesowego, do skoków raptownych, jakich insu-
rekcja koniecznie potrzebuje. Pan przemożny z siebie, do tego w kunszcie dyplomatycznym
udoskonalony, nawykły we wszystkim poczynać sobie dyplomatycznie, to jest delikatnie,
ostrożnie i z wolna, nie mógł natychmiast przeobrazić się na rewolucjonistę. Ma on w sobie
dużo męskiej woli, która jednak wolą momentu nigdy nie jest: na razie choćby najnaglejszym
do stanowczej decyzji trudny, w chodzie na śliskiej i ruchomej scenie, gdzie się stał niezbęd-
nym, prawie ociężały, zdaje się, że odwagę, której mu natura wcale nie uskąpiła, pokłada bar-
dziej w tym, aby nigdy nie cofnąć kroku raz naprzód zrobionego aniżeli żeby zmieniać coraz
położenia według okoliczności i biec co wskok, bez zaczerpnienia oddechu, bez oglądania się
za sobą, do mety dalekiej, nieznanej – czego jednak rewolucje wymagają. Powaga i rozmyśl,
w duszy smutek i jakaś ciągła melancholijna żałość nawet w wejrzeniu, nauki gruntownej z
ksiąg i ze świata bardzo wiele, sąd o rzeczach jasny, głębszy, ambicji osobistej za mało, ary-
stokracji więcej zapewne w manierach jak w sercu: te rysy dopełniają obrazu księcia Czarto-
ryskiego, ostatniego z tych Polaków, właściwiej z tych  p a n ó w  polskich, których trudno
sobie wystawić bez dworu i  d w o r a k ó w, którzy jednak pomiędzy ostatnimi nie brakując
rządzą się w tej mierze tylko nawyknieniem. Innych członków rządu, mianowicie Lelewela i
Wincentego Niemojowskiego, pokazały na oko czytelnikowi dotychczasowe wypadki po-
wstania. Niemojowski była to sama uczciwość, sama cnota, same obywatelstwo, bez żadnego
jednak, szczególniej przy ułomności słuchu, do naczelnego steru usposobienia. O Barzykow-
skim, Morawskim nie mam co powiedzieć, wiem tylko, że to byli równie godni poważania
ludzie jak ich koledzy i że pierwszy więcej się przechylał na stronę Czartoryskiego, a drugi na
stronę Niemojowskiego, tak że właściwie rząd ten  t r z y  t y l k o  miał udzielne, niezgodne z
sobą opinie, z których się dwie równoważyły, a trzecia, Lelewela, rewolucyjna, najsłabsza
była.

Dobiegam do kresu ustawodawstwa sejmowego, które powstaniu tę szczególną nadawało
konstytucją. Już był wódz siły zbrojnej i Rząd Narodowy, a izby sposób obradowania samym
sobie pierwej przepisały, tak że odtąd działaniu i zwierzchnictwu sejmowemu, wśród walki
niebawem rozpocząć się mającej, nic obok rządu i władz jemu posłusznych na przeszkodzie
nie stawało; tym bardziej że sejm o limicie ani myślał, gotów sam czuwać nad wszystkim,
choćby w umniejszonym komplecie, i wszystko własnym dozierać okiem. Lecz na tym nie
było jeszcze dosyć. Osiemnastego grudnia wetowano Polskę niepodległą; 25 stycznia złożono
z tronu Mikołaja, zowiąc mniej więcej powszechnie ten akt ogłoszeniem  b e z k r ó l e w i a,
a tronu za  w a k u j ą c y. Gdy przeto rzeczy biegące, jako to legia litewska, budżet, załatwio-
ne zostały w ciągu sesji, obróciła się wraz uwaga sejmujących ku rzeczom przyszłym: jaka by
miała być Polska po wyzwoleniu się spod obcego jarzma? I uchwalono na wniosek Swiedziń-
skiego, ż e  n i e  i n n a, t y l k o  m o n a r c h i c z n o - k o n s t y t u c y j n a. Zapadła w tej
mierze decyzja sejmowa dnia 4 lutego, w chwili zatem, kiedy Dybicz kongresowe granice
przestępował z wojskiem rosyjskim. Powstanie przed wyruszeniem do boju wdziewało kró-
lewską purpurę na swe ramiona, mniemając zapewne, że w tych znakach majestatu poważniej
i dzielniej się zetrze z carem.  N a j j a ś n i e j s z e  izby kazały sobie  n a  w i e r n o ś ć
przysięgać narodowi; otworzono nawet ku temu celowi księgi po województwach, powiatach
i miastach, aby się w nie zapisywali składający przysięgę wierności sejmowi i do aktu po-
wstania nadzwyczajnego przystępujący.

Kończąc tę legislacją sejmu narodowego przed kampanią, kończę także pierwszy okres in-
surekcji, która zamiast obrócić broń swoją przeciwko nieprzyjacielowi z pierwszego zaraz
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pochopu, wolała pierwej długo zastanawiać się i radzić nad swymi losy. Z tym także okresem
kończę tej drugiej księgi mojej opowiadanie, przeciągłe, bo rzecz krajową, a  n i e z n a n ą  i
zawiłą, krajowi, ile możności, najdokładniej wystawić pragnąłem. W ciasnym co do miejsca
obrębie, gdyż tylko pośród miejskich murów, i w krótkim nader czasie, bo tylko we dwóch
miesiącach zmieściła w sobie i zużyła rewolucja 29 listopada materią życia, ruchu, wstrzą-
śnień, wystarczyć mogącą w innej porze całej nieledwie generacji i zapełnić sobą daleko ob-
szerniejsze przestrzenie. Wieleż się to starło wyobrażeń w Warszawie – wiele kolei przebyli-
śmy w tych krótkich chwilach! A wszystko z lepszego w gorsze obracało się; skutek natural-
ny rozbioru, który nie mógł nie wywrzeć swego wpływu na nasz rozsądek publiczny i cha-
raktery indywidualne. Naród z początku rzeczy swoje widział jasno, lecz uwzięto się, aby
jego zdanie omylić. Wśród ciągłych przemian, wśród gwałtownych przechodów, skoków od
władzy byłego rządu do klubu, od klubu do żołnierskiego absolutyzmu, od żołnierskiego ab-
solutyzmu do monarchii konstytucyjnej: owe okoliczności przeważne (o których w pierw-
szym tomie obszernie mówiłem), same jedne rokujące jakąś przyszłość powstania, zupełnie
zaniechane były. Wszystko zrobiliśmy, próbowaliśmy wszystkiego, prócz tego tylko, co nas
wprost do zbawienia, do bytu i niepodległości prowadziło – prócz Litwy i Rusi, bez których
nie masz Polski, bez których nie byłoby Moskwy w Europie. Kawałek nadwiślański zindywi-
dualizował się w ogromie ziem starożytnej Rzeczypospolitej: cząstka kongresowa mniemała
się być całością! Całością organiczną a oddzielną! Sprawa stała przeto na miejscu, w Koronie,
śród wielkiego, nadzwyczajnego ruchu umysłów, ożywiającego ostatnie nawet kończyny
Rzeczypospolitej. Słabła w ziemiach koronnych pomimo ogólnego entuzjazmu; wikłała się w
Warszawie pomimo przyrodzonej prostoty i jasności swojej. Ten widok zakrwawią serce
ludzkie i przejmuje duszę głębokim smutkiem! Nieprzyjaciel, któregośmy szukać i niełatwo
znaleźć mogli w grudniu, zeszedł nas w lutym nie przygotowanych, nie tak, jak należało,
uzbrojonych, co gorsza powaśnionych... Na świecie wszystko może podpaść wątpliwości,
tylko ta jedna prawda zostanie święta na wieki i nienaruszona: że naród powstający nie powi-
nien się kłócić z samym sobą – że kraje w insurekcji stoją na  z g o d z i e. Lecz tego także
przemilczyć niepodobna: że jeżeli wpośród takich okoliczności albo ułomność ludzka, albo
wady instytucyj zagrażają sprawie publicznej, jeżeli osobliwie biorą górę, wtedy te przeszko-
dy koniecznie uchylić należy, choćby się nie obeszło przy tym bez silnego domowego wstrzą-
śnienia. Po upadku dyktatury, zaczętej w interesie Moskwy, utrzymywanej ze strachu zabu-
rzenia społecznego, trzeba było  n o w e j  r e w o l u c j i. Biada tym, co się stali do niej po-
wodem! Ale także biada i tym, co jej nie zrobili, gdy się tego okazała potrzeba: bo czynić źle
jest to równy występek przeciwko ojczyźnie, jak temu nie chcieć albo nie umieć w swojej
porze zapobiec. Wychodząc z tego punktu nie pojmuję, co by teraz miały za prawo fakcje
rewolucyjne oskarżania jedna drugą, skoro wszystkie równo zawiniły. Po upadku Chłopickie-
go stało się rzeczą aż nadto widoczną, że sejm kongresowy, koronny, Polski całej nie dźwi-
gnie. Nie miał on tego geniuszu w sobie! Oznaczyłem jego położenie ekscentryczne. Stał w
głębi sceny, nie na przedzie – szedł tylko za wypadkami, które go wyprzedzały: przywary
znośne w pokoju, w rewolucjach fatalne, szkodliwsze od najrozmyślniejszych, największych
zbrodni. Rewolucja potrzebuje rządu, co by ją samą ciągle wyprzedzał i prowadził jak za rę-
kę. Wszelako myśl takiego rządu, myśl  k o m u n y  m i e j s k i e j, projektowanej dla zawo-
jowania sejmu, myśl natchniona przez rozpacz, nie bierze żadnego skutku. Materiałów wcale
nie brakowało; brakowało tylko ludzi do tego. A zatem: ani wojskowe rządy jednego, ani
gminne ludu, ani  j e d e n, ani  m a s a  tym powstaniem kierować nie mogły – aczkolwiek
każda z tych dwóch ostateczności była lepsza, naturalniejsza, zgodniejsza z potrzebami insu-
rekcji jak sejm, który na podobieństwo stawu zarosłego w nizinie zniskąd nie miał ani przy-
pływu, ani nigdzie odpływu. Wtem ogłaszamy monarchią konstytucyjną, jako wiekować ma-
jącą w Polszcze! Uczyniono to najbardziej dla pobudek zagranicznych, ażeby nie myśleli ob-
cy, że duchem naszego powstania włada duch demokratyczny. Z tego względu zrobię uwagę
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następującą. Kto ogłasza monarchią, a nie obiera króla, ogłasza konkurs na berło, stręcząc
swoim i obcym wab niebezpieczny. Kilkakrotnie, zdaje mi się, wspomniałem, że insurekcja
przed czasem o kształcie przyszłego bytu narodowego decydować nie powinna i nie ma pra-
wa – bo dziecię jeszcze nie narodzone po imieniu samo siebie nazwać nie może. Nie byliśmy
tedy ani monarchią, ani republiką. Tak myślałem i tak jeszcze myślę. Jednakże gdy dyktatura
chybiła, gdy gmina miejska nie doszła, a sejm koniecznie monarchią kreował, okoliczności te
stawiają kwestią rewolucyjną narodu na innym gruncie. Ponieważ tak się stało, a nie inaczej,
obierając zatem jedno z dwojga złego, pytam się: czyż nie lepiej było nareszcie posadzić ży-
wego króla na tronie jak larwę królewską? Znak majestatu bez  o s o b y: cóż to za mądrość
polityczna? Wszystkie niedogodności, wszystkie przywary monarchii utemperowanej, bez
jedynej jej korzyści,  b e z  i n t e r e s u  d y n a s t y c z n e g o: cóż to za loika, co to za ra-
chuba! Wiem, że oglądano się na cudzoziemców, rzucając tę ponętę to Austrii, to Prusom,
pomykając się nawet aż do Holandii, w mniemaniu zapewne, że odrośl holenderska (młodszy
syn króla) lepiej przypadłaby do smaku Mikołajowi. Ale któż powiedział sejmowym naszym
politykom, że korona, po którą się trzeba było schylać na placu tylu krwawych bitew, że ko-
rona polska przed bitwami z Moskwą, przed zwycięstwem mogła mieć jakąś wartość? Że
mogła była być przyjętą? Ponieważ chciano monarchii, trzeba więc było zaraz obrać króla.
Król cudzoziemiec być nie mógł, a więc trzeba było króla Polaka, rzeczy zrozumiałej dla lu-
du, który pojął dyktaturę. Te ideje wiążą się z sobą. Ta loika jest jasna.  K r ó l  p o l s k i, w
kierunku, jaki rzeczy wzięły, była to ostatnia, jak sądzę, kombinacja zbawienia. Po zenerwo-
waniu innych wyobrażeń jeden jeszcze  i n t e r e s  d y n a s t i i  zostawał w rezerwie. Berło
w pewnych okolicznościach może być nie tylko nagrodą, ale zarazem środkiem ratunku. Tę
maksymę i daleka nawet przezorność zalecała: rewolucje bowiem pokonane nie mają przy-
szłości, a przynajmniej długo zazwyczaj i niezmiernie cierpią, kiedy historia uczy, że dyna-
stiom zwyciężonym łatwiej potem i do tronu wracać, i znaleźć przyjaciół w ucisku. Te myśli,
te wysokie względy stanu powinny były zająć sejm, skoro się rzucał na drogę monarchiczną,
skoro chciał ładu, nie anarchii, skoro go projekta  k o m u n y, gminy miejskiej tak oburzały.
Należało przecież koniecznie coś rzucić w paszczę Mikołajowi: albo żelazną energią absolu-
tyzmu, którego by strawić nie mógł, albo energią jakobińską, usystematyzowaną, nieprzebła-
ganą, straszną, krwawą, albo na koniec dynastią. Zamiast tego cożeśmy wyprowadzili w pole
przeciwko gabinetowi rosyjskiemu, łączącemu energią żołnierskiego absolutyzmu z środkami
jakobińskimi, a środki jakobińskie z interesami dynastii? Gabinetowi umiejącemu kłamać,
truć i przekupywać? Gabinetowi nigdy nie rozpaczającemu? Rozumieliśmy, że temu różno-
barwemu nieograniczonemu kolosowi dotrzymamy placu okrzesaną monarchią bez króla? Że
rozdzieliwszy uszczuploną władzę królewską na pięć promieni, na pięciu ludzi dobrych, lecz
niezgodnych z sobą, na pięciu królów, półkrólów, królików, dotrzymamy placu Moskwie?
Jeżeli taka była opinia nasza, tośmy ciężko zbłądzili.

Lecz proch armatni ma w sobie jakąś moc uzdrawiającą i powiększającą. Te chyby, drob-
nostki, ułomności sejmowego ustawodawstwa  p i e c h o t a  p o l s k a  na chwilę sprostuje.
Ta wyborna, z niczym nie zrównana piechota nawet karłom powstania nada na chwilę pro-
porcje kolosalne.

Koniec księgi drugiej
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Noty objaśniające

I

ADRESY GWARDII AKADEMICKIEJ PISANE PRZECIWKO KLUBOWI W SKUT-
KU WALKI KLUBU Z KONTRREWOLUCJĄ

Gwardia akademicka, z uczniów i magistrów Uniwersytetu złożona, z boleścią przekonała
się, że w nasiona powstającej wolności wkradać się zaczynał jad szaleństwa, demagogii, naj-
przewrotniejszych dla dobra powszechnego zamiarów.

Akademia bronić jej będzie. Nie da pogwałcić świętej sprawy i targać się na dostojnych
naczelników narodu.

W tej chwili gwardia nasza zamknęła klub, w którym ukryci fakcjoniści miotali obelgi na
jedyne nadzieje ojczyzny, na rękojmią przyszłych losów całego narodu polskiego.

Akademia oddaje swoje krew, swoje życie na obronę rządu.
Dowie się nie bez zadziwienia Europa, że młodzież polska okazuje w trudnych czasach

ducha, który w innych krajach i rewolucjach był (i to bardzo rzadko) przywilejem daleko po-
suniętego wieku.

Podpisy jak niżej

DO NACZELNIKA NAJWYŻSZEJ SIŁY ZBROJNEJ NARODOWEJ,
JENERAŁA JÓZEFA CHŁOPICKIEGO

Akademia nie jest w stanie wyrazić swego przerażenia i boleści z okropnej wiadomości: że
zagorzali fakcjoniści ośmielili się obrazić ukochanego męża, jedyną naszego ocalenia na-
dzieję.

Akademia utopi oręż w piersiach każdego zuchwalca, który się poważy ubliżyć najwalecz-
niejszemu z walecznych.

Generale!
Przebacz błędy kilku szaleńców. Nie opuścisz ojczyzny nad przepaścią. Koniec twojego

wielkiego życia połączy się z wielkimi przeznaczeniami narodu.
Piersi akademickiej młodzieży są tarczą twoją; rozrządzaj życiem naszym.
O jedną jeszcze łaskę błagamy. Dozwól jednemu oddziałowi naszemu połączyć się ze stra-

żą twojej świętej osoby.
Potwory terroryzmu, wznoszące głowę zuchwałą, padną pod naszym orężem.
Generale! Ocal ojczyznę! Obyśmy miłością naszą wyrównywali cnotom i poświęceniu

twojemu.

Podpisy jak niżej
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DO JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA

Okropna wiadomość przeraziła młodzież akademicką, przejętą czcią i przywiązaniem naj-
czystszym dla ciebie, nasz patriarcho! dla ciebie, pomniku starej polskiej ojczyzny! Świadku i
uczestniku sławnych i opłakanych jej dziejów! Nadziejo naszej przyszłości.

Zuchwałość jednego zapaleńca, uderzonego przeklęstwem współrodaków, nie zetrze z
czoła twego świętych znamion błogosławieństwa Washingtona i naszego ukochanego Ko-
ściuszki.

Błagamy cię! Pogardź dla ojczyzny nikczemną obrazą, która nie ujdzie bez pamiętnej kary.
Niemcewiczu! Przybytku cnót obywatelskich! nasz wzorze! nasza chwało! wstaw się za

nami, za ojczyzną u naczelnego wodza.
Od tej chwili śmierć z ręki naszej czeka każdego, kto się poważy Tobie i Jemu ubliżyć.
Ojcze narodu! Łzy twoje wczoraj płynęły; niechaj ustaną na prośby nasze! My twojej ob-

razy opłakiwać nigdy nie przestaniemy.
Edward Ścibor, dow. kom. 6 – Jakub Szymański, zast. dow. kom. 2 – Stanisław Brun, za-

stępca dow. komp. 10 – Szotki Franciszek, zast. dow. komp. l – Józefowicz Wiktor, komp. 7
– Jezierski Jan, dow. komp. sztandarowej – Kowalewski, dow. komp. 8 – Nawrocki, d. k. 4 –
Rupniewski Nikodem, d. k. 5 – Marceli Cygański, d. k. 13 – Wejssenhoff, z. d. k. 9 – Prze-
wodowski Józef, d. k. 11 – Tomasz Dziekoński, rektor szk. woj. pedag. na Lesznie, zas. kom.
12.

II

WYJĄTEK Z „PAMIĘTNIKÓW” GENERAŁA HENRYKA
DEMBIŃSKIEGO, DOTYCZĄCY DYKTATURY I ORGANIZACJI

NOWEGO ZACIĄGU

Tom ten drugi historii powstania już był prawie cały wydrukowany, gdy generał Dembiń-
ski po powrocie swoim z Egiptu udzielić mi raczył swoich Pamiętników z epoki ostatniej re-
wolucji naszej. Jest to pismo z wielu miar szacowne i ważne; życzyć by należało, ażeby jak
najprędzej mogło być ogłoszona drukiem. Żałowałem bardzo, że nie mogłem w tekście zrobić
użytku z tych pamiętników, mianowicie w miejscu, gdzie jest mowa o organizacji nowego
zaciągu pod dyktaturą. Pismo generała Dembińskiego byłoby wsparło wielu interesującymi,
ciekawymi szczegółami to wszystko, co o owej fatalnej epoce rewolucji naszej powiedziałem.
Teraz nic mi nie pozostaje, tylko w nocie objaśniającej przytoczyć niektóre fakta pod tym
względem z rękopismu tego generała, fakta dopełniające tę część mego opowiadania, ważne,
bo autentyczne. Henryk Dembiński, dawniej kapitan wojsk polskich, był złożony dotkliwą
chorobą, gdy go dnia 2 grudnia doszła wiadomość o rewolucji w Warszawie. Ledwie dość
silny, aby wsiąść na konia, przejechał zaraz konno całe województwo; jako dowódzca obwo-
du w Miechowie ułożył ów adres dnia 13 grudnia, o którym w tekście wspominam, a który
200 obywateli podpisało; adres ten, będący surową krytyką całego dotychczasowego postę-
powania, przywiózł sam do Warszawy 16 grudnia i oddał w ręce rządu, od którego naturalnie
bardzo obojętną odpowiedź odebrał.

Po takim przyjęciu udaje się do dyktatora z projektem wyruszenia na Wołyń albo przy-
najmniej w okolice Zamościa na czele powstania Krakowiaków, którzy na koniach już gotowi
czekali. Opis tej charakterystycznej sceny w Pamiętnikach generała jest następujący: „Od
rządu udałem się do dyktatora, u którego pokoje bywały, czyli prezentacja, tak jak u w. księ-
cia; było bardzo wielu generałów i innych wyższych stopni oficerów – ja poszedłem bez żad-
nych znaków stopnia, jedynie w mundurze oficerskim dawnych krakusów. Wyszedł Chłopic-
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ki około godziny 11 z gabinetu swego do sali audiencjonalnej. Postawa jego, znany charakter
nieuległy wzbudzały dla niego uszanowanie, które było podwojone przez godność, jaką pia-
stował, i przez ufność, jaką naród w nim pokładał. Dlatego lubo przez lat kilka żyłem z nim w
pewnym rodzaju poufałości, okazałem mu uszanowanie, które oznajmowało, że czuję odle-
głość stopnia, jaka między nami dwoma zachodziła, oraz żem zupełnie zapomniał, iż przed
kilku dniami byliśmy sobie równymi. Gdy z kolei do mnie przyszedł zapytując, jakie moje
jest żądanie, oświadczyłem mu, że przychodzę go się zapytać: jak rozkaże, aby organizacja
nowej odbywała się jazdy? Czy podług dawnego regulaminu francuskiego, który dymisjono-
wanym był znany, czyli podług nowych przepisów w. księcia? Kazał mi Chłopicki zaczekać,
a po odprawieniu kolejnym wszystkich przytomnych do gabinetu za sobą powołał. Tam mó-
wił ze mną poufalej. Widziałem, że o  f o r m a c j i  n o w y c h  p u ł k ó w  w c a l e  n i e
m y ś l i; jedynie kompletować chce piąte i szóste szwadrony dawnych pułków; zamiast bo-
wiem odpowiedzieć na moje powtórzone zapytanie, oświadczył mnie: „Już dałem rozkazy
względem jazdy – dacie po koniu z pięćdziesięciu dymów – i ludzie, którzy służyli, powołani
zostali.” Lecz gdy mu jeszcze raz przełożyłem, że zapytanie moje ściąga się do nowych puł-
ków, z żywością, jaka go znamionowała, krzyknął: „C o, r u c h a w k a!! T e j  n i e  c h c ę!
F o r m o w a ć  p u ł k ó w  n i e  p o z w o l ę – wiem ja, co te formacje znaczą – t o  m n i e
z j e  (pokazując na gębę) – oto widzisz, o to chodzi: tym nie, wystarczę, urodzaj zły był, jak
wszyscy mówią!” Dopiero gdym mu przełożył, że obywatele oprócz nakazanych koni dla
starej jazdy chcą dać jeźdźców konnych i furaż, i żywność dla tych dobrowolnie składają po-
dług repartycji już zrobionej, wtedy z większą moderacją zaczął mówić; szczególniej zaś gdy
mu przełożyłem, że formacja pułków nie ma być przez pojedyncze osoby robiona, lecz złożo-
na z jeźdźców równie z repartycji w stosunku dymów nakazanej. Kończąc rozmowę zapyta-
łem go się: co myśli zrobić z oddziałami akademików, którzy zbrójno z wolnego kraju Kra-
kowa przybywają? W nowy tu wpadł zapał i już się uspokoić nie dał, lecz posłał po guberna-
tora miasta, generała Wojczyńskiego, i zawoławszy na sekretarza dyktatury, Krysińskiego,
podyktował mu rozkaz: „aby sztafetę wysłać i tych akademików do Krakowa zwrócić”. – (To
przechodzi wszelkie wyobrażenie!)

Kto znał popędliwość jego – pisze dalej generał Dembiński – zwłaszcza w tych kilku ty-
godniach, ten łatwo pojmie, że tu słowo perswazji nawet wymówić się nie dało. Wyszedłem
więc tylko wraz z generałem Wojczyńskim i tego prosiłem, aby w wykonaniu danego rozkazu
starał się tak postąpić, iżby młodych ludzi nie zrażać; że zaś jadąc pocztą jednego z nich by-
łem do Warszawy przywiózł, wysłałem go więc, ile pamiętam, naprzeciwko przybywających
kolegów, aby nieznacznie wchodzili do Warszawy lub do pułków, które się po drodze for-
mowały, pozaciągali się.” Poty słowa generała Dembińskiego. Więc trzeba było ukradkiem
wchodzić do stolicy Polski obrońcom kraju! I tak, aby władza o tym nie wiedziała, zaciągać
się do wojska!! Są rzeczy, którym potomność z trudnością da wiarę – do nich należy dyktatu-
ra generała Chłopickiego. Jednakże z chlubą w sercu, jako Polak, powtórzyć tu winienem, że
gorliwość, obywatelstwo, patriotyzm mieszkańców kraju łamały się, pasowały nieraz zwycię-
sko z tą niechęcią, z tym wstrętem władzy najwyższej. Autor pamiętników, organizator kra-
kowskiego województwa, Henryk Dembiński, jest tego sam najlepszym dowodem, że kto
chciał być szczerze dobrym Polakiem, mógł nim być nawet w owczasowym systemacie rzą-
du, Dembiński, pracując we dnie i w nocy z narażeniem swego zdrowia, utworzył, uzbroił,
wymusztrował we 22 dniach ten śliczny pułk krakusów, który Warszawa w początkach lutego
z taką witała radością, a który potem dokazywał cudów w boju. Ale jakie w tej mierze trudno-
ści pokonywał, okaże jego rękopism podany do druku. Uzbrojenie piechoty ciężej mu jeszcze
przychodziło. Pisze: „że rozporządzenia z Warszawy wszystko paraliżowały”. I tu fatalnego
wpływu Łubieńskich dostrzec można. Dembiński przypisuje reskryptom p. Tomasza Łubień-
skiego, ministra naówczas spraw wewnętrznych, największe w zaciągu piechoty utrudzenia.
Ustanowiono, rzecz osobliwsza, kategorie, według których cała klasa gospodarzy, zagrodni-
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ków, składająca ludność wiejską w Krakowskiem, była wolną od zaciągu! I dopiero na prze-
łożenie Dembińskiego, „że ludzie ci w czasach zwyczajnych, kiedy kraj rocznie tylko 4000
dawał, wolni od poboru nie byli, a teraz w powstaniu mają być uwolnionymi?” – uchylono
owe rozporządzenie. Wydatki przy tej organizacji były rozliczne i naglące, a funduszów naj-
mniejszych nie udzielano. Co większa – pisze Dembiński – „nawet składek dobrowolnych
zakazywał dyktator i później dopiero na nie zezwolono, lecz z kondycją, aby te jedynie do
Warszawy były odsyłane; radzie zaś wojewódzkiej przypominano z tego względu rozporzą-
dzenie statutów jej służących, którym  r o z p i s y  na województwo były jej  z a k a z a n e”.
W ogólności pamiętniki generała Dembińskiego przekonywają mnie, że zbyt ostro działań
dyktatury nie oceniłem.

III

RESKRYPT KOMISJI RZĄDOWEJ SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Oto jest ów reskrypt Komisji Spraw Wewnętrznych, anarchizujący całą administracją
dyktatury, o którym na str. 164 czynię wzmiankę:

Gdy w obecnym położeniu rzeczy tylko  w s p ó l n e  o b y w a t e l i  z  w ł a d z a m i
d z i a ł a n i e  upewnić może  s p r ę ż y s t o ś ć  i trafność w wykonaniu tych rozporządzeń,
jakie władza najwyższa wskazuje do obrony kraju, i zabezpieczyć od nadużyciów w sprawo-
waniu wszelakiej zwierzchności oraz sprawiedliwy i równy rozkład zapewnić, przeto Komisja
Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji ma zaszczyt radę obywatelską wezwać:

1. Ażeby wyznaczyć raczyła trzech do pięciu obywateli zaufania godnych, spomiędzy któ-
rych jeden lub dwóch, w miarę ważności przedmiotów, ciągle mają być obecnymi w mieście
wojewódzkim dla naradzania się z prezesem komisji wojewódzkiej względem szczegółów z
obroną kraju, żywieniem wojska i administracją ogólną w związku będących i udzielania swej
pomocy tam, gdzie takowa okaże się potrzebną, bądź czynienia Komisji Rządowej Spraw
Wewnętrznych i Policji swoich przełożeń.

2. Ażeby w podobnym sposobie i dla czynienia wniosków do komisyj wojewódzkich, po
dwóch obywateli komisarzom w obwody delegowanym w każdym obwodzie do pomocy
przydała.

Tak w jednym, jako i drugim przypadku obywatele obrani kolej działania swego pojedyn-
czo pomiędzy sobą mogą urządzić: gdy nie jest rzeczą konieczną, aby dwóch razem było
obecnych, jeżeli natura interesów tego nie będzie wymagać.

3. Ażeby rada obywatelska zniosła się z komisją wojewódzką względem zaprowadzenia w
miastach rad municypalnych, których członkowie od trzech do sześciu w miarę ludności
miejsca, przez mieszkańców spomiędzy obywateli zamożniejszych osiadłych, co lat dwa by-
liby obierani.

Szczegóły w tym względzie przez oddzielną instrukcją zostaną wskazane, której nadejścia
jednak dla wprowadzenia porządku tego na ten raz oczekiwać nie należy.

Atrybucją rad tych będzie: przestrzegać równość w rozkładzie ciężarów publicznych, ba-
czyć należytego użycia funduszów miejskich i podawać władzy właściwej wnioski dobro
gminy i porządek miasta na celu mające.

Wyznaczenie to byłoby początkiem do zaprowadzenia z czasem w miastach zupełnego po-
rządku municypalnego.

W teraźniejszych zaś okolicznościach rady municypalne wzięte spomiędzy obywateli do
utrzymania ducha narodowego, rozwinięcia środków obrony i sprawiedliwego rozkładu cięża-
rów najskuteczniej przyczynić by się mogły.
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Szczególnym obowiązkiem będzie obywateli delegowanych w województwa i obwody
przestrzegać, aby rozkazy rządu jak najspieszniej i najtroskliwiej były wykonywane. Nadmie-
nia przy tym Komisja, iż w przypadkach ad l i 2, jeżeli obywatele do województwa lub ob-
wodu już są delegowani, takowi nadal mogą pozostać. Gdyby zaś spomiędzy obywateli tych
byli niektórzy posłowie lub deputowani na sejm, w ich miejsce tymczasowo jako zastępcy
inni obrani być powinni.

W Warszawie dnia 11 grudnia 1830 roku.
Zastępca ministra (pod.) A. hr. Zamojski.
Za sekretarza jeneralnego (pod.) W. Kozłowski.

IV

GWARDIA HONOROWA DYKTATORA

Ta gwardia przechodziła różne koleje. Młodzież Uniwersytetu Warszawskiego była na-
samprzód batalionem Straży Bezpieczeństwa. Potem Lach Szyrma podzielił ją na centurie,
osadził edylami i trybunami po rzymsku. Na koniec otrzymała wskutek zaniesionej o to proś-
by nazwisko gwardii honorowej. Gwardia ta odbywała warty przy gmachu, gdzie mieszkał
dyktator, i mustrowała się na dziedzińcu pałacu Kaźmirowskiego. Uprzedzona nadzwyczaj-
nie, zapalona, bo młoda, zagorzała nawet, bo to byli studenci, przy tym całkiem nieświadoma
rzeczy publicznej, bo pod przeszłym rządem nie mogła postąpić w edukacji politycznej, stała
się niebawem ta młodzież, pomimo najlepszych dla kraju chęci, strasznym legionem kontrre-
wolucji, której Lach Szyrma służył wiernie, długo i zapamiętale. Lecz na koniec sprzykrzyło
się dyktatorowi mieć  p r o f e s o r a - p u ł k o w n i k a  za dowódzcę legionu; przeto na dniu
8 stycznia sam przybywa na dziedziniec Saski, ogłasza akademików pułkiem gwardii hono-
rowej  n a r o d u, profesora-pułkownika Szyrmę w nagrodę dotychczasowych usług czyni
radzcą stanu, a za dowódzcę gwardii naznacza pułkownika Piotra Łagowskiego i wręczając
mu patent dodaje: ,,ażeby gwardią odprowadził i oświadczył młodzieży, iż do jej woli zosta-
wuje wybór kapitanów, poruczników i podporuczników, których rangi porównane zostaną z
liniowymi”. Młodzież zaraz wykrzyknęła: „Niech żyje naród i dyktator, co nam dał zasłużo-
nego krajowi oficera za dowódzcę!” Po odejściu Chłopickiego pułkownik Łagowski odwołał
marszem całej linii gwardią, uformował czworogran i ogłosił dodatkowo postanowienie dyk-
tatora; chcąc zaś wznieść wyżej umysły tej młodzieży i zarazem dać jej poznać, że poczytuje
sobie za zaszczyt nią dowodzić, tak przemówił do akademików: „Panowie! to chlubne dla
mnie postanowienie dyktatora, abym wami dowodził, wyższe jest nad te znaki honorowe
krwią moją w walkach za kraj nabyte, które widzicie na moich piersiach; zdejmuję więc one i
składam w ręce wasze poty, póki wami dowodzić będę.” Akademicy nie przyjęli jednak tego
oświadczenia i zawołali z rozrzewnieniem: „Te znaki niech zostaną na twych piersiach, one
nas do boju prowadzić będą.” Łagowski podzielił następnie gwardią na dziewięć kompanij,
każda od stu; urzęda rzymskie, które Szyrma zaprowadził, uchylił i nowe wybory oficerskie
przyspieszył; widząc zaś, że ten pułk nigdy do boju użyty nie będzie, gdyż byłoby to w
mgnieniu oka wytępić kwiat usposobionej młodzieży, przełożył dyktatorowi, że chce tę
gwardią uczynić zawiązkiem zdatnych oficerów i że w tym celu powziął myśl dawania jej
nauk wojennych, opartych na doświadczeniu. Chłopicki do tego się przychylił. Po czym na-
tychmiast Łagowski zajął się wykładem potrzebnej instrukcji i wezwał do pomocy dwóch
uczonych oficerów, podpułkownika Paszkowskiego i kapitana Przedpełskiego, którzy kursa
publiczne otworzyli. Rzeczy szły pięknym ładem w gwardii, młodzież się do wojny sposobiła
pod dowództwem zacnego swego pułkownika, gdy wtem dyktator upada. Zdarzenie to znacz-
nie rozwolniło zaprowadzoną subordynacją pomiędzy akademikami; napisali oni do sejmu
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petycją szczególniejszego rodzaju, zawierającą następujące punkta: 1. ażeby część gwardii
rozesłana została po województwach  d l a  w z n o s z e n i a  d u c h a  p a t r i o t y c z n e-
g o  w  k r a j u; 2. aby przy każdym urzędniku cywilnym był jeden akademik, który by  d o-
z o r o w a ł  jego czynności; 3. aby żaden nie był taki oddział, szwadron, batalion, pułk, bry-
gada, dywizja, korpus w wojsku, który by nie miał sobie dodanego do dozoru jednego aka-
demika; na koniec 4. aby było ustanowione biuro śledcze dla odbierania doniesień z prowincji
i od wojska. Chcieli akademicy rządzić krajem. Ułożywszy i podawszy tę petycją otwierają
myśl swoją Łagowskiemu; usiłowali go oni nakłonić, aby przyłożył się do uskutecznienia ich
zamiaru, zapytując, ożyliby takiej ich organizacji chciał przywodzić? „Albowiem w razie
przeciwnym mają już innego dowódzcę, posła Sołtyka Romana.” Pułkownik Łagowski, jak
łatwo sobie wyobrazić można, surowo skarcił ten krok lekkomyślny zarozumiałej o sobie
młodzieży; nareszcie oświadczył akademikom, że gdyby sejm nie odrzucił ich nierozsądnego
projektu, w takim razie on zostałby poty tylko ich dowódzcą, póki by pierwszego wystrzału
na linii nie usłyszał. „Po czym (tak się wyraził) mogą sobie wezwać, kogo im się podoba, na
komendanta.” Sejm odesłał tę petycją do naczelnego wodza, księcia Radziwiłła, który gwar-
dią honorową zaraz nazajutrz zwinął, zostawiwszy tylko jedną kompanią z ośmdziesięciu
złożoną do służby w głównej kwaterze. Taki był koniec sławnej korporacji akademików war-
szawskich.

V

Wzmiankę o tym wydarzeniu dlatego jedynie czynię, że izby pozwać kazały artykuł, który
przeciwko nim pisałem. Zresztą dodać tu powinienem, że do tej gazety, gdzie ten artykuł i
inne podobne były umieszczone, należałem tylko przez czas, w którym zostawała pod moim
wyłącznym i Gurowskiego kierunkiem, to jest przez sześć czy siedm dni przed kampanią.
Tych pism, nie mając ich teraz pod ręką, nie mogę wmieścić między noty objaśniające, czego
żałuję, bo to by najwyraźniej okazało, że tak dzisiaj myślę i piszę w materii sejmowej, jak
wtedy myślałem i pisałem w Warszawie. O sobie powiedzieć mogę, że nie czekałem na wy-
padki, aby sądzić o rzeczach i ludziach. Kiedy cały świat uwielbiał Chłopickiego, nie lękałem
się oznajmić całemu światu, co o nim trzymam, nawet z narażeniem własnego bezpieczeń-
stwa. Kiedy sejm był najpopularniejszy, po detronizacji, sam jeden z Gurowskim konspiro-
wałem przeciwko sejmowi, a gdy się zamachy nasze nie udały, pisałem z największą precy-
zją, że sejm zgubi ojczyznę – i miałem racją, bo to było widoczne, do tego wniosku prowa-
dziła mnie forma rządu stanowionego przez sejm i w ogólności cała jego legislacja. Lecz jak-
kolwiek te artykuły przeciwko sejmowi namiętnie były pisane, nie miały one w sobie nic oso-
bistego: były obrócone więcej przeciwko instytucji jak przeciwko ludziom. Wspominam o
tym, ponieważ owa gazeta, która przez chwilę była moim organem, przeszedłszy następnie w
inne ręce, miała tylko  o s o b y, a nie  r z e c z y  na celu. Ile zapamiętam, od czasu jak piszę
w interesach publicznych, nigdy nie zniżyłem się do polemiki  o s o b i s t e j. Nie tknąłem
niczyjego imienia, niczyjej sławy w ten sposób samym piszącym uwłaczający, który druk, w
rewolucji rozkiełznany, częstokroć z uszczerbkiem publicznego interesu, upowszechnił, w ten
sposób nikczemny, haniebny, który na koniec panów redaktorów narażał w Warszawie  n a
w o l n o ś ć  k i j a, zaleconą przez Skrzyneckiego, obok  w o l n o ś c i  d r u k u. Polemika
osobista zawsze do tego rezultatu prowadzić musi. Pisarze publiczni, jeżeli chcą, aby ich mia-
no w respekcie, powinni najprzód szanować samych siebie; powinni oni być, zdaniem moim,
jak dawniej królowie hiszpańscy, którzy swego popiersia odmawiali monecie zdawkowej,
nawet srebrnej, dlatego że mogło ulec prędkiemu starciu. Cóż się prędzej zszarza jak gaze-
ciarz silący mózg swój bezprzestannie na potwarze i plotki? Który nic innego nie widzi, tylko
osoby? Który nic innego nie pojmuje, tylko osoby? Któremu się może zdaje, że innych
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c z e r n i, a który nie wie tego, że błoto potrzebne do czernienia innych musi wziąć pierwej w
swe ręce i że sam pierwej musi stanąć w kałuży, bo skądże by inaczej tego błota naczerpnął?
Taki gazeciarz jest to szyfonier128 – takich szyfonierów miała nasza rewolucja kilka, i emigra-
cja nasza ma ich kilku. Są to ci sami ludzie, z tą tylko różnicą, że pierwej dla zarobku zmiatali
śmiecie po ulicach warszawskich, a dzisiaj w podobnym celu zamiatają bruk paryski. Śmiecie
jest jedynym ich pism materiałem, jedynym ich życia celem i oznaką charakterystyczną ich
całej egzystencji moralnej, filozoficznej, dziennikarskiej, społecznej. I im się może zdaje, że
są potrzebni! Poniekąd zresztą mieliby racją tak myśląc. Każdemu rządowi jest potrzebna
policja tajna. Każdej społeczności jest potrzebny kat i oprawca. De Majstr o tym gruntownie
pisał. Każdej tedy emigracji mogą być potrzebni ludzie, którzy, podobne świadcząc usługi w
dziennikarstwie, z profesji dla chleba zbierają i drukują brudy wszelkiego gatunku. Tylko
niechaj się im nie zdaje, że są publicznymi pisarzami.

