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RECENZJE

W obronie „czarnego charakteru”. Recenzja ksiąĪki
Michaáa SwĊdrowskiego Portret czáowieka zapalczywego.
Generaá Jan Krukowiecki w powstaniu listopadowym, OĞwiĊcim 2013,
ss. 486.
[...] próĪny, zarozumiaáy, pyszny, cheápliwy, dwulicowy, niebezpieczny [...] áotr, áajdak, szelma,
przeĞladowca, [...] rabuĞ, gaágan, tchórz, dezerter, [...] szatan, wyrodek, bandyta, podĪegacz, kat,
morderca, pospolity zbrodniarz, i wreszcie – zdrajca.

To tylko krótki fragment „litanii”, jaką Michaá SwĊdrowski przywoáuje we
wstĊpie do swojej pracy o generale Janie Krukowieckim. Wszystkie okreĞlenia
autor zaczerpnąá ze Ĩródeá dotyczących jego bohatera. Biorąc pod uwagĊ tĊ imponującą listĊ epitetów, a takĪe oceny dominujące w naszej historiografii, mogáoby siĊ wydawaü, Īe dalsza lektura ksiąĪki jest zbĊdna, bo wyrok juĪ dawno
zostaá wydany. Tymczasem charakterny generaá miaá szczĊĞcie po latach niesáawy trafiü na równie niepokornego historyka, w dodatku dysponującego nienagannym warsztatem. Inna cecha, która áączy obydwu panów, to dosyü przekorne, ironiczne (nieraz záoĞliwe) poczucie humoru. Kiedy dodamy do tego erudycjĊ autora i potoczysty styl wypowiedzi, otrzymamy ksiąĪkĊ naukową napisaną
w sposób niezwykle brawurowy. MoĪna siĊ z Michaáem SwĊdrowskim w pewnych sprawach nie zgadzaü, ale nie sposób odmówiü mu wiedzy i talentu. Trzeba teĪ zaznaczyü, Īe dyskusja (rĊkawica) podjĊta przez autora Portretu czáowieka zapalczywego... nie ma nic wspólnego z popularną ostatnio tendencją do „odbrązawiania” historii, czy nieĞmiertelną pogonią za tanią sensacją. SwĊdrowski
zadaje konkretne pytania autorom Ĩródeá, a otrzymane odpowiedzi przesiewa
przez sito krytyki historycznej.
PodstawĊ Ĩródáową publikacji stanowią rĊkopisy z zasobu kilkunastu archiwów i bibliotek krajowych oraz zagranicznych. CaáoĞü uzupeánia pokaĨny zestaw wydawnictw Ĩródáowych i opracowaĔ. Na plan pierwszy wysuwają siĊ
materiaáy ze zbioru po Krukowieckim, przechowywane w Bibliotece UW,
w tym korespondencja generaáa z Īoną. Wykorzystanie Ĩródeá o charakterze
wybitnie prywatnym z jednej strony pozwala na odmalowanie „ludzkiej twarzy”
gáównego bohatera i niewątpliwie podnosi atrakcyjnoĞü opracowania. Z drugiej
stwarza powaĪne niebezpieczeĔstwo „zaprzyjaĨnienia siĊ” z postacią, która towarzyszy historykowi podczas kilkuletniej pracy nad przygotowaniem rozprawy. Z zagroĪenia tego SwĊdrowski doskonale zdaje sobie sprawĊ, aczkolwiek
trudno oprzeü siĊ wraĪeniu, Īe Īywi sympatiĊ dla swojego bohatera.
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Praca zostaáa podzielona na jedenaĞcie rozdziaáów. Pierwszy dotyczy kariery
wojskowej Krukowieckiego do momentu wybuchu powstania listopadowego.
Autor przedstawiá w nim sáuĪbĊ generaáa w wojsku austriackim, armii KsiĊstwa
Warszawskiego, a nastĊpnie Królestwa Polskiego. Zwáaszcza ten ostatni okres
pokazany zostaá interesująco. Bardzo trafnie oddano atmosferĊ panującą w szeregach armii zdominowanej przez wlk. ks. Konstantego, szczególnie Ğrodowisko
wyĪszych oficerów i ich rodzin. SwĊdrowski doskonale porusza siĊ w epoce,
barwnie (choü niekiedy stronniczo) przedstawia poszczególne postaci. Momentami moĪna odnieĞü wraĪenie, Īe o polskich generaáach czy puákownikach pisze
jak o swoich dobrych znajomych.