VI

O SKŁADZIE IZBY POSELSKIEJ W REWOLUCJI

W izbie poselskiej nie dzieliły się opinie na arystokratyczne i demokratyczne albo na repu-
blikanckie i monarchiczne. Prócz dwóch czy trzech doktrynerów z jednej strony angielskiego
toryzmu i tyluż najwięcej ze strony przeciwnej, żadnej takiej chorągwi i w początkach nie
było. Opinie tego rodzaju nie jednoczyły wokoło siebie ludzi i nic pod tym względem syste-
matycznego w izbach postrzegać się nie dawało. Był tam wprawdzie podział, ale daleko natu-
ralniejszy; Wypływał on z okoliczności powstania, a nie z teoryj społeczeńskich. Przed wej-
ściem do kraju Moskalów, i potem ciągle, można było uważać między sejmującymi cztery
oddzielne kategorie. Do pierwszej kategorii należeli ci posłowie, którzy chcieli Polski całej i
niepodległej i którzy wierzyli w możność odzyskania takiej Polski za pomocą insurekcji. Tę
część izby charakteryzowała wielka chęć i wielka  w i a r a. Była to kategoria najmniejsza;
mieściła w sobie ledwo jedną czwartą część izby, składała się po większej części z tych nie-
wielu, bo szesnastu tylko czy siedemnastu, reprezentantów kongresowego kraju, których dzi-
siaj widzimy za granicą dotrzymujących sprawie narodowej zaprzysiężonej wiary, którzy
przeniesieniem moskiewskiego jarzma nad tułactwo samych siebie nie zhańbili. O tych po-
słach rzec teraz śmiało można, że czynią wielki zaszczyt izbie, w której obradowali, ale że ta
izba żadnego im honoru nie robi. Druga kategoria mieściła w sobie tych posłów, którzy rów-
nie szczerze jak pierwsi chcieli Polski całej i niepodległej, ale w podobieństwo odzyskania
takiej Polski nie wierzyli; jednakże nie okazywali tego po sobie i sprawie ojczystej starali się
dopomóc wszelkimi z swej strony poświęceniami. Chęci najżyczliwsze dla ojczyzny łączą się
tu z niewiarą w jej sprawę i charakterem moralnym godnym szacunku. Co do liczby było ta-
kich posłów jeszcze mniej jak pierwszych. Trzecia kategoria, najliczniejsza, stanowiła
ogromną większość: byli to ci posłowie, którzy nie wierzyli w sprawę kraju i publicznie tę
niewiarę okazywali, którzy zatem podkopywali rewolucją  m o r a l n i e. Dość, że tu wymie-
nię po nazwisku kilku, na przykład: Szymczykiewicza, Gostkowskiego, Chomentowskiego,
Kaczkowskiego, Mazurkiewicza, Wyszyńskiego, Rostworowskiego, Żwana, Starzyńskiego,
Dombrowskiego, Klemensa Witkowskiego, Chobrzyńskiego, Klemontowicza, a znający bli-
żej skład izby wyrozumieją, jaki w niej kolor przez to chcę oznaczyć. Czwarta na koniec ka-
tegoria była równie nieliczna jak pierwsza. Mieścili się w niej jawni partyzanci Moskwy, któ-
rzy moralnie i materialnie szkodzili powstaniu. Byli to owi Jezierscy, Świniarscy, Kruszew-
scy, Stojowscy, Posturzyńscy, Szlascy, Słubiccy tudzież Faltzowie, Borkowscy, Lubowiedzcy
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(Józef), Dembowski Ignacy itp. Ten stosunek ducha, wiary i patriotyzmu miał się w kraju
odwrotnie. W kraju większość ogromną stanowili ci, co chcieli Polski całej i niepodległej, a w
rewolucją wierzyli jak w zbawienie; jedną czwartą część ci, co dobrze życzyli ojczyźnie, a nie
wierzyli w jej sprawę i nie okazywali tego, czyniąc wszelkie poświęcenia; jedną ósmą część
zaledwie ci, co nie wierzyli i niewiarą psuli publicznego ducha; zaś cząstkę proporcjonalnie
niezmiernie drobną ci, co jawnie i materialnie psuli powstanie. Że tak było w istocie, poka-
zuje udział całej ludności kongresowej w insurekcji; pokazuje to także, że pierwsza kategoria
w sejmie, chociaż najmniejsza, nie została jednak w chwilach stanowczych przez inne stłu-
miona, ale przeciwnie, kolor swój i ton udzielała, wiele razy tego decorum izby wymagał,
całemu zgromadzeniu. Była to mniejszość  n i e z m i e r n i e  s i l n a, bo nie uległa takiej
większości; nie uległa jej, bo miała naród za sobą. Z tego wszystkiego wypada: że ta izba
kraju nie reprezentowała.

Zachodzi jednak pytanie: dlaczego kraj takich, a nie innych obrał sobie reprezentantów?
Poszło to z mnogich przyczyn, a najpierwej, że ich obierał przed rewolucją i wcale  n i e  d l a
r e w o l u c j i. Jakie było nasze życie konstytucyjne przed powstaniem, rozszerzać się nad
tym nie potrzebuję. Obierano posłów dla ceremonii konstytucyjnej, która się co dwa lata
miała odbywać w Warszawie. W takim składzie rzeczy niebardzo się ubiegano o poselstwo.
Była to godność połączona z niemałymi wydatkami. Artykuł dodatkowy zamknął nawet pole
do popisu wymowie. Śmiałość bez świadków narażała reprezentantów na odwet ze strony
władzy. Zostawali tedy  p o  n a j w i ę k s z e j  c z ę ś c i  posłami ci, którzy chcieli albo  z a-
j a ś n i e ć  na moment w stolicy i raz przy otwarciu, a raz przy zamknięciu pokazać się pu-
bliczności, albo otrzymać płatną posadę, albo inny jaki ważny w rządzie załatwić interes,
wreszcie być na balu u cesarza, zyskać wstęgę, order lub coś podobnego. O wpływie Moskwy
na te wybory nie wspominam nawet. Odłożywszy zupełnie na bok tę okoliczność, mniemam:
że obierano tych, co sami chcieli być posłami, ci zaś po większej części starając się o posel-
stwo o wszystkim myśleli, t y l k o  n i e  o  i n s u r e k c j i. Wątpliwości nie ulega, że gdyby
kraj obierał posłów  d l a  r e w o l u c j i, w takim przypuszczeniu skład izby byłby całkiem
odmienny. W takim razie pierwsza kategoria przez reelekcją weszłaby pewno cała do izby,
lecz nie byłaby mniejszością; stanowiłaby ona większość ogromną razem z drugą kategorią,
która by także weszła do izby; kategoria zaś trzecia i czwarta nie weszłyby wcale do izby,
ponieważ posłowie tego rzędu sami nie chcieliby, aby ich powtórnie obrano. Ani Posturzyń-
ski bowiem, ani Świniarski, ani Jezierscy z Falcem, Kruszewskimi, Klementowiczem i Wit-
kowskim nie ubiegaliby się o poselstwa w insurekcji przeciwko carowi. Tym sposobem sami
wyłącznie tylko patrioci zyskaliby plac dla siebie. Pytam się więc, gdy nowe wybory nie
przyszły, i nie mogły przyjść do skutku w rewolucji, cóż innego zostawało do uczynienia po
upadku dyktatury, jeżeli nie starać się o to przynajmniej, ażeby pierwsza kategoria znalazła
punkt niezachwianej, nieustającej, czynnej podpory dla siebie za sejmem, w ścisłym bezpo-
średnim związku z ludem stolicy, jednym słowem w klubie, w gminie miejskiej? Ci posłowie,
którzy chcieli szczerze Polski całej i niepodległej i wierzyli w sprawę, tych, mówię, kilkuna-
stu posłów, gdyby mieli wpływ w klubie i za każdym doznanym oporem w izbie udawali się
na skargę do klubu, czyliż nie wzięłaby ta mniejszość stanowczej przewagi w sejmie? Czyliż-
by jej rząd nie słuchał? Czyliżby się ich nie obawiali generałowie? Związek gminy miejskiej z
tą częścią izby byłby to  t e r r o r y z m  u s y s t e m a t y z o w a n y, nie przeczę; ale kto
myślał, że się u nas, w naszym położeniu, wśród naszych domowych i zewnętrznych nie-
przyjaciół bez terroryzmu obejść mogło, ten srodze się mylił. Większość sejmowa kontrre-
wolucyjna, niektóre części miasta albo obojętne, albo obumarłe, albo niechętne, a zatem sta-
tystyka moralna i sejmu, i stolicy zarówno, takiego terroryzmu jako lekarstwa wymagały. Że
tej myśli rewolucjoniści nie zrozumieli i nie wykonali (aczkolwiek tak łatwa była do wykona-
nia), pozostanie i dla nich, i dla pierwszej kategorii sejmowej ciężkim, niepodobnym do od-
parcia zarzutem, będzie to zawsze winą partii rewolucyjnej!! To, co starożytni zalecali: eadem
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cupere, eadem odisse, eadem metuere129, te organiczne pojęcia, te cnoty i zasady każdego
stronnictwa chcącego ratować ojczyznę w niebezpieczeństwie były całkiem obce naszym re-
wolucjonistom.

Piszę te gorszkie prawdy nie dla poprawienia tych ludzi, tych dawnych kolegów moich, bo
to byłoby rzeczą daremną, ale przynajmniej, żeby ich tu za granicą zreflektować. Niechaj się
dzisiaj nie wywyższają nad inne partie i nie wykrzykują: m y  j e d n i  m i e l i ś m y  r a c j ą!
Niechaj teraz nikogo nie oskarżają za przeszłość, bo łatwo by przekonać ich można, że w
okolicznościach przeważnych, że w chwilach stanowczych  n i e z g o d ą, m a ł o ś c i ą  i
d r o b i a z g a m i  swymi najwięcej się przyczynili do upadku ogólnej sprawy. Niechaj nie
mówią: w s z y s t k o ś m y  p r z e w i d z i e l i, c h c i e l i ś m y  w s z y s t k i e g o  d o b r
e g o  d l a  k r a j u. Bo ja, który byłem pośród nich, mógłbym im powiedzieć, że nic nie
przewidywali i do niczego szczerze się nie brali, że byli zawsze szczebiotliwymi jak dzisiaj,
napuszonymi jak dzisiaj, nieukami jak dzisiaj i na koniec śmiesznymi jak dzisiaj. Nie wie-
dzieli tego, że kto może, a nie umie zostać silnym w rewolucji, ten staje się równie występny
jak ten, kto wprost zdradza rewolucją. Nie umieli zaś zostać silnymi rewolucjoniści, bo się
zawsze kłócili ze sobą, bo jedni drugim zawsze starali się szkodzić i jedni drugich zawsze
obmawiali.

VII

LIST GENERAŁA HENRYKA DEMBIŃSKIEGO DO AUTORA

Zamiłowanie prawdy nakazuje mi odezwać się do Pana, abyś raczył bądź przez umiesz-
czenie tego listu, bądź inaczej w dziele swoim sprostować czynność p. Spaziera, który wy-
stawiwszy w nader fałszywym świetle wiele wypadków zaszłych, jako i osoby w nich figu-
rujące, znalazł korzystnym ledwie nie przy każdym rozdziale mnie lub moje pamiętniki jako
dowody na poparcie przytaczać. Nie weźmiesz mi pan za złe, że nieco dłużej nad tym się
rozwiodę, aby całą rzecz w najskrupulatniejszym wystawić świetle.

Po wyjeździe moim z Prus zatrzymałem się w Dreźnie. P. doktor Spazier starał się ze mną
zrobić znajomość, po której oświadczył mnie, że jest w chęci wydania dzieła o powstaniu
naszym, i prosił, abym mu udzielił szczegółów. Dałem mu odpowiedź, że nie chcę dawać
żadnych szczegółów w rzeczach, gdzie sam przez różne wypadki grałem niejaką rolę, dopóki
pamiętników, które przez czas bawienia w Krakowie za świeżej pamięci napisałem, nie ogło-
szę; lecz że pragnąc mu dać dowód, ile umiem jako Polak cenić jego dobre chęci dla sprawy
naszej, której zdawało się, że poświęcił swe pióro, chcę mu dać szczegóły wyprawy mojej do
Litwy, czego by próżno gdzie indziej szukał. Jakoż z dyktowania mojego napisał on dziełko
pod tytułem Mein Feldzug nach und in Lithauen und mein Rückzug von Kurszany. Lecz jak
to zakończyłem, gdy mnie prosił, aby go objaśnić w dalszych wypadkach, tego mu powtórnie
zupełnie odmówiłem, jak to sam na końcu rzeczonego dziełka napisał. Wręczyłem mu przy
dziełku list, który za przedmowę miał służyć i którego nie umieścił w całości.

Dużo mnie zdziwiło i przykrości nabawiło jego dzieło trzechtomowe, w którym tak śmiało
do świadectwa mego się odwołuje, kiedy nie tylko tych wiadomości mu nie dałem, lecz jak
powiadam, odmówiłem. Nie chcąc mazać dzienników ani szkodzić p. Spazierowi, jak tylko
dzieło owe wyszło, napisałem list do niego, w którym się użalałem na te jego tak niezgodne z
prawdą i przyzwoitością postępowanie, i w tym liście przypominałem odmówienie moje.
Zdawało mi się, że to powinno było być dostatecznym dla człowieka, którego przez dar opisu
kampanii litewskiej niejako zobowiązałem lub któremu przynajmniej tym dowód dobrej opi-

                                                
129 tegoż samego pożądać, toż samo nienawidzić, tegoż samego obawiać się
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nii, jaką miałem o nim, dałem. Lecz odpisu żadnego nie odebrałem, sprostowanie żądane nie
nastąpiło, a po powrocie moim z Egiptu, wymawiając mu ustnie jego postępowanie w tej mie-
rze, przekonałem się z odpowiedzi jego, że  j e d y n i e  s p e k u l a c j ą  r o b i ą c  z e
s w e g o  d z i e ł a  o b o j ę t n y m  j e s t  n a  p r a w d ę.130 Tej zaś ja hołdując całe moje
życie, umyśliłem prosić Pana, abyś przy dziele swoim tę moją protestacją umieścił, tym bar-
dziej że dany opis kampanii litewskiej łatwo w błąd względem reszty czytelników wprowa-
dzić może. Paryż d. 4 czerwca 1834 r.

Henryk Dembiński

VIII

LIST GENERAŁA RYBIŃSKIEGO DO AUTORA

Ponieważ pan Spazier cytuje mnie jako źródło w swoim dziele pełnym omylnych podań, a
ja oprócz raportu wykazującego stan wojska narodowego w dniu 29 marca 1831 żadnych mu
innych wiadomości nie udzielałem; proszę więc Pana niniejszą protestacją z mojej strony za-
mieścić w historii powstania narodowego, którą obecnie wydajesz.
Paryż dnia 8 maja 1834.

Generał Rybiński

                                                
130 To wyznanie pana doktora Spazier, zrobione generałowi Dembińskiemu, że tylko dla pieniędzy swoją tak

nazwaną Historią powstania we trzech tomach ogłosił „i że o prawdę nie dba po osiągnieniu tego rezultatu”, to
szczególne wyznanie rzuca nowe światło na naturę pracy, którą niby w interesie Polski wykonał, i zarazem
uwalnia nas Polaków od potrzeby prostowania lub zbijania bajek, którymi ta Historia p. doktora Spazier jest
napełniona.
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Aneks

Kilka listów do wydawcy
w niektórych przedmiotach narodowego powstania

LIST PIERWSZY
O SILE NARODOWEGO POWSTANIA

Pamiętnik Emigracji Polskiej. 4 września 1832. Bolesław II

Jest zapewne okolicznością godną uważania w rewolucji 29-go, że od początku do ostat-
niego prawie momentu rzecz publiczna ani razu nie była w tak niebezpiecznym stanie, żeby ją
komukolwiek godziło się poczytać za przepadła. Nigdy nie byliśmy w potrzebie powiedzenia
samym sobie: zginęliśmy bez nadziei. Mówię o takiej potrzebie, której nic przełamać nie
zdoła. W samych pierwiastkach po stracie czasu nieodżałowanej i dalej, kiedy z powodzeń
oręża korzystać zaniedbano, toż w najkrytyczniejszych chwilach, gdy się na koniec sprzy-
krzyło losowi naprawiać błędy rządów powstania jawną z swojej strony życzliwością w spra-
wie nieszczęśliwego narodu, mnogie i dzielne środki ratunku nasuwały się: do rozpaczy w
najgorszym razie, bo nawet po zajęciu stolicy przez Moskwę, słusznego powodu nie dosta-
wało.

To pokazuje, iż sprawa Polski 29 listopada nie tylko sprawiedliwa, ale i mocna była.
Chwiała się, chyliła do upadku, tak jednak, że ją zawsze mogliśmy podeprzeć; zginęła na
ostatek, ale nie dlatego, że tak być musiało.

Nadejdzie ta pora może niezbyt daleka, kiedy rzecz ostatniej rewolucji po ukojeniu słusz-
nych żalów, wolni od wszelakiej namiętności, widzieć będziemy w świetle prawdziwszym jak
dzisiaj. Wtenczas policzymy to sami do prawd niezaprzeczonych i zarazem do największych
wypadków historii nowoczesnej, że naród polski miał więcej sił w ostatniej wojnie swojej z
Moskwą do odzyskania tego, co stracił, niżeli Moskwa do sprzeciwienia się temu sprawiedli-
wemu przedsięwzięciu polskiego narodu.

Nie ulegliśmy przemocy; zwyciężył nas słabszy, ale  m ę d r s z y  nieprzyjaciel.
To, co by można nazwać siłą narodowego powstania, składało się po 29 listopada z roz-

maitych pierwiastków. Moc publiczną nie tylko wojsko regularne i nowy zaciąg stanowią w
podobnych zdarzeniach. Położenie jeograficzne Polski, rola, jaką gra zabór najrozleglejszej
części tego kraju w dzisiejszym systemacie politycznym Moskwy, konstytucja rządu i pań-
stwa carów, na koniec temperament polityczny Europy, o ile na wodzy Austrią i Prusy trzy-
mał, jako i mnogie inne podrzędne względy: wszystko to zdaniem moim powinien podcią-
gnąć pod kałkuł tej siły, kto ją ściśle oszacować przedsiębierze.

W każdej wojnie Polski z Moskwą miejmy na względzie własność, naturę pustyni. Wyrazu
tego bez wielkiego ograniczenia nie wypada stosować do Rosji; wszakże cały ogrom europej-
sko-azjatyckich posiadłości cara w porównaniu z ludnością, kulturą i stanem obywatelstwa
mieszkańców, to jest ze stanem niewoli w najrozciąglejszym znaczeniu tego słowa, nasuwa
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myśl stepu, pustyni tak fizycznej, jak politycznej. Rozległa pustynia wewnątrz jest niedostęp-
na. Punkta niebezpieczne, miejsca dotkliwe znajdują się na obwodzie takiego kraju. Gdyby
Napoleon był znał tę naturę Rosji, kampania 1812 byłaby inny obrót wzięła. Istota potęgi mo-
skiewskiej tkwi w zdobyczach. Nie ze środka do obwodu, jak gdzie indziej, ale przeciwnie, z
obwodu wewnątrz wbiegają promienie tej potęgi. A zatem po odcięciu zdobyczy na obwodzie
to zostaje Moskwie, czego zdobyć nie można, czego nie warto zdobywać. Żaden wojownik
większego jak Napoleon nie popełnił błędu. Poświęcił on w tej kampanii strategią taktyce;
chciał bitew po osiągnieniu celu wojny. Nie w Moskwie ani w Petersburgu, ale w Polszcze
tylko mógł zmusić Aleksandra do zawarcia najkorzystniejszego pokoju dla Francji, a najnie-
pomyślniejszego dla Anglii. Zapłakać miał Aleksander na pierwszą wiadomość zaślubin cesa-
rza Francuzów z córką Habsburgów i wyrzec te pamiętne słowa: „Przewiduję los Rosji, nad-
chodzi czas pożegnania się z Europą i zawitania do stepów Azji.” Tym, co miał Napoleon, co
już jego wojska rzeczywiście zajmowały, to jest Polską Jagiellonów, przywiódł Moskwę bez
stanowczych bitew do nicestwa. Pokonał cara obozując na odwiecznych granicach Rzeczypo-
spolitej. Kto z właściwego punktu uważa te ogólne stosunki strategiczno-polityczne, zgodzi
się na to, że nie było tak uciążliwego warunku, którego by Napoleon już nie wytargować, ale
wymusić nie zdołał u cara pod Smoleńskiem, w Witebsku, Połocku, a nawet Wilnie. Ale trze-
ba było zimować w Polszcze.

Na tej zasadzie, że tylko w Polszcze Moskwa od Europy odcięta i, że tak powiem, zdobyta
być może, powstali Polacy w nocy 29 listopada.

Okoliczności, które sprzyjały temu zamiarowi, które naród do powstania skłaniały, są bar-
dzo ważne. Jednym z chwalebnych, jednym z prawdziwych powodów rewolucji był ten także:
iż się udać mogła. Nikt dzisiaj dla rycerskich przewag nie burzy spokojności publicznej. W
powstaniu naszym tyle zapewne było patriotycznego zapału, ile kombinacji, ile rozsądku.
Numeri regunt mundum!131 Liczby, które są tylko szkieletem entuzjazmu i konturowym zary-
sem każdej nawet natchnionej myśli historycznej, liczby, z których mężowie steru naszej re-
wolucyjnej nawy będą musieli zdać sprawę przed sądem dziejów poważnym i nieprzebłaga-
nym, nie tylko o podobieństwie, ale o łatwości odbudowania starożytnego, politycznego gma-
chu polskiego wątpić w przybliżonej rachubie nie dopuszczały.

Życzyła nam Europa zwycięstwa, ale tak jako niegdyś małemu życzyli Dawidowi świad-
kowie nierównej walki, żeby pokonał ogromnego Goliata: z bojaźnią w sercu, z tym przeko-
naniem, że tylko cud jaki uratować nas zdoła.

Moskwa w porównaniu z Polską kongresową zdawała się być na kształt szermierza atle-
tycznej postawy. Inne mieli i mają przekonanie w tej mierze ci Polacy, którzy jako najbliżsi
sąsiedzi Moskwy lepiej niżeli kto bądź w Niemczech, we Francji albo w Anglii znają naturę,
skład wewnętrzny i środki tego mocarstwa. Rzucając krwawą rękawicę pod stopy cara, czyż
tego nie uczynili w imię tej prawdy, że razem z ośmią województwami nadwiślańskimi po-
wstaną bracia za Bugiem: w takim przedsięwzięciu nic nie rokowało zwycięstwa Mikołajowi.

Mówią teraz na Zachodzie, że walka z rewolucyjnym powstaniem w Polszcze rozproszyła
urok moskiewskiej potęgi. „Oto garstka walecznych (ustawicznie jedni powtarzają za drugi-
mi) przez ośm miesięcy dotrzymywała placu olbrzymowi.” Ta opinia z jednej strony tyle
prawie dogadza naszej miłości własnej, ile z innego względu szkodzi rzetelnemu interesowi
naszemu. Nie byliśmy  g a r s t k ą, nie powinniśmy byli  z o s t a ć  garstką.

Moskwa nie wypolszczyła swego zaboru, nie dokazała tego mimo wszelkich starań swo-
ich; w tym tkwiła łatwość oderwania go i połączenia z Polską kongresową. Przeto szacując
siłę insurekcji 29-go, żadną miarą ośmią województwami ograniczać jej nie możemy. Mieli-
śmy więcej środków niżeli rycerze Baru, niżeli potem nieśmiertelny Kościuszko. Nie cztery
miliony Polaków, ale trzynaście milionów jednaki interes, jednaka potrzeba, jednakie wy-

                                                
131 Liczby rządzą światem.
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obrażenia łączyły w tej sprawie, którą nadto podsycały, żywiły skrycie i jawnie nadgraniczne
zabory pruski i austriacki. Nigdy Polska potężniejszą nie była: żeby się o tym przekonać, do-
syć jest zmierzyć od stóp do wierzchołka mniemany ów ogrom, którego kraj polski bynajm-
niej nie jest zaokrągleniem, ale duszą, środkiem i podstawą.

Jak wielcy ludzie, tak najdzielniejsze mocarstwa miewają swoje mementa niemocy. W
najobszerniejszych krajach (a gdzież się to częściej niżeli w rozległym kraju zdarza?) są miej-
sca słabe, bolesne i tak dotkliwe, że zadraśnienie albo najlżejszym ciosem zadana rana nieraz
w mgnieniu oka śmiertelne skutki sprawuje. Moskwa na czas krótki przed nocą 29-go w tym
przypadku się znajdowała. Był to moment tak stanowczy i jedyny z wielu względów, że czy
to chwilą wcześniej, czy chwilą później, może by i nie była przyszła do skutku podobna re-
wolucja w polskim kraju. Polacy przeczuli tę sposobność niejako we własnym sercu. Kiedy
po rewolucji lipcowej tu i ówdzie, w Belgii, w Niemczech, szerzyły się niepokoje, w książę
Konstanty z Warszawy do brata licznych gońców wyprawiał, zaręczając, że dzięki energii
rządu i karności wojska żadnego zaburzenia w Królestwie Polskim obawiać się nie trzeba.
Car temu wierzył. Moskwa zażywała wczasu, kiedy Polskę ze snu nagle przebudziły wielkie
zamiary. Zły duch dynastii gottorpskiej natchnął w. księcia tym niepojętym zaufaniem. Woj-
ny, turecka, perska, kaukaska, częścią dla zniszczenia szczątków rewolucji petersburskiej w
szeregach pozostałej, częścią dla widoków wschodniej polityki, częścią także dlatego przed-
sięwzięte, żeby początki panowania głośniejszymi uczynić, żeby otworzyć pole do nowych
awansów zniecierpliwionemu długim próżnowaniem żołnierstwu, wojska moskiewskie wy-
cieńczyły. Przerzedzała je nadto cholera, szerząc przed nocą 29-go i następnie tak w pułkach
moskiewskich, jak i w całym kraju bezprzykładną śmiertelność. Głód, pomór, wysilenie skar-
bu, i tak zadłużonego, naszymi były sprzymierzeńcami. Czyż to małą wzniecało otuchę? Owa
trzykroć stutysięczna armia, postrach połowy Europy i Azji, armia, którą Aleksander po kam-
paniach francuskich nie odnowił, ale stworzył, którą przez lat dziesięć, kiedy inni odpoczy-
wali, ćwiczył i doskonalił w obrotach, którą w kwitnącym stanie odumarł, spełzła bez mała w
połowie pod kilkoletnim rządem Mikołaja. Wiadomo, jakie straty ponieśli Moskale w-
pierwszej kampanii tureckiej. Śmiało rzec można, że po tych wojnach, a szczególniej w skut-
ku cholery nie więcej zostało jak 150 do 180 000 regularnego żołnierza z Aleksandrowskiej
puścizny do obrony granic od Bałtyku ku morzom Czarnemu i Kaspijskiemu. Cholera z inne-
go także względu osłabiała tę tak uszczuploną potęgę. Nie wiedziano przed rewolucją 29-go,
jak dzisiaj z doświadczenia, że kwarantanna postępu tej choroby nie tamuje. Z tego błędu dla
powodzeń narodowego powstania w Polszcze niewyrachowane korzyści wypływały. Dziesięć
gubernij było zarażonych. Z owych przeto 150 do 180 000 potrzeba było najmniej trzecią
część użyć do strzeżenia rozległej linii kordonu cholerycznego. Więcej powiem: Moskwa
obracając baczny wzgląd ku rewolucji lipcowej i objawiającym się jej skutkom w Europie (bo
te równie jak rewolucja lipcowa obrażały polityczny wpływ cara) potrzebowała niemałego
czasu, a przynajmniej jednego roku, przy największej czynności rządu, ażeby siłą zbrojną,
choć w części odpowiadającą rozkiełznanemu językowi swojej dyplomatyki, zupełnie upaść
nie dozwolić udziałom, jakie do kongresu wiedeńskiego miała we wszystkich sprawach stałe-
go lądu, udziałom uszczuplonym przez dwa wzmiankowane zdarzenia. Rewolucja 29-go za-
skoczyła tedy Mikołaja w krytycznym momencie, najbardziej z tego naturalnego względu, że
dla wielkich mocarstw każda dywersja jest wtedy najniebezpieczniejsza, kiedy po znacznych
stratach powoli do sił przychodzić zaczynają. Noc 29-go przypada w tę chwilę politycznej
rekonwalescencji Moskwy. Mówiono, że Moskale przeciw Belgii i Francji na wiosnę 1831
kampanią rozpocząć mieli. To mogło być w myśli i chęciach gabinetu petersburgskiego: nie
przeczę; ale do tego rzeczywiście nie było żadnego podobieństwa. To ledwie za rok bez żad-
nego niepokoju w Polszcze nastąpić mogło. Moskale radzi chlubią się nie tylko prawdziwą
mocą, ale nadstarczają w potrzebie i urojoną. Po rewolucji lipcowej na kredyt straszyli mini-
strów Ludwika Filipa. Mniemanie sprawione o swej potędze uważają oni jako jeden z głów-
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nych jej pierwiastków; dotąd nikt tak zręcznie, a nawet tak dowcipnie jak gabinet Carskiego
Sioła korzystać nie umiał z opinii rozszerzonej o sobie za granicą. Odebrały wprawdzie
wszystkie korpusy rozkaz zbierania się. Korpus litewski miał przejść granice 30 (20 grudnia),
a korpus Pahlena dziesięcią dniami pierwej; lecz bardzo żałuję tych, którzy szczerze wierzyli
podobnym wieściom rozszerzanym z Petersburga nie bez zamiaru wytargowania tego po-
gróżką udziału w koalicji, czego siłą od razu dokazać nie było można. Jak to! Po owych woj-
nach, w pierwiastkach cholery, w bankructwie skarbu miałby Mikołaj ostatnie siły swoje ru-
szyć ku ukróceniu zaburzenia, które się tak uroczyście wyrzekło propagandy, a które zagro-
żone koalicją byłoby natychmiast odzyskało początkową, szyderskim umizgiem republikanc-
kiej monarchii rozbrojoną dzielność swoje i wszystkich razem sprzymierzeńców, i wszystkie
najśmielsze nadzieje? Nadzieje tak boleśnie oszukane ułomnością popularnego starca132, któ-
ry najlepszą rzecząpospolitą swoją przyłożył się do zatrzymania chwilowego wprawdzie, ale
najświetniejszego w dziejach popędu, który go na koniec zapieczętował pieczęcią obywatel-
skiego królestwa. Tylko co był zgasł wulkan na Zachodzie, rozumiesz że, iż Metternichowi
nic lepszego uczynić nie wypadało, jak w krater narzucać palnych materiałów, żeby wywołały
lawę i rozszerzyły trzęsienie ziemi? Koalicja byłaby wznowiła we Francji rewolucją częścią
oszukaną, częścią pokonaną. Wreszcie koalicja bez funtów szterlingów! Kto to pojmie? Co
nas nie zastraszyło we cztery miesiące po dniach lipcowych, nie powinno było bojaźnią sił
Mikołaja okiełznać całego Zachodu.

Zwykle państwa rodzą się pod hukiem dział. Ale ojcowie chrzestni lipcowej monarchii nie
byli bohatyrami, wymyślili ją ze strachu. Przed 29-ym od Dźwiny do Czarnego Morza, na
długości mil polskich 150, od Niemna i Bugu do Dniepru wszerz mil 80, a zatem na ogromnej
przestrzeni 12 000 mil kwadratowych zaledwie miał car w krajach stanowiących, że tak rze-
kę, europejszczyznę jego państwa 60 do 70 000 regularnego wojska. To się nigdy nie trafiło
od czasu, jak Aleksander na tron wstąpił. Wojska te składały się z części korpusu Rozena, z
części korpusu Pahlena, z części korpusu Szachoffskiego i dwóch pułków grenadierów; a
dyslokacja ich taka; korpus litewski Rozena, który szczególniej interesował sprawę 29-go, był
rozrzucony na długości mil 130, a na szerokości mil 40, w guberniach wileńskiej, mińskiej,
grodzieńskiej i wołyńskiej: główna kwatera w Białymstoku. Składał się ten korpus z 24-ej i
25-ej dywizji piechoty i jednej dywizji ułanów. Kwatera 24 dywizji była w Grodnie, a 25 w
Dubnie, kwatera dywizji ułanów w Słonimie. Zapuszczam się w te szczegóły, które łatwo
stwierdzić autentycznymi podaniami, dlatego że dość jest rzucić okiem na mapę polskich gu-
bernij, aby się natychmiast przekonać, na czym zbawienie Polski zależało.

Moskwa półtrzecia miesiąca czasu od 29 listopada potrzebowała do uorganizowania owej
siły, z którą walczyliśmy 19-go i 25-go na polach grochowskich. W bitwie 25-go było 120
000 Moskali, to jest cała armia czynna rosyjska; a zatem skoro w jedenastu tygodniach car
zaledwie tyle wojska mógł zebrać w  s p o k o j n y c h  guberniach, przy zupełnej nieczynno-
ści z naszej strony, czyż stąd nie wypływa naturalny wniosek, że tej siły w pierwiastkach na-
szego powstania do działania zaczepnego gotowej nie miał, a tym samym, że mógł za Bugiem
od razu to wszystko stracić, na czym Moskwa stoi? Jakąż przyczynę naznaczyć temu, że Mi-
kołaj otrzymawszy wiadomość o wypadkach 29-go, które osobiście go obrażały, nie posłał
wojsk swoich bez zwłoki dla stłumienia rewolucji, w zarodzie zawsze słabszej niżeli w roz-
winieniu? Czemu tego nie uczynił. w środku albo ku końcowi grudnia, wreszcie z początkiem
stycznia, kiedy stan powietrza w Polszcze, jak wiadomo, bardziej sprzyja kampanii w tej po-
rze niżeli odwilż i roztopy wiosenne? Z najskrupulatniejszego obliczenia sił moskiewskich
pokazuje się, że tego uczynić nie mógł. Artyleria przy pułkach jeszcze się nie znajdowała;
jazda od piechoty, piechota od parków rezerwowych była oddalona, tak jak się dziać zwykło
w kraju zupełnie spokojnym. Cywilna i wojskowa władza w. księcia rozciągała się do
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wszystkich gubernij polskich, prócz witebskiej, mohylowskiej i kijowskiej. Było to razem z
Królestwem Polskim ogromne wielkorządztwo brata carowego. Pod jego rozkazami zostawał
korpus litewski. Nie w Petersburgu, ale w Warszawie co do głównych interesów koncentro-
wała się pod okiem Konstantego, w biurze jenerała Hintze, administracja tych prowincyj;
okoliczność przygodna, ale bardzo ważna; dla sprawy 29-go, gdyż upadek rządu Mikołaja w
Warszawie ciągnął za sobą jednoczesne zniszczenie władzy Konstantego, nie tylko jako na-
czelnego wodza wojska polskiego, ale także jako wielkorządcy zabranych gubernij i dowódz-
cy litewskiego korpusu; a tym samym wypadki 29-go, osobliwie gdyby tak sobie postąpiono
z osobą carewicza, jak naturalny rozsądek dyktował, jak wymagały istnące jeszcze stosunki
jego wojskowej i administracyjnej władzy z Litwą i Wołyniem, te gubernie de facto w stan
insurekcyjny wprawiały. Mogłyżby się tamtejsze miejscowe władze od razu zorientować?

We 40 dni po 29 listopada przypadał w guberniach polskich pobór podatków na Nowy
Rok. Przypadał razem koniec naboru rekruta czterech z 500. Za szczęśliwego się poczytuje
tamtejszy obywatel, jeżeli z dwudziestu dostawionych rekrutów urzędnicy zaciągu przyjmą
trzech, czterech bez wielkiej opłaty. To sprawiło, że w kilku punktach zgromadzono ogromną
liczbę włościan. A zatem dwie takie ważne operacje, finansową i militarną, które następnie
wzmogły i szeregi, i kasę cara, traf pomyślny oddawał w moc rewolucji. Atoli nic tak wyraź-
nie nie pokazuje, w jakim się znajdowała położeniu Moskwa pod względem wojskowej potę-
gi w tym niebezpiecznym i tak wiele obiecującym momencie, jak stan twierdz carstwa. Na-
rwa, Rewel, Dynaburg, a mianowicie nieobojętne dla powstania zabużańskiego Wilno, Bo-
brujsk, Kijów, Kamieniec Podolski itd., napełnione zapasami broni wszelkiego gatunku, ar-
tylerią, amunicją, miały słabe garnizony. Strzegli je inwalidzi, rekruci, Żydzi i aresztanci.
Granica od Polski kongresowej nigdzie nie obwarowana. Brześć, klucz Litwy i Wołynia,
punkt pod względem strategicznym niezmiernie ważny, bo tu się koncentrują wojskowe ko-
munikacje, nie był jeszcze umocniony. Od Brześcia, gdzie się Bug z Muchawcem łączy, nie-
przebyte rozciągają się błota i lasy aż do Dniepru. Cóż powiedzieć o innych punktach warow-
nej Litwy, tego naturalnego siedliska każdego powstania w Polszcze, tego naturalnego teatru
wojny dla sprawy 29-go?

Zęby i oczy bardzo są potrzebne żołnierzowi, pierwsze do odgryzania ładunków, drugie do
celowania; musiał więc Mikołaj znajdować się w niesłychanym kłopocie, kiedy ukazem z d. 9
marca 1831, to jest: we trzy tygodnie po bitwie grochowskiej, zaleca „przyjmować rekrutów z
grubymi szyjami, bez zębów i bez jednego oka”. Ten ukaz, jako i inny na początku lutego
ogłoszony, dowodzi, że prócz wojska, które z Dybiczem do Polski kongresowej wkroczyło,
Moskwa żadnych sił nie miała. Te dwa ukazy stwierdzają ważną prawdę, że byliśmy najpier-
wej potężni niemocą cara.

W następnym liście będę się starał obliczyć materialne siły naszego powstania, dotknę za-
razem innych szczegółów z tą główną sprawą związek mających. Z twojej strony, Wydawco,
wymagam cierpliwości: nie bądź skwapliwy w podawaniu w wątpliwość tego, o czym czę-
stokroć bez dostatecznych dowodów, jako o rzeczy  p e w n e j, napomknę. Idzie mi przede
wszystkim o wywinienie prawdy z zaciemniających ją pozorów: czego w jednym liście do-
kładnie nie wyłuszczę, to rozjaśnię w drugim. Wszystkiego od razu dowieść i poprzeć nie
mogę. Interes naszego powstania ciekawy, ale uwikłany w gmatwaninę jeszcze nie rozdzierz-
gnioną, myli częstokroć uwagę dostrzegacza.

Nie piszę do cudzoziemca, ale do współziemianina. Polacy mają się czego chlubić przed
światem: nieporównane i wielkie dzieła ich wojska, obywatelstwa, ludu wsławiły przedsię-
wzięcie nieporównanymi także i wielkimi błędami, wypaczone, na koniec zrujnowane. O
pierwszych mówmy z obcymi ludźmi, z Europą, o drugich z samymi sobą; bo nie tylko trze-
ba, żebyśmy mieli sławę, ale także żebyśmy na przyszłość z smutnego doświadczenia umieli
korzystać. Nikt nas tu na Zachodzie nie podsłuchuje, nikt nie rozumie. Rozprawiajmy przeto,
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o swoich rzeczach, po swojemu, nie obwijając w pozór mamiący żadnej prawdy, nawet takiej,
która niejedno rozpromienione lice zasępi albo zapłoni.

Paryż, 25 sierpnia 1832

LIST DRUGI

Pamiętnik Emigracji Polskiej. 19 września 1832. Władysław I

Rzecz o sile narodowego powstania, którą obecnie roztrząsam, podaje sumiennemu dzie-
jopisowi środek ocenienia krytycznego działań rewolucji 29-go i zarazem wskazuje stanowi-
sko, zdaniem moim najwłaściwsze, skąd widzieć trzeba nie tylko pierwiastki tej sprawy, ale i
tok następny. Nie rozumie katastrofy naszego upadku, kto od początku do końca samego sie-
bie ciągle pytać nie będzie, co naród polski uczynił dla swej niepodległości, a co  m ó g ł  być
uczynić? i pierwszego z ostatnim nie porówna. Z takiego tylko wypadnie porównania, jak
uważać osoby, jak cenić zasady i teorie.

Nie podpada wątpliwości, że w pierwszych czterech lub pięciu tygodniach po 29-ym, w
ośmiu tylko województwach nadwiślańskich mogliśmy podwoić liczbę naszej piechoty i jaz-
dy; co by uczyniło 65 do 70 000 regularnego wojska. Ta siła wyrównywała moskiewskiej w
zabranych guberniach. Nie wykroczyłem w tej rachubie z granic najściślejszej pewności.
Było wojska polskiego na początku rewolucji trzydzieści i kilka tysięcy; piechoty 25 000,
jazdy 7450. Dział polowych mieliśmy 96, prócz dwóch półbaterii rakietników; dział wielkie-
go kalibru w Zamościu 275; w Modlinie 80. Prócz wojska stojącego pod bronią liczę tylko 20
do 25 000 wybornego dymisjonowanego żołnierza, który częścią odbywał napoleońskie kam-
panie, częścią od roku 1815 lata swoje wysłużył w nowej organizacji. Trzecie tedy i czwarte
bataliony nie potrzebowały długiego zachodu. W Arsenale warszawskim było 48 000 karabi-
nów, a 11 000 sztuk pałaszów dla jazdy. Prawda, że lud w nocy 29-go tę broń po większej
części rozebrał, że ją Żydzi za bezcen kupowali, a drożej potem przedawali; lecz temu władze
miejscowe mogły i powinny były zapobiec, chociaż i tak ten cały oręż wrócił potem do szere-
gów. Nareszcie, ludzi do broni zdatnych, których nazwiska jako popisowych wciągniono r.
1830 do ksiąg komisji superrewizyjnej na ratuszu miasta Warszawy, było 246 000. Twierdze
Modlin i Zamość miały zapas prochu na trzymiesięczną kampanią dla 40 000 wojska.

Sześćdziesiąt kilka tysięcy najbitniejszego ludu na ziemi! Nie masz sprawy, której by takie
wojsko nie zapewniało szczęśliwego końca. Tą siłą, gdyby dawnej Polski nie było na świecie,
ledwie nie nową stworzyć pozwalały ówczesne tak miejscowe, jako i postronne okoliczności.
Rezerwy z nowego zaciągu w to obliczenie nie wchodzą; mogły się organizować pod zasłoną
czynnej armii. Materiałów nie brakowało; sukna i innych potrzeb dostarczały krajowe ręko-
dzielnie. Rzemieślnik z Niemiec i Anglii staraniem częścią Komisji Rządowej Spraw We-
wnętrznych, częścią Lubeckiego sprowadzony do wyrobów żelaznych i stalowych, do tokarni
i machin parowych, mógł z korzyścią pracować w zakładach poświęconych sile zbrojnej.
Skarb wcale nie był ubogi. Pod tym względem, jako i co do innych materialnych środków,
administracja kongresowej Polski nie chcąc dobrze się Polszcze powstającej zasłużyła.

Powiedział Barère, że rewolucja jest na kształt słońca strefy gorejącej, które nadaje gwał-
towny popęd całej wegetacji, skracając czas gdzie indziej przepisany wzrostowi i doźrzałości
roślin. Polityczne klima naszego powstania było cokolwiek chłodniejsze. We wszystkim, a
szczególniej co do organizacji wojska tak poczynaliśmy sobie, że do czego zwykle potrzeba
dziesięciu dni, to w nadzwyczajnych okolicznościach naszego odrodzenia się ledwie we dwu-
dziestu do skutku przychodziło. Rzadko kto wyobrazić sobie umie rewolucją bez nieustającej
gilotyny, a przynajmniej szubienicy. W Warszawie jedni ją widzieli w zgiełku ulicznym, dru-
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dzy w gwarze nie myślących próżniaków. Rewolucja dla Polski była tylko wielkim środkiem
stanu; zasadzała się na tym, żeby to zrobić w jednej godzinie, do czego zwykle dwóch godzin
potrzeba: ale rządy rewolucyjne polskie tej fundamentalnej maksymy nie miały na względzie.