Dalej narracja koncentruje siĊ na udziale Krukowieckiego w powstaniu listopadowym. Kolejne rozdziaáy wyznaczone zostaáy funkcjami sprawowanymi
przez generaáa w wojsku i administracji powstaĔczej. Autor w szczególny sposób zaakcentowaá dwa przesilenia w karierze generaáa, które odcisnĊáy niewątpliwe piĊtno na przebiegu naszych zmagaĔ z Rosją. Pierwsze to wyeliminowanie
Krukowieckiego ze sáuĪby liniowej. Bohater ksiąĪki, jako generaá o najwyĪszym
starszeĔstwie, miaá prawo spodziewaü siĊ, Īe to on zostanie wodzem naczelnym,
gdy gen. Józef Cháopicki zostaá ranny pod Grochowem. SwĊdrowski przedstawia nie tylko kroki podjĊte przez gen. Jana Skrzyneckiego, ale takĪe ks. Adama
J. Czartoryskiego, które miaáy na celu odsuniĊcie Krukowieckiego na boczny
tor. Trafnie podkreĞla, Īe Krukowiecki jako oficer bezwzglĊdnie górowaá nad
Skrzyneckim talentami i doĞwiadczeniem bojowym. Problem stanowiá jego brak
pokory i niezaleĪnoĞü, co budziáo niepokój wáadzy cywilnej.
Drugie przesilenie związane byáo z klĊską ostroáĊcką. W wyniku pogáĊbiającego siĊ konfliktu z wodzem naczelnym, Krukowiecki zostaá zdymisjonowany
zarówno z funkcji gubernatora Warszawy, jak i ze sáuĪby w armii. Potrafiá jednak umiejĊtnie wykorzystaü spadek popularnoĞci Skrzyneckiego (i sam konflikt)
do zbudowania wáasnej pozycji, co póĨniej uáatwiáo mu przejĊcie wáadzy.
Schyákowy okres powstania, brzemienny w skutki dla póĨniejszej oceny
Krukowieckiego, SwĊdrowski przedstawia szczegóáowo (ponad jedna trzecia
objĊtoĞci pracy). Mamy oddany chaos wydarzeĔ sierpniowych i dramatyczne
negocjacje toczone podczas obrony stolicy. Krukowiecki na kartach ksiąĪki staje
siĊ wówczas przede wszystkim politykiem, w dodatku obarczonym zbyt duĪym
ciĊĪarem obowiązków. Wedáug interpretacji autora, w momencie upadku stolicy
generaá nie zachowaá siĊ gorzej od innych Polaków stojących wysoko w hierarchii wojskowej i cywilnej. Na niego natomiast
spadáo odium winy za wydarzenia 6–8 wrzeĞnia. [...] Wszyscy oni wczeĞniej czy póĨniej przekonali siĊ, Īe powstanie upada. Wszyscy chcieli je zakoĔczyü »z honorem«. Ale nikt nie miaá pojĊcia, jak to zrobiü (s. 450).

Trzeba zaznaczyü, Īe SwĊdrowski nie broni Ğlepo swojego bohatera. Dostrzega popeánione przez niego báĊdy, zarówno na polu politycznym, jak i wojskowym. Nie zgadza siĊ natomiast na obciąĪenie go peánią odpowiedzialnoĞci za
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upadek Warszawy i nazwanie zdrajcą w sytuacji ogólnego upadku ducha. Wskazuje na szereg innych postaci (z gen. Ignacym PrądzyĔskim na czele), które
historycy potraktowali wyjątkowo áagodnie. Wytrwale polemizuje z poglądami
zakorzenionymi w naszej historiografii, nie szczĊdząc przy tym argumentów
Ĩródáowych nestorom polskich badaĔ nad dziejami powstania listopadowego.