Niedługi ów przeciąg czasu, w którym wojowaliśmy z Moskwą, jest niejako zebraniem w
treść i wynurzeniem tego wszystkiego na jaw, co od lat kilkunastu, kilkudziesięciu potajem-
nie warzyło się i dojrzewało w Polszcze obcym jarzmem gniecionej. Z wielkiego przymusu
nagle do wielkiej przyszliśmy swobody. Występują na scenę politycznego życia nie znani
przedtem ludzie; do tych bowiem liczę bardzo wielu, których naród z dawien dawna znał i
poważał, których atoli charakter moralny, obywatelstwo, zdanie polityczne, talent przybrały
teraz pewniejszą, wyrażniejszą cechę, a po większej części w odmiennym się kształcie poka-
zały. Niejedne przyznaniem dawniejszym szeroko rozsławione imię maleje; nieograniczone
zaufanie odwetem powszechnej niechęci w nienawiść się odmienia; oklask od pogwizdu, sła-
wę od obelg krótkie u nas chwile przegradzały. Była to epoka próby tym cięższej, że lada
usterk, nieprzezorność, błąd natychmiast ciągnęły za sobą klęskę dotkliwą dla ogółu. Liczyła
Polska pod obcym uciskiem wielu męczenników dobrej sławy; tych czcił naród jako świętych
w dniach swej niewoli, a potem w rewolucji uiszczając się z długu wdzięczności powołał do
głównych urzędów w przełożeństwie nad samym sobą. Lecz nie zawsze poczciwość z talen-
tem w parze chodzą. Drogo nas ta opłata publicznego szacunku kosztowała. Ofiary niespra-
wiedliwości przeszłego rządu albo tacy, którzy mu w swojej porze groźne czoło stawić śmieli,
byli to zacni ludzie, ale po większej części albo schyleni wiekiem, albo też własnym niepo-
wodzeniem skołatani, a tym samym w powstaniu do prędkich i dzielnych przedsięwzięć
mniej sposobni. Udziału w zwierzchniej władzy nikt z młodzieży rewolucyjnej nie dostąpił.
Rozumiano, że pożyteczniej jest kierować siłą, energią i dowcipem tego wieku niżeli jemu
samemu, żeby władał rzeczą publiczną, dopuścić. Stąd u steru pewna ociężałość i zwłoka we
wszystkim; dobitniej powiem: ospałość lenistwa.

Zresztą co do samej siły jest jeszcze inny sposób uważania; sprawy 29-go więcej politycz-
ny jak wojskowy. Nigdy katolicka Irlandia nie była tym dla Anglii, Wandea dla Francji, a
Węgry dla Austrii, czym Polska od rozbioru swego stała się dla Moskwy. Czy to od zachodu
pomkną Moskale dalej w głąb Europy zagony swoje, czyli je obrócą ku wschodowi, wszędzie
walczyć mogą dla powiększenia mocy, dla rozszerzenia wpływu swego państwa: u  n a s
tylko idzie im o byt i siedlisko europejskie. Tej prawdy nie potrzebuję dowodzić. Z tej strony
wszelki zatarg natychmiast przybiera charakter zagadnienia, które polityka żywotnym nazy-
wa. Wojując z nami to zwyciężać muszą, czym od lat stu z pieluch niemowlęctwa wzmagali
się do dzisiejszej potęgi. Taki stosunek nabytku, a zatem jednej tylko integralnej części z
resztą kraju, w każdej wojnie naraża całość na niebezpieczeństwo zupełnego rozbicia. Nastę-
pująca uwaga lepiej wyjaśni to rozumowanie.

Zagadka bytu Rosji jako mocarstwa europejskiego wytoczyła się w roku 1812 pod roz-
strzygnienie najazdu najśmielszego w dziejach sztuki wojennej. Aleksander ruszył wszystkie
siły swoje dla zbawienia kraju. Dzisiejszy car podobnie wiódł spór z nami całą swoją potęgą.
Więc równie byliśmy straszni, równie niebezpieczni dla Moskwy, chociaż nie mieliśmy ani
geniuszu Napoleona, ani jego wielkiej armii, chociaż zresztą nie zaniedbaliśmy od początku
do końca żadnej, jaka się tylko nadarzyła, sposobności, żeby samych siebie o zgubę przypra-
wić? Jak tamtej, tak tej wojnie gabinet Carskiego Sioła użyczał pozoru i zaciętości wojny
narodowej, a czego nie zapamiętał i rok 1812, powstanie nasze skłoniło cara do przypuszcze-
nia bogatszej szlachty moskiewskiej do używania pewnych praw, które od dawna była po-
stradała.

Kombinując tedy wprawdzie chwilowe tylko, ale dla Polski w sam czas przypadające osła-
bienie potęgi cara, z rzeczywistą nie tylko moralną, ale i materialną mocą narodowego po-
wstania (bo te dwa przypadki schodzą się z sobą razem jakby z zrządzenia Opatrzności czu-



189

wającej nad nami), otrzymuję w rezultacie stan rzeczy, który z myślą poetycką  g a r s t k i
żadną miarą nie rymuje.

Eaubonne, 14 września

LIST TRZECI
POLITYKA NARODOWEGO POWSTANIA

Pamiętnik Emigracji Polskiej. 29 września 1832. Bolesław III

Kiedy było dwóch papieżów, słabła wiara w chrześcijaństwie. Obadwa nieomylnymi być
nie mogli. Zachodzi pytanie, co by się w Moskwie działo na przypadek dwóch carów? Od nas
tylko zależało spróbować po, 29-ym, jaką korzyść taka kombinacja sprawie naszej przynieść
mogła.

Gdy pilnie rozbieram szczególne stosunki nasze z tym krajem, przypominają mi się czasy
Maryny i Szujskich. Jeżeli jakie państwo przypadkiem powstaje bez zasług w dziejach i nagle
wzrasta nie podbojem, który ma zawsze w sobie coś prawego, ale intrygą; nie ślubnymi ukła-
dami lub ze spadków okolicznych, jak np. Austria, ale jawną zbrodnią: nie wiem, co przeraża
w takim kraju, to pewna jednak, że mu jego początek często przypominać trzeba. W powo-
dzeniu wielkich mocarstw powinno być coś świętego; gdzie tego nie masz, jest tylko ogrom
bez historycznych wyobrażeń, gmin bez pojęć, kraj bez społeczeństwa. Polityczne utwory
tego rodzaju nie czynią zaszczytu historii rodu ludzkiego. „Bitwa pod Pułtawą była przypad-
kiem, zdawała się tylko rozstrzygać los między Karolem XII i carem Piotrem I; atoli Europa
równą w niej jak Szwecja klęskę poniosła.” Od tego czasu Moskal wybadywał cywilizacją dla
zaszkodzenia oświacie jej własnymi kunsztami. Co traf rządził, umocniły nieprzerwane roz-
boje. Niechaj powiedzą najwięksi obskuranci polityczni, którzy dzisiaj widzą w Moskwie, a
raczej w naturze władzy jej carów, ostatnią podporę butwiejącej Europy, na czym polega w
Rosji to, co by można nazwać la légitimité133 nie dynastii panującej, ale kraju? Polska jest
légitime, Moskwa parvenue134. Jest pewna arystokracja między państwami. Naród plemienny,
wsławiony w dziejach, słusznie się wynosi dawnością swoich zasług w sprawie powszechnej
społeczeństw i starszeństwem kultury. To prawdziwie arystokratyczne ułożenie, postawa,
giest przypadają Polszcze w całej Sławiańszczyźnie, osobliwie w obliczu Moskwy.

Co począć z bratem cara? – nieraz zapytywali się Polacy, kiedy jeszcze Konstanty za war-
szawskimi rogatkami obozował. Była to niemała figura naszego powstania. Gdy zasięgam
pamięcią, co nam nadarzała sposobność ostatniej rewolucji, obfita w dalekie skutki, staje mi
natychmiast przed oczyma żywy, powabny obraz ogromu fortuny z małego mienia nad stan
przyzwoity sobie wywyższonej powodzeniami całego wieku, a wtem nagle jakby przez ude-
rzenie piorunu przywiedzionej do nikczemności. Brat cara na zamku królewskim mógł wziąć
taką postać, jaką okoliczności przepisywały. W istocie, jego pierworodztwo, od którego się
był uchylił ustępując berła młodszemu bratu pod błahymi pozorami (z czego nawet przed
kilku laty w głębi Moskwy urosła wieść, że tego dobrowolnie nie uczynił), jego zachowanie u
gminu starej, zabobonnej, ciemnej wiary, aktem zrzeczenia się korony bardziej jeszcze zwięk-
szone; wreszcie i to, że wspólnie z pospólstwem nienawidził cudzoziemczyzny, to jest niem-
czyzny, ledwo nie wszechwładnej w Rosji; czyliż to wszystko razem naszej rewolucyjnej
polityce żadnej myśli nie nasuwało? Trzeba było powiedzieć, że on jest albo że chce być ca-
rem. Nierównie łatwiejsza okazałaby się sprawa z dwoma carami jak z jednym. Ta myśl nie
jest nowa. Ci Polacy, którzy sprawę ojczyzny swojej w dawnych, wielkich formach pojmują,
                                                

133 prawowitością
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widzieli w osobie carewicza jeden ze skutecznych środków oswobodzenia całego kraju. W
każdym razie powinien on był być zakładnikiem powstania.

Potomność nie da wiary, jak romansowych mieliśmy polityków. P. Małachowski, zastępca
ministra spraw zagranicznych, rzekł jednego razu na sejmie (12 lutego): „Naród polski wal-
czy i nawet zginąć zamierzył dla Francji. Walczymy za Francuzów bez Francuzów. Jest to
zapał bez rachub i bez interesu. Wypuszczenie cesarzewicza, ułatwienie onemu przejścia,
odesłanie Rosjan na koszt Polski, otóż powstanie bez zmazy, pełne pięknych uczuć i rycer-
skiej delikatności czynów.” Wypadki te przyrównywa dalej minister: do pięknej wśród pusty-
ni dzisiejszej polityki malowni oasis, na której źródło świeże i w kwiaty strojne znajduje
spragniony wędrownik. „A jeżeli polegniem – tak kończył rzecz swoją – ostatni odgłos umie-
rającej Polski będzie ozdobnym jak śpiew umierającego wieszcza.”

Żeby to były tylko słowa, nie zwracałbym na słowa twojej uwagi, ale że te wyrazy rze-
czywiście zgadzają się z czynami, które podkopały sprawę kraju, ubolewać przychodzi, że
Pan Bóg dał tak wiele imaginacji i retoryki, a tak mało instynktu publicznego zbawienia mini-
strom powstającej Polski. Czyżby tak mówił Polak z czasów Maryny albo przynajmniej poj-
mujący dzisiaj stosunki naszego kraju w duchu dawnych czasów?

Złe jest zbijać jedno systema władzy przeciwnym systematem. Na tej drodze stronnicy
różnych opinij nigdy się z sobą nie zgodzą. Zdaniem moim, potrzeba pierwej wejść w to sys-
tema, przyjąć jakby za swoje ze wszystkimi konsekwencjami, ale zarazem bacznie przestrze-
gać, czy z samym sobą w zgodzie zostaje, czy jego wykonawcy samym sobie się nie sprzeci-
wią. Na początku rewolucji naszej utworzyło się mniemanie w dobranym towarzystwie osób,
które wtenczas najwięcej mogły, którym zresztą ani talentu, ani obywatelstwa nie zaprze-
czam, że powstanie nasze powinno wziąć taki kierunek, aby pod żadnym względem nie obra-
żało delikatnych stosunków Polski kongresowej z Prusami, a szczególniej z Austrią. Dobrze;
na to się zgadzał każdy rozsądny Polak, stąd wypływała prawdziwa maksyma, że tylko dla
niepodległości powstaliśmy, nie przeciwko wewnętrznemu porządkowi u nas i gdzie indziej
ustalonemu. Stąd także opinia, iż zatrzymać carewicza mimo jego woli w Warszawie byłoby
to oburzyć na Polskę wszystkich razem królów i nadać powstaniu kolor zbyt demagogiczny,
co by bez zwłoki pociągnęło za sobą czynną, zbrojną interwencją austriacką i pruską. „Au-
stria, mówili dyplomatycy nasi, spokojnie, może nawet ze skrytą pociechą patrzyć będzie na
udzielność kongresowej Polski, nawet na powiększenie jej terytorialne ogromnym moskiew-
skim zaborem, lecz nigdy nie ścierpł, żeby się u nas objawiała dążność wbrew przeciwna du-
chowi Św. Przymierza.” Ta polityka była, zdaniem moim, dowcipna i jedyna zapewne w na-
szym położeniu. Jeżeli tedy tak jest, jeżeli, jak nie ulega zaprzeczeniu, stosunki nasze z prze-
możnymi sąsiedzkimi dworami, interes niepodległości narodu polskiego tak ściśle, z taką
precyzją udeterminować zalecały, aby sprawa nasza w przekonaniu obudwu gabinetów nie
przybrała przed czasem charakteru rewolucji zagrażającej upadkiem porządkowi społecznemu
i politycznemu krajów przez nie rządzonych, przeciwko której Prusy i Austria nigdy uzbrajać
się nie przestaną, której obawa stworzyła i wzmacnia ich związki z gabinetem Carskiego
Sioła, jakże w tym widoku, w tym systemacie prawdziwie politycznym rozumieć wyrazy po-
wiedziane wobec izb sejmujących, nie przez sans-culotta, nie przez członka Towarzystwa
Patriotycznego, ale przez ministra spraw zagranicznych, będącego wówczas tłomaczem rzą-
dowej opinii powstania, „że walczymy za Francuzów bez Francuzów” tudzież „że obawa ko-
alicji przeciwko Francji lipcowej udeterminowała chwilę naszego powstania”? Więc z jednej
strony pozwalamy oddalić się carewiczowi z wojskiem, aby nie obrazić monarchów, powsta-
jemy przeciwko klubistom, co większa zadajemy cios prawie śmiertelny insurekcji dyktaturą
wywołaną dla ukrócenia wewnętrznego nieładu, zagradzamy najstaranniej drogę do publicz-
nych urzędów porywczej młodzieży, która chciała wstępnego boju, żeby nie powiedziano o
nas w Wiedniu i Berlinie, że jesteśmy anarchistami, a z drugiej nie wahamy się wyznać w
obliczu Austrii, iż naród polski podniósł oręż dla ocalenia rewolucji lipcowej, a zatem dla
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ocalenia zasady wszechwładztwa ludu, a zatem dla ocalenia tego, co Austria od lat 40 pognę-
bić usiłowała za Renem nie bez narażenia własnego bytu na największe niebezpieczeństwa!
Któż to wytłomaczyć sobie potrafi? Więc dobry ton polski mniemał, że zarazem i rewolucyj-
nym dla Francji, i arystokratycznym dla Austrii być może? Jeszcze raz powtarzam: w chwi-
lach tak krytycznych żadna teoria, a szczególniej teoria partii najwięcej mogącej, żadne sys-
tema, a szczególniej rządowe, samemu sobie sprzeciwiać się nie powinno. Niekonsekwencje
rządów gubią narody w czasach pokoju, cóż dopiero w powstaniu, którego i polityka, i intere-
sa są tak powikłane! Myśl, jak ci się podoba, gdy kraj jest w niebezpieczeństwie, byłeś z nie-
przyjacielem nie trzymał; ale co za zasadę swego sposobu myślenia przyjąłeś, niechaj to bę-
dzie niezłomne. W rewolucji polskiej szczególną rzecz postrzegam: żadna teoria, żadna wiara
polityczna nie chciała uważać swego credo za kopalnią, którą do gruntu wyczerpać potrzeba.
Nikt u nas tego, co dla kraju za zbawienne poczytywał, nie śmiał pomknąć do ostatniego kre-
su. Ten jeden przypadek bardzo wielu innym odpowiada. Przekonasz się z następnych listów,
że w tej mierze wszyscy grzeszyliśmy pospołu; ja to między główne powody naszego upadku
kładę. Straszną odpowiedzialność na siebie bierze, kto w trudnych okolicznościach, gdy się
dzielą umysły, swoję chorągiew wywiesi, bo nie zdanie, ale mdłe poparcie zdania potępia
historia. Nie dość jest objawić jaką myśl w polityce: potrzeba ją jeszcze uzbroić i tak rozsze-
rzyć, aby wszystkich porwała za sobą, nawet niechętnych, i stała się potęgą na starcie ze-
wnętrznego wroga. Nie wchodzę w charakter, w naturę siły; utrzymuję, że cokolwiek albo jest
siłą, albo nią stać się może, jest dobre w powstaniu. W rewolucji mającej na celu niepodle-
głość narodu to tylko jest złe, to z wielu miar szkodliwe, co nosi na sobie cechę  p r e t e n-
s j i, albo to, co się  t y l k o  stało pretensją. U nas, że w krótkości z tej okazji nadmienię, o
czym i potem pisać zdarzy się, rozmaite były pretensje. I tak pretensją był patrycjat uprzywi-
lejowany; pretensją była demagogia, demokracja; pretensją była monarchia konstytucyjna.
Trzy wywieszono chorągwie; każda została rozdarta: żaden znak nie dochował się w całości.
Imiona historyczne, nowsze pojęcia i doktryna: tego wszystkiego małej siły doświadczyło
powstanie w różnej kolei nieszczęść swoich. Nie umieliśmy zamienić w publiczną potęgę ani
wzniosłej idei porządku spokrewnionego z restauracją terytorialną Polski, pojętej w duchu
zapadłych czasów, Polski rycerskiej i chrześcijańskiej, ani idei dzisiejszego wieku ocucającej
jakby z letargu gmin, wielką masę, koniecznie zespolonej z rozprzężeniem, ruchem, anarchią,
ani pośredniej między nimi idei monarchii określonej, od dwóch pierwszych z natury swojej
słabszej, bo najmniej przypadała do miary z okolicznością i potrzebami powstania śmiałego w
zamyśle, a zawsze porywczego w egzekucji. Pod tym względem zarówno wszystkich obciąża
wina naszego upadku. Nikt nie miał racji, bo wszyscy byli słabi, choć razem wiele mogli.

Wyrazy, którymi minister spraw zagranicznych wbrew własnemu, jak sądzę, przekonaniu,
interes narodowego powstania wystawił sejmującym izbom w świetle dywersji zrządzonej dla
zbawienia monarchii lipcowej, pociągnęły mnie do uwag w materii ogólnej i zajmującej. Że-
by tego po wierzchu tylko nie dotknąć, dołożę, iż jakikolwiek los spotykał systemata poli-
tyczne w ciągu rewolucji, miały one jednak ugruntowanie swoje: 1. w czasach nie rozdzielo-
nej jeszcze Polski; 2. w Księstwie Warszawskim; na koniec 3. w piętnastu leciech Królestwa.
Nie tylko obecna Polska powstała, ale niejako razem z dawniejszą. Roztworzył się grób jej
starych myśli. Rozliczne zmiany, przygody, epoki świetnego niegdyś bytu wespół z następ-
nymi jego modyfikacjami aż do dni naszych, wszystko to miało swoją reprezentacją. Sceny
powstań litewskich, wołyńskich, podolskich, tak charakterystyczne, tak zajmujące, przypomi-
nają czasy Sawy135. Lud stolicy był ten sam co w 94 roku. W sejmie królestwo z księstwem
formy obce do miejscowej nagina potrzeby. Konstytucja, ten dar obłudnej polityki carów, ten
najniewłaściwszy instrument powstania, rozstrojony jego pierwszymi strzałami, tworzy rządy
narodowe, improwizuje wodzów! Do tego przydajmy dzienniki, prawdziwą różnego gwaru
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mieszaninę, zgiełkliwe rozgowory, poruszenia wnętrzne konwulsyjne, waśń i komeraże w
mieście, a za miastem krwawe boje! Cóż wyrównywa temu widokowi?

Dużo jest w Polszcze arystokratycznego elementu nie z prawa stanu, bo jak powiedział
Kołłątaj: „dzięki swobodzie tej ziemi nigdy nie mieliśmy milordów lub parów”, ale po części
z zadawnionego uprzedzenia i z szczątków okazałych fortun, po części nowej, wcale obcej
kreacji. Nie zna Polski, kto tego pierwiastku rozpostartego w różnych częściach kraju nie
podciąga pod kałkuł publicznej siły. Z najdawniejszych czasów pozostały  f a m i l i e: nie
wygasł duch możnych rodzin; te dzisiejszą Polskę ze starożytną utrzymują w związku, które-
go polityczne klęski narodu i wewnętrzne niesnaski nie rozerwały. Nie wszystko przemija z
czasem w składzie rzeczy towarzyskiej. Społeczność ma dwie części: jedne ruchomą, drugą
nieruchomą. Tego żadna rewolucja nie odmieni, bo to rewolucją, przechodzi niejako ziemiań-
ską, płciową dzielnością swoją. Możni Polacy, bogaci z rodu panowie, których arystokratami
zwać nie wypada, bo do tego nigdy nie mieli i nie mają prawa (choćby je zyskać chcieli), we-
spół z uboższymi, z całym ludem nienawidzą Moskwę; bo z małymi w tej mierze wyjątkami
nikt u nas na rozbiorze kraju nie skorzystał. Przystąpili do powstania, swojej mu nie uchylając
wziętości; nie żałowali ani życia, ani majątku. Mieli przed sobą szeroki zawód; zaczęli dzia-
łać; zdawało się tedy, iż utworzą mocną ligę, która wszystko skoncentruje w sobie, zwróci do
jednego celu i zawładnie ogólnym popędem. Nie tak się jednak stało: byli tylko koterią. Do
j e d n o ś c i  władzy, tak potrzebnej w powstaniu, trzeba iść prosto, odważnie: oni się tylko
do tego skradali. Wielkiego bardzo taktu historycznego, biegłej ręki w tak zbawiennym pro-
jekcie reformy rządu (który poseł jędrzejowski136 sprawiedliwie nazwał pięcionożną istotą)
nie widzę.

Niemało jest także, nie w Polszcze, ale w Warszawie, tego, co by nazwać można (nie bez
ścisłego jednak określenia wyrazu) środkiem rozkładu wszelkiego status quo, anarchią. To
miasto ma swoje tradycje rewolucyjne. W kraju powstającym stolica gra ważną rolę. Sprawa
w rzeczy samej potrzebowała hamulca dla intrygantów, postrachu dla zaczajonych wrogów
albo jawnych nieprzyjaciół, bodźca dla obojętnych. Lecz któż był tak popularnym w Starym
Mieście jak Kiliński? Kto mógł powiedzieć o sobie: jestem przywódzcą ludu warszawskiego?
Towarzystwo Patriotyczne było parodią popularnego zgromadzenia. Nikt gorzej nie pojmo-
wał swojej misji; nikt mniej tym nie był, za co samego siebie obwieścił albo innym ogłosić
pozwolił. Od momentu jak słabość rządów, uległość sejmu kaprysom i przywidzeniom opinii,
dalekiej od nieomylności w czasach niebezpieczeństw, na koniec ułomność innych partyj
przestały być tajemnicą, od tego czasu stolica mogła, powinna była swoją interwencją pojętą
w duchu prawdziwego patriotyzmu, nadać właściwszy kierunek publicznemu interesowi.
Lecz w składzie  g a d a t l i w e g o  bractwa nie było żadnych elementów do takiej roli.
Mógłbym tu powiedzieć słowami Jana Śniadeckiego: nie tak to łatwo zostać wielką figurą
rogatych czapek, jak się zostaje austriackim hrabią albo pruskim baronem. Tytuł bez rzeczy,
robota bez wpływu, hałas bez odgłosu: otóż wizerunek zgromadzenia, które więcej miało
urzędników jak członków, więcej mówców jak słuchaczów. Lepiej milczyć w rewolucji jak
wytykać zdrożności, a nie mieć władzy potrzebnej do ich ukrócenia. Towarzystwo Patrio-
tyczne rozszerzało w kraju i za granicą wszystkie złe skutki nierządu: osławiło powstanie u
obcych podciągając błędy pod kategorię  z d r a d y, codziennie spotwarzało rewolucją tym
wyrazem; marzyło o szubienicy jak poeci o złotym wieku, nareszcie dopomogło ludowi po-
wiesić kilku bezbronnych szpiegów i kilka niewinnych osób; w ogólności egzystencją swoją
ściągnęło na Polskę zarzut niepolskiego jakobinizmu: atoli realnych korzyści, jakie wielka
potęga skoncentrowanej opinii, „jakie by prawdziwie silny mocą ludu  b e z r z ą d  mógł
sprawić wśród niebezpieczeństw, nie przyniosło. Było obce ludowi.

                                                
136 Jan Ledóchowski
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Na ostatek: powstanie nie jest ani monarchią, ani rzeczpospolitą. Żadna nauka uorganizo-
wanego stanu nie przypada do tej nadzwyczajnej epoki społeczeństwa. To, co się rodzi przy
odgłosie trąb wojennych, co się  o d r a d z a  pod hukiem dział, Bóg wie jaką formę przy-
wdziać może. Przed bytem o jego kształtach trudno rezonować. Tysiąc razy to powtórzę:
przed narodzeniem się  m y ś l i ć  niepodobna. Księstwo Warszawskie i piętnastoletnie Kró-
lestwo, dwie najmniej polskie epoki, wprowadziły  d o k t r y n ę. Sejm wyrzekł: że Polska
ma być monarchią konstytucyjną. Pubertas immatura!137 Sejm był źródłem władzy. Stronnicy
tej wiary mieli większość w sejmie; mieli władzę. Ich obywatelstwu tego tylko nie dostawało,
żeby odstąpili w rewolucji od zasad teorii, którą przed rewolucją tak dzielny opór stawili na-
tarczywości rządu wykraczającego z granic przez nią opisanych.

W skutku, ruiną silnej sprawy, okropnym doświadczeniem przekazuje rewolucja nasza
potomnym tę naukę: że powstanie żadnej partii politycznej mieć nie może i żadnej funkcji
uorganizowanego stanu objawiać nie powinno. Jednym tylko środkiem dosiąc mogła Polska
celu usiłowań swoich: władzą jednego, władzą żołnierza; a zatem dyktaturą bez koloru. Ten
instynkt miała Polska; tę myśl natychmiast odgadł naród! Jakby przeczuwał, co później na-
stąpi, i nieograniczoną ufność w nieograniczonym rządzie położył. Niestety! Pomylił się tylko
w wyborze osoby. Że potem, zawiedziony przez dyktatora, stracił wiarę w dyktaturę, ulec
musiał słabemu, ale despotycznie kierującemu siłą swoją nieprzyjacielowi. Na szablę szabli,
na broń ognistą trzeba palnej broni: na cara despotę absolutnego rządu potrzebowało powsta-
nie.

Nie dyktatura skrewiła, ale tylko dyktator; nie dyktator, ale ci, którzy w nim nie zdobywcę,
ale urzędnika spokojności wewnętrznej mieć chcieli: chociaż o zakłóceniu towarzyskiego
porządku klub pierwiastkowy, z następnym Towarzystwem Patriotycznym żadnego związku
nie mający, ani pomyślił.

W krótkich słowach zawrę treść rewolucji polskiej. Bo jaźń mniemanej anarchii wywołała
dyktatora. Dyktator okiełznał nie wewnętrzny nieład, ale insurekcją, której ocalenie zaczep-
nych kroków potrzebowało. Powstanie  p r ó ż n u j e  przez dwa miesiące w Warszawie. Z tej
nieczynności wynika ciągły następny stan obronny. Była rewolucja polska  o b l ę ż o n ą  od
6 lutego do 7 września, najpierwej w czterech województwach na lewym brzegu Wisły, po-
tem w Warszawie. Zamiast zdobywać kraje, robimy tylko  w y c i e c z k i. Ten stan oblężenia
najnienaturalniejszy w powstaniu, zrządził wewnętrzną chorobę, apatią polityczną; pod naci-
skiem zewnętrznym moskiewskiego kolosu siła publiczna na drobne rozbija się atomy i nikt
jej całej uchwycić nie może. Partie były, musiały być niedołężne. Tym sposobem polityka na
kampanią, kampania na politykę działała.

Eaubonne, 20 września 1832

LIST CZWARTY
KONTRAREWOLUCJA. O NATURZE WŁADZY W POWSTANIU

Pamiętnik Emigracji Polskiej. 5 października 1832. Bolesław IV

W sprawie 29-go polityka poprzedza wojnę. Z tego wymknęły bardzo ważne konsekwen-
cje; historyk naszej kampanii powinien to zawsze mieć na względzie, że przed rozpoczęciem
kroków nieprzyjacielskich uorganizowaliśmy Polskę determinując byt przed bytem, porząd-
kując skutek przed skutkiem.

Z tego obrotu niezgodnego z naturą powstania i prawdziwym interesem Polski wszystkie
nieszczęścia nasze wysnuły się jednym ciągiem.
                                                

137 Męskość niedojrzała!
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Przeciwnie, zdaniem moim, trzeba było postąpić sobie w tej mierze: zacząć od wojny, a
skończyć na polityce. To zalecała powszechna reguła wyciągniona z doświadczenia, to
wreszcie było w chęciach i w myśli narodu polskiego, który, jak raz nadmieniłem, idąc za
instynktem swego zbawienia nieograniczoną władzę poruczył żołnierzowi.

Od Prosny do Dźwiny tę myśl zrozumiano; Chłopicki był prawdziwą potęgą naszą i nie
kto inny, tylko on w polityczne nic ją odmienił. Ten szczególny człowiek samego siebie nie
pojmował. On, któremu wszyscy wierzyli, nikomu ufać nie chciał. W nim koncentrowały się
wszystkie siły nasze; on je zwątlił swoją odrazą. Jego niezmienne przekonanie, że naród pol-
ski nie zdoła dźwignąć się z upadku, zadało najpierwszą i najdotkliwszą klęskę sprawie 29
listopada.

Cożkolwiek bądź, dyktatura zostanie na zawsze ważnym, pamiętnym dowodem tego, co
by wypadało nazwać le gros bon sens138 rewolucji polskiej. Trzeba tak rozumieć tę instytucją,
jak była zalecona  publicznemu rozsądkowi, jak ją wszyscy natenczas, prócz kilku, pojmowa-
li. Jest to, że się tak wyrażę, najenergiczniejszy i najgroźniejszy giest narodowego powstania,
które się zaraz porwało do korda.

Polska powiedziała wtenczas samej sobie: cedat toga armis139. Miała racją; nie przenikała
tylko, że dyktatura była fortelem dowcipnie wymyślonym przeciwko tej samej sprawie, którą
według powszechnego mniemania miała uzbroić i zbawić.

Jakim trybem powstanie narodowe (gdy zamiary nieprzyjaciół kraju objawione dążnością i
upadkiem dyktatury do celu nie doszły), zdjąwszy pancerz z siebie, przywdziało togę, jak w
tej kapocie pod zwierzchnim kierunkiem reprezentantów Polski kongresowej wojowało z ca-
rem, to przedsięwziąłem wyłuszczyć w tym i w następnym liście.

Wojna potrzebuje rządu. Kto rządził polską wojną? Sejm. Jaką drogą przyszedł sejm do
naczelnej władzy w powstaniu narodowym? Przez uznanie tego  n a r o d o w e g o  powstania
za  n a r o d o w e. Na koniec, jak sprawował wziętą władzę? Podług prawideł monarchii kon-
stytucyjno-reprezentacyjnej.

Te krótkie założenia i odpowiedzi wszystko zamykają. Ten jest postęp wyobrażeń rewolu-
cji 29-go, ten ciąg jej głównych wypadków. Musieliśmy upaść, gdyż sami wplątaliśmy się w
koło obłędne, z którego Polskę zaledwie drugi Kromwell, cnotliwy jak Kościuszko, wyrwać
by zdołał.

Krótka, jasna jest historia dwóch pierwszych miesięcy. Rewolucją pokonała kontrarewolu-
cja, kontrarewolucją patriotyzm narodu. Opinia publiczna w Warszawie, przez uchylenie ob-
cego piętnastoletniego przymusu nagle wyzwolona, w jednym momencie razem z swobodą
nie mogła odzyskać właściwej sobie przenikliwości. Pani Staël z upodobaniem powtarzała:
znam ja kogoś, co ma więcej jeszcze rozumu niżeli Voltaire i Rousseau, tym ktoś jest tout le
monde140. Otóż na szczęście dla sprawy naszej ten tout le monde, szczególniej w pierwszych
dniach po 29-ym, kiedy ledwie nie wszystko od jednej chwili zależało, nie był mędrcem w
Warszawie. Przeciwnie, była to najułomniejsza w świecie istota, która nie umiała jeszcze od-
gadywać ani ludzi, ani wypadków. Z nią nieprzyjaciele narodu albo tacy, którzy źle Polszcze
nie życzyli, którzy owszem chcieli Polski całej i niepodległej, ale jej bardziej jeszcze zaszko-
dzić mogli swoim nierozumem, zawarli bez żadnej trudności przymierze zaczepne i odporne.
Za wspólną wszystkich zgodą, wśród rzęsistych oklasków i gęstych pochwalnych adresów,
popęd 29-go zbity został z swojego toru. Alleluja całej opinii jednym wtórzyło chórem Lu-
beckiemu, gdy pieśń swoje de profundis zaintonował rewolucji naszej. Jak w pierwszym li-
ście okazałem, mieliśmy przed sobą potężnego przeciwnika, ale wtenczas właśnie jakby za-
czarowanego chwilową niemocą. Nie dać mu wyjść z tego krytycznego stanu przez obcesowe
rzucenie się na jego zimowe leże, czyli, innymi wyrazami, obrócić, przez pomknienie wojny
                                                

138 prosty zdrowy rozsądek
139 Niech toga (strój cywilny) ustąpi zbroi.
140 wszyscy
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w kraje zamykające istotę jego dzielności, podporę państwa carów przeciwko nim samym,
powstać nie we cztery, ale we dwanaście milionów; ten był śmiały, lecz samą zuchwałością
swoją genialny i mądry układ twórców 29 listopada. Cóż się natomiast wydarza? Oto konspi-
racja dostaje zawrotu głowy. Związek rewolucyjny w chwili piastującej w swym łonie przy-
szłość Polski odchodzi od zmysłów, od rozumu. Minister skarbu nie zaniedbał korzystać z
tego pierwszego błędu rewolucji. Mimo silnej protestacji pod przywództwem  k i l k u, k i l-
k u n a s t u  odjął powstaniu to, co miało najmocniejszego i najstraszniejszego dla Moskwy:
rozszerzalność, zbrojną propagandę.

Tym to kształtem jeden człowiek odważny, obrotny, niewybadany, wymowny, wierny
swemu monarsze burzy w mgnieniu oka dzieło kilkuletniego namysłu, w chimerę odmienia-
jąc zamiar potajemnych knowań całego młodego nieszczęśliwego pokolenia.

Za sprawą tego Mefistofelesa rewolucji 29 listopada znika myśl bohaterska najazdu, upada
projekt zdobyczy, którą ułatwiał nieprzyjaciel uszczuplony w sile i nic nie przewidujący, do
której nas Litwa i Ruś ciągnęły współziemiańską ponętą. Minister finansów znał dokładnie
stan carstwa pod względem siły wojskowej. Wiedział także, co się rewolucji udać mogło w
owej porze. On jeden doskonale pojmował interes Polski; postanowił go wniwecz obrócić
przewłoką i na swoim postawił. Szczęście tak dalece służyło mu w tej kabale, że na kogo tyl-
ko łaskawie wejrzeć raczył, tego natychmiast, jakby cudotwornym przeobrażeniem, odmieniał
to w instrument woli swojej, to w wielbiciela swego patriotyzmu, to na koniec w wykonawcę
swych poruczeń.

Rzetelny i głęboki jak otchłań sens kontrarewolucji przez Lubeckiego ukartowanej jest ten:
„Najjaśniejszemu panu trzeba czasu do poskromienia buntowników silnym ramieniem; ja
odjeżdżam do Petersburga, waszą jest rzeczą trzymać tymczasem na wodzy zapaleńców, nie-
chaj dyktator rządzi, póki się Moskwa nie uzbroi.”

Niczyja instrukcja nie była punktualniej wykonana. Nie poszła w las ta nauka! Interes na-
rodowy Polski, pojęty przez tych, którzy rewolucją zaczęli w duchu porywczego napadu, zro-
zumiany został (za staraniem Lubeckiego) przez tych, którzy rewolucją rządzili, którzy mieli
za sobą powszechną opinią naprzód w sposobie negocjacji z odwiecznym wrogiem polskiego
imienia, a potem, gdy się dyplomatyka nie udała, gdy sępowi odrosły szpony na skałach bał-
kańskich stępione, w duchu przymuszonego, ciągle i następnie dyplomatyzującego odporu.
Po wielkim wstrząśnieniu nastąpił długi odpoczynek. Od 5 grudnia (daty dyktatury) do 6 lu-
tego, w tej prawdziwie stuletniej epoce dla powstającego kraju, przez ten cały przeciąg czasu,
w którym car, daleko czynniejszy i przezorniejszy niżeli rewolucja polska, ledwie stodwu-
dziestotysięczne wojsko mógł zebrać, żadnej minuty daremnie nie straciwszy, w którym
strzeliste modły zasyłał do nieba, żeby orężowi jego pobłogosławiło, przeciwko nam nad-
ludzką nawet nie gardząc pomocą, dysputujemy, sejmujemy, sejmikujemy, intrygujemy w
Warszawie. Próżnując tak nieznośnie długo, wmawiamy w samych siebie urojone potrzeby,
jakby już istotnym zadosyć się stało. Rewolucja podczas tego biwaku w stolicy zaczyna ro-
zumować jak metafizyk ze szkoły sceptyków; zaczyna wątpić o własnej egzystencji, samej
sobie zadając prawdziwie oryginalną kwestią: c z y  j e s t  n a r o d o w a? Niesłychane, bez-
przykładne zapytanie! Kiedyż która rewolucja pytała się: kto jej pozwolił być rewolucją?
Kiedy który naród samego siebie pytał: czy chce być narodem? My jednak przed bytem osą-
dziliśmy za rzecz potrzebną, żeby ktoś pierwej ten byt uznał. Rewolucja życzyła sobie, żeby
jej podziękowano za noc 29-go; łaknęła pochwał, żądała pieczęci, mandatu; chciała jednym
słowem uprawnić swoje prawe i niczyjej sankcji nie potrzebujące działanie.

Któż mógł wtenczas dogodzić temu kaprysowi i rewolucji 29-go? Oczywiście nie kto inny,
tylko sejm.

Od uznania do władzy niedaleka droga. Papież namaścił Karolowingów; Karolowingowie
w odpłacie wdzięczności wszystkie korony do niezamierzonych czasów od Stolicy Apostol-
skiej zależnymi uczynili. To było dobre w swojej porze; ale powiadam, że stąd nic dobrego
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dla nas nie wypłynęło. Przychodzi mi na pamięć ten wiersz dowcipny: „Petra dedit Petro,
Petrus diadema Rudolpho.141” We wszelkim działaniu politycznym natura, początek władzy
jest rzeczą i najistotniejszą, i najciekawszą. Kto się bez cudzej sankcji żadną miarą obejść nie
może, poddaje się tym samym pod posłuszeństwo woli tego, który sankcjonuje. Tak się działo
z cesarzami świętego niegdyś państwa rzymskiego; tak się i naszej zdarzyło rewolucji. Re-
wolucja ta, nie wziąwszy zewnętrznego popędu, zwinęła go, skoncentrowała. Zbyt wiele ma-
jąc czasu weszła na koniec w siebie; to ją do niepotrzebnych skłoniło refleksji. Sejm uznał
rewolucją, która była narodową, za narodową; przez to uznanie stał się jej mistrzem,
zwierzchnikiem.

Ogromna tedy magistratura, skomplikowana machina reprezentacji piętnastoletniego Kró-
lestwa, wyścigając prawo miecza, wyprzedzając skutki wojny, powiada na samym wstępie:
fiat Polonia!142 i zwierzchnie przełożeństwo swoje, bez względu na wypadki cwałem lecące,
sprawować przedsiębierze podług rozwlekłych form, które jej konstytucja przepisała. Po-
wstanie w kraju naszym z natury swojej tylko orężne, z woli Boga tylko pancerne, ta konna,
płomienista i podjazdowa, ta roznośna jak powiew wiatrów jesiennych i jak nawalne burze-
grzmiąca sprawa Polski, tym jednym, przez wieki uświęconym żelazem z Moskwą ucierać się
mogącej, zbacza z tego odwiecznego ślaku i przywdziewa purpurę na swe ramiona. Kraj
ogłasza się monarchią143. Insurekcja zostaje królem!

Królem konstytucyjnym! Tego się nigdy nie spodziewałem. To przed rewolucją nikomu
ani przez myśl nie przeszło. Od tego momentu anioł stróż narodowego powstania wzleciał
gdzieś wysoko ponad obłoki; zdawało mi się, że patron Polski zrazu rzewnie zapłakał, a po-
tem parsknął od śmiechu.

Kształt władzy wykonawczej, Rząd Narodowy, któremu Najjaśniejsza Izba poleciła
wskrzesić Polskę, będzie w dziejach sławną pamiątką naszego niedoświadczenia, naszej ma-
łoletności w najistotniejszych względach politycznych. Projekt rzeczypospolitej platońskiej,
społeczna nawet hierarchia sęsymonistów przestają być urojeniem w porównaniu z tą jedyną
w swym rodzaju kombinacją polskiego kwintumwiratu, który był tylko tryumwiratem. Gdyby
w skutku nie było u nas tego rządu, poczytałaby go potomność za najśmielszą utopią. Mieli-
śmy monarchią reprezentacyjno-konstytucyjną w pięciu królach, w pięciu osobach; lecz rze-
czywiście była to jedna trójca w pięciu istotach. Trzej królowie z sobą się nie zgadzali; każdy
co innego wyobrażał, inaczej myślił i czego innego żądał.

Naprzód Polska przed podziałami, Jagiellonów sięgająca, wieki kawalerskie, wytworne
maniery patrycjatu; dalej Polska z ramienia kongresu wiedeńskiego, sława, obywatelstwo i
cierpienia opozycji piętnastoletniego Królestwa; na koniec Polska, której jeszcze nie było na
tym świecie, ledwie w młodych świtająca głowach, skazana uchwałą sejmową na wychodze-
nie za drzwi w obecności naczelnego wodza: temu to wszystkiemu sejm swojej nie odma-
wiając ufności, po obliczeniu kresek, kazał być jednością, rządem.

„Ja mówię (rzekł poseł jędrzejowski na posiedzeniu izb sejmowych d. 4 czerwca), że rząd
nasz w istocie z trzech tylko członków się składa, gdyż stosownie do uchwały sejmu ta liczba
komplet stanowi.” Chyba kto nie chciał, nie wiedział tego jeszcze przed rozpoczęciem kro-
ków nieprzyjacielskich, że rząd pięciu z trzech tylko opinij się składał; izba atoli dopiero w
dziesięć dni po bitwie ostrołęckiej, to jest: po zniszczeniu całej prawie siły moralnej powsta-
nia, o tym się dowiedziała. Dopiero wtenczas postrzegła różnorodność. Ciała prawodawcze

                                                
141 Opoka (Chrystus) dała berło Piotrowi, Piotr zaś berło Rudolfowi.
142 Niech się stanie Polska!
143 Uchwała sejmowa z dnia 8 lutego 1831 roku. Artykuł l: „Sejm w imieniu narodu oświadcza, iż uznaje

monarchię konstytucyjną reprezentacyjną z prawem następstwa wybrać się mającej rodziny, jako jedynie odpo-
wiadającą potrzebom swoim; że form jej w tym nawet bezkrólewiu ściśle przestrzegać będzie i nikomu ich bez-
karnie przekroczyć nie dozwoli.” Artykuł 2: „Nim naród w sejmie obierze króla, wykonana będzie przysięga
sejmowi naród reprezentującemu, przy którym teraz prawa majestatu zostają.”
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bardzo tedy powoli myślą i pojmują! Lepsza jednak choć późna, choć nad grobem ojczyzny
refleksja niżeli ciągłe omamienie.