ZastrzeĪenia do ksiąĪki mam dwa. Po pierwsze, w treĞci kilkakrotnie wystĊpują nieprawidáowe numery związków taktycznych. Trudno powiedzieü, z czego
to wynika, bo praca napisana jest z duĪą dbaáoĞcią o szczegóáy. I tak gen. Franciszek ĩymirski nie dowodziá 4. Dywizją Piechoty (s. 118), ale 2. DP. Po Ğmierci ĩymirskiego pod Grochowem, jego dywizjĊ przejąá gen. Antoni Gieágud.
W wyniku klĊski pod OstroáĊką zostaá on odciĊty w àomĪy ze swoją jednostką,
a nie z 1. DP (s. 225, 227).
Druga sprawa to perspektywa, z jakiej Michaá SwĊdrowski opisuje najwaĪniejszych uczestników wydarzeĔ. Zwykle postrzega ich z punktu widzenia Krukowieckiego. To naturalne przy biografii, wydaje mi siĊ jednak, Īe w niektórych
sytuacjach autor mógá zachowaü nieco wiĊkszą ostroĪnoĞü, weryfikując opinie/relacje swojego bohatera. Dobry przykáad moĪe stanowiü sposób przedstawienia pojedynku na pistolety z pák. Aleksandrem Oborskim. Autor powoáuje
sie na wspomnienia syna Krukowieckiego. Wedáug nich w pierwszej serii strzaáów Oborski spudáowaá, a „Kruk” (doskonaáy strzelec i doĞwiadczony pojedynkowicz) „przymierzyá »pod sĊczek« pobliskiego drzewa”. W ten sposób oszczĊdziá przeciwnika. Pojedynek trwaá jednak dalej. W drugiej serii, „gdy Oborski
nieporadnie zasáaniaá gáowĊ i serce, [Krukowiecki – M.B.] strzeliá mu... w poĞladek” (s. 40, przyp. 37).
W Ğwietle tego opisu Oborski nie tylko naraziá siĊ na ĞmiesznoĞü, ale dwukrotnie zachowaá siĊ jak tchórz. Wedáug obyczaju pojedynkowego oszczĊdzenie
przeciwnika, który strzelaá jako pierwszy (i spudáowaá) powinno byáo doprowadziü do zakoĔczenia walki. Dalsza czĊĞü relacji, chociaĪ niewątpliwie zabawna,
brzmi jeszcze mniej prawdopodobnie. Odwrócenie siĊ do strzelającego przeciwnika bokiem lub tyáem uwaĪano za niehonorowe. JeĪeli Oborski rzeczywiĞcie
odniósáby w pojedynku tak maáo zaszczytną ranĊ, w armii straciáby twarz (przy
pojedynku musieli byü obecni sekundanci obserwujący jego przebieg). Pozostawaáaby mu jedynie dymisja z wojska bądĨ samobójstwo.
Autor – o czym wspomniaáem – broniąc Krukowieckiego, stawia teĪ zarzuty
innym kluczowym postaciom. WĞród nich szczególnie czĊsto (i nie bez ironii)
przywoáywany jest PrądzyĔski. Nie zamierzam tu broniü ulubionego generaáa
listopadowego naszej historiografii. Postawa sztabowca podczas szturmu Warszawy na obronĊ nie zasáuguje. Warto jednak zwróciü uwagĊ na rozáoĪenie akcentów. Opisując dni sierpniowe, SwĊdrowski sporo uwagi poĞwiĊca trosce
Krukowieckiego o syna, który ucierpiaá w wyniku wypadku. Autor oddaje
wpáyw zdarzenia na kondycjĊ psychiczną generaáa. Nieco dalej, przedstawiając
okolicznoĞci upadku Warszawy, wspomina o opuszczeniu szeregów wycofującej
siĊ armii przez PrądzyĔskiego i o jego pozostaniu w mieĞcie. Táumaczy to zaáa-
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maniem moralnym i obecnoĞcią w mieĞcie Īony generaáa, która byáa w ciąĪy.
Zapomina jednak (nie on jeden) o innej okolicznoĞci, która miaáa wpáyw na
kondycjĊ niedoszáego wodza naczelnego. W okresie poprzedzającym szturm
zmará w Warszawie jedyny syn PrądzyĔskich – zaledwie roczny Stanisáaw1.