Nie mogę tego przewieść na sobie, żebym tu nie położył dalszych wyrazów posła jędrze-
jowskiego, który na tym samym posiedzeniu tak charakteryzuje władzę wojującą natenczas z
największym państwem na kuli ziemskiej: „Nazwijmy np. członków rządu (są słowa jego)
numerami 1, 2, 3, 4, 5. Niech numera 1 i 2 jedno mają dążenie, a 3, 4 i 5 przeciwne tamtemu,
co łatwo być może; natenczas w czasie nieobecności numer 1 i 2, bądź przez słabość, bądź z
innej przyczyny, komplet z trzech ostatnich numerów złożony w swoim duchu uchwały wy-
daje. Przypuśćmy potem, że numer 4 i 5 są nieobecne, wówczas numer 1 i 2 przybrawszy
numer 3 z tamtego kompletu, większość mając za sobą, zupełnie przeciwne urządzenie wyda-
dzą. I tak można by więcej jeszcze składów z pięcioczłonkowego a różnorodnego rządu wy-
wieść. Tej to więc różnorodności przypisać należy brak energii, którego rząd dał dowody w
najważniejszych okolicznościach.”

Dowcipnie i rozsądnie mówił poseł jędrzejowski, choć za późno, choć bez skutku. Tej róż-
nofarbnej władzy trzeba przypisać upadek Polski. Rząd z ramienia sejmu, z samym sobą nie-
zgodny, niezgodnych też mianował ministrów. W przeważnych materiach stanu, np. czy mo-
narchią reprezentacyjno-konstytucyjną narzucić Litwie i Rusi lub nie? ministrowie dawali
gorszący, w żadnej monarchii konstytucyjnej, w żadnym porządnym systemacie, w żadnym
kraju na całej kuli ziemskiej nie praktykowany przykład wzajemnych między sługami jedne-
go rządu wobec majestatu nieporozumień. Każdy inaczej wolą króla tłumaczył. Ta niezgoda
rozciągała się do najodleglejszych ogniw służby publicznej. Pełno było jej w skarbie, pełno
we wszystkich oddziałach administracji wojennej. Pod działami nieprzyjaciela, obozującego o
kilka mil od stolicy, powstanie w przeciwne rozniosło się kierunki, walczyło z samym sobą.
Pod grzmotem tych dział rozdajemy sobie nawzajem krzesła senatorskie, infuły biskupie,
tytuły, urzędy, z insurekcją nic wspólnego nie mające. Władza królewska w  b e z k r ó l e-
w i u  najpierwej o potrzebach wojennych zapomniała; nie wiedziała, że rewolucja była oblę-
żona, że w stanie oblężenia od zapasów żywności i furażów wytrwałość twierdzy zależy, ina-
czej bowiem, czyżby była mianowała Aleksandra hrabię Bnińskiego, senatora, kasztelana,
ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, intendentem jeneralnym wojsk pol-
skich! – który ogłodził powstanie, nie zażenowawszy żadnego porządku w kolei i stopnio-
wym posuwaniu magazynów ku stolicy, z czego, jak wiadomo, w ostatecznej chwili przed
szturmem Warszawy wyniknęła konieczność oddalenia połowy wojska polskiego po żywność
dla rewolucji. Rząd nie znał ani strategii, ani taktyki; często bywał w obozie, ale postępków
naczelnego wodza nie oceniał; nie odjął mu buławy w swojej porze: ani go zmusił do działa-
nia, ani pociągnął do odpowiedzialności. W miarę jak ścieśniał się zakres narodowego po-
wstania, im natarczywiej podstępował nieprzyjaciel, rosło wewnątrz oburzenie, zgroza. Rząd
Narodowy, widząc się w największym kłopocie, przeraża opinią publiczną; przybija na ro-
gach ulic kartelusze, donosząc, że są zdrajcy, że się knują wewnętrzne zamachy, że jeżeli po-
każe się zdrada, przykładnie ukarać jej nie omieszka. Lud otacza powóz prezesa rządu, który
słowem honoru zdrajców ukarać obiecuje. Jakiż to obraz! Zdrady rzeczywiście nie było; ale
podrażniono lwa, wzbudzono podejrzenie. Lud zbuntował się przeciwko temu rządowi.

Starałem się oznaczyć w poprzednim liście charakter naszych stronnictw podług wyrazów
rzymskiego dziejopisa: „quod mihi a spe, metu, partibus reipublicae, liber animus erat”144.
Ale gdzież to te partie miały swoje źródło? Czy nie w sejmie, nie w rządzie? Partie są to czę-
ści, elementa, z których się składa publiczna siła narodu. Na łonie pokoju i swobody, w stanie
uorganizowanym, kiedy razem zakwitną handel, przemysł, sztuka i umiejętność; w takiej,
mówię, doźrzałości społeczeństwa nic mu nie szkodzą wewnętrzne podziały; owszem nadają
ruch całej machinie, nie dopuszczając, żeby rdzewiały jej koła środkowe, żelaza, sprężyny;

                                                
144 Że duch mój był wolny od nadziei, obaw, stronnictw rzeczypospolitej (frazes Tacyta).
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ale u nas, w naszym położeniu jakże przerażający, jak straszny był ten rozdział! W wielkim
momencie, wśród boleści politycznego porodu, któż pozwolił, żeby te elementa w równej
walce z sobą zostawały? Któż sprawił, że nikt całej siły nie mógł rozwinąć dla użycia jej
przeciw zewnętrznemu nieprzyjacielowi? Z kolejną ruiną każdej u nas opinii, w miarę jak
drobnieli zwolennicy różnych systematów, ginął powszechny interes narodu.

Łatwo było powiedzieć sejmującym: będziemy monarchią konstytucyjną; ale niełatwo ani
wykonać ten pomysł, ani zapobiec, żeby się skutki monarchii konstytucyjnej, to jest legalnej
anarchii, nie objawiły w powstaniu. Co! Polska miała się z tego urodzić, co próchnieje w An-
glii i we Francji? Narodowe polskie powstanie niczymże innym być nie mogło pod względem
kształtu swojej władzy, tylko monarchicznym bezkrólewiem, tylko konstytucyjnym bezrzą-
dem, tylko konceptem zachodnich mózgów? Nie mogło się obejść bez obrad parlamento-
wych, bez pompy reprezentacyjnej, bez dwóch izb, bez opozycji, bez dziennikarstwa i bez
buntu przeciwko rządowi na ulicach Warszawy! Wszystko to z tej monarchii konstytucyjnej
jak ze zdroju wypłynęło.

Kto chce powziąć dokładne wyobrażenie o rewolucji naszej, niechaj ją ciągle przyrówny-
wa, ze względu na ten stan nasz wewnętrzny, do płodu zbyt skwapliwego, który się podrzuca
w brzemieniu i targa na wszystkie strony.

Eaubónne, 5 października

LIST PIĄTY
O REPREZENTACJI NARODOWEJ

Pamiętnik Emigracji Polskiej, 1 listopada 1832. Mieczysław III

Prowadzę dalej materią przerwaną w ostatnim liście. Z sejmu wypływały rządy narodowe-
go powstania, a zatem nie gdzie indziej, tylko w sejmie trzeba szukać powodów ich ułomno-
ści. Osoby moralne zbiorowe to mają do siebie, że im prawdę mówić można bez obrazy poje-
dynczych osób, z których są złożone. W sejmie naszym zasiadali prawi obywatele; z tym
wszystkim jednak sejm, jako instytucja, która wszczepiła w powstanie monarchią konstytu-
cyjną, nie tylko nie mógł zbawić narodu, ale z natury swojej musiał się stać główną przyczyną
jego upadku, albowiem stał się ogniskiem legalnej anarchii.

Przekonajmy się najpierwej, czy sejm Polski kongresowej był nieodzownie potrzebny re-
wolucji 29-go? Jeżeli bowiem pokaże się, że nie był potrzebny, samo z siebie wyniknie przez
loiczną konieczność, że sejm taki, dobry czy zły, w każdym jednak razie szkodliwy tej spra-
wie być musiał.

Aby zrozumieć rewolucją 29-go i wszystkie te polityczne, jak wojskowe jej wypadki, trze-
ba ściśle oznaczyć stosunek, w jakim izby sejmujące zostawały od początku do końca wzglę-
dem narodowego powstania.

Ja utrzymuję, że naród polski do wyjarżmienia się spod obcej przemocy upoważnienia
sejmowego nie potrzebował.

Noc 29-go była czynem; był to akt woli ludu i wojska, był to skutek siły.
Dla zbawienia kraju władza rządowa powstania powinna była z tego czynu wypłynąć, a

nie z ciała politycznego, które ten czyn uznało i pochwaliło.
Co siła zaczęła, jedna tylko siła rozwinąć i dokończyć mogła, a nie prawo. Przypominam

sobie, że przed nocą 29-go często w związku rewolucyjnym mówiono o uznaniu rewolucji za
narodową przez sejm. Niektórzy członkowie tego związku tak rozumowali: „Wypędzimy
Moskalów z Warszawy, damy hasło powstaniu, naród przystąpi do rewolucji, a sejm ją uzna!”
Nigdy ta opinia nie trafiała do mojego przekonania. Bardziej niżeli niepomyślnego skutku w
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pierwszej chwili, bardziej niżeli niepowodzeń w polu obawiałem się tego przystąpiania do
rewolucji po jej rozpoczęciu, tego jej  u z n a n i a. Nie pojmowałem, kto ma prawo uznać to,
co by mocą do skutku przywiedzione zostało. Nie pojmowałem nigdy, na co by się rewolucji
przydać mogło sejmowe uznanie. Kto uznaje, czyni to na tej zasadzie, że mógłby nie  u z-
n a ć, gdyby mu się tak podobało. Mógłże sejm nie uznać tego, co naród bez sejmu uczynił?
Nie byłoż powstanie w nocy 29-go aktem ludu, który czterdzieści kilka tysięcy karabinów
rozebrał z Arsenału, i wojska, które wspólnie z ludem działało? Ten akt wszechwładztwa na-
rodowej mocy i woli nie ulegał zaprzeczeniu, był silny, ponieważ wywrócił 29-go tron Mi-
kołaja. Nie przystąpić do tego aktu nazajutrz lub w kilka dni po 29-ym nikomu się nie godziło
pod utratą poczciwej sławy albo życia. Protestacją swoje przeciw powstaniu w nocy 29-go
kilkunastu jenerałów zapieczętowało śmiercią. Cóż by było nastąpiło, gdyby sejm zebrawszy
się rewolucji nie uznał? Oto zostałby natychmiast rozproszony. Kto nie przystąpił do rewolu-
cji, był jej przeciwny; kto był jej przeciwny, sprzyjał nieprzyjaciołom kraju, a zatem był
zdrajcą ojczyzny. Cóż znaczył po nocy 29-go w Warszawie akt formalny przystąpienia lub
uznania rewolucji, skoro niedopełnienie tego aktu było najczarniejszą zbrodnią? Czyny nasze
o tyle do nas należą, jednają nam cześć lub niesławę, o ile są skutkiem naszej woli nie przy-
muszonej żadną wewnętrzną koniecznością. Cóż za dowód patriotyzmu ci dali, którzy uznali
sprawę wojska i ludu, jeżeli tego nie uczynić nie było w ich mocy? Posłowie mawiali do
twórców powstania: „uznaniem tej sprawy za rzecz krajową ochroniliśmy głowy wasze od
miecza katowskiego”. Posłowie mylili się: wtenczas, kiedy rewolucją sejm uznał, już jej nie
groziło żadne niebezpieczeństwo. Klub pierwiastkowy przestraszył był Konstantego, Moska-
lów i Lubeckiego.

Jawni zdrajcy, ludzie duszą i ciałem zaprzedani Moskwie, jako to: Krasiński i Kurnatow-
ski, przystąpili do rewolucji, bo musieli przysiąc w obliczu wojska i ludu na wierność ojczyź-
nie. Ale jak rozumieć przystąpienie do sprawy narodu tak poczciwych Polaków, za jakich z
chlubą w sercu poczytywaliśmy członków reprezentacji kongresowej Polski? Tego nie wiem.
Tylko źli Polacy przystępują formalnie do poczciwej sprawy; dobrzy zawsze się w niej znaj-
dowali. Czyż stan nasz po rozbiorach Polski nie był stanem ciągłej insurekcji? Zapadłaż kie-
dykolwiek po rozszarpaniu kraju dobrowolna uchwała pieczętująca wszechwładztwem woli
narodowej dzieło obcych gwałtów? A skoro takiej uchwały uświęcającej rozbój sąsiedzkich
gabinetów nie było, skoro od lat sześćdziesięciu naród polski ani na jedną chwilę samego
siebie od praw swoich i własności nie odsądził i przez ten cały czas albo w ustawicznej walce
zostawał z sąsiadami, albo w tymczasowym tylko zawieszeniu broni (jak niesie łacińskie
przysłowie: „Pugna cessat, bellum non cessat”145), a zatem z tego wszystkiego wypada, że
pieczęć  u z n a n i a  przez sejm wytłoczona na dziele rewolucji, której, że tak rzekę, patent
swobody krwią polską i moskiewską podpisany noc 29-go wydała, nie była potrzebna. Pewną
ręką chwyciliśmy za oręż, którym Kościuszko, decyzji sejmowej nie czekając, pobił Moska-
lów pod Racławicami.

Jednym tę ważną kwestią wyjaśnię rozstrzygnieniem:
Gdyby był sejm Polski kongresowej przez cesarza i króla reskryptem kontrasygnowanym

przez ministra sekretarza stanu, datowanym z Carskiego Sioła, zwołany w maju roku 1830
ogłosił się za nieustający i rewolucyjny, a odezwą do powstania naród pobudził; gdyby nadto
ze strony narodu zadosyć się stało tej odezwie: w takim razie sejm byłby albo francuską
Konwencją, albo rzymskim senatem, albo długim parlamentem angielskim. Ale na to się sejm
piętnastoletniego Królestwa nie odważył.

Przed rewolucją nie śmiał czynić przełożeń carowi ze względu nadużyć antykonstytucyj-
nych, monopoliów, tajnej policji, cenzury, więzień stanu, przedaży dóbr narodowych; nie
śmiał nawet prosić uniżenie, żeby mu przy otwartych drzwiach obradować było wolno, nie

                                                
145 Ustaje walka, nie ustaje wojna.
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śmiał oskarżyć ministrów, wykraczających przeciwko konstytucji; wetował miliony na po-
mnik wdzięczności dla Aleksandra; stracił periodyczność swoje.

Ten charakter niemocy miała izba poselska przed nocą 29-go. Ten jest pierwszy zarzut,
który jej historia uczyni.

Co było bezsilne przed rewolucją, jakąż to w rewolucji moc mieć mogło? Nie w sejmie,
ale za sejmem wzięło początek narodowe powstanie. Skutki tego dawały się postrzegać w
całym jego ciągu.

Jeden z publicystów francuskich tak mówi: „Gdy władza rozkazuje, potrzeba wybierać
jedno z trojga: albo być posłusznym, albo czynić przełożenia, albo się zbuntować.” Sejm
piętnastoletniego Królestwa żadnej z tych trzech rzeczy w swojej porze nie uczynił. Przed
rewolucją nie umiał sprzeciwić się władzy arbitralnej. Nie umiał być posłusznym carowi,
gdyż uznał rewolucją za narodową. Nareszcie w rewolucji dobrze zbuntować się nie umiał,
mniemając, że monarchią konstytucyjną szóstej części polskiego kraju narzuconą powstanie
narodowe zbawić potrafi.

Nie sejm jako źródło władzy rewolucją, ale przeciwnie, rewolucja kierowała sejmem. Cóż
stąd wyniknęło? Strata czasu, opóźnienie we wszystkim. Opinia zewnątrz sejmu kształcąc się
codziennie i postrzegając własne złudzenie zaczęła być przezorniejsza niżeli w pierwiastkach
powstania; widziała niebezpieczeństwa, ubolewała, wskazywała nareszcie ludzi, środki, lecz
nigdzie nie będąc skoncentrowana, nie mając prawnej władzy, nie inaczej jak za pomocą sej-
mu na los rewolucji wpływać mogła. Zawsze trzeba było długiego czasu do tego, żeby na-
stroić ogromną machinę narodowej reprezentacji. Sejm głosu publicznego nie odrzucał, gdyż
był patriotyczny: lecz zwykle kiedy mu zadosyć chciał uczynić lub czynił, już było za późno.
Na negocjacjach między opinią a sejmem upływały najdroższe chwile, pora do działania bez
skutku mijała.

Powie kto: sejm nie potrzebował kierować rewolucją, gdyż to staranie zlecał rządom przez
siebie stanowionym. Ta lotka przywiodła nas do upadku! Rządy wynikały z sejmu. W utwo-
rze zaś sejmowym to się mieścić nie mogło, czego w sejmie nie było.

Powolność sejmu, z jaką publicznej zewnątrz siebie utworzonej opinii w tym nawet doga-
dzał, co szkodziło sprawie narodu, a z drugiej strony opieszałość, z jaką to, co jej rzeczywi-
ście pomagało, do skutku przywodził, przechodzą wszelkie wyobrażenie. Sprawę rewolucji
częstokroć pokątna kabała wichrzyła. Sejm pod każdym względem, we wszelkim zdarzeniu
przez publiczną uprzedzony opinią, porywany, łudzony, niekiedy nawet przerażany jej natar-
czywością, wszystkie prawdziwe lub podrobione manifestacje głosu powszechnego, złe i do-
bre czyny zatwierdzał zwierzchnią powagą narodowej reprezentacji. Niechaj to lepiej wyjaśni
następujący przykład.

I tak naród polski, lud, wojsko powstało dla wyjarzmienia kraju spod obcej przemocy.
Sejm pospiesza z uznaniem tego czynu; powiada: zgoda! Pięknie to ze strony wyobrazicieli
Kongresowego Królestwa i chwalebnie, choć jak wyżej nadmieniłem, niepotrzebnie. Wkrótce
potem najwystępniejsza i najdowcipniejsza intryga przedsięwzięła wniwecz obrócić ten za-
miar dyktaturą. Sejm znowu powiada: zgoda! I uznawszy wprzód rewolucją za rzecz narodo-
wą, mandatem ludu uświęca podejście Lubeckiego, uświęca bojaźń naszych tchórzów poli-
tycznych w dziele jedynowładztwa Chłopickiego, obwarowanym terroryzmem popularnego
imienia, mającym wszystkie charaktery kontrarewolucji. Sejm to uczynił ulegając wrzaskom
obłąkanych studentów. Upływa kilka tygodni. Myśl główna dyktatury, przewloką tak zgubna
w owej porze z zaczajenia na jaw się wychyla. Chłopicki, niedawno półbożek gminu, upada
niemocą stronników swej władzy. „Chłopicki zdrajca!” – woła opinia. Sejm powtarza jak
echo: „Chłopicki zdrajca!” Możeż przynajmniej izba niewiadomością wyjść z ciężkiego za-
rzutu uczestnictwa w tej strasznej kontrarewolucji? Nie! Była bowiem wcześniej ostrzeżona,
jak myślił Chłopicki. Jenerał Chłopicki postąpił sobie w tej mierze, jak należało uczciwemu
człowiekowi. Gdy się coraz zbliżał termin narad sejmowych, zdarzyła się jedna z najosobliw-
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szych scen naszej rewolucji. Dyktator trapiony z różnych stron ponawianymi prośbami utwo-
rzenia legii litewskiej, której był przeciwny, niepokojony także przez deputacje izb z przed-
sejmowych narad, żądał na koniec na dniu 17 grudnia, aby niektórzy członkowie izby posel-
skiej i senatu znajdowali się na posiedzeniu rządu. Tam przybył osobiście i oświadczył z gó-
ry: „Sumienie każe mi zapowiedzieć panom, iż żadnych innych nie mam zamiarów, tylko
utrzymać w całości Królestwo, bo przekonany jestem, że nie można nic innego zdziałać. Małe
wojsko polskie będzie tylko na jatki wystawione. Przysiągłem Mikołajowi jako królowi kon-
stytucyjnemu, przysiędze mojej wierny będę. Niechaj nikt nie myśli, że podejmuję się odzy-
skać gubernie polskie; przyrzekam tylko zachować granice Królestwa i nic więcej. Zaręczam,
iż konstytucja będzie zachowana w całości i że odtąd mieć będzie gwarancje; tego nawet do-
pnę, iż żadne wojsko rosyjskie w Królestwie nie postanie; ale więcej niczego się nie podej-
muję, nic więcej nie obiecuję; to jest moje wyznanie wiary stałe i nieodmienne.”

Niemało zdziwili się obecni. „Ale tu idzie o Litwę i o Wołyń – rzekł Zwierkowski – a tam
nie masz króla konstytucyjnego; albo szczerze, albo nic nie działajmy.”

Te wyrazy pobudziły do gniewu dyktatora. Nie chcąc zawodzić narodu, powiedział do de-
putacji: „Nie przyszedłem tu dysputować z panami, ale tylko oznajmić wam moje wiarę poli-
tyczną.” Na jedno to wychodziło, co powiedzieć sejmowi: „Chcecie mnie, jakim jestem, to
dobrze; a nie, to składam dyktaturę; jeszcze czas.”

Między obecnymi znajdował się i Lelewel, Lelewel, którego młodzież rewolucyjna w
Warszawie i Wilnie, dla jego w Uniwersytecie Wileńskim położonych zasług i dla opinii, jaką
zjednał sobie w Litwie, za naturalnego protektora tej części Polski uważała. Komuż bardziej,
jeżeli nie jemu, wypadało pospieszyć z odkryciem szczerej prawdy przed publicznością?
Kontrarewolucja w osobie dyktatora, wobec reprezentacji kongresowej Polski, wobec mar-
szałka sejmu i prezesa senatu przyznała się do rzetelnych zamysłów swoich, a szczególniej,
że granic Polski kongresowej przekroczyć nie dopuści. O tym wszystkim zamilczyć uchwalo-
no. Lelewel oświadczył, że to nie pierwszy raz słyszy; a zatem pierwej jeszcze niżeli deputa-
cja, ledwo nie natychmiast po utworzeniu dyktatury, wiedział, na co była wynaleziona; dopu-
ścił przecież, że i opinia publiczna, i sejm zarówno przyłożyli się do kontrarewolucji.146

Nikomu, szczególniej zaś tym, którzy do rozpoczęcia sprawy nie należeli, którzy może so-
bie jej nie życzyli, ą po jej rozpoczęciu z największą tylko bojaźnią w sercu i przezornością
mierząc siły swoje i rachując się z własnym sumieniem przyjmowali kierunek rewolucji, ta-
kiej winy jak Lelewelowi w osłonieniu tajemnicą tego, co wyświecił Chłopicki, historia nie
przypisze. Lelewela nie wziętość u dworu, nie herby, nie majątek, ani nawet wota szlachec-
kie, na sejmiku żelechowskim (choć się tym zastawiał dyktatorowi, mówiąc: „mnie nie wy-
wołały krzyki rewolucyjne”), ale mniemanie powszechne, jakoby był jednym z najdzielniej-
szych reprezentantów Litwy, w niej największą wziętość mających, jednym z najpotężniej-
szych działaczów rewolucji, przez twórców powstania sprawione (czego nigdy przyznać nie
chciał), przemocą niejako posadziło w pierwszym rządzie i we wszystkich następnych, lubo
bez skutku dla rewolucyjnej sprawy, utrzymało.

Co Lelewel mówi w tej mierze na swoje usprawiedliwienie, to go bynajmniej nie uspra-
wiedliwia. Zdaniem jego, nie trzeba było objawiać słabej dyktatora strony dla uniknienia hań-
by w osławieniu tego, na którym opinia narodu losy swoje zakładała. Nie pojmuję, jak można
służyć narodowi nie ostrzegając go w swej porze o tak wielkim niebezpieczeństwie. Deputa-
cja, przed innymi atoli Lelewel zgwałcił w tej mierze najistotniejsze względy stanu. Ten pro-
tektor Litwy zaczynał swój zawód polityczny w rewolucji od zadania sprawie Litwy śmiertel-
nego ciosu. Jeżeli czyją, to Lelewela było powinnością zburzyć wtedy kontrarewolucją Lu-
                                                

146 Jednym z najosobliwszych u nas fenomenów było to: że sejm na tej samej sesji, na której kontrarewolucją
w dyktaturze zatwierdził, uchwalił także manifest ogłaszający niepodległość Polski w granicach 1772 względem
Moskwy, chociaż dyktatura tylko Polskę 1815 obiecywała. Sejm w tym razie obudwom stronom dogodził. Był
to dla rewolucji zarazem dekret życia i śmierci.
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beckiego przez oświecenie narodu w materii dyktatury i protestacji swojej nadać charakter
największej jawności. Miał zaufanie młodzieży; twórcy 29-go stawili go na swoim czele, był
więc dość silnym w systemacie Lubeckiego, kiedy go Lubecki obejść wokoło za rzecz po-
trzebną dla cara poczytywał, kiedy z nim razem jechał do Wirzby147 dla łatwiejszego odpra-
wienia do Moskwy carewicza z wojskiem jego i artylerią, kiedy go Chłopickiemu na ministra
zalecał, jako osobę bardzo ważną148 i wiele mogącą. Przez zniszczenie tych kontrarewolucyj-
nych zamachów mógł zostać jeszcze silniejszym, niepokonanym; mógł rozszerzyć narodowe
powstanie; wolał przecież tylko urzędować. Lelewel mówił: jeżeli przyjdzie do wojny, dyk-
tator pobiwszy Moskali nie zaniedba ze zwycięstw korzystać; słyszał bowiem od dyktatora, iż
w takim razie nie położyłby żadnych granic swoim żądaniom. Nie masz żołnierza i statysty,
dla którego mogłoby być tajemnicą, że Moskwa pod Warszawą, zajmując militarnie zabrane
gubernie, jest prawie niepokonana, a daleko słabsza w Litwie mającej w rezerwie kongresową
Polskę.

„Trzeba  o d g a d y w a ć  rewolucją” – zwykł był mawiać Lelewel, jakby nie wiedział,
czego chciała rewolucja, jakby jej cel mógł być dla kogokolwiek tajemnicą. „Trzeba  l e g a-
l i z o w a ć  rewolucją” – powtarzał, jakby legalną nie była. Mówił to, jak myślił, a działał,
jak mówił. Tym samym trybem i sejm postępował. W całym ciągu polskiej sprawy widzimy
go opieszale postępującego za opinią, którą starał się także jak Lelewel  o d g a d y w a ć,
której wszystkie działania jedne po drugich uroczyście  l e g a l i z o w a ł, uznawał. Dla tej to
łatwości uznawania wszystkiego, co się stało, nazywałem był w Warszawie sejm nasz wiel-
kim kanclerzem i mistrzem ceremonii narodowego powstania. Był on wśród powszechnego
entuzjazmu jakby osią nieruchomą, około której obracając się wszystkie razem koła rewolu-
cyjne nadaremnie się tarły i psuły.

Pierwszy tedy zarzut obwinia izby nasze, że same przez się rewolucji nie zrządziły, cho-
ciaż, jak wiadomo, carowie gwałcili ustawę konstytucyjną, chociaż członków izby poselskiej
więzili.

Drugi zarzut równie historyczny obwinia reprezentacją kongresowej Polski, iż mimo naj-
lepszych chęci przywiodła do upadku sprawę 29-go, tak uchwałą potwierdzającą kontrare-
wolucją Lubeckiego, jak po upadku dyktatury, drugą uchwałą nadającą narodowemu powsta-
niu kształt monarchii konstytucyjnej z całą niemocą jej władzy, ze wszystkimi jej fikcjami, ze
wszystkimi, w czasach gwałtownego niebezpieczeństwa, tak smutnymi konsekwencjami we-
wnętrznego bezrządu, opieką prawa ubezpieczonego. Stąd wypłynęła anarchia w mieście;
dlatego potem z miasta przeniosła się do obozu; dlatego na koniec w obozie, na samym
schyłku sprawy, z największą jej szkodą rozporządzenia sejmowe poszanowania nie miały.

                                                
147 Ma być: do Wierzbna.
148 Z tej to przyczyny poseł Żelechowski tak dowcipnie bronił Lubeckiego na sesji detronizacyjnej. Między

Lelewelem a Lubeckim takie zachodziły stosunki: Lelewel mniemał, że w osobie Lubeckiego rząd kongresowej
Polski  z r e w o l u c j o n i z o w a ć  zdoła; przeciwnie Lubecki myślił, że w osobie Lelewela rewolucją w pole
wywieść potrafi. Kto kogo oszukał? Lelewel powiada w mowie swojej na sesji detronizacyjnej, że Lubecki
czynnością swoją w rewolucji sprawę narodową podniósł; ale historia, która nie jest sesją reprezentantów kon-
gresowego kraju, bynajmniej temu nie uwierzy. Powie ona, że Lelewel,. jak prawie wszystkie popularne u nas
osoby, był instrumentem kontrarewolucji w ręku Lubeckiego, który wiernie służył swemu panu. Francuzi mó-
wią, że najtrudniej jest umrzeć w swojej porze; Lelewel dowiódł, że trudniej jeszcze jest złożyć urząd w swojej
porze. Lelewel od początku do końca rewolucji wyjść z zaczarowanego zakresu władzy nie umiał, ażeby za jej
granicą zostać potęgą potrzebną do odmienienia kształtu rządu, do nadania mu większej energii i mocy. Lelewel
rozumiał, że można być wszędzie razem. Systema jego zależało na tym, aby być nieprzyjacielem władzy, którą z
innymi podzielał, ale otwartej z nią wojny prowadzić przez złożenie urzędu nigdy nie śmiał. Biada tej partii,
która go za swoję głowę przyjmuje: zawsze ją zawiedzie! W rewolucji wszędzie był razem, to jest nigdzie. Aby
nigdy się nie omylić w zdaniu, naprzód nigdy swego zdania nie determinuje. Tym sposobem zawsze musi mieć
racją. Co on myśli i czego chce? to nie od niego, ale od innych, których na widoku zamiast siebie stawia, niechaj
się świat dowiaduje. Bardzo mądrze; bo jeżeli złe skutki z tego się pokażą, to nie jego wina; a jeżeli dobre, to
jemu cześć i chwała!
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Trzeci wreszcie zarzut obwinia reprezentacją narodową, że emigracji nie dzieli. Już oto rok
mija, jak żołnierze polscy w niemałej liczbie zgromadzeni na obcej ziemi oczekują ważnych
wydarzeń, które co chwila rozstrzygnąć mogą los Europy; czemuż dotychczas nie zebrał się
komplet poselski wedle sejmowej uchwały, która przewidziała ten wypadek? czemu nie masz
sejmu między nami dla wewnętrznego porządku w tej emigracji, będącej na widoku dwudzie-
stu milionów Polaków, utrzymującej w nich bardzo niebezpieczne dla ciemiężców Polski
oczekiwanie, a wichrzonej niejedną kabałą i z różnych stron zagrożonej? Sejm, który wszyst-
ko uznawał, niechaj na koniec uzna najszlachetniejszy akt rewolucji, postronne tułactwo i
rozpacz w kraju. Nie masz dzisiaj Polski, tylko albo w tej zagranicznej rozsypce, albo w żalu
domowym, i jedno, i drugie bez sejmu obejść się nie może. Niechaj się spełni miara naszego
przeznaczenia! Bo ponieważ na koniec sejm wdał się w tę sprawę, powinien być wiernym jej
szczątkom i jej przyszłości. Sejm równie jest potrzebny emigracji, jak był szkodliwy i niepo-
trzebny rewolucji. Dzisiaj, kiedy żadnej fizycznej siły nie mamy, kiedy nie potrzeba kierować
operacjami wojska narodowego, władać wewnętrzną i zewnętrzną polityką, kreować wodzów
naczelnych; kiedy nie mamy ani urzędów do rozdawania, ani skarbów do szafowania; dzisiaj,
kiedy już po raz drugi Polski żadną miarą zgubić nie można; dzisiaj to sejm jak żołnierz na
swoim stanowisku, u przedniej straży całej ucywilizowanej Europy niechaj się znajduje. To
jego miejsce. Zaciągnął ten obowiązek i święcie dopełnić go musi, bogdaj nawet dlatego, że
to stanowisko jest i wzniosłe, i historyczne.

Paryż, 25 października

LIST SZÓSTY
KAMPANIA

Pamiętnik Emigracji Polskiej. 16 listopada 1832. Kazimierz II

Jednaka potrzeba znaglała do powstania przeciwko wspólnemu ciemiężycielowi nie ośm
tylko województw, ale razem z nimi i cały kraj polski będący integralną częścią moskiew-
skiego państwa. Zgubny obrót publicznego interesu to zrządził, iż nie ośm województw, ale
tylko dwunasta część dawnej Polski, to jest połowa Kongresowego Królestwa, dawała odpór
przez ośm miesięcy od lutego do września potędze nieprzyjaciela. Nigdzie i nigdy w żadnym
pamiętnym zdarzeniu tak krótkie chwile jak u nas, po ogłoszeniu narodowego powstania za
bezkrólewie konstytucyjne, po objęciu naczelnego dowództwa przez Radziwiłła, nie prze-
dzielały większego zawrotu głowy w polityce od większej chwały na placu bitew. Godni po-
żałowania statyści, jakże wielkimi byliśmy w bojach!

Jeden jest tylko sposób uważania interesu naszej niepodległości co do sztuki wojskowej.
Trzeba go widzieć, jak nadmieniłem w pierwszym liście, podług tej teorii państwa carów, iż
nie rozległą wewnątrz masą ziemi, ale obwodem swego fizycznego i politycznego stepu grożą
Europie. Dlatego niechaj co chcą, mówią wielbiciele kampanii Chłopickiego, nie odmienię
mojej opinii, iż sprawa narodowa w początkach na tym jedynie polegała, żeby teatr wojny bez
ociągania się oddalić od ogniska rewolucji. Królestwo Kongresowe dla najprostszej lotki mi-
litarnej niczym innym być nie mogło, tylko rezerwą, arsenałem powstania za Bugiem. W ta-
kim przypuszczeniu Moskwa musiałaby wojować z swoim raison d’état149, to jest z obwodem
przeciwko niej samej obróconym przez powstanie przeszło ośmiu milionów naszych współ-
ziemian.

„Jeżeli pobijemy Moskalów pod Pragą – rzekł jednego razu Chłopicki do Lelewela – wte-
dy pomyślę o guberniach.” Nie był to plan natchniony przez doświadczenie, ale przez roz-
                                                

149 racją stanu
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pacz, której charakter znamionuje pierwszą epokę naszych działań wojennych. Któż mógł
tuszyć sobie, że przypuściwszy Dybicza pod Pragę tak porazimy czterdziestą tysiącami niedo-
świadczonego żołnierza przeszło sto tysięcy Moskalów (najmniej bowiem 150 000 powinni-
śmy się byli spodziewać) zajmujących już militarnie i cały prawy brzeg Wisły, i polskie gu-
bernie, że się gwałtownymi pochodami, w nieładzie, ze stratą całej artylerii i bagażów cofać
będą musieli?

Przejście z działania odpornego do zaczepnego, wśród takich okoliczności, po dwumie-
sięcznej zwłoce w kraju ze wszech stron otwartym, był to dla powstania narodowego projekt
daleko zuchwalszy aniżeli początkowy zamiar rewolucjonistów, którzy się z częściami woj-
ska polskiego obcesowo rzucić chcieli na zimowe stanowiska moskiewskie.

Dybicz samym wkroczeniem wojsk swoich opanował prawy brzeg Wisły, zajął cztery
województwa prawie bez wystrzału: augustowskie, płockie, podlaskie i lubelskie, nam zosta-
wując drugie cztery na lewym brzegu.

Taki początek wojny stanowczy wpływ wywarł na jej dalsze koleje. Od tego momentu za-
czyna się oblężenie rewolucji, które trwało aż do wzięcia stolicy, gdzie się rewolucja
wszczęła, skąd robiła wycieczki, gdzie z wycieczek wracała jak do ojcowskiego domu, skąd
na koniec, gdy jej głód począł dokuczać, wywędrować musiała, aby się rozproszyć i tułać po
całym świecie.

Oblężenie i wycieczki mniej więcej szczęśliwe, które wyobrażać sobie trzeba w kolosal-
nym rozmiarze, stanowią charakter całej wojny prowadzonej na prawym i lewym brzegu Wi-
sły. Dla tej samej przyczyny, skoro tylko w skutku kontrarewolucji działanie wojska nie-
przyjacielskiego osłabiło, na koniec rozerwało związek, jaki powinien był zachodzić między
tą częścią kraju i guberniami, nic nam innego po tym wszystkim nie zostawało, tylko uważać
cząstkowe powstania w tych guberniach za  o d s i e c z  w tyle armii nieprzyjacielskiej i do
tego wszystkie nasze wyprawy stosować.

Obaczymy, jak ta ostatnia prawda przez wodzów polskich była zrozumiana: nieprzyjaciel
mający przed frontem Wisłę i armią polską, w tyle powstańców mogących go ogłodzić i nie-
pokoić, a z boków błota i lasy, otwierał dla talentu szeroki zawód.

Batalie grochowskie są pierwszą i najpiękniejszą sceną oblężenia: cała załoga wychodzi z
twierdzy i walną bitwę wydaje nieprzyjacielowi. Dzień 25 lutego wzbudza poważne rozmy-
ślanie: jedna wiarę temu wszystkiemu, co powiedziałem o składzie państwa carów, o stosun-
kach Polski z Moskwą, toż i ze względu koalicji. W bitwie 19 lutego, zwanej wawerską, cen-
trum Dybicza, 80 000 Moskalów pod zasłoną stu kilkudziesięciu dział wytoczonych na wzgó-
rza przed lasem zamykającym plac boju w kształcie półkola, potyka, się bez żadnego skutku
od rana do wieczora z całym regularnym wojskiem polskim. W bitwie 25 lutego widoczniej
jeszcze pokazała się i dzielność nasza, i niemoc nieprzyjaciela. Wódz moskiewski łączy swoje
prawe skrzydło ze środkiem; przeszło sto tysięcy Moskalów wprowadza do boju. Polacy swe-
go lewego skrzydła w tym wielkim momencie nie mają na odwodzie. Przeszło czwarta część
ich sił opodal się wałęsa bez udziału w głównej akcji. A zatem mniej niżeli trzema czwartymi
częściami dotrzymują placu całemu nieprzyjacielowi i tym oporem odnoszą pamiętne w
dziejach sztuki wojennej zwycięstwo, z którego korzystać Wisła im nie dopuszcza. Po tej
rozprawie załoga przez most wraca do twierdzy.

Cała czynna armia moskiewska, to wszystko z okładem, na czym Moskwa stała w owej
porze, bo z najodleglejszych kończyn ściągano posiłki, znajdowało się pod Warszawą. Re-
wolucja nie uległa. Już wtedy był car, że tak powiem, jedną stopą za granicami Europy.

Po tych krwawych walkach Skrzynecki wziął komendę nad wojskiem wsławionym już
dziełami niezrównanego męstwa, ale bardzo strudzonym, w części rozbitym. Nie miał on
wielkiej ufności w dalsze powodzenia naszego oręża. Zaszczyt, który jego najmłodszego z
jenerałów, spotkał, nazwał cierniową koroną. Obejmując dowództwo rzekł te pamiętne słowa
w rządzie: „Obiecuję świetny grób wykopać dla armii polskiej.”
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Los życzliwy sprawie narodu polskiego całą usilność swoję w to położył, ażeby nasam-
przód uczynić niepodobnym dla Skrzyneckiego uiszczenie się z tej obietnicy, a potem przy-
najmniej bardzo trudnym.

Skrzynecki organizował przez cały marzec zaczepne wyprawy. Umińskiego z oddzielnym
korpusem posłał w Płockie. Inny korpus pod dowództwem Dwernickiego ściągał wtenczas
ledwo nie całą baczność Dybicza ku południowi Królestwa. Tamten ku Litwie, ten ku Woły-
niowi myśl narodu obracał. Nie mógł wódz moskiewski po bitwach grochowskich myślić o
przeprawie przez Wisłę w Płockiem. W tym celu musiałby na północ Królestwa teatr wojny
przenieść, a tym samym narazić swe komunikacje. Jedną z najważniejszych korzyści, jakie
Dwernicki odniósł, było to, iż w obozie moskiewskim mniemano, że ma większe siły, niżeli
je miał w istocie. Więc tak obrotny i szczęśliwy żołnierz mógł albo w tyle armii nieprzyjaciel-
skiej działać i chronić się w razie przemagającej siły pod działa Zamościa, albo każdej chwili
wpaść na Wołyń? Tak rozumiał Dybicz, poniekąd i słusznie. To zmusiło go usunąć spod Pra-
gi znaczną część sił swoich i w południowej części Królestwa szukać punktu do przeprawy
przez Wisłę. Rozwinął się on po walkach lutego na wielkiej przestrzeni od Radzymina i Oku-
niewa aż poza Wieprz, w obliczu wojska polskiego, zgromadzonego w Warszawie i mogące-
go co chwila wypaść z Pragi w czterdzieści kilka tysięcy. „Był to traf tak szczęśliwy – pisze
Prądzyński – jaki się w kilka wieków zaledwie raz zdarza. Ten jeden błąd Dybicza powinien
był nam byt nasz zapewnić.” Takie położenie wojsk nieprzyjacielskich natchnęło na koniec
Skrzyneckiego szczęśliwą myślą: w nocy z 30 na 31 marca wyścieła słomą most pragski, że-
by turkotu dział nie było słychać, i we mgle porannej zdobywa warowną pozycją Gejsmara.
Potem rozprasza korpus Rozena pod Dębem Wielkim. Moment był trafnie obrany. Kiedy bo-
wiem to się działo pod Wawrem, tylna straż Dybicza opuszczała stanowisko swoje w Latowi-
czu zdążając za główną armią, która w zamiarze przejścia Wisły już się była bardzo oddaliła
od Gejsmara i Rozena. Feldmarszałek rozumiał, że z tymi ostatnimi gwardie się połączą; lecz
ich pochód opóźniła wyprawa Umińskiego.

Do znakomitych czynów Skrzyneckiego w pierwszej epoce militarnych działań naszych
policzyć trzeba to świetne rozpoczęcie drugiej części kampanii. Wojna odmienną postać
przybrała. Insurekcja w guberniach polskich ośmielona najpierwej lwim oporem naszego
wojska, a następnie tą pomyślną wycieczką, mogła nagle podnieść głowę swoję. Dybicz w
bagnach mając przed sobą zwycięskie pułki polskie, odcięty od gwardii, zagrożony za Bu-
giem powtórnie, postrzegł swe zamysły wniwecz obrócone. Żołnierze jego byli zdemoralizo-
wani. Reputacja zabałkańska jak cień przeminęła. W Warszawie duch się wzmógł: powięk-
szały go codziennie kolumny moskiewskich jeńców, zdobyte sztandary, działa.

Kwiecień orzeźwił sprawę. Nigdy położenie cara nie było krytyczniejsze.
Ale od tego momentu wszystko nieledwie tak się dzieje w głównej kwaterze polskiej, jak

trzeba było, żeby to położenie uczynić mniej  w ą t p l i w y m, a potem coraz nie uczynić
naprzód mniej  k o r z y s t n i e j s z y m.

Od tego momentu zwycięzca pod Dobrem, Wawrem i Dębem Wielkim zaczyna militarnie
i politycznie podkopywać sprawę, którą sam wypogodził; własną ręką obrywał on listek po
listku z wieńca sławy, który mu wdzięczni rodacy uwili, a który zwiądł tak prędko, jak się był
rozzielenił.

Rozbicie szóstego korpusu nieprzyjacielskiego nastręczało sposobność powetowania szko-
dy zrządzonej w sprawie naszej dwumiesięczną kontrarewolucyjną przewłoką. Skrzynecki
poraziwszy Rozena nie korzystał z popłochu moskiewskiej armii. Zamiast uderzyć na nią całą
masą, zatrzymał się w Kałuszynie; następnie całe dni tracił w Siennicy i Latowiczu. Chrza-
nowski ze Skarżyńskim150 stojąc ze słabą siłą w obliczu Dybicza zyskali przekonanie, że
można go było  z n i e ś ć  z e  s z c z ę t e m  stanąwszy przed nim w kilkadziesiąt tysięcy. To
                                                

150 Z pisma Prądzyńskiego podanego dnia 21 lipca do objaśnienia pierwszej deputacji sejmowej, która rozpo-
znać miała czynności naczelnego wodza.
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zdanie i Prądzyński dzielił. Bitwa pod Iganiami w dziesięć dni po tych wypadkach stoczona z
Rozenem, który już istnieć nie był powinien, żadnego wpływu nie miała na los kampanii.
Wojsko polskie po tej rozprawie znowu nieczynnie, i to kilka tygodni, obozuje pod Kałuszy-
nem w siłach nieprzyjacielskim prawie  r ó w n y c h.151 Że Dybicz nie czuł się na mocy, to
okazywały potężne okopy, którymi swój front zakrywał. Mógł Skrzynecki, gdyby był nie
wyprawił Chrzanowskiego, ściągnąwszy nadto kilku nagłymi marszami większą część korpu-
su Dziekońskiego przez Potyczę, atakować Dybicza nawet większą liczbą. Wtedy porzuciw-
szy szosę i kierując się na most pod Potyczą, byłby okrążył okopy nieprzyjaciela, który, po-
bity, zostałby wypędzony na bagna Kostrzynia, Muchawca i Liwca, otaczające jego obóz,
gdzie by musiał stracić artylerią, a dalej jego niedobitki zostałyby zapędzone za Bug w kie-
runku, w którym żadnego mostu nie miał. Zwycięstwo takie prowadziło nas prosto nad Bere-
zynę, na Wołyń, otwierało nowe kraje, nowe zasoby do dalszego prowadzenia wojny.152

Ponieważ tak genialny strategik, jakim jest Prądzyński, ten plan działań zalecał, trzeba go
było słuchać. Prądzyński wszystko widział w wielkich masach, on jeden w głównej kwaterze
naszej pojął głęboko tę prawdę, że aby wywieść sprawę 29-go z stanu oblężenia w czterech
województwach, to jest, aby jej upaść nie dozwolić, należało nam koniecznie podciągnąć pod
najpierwsze wojskowe względy powstanie ośmiu milionów Polaków w guberniach; on jeden
podawał do tego środki olbrzymie, ale jedyne. Jak wszędzie i zawsze, tak też i tą razą zda-
rzyło się, że wielkie myśli nie trafiły do przekonania tych, którzy by je wykonać mogli.
Wzrok Skrzyneckiego za Bug nie sięgał; odrzucił on zdrową radę Prądzyńskiego, odrzucił
równie zbawienny projekt Umińskiego, który chciał Bug przejść pod Granną, i w tym celu
zrobił nawet, choć nie upoważniony, stanowczy ruch ku Sokołowowi; jaką zaś wagę przywią-
zywał do powstania na Wołyniu, to podobno najlepiej okazuje, że się tam rzucić kazał Dwer-
nickiemu w 1500 koni! A jednak połowa tych 8000, które z głównej armii odprawił pod
Chrzanowskim dla zastąpienia straty korpusu Dwernickiego, oddana pod jego komendę, w
swoim czasie była więcej niżeli dostateczna do ocalenia insurekcji wołyńskiej, to jest do za-
pewnienia niepodległości narodowi polskiemu.

Nie sprzykrzyło się fortunie pobłażać Skrzyneckiemu: pozwalała mu ona kilkotygodniową
nieczynność w Jędrzejowie, stratę nawet korpusu Dwernickiego sowicie nagrodzić wyprawą
przeciwko gwardiom. Skrzynecki postanowił na koniec znieść wybór wojska moskiewskiego,
ostatnią rezerwę. Chrzanowski otrzymał rozkaz operowania w tyle i z boku nieprzyjacielskiej
armii; raz dlatego, żeby, jak Dwernicki w marcu przed wycieczką pod Wawr, ściągnął uwagę
Dybicza ku południowi, a po wtóre, żeby trzymał w respekcie oddziały Krejtza i Dawidowa.
Zjawił się niespodzianie Chrzanowski w Kocku dnia 8 maja; d. 11-go już był w Zamościu; d.
13-go Dybicz o tym się dowiedział. Feldmarszałek, tą razą przezorniejszy z doświadczenia,
pomyka się na rekonesans ku Jędrzejowowi dla zbadania, co myśli wódz polski? Lecz po
utarczce z grenadierami naszymi wraca na swoje warowne stanowisko pod Siedlce. Zdawało
mu się, iż miał do czynienia ze Skrzyneckim, kiedy ten od 24 godzin z głównymi siłami
swymi już był przeszedł Bug pod Sierockiem, a jenerałowi Umińskiemu nie tylko to sekretne
poruszenie, ale i stolicę osłaniać kazał. Nieraz Napoleon rzucał się wszystkimi siłami swymi
na część nieprzyjacielskiego wojska; toż samo czynił i Cezar. Ten tedy manewr byłby godny
największego wojownika, gdyby był równie zręcznie wykonany, jak pomyślany i zaczęty.
Lecz wódz nasz pod nieszczęśliwą rodził się planetą, zasępioną na ruinę Polski. Dopadłszy o
wystrzał działowy gwardie pod Nadborami, na milę od Śniadowa, zatrzymuje się tu przez
cały dzień (19 maja), chociaż raporta Umińskiego i Łubieńskiego oznajmowały, że Dybicz
jeszcze nie ruszył spod Kałuszyna, chociaż Sacken nie mógł w czasie bitwy ruszyć z Łomży i
opanować Ostrołęki, ponieważ po zniesieniu gwardii pod Śniadowem musiałby nazajutrz
broń złożyć! Następna pogoń ze Śniadowa pod Tykocin była daleko niebezpieczniejsza niżeli
                                                

151 Słowa Prądzyńskiego.
152 Ibidem.
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zwłoka pod Śniadowem, bo kompromitowała nie tylko zamiar tego kolosalnego ruchu, ale i
los armii polskiej, a z nią byt narodu.

Kto trzydzieści mil odskoczy od podstawy swych działań, niechaj szybko wraca, żeby nie
był odcięty. To się Skrzyneckiemu niezupełnie udało. Dybicz wykonawszy jeden z najwięk-
szych forsownych pochodów, jakich tylko Moskale zapamiętać mogli, wpadł na most Ostro-
łęki razem z tylną strażą Łubieńskiego. Dlaczego wódz naczelny w nocy z 25 na 26 maja nie
ściągnął Łubieńskiego na lewy brzeg Narwi, dlaczego nie spalił potem mostu, dlaczego Gie-
łgudowi pruską granicą w Płockie cofać się nie kazał, ale pójść bez amunicji na Litwę? Tego
nikt nie pojmie.

Bitwa pod Ostrołęką złamała moralną siłę narodowego powstania, zdepopularyzowała na-
czelnego wodza, przerzedziła starych żołnierzy, pozbawiła nas najdzielniejszych oficerów. W
tym dniu fatalnym sami (jak się energicznie wyraża Prądzyński w liście pisanym do Chłopic-
kiego) rozbiliśmy nasze trzydzieści tysięcy o kilkanaście tysięcy nieprzyjacielskiej piechoty,
albowiem większa część armii Dybicza i gwardie były nieczynne za rzeką. Sprawa osłabiona
tyła klęskami chwiać się poczyna! Jedne niepowodzenia z drugich wynikają. Korpus Giełgu-
da, 10 000 wyborowego żołnierza, przepada jak pierwej Dwernickiego, lubo z innej przyczy-
ny. Teraz dopiero Wołyń i Litwa stają się dla nas urojeniem! Skrzynecki po tych wypadkach
żądał zmiany rządu. Trzeba przyznać, że miał do tego bardzo słuszne powody: rząd, który mu
tego wszystkiego dokonać pozwolił, powinien był być dawno zmieniony.

Po bitwie ostrołęckiej nie cofnął się Skrzynecki do oszańcowanego obozu pod Modlinem,
ale do Pragi. Obliczywszy się, postrzegliśmy z największym zadziwieniem, że było jeszcze
około 50 000 wojska gotowego wystąpić w pole.153 Należało, nie tracąc czasu, udać się z tą
całą masą przeciwko głównej armii nieprzyjacielskiej, ażeby przez jej pobicie ratować Gie-
łguda, a tym samym sprawę. Giełgud, zostawiony samemu sobie pośród przemagających sił
nieprzyjacielskich, bez składów żywności, bez dostatecznej amunicji, musiał prędzej czy
później ulec; zniesienie zaś jego wszystkie siły moskiewskie obracało przeciwko Skrzynec-
kiemu, co gorsza, zupełnie Litwę poskramiało. Połączone korpusy Jankowskiego, który stał
pod Dębem, i Dziekońskiego, który mógł spiesznym pochodem przeprawić się przez Wisłę
pod Potyczą, przeszło 20 000 wynoszące, wzmocnione kilką bateriami, powinny były zaraz
po batalii ostrołęckiej rozpocząć zaczepne działania przeciwko kolumnom Krejtza ciągnącym
właśnie z Lubelskiego do Ciechanowca i Zambrowa nieraz w kilkodniowych odstępach. Roz-
bicie tych kolumn zapowiadało niepochybną zgubę Rydigerowi, którego szczątki musiałyby
wpaść na Wisłę i na Chrzanowskiego stojącego zawsze pod Zamościem. Tymczasem wojsko
polskie, do 30 000 skompletowane, powinno było w dziesięć dni po swoim powrocie trzymać
na nowo pole przed Modlinem, a obozując wobec głównej armii nieprzyjacielskiej paraliżo-
wać ją, ile że nie więcej jak 40 000 liczyła po wyprawie ostrołęckiej i wysłaniu części wojska
za Giełgudem154. Nigdy talentowi wojskowemu nie trafiała się zręczniejsza okazja naprawie-
nia tylu poprzednich błędów! Lecz wiary w skuteczność tych zaczepnych manewrów nikt nie
zdołał wynegocjować u naczelnego wodza.

Wiadomy jest rezultat wyprawy przeciw Rydigerowi, który się tak wymknął nieszczęśli-
wemu Jankowskiemu, jak pierwej naczelnemu wodzowi w. ks. Michał z gwardią pod Śnia-
dowem. Było to ledwie nie ostatnie przymilenie fortuny chcącej nas koniecznie ratować.
Rozlega się nareszcie w stolicy okrzyk: z d r a d a! Na ten okrzyk Skrzynecki odpowiada for-
telem. Każe aresztować Jankowskiego i Bukowskiego, ale nie za wyprawę przeciw Rydige-
rowi, wcale za co innego! Za prawdziwe czy zmyślone doniesienie, że ci dwaj jenerałowie
należą do konspiracji w porozumieniu z Moskalami. Pojmuję ten wybieg, znany w sztuce
stanu; rządy przyciśnione ogromem publicznej niedoli i niechęci starają się czasem odwrócić
od siebie uwagę opinii przez zmyślone spiski. Ale uciec się do tego opłakanego środka wśród
                                                

153 Z listu Prądzyńskiego do Chłopickiego.
154 Pod Ostrołęką padło 10 000, za Giełgudem wyprawili drugie dziesięć.
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owych okoliczności, kazać oprowadzać Hurtiga po ulicach Warszawy, obwoływać  z d r a d ę
urzędownie, nie byłoż to rozrzucać nasiona nocy 15 sierpnia, które wkrótce potem tak wybu-
jały? Cóż innego zrządziło tę kryzys, jeżeli nie stan konstytucyjnego bezrządu, coraz ściślej
obleganego w skutku militarnych uchybień naczelnego wodza, który na koniec w tę anarchią
samochcąc przed złożeniem buławy zaszczepił podejrzenie?

W historii tej kampanii, której rys ogólny tylko i bardzo niedokładny mogłem tu rzucić,
obliczone są krytyczne momenta dla cara. Nie był on ani razu w tak szczęśliwym położeniu,
żeby dla słusznych powodów, nawet na kilka dni przed wzięciem Warszawy, nawet na kilka
godzin przed odprawieniem Ramoriny ze stolicy, nie mógł samemu sobie wróżyć najsmut-
niejszego końca tej wojny. Rewolucja 29-go, nie wziąwszy ekscentrycznego popędu, przymu-
szona po dwumiesięcznym opóźnieniu bronić się w obliczu Warszawy, dopełniła tego obo-
wiązku z honorem dla oręża polskiego. Na polach grochowskich została wielką, bohatyrską.
Wycieczka pod Wawr mogła naprawić szkodę zrządzoną przez kontrarewolucyjne matactwo.
Zniesienie gwardii mogło powetować kilkotygodniową nieczynność w Jędrzejowie i wojnę z
Polską zdepopularyzować w Petersburgu. Zaczepne kroki po bitwie ostrołęckiej, zniszczenie
Rydigera, zdawały się być przez los wymyślone dla sprostowania tych wszystkich uchybień.
Nigdy nie byłem ateuszem, ale rozpamiętując te zdarzenia zostałem pobożnym. Wierzę w
świętych patronów polskiego kraju. Zawarli oni w niebie przymierze między sobą dla zba-
wienia nas na ziemi mimo naszej woli. Każda z tych okazji, gdybyśmy z nich korzystać nie
zaniedbali, wyrzucała z Europy carstwo moskiewskie. Powstanie ze wszech stron otaczając
armią Mikołaja przygotowywało jej los Laokoona między Wisłą i Bugiem. Nareszcie, gdy to
wszystko bez skutku minęło, jeszcze jeden środek pozostawał: można było Moskwę wysadzić
w powietrze z połową Warszawy i zagrzebać ją w gruzach stolicy. Ten finał byłby godny no-
cy 29-go! Lecz żadna monarchia konstytucyjna, żadne bezkrólewie tak górnie nie myśli.
Paryż, 6 listopada
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Przyczyny nocy 15 sierpnia

Pamiętnik Emigracji Polskiej. 8 lutego 1833 r. Władysław IV Przemysław

Ci spomiędzy nas, których dziełem, aczkolwiek nie zamierzonym, była noc 15 sierpnia,
wmawiają dzisiaj w Polskę i Europę, że gdyby nie ta noc, to by oni byli Polskę uratowali.
„Pókiśmy byli u steru, mówią, szły rzeczy jako tako, ale natychmiast wszystko przepadło,
skorośmy się usunąć musieli.” Tym językiem przemawia partia sejmowa, która z okazji
wniosku reformy straciła większość w izbie. Ci zaś, którzy w tej samej izbie odnieśli zwycię-
stwo nad  r e f o r m i s t a m i  i wkrótce potem, w skutku nocy 15 sierpnia zostali  o d p o-
w i e d z i a l n y m i  członkami rządu Krukowieckiego, powiadają także, że gdyby nie noc 15
sierpnia i nie Krukowiecki, to by oni byli Polskę uratowali. Tym językiem przemawia druga
partia sejmowa, która sama jedna po nocy 15 sierpnia mogła kontrolować Krukowieckiego,
nawet zrobić nową rewolucją dla złożenia go z urzędu, gdy działał wbrew publicznemu inte-
resowi, a w najgorszym razie odjąć mu swoję pomoc, oświecić opinią i wyjść z rządu nie
podczas szturmu, ale jeszcze przed szturmem Warszawy. Krukowiecki był monarchą konsty-
tucyjnym nie odpowiedzialnym w radzie ministrów odpowiedzialnych, stosownie do uchwały
sejmowej. ,,Władza jednej osoby – mówił wyraźnie Bonawentura Niemojowski na posiedze-
niu sejmowym z d. 17 sierpnia – jest tylko  p o z o r n i e  w i e l k a, albowiem ministrowie
z a  w s z y s t k o  odpowiadają.” I ci, i tamci przypisują noc 15 sierpnia Towarzystwu Pa-
triotycznemu.

Co rzeczywiście tę noc zrządziło? Jak potrzeba uważać ten wypadek w powstaniu naszym
pod względem politycznym i wojskowym? Te pytania przedsięwziąłem rozwinąć w interesie
prawdy historycznej. Sądzę, że dzisiaj wolniejsi od namiętnostek politycznych niżeli w kraju
z zimniejszą też krwią zastanawiać się będziemy nad tym, co nas pierwej tak rozogniało. Nie
odkryję zapewne nowych faktów, ale przynajmniej nie dopuszczę tym, żeby fakta dobrze
wszystkim, znane umyślnie wykrzywiano. Niechaj nikt nie mniema, że jest coś tajemnego
albo niedocieczonego w nocy 15 sierpnia. Są tylko pewne interesa prywatne i drażliwe kwe-
stie osób, które ćmią wszystko, co tę kryzys poprzedziło, i wszystko, co z niej wypłynęło. Od
początku rewolucji przeciwny sejmowi, widziałem przez cały ciąg powstania gniazdo bezrzą-
du i fakcji w sejmie, w systemacie monarchii konstytucyjnej, niebezpiecznym i szkodliwym
dla wybijającego się narodu. Trwając do dziś dnia w tej opinii, im pilniej ją uważam, tym
mocniej przekonywam się, że wypadki 15 sierpnia z sejmu tylko wypłynęły, z władz, które
sejm tworzył, które  o b o w i ą z k u  s w e g o  n i e  d o p e ł n i ł y. (Ostatnia odezwa Rządu
Narodowego to przyznała.)

Projekt reformy rządu, który od wyprawy pod Wawr do wyprawy pod Tykocin i bitwy
ostrołęckiej obojętnie na wszystko patrzał, co się działo, był zbawienny. Nie wchodzę w to
zagadnienie: kto sobie życzył zmiany rządu i na czyją korzyść mogłaby ona przyjść do skut-
ku, bo nie wierzyłem i nie wierzę, żeby reformiści mieli występne zamiary. To tylko wiem, że
rząd  p i ę c i u  dla ocalenia rewolucji potrzebował  g w a ł t o w n e j  naprawy po bitwie
ostrołęckiej. Źle zrobili stronnicy ks. Czartoryskiego i Skrzyneckiego, iż go nie zmienili przed
tą bitwą, np. po zwycięstwie pod Dębem albo pod Iganiami; ale gorzej jeszcze postąpili sobie
ich przeciwnicy, nie pozwalając na tę zmianę po owej bitwie. Sprawa koniecznie potrzebo-



210

wała silniejszej władzy wśród bezsilnych koterii, które się z sobą wewnątrz ścierać zaczęły.
W takim położeniu rzeczy najmniej zdatny człowiek, ale  j e d e n, cztery razy mniej złego
zrobić może niż  p i ę c i u  l u d z i  niezdatnych. I na wspak: jeden zdatny człowiek, gdyby
chciał, mógłby w tym samym stosunku więcej dobrego zrobić niżeli pięciu zdatnych ludzi,
jednakie znaczenie w rządzie mających. Te maksymy mogą ulec pewnej modyfikacji w kra-
jach niepodległych, ale nie w narodzie powstającym, ale nie w Polszcze. Rząd jednego wy-
pływający z izby i tę jeszcze korzyść wówczas nastręczał, iż by go łatwiej obalić było można,
jeśliby się okazał szkodliwy, niżeli rząd pięciu, reprezentujący różne niezgodne z sobą opinie
sejmowe, których koneksje w izbie i za izbą naturalnie rozleglejsze być musiały.

Przeciwnicy reformy nie pokonali jej stronników w sejmie bez porozumienia się z opinią,
z gazeciarzami, z Towarzystwem Patriotycznym, w ogólności z publicznym nieukontentowa-
niem. Stali się popularnymi, ponieważ strategiczne uchybienia naczelnego wodza były wiel-
kie, a od niego wyszła pierwsza myśl reformy. Stali się popularnymi, bo temu nie zapobiegł
Skrzynecki, którego odwaga polityczna osobistemu męstwu i wielkiej ambicji nie odpowia-
dała; bo temu nie zapobiegli jego stronnicy, którzy sił swoich ani obliczyć, ani rozwinąć w
swojej porze nie umieli. Kto tylko powstawał wówczas przeciwko Skrzyneckiemu i ks.
Czartoryskiemu, mógł być pewny, że zjedna sobie popularność. Najmocniej zaś przeciwko
nim powstawał Krukowiecki, dysgracjonowany, pamiętny wszelkiej urazy, równie ambitny
jak Skrzynecki, ale daleko śmielszy od niego. Kursował po Warszawie list przezeń pisany do
Skrzyneckiego, w którym się go miał pytać po bitwie ostrołęckiej: czy Matka Boska Często-
chowska obroni Warszawę? Ks. Czartoryski stosownie do woli naczelnego wodza, jak po-
wiadano, chciał mu za to dać dymisją bez żołdu jeneralskiego: oparli się temu w rządzie W.
Niemojowski, Lelewel i Teofil Morawski, wszyscy trzej przeciwnicy reformy. Trzeba ozna-
czyć punkt, gdzie się zaczyna noc 15 sierpnia. Sięga ona placu bitwy pod Ostrołęką; z tego
krwawego kłębka rozwijała się powoli w dyskusjach nad projektem reformy. Wtenczas już
wiele mógł Krukowiecki. Cóż naturalniejszego? Sympatyzował z nową większością sejmową.
Widziano w nim zasłużonego gubernatora stolicy.

Opinia publiczna, galerie, gazety, Towarzystwo Patriotyczne, wygwizdując reformę, nie
wiedzieli, jakie złe umacniała w izbie na miejscu drugiego złego i kogo za izbą czynią  p o-
t ę ż n y m. Wszystko się to Krukowieckiemu uśmiechało z dala. Druk grał w tym najzabaw-
niejszą rolę. Roztropni ludzie wstrząsali litośnie ramionami czytając artykuły wielbiące izbę
dlatego tylko, że się reformie zawojować nie dała, i rząd dlatego jedynie, że nie był zmienio-
ny. Jak gdyby to, co się znajdowało prócz reformistów w sejmie i rządzie, nie było równie
niebezpieczne dla powstania!

Ale cóż kiedykolwiek fundamentalnego wynijść mogło z połowicznych mózgów tych
dziennikarzy, tych mniemanych jakobinów, którzy wciąż krzycząc na półśrodki nie wiedzieli
tego, że sami są tylko  p ó ł ś r o d k i e m! Czyżby ludzie prawdziwie energiczni, ludzie 29
listopada byli wtenczas wyciągnęli rękę do monarchii konstytucyjnej i umacniali rządowe
filary w sejmie, za sejmem, gruchocząc reformistów? Nie! Woleliby raczej i jednych, i dru-
gich wniwecz obrócić, jak tego interes kraju wyciągał.

W tym momencie rewolucji naszej (uprzedzam czytelnika, że zasadą moją jest każde sys-
tema mierzyć jego własną miarą i jego wyznawców oceniać podług ich własnych pryncy-
piów, szczególniej zaś wglądać, czy w swoim duchu, w swoim systemacie z konsekwencją
postępowali?) zachodzą dwa ważne pytania. Najprzód, dlaczego nowa większość sejmowa,
na której czele stał Bonawentura Niemojowski, połączona z większością w rządzie i całym
oburzeniem zasejmowym, na którego czele stał Krukowiecki, poraziwszy tak zwanych ary-
stokratów, natychmiast mianowała nowego wodza? Przeciwnikom ks. Czartoryskiego i
Skrzyneckiego najprostsza polityka zalecała złożyć natychmiast pierwszego z prezesostwa, a
drugiemu odjąć buławę. Prezes rządu rządowi niechętny, wódz naczelny  z a k r z y c z a n y
w Warszawie, łajany przez dzienniki i partyzancką wojną z sejmem, z rządem, z Towarzy-
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stwem Patriotycznym zatrudniony, mogliż korzystnie służyć sprawie 29 listopada? Po wtóre,
ponieważ większość sejmowa, to jest: Bonawentura Niemojowski tego natychmiast nie zro-
bił, dlaczego jenerał Skrzynecki, przekonany z swojej strony o potrzebie silniejszego rządu,
wiedząc także, że ci, którzy dzielili jego przekonania z tego względu, już nic nie mogą w sej-
mie, nie użył szczątków wziętości swojej w wojsku do zamknięcia izby? To jest, dlaczego nie
został, że się tu wyrażę słowami p. Horodyskiego, ministra spraw zagranicznych, c n o t l i-
w y m  Kromwellem? Gdyby jedno z tego dwojga było nastąpiło, nie miałyby miejsca wy-
padki 15 sierpnia. Tej lub tamtej ostateczności wymagała gwałtowna potrzeba. Mógł posłać
Skrzynecki z Pragi do Warszawy dwa bataliony piechoty, a nikt by mu był ani słowa nie po-
wiedział, gdyby odroczywszy posiedzenia sejmowe do lepszych czasów, kazał zapieczętować
drukarnie, które nie pozycją wojsk, ale tylko naszę niezgodę domową Moskalom denuncjo-
wały, i postawił szyldwacha przed drzwiami sali redutowej, gdzie kilkudziesięciu próżniaków
codziennie rozprawiało, z niesłychanym zgorszeniem Metternicha i Ançillona na przemiany,
albo o edukacji dzieci i kobiet dla przyszłej rewolucji, albo o potrzebie zamordowania ostat-
niego króla i ostatniego arystokraty szczęką ostatniego księdza155. Jedna taka scena, po niej
jedna wygrana batalia byłaby unieśmiertelniła Skrzyneckiego, a co większa, byłaby postawiła
w lepszym stanie interesa Polski.

Trzeba było koniecznie coś zrobić z powstaniem, które jedni nadaremnie chcieli  z r e w o-
l u c j o n i z o w a ć, a drudzy oprawić w ramki monarchii konstytucyjnej. W takim stanie
rzeczy, w zapasach z energicznym absolutyzmem cara, potrzebowaliśmy gwałtownie albo
terroryzmu opinii, albo terroryzmu osoby, dyktatora z ludu albo z wojska. Pierwszy był tylko
utopią w Warszawie, drugim mógł być Skrzynecki. Może mi tu kto powie, że odważyć się na
to po bitwie ostrołęckiej byłoby to z jego strony zaryzykować bez skutku une allure despo-
tique156 na kształt 18 brumaire. Ja jestem innego zdania. Właśnie dlatego, że od bitwy ostro-
łęckiej zaczynał się chylić do upadku interes narodowy, wypadało to uczynić dla ukrócenia
niepokojów warszawskich, które na wojsko szkodliwy wpływ wywierały, odwracając uwagę
naczelnego wodza od nieprzyjaciela ku stolicy, stawiając go niejako w środku między anar-
chiczną Warszawą i obozem moskiewskim. Mimo italskiej i egipskiej sławy Napoleona 18
brumaire był przedsięwzięciem bardzo niebezpiecznym; ale ponieważ ta cała historia w Pary-
żu po 93 roku, po tylu okropnych scenach, skończyła się, jak Bourienne świadczy: par des
coups de bâton157, ożyliby było przyszło u nas do rozlewu krwi z okazji podobnego zdarze-
nia? Broń Boże! Jak już powiedziałem, dość było dwóch batalionów piechoty do zawojowa-
nia w jednej godzinie całego nieładu naszego powstania, to jest izby, gdzie od początku do
końca strach niemałych rzeczy dokazywał, Towarzystwa Patriotycznego, gdzie nie było ani
jednego Kilińskiego, ani jednego Kapostasa, i druku, który popełnił zbrodnią stanu, broniąc
rządu najszkodliwszego, bo słabego i niezgodnego z samym sobą. W duchu rewolucji 29 li-
stopada i z punktu jej naturalnej polityki taki postępek Skrzyneckiego nie byłby nawet uzur-
pacją. Odsądzając od steru ciało prawodawcze, które rewolucji nie zaczęło, a rządziło nią
ciągle kontrarewolucyjnie, oświadczając narodowi, że  S e j m  C z t e r o l e t n i, k t ó r e g o
d z i a ł a n i a  z a w i e s z o n e  t y l k o  z o s t a ł y158, znowu je rozpocznie po odzyskaniu
niepodległości i że żadna emanacja woli obcych mocarstw, żaden sejm kongresowy jego
kontynuacją być nie może, tworząc na koniec rząd silny, który by zostawał w takich samych
stosunkach z władzą wojskową, jak Rada Najwyższa z Kościuszką w 94 roku; byłby to tylko
                                                

155 Frazes Towarzystwa Patriotycznego.
156 zachowanie się despotyczne
157 biciem kijem
158 Sejm Czteroletni jest dotąd politycznym upiorem Polski. Nie skończył się, był tylko zalimitowany do cza-

su. Emigracja polska we Włoszech w kilka lat po 94 roku chciała go dalej kontynuować w Weronie, szczególniej
za staraniem Wybickiego. Ale zepsuł to dzieło Ogiński, jak sam wyznaje w swoich pamiętnikach. Dlatego pisa-
łem w Warszawie, że Polska powstająca ma dwoiste wejrzenie, jedno nocy i roztwierającego się grobu, a drugie
zaranku nowych czasów. Jesteśmy częścią w restauracji, częścią w rewolucji.



212

uczynił w czerwcu albo w lipcu, czego Wysocki nie mógł uczynić 29 listopada, bo tak od-
ważnie myślić jak działać nie umiał. Prawdziwi przyjaciele naczelnego wodza, ci, co nie nad-
skakując Skrzyneckiemu, widzieli w nim człowieka potrzebnego ojczyźnie, nie zaniedbali
nawet po bitwie ostrołęckiej żadnej sposobności, żeby go nakłonić do tego stanowczego kro-
ku. Odwołuję się do p. Horodyskiego: niechaj powie, jakie usiłowania czyniono w tej mierze,
jakie warunki podawano naczelnemu wodzowi. Od upadku projektu reformy do 15 sierpnia
nie było żadnej chwili, w której by Skrzynecki, mimo klęsk, które jedne z drugich wypływa-
ły, nie zdołał wszystkiego powetować za lada rozbłyśnieniem wojennej fortuny. Trzeba mu
tylko było, jak mu radzono, przestać pisywać do królów, zmienić  s y s t e m a  a w a n s ó w,
szukać badawczym wzrokiem talentów w armii, nade wszystko zaś zostawać w lepszej har-
monii z jej najwyższym talentem teoretycznym, z Prądzyńskim. Lecz tego wszystkiego
Skrzynecki nie uczynił: nie chciał porazić ani bezrządu w Warszawie, ani nieprzyjaciela w
polu. Jak pierwej, tak i teraz mianował jenerałów, którym by Fryderyk batalionami, a Napo-
leon plutonami dowodzić nie pozwolił. Zapomniał, że namiot wodza polskiego jest ze szkła.
On, który objąwszy dowództwo powiedział: „U mnie każdy żołnierz nosi szlify jeneralskie w
tornistrze”, wolał mieć  p a r t i ą  w wojsku niżeli całe wojsko prócz drobnej partii. On,
prawdziwy syn rewolucji, wódz z pułkownika, on, który mógł tak łatwo zostać po Napoleonie
n a j w i ę k s z y m  c z ł o w i e k i e m  w Europie działając podług tej maksymy: że istotnie
znakomitymi ludźmi naszego powstania byli podchorążowie Wysockiego, porucznicy i żoł-
nierze 18, 19 i 25 lutego, wolał  c h c i e ć  być tylko wielkim panem! Gdy jeden z jego adiu-
tantów, Ludwik Nabielak, wystawiał mu w tej porze potrzebę nagłego rozwinienia wszystkich
rewolucyjnych elementów w narodzie i w wojsku, Skrzynecki rzekł po krótkiej chwili namy-
słu: „Nie! Już jest  z a  p ó ź n o, obrałem inną drogę.” Charakteryzują go te słowa. Mój Boże!
Jaka szkoda! W wejrzeniu tego człowieka było coś, co mu jednało wiarę poczciwych ludzi.
Tak zdawał się natchniony, kiedy prowadził bataliony nasze w morderczy ogień pod Ostrołę-
ką, kiedy zdobywał olszynę pod Grochowem, kiedy swój raport pisał spod Dobrego. Osobi-
ście był to żołnierz nieustraszony i pobożny; po kawalersku tylko pojmował ojczystą sprawę,
był to jenerał dywizji pełen talentów, ale nie wódz i nie polityk.

Rzeczy więc musiały pozostać w środku, w tym wątpliwym, świetle, które ludzi myślą-
cych przywodziło do rozpaczy, nie myślących do egzasperacji159. Skrzynecki nic stanowcze-
go nie przedsiębrał dla tej samej przyczyny, dla której jego przeciwnicy nie chcieli mu dać
dymisji. Był ambitny i nieśmiały, oni byli także ambitni i bojażliwi, w części nadto delikatni.
Nikt swego obowiązku nie dopełniał, żadna strona wobec drugiej nie wzięła postawy wyraź-
nie udeterminowanej. Konstytucjoniści, pobiwszy  k o t e r i ą  k a n a p o w ą, zasnęli na lau-
rach. Pokonana koteria miewała tajemne zmowy; a Towarzystwo Patriotyczne uznało za
b ł a z n a  jedynego człowieka, który miał rozum w tym bractwie i związki z ludem Starego
Miasta: Kozłowskiego160. Gruntowni politycy widzieli w  c a ł y m  sejmie przyczynę złego,
ale szarlatani tylko w jednej jego części. Towarzystwo Patriotyczne tak dalece było niepopu-
larne, że ci nawet, którzy byli przekonani o potrzebie ratowania kraju, choćby za pomocą no-
wej rewolucji, woleli raczej milczyć niżeli być w opozycji razem z „Honoratką”. Nie było
więc, ściśle mówiąc, ani porządku konstytucyjnego w powstaniu, ani władzy ludu, ani dyk-
tatury wojskowej. Wszystkieopinie zbankrutowały własną niekonsekwencją.

                                                
159 rozjątrzenia
160 Radykalista Kozłowski był członkiem związku rewolucyjnego przed 29 listopada. On jeden z tego całego

związku należał po wejściu Moskalów do Towarzystwa Patriotycznego. „Chodzę na to Towarzystwo – mawiał –
żeby się śmiać z półgłówków.” Za granicami dopiero Towarzystwa działał Kozłowski i mógł wiele w Warsza-
wie. Słusznie przeto dziwić się trzeba, dlaczego pewni członkowie Towarzystwa Patriotycznego kadzą teraz po
śmierci Kozłowskiemu, kiedy go za życia  p o j ą ć  i ocenić nie mogli.
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Sejm tymczasem zatrudniał się rzeczami istotnie ważnymi: kreował senatorów, wojewo-
dów161, gwarantował oficerom w nagrodę ich poświęceń indemnizacją koni i lederwerków162,
uwalniał z kozy wojskowych, których Skrzynecki za niesubordynacją kazał aresztować163,
roztrząsał zasady, podług których woły mają być brane w rekwizycją164, rozsądzał procesa
dziennikarzy skrzywdzonych kijem165. Protokół izby w tej porze jest bardzo ciekawy! Zdrob-
niało powstanie. Powaga prezesa rządu niknęła. Wcale nie było rządu! Wojsko bez skutku
trudzone marszami i kontramarszami przestało ufać wodzowi. Nie było i wodza! Pospolite
ruszenie nakazane wymowną odezwą, a nie wyegzekwowane, intendenci generalni pożyczani
z Komisji Oświecenia, szczupłe resursa166 lewego brzegu Wisły częścią zaniedbane, częścią
zmarnowane, stolica bez magazynów żywności, skarb prawie do grosza wypróżniony, dys-
kredyt monety zdawkowej, brak brzęczącej, którą spekulanci zakupywali i ukrywali, chociaż
mennica po 20 000 zł pols. codziennie wybijała! Te były skutki administracji, której główne i
mniejsze posady w lot rozrywali ludzie fundamentalnie niezdatni do niczego, a trwający upo-
rnie przez cały ciąg rewolucji w tym mniemaniu, że naród dlatego tylko powstał, aby oni  u r
z ę d o-    w a l i: „Kto tego dokaże – mówił Kołłątaj – żeby nie każdy szlachcic w Polsce, co
przez lat dwadzieścia pędził gorzałkę, chciał być koniecznie w rewolucji pierwszym mini-
strem albo, jak drugi Cyncynat, od razu przekuć lemiesz na buławę, ten dokaże wielkiej rze-
czy.” Ja powiem: największej na świecie.

Katastrofa postępowała wielkimi krokami, nie z zaczajenia, jak rozbojnik, ale otwarcie.
Wyprawa na Rydigera, po długiej nieczynności przez naczelnego wodza przedsięwzięta, po-
stawiła go u celu publicznej niechęci. Zgroza dojrzała do tego stopnia, że już wtenczas trzeba
się było obawiać wewnętrznego rozruchu. Każdy inny rząd byłby postrzegł jego wyraźne
symptomata w stolicy, wszędzie indziej już by gwałtowne sceny mogły mieć miejsce. Ale
stronnicy Skrzyneckiego i ks. Czartoryskiego woleli wyprowadzać przyczynę tego oburzenia
z poduszczeń kilku nieroztropnych demagogów, którzy nic nie mogli, niżeli z uchybień na-
czelnego wodza, które naród cały obrażały, bo go stawiły nad przepaścią. Główny błąd ich
był w tym, iż rozumieli, że mają przeciwko sobie jedynie Towarzystwo Patriotyczne, które
chcąc siebie uczynić organem publicznej niechęci, rzeczywiście ją ciągle kompromitowało.
W tym omylnym mniemaniu dotąd utrzymują, że 15 sierpnia był skutkiem potajemnych kno-
wań Krukowieckiego i porozumień z Towarzystwem Patriotycznym, a nie jawnym, a nie ko-
niecznym wypadkiem rządu powoli konającego wśród niebezpieczeństw, które się nagle
zwiększały. W tym trudnym położeniu zły duch chyba musiał podszepnąć Skrzyneckiemu
myśl przywiązania wielkiej wagi do wątpliwej denuncjacji jakiegoś spisku, którego nie tylko
,,kłębka, ale i nitki” przez półtora miesiąca wynaleźć nie było można. Ostrzegła go pewna
dama z Galicji. Na zasadzie tej denuncjacji kazał aresztować po wyprawie pod Łysobyki kilka
osób, które w istocie były podejrzane. Trzeba było koniecznie czymś zaspokoić Warszawę,
bo ją z gruntu wstrzęsła wiadomość o wymknieniu się Rydigera otoczonego przemożnymi
siłami polskimi, o stracie kasy i kilku kiesonów167 z amunicją. Jak usprawiedliwić tę niespo-
dziewaną klęskę, która bruk o pomstę wzywała? Z d r a d ą! Wciągnięto więc w nieszczęsną
sprawę owego spisku dowódzców wyprawy, jenerałów Jankowskiego i Bukowskiego. Kaza-
no wierzyć, że są wplątani. „Jenerałowie porozumiewali się z nieprzyjacielem, cóż temu wi-
                                                

161 Posiedzenie izb połączonych dnia 8 sierpnia. Na dwa dni [sic] przed 15 sierpnia, to jest: 11-go, toczyła się
jeszcze w sejmie dyskusja, który spomiędzy dwóch kasztelanów: Małachowski czy Tyszkiewicz, ma zostać
wojewodą?

162 [wynagrodzenie strat koni i pasów rzemiennych] Wniosek posła Świrskiego przyjęty jednomyślnością
dnia 30 lipca.

163 Wniosek przyjęty dnia 6 sierpnia.
164 Głos posła Posturzyńskiego dnia 30 lipca.
165 Posiedzenie z dnia 6 sierpnia.
166 zasoby
167 wozów
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nien wódz naczelny? Nie wykonano jego rozkazów.” Ta wieść napełniała, zagłuszała całą
Warszawę; odwróciła na chwilę niechęć publiczną od Skrzyneckiego, ale zarazem ugrunto-
wała przekonanie, ż e  s ą  z d r a j c y. Taż sama polityka, która wymyśliła z rozpaczy i bo-
jażni ten wyskok stanu, nakazywała mu nadać największą ostentacją. W niedzielę, w biały
dzień oprowadzano Hurtiga po ulicach. Zebrały się natychmiast liczne tłumy. Tysięczny lud
w rogatych i białych czapkach, lud Kilińskiego eskortował do więzienia starego złoczyńcę
Zamościa. Nie byłże to pierwszy sygnał nocy 15 sierpnia? Skrzynecki pierwszy na gwałt ude-
rzył i sam zwołał pospólstwo. Lud warszawski krzyknął całą masą: „Śmierć zdrajcom!” i oto-
czył powóz ks. Czartoryskiego, który go zaręczył, „że zdrajcy będą ukarani”. Nazajutrz ode-
zwy podpisane przez niego i Skrzyneckiego zdradę urzędownie obwołały. Rozmyślnie więc
zaszczepiono  p o d e j r z e n i e  w anarchią.

Jeżeli Krukowiecki intrygował dla zrządzenia nocy 15 sierpnia, to zadawał sobie niepo-
trzebną pracę; dojrzewała ona i bez jego starań; rosła za staraniem tych, którzy samochcąc i
nie przewidując tego stali się jej sprawcami.

Sąd wojenny pod prezydencją jenerała Węgierskiego, złożony z kilku młodszych oficerów
(których wódz naczelny wezwał nie z Towarzystwa Patriotycznego, jak mylnie ktoś powie-
dział panu Spazierowi, ale z szeregu i z lazaretu), rozpoczął niezwłocznie swe działania. Cel
więc zamierzony osiągnięto: uwaga opinii obróciła się ku śledztwu aresztowanych osób. Za-
pomniano o klęskach; nikt nie obwiniał jenerała Skrzyneckiego. Zyskał on nawet w po-
wszechnym mniemaniu; lecz to niedługo trwało. Czyż to mogło trwać długo? Sąd nie odkry-
wał żadnej  w i e l k i e j  tajemnicy, która by, jak już lud życzył osobie i mocno wierzył, nie-
jedną matedorę zaprowadziła na rusztowanie; odwlekano sąd armii, mający rozpoznać rze-
czywiste przewinienie Jankowskiego w wyprawie pod Łysobyki168; a tymczasem wśród cią-
głej nieczynności nieprzyjaciel ciągłe robił postępy, uskuteczniał drażliwe marsze flankowe
bez żadnej przeszkody z naszej strony, na koniec przeszedł i Wisłę. Rozjątrzenie uczuło się
wewnątrz w stanie oblężenia. Żeby je znowu choć na moment ukoić, obiecuje Skrzynecki
stoczyć bitwę za trzy dni i nie dotrzymuje obietnicy. Jeden z członków deputacji wyznaczonej
wtedy przez sejm do rozpoznania czynności naczelnego wodza mniemał, że deputacja tego,
c o  s i ę  s t a ł o, rozpoznawać nie powinna, i utrzymał tę opinią. Nie roztrząsano więc prze-
szłych działań Skrzyneckiego, ale starano się wynegocjować u niego lepszą przyszłość dla
Polski. Izby senatorska i poselska (w odezwie do narodu z d. 28 lipca 1831 r.) „zyskały to
pocieszające przekonanie, że kierunek siły publicznej  z u p e ł n i e  o d p o w i a d a  zamia-
rom przez sejm wobec Europy ogłoszonym”. To przekonanie wypłynęło z raportu deputacji
zdanego sejmowi po naradzie wojennej w d. 27 lipca. Z jakiegoż innego źródła wypłynąć by
mogło? Moskale nie tracili czasu. Jedna pozycja po drugiej bez boju dostawała się w ich ręce;
przyszli nad Bzurę. Wojsko polskie stanęło pod Bolimowem. Wtenczas dopiero sejm wypra-
wił drugą deputacją dla zbadania armii: czy się chce bić, czy ufa jeszcze Skrzyneckiemu?
Obóz sejmikował o paręset kroków od nieprzyjaciela. Złożono na koniec wodza z zachowa-
niem wszelkich prawideł wzajemnej grzeczności. Mianowany na jego miejsce jenerał Dem-
biński osądził wtenczas za rzecz najpolityczniejszą zapowiedzieć z góry: „że ani na krok je-
den nie odstąpi od systematu Skrzyneckiego”. W Warszawie zawołano: ,,Le roi est mort, vive
le roi!”169

Te wypadki nie potrzebują żadnego komentarza. Nie wszyscy historycy mogą być tak jak
pan Spazier grzeczni i łatwowierni. W gruntownym piśmie Trzy dni naczelnego dowództwa
jenerała Dembińskiego wyczerpnął L. Nabielak wszystko, co by tu powiedzieć należało o

                                                
168 Jankowski, jak się pokazało z toku śledztwa pod prezydencją jenerala Węgierskiego, nie miał żadnego

udziału w sprawie Fentscha, Bażanowej itd. Co do wyprawy na Rydigera, mawiał z uśmiechem do sędziów:
„Życzę sobie sądu armii, bo mnie uniewinni, mam w mych ręku rozkaz naczelnego wodza uwalniający mnie od
wszelkiej odpowiedzialności.”