Ostatnia sprawa to kwestia przedstawienia okolicznoĞci szybkiego awansu
Krukowieckiego w okresie napoleoĔskim. Znów chodzi o rozáoĪenie akcentów.
Nie sposób nie zgodziü siĊ z autorem, Īe przyszáy generaá kolejne szczeble pokonywaá gáównie dziĊki swoim talentom i odwadze w boju. Nie byáy to mimo
wszystko jedyne czynniki, nawet jeĞli dodamy wspomnianą przez autora „umiejĊtnoĞü promowania swojej osoby” (s. 49). UmiejĊtnoĞü ta niewiele by daáa wobec niechĊci ks. Józefa Poniatowskiego. Zwáaszcza, gdy weĨmiemy pod uwagĊ,
Īe przy awansie generalskim Krukowiecki wyprzedziá kilku puákowników, którzy na liĞcie starszeĔstwa zajmowali lokaty przed nim2. Odpowiedzi naleĪy
pewnie szukaü w kontaktach z krĊgiem Czartoryskich, o których zresztą SwĊdrowski nie zapomina. Jako uzupeánienie materiaáów odnalezionych przez autora moĪe posáuĪyü list ks. Adama K. Czartoryskiego do nieznanego z nazwiska
Ignacego3. 28 paĨdziernika 1812 r. ksiąĪĊ napisaá:
Nikt Szczery nie pragnie jak ja staü siĊ usáuĪnym Poákow. Krukowieckiemu, którego od dawna szanujĊ i kocham, do króla directe nie jest w porządku przyjĊtym, Īebym mógá pisaü, w takowym zdarzeniu, ani jako Marszaáek Konfedere: a dopieroĪ jako Pry[wa]tny czáowiek, ale ten sam skutek przez
inny sposób áatwo siĊ wyda; o mojej ĪyczliwoĞci dla siebie wątpiü nie moĪe Poáko: Krukowiecki4.

List o kilka miesiĊcy poprzedziá osobistą misjĊ Krukowieckiego do króla, która
przyniosáa oficerowi upragniony wĊĪyk generalski oraz... protest wodza naczelnego.
KoĔcząc, warto raz jeszcze podkreĞliü niewątpliwe walory pracy. SądzĊ, Īe
powinna ona zostaü szeroko zauwaĪona w Ğrodowisku historycznym i staü początkiem interesującej dyskusji. Opracowanie pióra Michaáa SwĊdrowskiego
zasáuguje jednak na uwagĊ nie tylko z powodu iloĞci wykorzystanych Ĩródeá
i atrakcyjnego tematu. W nieĞmiertelnej biografii Niemcewicza, Karol Zbyszewski ostrzegaá, Īe lektura typowej pracy historycznej moĪe wywoáywaü znuĪenie
nawet wĞród najbliĪszych autora. Tutaj podobne zagroĪenie nie istnieje. W pracy nie znajdziemy bowiem niczego „pomiĊdzy sprostowaniem urzĊdowym
a obwieszczeniem o licytacji”. Portret czáowieka zapalczywego... to po prostu
Ğwietnie napisana ksiąĪka.
Marcin Baranowski
1
2

3
4

C. Bloch, Generaá Ignacy PrądzyĔski 1792–1850, Warszawa 1974, s. 478, 615.
Nie licząc puákowników, którzy dostali siĊ do niewoli bądĨ odeszli ze sáuĪby, Krukowiecki
(lokata 32.) „przeskoczyá”: Bazylego Wierzbickiego (31.), Michaáa Cichockiego (26.), Konstantego Czartoryskiego (24.), Augustyna Zawadzkiego (18.) i Antoniego Cedrowskiego (16.). Zob.
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum Roberta Bieleckiego, Lista StarszeĔstwa
Generaáow i WyĪszych Officyerów Woysk Polskich XiĊstwa Warszawskiego.
MoĪe chodzi o Sobolewskiego, ministra policji KsiĊstwa Warszawskiego?
Biblioteka Narodowa w Warszawie, II 5991, Zbiór listów róĪnych osób z lat 1802–1829.
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F. Imposimato, S. Provvisionato, Zamach na PapieĪa, tá. J. Jackowicz,
Warszawa 2011.