169 Król umarł, niech żyje król!
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środkach, jakimi ten jenerał po powrocie swoim z Litwy  m ó g ł  zapobiec wypadkom 15
sierpnia, a tym samym wyniesieniu się Krukowieckiego.

Paryż, 30 stycznia
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Historia Towarzystwa Patriotycznego

Pamiętnik Emigracji Polskiej. 21 lutego 1833. Wacław Czeski

Bezrząd rosnący od upadku wniosku posła jędrzejowskiego od bitwy ostrołęckiej, wśród
ciągłej i prawie  r ó w n e j  walki dwóch partii sejmowych, z których żadna ani opanować
całej władzy rządowej, ani swemu systematowi stanowczej przewagi nadać nie umiała, był
tedy istotną i główną przyczyną nocy 15 sierpnia. Jako fakta przypadkowe, które jednak przy-
spieszyły katastrofę, uważać trzeba naprzód tę szczególną politykę przyjaciół Skrzyneckiego i
ks. Czartoryskiego, którzy, jak widzieliśmy, niepomyślny skutek wyprawy Jankowskiego
zdradzie przypisywali, póki tego ich interes zdawał się wymagać, prawdziwych zaś czy
mniemanych zdrajców, rozdrażniwszy lud, nie ukarali; a następnie tę szczególniejszą jeszcze
politykę jenerała Dembińskiego, który po powrocie swoim z Litwy przez wszystkich jako
zbawca powitany, zraził wszystkich dlatego, że momentalną wziętością swoją wolał pierwej
ratować upadłe systema Skrzyneckiego niżeli Warszawę, a z nią Polskę.

To, jak sądzę, pokazałem na oko czytelnikowi w artykule o Przyczynach nocy 15 sierpnia.
Teraz nic mi więcej nie pozostaje, tylko z równą oznaczyć precyzją: jaki udział Towarzystwo
Patriotyczne miało w wypadkach tej nocy, potem zaś rozważyć, jaki wpływ to fatalne zdarze-
nie wywrzeć  m o g ł o, a jaki rzeczywiście wywarło na los naszej sprawy?

Co to było Towarzystwo Patriotyczne?
W samych pierwiastkach powstania niebezpieczne zamachy Lubeckiego przymusiły

członków rewolucyjnego związku utworzyć klub, który rzeczywiście przestraszył kontrare-
wolucją. Nie zdołał on nadać lepszego kierunku publicznemu interesowi, ale to przynajmniej
sprawił w czasie trzydniowej egzystencji swojej, że dawny porządek rzeczy, mimo silnych
zabiegów, już nie powrócił. Klub rozwiązał Radę Administracyjną i carewicza wyrzucił z
granic kongresowej Polski. Łatwo było Lubeckiemu rozpędzić to zgromadzenie za pomocą
licznej klienteli swojej, za pomocą oszukanych studentów i przyjaciół upadłego rządu: ale
przemocą, ale jawnie nie mógł wstrzymać popędu, któremu działanie klubu wskazało zamiary
powstania i użyczyło pewnej konsystencji. Kontrarewolucją musiała wtedy wziąć inną postać.
Ukazała się w kształcie wojskowego absolutyzmu. Po upadku dyktatury, która na nieszczę-
ście skompromitowała jedyną teorią publicznego zbawienia w owej porze, teorią jedności i
mocy nieograniczonej rządu, władza Chłopickiego wróciła do swego źródła, do sejmu170. Po-
czątek sejmu jako reprezentacji kongresowej Polski, najbardziej zaś organizacja tego ciała,
jednym tylko środkiem samemu sobie ruch i życie nadawać mogącego, za pomocą ustawy
konstytucyjnej tyle razy zgwałconej przez carów, rozdartej przez akt 29 listopada, na koniec
codziennie niemal rozrabianej i sztukowanej przez same izby, wszystko to naprowadzało my-
ślących patriotów na wniosek, że sejm, który z taką łatwością potwierdził dyktaturę narzuco-
ną dla bezpieczniejszego uskutecznienia występnych zamiarów Rady Administracyjnej, był
mimo woli i wiedzy większości swojej tylko trzecią formą, trzecim przeobrażeniem tej samej
kontrarewolucji. W tym opłakanym stanie narodowej sprawy trzeba było koniecznie czegoś,
                                                

170 Ci, którzy poradzili Chłopickiemu zwołać sejm, uczynili to w tej nadziei, że sejm wejdzie w myśl Lubec-
kiego i nie zerwie stosunków kongresowej Polski z Moskwą, ale je zachowa i tylko wytarguje amnestią dla sto-
licy, a dla Królestwa gwarancją konstytucji.
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co by to złe w samym źródle naprzód ograniczyło, a potem zupełnie usunęło. Trzeba było,
jednym słowem, jakiejś potęgi prawdziwie rewolucyjnej, która by w ściślejszym związku
zostawała z 29 listopada. Postawić ją najpierwej wobec izby, ażeby ją następnie przeciwko
izbie obrócić było można, zalecał wtenczas zdrowy rozsądek; zalecała polityka oparta na do-
świadczeniu. Ta była pierwsza myśl zgromadzenia utworzonego po upadku dyktatury pod
tytułem Towarzystwa Patriotycznego. Tę ważną rolę poruczali w szczerocie swych serc Le-
lewelowi jego młodzi towarzysze, jego przyjaciele, członkowie przedrewolucyjnego związku,
założyciele początkowego klubu, którzy byli także założycielami Towarzystwa Patriotyczne-
go.

W gruncie rzeczy było to także złe, nie przeczę; ale jedno złe w polityce nie inaczej, tylko
drugim, m n i e j s z y m, pokonać można. Wszędzie kontrarewolucja wywoływała silniejszą
jeszcze burzę. Rząd pięciu, postanowiony przez izbę, utwierdził założycieli Towarzystwa w
powziętym zamiarze; najmniej wprawne oko mogło postrzec natychmiast, że taki rząd wyko-
pie grób sprawie narodowej. Lecz nadzieje twórców Towarzystwa Patriotycznego rozchwiały
się w kilka dni po jego zebraniu. Nie był to klub pierwiastkowy!

Sejm nie przyjął adresu, którym go Towarzystwo w wyrazach najprzyzwoitszych uwiado-
miło ku końcowi stycznia o swym zawiązaniu. Ci, którzy ten adres pisali, za których stara-
niem złożony był u laski marszałkowskiej, przewidywali, jaki go los spotka; ale rozumieli, że
taka wzgarda oburzy liczne wówczas zgromadzenie i poda mu sposobność  do wzięcia śmiel-
szej, groźniejszej postawy wobec izby. Zdawało się młodym entuzjastom uwiedzionym po-
wodzeniami pierwszego klubu, że jak pierwej, tak i teraz w mgnieniu oka zdołają rozwinąć
element miejski i skoncentrować w Warszawie tę siłę popularną, która by lepiej niżeli sejm
reprezentowała wyobrażenia, potrzebę i sprawę ludu, co rozebrał czterdzieści tysięcy karabi-
nów z Arsenału i cara moskiewskiego detronizował w nocy 29 listopada! Anarchia powinna
mieć swój styl i swoję precyzją w takich zdarzeniach; na tej drodze tylko olbrzymie kroki
stawiać trzeba. Nie byłże to moment przekonania sejmu chcącego dalej kierować rewolucją,
że już stracił do tego prawo? Nie byłaż to jedyna chwila pociągnienia izb do odpowiedzialno-
ści za dyktaturę i przerażenia jej sprawców? Lelewel jednak nie chciał stanąć na wysokości
tego punktu. Afront wyrządzony Towarzystwu Patriotycznemu nie zrobił na nim i na jego
prezesie żadnego wrażenia. Nie pojmowało nawet tego Towarzystwo, iż je tylko przeciwko
sejmowi zwołano; zaledwie sobie pozwalało  m ó w i ć  o tym, jak dalece sejm był i mógł być
szkodliwy powstaniu.

Wtedy założyciele Towarzystwa Patriotycznego opuścili je bez zwłoki i już nigdy, przez
cały ciąg rewolucji, nie chcieli do niego należeć. Wszyscy prawie wziąwszy oręż, gdy nie-
przyjaciel wkroczył do kraju, woleli służyć ojczyźnie w polu niżeli w mieście, gdzie izby
sejmujące tak łatwe zwycięstwo odnieść mogły nad ludźmi gruntowniej niżeli one pojmują-
cymi interes narodowy, nad ludźmi, którzy pierwsi dali hasło powstania, którzy mu upaść nie
dozwolili w początkach, którzy sami jedni odgadli myśl dyktatury i podkopali ją w mniema-
niu powszechnym, którzy na koniec we wszystkim, co czynili i mówili, jak pokazywało do-
świadczenie, mieli racją. Poszli szukać śmierci na placu bitew nie dlatego, iżby tam pożytecz-
niejsi niż w Warszawie być mogli, ale że nie chcieli się patrzyć z założonymi rękami na
zgubny obrót, jaki sprawa brała pod przełożeństwem izb sejmowych; pierwej jednak swe
wieszcze przepowiednie z niemałym żalem w sercu, może tylko zbyt namiętnie, wyrazili w
pismach publicznych. Dojdą później pamięci te gwałtowne, lecz prawdziwe słowa, które je-
den z nich rzucił pod stopy sejmowego majestatu, jak plenne ziarna na skałę: „Powróćcie –
mówił sejmującym – do nicestwa, z którego was na swe nieszczęście rewolucja wywołała!
Nie waszą sprawą będzie zmienić postać Europy przez wskrzeszenie Polski!”

Oby się to było nigdy nie spełniło, co on mówił!
Wracając jednak do rzeczy: zasada Towarzystwa Patriotycznego wypływała z tego syste-

matu, w którym główne zdarzenia, szczególniej zaś postępki osób i władz mających zaufanie
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narodu, nosiły na sobie cechę niewątpliwej kontrarewolucji. Przezorniejsi patrioci musieli
ciągle walczyć albo z przewrotnością złych ludzi, skrytych przyjaciół Moskwy, albo z uprze-
dzeniem nierównie zaciętszym i niebezpieczniejszym poczciwych Polaków, lecz na wspak
widzących interes kraju, z ambicją, dyplomatyką i bojaźnią. Wszystko to razem objawiło się z
niesłychaną mocą najpierwej w Radzie Administracyjnej, potem w dyktaturze, na koniec w
sejmie. Po usunieniu dwóch pierwszych przeszkód trzeba tedy było rzucić się z równą
otwartością na trzecią, na sejm, naturalnego dziedzica i patrona poprzednich ułomności poli-
tycznych, które powstanie utrudzały. A zatem zasada była loiczna, tylko jej egzekucja nie
odpowiedziała widokom twórców Towarzystwa Patriotycznego. Sam prezes jego, stanąwszy
na pół drogi, do kresu nie chciał dotrzeć. Rzadki człowiek na świecie, który by nie zadrżał
przed ostatecznymi konsekwencjami własnego systematu! Lelewel tak dalece nie wchodził po
odrzuceniu owego adresu w potrzebę  n a g ł e g o uorganizowania potężnej opozycji prze-
ciwko całemu sejmowi, tak był jeszcze daleki od zamienienia tej opozycji przez interwencją
stolicy, a zatem mocą ludu, 29 listopada we władzę rządową, iż nazwisko swoje wykreślić
kazał spomiędzy redaktorów gazety, która w tym celu, w tym duchu gwałtowne artykuły
przeciwko izbie ku końcowi stycznia i z początkiem lutego ogłaszała. Co do niego, dwie tak-
że kwestie zachodzą w tym zdarzeniu. Albo wespół z założycielami Towarzystwa Patriotycz-
nego uznawał tę prawdę, że sejm był trzecią kontrarewolucją, którą koniecznie jak dwie
pierwsze dla zbawienia kraju zwyciężyć należało, albo nie miał tego przekonania. W pierw-
szym razie wypadało mu przestać być posłem żelechowskim, wypowiedzieć izbom wojnę
otwartą, i jasny, widomy sztandar wywiesić dla całej rewolucji, dla wszystkich tak zwanych
z a p a l e ń c ó w, którzy by mu pewnie w tej walce upaść nie dozwolili; w drugim zaś razie
wypadało mu przestać być prezesem Towarzystwa Patriotycznego i rozwiązać je bez namy-
słu. Lelewel ani tego, ani tamtego nie uczynił; stąd też dla niego samego, dla Towarzystwa
Patriotycznego i dla Polski wyniknęły bardzo złe skutki.

Z tego braku determinacji wypadło, że tylko czczy tytuł bez rzeczy został w Towarzystwie
Patriotycznym, jak namieniłem w listach o powstaniu narodowym, pisanych do wydawcy
„Pamiętnika Emigracji”. Drobniało to zgromadzenie po wejściu Moskalów do kongresowej
Polski; z nim razem drobniał i ustawał interes opozycji zasejmowej przeciwko wszelkiemu
złemu, które z gruntu podkopywało sprawę naszej niepodległości.

Są przedsięwzięcia w polityce, które porównywać trzeba z pierwszym wystąpieniem akto-
ra na scenę. I tu, i tam wszystko zależy od pierwszego wrażenia; kto się raz pośliznie czy na
tej, czy na tamtej scenie, powinien zniknąć sprzed oczu publiczności na czas przynajmniej tak
długi, aby zapomniano, jak źle był przyjęty. Towarzystwo Patriotyczne nie czuło tej prawdy;
nie uorganizowane i celu swego nie pojmujące, bez charakteru i wyobrażeń politycznych, bez
wziętości w Warszawie i związków z ludem, wzgardzone od sejmu i rządu, nie przestało jed-
nak egzystować po odejściu swych założycieli. Prawiło o drobnostkach; zrazu plotki, następ-
nie potwarze wyłącznie je zajmowały; uchwalało adresy do rozmaitych osób, które potem
odsądzało od czci i wiary; było śmieszne, nadęte i świegotliwe.

Na przemiany pomiotło obozu albo sejmowych fakcyj, cierpliwie znosiło to zgromadzenie,
że mu przypisywano wszystkie nieszczęścia, które tylko z winy izby i rządu wypływały.
Mieli Żydzi w starych czasach ten osobliwy obyczaj, jak opiewają księgi Talmudu, że się w
synagodze z grzechów swoich przed kozłem spowiadali, a wyspowiadawszy się, zabijali go
niemiłosiernie jako winowajcę. Tym ofiarnym kozłem grzeszników rewolucji naszej było
Towarzystwo Patriotyczne. Wołyń nie powstał! „Jakże miał powstać (mówiono w głównym
sztabie i na sejmie po przejściu korpusu Dwernickiego do Galicji), kiedy członkowie Towa-
rzystwa Patriotycznego szlachtę wołyńską w pień wyciąć chcieli?” Nie uznawały Polski obce
mocarstwa! „Jakże ją uznać mają (zawołało jednomyślnie nasze ciało dyplomatyczne), kiedy
Towarzystwo Patriotyczne straszy Metternicha i Ancillona, kiedy niepokoi Austrią i Prusy,
kiedy prezes Towarzystwa jest także członkiem rządu?” Zabrakło na koniec pieniędzy w
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skarbie, a nikt nie chciał pożyczyć powstającemu narodowi! „Jakże ma kto pożyczyć (mówili
polscy Turgotowie i Neckery), kiedy Towarzystwo Patriotyczne rząd dyskredytuje?” Przy-
chodziły od ajentów naszych listy z Wiednia, z Paryża i Londynu, wszystkie jednakiej treści:
że gdyby nie Towarzystwo Patriotyczne, to by polska sprawa poszła w górę za granicą.

Cóż sądzić o charakterze, polityce i dowcipie ludzi, którzy ani setnej, ani tysiącznej, ani
milionowej nawet cząstki tego złego zrządzić nie mogąc (bo rzeczywiście nie dostawało im
do tego siły umysłowej i fizycznej) woleli jednak służyć za tarczę tych pocisków niżeli od-
uczyć się  g a d a ć  i imaginacyjne narządzać rusztowania?

Było to zgromadzenie inwalidów rewolucji, którym się zdawało, że stękaniem i jeremia-
dami Polskę z toni wydźwigną.

Nie masz podobno niewdzięczniejszego zatrudnienia na świecie, jak sarkać na błędy i
zdrożności rządów z założonymi rękami! Opozycja pokonana krzepi siły zemdlone  m i l-
c z ą c; a jeśli się pod ziemię skryje w swej porze, wtedy dopiero zaczyna być straszna dla
sprawców nieszczęść, którym zapobiec nie mogła. Bądź wzgląd na tę prawdę czy też instynkt
własnego nicestwa, dość, że kilku członków Towarzystwa Patriotycznego rozwiązać je usiło-
wało po bitwie ostrołęckiej. Sporządzono nawet akt rozwiązania. Dlaczego się Lelewel sprze-
ciwił temu zbawiennemu zamiarowi? – nie pojmuję; to tylko pewna, że napisał protestacją, w
której dowodzi, że Towarzystwo Patriotyczne jest potrzebne i że go rozwiązywać nikt nie ma
prawa; krok równie hazardowny, jak niepolityczny, bo nie było lepszej nad tę sposobności
zakończenia farsy, do której umyślnie przeciwnicy Lelewela większą, niżeli zasługiwała, wa-
gę przywięzywali.

W ogólności (i ten jest stanowczy punkt, z którego ja przynajmniej uważając Towarzystwo
Patriotyczne byłem i jestem jego nieprzyjacielem) złe rosło do niezmiernego ogromu z winy
nie Towarzystwa Patriotycznego, lecz sejmu i rządu; w miarę nieszczęść rosło także oburze-
nie w stolicy i obozie; ale Towarzystwo Patriotyczne niepopularnością swoją, charakterem
indywidualnym, postępkami i nierozsądkiem znacznej liczby swych członków tak dalece
skompromitowało ledwo nie całą opozycją przeciwko sejmowi i rządowi, że  n i k t  n i e
c h c i a ł, n i k t  n a  k o n i e c  n i e  ś m i a ł  zawładnąć owym słusznym oburzeniem, upo-
rządkować je i z niego wyciągnąć potrzebną siłę do nadania sprawie właściwego kierunku,
choćby z a  p o m o c ą  n o w e j  r e w o l u c j i, której, niestety! zbawienie kraju potrzebo-
wało. Wyraz tak prawdziwy i tak zasłużony: „Honoratka”, zbijał z toru na j energiczniejszych
ludzi; oznaczał bowiem obywateli statystów, którzy politykę zapijali; oznaczał kazanie w
kawiarni, a w publicznym zgromadzeniu rozmaitego, karczemnego gwaru dziwną mieszani-
nę; oznaczał np. Gołka171, polityków w rewerendach zbryzganych błotem, z nie ogolonymi
brodami, na koniec taką wymowę charakteryzował, jaką członkowie Towarzystwa Patrio-
tycznego z sali redutowejdo Francji unieśli i jaką niedawno święcili tu w Paryżu rocznicę 29
listopada. Wszystko to odstraszało! I w Polszcze, nie tylko w samej Francji, śmieszność bar-
dzo wiele może; obawa znalezienia się między zastępami zgiełkliwej „Honoratki”, między
figurami flamandzkiej szkoły, pośród grup Wandyka ukracała prawdziwą rewolucję za okre-
sem tego zgromadzenia. Z przeproszeniem czytelnika, użyję tu wyrazu mniej zapewne przy-
zwoitego, lecz dobitnie oddającego, co chcę powiedzieć: oto Towarzystwo Patriotyczne sobą
z b ł a ź- n i ł o  publiczne nieukontentowanie.

Wspomniałem w artykule o przyczynach nocy 15 sierpnia, jaką rolę grało to sławne zgro-
madzenie w rozterkach sejmowych między reformistami i antyreformistami. Przechylając się
razem z drukiem na stronę przeciwników reformy służyło” gorliwie i szczerze jednej części
sejmu z uszczerbkiem drugiej, choć było postanowione dla pokonania obudwu. Nie szło wte-
dy Towarzystwu Patriotycznemu i jego pisarzom o niepodległość Polski, której bez  z m i a-
                                                

171 Obywatel Gołek był jedną z najoryginalniejszych figur Towarzystwa Patriotycznego. Stronnictwo Zjed-
noczenia sprawiło mu kontusz, karabelę i czapkę. Przeciwnicy zaś Zjednoczenia wydrukowali oddzielnie jednę
jego mowę, wraz z dedykacją do pułkownika Szyrmy.
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n y  rządu niepodobna było ratować, ale o to jedynie, żeby spór między stronnikami Skrzy-
neckiego i Niemojowskich rozstrzygnąć z korzyścią ostatnich. Zapomniało Towarzystwo w
tej walce między dwoma głównymi elementami naszej izby, między arystokracją austriackie-
go, pruskiego lub moskiewskiego autoramentu a zasługami i ideami opozycji Kongresowego
Królestwa, że te obadwa systemata zarówno były szkodliwe.

Takie było Towarzystwo Patriotyczne! Daleko, bardzo daleko odskoczyło od głównego
zamiaru swoich założycieli; jako instrument jednej partii sejmowej zbyt wyraźnym różniło się
licem od początkowego klubu, żeby te dwa zgromadzenia ktokolwiek z znających historią
rewolucji polskiej za  j e d n o  mógł uważać.

Z tego wszystkiego nietrudno wykalkulować, j a k i  udział miało Towarzystwo Patrio-
tyczne w wypadkach 15 sierpnia. Taki, jaki tylko mieć mogło, a zatem równie  p o d r z ę d-
n y  jak w owych niesnaskach sejmowych. W czerwcu dopomogło antyreformistom zwycię-
żyć reformę, w sierpniu pomogło ludowi warszawskiemu powiesić szpiegów, których rząd
obronić nie mógł. Zdawało się Towarzystwu Patriotycznemu, że przy tej okazji potrafi przy-
brać ton i maniery pierwszego klubu; to jedynie spowodowało jego członków, że się całym
tłumem wysypali ku wieczorowi 15 sierpnia do pałacu rządowego. Stąd postępując Krakow-
skim Przedmieściem ku kolumnie Zygmuntowej prowadzili pospólstwo do Zamku, do wię-
zienia Bukowskiego i Jankowskiego. Niektórzy nawet, jak powiadano, czynniejszy jeszcze
udział mieli w rosnącym zamieszaniu. I na tych to faktach opierają niektórzy Polacy wniosek,
że noc 15 sierpnia była dziełem Towarzystwa Patriotycznego! Historia odrzuci ich zdanie.
Powie ona w swoim czasie, że co innego jest być autorem nocy 15 sierpnia, a co innego jej
katem.172

Paryż, dn. 13 lutego

                                                
172 Towarzystwo Patriotyczne dało się z tym nieraz słyszeć i w Warszawie po nocy 15-go, i za granicą, iż

rzeź tej nocy o kilka dni wcześniej przyszła do skutku, niżeli Towarzystwo zamierzało, że wcale  i n n a  r z e c z
była napięta, że gdyby nie ta noc, to by powieszenie szpiegów było tylko początkiem i hasłem daleko  p o l i-
t y c z n i e j s z y c h  mordów itd. Dalej powiadają członkowie Towarzystwa, że na taki przypadek mieli już
n o w y  rząd gotowy, konwencją z dwudziestu kilku osób złożoną, między którymi miało się także znajdować
dziewięciu wiceprezydentów.



221

Skutki nocy 15 sierpnia

KRUKOWIECKI

Pamiętnik Emigracji Polskiej. 25 marca 1833. Kazimierz I Wielki

Powstanie nasze niedługo trwało, lecz prędzej podobno i więcej wypotrzebowało, starło
imion zaleconych narodowi, dawnych i nowszych zasług, reputacji prawdziwych i sztucz-
nych, niżeli inne krwawsze, wewnątrz gwałtowniejsze wstrząśnienia rewolucyjne w czasie tak
krótkim. Co bądź okazalszego wziętością i majątkiem lub we względzie koneksyj prywatnych
dalej sięgających sprawa kraju spod cienia wychyliła, wszystko to za ukazaniem się swoim
albo natychmiast przebrzmiało, albo rozpływało się z wolna jak para w powietrzu; tak dalece,
że kiedy Krukowiecki dochodził do kresu swej ambicji, już wtedy prawie nikogo nie było
między ludźmi, którzy w Polszcze nigdy nadaremnie nie rościli sobie prawa do znaczenia i
władzy, co by przed nim mógł zasiąść na pierwszym miejscu w rządzie lub objąć dowództwo
nad wojskiem. Najlepszym, bo niezaprzeczonym tego dowodem jest misja Zwierkowskiego
od Rządu Narodowego do obozu, na dniu 15 sierpnia, przed rozruchem. w stolicy, odprawio-
na bez skutku. Obchodził deputowany warszawski koleją wielu jenerałów, każdemu z osobna,
tak aby jeden o drugim nie wiedział, ofiarując nominacją na naczelnego wodza, lecz nikt jej
przyjąć nie chciał. Małachowski, towarzysz Kościuszki, weteran spod Racławic, podeszłym
wymawiał się wiekiem; Prądzyński niesnaskami w armii, rozprzężeniem karności; Łubieński
słabością zdrowia, niezdatnością itd. Epoka była wielka, a systema osób, które my, Polacy,
zawsze na czoło wysadzamy, z gruntu wyczerpane. Po bitwie ostrołęckiej mogli ci członko-
wie izby, których kaliszanami zwano wobec partii arystokratyczno-dyplomatycznej, odjąć
dowództwo Skrzyneckiemu; była to nawet w ich systemacie pora najwłaściwsza mianowania
Umińskiego wodzem naczelnym. Według naturalnej taktyki parlamentowej powinni byli w
nim widzieć najmocniejszą, bo zbrojną, podporę swojej teorii w izbie co do rządu złożonego z
różnych opinij i swego wpływu za izbą; tak jak Skrzynecki był zbrojną podporą ich przeciw-
ników, torysów naszego sejmu. Umiński zgadzał się z Prądzyńskim, co na los wojny najzba-
wienniejszy wpływ wywrzeć mogło, umiał cenić jego talent, jego wysokie pojęcia wojskowe,
dotąd tak źle wykonywane. Odważny w bitwach, w służbie ostry, z takim szefem sztabu, z tą
porywczością, która ludzi pewnego hartu skłania w ostatecznym niebezpieczeństwie do zary-
zykowania wszystkiego dla uratowania wszystkiego, byłby, mimo bardzo wielu niechętnych,
silniej zapewne w owej epoce niżeli potem w Płocku, kiedy się wszystko ze szwu rozpruwało,
zdołał dźwignąć sprawę ojczystą, którą bronić przybył na pola grochowskie z pruskiego wię-
zienia. Lecz nie korzystano w izbie z tej chwili przez niekonsekwencją i nieśmiałość w wła-
snym systemacie, która wszelkie nasze polityczne zatargi charakteryzuje. Dlaczego z
uszczerbkiem równie dotkliwym dla publicznego interesu, a w okoliczności bardziej jeszcze
naglącej, Dembiński po powrocie swoim z Litwy nie utrzymał się na tym punkcie, iżby w
jego przytomności bardzo trudno było wyjść Krukowieckiemu z roli niebezpiecznego wpraw-
dzie, lecz  p o d r z ę d n e g o  malkontenta? – kilkakrotnie namieniłem w tym piśmie. Na
koniec, czego rewolucja nie zużyła lub nie odczarowała, to zginęło w wojnie: Ludwik Kicki i
Henryk Kamiński, kochani od żołnierza, poważani od całego narodu, polegli pod Ostrołęką.
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Austria więziła Dwernickiego; Chłopicki, Szembek od dawna zniknęli. Nie było tedy nikogo
w obrębie zakreślonym tymi liniami. Że w innej sferze, w partii zwanej rewolucyjną, od 29
listopada nie miał i  n i e  m ó g ł  mieć Krukowiecki równego sobie współzawodnika, nie
potrzebuję przekonywać o tym znających historią naszego powstania. Od początku rewolucji
bardziej się lękano jej autorów jak zewnętrznego nieprzyjaciela. Entuzjazm sławy, natchnie-
nie śmiałego przedsięwzięcia, pociąg do wielkich rzeczy, w kolebce zgwałcone, zniechęcone,
przez cały ciąg powstania zostawały za granicą władzy. Talent się kształci i niejako do lotu
wyrabia w akcji, na scenie, nie za kulisami; trzeba go szukać, odgadywać, nie spotykać tra-
funkiem, tym bardziej zrażać. Gdzie potrzeba było być albo jenerałem, albo posłem, albo
przynajmniej hrabią, żeby bez związków prywatnych, upokarzającego poplecznictwa i wiel-
kiego majątku rozpocząć zawód publiczny, tam ledwo nie to wszystko, co by sprawę kraju
przywiedzioną do rozpaczy ratować, zbawić mogło niezwykłymi środkami, musiało być z
przyczyn naturalnych nieznane, wątłe, drobne. W porządku takich wyobrażeń, którymi nie-
jedna rewolucja zginęła na świecie, które jednak nigdzie tak wyłącznie i przeważnie jak w
Polszcze nie panują, w dyskredycie opinii, środków i osób rewolucyjnych z jednej strony, a z
drugiej w wyrównywającym tamtemu dyskredycie znanych imion, drogo przepłaconych za-
sług i innych gwarancji, nie mógł dłużej Krukowiecki samego siebie bez skutku uważać i
innym wystawiać za człowieka niezbędnego. Był nim rzeczywiście w owej porze.

Jego indywidualny charakter zbyt wyraźnie się objawił, nadto ważny wpływ miał na
przedostatnie chwile sprawy kraju w owej krótkiej, lecz pamiętnej epoce między 15 sierpnia i
8 września, żeby go tu ściśle oznaczyć i w prawdziwszym jak dotąd świetle wystawić nie na-
leżało. Do rzędu tych ludzi, którymi w każdym kraju obcy pan, narzucony despota łatwiej
rządzić może niżeli rodak z woli narodu, którzy w Polszcze przed rewolucją umieli ulegać
carewiczowi nie nadskakując mu, a po rewolucji nikomu z równych sobie posłusznymi być
nie chcieli, trzeba policzyć i Krukowieckiego. Pokazywał on, gdy dyktatura ustępowała z
placu, wielką ochotę objęcia naczelnego dowództwa, bardziej dlatego, żeby między równymi
sobie nie mieć nikogo nad  s o b ą, niżeli z przekonania o własnej nad innymi wyższości co
do sztuki wojennej. U niego patriotyzm był tylko ambicją. Takie charaktery służą czasem
gorliwie pospolitemu dobru nie z innej pobudki, tylko żeby się nikomu nie dać uprzedzić w
tym zawodzie. Że takich charakterów było bardzo wiele między wyższymi oficerami w woj-
sku polskim, przekonywa wybór Radziwiłła, którego sejm dlatego jedynie mianował wodzem
naczelnym, żeby przez wyniesienie na ten stopień jednego z jenerałów w czynnej służbie
wszystkich innych nie obrazić.

W bitwie 25 lutego wolał Krukowiecki narazić los armii niżeli przyłożyć się do sta-
nowczego zwycięstwa, które by utwierdziło wojskową reputację Chłopickiego. Gdy mu to
potem wymawiano, gdy mu przypominano, że obiecał słuchać nawet dobosza, jeśliby izba
postawiła dobosza na czele wojska, odpowiedział: „Dałem słowo honoru, że będę słuchać
dobosza, ale nie gramatyki i poetyki!!” Przez gramatykę rozumiał Mrozińskiego, a przez po-
etykę Morawskiego, którzy się w sztabie Radziwiłła i Chłopickiego znajdowali.

Skrzynecki bardzo politycznie postąpił sobie poruczając po objęciu naczelnego dowództwa
rządy stolicy Krukowieckiemu, który by w polu przez upór, zazdrość i dumę nigdy na czas
jego rozkazów nie wykonał i zawsze starał się mu przeszkadzać niesubordynacją w powodze-
niu, a krytyką w nieszczęściu. Jako gubernator Warszawy był na swoim miejscu, przestrzegał
ścisłego porządku w mieście, barykadował ulice; o barykadach i minach prochowych często
pisywał w gazetach, które Moskale z uwagą czytali, szpiegów prędko karał, co mu jednało
przychylność pospolitego ludu; stał się postrachem Gwardii Narodowej i nadliczbowych ofi-
cerów; lustrował lazarety i przechodzące przez Warszawę rezerwy do obozu. Słowem okazał
talent, przytomność umysłu i przywiązanie do sprawy. Wspominam o tym, ponieważ guber-
natorstwo przetorowało drogę Krukowieckiemu do następnego zawodu.
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Zwycięstwa pod Wawrem i Dębem sprawiły na nim nie najlepsze wrażenie; postrzegał z
dala, że w Skrzyneckim dojrzewa mąż znamienity dla sprawy narodu. Z obowiązku guberna-
tora musiał być mistrzem ceremonii jego tryumfu! To duszę namiętnego starca na wskroś
przebodło; musiał oprowadzać po ulicach działa i sztandary, których nie zdobył. Tego nie
mógł przebaczyć Skrzyneckiemu! Okrzyk ludu, niewolnicy, popłoch Dybicza, wszystko to
pomnażało jego zły humor tak dalece, że z gniewem rozpędzał cisnące się tłumy do dziedziń-
ca Prymasowskiego pałacu, gdzie składano trofea oręża polskiego. Wtenczas jednego z na-
trętniejszych widzów sam szpadą uderzył wobec licznej publiczności. Żeby się poszczęścić
miało komu innemu bez niego, żeby kto inny, nie on, Polskę mógł zbawić przy oklaskach
całej Europy, tego Krukowiecki nie pojmował, bo tego sobie nie życzył. Za złe poczytywał
fortunie, że się uśmiechnęła Skrzyneckiemu, i czekał tylko sposobniejszej pory, żeby go za to
ukarać. Ciągłe niepowodzenia od bitwy ostrołęckiej nadały tej partykularnej niechęci, tej ob-
rażonej dumie charakter prawej opozycji w interesie publicznym. Osobistą urazę wzięto za
patriotyzm. Mylą się ci, którzy sądzą, że Krukowiecki knował potajemne spiski, on jawnie
konspirował, najpierw sam jeden, a gdy Skrzynecki trwał ciągle w nieczynności politycznej i
militarnej, wespół z całym narodem. Po bitwie ostrołęckiej wystawił naczelnego wodza za
najniezdolniejszego człowieka, po wyprawie na Rydigiera za zdrajcę kraju, a po przejściu
Paszkiewicza przez Wisłę mówił publicznie, „że go powiesić każe”.

Inni skradali się do władzy, on szedł do tego otwarcie, przebojem, nie zaniedbując niczego,
co by mu u ludzi dobrej wiary zjednać mogło to mniemanie, że sprawa w jego ręku weźmie
lepszy kierunek. Ostatni Rząd Narodowy w Zakroczymiu, którego zeznanie pod tym wzglę-
dem jest bardzo ważne, tak się wyraża o Krukowieckim w „Gazecie Narodowej” z dnia 19
września 1831 roku: „Był wpośród nas człowiek, który nie spotkał na ulicy żołnierza, żeby go
nie zaczepił i  n i e  z a p e w n i a ł, że on jeden w stanie jest poprowadzić go tam, gdzie go
czeka zwycięstwo lub śmierć chlubna; nie spotkał obywatela, żeby mu nie przypominał, że
wszelkie układy z Rosją są próżne i zbrodnicze, że nigdy żadnych nie dotrzymała i nie do-
trzyma. Oddalony przez zeszłego wodza zdawał się tym samym nową stawiać rękojmią prze-
ciwko układom, którym nigdy lud nie ufał i których jakby przez jakieś przeczucie więcej się
lękał niż najdotkliwszych klęsk w otwartym boju... Tym człowiekiem był jenerał Krukowiec-
ki, który w czasie swego gubernatorstwa liczne wielkiej czynności dawał dowody” (Okólnik
do misji polskich).

Systematyczność, którą od początku powstania ściśle zachowywano w wojnie i w polityce
wewnętrznej, przywiodła interes narodowy do tego zemdlenia, do tej apatii, że go tylko przez
nagłe przełamanie wszelkiej rutyny, przez brak wszelkiego systematu ratować było można.
Polska w granicach jednej mili kwadratowej potrzebowała na koniec  a w a n t u r n i k a, że-
by zostać mocarstwem albo przynajmniej zginąć z chwałą. Nie wszystko skończyło się z
kampanią Skrzyneckiego, zostawały jeszcze wielkie rzeczy, wielkie dzieła godne rozpaczy
konającego ludu! Mogliśmy Paszkiewicza pogrzebać pod okopami Warszawy albo w jej roz-
walinach, stolicę w ostatecznym razie zburzyć, spalić lub w powietrze wysadzić, potem kraj
naokoło spustoszyć pożogą, zniszczyć kolosalnym wandalizmem narodowego oporu, naresz-
cie rozbić się na drobne oddziały, koczować po lasach i za Bugiem wznowić czasy konfede-
rackie. Spomiędzy wszystkich hrabiów austriackich i pruskich, ze wszystkich pedantów stra-
tegii, ze wszystkich ideologów polityki, którzy sprawę Polski przywiedli do tego stanu, jeden
Krukowiecki, taki, jakim był wówczas albo przynajmniej za jakiegośmy go poczytywali,
zdawał się mimo podeszłych lat swoich zdolnym do tych szalonych, ale koniecznych i ol-
brzymich kroków! Był niewątpliwie w dotychczasowym postępowaniu swoim, w oświadcze-
niach, w obietnicach najwięcej rewolucyjny; jego popędliwość, jego sarkazmy, jego impozy-
cja we wszystkim, co czynił i mówił, rzeczywiście niejedną miarą rymowały z deorganizacją,
z pojęciami rozpaczy, z potrzebą ostatniego wysilenia. Któż mógł przewidzieć albo odgadnąć,
co nastąpi? Kiedy inni zapowiadali, że nie odmienia dotychczasowego trybu postępowania,
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on uroczyście i jawnie wszystkich zaręczał, że objąwszy władzę natychmiast wszystko od-
mieni, z gruntu zburzy budowę wzniesioną przez Skrzyneckiego w wojsku, tych bez zwłoki
usunie, którzy się pokazali niezdatnymi w jakiejkolwiek części służby publicznej, a tych
przykładnie ukarać nie omieszka, którzy złą wolą mieli; mianowicie zaś, że się otoczy, bez
względu na sejm, ludźmi młodymi, światłymi, energicznymi i wszelkie koterie, wszelkie ka-
bały przemocą potłumi. „Izba nie pozwoli jenerałowi działać w tym duchu” – mówiono mu
na kilka dni przed 15 sierpnia; „c o  m i  t a m  i z b a – odpowiedział Krukowiecki – n a-
u c z y ł b y m  ja ich, gdyby się mieszać chcieli do mego rządu, dość się narządzili, nie dam
im kraju zgubić do reszty!” Mówił to w przekonaniu, że niezawodnie kolej rządzenia na niego
przyjść musi. Istotnie, same wypadki niosły go do steru, jeszcze przed 15 sierpnia było rzeczą
pewną, że go obejmie. Naprzód oznajmiał, jak go sprawować zamierza. Czynił to jawnie, bo
jak ze wszystkiego, co tu powiedziałem, pokazuje się, że konspirować nie potrzebował.

Ogólnie rzecz biorąc, postępowanie Krukowieckiego przed 15 sierpnia nic skrytego, nic
zdrożnego w sobie nie miało. Korzystał z nieszczęść zrządzonych przez swych przeciwników
ku pomnożeniu własnej wziętości. Dopiero gdy rzeczy doźrzały, wśród zamieszania zaczyna
stawiać kroki oznaczające człowieka ambitnego. Zręcznie i prędko uchwycił władzę osiero-
coną na bruku. Ranek świtający po rzezi zastał go na koniu wśród tłumów pospólstwa i stra-
ży. Już wtedy Warszawa, Polska do niego należała! Co mógł, to najlepiej dowodzi, że tej no-
cy sam siebie zrobił gubernatorem, a potem wezwał rząd, aby go potwierdził w tej władzy.
Rząd pięciu natychmiast przysłał mu nominacją.

Jak gubernatorem kazał się mianować rządowi, tak następnie prezesem  n o w e g o  r z ą-
d u  sejmowi. Przestraszył posłów, a szczególniej reformistów, pokazując im przez samego
siebie ułożoną  l i s t ę  arystokratów sejmowych, Których niby lud powiesić zamierzał. Nigdy
trwoga na próżno do sejmujących nie przemawiała w wewnętrznych wstrząśnieniach. Tę wła-
sność mają wszystkie ciała reprezentacyjne w dzisiejszej Europie, że je łatwiej można w błąd
wprawić i przerazić niżeli jednego, choćby też najbojaźliwszego, człowieka. Sejm, który
wszystko sankcjonował, co się stało de facto, który przez cały ciąg powstania znajdował się
zewnątrz ogólnego ruchu, nie odstąpił od tej teorii i w wyborze Krukowieckiego. Mianował
go prezesem rządu, bo już nim był przed tą nominacją.

MIASTO

Lud powstający niechaj będzie na kształt padalca, który rozpłatany żyje w każdym kawał-
ku, w najdrobniejszej nieledwie cząstce swojej. Taka jest nasza rewolucja, nigdzie nie powin-
na była mieć swego środka. Kto da serce jakiej rzeczy, podaje zarazem sposób zabicia jej od
jednego razu przez uderzenie w ten  j e d e n  p u n k t  śmiertelny. Zwykle insurekcja rozpo-
ściera się na obszerniejszych przestrzeniach; potrzebuje stepów, jak rewolucja społeczna bru-
ku. Charakterem dawniejszych powstań w Polszcze było coś scytyjskiego, nomadycznego.
Lud tak szeroko rozsiany, wiejski, konny, bogobojny, moralny inaczej nie wojuje. Tym jed-
nym tylko środkiem unieśmiertelnia wojnę z nieprzyjacielem, który ją systematycznie prowa-
dzić musi.

Taka była  i d e a  p o w s t a n i a  w związku rewolucyjnym przed 29-ym, którego
wszystkie plany, wszystkie kombinacje zasadzały się na działaniach zaczepnych.

Centralizacja w powstaniu jest daleko szkodliwsza jak w zwyczajnym stanie rzeczy. Nig-
dy, nigdy Polska nie powinna była w rewolucji naszej zależeć od Warszawy. Kraj w mieście,
sprawa na bruku zawsze u nas zmaleją, zbękarcieją.

Z tym wszystkim, ponieważ za staraniem ludzi przewrotnych albo obłąkanych rzecz od
początku poszła taką koleją, że rewolucja, straciwszy dwa miesiące czasu, wybiegać tylko z
rogatek warszawskich i zawsze się ku nim zwracać musiała: ponieważ rzeka bystra i szeroka
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przedzielała nas od nieprzyjaciela i reszty Polski, a w stolicy zajmującej nad nią korzystne
położenie był główny skład wszelakich materiałów, fabryk itd. (lubo z większym pożytkiem
wojny mogło się to było w części przynajmniej znajdować w jednej z twierdz naszych lub w
obudwu); ponieważ na koniec tak przyzwyczailiśmy powstańca polskiego i regularnego żoł-
nierza, że póki się patrzał na Warszawę od Pragi lub Raszyna, poty nie wątpił o zbawieniu
ojczyzny; dla tych tedy głównych przyczyn, wśród tych okoliczności stolica stała się dla nas
najważniejszym punktem wojennym i, jak już kilkakrotnie nadmieniłem, poczytując to za
źródło wszystkiego złego, t w i e r d z ą  p o w s t a n i a, którą my, bronić usiłowaliśmy, a
Moskale zdobyć. Warszawa  s t a ł a  s i ę  Polską, nie będąc nią ani w konturowym zarysie
rewolucji, ani w wyobrażeniach narodu. Do Polski zamkniętej tym obrębem wszystko ze
wszystkich okolic kraju zmierzało, i odwrotnie, z takiej Polski wszystko się na zewnątrz roiło,
jak z pszczelnego ula. Kampania nasza była tylko oblężeniem jednej fortecy. W tej niepo-
trzebnej i niepolitycznej centralizacji, niezgodnej z historycznymi zasadami ruchomych po-
wstań polskich, wypadało więc koniecznie z ważnych i mnogich pobudek stanu podciągnąć
pod najpierwsze względy wojskowe i polityczne mieszkańców miasta, lud, stolicę.

Gdzie indziej powiedziałem, jakie starania czynili niektórzy patrioci, żeby ukształcić ten
miejski element, i dlaczego nie udało się im pośrednictwu stolicy w sprawie kraju nadać cha-
rakter polityczny. Lud warszawski poważa tylko dwie osoby: wojownika albo kogoś, co z
tłumu pochodząc, z tłumem przestając, wzniósł się nadeń nieograniczonym równych sobie
zaufaniem. Kolega Washyngtona i szewc byli jego ulubieńcami w 94 roku. Chłopicki, gdyby
sam siebie odgadnąć umiał, łatwo byłby się mógł stać tym dla Polski i Warszawy, czym był
Kościuszko; lecz Kilińskiego brakowało stolicy, która dla tej jedynie przyczyny, chociaż była
gniazdem powstania, żadnego jednak udziału w rządzie nie miała.

Masy w krajach  n i e u d z i e l n y c h  jednej tylko rzeczy gwałtownie potrzebują: nie-
podległości. Lud warszawski co do wyobrażeń politycznych ani krokiem naprzód nie postąpił
od 94 roku. Jak wtenczas, tak i teraz jednej tylko rzeczy nienawidził: Moskwy i jej stronni-
ków. To tylko pojmował, że nie był udzielny: z tego jedynie punktu cenił osoby i wypadki.
Obojętny świadek początkowych kontrarewolucyjnych zabiegów, tak sztucznych i powikła-
nych, że ich poczciwi ludzie w masie zrozumieć nie mogli, przebaczał patriotom, którzy się
Lubeckiemu podejść pozwolili, najniebezpieczniejsze błędy.

Kwestie bardziej jeszcze zawikłane, wypływające z walki opinij sejmowych, równie mu
obce były. Obojętnością w tych rozterkach okazywał daleko więcej rozsądku niżeli Towarzy-
stwo Patriotyczne, które chcąc być jego organem służyło jednej partii ze szkodą drugiej, jak
tamta niebezpiecznej.

Warszawa przez cały ciąg powstania zdawała się mówić do wszystkich sektarzy, energu-
menów i intrygantów politycznych: „Kłóćcie się między sobą, niechaj rządzi, kto chce, byle
kraj ocalał.” Lud warszawski w 94 r. powiesił za przykładem wileńskiego kilku  w i e l k i c h
p a n ó w  nie za arystokracją, lecz za to jedynie, iż się z Moskwą porozumiewali. W r. 1831
byłby to samo uczynił, gdyby miał takie przekonanie. Tak myśląc, nie jest jeszcze  j a k o b i-
n e m.

Póki Polska zostaje pod jarzmem moskiewskim, pruskim i austriackim, agenci obcej wła-
dzy, donosiciele, służalcy przemocy mogą być pewni srogiej i gwałtownej zemsty w każdym
wstrząśnieniu; ale nigdy to nie spotka ludzi, których polityczne wyobrażenia więcej szkodzą
Polszcze jak tamtych przedajność. Krótko mówiąc: lud polski karze zdradę, nie teorią, od
zdrady częstokroć niebezpieczniejszą.

Z tej charakterystyki łatwo wyciągnąć wniosek, iż w nocy 15 sierpnia lud warszawski  n i-
k o g o  prócz szpiegów i tych, których mu sam rząd za zdrajców wskazał, jak np. Jankow-
skiego i Bukowskiego, powiesić  n i e  m ó g ł  i nie chciał. Ci, co rozumieli, że dalej się po-
sunie w zamieszaniu, mylili się. Ci członkowie izby, którym się zdawało, że  l i s t a  Kruko-
wieckiego jest prawdziwa, nie znali stolicy.
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Dużo wody wiślanej popłynie do Bałtyku, nim to miasto nauczy się  p r y n c y p i a  ska-
zywać na rusztowanie.

Od początku wojny nienawiść do Moskwy, niechęć przeciwko agentom policji tajnej i
jawnej byłego rządu, niechęć tłumiona przez lat kilkanaście, przybrały w Warszawie charak-
ter wyraźny, oryginalny, mniej więcej zatrważający w systemacie umiarkowania i słodkości
rządów naszych. Na tym tle wyrabiała się nawet literatura pospólstwa, literatura brukowa.
Rożniecki, Szlej, Makrot byli to bohatyrowie niezliczonej liczby ulotnych pisemek, wierszy,
które ulicznicy, ci minnesengerowie i minstrele zemsty popularnej, roznosili, przedawali, po-
wtarzali z pamięci przy śpiewie. W bractwach różańcowych, między cechami, na Starym
Mieście nie pogasły tradycje z czasów Kilińskiego. Jakby się mogła obejść rewolucja bez
powieszenia  z d r a j c ó w, z jakiej przyczyny rząd tak długo trzymał ich w więzieniu? – nie
mogli tego pojąć ludzie prości, poczciwi, koniecznie potrzebujący szubienicy dla wyrażenia
swego patriotyzmu. Nic się nie dzieje od razu w podobnych zdarzeniach. Do sceny gwałtow-
nej, krwawej sposobił się lud stolicy przez cały ciąg powstania. Różne mijały systemata, upa-
dały rządy, kabały: on od początku rewolucji za obrębem tego całego ruchu myślał o tym tyl-
ko, jakby szpiegów powiesić. Po wyprawie pod Łysobyki napisano było na ulicach, na bruku
Warszawy, na czole gminu, że nastąpi, ze musi nastąpić silne wstrząśnienie. Jak w giełdach
europejskich gracze podciągają pod swą rachubę przyszłe wypadki, tak u nas to niechybne
z a m i ę s z a n i e  na parę tygodni przed 15 sierpnia było przedmiotem rozmaitych spekula-
cji.

Dlatego ja powiadam, że na dwa, na trzy dni przed tymi wypadkami egzekucja kilku wi-
nowajców była raczej środkiem stanu z strony rządu niżeli wymiarem sprawiedliwości. Trze-
ba to było uczynić za dekretem, co się bez dekretu koniecznie niezawodnie stać musiało.

Daleki byłem i jestem od zachwalania ekscesu, do którego nigdy nie przebaczone błędy
stanu, wielkie uchybienia militarne, na koniec rozpacz i niebezpieczeństwo niejako przymu-
siły część stołecznej ludności. Głowy myślące tym nawet zaszczyt czynią, którzy je ścinają;
ale krew tak nikczemnych ludzi, jakimi byli ulubieńcy, przyjaciele i słudzy brata cara Miko-
łaja, krew bezbronnych instrumentów jego piętnastoletniej podejrzliwej polityki, na zawsze
pozostanie hańbą rządu, który jej rozlewowi zapobiec nie umiał, będzie skazą niezatartą
sprawy prowadzonej bez ducha, energii i geniuszu, lecz z każdego innego względu wielkiej i
nieposzlakowanej. Z tym wszystkim, jakkolwiek głęboko czuję krzywdę wyrządzoną pu-
blicznemu interesowi tym wykroczeniem przeciwko szlachetności całego narodu, nie mogę
jednak tego tutaj zamilczeć, com powiedział w Warszawie: że zaburzenie 15 sierpnia w na-
szym ówczesnym położeniu miało swoje stronę polityczną, swój oddzielny charakter, swoje
ważność, która nie usprawiedliwiając bynajmniej tego, co się stało, mogła i powinna była
zrządzić skutki  d l a  o b r o n y  bardzo zbawienne. Statystyka stolicy popiera moje zdanie.
Przypomnijmy sobie, że w mieście, gdzie się to działo, była  P o l s k a, a przed szańcami ta-
kiej Polski cała potęga Moskwy. Warszawa mieściła w sobie różne elementa. Mieszkańców
było 120 000173. Z tych 30 000 Żydów; a zatem część prawie trzecia ludności ogólnej, nie
tylko niepotrzebna, ale w postępie coraz ciaśniejszego oblężenia z wielu miar szkodliwa. Da-
lej: 30 000 cudzoziemców, egoistów, tchórzów, złych duchów zostających (a mogłoż to być
inaczej?) pod wpływem ukrytych przyjaciół cara. Z 60 000 resztującej ludności odetnijmy
najmniej 40 000, gdyż w tym dziale umieścić trzeba starców, kobiety, dzieci, kaleków, zgoła
wszystkich niezdolnych do obrony. Zostawało tedy 20 000! Otóż ten fragment ludności rzucił
pod stopy zbliżających się kolumn moskiewskich głowy kilkudziesięciu stronników cara, jak
niegdyś Konwencja głowę Marii Antoniny pod stopy kolumn koalicji! W tym świetle wi-
                                                

173 Kładę to z artykułów, które z podpisem moim umieszczałem w „Dzienniku Powszechnym”. Nie odmie-
niłem mego zdania. Pisma moje w rewolucji drukowane zawsze przytoczyć mogę dla odparcia niesprawiedliwe-
go zarzutu, który mi ktoś uczynił w „Revue Européenne”, że co innego mówiłem i pisałem w Warszawie, a co
innego teraz w Paryżu.
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działem w Warszawie scenę 15 sierpnia. Warszawa swojej dla Mikołaja życzliwości nie mo-
gła wyraźniej okazać. Początki złego ducha, indyferentyzmu, ważenia się na obiedwie strony
nagle przerażone zostały w obliczu wojsk moskiewskich. Polska była w Warszawie, a War-
szawa się zdeklarowała! Tej myśli rozwijać nie potrzebuję.

Nie noc 15 sierpnia, ale to, co się potem stało, jak obaczymy, przywiodło nas wbrew woli
losu do ostatecznego upadku.

Paryż, 15 marca
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Skutki nocy 15 sierpnia

(Dokończenie)

OBRONA

Pamiętnik Emigracji Polskiej. 10 kwietnia 1833. Jadwiga z Kacetów

Sto przeszło dział wielkiego kalibru stało na okopach Warszawy; sto pięćdziesiąt i kilka
było zaprzężonych, które w miarę potrzeby przenosząc się z miejsca na miejsce mogły bronić
każdego zagrożonego punktu tej rozległej linii. Jazda wiele ucierpiała w tej kampanii, była
jednak dostateczna i do służby w oblężeniu, i do ułatwienia dowozu żywności z prawego
brzegu Wisły; dochodziła do 10 000 koni. Piechoty mieliśmy do 50 000, z tych dwie trzecie
części starych żołnierzy, to jest takich, którzy się już nieraz bili. Wszystkie pułki, z małymi
wyjątkami, miały bagnety. Żołnierz ten był nawet lepszy do służby w okopach niżeli w
otwartym polu, dla pewnej w wojsku polskim deorganizacji, którą od bitwy ostrołęckiej po-
większyły niesnaski między dowódzcami, duch partyj, sejmiki obozowe, ciągłe marsze, a
nade wszystko przejście nieprzyjaciela przez Wisłę. Amunicji nie brakowało. Ludwisarnia
pierwszy raz w tej wojnie nowych dział na okopy dostarczać zaczęła. Modlin trzymał w na-
szej mocy bieg rzeki; mały korpus Różyckiego znajdował się w tyle nieprzyjaciela. Wojna
dziwną postać przybrała. Nieprzyjaciel koncentrował się pod Warszawą; cały prawy brzeg
Wisły, a tym samym zabrane prowincje opuścił, to jest: n a m  j e  o d d a w a ł, przerzuciw-
szy na lewy brzeg główne siły swoje. Polska była w Warszawie, lecz żeby zdobyć tę Polskę, i
car moskiewski potęgę swoję zawrzeć musiał w jednym obozie. Kolos Północy był w armii
Paszkiewicza, jedynej, ostatniej, której nie ulec przez sześć, ośm, najwięcej dziesięć tygodni
pod stolicą na jedno wychodziło, co ją zwyciężyć i zarazem w niej przywieść do upadku roz-
ległe mocarstwo carów. Mogliśmy się uważać za panów całej Polski od Dniepru po Wisłę,
dla tej naturalnej przyczyny, że od Wisły do ostatecznych kończyn naszego kraju, drugiej i
trzeciej armii, która by go strzegła, nie było. Wyrażając się językiem wojskowych: naszą linią
operacyjną był wtenczas prawy brzeg Wisły, jej frontem Wisła, jej podstawą zabrane prowin-
cje, gdzie w miarę oporu pod Warszawą duch narodowy, powstanie, reakcja odżyć, wzmocnić
się mogły.

W takim składzie rzeczy szło tylko o przedłużenie wojny. „W Warszawie, nie gdzie in-
dziej, bronić się można – mówił Prądzyński (dnia 15 sierpnia). – Chociaż mało w niej żywno-
ści, postaramy się, aby była, przez posłanie dywizji jazdy dla oczyszczenia prawego brzegu
Wisły. Łubieński niechaj będzie głównokomenderującym. Skrzynecki niech dowodzi pie-
chotą. Małachowski i Rybiński, dobrzy jenerałowie piechoty, bronić miasta będą pod do-
wództwem Skrzyneckiego. Bem, dzielny jenerał artylerii, zrobi swoję powinność. Umiński i
Dembiński na czele jazdy uważać będą nieprzyjaciela po skrzydłach. Ramorynie damy korpus
z wyborem kawalerii i piechoty, przejdzie Wisłę, weźmie pontony, odpędzi małe oddziały od
Warszawy, zagrozi nieprzyjacielowi uderzeniem na Brześć. Ja jako szef sztabu pospieszę do
korpusu Ramoryny i w razie potrzeby będę mógł lub w Warszawie stanąć, lub przejść Wisłę,
złączyć się z Różyckim i z tyłu nieprzyjaciela atakować, a tymczasem załoga z Modlina i dy-
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wizja jazdy czynić będzie napady z drugiego boku i z tyłu.” Mówił to Prądzyński pod Ołta-
rzewem, nie wiedząc, co się w Warszawie działo w tej samej chwili. Ten plan wszystko
obejmował; był jedyny w owej porze.

Moskale dwoma tylko sposobami mogli zakończyć tę wojnę: 1. przez zdobycie szturmem
stolicy; albo 2. przez zmuszenie jej głodem do poddania się. Rzeczy przyszły do tego punktu,
że jeśliby się im nie udało wziąć Warszawę pierwszym lub drugim sposobem w czasie krót-
kim, oznaczonym, to jest: w 6 lub 8 tygodniach, monarchia moskiewska przestałaby być eu-
ropejską pod stolicą Polski. Łatwość rozwinienia wewnętrznej fortyfikacji, wojsko liczbą
prawie wyrównywające nieprzyjacielskiemu, duch ludu, niewątpliwa przewaga patriotycznej
części mieszkańców nad obojętną, zniechęconą i życzącą sobie powrotu dawnego porządku
rzeczy, pierwsze odpierały niebezpieczeństwo. W tym przypuszczeniu, w  o b e c n o ś c i
c a ł e g o  w o j s k a, pod dyktaturą rewolucyjną Warszawa była  n i e z d o b y t a. Na to się
zgodzi każdy żołnierz, każdy Polak; że zaś i głodem w moc nieprzyjacielską dostać się nie
mogła, było rzeczą nie mniej widoczną. Część jazdy, piechoty i artylerii, bez znacznego osła-
bienia garnizonu wyprawiona na prawy brzeg Wisły w taką odległość, żeby i stolica została
opatrzoną w żywność, i korpus przelotny zdołał przybyć na czas w razie gwałtownego ataku,
zabezpieczała Warszawę pod tym drugim względem.

Ta myśl Prądzyńskiego przemogła, gdy Krukowiecki objął ster rządu. Dnia 19 sierpnia
rozstrząsano na radzie wojennej zapytanie: „Co począć w tym stanie rzeczy, do którego
przywiódł sprawę jenerał Skrzynecki?” Trzy były opinie. Krukowiecki i Chrzanowski radzili
stoczyć walną bitwę pod Błoniem. Dembiński i Sierawski ewakuować stolicę, ruszyć z głów-
nymi siłami do Litwy i tam dalej prowadzić wojnę. Umiński plan Prądzyńskiego rozwinął.
Pierwsza opinia, o której przekonany jestem, że w szczerości serca objawiona nie była, tylko
tak, jak się zwykle dzieje na radach wojennych, aby innym pozwolić zbijać zdanie, któremu
sami nie ufamy, nie mogła się utrzymać, bo nieprzyjaciel byłby niewątpliwie pokonał nas w
polu, mając daleko liczniejszą artylerią, piechotę lepiej wyćwiczoną, na koniec jak natenczas
jazdę potężniejszą.

Druga opinia czyni zaszczyt jej autorowi, jenerałowi Dembińskiemu: najwięcej może
przypadała do miary z charakterem prawdziwie narodowego powstania, z charakterem tej
wojny scytyjskiej, której śmiałe idee on niedawno tak wymownie rozwinął; wszakże co do
momentu egzekucji i ze względu na obrót, jaki sprawa wzięła od początku, myśl ta, zajmują-
ca, powabna, zbawić by nas wtenczas nie mogła. Gdyby był jenerał Dembiński na radzie wo-
jennej tak powiedział: „W Warszawie utrzymać się nie możemy, więc zburzmy Warszawę (a
przynajmniej to wszystko w tej stolicy, co ją czyniło dotychczas najważniejszym punktem
politycznym i strategicznym) i udajmy się do Litwy, zostawiwszy część wojska w Modlinie”,
w takim razie opinia jego byłaby czymś więcej dla sprawy, jak pięknym romansem, jak po-
ezją wojny. Nie wykonana, nawet odrzucona, pozostałaby na zawsze godnym uważania świa-
dectwem, że między starszymi oficerami w wojsku był mąż, który interesa sprawy publicznej
wielką ogarnął myślą, pojął naturę wojny i naturę stosunków Polski z Moskwą. Ale chcieć
wyjść z Warszawy i  c a ł ą  zostawić Warszawę w mocy nieprzyjaciela z tym wszystkim,
czym stała się na nieszczęście twierdzą naszego powstania, nadzieją żołnierza i teatrem
krwawej sceny gminu, nie byłoż to chcieć nagle wyskoczyć z systematu centralizacji, która
przemogła w tej wojnie? Kto tylko znał stan publicznego interesu w owym czasie, stan woj-
ska polskiego, zgodzi się ze mną na to, że projekt szanowanego jenerała ewakuowania miasta
przed atakiem, to jest: projekt  d e c e n t r a l i z a c j i  bez najwyższej i ostatniej ofiary naro-
dowej, bez dobrowolnego zniszczenia w obliczu nieprzyjaciela  c e n t r a l n e g o  p u n k t u,
był tylko świetną chimerą.

Trzecia tylko opinia, Prądzyńskiego, stósownie do wypadków zmodyfikowana, której re-
prezentantem na radzie wojennej dnia 19-go był Umiński, opinia oparta na tej zasadzie, że
Moskale Warszawy ani szturmem zdobyć, ani ogłodzić nie mogli, przypadała do okoliczności
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i utrzymała się większością. Decyzja rady wojennej z dnia tego poruczała obronę stolicy i
sprawy jednej części wojska polskiego pod okopami, a drugiej na prawym brzegu Wisły. Los
Polski zależał tedy: 1. od obrony wewnętrznej; i 2. zewnętrznej, to jest, od oporu w oblężeniu
i poruszeń oddzielnego korpusu pod komendą Ramoryny.

Te obadwa systemata obrony  w e w n ę t r z n e j  i  z e w n ę t r z n e j  osobno uważać
będę. Zacznę od pierwszego, od rządu w mieście.

Zacznę od administracji Krukowieckiego.
To, co zowiemy stolicą, miastem i ludem miasta, to, co jest brukiem, zawziętością i nie-

przebłaganą zemstą, wzięło na koniec przewagę w powstaniu narodu szlacheckiego, w wojnie
prowadzonej systematycznie i błędnie, w monarchii bez króla, w bezkrólewiu bez monarchii,
w gmatwaninie niczym nie rozplatanych wyobrażeń, po upadku luźnych powstań na Wołyniu,
Litwie i Podolu, po upadku wielu dzielnych korpusów. Została tylko Warszawa, zostały latar-
nie i Krukowiecki. Szubienica była godłem miasta. Jakąkolwiek przyjmiemy zasadę w oce-
nieniu wypadków 15 sierpnia, niechaj je kto gani lub chwali, jak mu się podoba, zawsze jed-
nak, jeżeli ma rozum, przyznać będzie musiał, że do najwyższego stopnia skompromitowały
Warszawę. Pospólstwo wieszając stronników cara, usuwając dyplomatycznego wodza, wy-
wracając rząd sprzeczny z samym sobą, słaby, cichy i łagodny, napisało dekret swej stolicy:
r u i n a  z a  l a t a r n i e, g r u z y  z a  r o z r u c h. Warszawę po tym, co się stało, trzeba
było bronić do upadłego, od domu do domu, od ulicy do ulicy, nareszcie z ziemią porównać.
Po kampanii Chłopickiego i Skrzyneckiego ten, nie inny koniec czekał kolebkę naszego po-
wstania. Tego wymagał interes niepodległości, potrzeba decentralizacji, potrzeba rozprosze-
nia wojny. Moskale Moskwę spalili; nam wypadało zaimponować im takim samym pożarem i
łuną jego wezwać do nowego boju braci zabużańskich, nadniemeńskich, naddnieprowych.
Taka była nowego rządu zagadka! Lud chciał rygoru i sprężystości. Wypadało więc Kruko-
wieckiemu nadać bez zwłoki moc legalną tym objawieniom i z wstrząśnienia 15 sierpnia wy-
snuć tło swej władzy. Nie szło tu o posadzenie w rządzie  o p r a w c ó w  (jak się komuś po-
wiedzieć podobało, gdym to samo pisał w Warszawie), ale o nadanie w nim przewagi miastu i
odstrychnienie się od izby, której publicyści w systemacie oporu prowadzącego do  r o z w a-
l i n, do tej smutnej, lecz wielkiej konsekwencji ich poprzednich błędów, żadną miarą z po-
żytkiem dla sprawy figurować nie mogli. Krukowiecki tego nie uczynił! Opanował ster rządu
i natychmiast zaparł się, że to był winien nocy 15 sierpnia. Żądając sankcji od izby, rzucając
jej w nagrodę kilka tytułów, kilka ministerstw, kilka urywków władzy, poszedł okrzyczaną
drogą wszystkich bękartów losu, którzy wolą zatrzeć niepamięcią własny  b r u d n y  począ-
tek niżeli go wielkimi napiętnować dziełami. Rozruch 15 sierpnia był karą administracji wy-
nikłej z sejmu, przez sejm kontrolowanej. Pod tym względem był rewolucją, przestrogą i na-
uką, jak dalej postępować należało. Najnaturalniejsza polityka i coś więcej niżeli polityka, bo
los kilkunastu milionów nakazywał egzaltować do najwyższego stopnia te dyspozycje opinii,
zalecał natchnąć rozpacz i uorganizować despotyzm anarchii. Możnaż było tego wszystkiego
dokazać w porządku izby? – na to historia niechaj odpowie.

Krukowiecki przed 15 sierpnia obiecywał rzucić się tą drogą. Gdy został prezesem rządu,
wezwał na  o d p o w i e d z i a l n y c h  jego członków kilku posłów, którzy nie mogli go
p r z y m u s i ć  do dotrzymania podobnej obietnicy. Wynikało to z ich charakteru i nauki.

Władza chrzczona pod szubienicą, wykrzesana z bruku, przewierzgnęła się tym kształtem
w sejmową. Rząd gminu chciał być konstytucyjnym. Gubernatorem stolicy mianowano czło-
wieka ze wszystkich wówczas niepopularnych ludzi najniepopularniejszego, znienawidzone-
go w Warszawie.174 Nie tylko, jak w 94 roku, nikt z ludu nie utrzymywał stołecznej masy w
związku z władzą, co nawet doradzał przykład Kościuszki, nie tylko od samego początku
zaniedbano wszystkiego, co uczynić wypadało dla jej uzbrojenia i sfanatyzowania, lecz, co

                                                
174 Gen. Wojciecha Chrzanowskiego.
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gorsza, sektarze najprzeciwniejszych opinij zgodzili się na to, żeby Warszawę zawstydzić,
zniechęcić i upokorzyć przed całą Europą. Straż Bezpieczeństwa, poruczona jednemu z
członków związku Wysockiego, natychmiast odebrana mu została. Bardziej się lękano uspo-
kojonej burzy w mieście niżeli nabitych armat Paszkiewicza, chociaż widzieliśmy, jaką być
mogła i jaką naturę miała anarchia polskiego ludu. Warszawa powinna była zostać drugim
Saguntem, a Krukowiecki w podeszłych latach swoich komendantem takiej twierdzy. Lecz
barykady, miny prochowe, wrzące ołowie i ufortyfikowane gmachy, lecz przygotowania do
szturmu i rozwalin były tylko na papierze! Prezes nowego rządu dał się namówić do roli poli-
cjanta dogorywającego rozruchu. Noc 15 sierpnia tak przeraziła partie sejmowe, tak przestra-
szyła reformistów i antyreformistów, że tamci emigrowali do korpusu Ramoryny, a ci,
wszedłszy do rządu, początki jego oznaczyć starali się najwyraźniejszą protestacją przeciwko
tym wypadkom. Szło w tym po części i o to ministrom nowej władzy, żeby się nie zdawało, z
jak mętnego wyniknęła źródła. Popędliwy i ambitny starzec, dogodziwszy swej partykularnej
niechęci przeciw Skrzyneckiemu, potrzebował ekscytacji, nie hamulca. Ze wszech stron na-
glony, dostał zawrotu głowy, i zamiast działać w duchu pospólstwa, które nic godnego kary
nie widziało w tym, co zaszło, pisał codziennie odezwy dla okazania, że w scenie nocnej żad-
nego nie miał udziału, że to poczytuje za zbrodnią ledwo nie natchnioną przez nieprzyjaciela.

Od tego momentu Warszawa przestała być  n i e z d o b y t ą. Architekt barykad zawiódł
pospólstwo. To wszystko, czym w ogromnym oblężonym mieście większą część ludności do
poddania się skłonnej na wodzy utrzymać było można, zostało nagle ukrócone. Nie wiem, czy
dokładnie myśl moję tłumaczę, powiem więc jeszcze wyraźniej: że Moskale nigdy by nie
śmieli rzucić się na Warszawę wulkaniczną, sfanatyzowaną; ale Warszawę zawstydzoną, po-
niekąd ukaraną za 15 sierpnia, spokojną i cichą mogli bezpiecznie za swą własność jeszcze
przed atakiem poczytywać. „Nikt więcej nie jest ludem jak wojsko” – powiedział Napoleon.
Tę wielką prawdę zastosujmy i do naszego żołnierza. Obóz tracił ducha pod stygnącą stolicą.
Polityka ma swoje odwieczne reguły, których nikt jeszcze bezkarnie nie zgwałcił.

Niechaj się sejm, usprawiedliwia brakiem innego człowieka, naglącymi okolicznościami,
wreszcie i trwogą, że Krukowieckiego na czele nowego rządu postawił! Idzie w tej mierze
jego wymówka. Ale jakże sam przed sobą i potomnością usprawiedliwić zdoła tego rządu
kontrolę, która od tej chwili, jak podobało się zostać Krukowieckiemu emanacją woli sejmu-
jących, już do nich tylko należała? Adoptowali syna nocy 15 sierpnia, przyjmując odpowie-
dzialność za wszelkie jego postępki. Jakże go dozorowali? Żadnego ogniwa systematowi mo-
narchii konstytucyjnej, której sejm przysiągł, nie brakowało. W przytomności ciała prawo-
dawczego był na koniec, jak chcieli uczniowie Benjamina Constant, rząd w jednej osobie nie
odpowiedzialnej z odpowiedzialnymi ministrami. Był prezes reprezentujący króla w radzie
ministrów. Towarzystwo Patriotyczne zamknięto. Ucichły hałasy; Lelewel ustąpił z placu.
Opozycja rewolucyjna twórców 29 listopada, zwyciężona od dawna, głowy podnieść nie mo-
gła; nie miała żadnego kredytu, żadnego znaczenia. Gazety nie tylko nie paraliżowały rządu,
lecz z początku starały mu się nawet ufność zjednać. Cóż to wszystko pomogło? Niechaj każ-
da rewolucja, jeżeli chce, żeby się jej dobrze działo, władzy swojej wszystko odejmie, co
wbija w podniosłość serca najlepszych ludzi. Żadnej ostentacji, żadnego tytułu szumnego,
żadnej pompy! Od tego bardzo wiele zależy. Zamiast ministrów niechaj będą komisarze. Po
odjęciu tytułu zostanie publicznemu urzędowi ciężar, który dźwigać bez błyskotek niejedne-
mu zabraknie odwagi. Jakże Rzym w tej mierze był mądry i wielki! Ogromną władzę sług
swoich wojskowych i cywilnych lichymi pokrywał nazwiskami. Obnażmy rząd z ponęt po-
wierzchownych, a wnet i bez konkurencji, osobliwie w niebezpieczeństwie, napełnią go lu-
dzie chcący władzy dlatego, że wzięli do niej z przyrodzenia wokacją, a nie dlatego  t y l k o,
żeby powiedziano o nich: „Oto się dobrze wykierowali.” Trzeba robić karierę w rewolucji!
Zgoda, ale trzeba się pierwej z samym sobą porachować. Z jakąż myślą weszli do rządu po 15
sierpnia ci członkowie izby, którzy w niej po upadku reformistów największy wpływ mieli?



232

Jak uważali stolicę? Ugruntowaliż w sobie to mocne przekonanie, że bez zniszczenia War-
szawy po najgwałtowniejszym oporze, bez usystematyzowania, że tak rzekę, rozwalin, de-
centralizacja powstania, a tym samym przedłużenie wojny było rzeczą niepodobną? Te pyta-
nia nietrudno rozwiązać. Przyszli do rządu bez żadnej myśli dlatego tylko, żeby być mini-
strami. Wreszcie wzięli dymisją, lecz w jakim momencie? Wtenczas, kiedy już żadnego nie
było ratunku. Sądzili przeto, że Krukowiecki dopiero w czasie szturmu zawiódł ufność pu-
bliczną? Jeżeli takie było ich przekonanie, tym gorzej! Mylili się. Od 15 sierpnia do 8 wrze-
śnia dwadzieścia i trzy dni upłynęło. Trzeba było wiedzieć ministrom o wszystkim, co się
działo w tej epoce. Powinni byli stolicę uwiadomić uroczystą deklaracją, że Krukowiecki nie
jest tym tęgim i śmiałym mężem, za jakiego powszechność go uważała, że władzę opanował
dlatego tylko, aby upokorzyć Skrzyneckiego, a w dowód tego ogłosić, że obronę wewnętrzną
całkiem zaniedbuje, że wojsku żadnych nie dał rozkazów na przypadek ataku, Straż Bezpie-
czeństwa zdeorganizował, ludu nie uzbrajał i na okopy nie wyprowadzał; dalej, że do znisz-
czenia w razie ostatecznym całej lub części Warszawy nie robił żadnych przygotowań, „dru-
giego mostu nie stawiał, efektów175, pontonów i amunicji zawczasu na Pragę nie wyprawiał
lub przynajmniej na wozy nie ładował; na koniec, że korpusowi Ramoryny wbrew decyzji
rady wojennej z dnia 19 sierpnia to za daleko naprzód się posuwać, to za leniwo zbliżać do
stolicy dopuszczał. Mówiąc nawet językiem monarchii konstytucyjnej: ministrowie większo-
ści w każdym z tych przypadków powinni byli wyjść z rządu, zdać rachunek izbie z postępku
swego, oświecić opinią. Taki krok byłby prawdziwie konstytucyjny, wielki, lojalny. Jeszcze
mnogie środki ratunku zostawały. Jenerał Bem, którego opinia jest ważnym argumentem te-
go, co tu powiedziałem, nieraz dał się słyszeć z tymi wyrazami: „Na łożu śmiertelnym utrzy-
mywać będę, że Warszawa była  n i e  d o  w z i ę c i a, gdyby był Krukowiecki komendero-
wał lub komu innemu komenderować kazał.” Kariery, tytuły, powtarzam raz jeszcze, są klę-
ską każdej rewolucji. Gdyby nie było tytułu ministra, abdykacja w potrzebie kraju nie przy-
chodziłaby z taką trudnością ludziom uczciwym. Wtenczas władzę bez tytułu ci tylko spra-
wowaliby na świecie, których urząd w ich własnej opinii ani powiększyć, ani zmniejszyć nie
zdoła.

Nie we dwóch dniach ostatnich, ale we dwudziestu poprzednich Warszawa dostawała się
w moc nieprzyjaciela.

Taki był stan wewnętrznej obrony. Jedna część izby podjęła się kontrolować Krukowiec-
kiego w rządzie, druga, obrażona, jak już napomknąłem, e m i g r o w a ł a  do korpusu Ra-
moryny. Dwa główne naszego sejmu elementa rozdzieliły tym sposobem publiczną siłę mię-
dzy siebie, rozdzieliły staranność około dobra powszechnego. W oblężeniu była partia antyre-
formistów, w wycieczce zaś ich przeciwnicy się znajdowali. Nie wchodzę w operacje korpusu
Ramoryny, jak pominąłem atak i wzięcie Warszawy, bo to wymaga oddzielnego pisma;
wspomnę tylko, bo to wynika z natury rzeczy, że w tym korpusie Coblentz nadreński czy coś
na kształt tego koniecznie być musiało. Ramoryno cudzoziemiec, nie znający języka, mógłże
i s t o t n i e  komenderować oddziałem mającym tylu i tak znakomitych  o c h o t n i k ó w,
którzy datę swej emigracji nie liczą zapewne od przejścia jednej części wojsk polskich do
Galicji, a drugiej do Prus, ale od dawniejszego czasu, od owej fatalnej impresji, jaką na ich
umyśle sprawiła noc 15 sierpnia i fałszywa  l i s t a  Krukowieckiego? Tak jest, w korpusie
Ramoryny było nieukontentowanie. I w rzeczy samej zdawało się, że jakaś ekscentryczna
siła, jakiś popęd odśrodkowy te dwadzieścia tysięcy wojska, wybór armii, unosi w coraz dal-
sze od Warszawy przestrzenie. A kiedy Moskale do szturmu przyrządzenia czynili, wtedy
znowu zdawało się ludziom prostym, ale dobrym, że jakaś głęboka antypatia ten korpus co
moment na drodze wstrzymuje. Ten nieprzełamany wstręt, to opóźnienie czuła z drżeniem
stolica w każdym biwaku Ramoryny, w każdym wytchnieniu jego żołnierza. Napisano było,

                                                
175 przyborów wojskowych
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że cała Polska za waśń sejmową odpowie. Tak się i w starych czasach Rzeczypospolitej na-
szej nieraz działo.
Paryż, dnia 25 marca 1833
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Powstanie podolsko-ukraińskie

Nieprędko zapewne wydarzy się sposobność, abyśmy rozpocząć mieli walkę z nieprzyja-
cielem we 30 000 regularnego i doskonale wyćwiczonego wojska; nie zawsze także będziemy
mieli jak w 29-ym do 48 000 karabinów w naszym arsenale narodowym. Jeżeli znowu po-
wstaniemy, to nie inaczej, jak z kosą i piką, bez dział i karabinów, a ten oręż zdobywać sobie
będziemy musieli. Dlatego ta część powstania, które się wszczęło w tyle armii nieprzyjaciel-
skiej zajętej nad Wisłą przez wojsko narodowe, które się wszczęło bez regularnej broni i ta-
kim tylko, jaki kto miał, orężem przechowanym w domu, strzeleckim, jest niemal dla samego
w przyszłości przykładu ważniejsza od głównych walk na prawym, a potem na lewym brzegu
Wisły. Zdaniem moim kilkuset powstańców walczących śród tych okoliczności z małym od-
działem nieprzyjacielskiego wojska, choćby rozproszeni byli, więcej złego wyrządzało Mo-
skwie niżeli kilkanaście tysięcy regularnego żołnierza narodowego pokonywających daleko
znaczniejsze siły. Jeden szwadron kawalerii narodowej przez obywateli wystawiony w po-
wstaniu prowincjonalnym reprezentuje dywizję, pułk, armią, najmniejsza potyczka bitwę. I
zdaje się, że powstańcy prowincjonalni doskonale pojęli ważność wojny tym sposobem pro-
wadzonej. Wyraża się to w powieściach ich awanturniczych wypraw; kiedy się bowiem 20
lub 30 ścierało z nieprzyjacielem, nazywają oni to  b a t a l i ą, i bardzo sprawiedliwie.

Stan prowincji w ogólności po rozpoczęciu głównej akcji w Warszawie stał się natych-
miast bardzo drażliwym. Naturalnie w jednej części Polski nie mogło się nic ważnego zrobić
bez mocnego wzruszenia współziemian. Stosunki mieszkańców z rządem uległy raptownej
odmianie. Ze strony władz miejscowych było więcej czujności, ze strony obywateli więcej
tajemnicy. I tych, i tamtych wiadomości z Warszawy niezmiernie interesowały. Mówić to
tylko będę o powstaniu ruskim, bo litewskie zupełnie inną cechę nosi na sobie.

Litwa na mocy unii składała część kraju zupełnie i pod wszystkimi względami zlanego w
jedną z Polską. Jej przedniejsze rodziny prawo feudalne zamieniły na równość republikańską
szlachty. Litwa i Polska były to połączone razem dwa potężne narody, które jedynym na
świecie przykładem dobrowolnie jedną całość stanowią. Litwini mają wprawdzie oddzielny
język, którym i szlachta mówi, ale którego w piśmie i w szkołach nie używają, od niepamięt-
nych czasów za język gminu uważają. Język ten zostawiony odłogiem bez literatury, bez żad-
nej uprawy, bez żadnego i pomnika pismowego, służący tylko gminowi, w jego codziennych
stosunkach z panami, znikczemniał i nie stanowi żadnej cechy odrębnej narodowości litew-
skiej. Toż samo można by powiedzieć o Statucie Litewskim. (Jak Konstytucja 3 Maja zastała
i uważała Statut Litewski? Rozebrać.)176 Toż samo o wielu innych lokalnych szczegółach.
Litwini obywatele nie byli to w początkach Polacy koronni z Korony osiedli w Litwie, nie!
Byli to rodowici Litwini, którzy na własnym gruncie zostali Polakami, którzy siebie, swą
ziemię, swe obyczaje i prawa spolszczyli; którzy przyjęli religią katolicką od Polaków, mię-
dzy którymi jednym słowem z koroniarzami nie zachodzi w niczym żadna różnica. Akcent
tylko cokolwiek śpiewny prowincjonalizm zachował, ale ten odcień ma każda ziemia polska.

                                                
176 Na marginesie dopisano: „Zachowała Statut tymczasowo, mając z czasem nadać jedno prawodawstwo dla

całego kraju.”
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Wcale różne od tych zachodzą stosunki pomiędzy Koroną i Rusią. Ruś jest trzecim głów-
nym elementem składowym Polski, elementem, w którym dotąd niezmiernie wiele siły do
nowego powstania zostało, ale który nie tym sposobem jak Litwa wszedł w związek z Polską
i który dotąd nosi na sobie cechę tego odmiennego połączenia z Koroną. (Tu w kilkunastu
wierszach historia Rusi.) Ruś w początkach monarchii bolesławowskiej napadana i wojowana
przez tę monarchią wzywała ją także do pośrednictwa w licznych między własnymi książęta-
mi roztyrkach. Dostarczała ona żon królom polskim. W sto lat po podziale Polski na synów
Krzywoustego, podbita przez Mogołów, przez Litwę oswobodzona i zawojowana – oprócz
królestwa ruskiego dzisiejszej Galicji, które zupełnie było odrębne177 – w tych stosunkach z
Litwą na mocy jej unii połączyła się z Polską. Ziemie ruskie, osobliwie ku kończynom
wschodnim Rzeczypospolitej, otwierały polskim monarchom pole do obszernych nadań. Stąd
obywatele koronni rodem Polacy osiadali na Rusi, nabywali tam rozległe grunta itd. Częścią i
przez migracją mniejszego koronnego obywatelstwa zaludniały się tamte kraje. Wiele z daw-
niejszych przedniejszych rodzin ruskich, mianowicie ze krwi niegdyś panujących tam książąt,
kniaziów, i obrządek łaciński przyjęło, i w gruncie spolszczało, ale nierównie więcej Polaków
przybyło tamtejszej ludności przez wędrówkę, przesiedlenia i nadania. (Tu potrzebna wiado-
mość dokładna o szlachcie ruskiej miejscowej, jej stosunku z Polską na całej Rusi itd.)