Na Placu Ğw. Piotra w Rzymie 13 maja 1981 r. Turek Mehmet Ali Agca
strzeliá do PapieĪa Jana Pawáa II. W 30. rocznicĊ tego wydarzenia we Wáoszech
ukazaáa siĊ ksiąĪka Ferdinando Imposimato i Sandro Provvisionato pod tytuáem
Zamach na PapieĪa. Póá roku po wáoskiej premierze, nakáadem wydawnictwa
Czerwone i Czarne, ksiąĪka ukazaáa siĊ w jĊzyku polskim. Odpowiedzi na pytanie: „Kto chciaá zabiü Jana Pawáa II?, po latach udzieliáa najbardziej kompetentna w tej sprawie osoba – wáoski sĊdzia Ğledczy Ferdinando Imposimato, który od
początku zajmowaá siĊ Ğledztwem w sprawie zamachu na Ojca ĝwiĊtego, a nastĊpnie, po odejĞciu z pracy w wymiarze sprawiedliwoĞci, prowadziá w tej sprawie prywatne dochodzenie.
F. Imposimato to bardzo doĞwiadczony pracownik wymiaru sprawiedliwoĞci,
który kierowaá najgáoĞniejszymi Ğledztwami we Wáoszech. Zajmowaá siĊ sprawą
uprowadzenia i zabójstwa przez Czerwone Brygady wáoskiego polityka chadeckiego Aldo Moro, orzekaá w procesach cosa nostry i camorry oraz uczestniczyá
w dochodzeniach prowadzonych przeciwko mafii i terroryzmowi miĊdzynarodowemu. KsiąĪkĊ o zamachu na Jana Pawáa II przygotowaá we wspóápracy
z jednym z najbardziej uznanych dziennikarzy Ğledczych we Wáoszech – Sandro
Provvisionato, który byá korespondentem wojennym w Kosowie i w Iraku,
a takĪe jest autorem bijącego rekordy popularnoĞci bloga, opisującego najbardziej kontrowersyjne kwestie najnowszej historii Wáoch.
SĊdzia F. Imposimato stawia w ksiąĪce jasne tezy, które popiera rozlicznymi
dowodami, Īe za zamachem na Jana Pawáa II staáy sáuĪby specjalne bloku sowieckiego. Inicjatywa wyszáa od KGB, a przy jej realizacji wspóápracowali Buágarzy. Mehmet Ali Agca byá tylko pionkiem w wielkiej grze, kierowanej przez
sáuĪby sowieckie. Strzaáy oddane na Placu Ğw. Piotra nie byáy czynem szaleĔca
i ekstremisty, lecz rezultatem spisku, uknutego przez ZSRR, zrealizowanego
przez Buágarów, przy udziale tureckiej mafii i tajnych sáuĪb bloku wschodniego.
Imposimato sugeruje takĪe, Īe 13 maja 1981 r. na Placu Ğw. Piotra nie strzelaá
tylko Agca, ale jeszcze jeden zamachowiec. Imposimato udowadnia, Īe grupa,
która próbowaáa zabiü PapieĪa, piĊü miesiĊcy wczeĞniej planowaáa dokonanie
w Rzymie zamachu na Lecha WaáĊsĊ. Wykonawcą, takĪe w tym przypadku miaá
byü Ali Agca, który przyznaá siĊ do tego w czasie Ğledztwa. W styczniu 1981 r.
wybuch bomby podczas konferencji prasowej miaá jednoczeĞnie zabiü polskiego
PapieĪa oraz Lecha WaáĊsĊ.
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W czasie Ğledztwa wáoski sąd potwierdziá, Īe Agca byá prowadzony przez
sowiecką agenturĊ, usiáującą uzyskaü wpáyw na politykĊ Watykanu. Moskwa
byáa zainteresowana uderzeniem w polskiego PapieĪa, jednak chciaáa, aby jej
dziaáania nie zostaáy ujawnione. W tym celu posáuĪyáa siĊ Alim Agcą i organizacją „Szare Wilki”, gdyĪ dziĊki ich udziaáowi sprowadzaáa Ğledztwo na inny
tor, tj. skierowaáa podejrzenia na TurcjĊ i islamskich ekstremistów. Tymczasem
Ali Agca wskazywaá na „buágarski Ğlad” i sowiecką inspiracjĊ. Czyniá to przez
ponad rok, od 1 maja 1982 r. do 28 czerwca 1983 r. Swoją liniĊ zmieniá, kiedy
odwiedziáo go w wiĊzieniu Rebibbia dwóch tzw. buágarskich Ğledczych,
a w rzeczywistoĞci agentów tajnych sáuĪb na usáugach KGB. Co ciekawe „buágarscy Ğledczy” przyjechali do Rzymu nie z Sofii, ale z Berlina. Od tej pory
Agca zweryfikowaá swoje zeznania, a podczas posiedzeĔ sądu zachowywaá siĊ
jak szaleniec.