Język litewski gminny nie jest nawet słowiańskim dialektem; Litwa pierwiastkowa nie
była nawet słowiańskim plemieniem. Przeciwnie Ruś, w gnieździe swoim najczystsza Sło-
wiańszczyzna, przemawiała i mówi dotąd językiem słowiańskim, który chociaż literatury nie
wydał i naukowo późniejszymi czasy kształcony nie był, wszelako w początkach miał i Pismo
Święte przełożone, i kromki najdawniejsze po rusku. pisane, wreszcie książęta litewscy tym
pociągiem do Słowianszczyzny, który Litwę niesłowiańską charakteryzuje, język ruski przy-
jęli za narodowy język stanu i narodu. (Tu wiadomość o języku ruskim i jego kolejach z bro-
szurki M.P.)

Prócz języka nie wyrobionego, zdolnego jeszcze do wykształcenia, lecz w widokach naszej
potęgi politycznej na przyszłość raczej na zatarcie niżeli na wyrobienie skazanego, miała Ruś
inne jeszcze swej odrębnej narodowości cechy: 1. p r a w a, 2. r e l i g i ą. Najdawniejsze
prawo z r. 1054 Jarosława W., czyli Prawda Ruska, prawo skandynawskie. (Charakteryzować
to prawo, wykazać jego koleje, gdzie i kiedy obowiązywało, kiedy ustało itd.) Religia grecka
– obrządek – tutaj wiadomość o unii etc., o różnicy zachodzącej między tym wyznaniem i
katolickim, dlaczego ta religia, a nie katolicka w tych ziemiach się przyjęła itd.

Z tego wcale odmiennego od Litwy połączenia Rusi z Polską, z tego stosunku między czę-
ścią ludności polskiej i ruskiej na Rusi, z tych wszystkich cech odrębnej narodowości ruskiej
wypadają tedy po rozbiorze kraju dla widoków i środków powstania inne także sposoby uwa-
żania Rusi w ogólności. Na Rusi mniej jest daleko rodowitych Polaków jak Rusinów. Pano-
wie katolicy, właściciele wsi są Polacy, chłop jest Rusinem, gnębionym od wieków przez
pana. Pop jest jego dyrektorem moralnym. Car przez popa wpływa na niego. Rozwinąć te
stosunki i wyobrażenia. Tu politykę Moskwy od Piotra względem całej Rusi wyłożyć dobit-
nie, sumarycznie.

Wyprowadzić z położenia gruntu leśnego w Litwie i błotnistego – płaskiego na Rusi i opo-
czystego różnicę temperamentu, imaginacji i charakteru między Litwinami i Rusinami i tymi
dwoma narodami a Polską. Dokładnie.178

Lecz z drugiej strony (choćby może zdawało się podług tych historycznych dat i podań, iż
Polska w Rusi dlatego, że tam jest więcej Rusinów niżeli Polaków, że – mówię – Polska w
Rusi miała po rozbiorze element swego bytu bardzo szczupły i niepewny) zważywszy, iż
chłop ruski był zawsze niewolnikiem i ciemnym, że przeciwnie Polacy tamtejsi byli zawsze
jego panami, że byli oświeceni, że używali praw obywatelskich, łatwo się przekonamy, iż
                                                

177 W rękopisie słowa ujęte w myślniki dopisane na marginesie.
178 Cały ustęp w rękopisie dopisany na marginesie.
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element polski rodowity w tamtych ziemiach lubo mniej liczny, jednak gdy idzie o powstania
jest przemagający dla obywatelstwa swego oświaty i zamożności. Obywatele Polacy składają
tam Polskę. Oni całą ziemię, całą ludność za sobą porwać mogą, i rzeczywiście porwali – bo
chłop pójdzie za panem, a jeżeli pan chce, to i popa uczyni patriotą. Wreszcie w wyłuszczeniu
tych pojęć bardzo dobitnym powiedzieć: gdyby i tak było (co nie jest), że większość tamtej-
szych nie lgnęła do Polski, czyliż za tym idzie, że przylega do Moskwy? – Bynajmniej, i w
tym miejscu powiedzieć i dowieść, że Moskwa nie potrafiła asymilować sobie tej ludności,
która tym sposobem ani za Polską, ani za Moskwą nie będąc, idzie w neutralności swojej za
tym, co na nią bliższy wpływ wywiera – za panem, za obywatelem polskim.

Wspomniałem już na początku tego dzieła, jak były rządzone przed 29-ym te prowincje.
Moskwa za Katarzyny ścieśniała obywatelstwo (tu przeglądnąć broszurkę niemiecką Podola-
nina). Paweł uchylił ucisk matki. Aleksander dozwolone przez Pawła swobody rozszerzył i
utwierdził, obietnicą połączenia tych prowincji z Polską kongresową obudził uczucia naro-
dowe, które wreszcie w traktacie wiedeńskim przez Europę zastrzeżone, tym mocniej się
podnosiły, gdy je Mikołaj znowu jak Katarzyna gwałtownie wytępić usiłował. Taka jest histo-
ria patriotyzmu i narodowości tych ziem po rozbiorze Polski do 29-go. Wyłożyć ją sumarycz-
nie i dobitnie.

Z władzy obywatela nad chłopami w tamtych okolicach, z zachowanych przez Aleksandra,
przez Mikołaja naruszonych swobód obywatelskich, z wyborów obywatelskich na urzędni-
ków (tu wypytać się o stosunek władzy czysto moskiewskiej, rządowej, względem władzy
obywatelskiej, o stosunek sprawników, horodniczych, zasidatelej z marszałkami powiatowy-
mi itd.) wypadła po 29-ym zarazem i łatwość, i potrzeba zrobienia insurekcji.

Po takim dopiero wstępie, który wypracować trzeba, przystępuję do faktów:
Obywatele podolscy, jak tylko otrzymali wiadomość o wypadkach 29-go, naturalnie byli

tego pewni, iż sprawa ta zajmie wszystkich Polaków pod panowaniem moskiewskim i że
wojska polskie niewątpliwie wkroczą do ich ziemi bez żadnej zwłoki179, w tym mocnym i
słusznym przekonaniu, że Polska bez ich powstania egzystować nie może, zaczynają zaraz we
dwa tygodnie czy trzy po 29-ym czynić zjazdy między sobą i na tych zjazdach stanowią pew-
ne ogólne na przypadek wejścia wojsk polskich przepisy. Postanowili: nasamprzód, iż jaką-
kolwiek władzą rewolucja obierze w Warszawie, oni jej słuchać będą. Każda gubernia miała
mieć swego reprezentanta, czyli naczelnika powstania, aby zaś w tym znoszeniu się uniknąć
sprzecznych z guberni podań do rządu i ile możności stosunki z stolicą usymplifikować, tak
aby nie było lataniny z różnych punktów, co by oczywiście wzburzenie wzbudzało, postano-
wili, aby tylko jeden reprezentant, czyli naczelnik guberni najbliższej Polski, guberni wołyń-
skiej, znosił się z stolicą, inni zaś naczelnicy guberni z nim się w tej mierze porozumiewali.
Prócz naczelnika guberni każdy powiat miał obrać swego naczelnika i dodać mu pomocnika.
Ten naczelnik powiatowy, jako bezpośrednio będący w stosunkach z obywatelstwem, miał
wyrachować, wiele kto w powiecie mógł dać ludzi, koni i pieniędzy. Taki spis każdy naczel-
nik powiatowy miał udzielić naczelnikowi guberni, a ten te wszystkie razem spisy komuni-
kować rządowi narodowemu tudzież donosić temu rządowi o sile nieprzyjaciela będącego w
kraju, jego obrotach, zamysłach itd. Taka już w styczniu była organizacja wybuchnąć mają-
cego powstania uchwalona roztropnością obywatelską. Szła ona z dołu do góry, od obywatel-
stwa prowincjonalnego do rządu. Rząd – tak przynajmniej spodziewali się obywatele – uwia-
domiony o tych krokach, miał dawać stosowne rozkazy naczelnikom guberni, a ci powiato-
wym względem powstania. Wskutek rozkazów rządu każdy powiat przez swego naczelnika
uorganizowany miał rzucić się na miasto powiatowe w jednym czasie we wszystkich powia-
tach, w jednym czasie miały być zabrane wszędzie magazyny, we wszystkich miastach po-
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wstawać nowa powstańska władza miała być ustanowiona. Obywatele przedsiębrali zarazem
uwolnić chłopów, ogłosić równość w obliczu prawa i tę masę do pospolitego ruszenia powołać.

Przezorność obywatelska w tamtych okolicach dalej jeszcze sięgała: aby te przygotowania
nie były za wcześnie odkryte, przyrzekli sobie nawzajem nasamprzód wszelkie rozkazy mo-
skiewskie najściślej wypełniać, podatki jak dotąd wnosić bez oporu, dostarczać rekrutów itd.;
a po wtóre z Moskalami urzędnikami i wojskowymi najgrzeczniej się obchodzić. Wszystko to
zmierzało do tego, żeby prowincje wśród na j czynnie j szych do powstania przygotowań za-
chowywały pozór najgłębszej spokojności.

Nieurodzaj był na Podolu w r. 1830, a zatem przewidując na przypadek powstania gwał-
towną potrzebę zboża, zobowiązują się dobrowolnie zapasów swoich nie sprzedawać ani w
handlu zagranicznym, ani Moskalom, wódki pędzić jak najwięcej, pomnażać swe stada, broń
zakopywać, zakopywać także srebra domowe itd.

Zjazd obywatelski w tamtych stronach jest to rzecz dla Polaków tylko zrozumiała. Posia-
dłości ziemskie w guberniach zabranych są pospolicie rozleglejsze niżeli nad Wisłą, grunt nie
tak podzielony jak w Królestwie, majątki ogromniejsze, w życiu więcej wystawy i okazało-
ści.180 Jeden obywatel 30 i 40 miewa u siebie na polowaniu. Gdy wiadomość o 29-ym doszła
na Podole, był taki zjazd u Jełowickich w powiecie hajsińskim. Natychmiast Aleksander Je-
łowicki, brat Edwarda, marszałka tego powiatu, bierze na siebie zasiągnienie pewniejszych w
tej mierze informacji. W tym celu całą na przestrzeni mil stu Objeżdża okolicą, z szybkością
tylko tamtejszej poczcie i tamtejszej rasie koni właściwą. Obywatele mieli swą pocztę, swe
komunikacje w całym kraju.

Dla sprawy tak pomyślnie zaczętej w Warszawie prowincja ta ogromne nastręczała resur-
sa. W każdej z trzech prowincji ruskich jest powiatów dwanaście. Każdy powiat, kładąc mi-
nimum, mógł wedle obliczenia obywatelskiego w pierwszym porwaniu się do oręża postawić
1000 koni. Więc ogromna masa 36 000 kawalerii na gruncie najwłaściwszym dla tej broni w
jednym okamgnieniu zjawić się mogła w pomoc sprawie narodowej. (Tu wiadomości szcze-
gółowe o rasie tamtejszych koni, o znakomitych stadach, o chowie koni, o ich handlu itd.) W
to nie liczy się piechota, której stosowną liczbę do potrzeby miejscowej także obywatele
uzbroić w piki i kosy mogli, którą uzbroić postanowili. Są, którzy liczbę jazdy w tamtych
stronach dalej jeszcze posuwają: do 50 000.

Lecz pośród tych o rzecz ojczystą zabiegów daremno oczekują ziemie ruskie podejścia ja-
kiego oddziału wojsk polskich. Czyliżby Warszawa tylko dla konstytucji powstała? Czy
mieszkańcom Królestwa nie idzie o Polskę całą i niepodległą? Mnożyły się kwestie na pro-
wincji i ziębiły ducha. Tu dopiero w całej odezwały się mocy skutki wypuszczenia z woj-
skiem carewicza. Tu dopiero ten błąd niezmierny rewolucji 29-go zaczyna być występkiem,
którego się przeciwko ojczyźnie dopuścili ludzie, co wbrew zdrowemu rozumowi sprzeciwili
się uwięzieniu Konstantego. Zamiast polskich chorągiewek po tamtej stronie Bugu zjawia się
oddalona z Warszawy gwardia carewicza z nim samym na czele. Myśl powstania w stolicy,
takim wypaczona jawiskiem, coraz bardziej wikła się przez dalsze rządu koleje. Zrazu dykta-
tor jak w Polszcze kongresowej jednością i energią władzy naczelnej (tymi zwodniczymi wy-
obrażeniami wynalezionymi dla zabicia insurekcji) wszystkie umysły skłania ku sobie. Wielki
wódz, wielki patriota zagłuszał za Bugiem powagą swego imienia głos kilku nieznanych, co
się jego wyniesieniu sprzeciwili w Warszawie. Jego więc bohatyrem, zbawicielem, a niektó-
rych przeciwników jego zdrajcami i Ruś nazywała. Ale to smutne uprzedzenie niedługo
trwało. Gdy po wyjściu carewicza z Królestwa nie tylko żaden oddział wojska narodowego
nie ciągnął ku Bugowi, ale nawet rząd w Warszawie żadnej odezwy do współziemian nie na-
pisał i żadnym ich słowem uroczyście wyrzeczonym do wspólnictwa w tym działaniu nie
wzywał, poczęli i najgorętsi o duchu sprawy, o celach rewolucji 29-go powątpiewać. Ten stan
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powątpiewania z dala przenikającego zamysły dyktatury wyrodził się w otrętwienie, gdy
gruchnęła wieść o negocjacjach Chłopickiego z carem i wyprawieniu Lubeckiego i Jezier-
skiego do Petersburga. „Oni się pogodzą, im idzie tylko o konstytucją, dopną swego, a my
jeśli się zerwiemy, nie poparci przez nich, legniemy ofiarą zawczesnego i nierozsądnego sza-
łu” – taka formowała się lotka na Rusi w sądzie o rzeczy rozpoczętej i nagle wstrzymanej w
Warszawie. Trzeba przyznać, iż mieli racją ci, co tak rozumowali. „Gdyby był zamiar
wskrzeszenia całej Polski – mówiono tam dalej – czyliżby tu nie nadeszło cokolwiek wojska
polskiego, czyliżby wreszcie, nie mogąc posłać wojska, nie wezwano nas przynajmniej sło-
wem braterskim?” Te argumenta wszystko paraliżowały, lecz były tak naturalne, iż ich nikt
zbić nie mógł. Nareszcie powątpiewanie, otrętwienie zamieniło się w rozpacz, w zupełne
zniechęcenie, gdy jeden z emisariuszów Rusi, dotarłszy do samego dyktatora, otrzymał od
niego na swe przełożenia tę pamiętną odpowiedź: „Ani jednej skałki nie mam dla was.”

Ruś przed 29-ym uciskiem absolutyzmu moskiewskiego, zawodem nadziei obudzonych na
kongresie wiedeńskim, a popartych obietnicami chytrego Aleksandra mocno poruszona, przez
poprzednie związki tajne cała prześladowana, przez 29-y do działania nagle zapalona, potem
równie nagle przez uwolnienie carewicza, wyjście carewicza i odpowiedź Chłopickiego
skompromitowana i zdemoralizowana zostawała w tym stanie niepewności, zmitrężenia, wa-
żenia się na obiedwie strony przez cały ciąg dyktatury. Moskale w tym czasie obracając
wzgląd na te prowincje ogłaszają je jako w stanie wojny. Pod pozorem cholery przecinają
komunikacje między guberniami, między powiatami, ledwie nie pomiędzy domami prywat-
nymi, tak że ze wsi do wsi niełatwo było przejeżdżać się obywatelstwu. Nadto ażeby w sa-
mym zaraz początku zapobiec szerzeniu się ducha rewolucyjnego, chwytają i wywożą do
Permy, na Syberią osoby znane z patriotyzmu, mianowicie tych obywateli, którzy o należenie
do dawniejszego Towarzystwa Patriotycznego były posądzone i skompromitowane. (Wymie-
nić tych obywateli.)

Zważywszy na te przeszkody, które zewsząd się mnożyły i utrudzały dobre chęci prowin-
cjonalne, ledwo by nie więcej dziwić się należało temu raczej, iż pomimo tych utrudzeń póź-
niej powstały te ziemie, jak że nie powstały zaraz. Dalszy obrót rzeczy w Warszawie, mani-
fest sejmowy w mnogich po Rusi kursujący odpisach, upadek dyktatury, wyjawiona przeciw-
ko niej publiczna niechęć, odkryte fatalne zamysły, nareszcie wystąpienie sprawy z ciasnego
dotychczasowego stanowiska znowu obudziły myśl obywatelską. Podołanie przystępują do
wyboru naczelnika guberni. Działo się to w lutym u Jełowickiego, marszałka powiatu hajsiń-
skiego. Na propozycją marszałka Jełowickiego obrany jednomyślnie naczelnikiem Sulatycki,
były kapitan wojsk polskich z czasów Napoleona. Sulatycki przez lat sześć sprawował urząd
prezesa drugiego departamentu sądu głównego; zarobił on sobie na zaufanie obywateli, był
dobrze widziany i lubiony powszechnie. W ten moment po wyborze Aleks[ander] Jełow[icki]
udał się z upoważnienia obywateli jako delegowany do Sulatyckiego z prośbą, żeby naczelni-
kostwo przyjął, i z planem organizacji powstania, o którym wyżej wspomniałem. Ten wybór
był trafny, bo łączył w sobie zdanie ledwo nie powszechne, ponieważ w tym samym czasie,
kiedy sześć czy siedem powiatów południowych Podola u Jełowickich przywodzi go do skut-
ku, nie wiedząc o tym junta181 powiatów północnych o 20 mil od Jeł[owickiego] także go
naczelnikiem obrała. Lecz Sulatycki ofiarowanego sobie przez tę juntę naczelnikostwa nie
przyjmuje, dlatego że ludzie, co go tam na północy obrali, byli lekkomyślni, młodzi i nie bar-
dzo tędzy, i nieznani. Dopiero gdy Aleks. Jeł. przybył do Sul., przyjął.

Kiedy się to dzieje, w jednym punkcie Podola przypadek zdarzył, że w tym samym czasie,
prawie jednego dnia, o 12 mil od Jeł., w powiatach winnickim, jampolskim itd. obierają Win-
centego Tyszkiewicza (wiadomość krótka o Tyszkiewiczu). Było tedy dwóch naczelników.
Dla zapobieżenia mogącemu wyniknąć stąd rozdwojeniu Aleks. Jełowicki wpada do Tysz-
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kiewicza (gdzie?) i skłania go w imię sprawy publicznej do złożenia tego urzędu, aby jeden
był naczelnik Sulatycki. (Dlaczego to zrobił Aleks. Jełowicki? Czy Sulatycki miał więcej jak
Tyszkiewicz zdolności? czy więcej zaufania?) Tyszkiewicz znalazł się w tym razie, jak wy-
padało dobremu Polakowi: natychmiast odstąpił od wyboru i pierwszy jako obywatel Podola
Sulatyckiemu ofiarował złożyć przysięgę posłuszeństwa.

W ośm dni potem kwestia o naczelnikostwo znowu musiała być poruszona. Aleks. Jeło-
wicki, który od momentu, jak doszła na Podole wiadomość o wypadkach 29-go, nigdy prawie
z powozu nie wysiadał, ale ciągle jeździł w interesach powstania po całym Podolu, przybywa
do Tyszkiewicza (gdzie?) dla porozumień i. znajduje tam Izydora Sobańskiego, który przy-
wiózł Tyszkiewiczowi wiadomość, że Sulatycki powtórnie abdykował z powodu, iż jest bar-
dzo strzeżony. Tak było w istocie. Przyczyną odstąpienia rzeczywistą, jak się domyślają, był
wpływ na Sulatyckiego ludzi niechętnych powstaniu, mianowicie z partii magnatów, jako to
Komarów, Orłowskich itd. (Te okoliczności dobrze wyjaśnić.) Tyszkiewicz musiał więc
znowu stanąć na czele. Aleks. Jełowicki zaręczył go w imieniu wszystkich powiatów, które
Sulatyckiego obrały, to jest w imieniu południowej części Podola, że z tego powodu nie na-
stąpi żadne rozdwojenie i że wszyscy Tyszkiewiczowi posłusznymi będą. Sobański znajdują-
cy się natenczas u Tyszkiewicza złożył mu przysięgę uroczystą, długą i rozumowaną.

Wybór naczelnika śród takich okoliczności był rzeczą największym trudnościom ulegają-
cą. (Tę uwagę pierwej zrobić przed wyborami.) Nasamprzód dlatego, że w kraju, gdzie od lat
60 nie było żadnego życia politycznego, nikt we względzie politycznym nie mógł się dać z
wyższości swojej poznać współobywatelom, a po wtóre, Iż w braku takiej nad innymi górują-
cej wyższości emulacja pomiędzy równymi sobie co do patriotyzmu, głowy i majątku musiała
być naturalnie bardzo wielką.182

Tu wspomnieć o tym, że Sobański chciał być naczelnikiem, o jego z Walewskim widzeniu
się na Wołyniu: sobie Podole, Walewskiemu Wołyń przeznacza. Zamiar Jełowiccy udarem-
niają; oni, żeby Sobańskiego nie dopuścić do naczelnikostwa, zaproponowali Tyszkiewicza.
(Te okoliczności bardzo delikatnie.)

Wszystko się to działo na początku marca.
Wśród tych około powstania zachodów dwa zdarzyły się przypadki mogące baczność rzą-

du zaostrzyć na objawiającego się ducha prowincji. W styczniu Aleksander Sobański nocował
na jednym z folwarków swoich w domu ekonoma. W nocy przejeżdżał przypadkiem przez tę
wieś, nawet na trakcie nie będącą, oficer moskiewski i wpadłszy do tego domu, gdzie spał
Sobański, narobił hałasu, żądał koni, drzwi nawet wyłamać groził. Sobański Aleksander od-
pierając gwałt gwałtem kazał swoim ludziom związać tego oficera, zamknąć – nazajutrz do
sprawnika dostawić. Ten postępek ściągnął na niego prześladowanie rządu. Był wzięty do
aresztu, badany; zostawał pod strażą na gruncie hajsińskim aż do chwili, kiedy go powstanie
od dalszych skutków śledztwa uwolniło. Marszałek powiatu hajsińskiego, który miał na niego
zebrać komisją, uratował Sobańskiego ciągłymi zwłokami. Drugi podobny przypadek zdarzył
się Chodykiewiczowi. Denuncjowano go w styczniu, że robi u siebie piki. Horodniczy wpada
do Chodykiewicza, żeby go wziąć, i zastaje go w łóżku. Chodykiewicz mówiąc, że nie da się
wziąć żywcem, porywa za broń nabitą, którą miał przy sobie – pali w sam łeb horodniczemu.
Okuty w kajdany, osadzony w turmie, winien swe ocalenie zręcznym zabiegom bawiącego
natenczas w Kamieńcu Podolskim Aleks. Jełowickiego.

(Wypytać się aktorów z największymi szczegółami o  p o z y c j ą, l i c z b ę  i  r u c h y
wojsk nieprzyjacielskich w trzech prowincjach w miesiącu grudniu, styczniu i lutym. W tym
wyliczeniu opowiedzieć wydarzenia z parkiem artylerii ciągnącym przez hajsiński powiat,
którego marszałek Edward Jełowicki pod pozorem cholery zatrzymuje na miejscu przez dni
20, spodziewając się co chwila wtargnięcia wojsk naszych.)

                                                
182 W rękopisie na marginesie: „W tej sprawie porozumieć się z Tyszkiewiczem.”
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Teraz oddzielne notatki ze Spaziera:
1. Co to był za Denisko, co z rady wojennej po bitwie grochowskiej przybył na Podole i

nie najlepsze przyniósł wiadomości?
2. Czy prawda, że doniósł Podolowi, iż Dwernickiego na Wołyń posłano?
3. Czy prawda, że w podarunku od Czartoryskiego przywiózł białą chorągiew i białego

orła?
4. Spazier mówi:
„Że podczas nieobecności Deniski rozmaite powiaty Podola i Ukrainy podzieliły się pod

pewnym względem na trzy części: powiaty w Ukrainie na zgromadzeniu pod Kijowem u mar-
szałka powiatu Machowka183, Abramowicza, wybrały Tyszkiewicza organizatorem i naczel-
nikiem powstania; północne powiaty Podola przystąpiły później do tego wyboru u P. Wyrzy-
kowskiego w Michałówce, gdzie się deputowani tych powiatów zbierali co tygodnia.”

Uwaga: Jaka była organizacja początkowa powstania ukraińskiego? Co to za Abramo-
wicz? Powstanie Ukrainy, które Tyszkiewicza obrało naczelnikiem, jest odrębne i czy odręb-
nie przygotowania do niego traktowane być muszą?

Dalej: powiaty północne Podola czy pierwej Sulatyckiego wybrały, czy Tyszkiewicza? Bo
jeżeli Tyszkiewicza pierwej, to zachodzi sprzeczność z powyżej opisanym trybem wyboru?
Kto jest P. Wyrzykowski w Michałówce?

5. Pisze dalej Spazier:
„Powiaty w okolicach Kamieńca, jako to winnicki, płoskirowski, latyczewski, były więcej

posłusznymi Komitetowi Centralnemu w Kamieńcu Podolskim.” – Co to za Komitet?
6. Pisze także Spazier:
„Chociaż po abdykacji Sulatyckiego Podole całe zgodziło się na Tyszkiewicza, jednak

powiaty płoskirowski, latyczewski i winnicki zatrzymują swój Komitet w Kamieńcu Podol-
skim.” – Czy to prawda? I co u diabła to był za Komitet? Kto w nim zasiadał?

7. Pisze dalej Spazier:
„Jak tylko Denisko odpowiedź od rządu przyniósł, zwołuje Tyszkiewicz ogólne zgroma-

dzenie 3-go kwietnia w Winnicy, na którym się przeszło 50 obywateli znajdowało, ażeby plan
insurekcji postanowić?” Czy to prawda? Czy tylko ten Denisko sam o sobie tych wiadomości
Niemcowi nie nabajał?

7. [sic] Odczytać z p. Malinowskim, Jełowickim i Sobańskim całą część powstania wołyń-
sko-podolsko-ukraińskiego.

8. Święckiego Opis starożytnej Polski u Jańskiego.
9. Marczyński Statystyka Podola u Jełow.
10. W całym opowiadaniu tego zdarzenia zachować sposób dykcji zastosowany do materii

– zimno, niezbyt krótko, ponieważ błędy tych powstań powinny służyć za naukę, niezbyt dłu-
go, ponieważ gdy się powstania te nie udały, materia rozciągłości nie cierpi.

11. Najlepiej w jeden oddział wcielić wyprawę spod Zamościa Dwernickiego i klęskę Sie-
rawskiego184 – a w drugi te powstania. Lecz w ogólności kłaść wypadki, jak zastępowały po
sobie według czasu.

Oprócz powyższych w Spazierze ex re wyprawy Dwernickiego zakreślonych kwestii do p.
Malinowskiego, zrobić mu te przedwstępne, kategoryczne zapytania, które sprawę Chróście-
chowskiego wyjaśnią:

1. Kiedy po raz pierwszy Chróściechowski zjawił się na Wołyniu?
2. Kiedy się powinien był zjawić?
3. Kiedy się z nim zniósł p. Malinowski?
4. Jak długo Chróściechowski bawił na Wołyniu?
5. Czy był na Podolu?

                                                
183 Ma być: Machnówka.
184 Pod Wronowem i Kazimierzem 17-18 IV 1831 r.
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6. Kiedy udał się do Galicji?
7. Daty jego rozkazów do powstania?
8. Daty odwołania tych rozkazów?
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Dodatki do rysu powstania podolsko-ukraińskiego

Do okolic bliskich granicy wiadomość o rewolucji 29-go prędzej doszła. Daleko później
dowiedziano się o niej głębiej na Ukrainie, raz dla znacznej odległości, a bardziej jeszcze dla
nadzwyczajnego starania ze strony rządu moskiewskiego, żeby wszelkie poprzecinać związki
z stolicą. Ledwo w miesiąc powszechniej zaczęły być znane wydarzenia zaszłe w Warszawie,
i to z gazet petersburskich, które to w ogólności donosiły, że część tylko polskiego wojska
zbuntowała się; że w. ks. Konstanty odstąpił od Warszawy, czekając dalszych rozkażmy i na
koniec dzięki  o d s t a w n e m u  jenerałowi Chłopickiemu porządek przywrócony został.
Innym duchem tchnęły prywatne wiadomości, o które niektórzy obywatele tamtejsi starali się
z największą gorliwością, które otrzymane rozsyłali po kraju w odpisach z gazet warszaw-
skich, w listach itd. Z tym wszystkim trudno było coś wiedzieć z pewnością, bo rząd mo-
skiewski, korzystając z cholery, która wtenczas grasowała, przecinał wszystkie związki, tak iż
ze wsi do wsi przejechać było trudno. W tym stanie rzeczy i rząd, i mieszkańcy wzajemnie się
oszukiwali; tamten udawał, iż rzetelnie wystawia zaszłe wypadki w stolicy, ci, że bajkom
wierzą i pewniejszych skądinąd nie mają wiadomości. W gruncie jednak obiedwie strony
wzajemnie sobie nie wierzyły i działały skrycie w widokach sobie właściwych. Obywatele
pomimo tych przeszkód potajemnie pod różnymi pozorami zjeżdżali się, udzielając sobie
wzajemnie nowin, najczęściej przesadzonych i fałszywych, naradzając czy nad środkami
ustanowienia komunikacji ze stolicą, wreszcie jak podejść czynność rządu, jak przygotować
do tej walki lud różnego języka i wyznania, jak na koniec uzbroić się i powstać w potrzebie?
Jednym z głównych punktów takich zjazdów na Podolu był dom Jełowickich – dobra ich
Hubnik w powiecie hajsińskim. Wacław Jełowicki, ojciec trzech dorosłych synów, którym
dał najstaranniejsze wychowanie, z których najstarszy, Edward Jełowicki, pomimo młodego
wieku swego był obrany przez obywateli marszałkiem powiatu hajsińskiego. Jako obywatel
prawy i bardzo zamożny, był w wielkim u wszystkich poważaniu. Wacław Jełowicki, zajęty
swymi interesami, swym wielkim majątkiem, tym bardziej zwraca na siebie uwagę śród tych
okoliczności, że do chwili powstania wcale nie zdawał się zajmować rzeczą publiczną i nawet
w uściech jego Polska nigdy nie postała. Wszakże gdy nadeszła stanowcza chwilą, wcale róż-
ny od tych, co zawsze pierwej o patriotyzmie mówili, a potem najniegodniej zawiedli ojczy-
znę – pomimo podeszłego wieku wsiada na konia, poświęca wszystko i ginie z orężem w rę-
ku. – Ta postać rycerska na kończynie Polski jest bardzo zajmująca – równie jak Dobek, który
także rofcc całe życie majątek, z uśmiechem go odstąpił, gdy wybiła godzina. Jeden z synów
Wacława Jełowickiego, Aleksander, był najczynniejszy w zbieraniu i upowszechnianiu wia-
domości. On prawie nigdy z powozu nie schodził, ale jeżdżąc dniami i nocami ułatwiał poro-
zumienia i przyszłemu powstaniu torował drogę. Częste przejażdżki Jełowickiego z punktu do
punktu w wielkich odległościach zwróciły na koniec czujność rządu. Jednego razu zatrzyma-
ny był w Kamieńcu Podolskim przez gubernatora, który mu z wyższego polecenia z Kamień-
ca oddalać się nie pozwolił, siedział tam przez ośm tygodni jako adiunkt gubernatora, stamtąd
rozsyłając rozmaite pisma, gazety z stolicy itd. Czynność Jełowickich wystawić w tym całym
procederze w najpiękniejszym świetle. – (Zapytać: jakie jeszcze inne były punkta na Podolu
tych zjazdów przygotowawczych?)
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Na tych wstępnych zjazdach powstała ważna myśl, aby chłopów wciągnąć do ogólnej
sprawy. W tym celu jedni radzili w -chwili powstania nadać im wolność. Inni przeciwili się
temu, twierdząc, że go pierwej trzeba oświecić, a potem dać mu wolność. (W tej materii do-
wiedzieć się od pp. Sobańskiego i Jełowickich: Kiedy, na którym zjeździe była o tym mowa?
Przez kogo wniesiona ta propozycja? Czy akt uwolnienia u Tyszkiewicza będący w rzeczy
samej przed powstaniem zdziałany? czy dopiero po nieszczęśliwym owego rozwiązaniu?)

Kiedy takie obywatele czynią przygotowania do insurekcji, rząd z swej strony domyślając
się, że mają zamiar powstać, nie zaniedbywał niczego, aby te zamysły wniwecz obrócić. Ka-
zał ogłaszać po cerkwiach dwa manifesty Mikołaja, pierwszy o rewolucji polskiej, drugi o
oddaleniu od tronu familii Romanowów. Lud nie rozumiał, o co nawet idzie: zajęty cholerą,
która coraz gwałtowniej grasowała, i głodem, który w różnych okolicach czuć się dawał z
powodu przeszłorocznego nieurodzaju. Wywożono także wszystkich obywateli (których?),
którzy dawniej należeli do towarzystw patriotycznych. Ci nieszczęśliwi po kilkoletnim wię-
zieniu niedługą cieszyli się odzyskaną wolnością, porywano ich z łona rodzin i wywożono do
miast moskiewskich ku Sybirowi. Niektórym kazał oświadczyć car: że to czyni dla ich bez-
pieczeństwa. Po zakazach wszelkiej komunikacji między obywatelstwem niby z powodu
cholery rząd chciał nagle mieć ich wszystkich  r a z e m, żeby, jak myślą, dowiedzieć się
przez swoich szpiegów. W tym celu zachęcał i wzywał obywateli z kilku guberni, aby się
zjechali na kontrakty do Kijowa, gdzie zwykle dla przedawania, wydzierżawienia dóbr i in-
nych interesów w bardzo wielkiej liczbie zewsząd się zbierali; były tajemne rozkazy, było już
mnóstwo szpiegów i żandarmów, lecz daremnie, bo obywatele szlachta domyślali się i nie
pojechali. Zamiast tysiąców było ledwo stu, a tak wielkie przygotowania spełzły na niczym
(kiedy się to działo?).

Wśród takich to okoliczności, pod okiem rządu najbieglejszego w środkach ucisku, wśród
szpiegów zewnętrznych i wewnętrznych, z postępem rewolucji w Królestwie postępowały i w
tych krajach tajne przygotowania do powstania, tak ważnego, którym by nawet w przeciw-
nych wypadkach utrzymać się i pomóc do przewagi losu wojny można. I były w tym celu
wielkie środki: kraj liczący do czterech milionów ludności, rachując tylko województwa wo-
łyńskie, podolskie i ukraińskie, wielkie bogactwa, kapitały pieniężne, ogromne zapasy zboża i
innych płodów ziemskich, a co największa, lud, choć różny językiem i wiarą, sprzyjał jednak
w cichości pasującym się z despotą Polakom. Postrzegał bowiem różnicę między Królestwem
Polskim i Rusią, w samej Rusi nawet między dobrami posiadanymi przez Moskalów i Pola-
ków. Podobnie i Żydzi, których w tym kraju wielka liczba mieszka, sprzyjali sprawie polskiej
dla ciężkich od Moskwy prześladowań, wielkiego podatku i rekruta.

Po wielu przedwstępnych naradach, kiedy na koniec przyszły wieści o bitwie grochow-
skiej, wieści jak zwykle przesadzone i niesłychane zwycięstwa, z zabraniem Moskalom 90
sztuk armat, ogłaszające, pełna nadziei szlachta ustanowiła naczelnika związku patriotyczne-
go dwóch guberni tudzież naczelników powiatowych. (Tu jak wyżej o tych wyborach.) Usta-
nowiono także związki z częścią narodu, która już powstała w Polszcze kongresowej, i z kor-
pusem Dwernickiego, który był najbliższy; związki te były wprawdzie słabe i trudne, bo nie-
przyjaciel umiał je przecinać. Prócz tej trudności zachodziła jeszcze inna – major Chróście-
chowski, ten główny emisariusz Rządu Narodowego, słabo, a często i nierozmyślnie działał.
Powinien był działać na trzy gubernie, a siedział tylko na Wołyniu w bliskości granicy au-
striackiej, o mil kilkadziesiąt od Środka tych prowincji; Moskale chwytali jego wysłańców, a
rozporządzenia jego albo przyjmowane nie były, albo nie w czas przychodziły; na koniec
Chróściechowski w tak wielkiej odległości wydając  k i l k a  r a z y  przeciwne sobie rozka-
zy, najsroższy cios zadał powstaniu, które miało być skutkiem tych rozkazów. Przed połową
marca powstanie już dwa razy naznaczone i odwoływane było: to najgorliwszych zraziło, a
niechętnym podawało pozór do nieczynności. Właśnie koło tego czasu Moskal przerażony
nadzwyczajnymi postępami Dwernickiego, lękając się o utratę tych prowincji, które najpięk-
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niejszą i najbogatszą część jego państwa stanowią, ruszył ostatnich sił na ich obronę (to waż-
na uwaga) i pchnął kilkadziesiąt tysięcy wojska przeciw małemu korpusowi Dwernickiego,
marszami niesłychanie przyspieszonymi. Wtem wypadł śnieg bardzo wielki, tak iż pośpie-
szając dzień i noc piechota od znużenia padała, jazda wlekła za sobą, nie prowadziła, konie w
błocie i śniegach; a do artylerii zaprzęgane woły co chwila ustawały. Widziano na drogach
wozy amunicyjne i lawety połamane. Czegóż by wśród takich okoliczności nie dokonała lek-
ka kawaleria powstania? Opuszczona droga chwila; Moskale spokojnie szli gnębić Dwernic-
kiego, bo tak chciały sprzeczne rozkazy Chróściechowskiego.

(Uwaga: dlaczego J. Dwernicki, bawiąc tak długo pod Zamościem, stąd nie wchodził w
stosunki z tymi prowincjami? Czemu nie nakazywał powstań, które by uprzedzając jego wy-
prawę daleko ją skuteczniejszą zrobiły? u Dunina dowiedzieć się.)

Jednak mimo silne przeszkody ze strony rządu rosyjskiego, mimo niezręczność w kiero-
waniu związkami powstania, z tym wszystkim przygotowania do przyszłego wybuchnienia
ciągle postępowały, lecz bardziej skutkiem szczególnej dobrej woli każdego obywatela, jak w
skutku dobrych rozporządzeń władz rewolucyjnych. Wielu z młodzieży nie zachowało należ-
nej ostrożności w przygotowaniach do uzbrojenia się. Policja moskiewska, przez szpiegów i
otaczających domowników uwiadomiona, zaczęła silnie prześladować tych nieostrożnych; w
wielu nawet miejscach wydały się ogólne przygotowania z  p r z y c z y n y  n a z n a c z o-
n y c h  i  c o r a z  o d k ł a d a n y c h  t e r m i n ó w  p o w s t a n i a. Wszelako w podob-
nych razach wierna tronowi policja za  g r u b e  pieniądze wstrzymywała tę napaść swoję. Z
tym wszystkim kilka szczególnych osób wydało się: i poniosło męki, prześladowania za
sprawę ojczyzny; między innymi Chodykiewicz. Gdy tak po różnych miejscach zaczęły się
manifestować intencje obywateli, rząd moskiewski coraz silniejsze środki przedsiębrał. Ode-
brano szlachcie wszelką broń – nawet nożów wielkich nie wyjmując. Zabierano wszędzie,
nawet ze sklepów, ołów, kule i szrut; kto trzymał wiele koni, oporządzał siodła albo kupował
dukaty, mógł się natychmiast obaczyć z więzieniem i grzecznymi inkwizycjami moskiewski-
mi. Jedna tylko gubernia kijowska w tym mniej doznawała prześladowań, iż nikomu w niej
nie zabierano broni i ołowiu; widać uważano ją jako już zmoskwiczoną i przywiązaną do tro-
nu, z powodu Kijowa. Rząd i inne jeszcze środki ostrożności przedsiębierze: żołnierzom
uzbrojonym kazał wszędzie sypiać nie w domach, ale w szopach, najmniej po 10 lub 20 ra-
zem, a oficerom strzec się pokarmów i dawane sobie pierwej kazać kosztować obywatelom.

Śród takich okoliczności wyznaczeni naczelnicy powiatowych związków ciągle dowiady-
wali się o liczbie i obrotach wojska moskiewskiego w ich okolicach; ciągle jeździli po swoich
częściach wciągając obywateli do związku, uwiadamiając ich o sposobach uzbrojenia się, o
liczbie zbrojnych ludzi i koni, których każdy miał dostarczyć, na koniec o składce, jaką zło-
żyć, i żywności tudzież innych potrzebach wojennych, które przygotować był powinien. Dla
umocnienia związku była przysięga, którą przed naczelnikiem powiatu składano. Składka
tylko na tymczasowe podatki, nie rachując w to kosztów na uzbrojenie i żywność, po zł pol.
20 naznaczona z każdego tysiąca zł ogólnego szacunku majątku obywatela; zresztą zapał był
tak wielki, iż z niewielą wyjątkami wszyscy wszystko dać byli gotowi.

Przyznać jednak potrzeba: iż urządzenie tych związków, ich działanie i wpływ nie odpo-
wiadały temu zapałowi ani ich wielkim celom. Do składu ich wchodzili po większej części
światowi chlubnisie i ludzie powierzchowni, stąd też działania ich często kończyły się na
przechwałkach i obfitym gadaniu. (Tu wspomnieć o patriotach jarmarkowych – co za ojczy-
znę piją i szkło jedzą – Świderscy na Ukrainie.) Dlatego ci wszyscy obywatele, nawet dobrze
myślący, weszli do związku, dlatego przygotowania miejsca zbyt powoli postępowały. Naj-
więcej było naczelników, którzy, nie mając żadnego wyobrażenia wojskowości, nie mogli
nauczyć innych, jak uzbrajać się mieli – na koniec z tej to przyczyny, mimo powszechne
wszystkich dążenie do jednego celu, znaczna większość miała to przekonanie, iż należy przy-
gotować się do powstania, ale powstać dopiero za wkroczeniem regularnego z Polski żołnie-
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rza; w tym duchu uważniejsi, aby się nie odkryć i przez to nie narazić ogólnej sprawy, robili
wszystko powoli i ostrożnie. Pewni przybycia wojsk polskich, w kilku dniach uzbroić się i
powstać zamierzali, wydane zaś tak częste rozkazy powstania uważali za sposób przez na-
czelnika użyty, aby każdy w każdej chwili był gotów na wszelki przypadek. Wpływ popów na
lud i jego ciemnota paraliżuje usiłowania dobrych obywateli. Żołnierz polski na gruncie byłby
go zaraz przyciągnął ku sobie. [...]185 tak słysząc o naszych zwycięstwach już się pomimo
tego wszystkiego w stronę narodową przechylał i zaczął wierzyć w proroctwo Kozaka Wer-
nyhory, iż Polacy za pomocą Turków, Anglików i Francuzów zwyciężą Moskalów i Polska
powstanie w dawnych granicach swoich. Ta przepowiednia, zrobiona przez mieszkańców
głębokiej Ukrainy przed kilkudziesięcią laty, wśród nadzwyczajnych wydarzeń rewolucji na-
szej znalazła wiarę u ludu, przechodziła z not do not jako wyraźne objawienie woli Boga i
niemało przyczyniła się do rozszerzenia dobrego ducha w tych stronach.

(Tyle z manuskryptu anonyma co do przygotowań do insurekcji.)186

                                                
185 Uszkodzony papier.
186 W rękopisie na marginesie: „Przeczytać to wszystko z działaczami.”
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