Zmiana w zeznaniach Agcy, który do tej pory wspóápracowaá z wáoskim
wymiarem sprawiedliwoĞci związana byáa takĪe z inną sprawą. W tym czasie, tj.
w czerwcu 1983 r. porwano EmanuelĊ Orlandi, 15-letnią córkĊ bliskiego wspóápracownika Jana Pawáa II. Próbowano w ten sposób wywieraü presjĊ na PapieĪa
i usiáowano doprowadziü do uwolnienia Agcy. Ojciec ĝwiĊty wielokrotnie apelowaá o uwolnienie dziewczynki, wiedziaá, Īe ten czyn nie zostaá wymierzony
w rodzinĊ Orlandi, ale w nie samego. W porwanie Emanueli oprócz KGB zaangaĪowana byáa takĪe Stasi, której celem miaáo byü niszczenie dowodów wskazujących na udziaá Sowietów w zamachu na PapieĪa i uprowadzenie dziewczynki.
Zadaniem Stasi miaáo byü skierowanie Ğledztwa przeciwko CIA. Potwierdziá to
puákownik enerdowskich sáuĪb Guenter Bohnsack.
Z zamachem na PapieĪa związana byáa takĪe inna gáoĞna sprawa – zabójstwa
w 1998 r. szefa papieskiej Gwardii Szwajcarskiej Aloise Estermanna oraz jego
Īony. Wedáug oficjalnej wersji oboje zginĊli z rąk ppák Cedrica Tornaya, który
miaá nastĊpnie popeániü samobójstwo. Teza ta jednak, wedáug F. Imposimato,
nie ma potwierdzenia w faktach. Estermann byá wieloletnim agentem Stasi
i w latach 80. XX w. uĪytecznym szpiegiem w Watykanie, który tuĪ przed swoją
Ğmiercią planowaá wyjazd z Europy do Stanów Zjednoczonych. Imposimato
uwaĪa, Īe jego Ğmierü nie byáa przypadkowa, lecz dokonano eliminacji szpiega,
który wiedziaá za duĪo.
Wáoski sĊdzia wspomina, Īe Ğledztwo w sprawie zamachu na PapieĪa i „buágarski Ğlad” sabotowaáy amerykaĔskie sáuĪby specjalne (CIA), amerykaĔskie
media, a takĪe politycy w Biaáym Domu, którzy uwaĪali, Īe wraz koĔcem zimnej wojny bardziej potrzeba dialogu niĪ konfliktu. NiechĊtne Ğledztwu byáy takĪe wáoskie sáuĪby, które, choü doskonale wiedziaáy, Īe za zamachem stoi Moskwa, to w imiĊ dobrych relacji z ZSRR nie chciaáy, aby w tym kierunku kierowaü podejrzenia i dziaáania.
KsiąĪka Zamach na PapieĪa jest pracą o charakterze Ğledczym, jej autorzy
opierają siĊ na rzetelnej dokumentacji, w wielu przypadkach dotąd nieznanej.
Choü sprawa zamachu na PapieĪa Jana Pawáa II nie jest w sposób wyczerpujący
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wyjaĞniona, to owoce ponadtrzydziestoletniej pracy Ğledczej sĊdziego F. Imposimato zaprezentowane w ksiąĪce w duĪej czĊĞci rozjaĞniają nam wiedzĊ o jednej z najwiĊkszych intryg wspóáczesnej historii, która – jak napisano na początku ksiąĪki – „miaáa swą kulminacjĊ w dniu 13 maja 1981 roku.”

Ewa Rzeczkowska

