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Polska od pół wieku przedstawia widok z jednej stro
ny tak ciągłego, niezmordowanego i niezbłaganego okru
cieństwa tyranów, z drugiej tak nieograniczonego po
święcenia się ludu i tak uporczywej wytrwałości, jakich 
nie było przykładu od czasu prześladowania chrześcijań
stwa. Zdaje się, że królowie mają przeczucie Herodowe 
o zjawieniu się nowego światła na ziemi i o bliskim swo
im upadku, a lud coraz mocniej wierzy w swoje odro
dzenie się i zmartwychwstanie. 

Dzieje męczeńskiej Polski obejmują wiele pokoleń 

i niezliczone mnóstwo ofiar; krwawe sceny toczą się po 
wszystkich stronach ziemi naszej i po obcych krajach. -
Poema, które dziś ogłaszamy, zawiera kilka drobnych ry
sów tego ogromnego obrazu, kilka wypadków z czasu 
prześladowania podniesionego przez Imperatora Aleksan
dra. 
Około roku 1822 polityka Imperatora Aleksandra, prze

ciwna wszelkiej wolności, zaczęła się wyjaśniać, grun
tować i pewny brać kierunek. W ten czas podniesiono 
na cały ród polski prześladowanie powszechne, które co
raz stawało się gwałtowniejsze i krwawsze. Wystąpił na 
scenę pamiętny w naszych dziejach senator Nowosilcow. 
On pierwszy instynktowną i zwierzęcą nienawiść rządu 

rosyjskiego ku Polakom wyrozumował jak zbawienną 

i polityczną, wziął ją za podstawę swoich działań, a za 
cel położył zniszczenie polskiej narodowości. W ten czas 
całą przestrzeń ziemi od Prosny aż do Dnie'pru i od Ga
licji do Bałtyckiego morza zamknięto i urządzono jako 

ogromne więzienie. Całą administrację nakręcono jako 
jedną wielką Polaków torturę, której koło obracali care
wicz Konstanty i senator Nowosilcow. 

Systematyczny Nowosilcow wziął naprzód na męki 
dzieci i młodzież, aby nadzieje p·rzyszlych pokoleń w za
rodzie samym wytępić. Założył gówną kwaterę katow
stwa w W ilnie, w stolicy naukowej prowincji litewsko
-ruskich. Były wówczas między młodzieżą uniwersytetu 
różne towarzystwa literackie, mające na celu utrzymanie 
jęz;yka i narodowości polskiej, Kongresem Wiedeńskim 
i przywilejami Imperatora zostawionej Pola~om. Towa
rzystwa te, widząc wzmagające się podejrzenia rządu, 
rozwiązały się wprzód jeszcze, nim ukaz zabronił ich 
bytu. Ale Nowosilcow, chociaż w rok po rozwiązaniu się 
towarzystw przybył do Wilna, udał przed Imperatorem, 
że je znalazł działające; ich literackie zatrudnienia wy
stawił jako wyraźny bunt przeciw rządowi, uwięził kil
kaset młodzieży i ustanowił pod swoim wpływem trybu
nały wojenne na sądzenie studentów. W tajemnej proce
durze rosyjskiej oskarżeni nie mają sposobu bronienia 
się, bo często nie wiedzą, o co ich powołano: bo zezna
nia nawet komisja według woli swojej jedne przyjmuje 
i w raporcie umieszcza, drugie uchyla. Nowosilcow, /. 
władzą nieograniczoną od carewicza Konstantego zesła

ny, był oskarżycielem, sędzią i katem. 

Skasował kilka szkół w Litwie, z nakazem, aby mło
dzież do nich uczęszczającą uważano za cywilnie umar
łą, aby je j do żadnych posług obywatelskich, na żadne 
urzędy nie przyjmowano i aby jej nie dozwolono ani w 
publiczny ch, ani w prywatnych zakładach kończyć nauk. 
Taki uk az, zabraniający uczyć się, nie ma przykładu 
w dziejach i jest oryginalnym rosyjskim wymysłem. 
Obok zamknięcia szkół, skazano kilkudziesięciu studen
tów do min sybirskich, do taczek, do garnizonów azja
tyckich. W li czbie ich byli małoletni, należący do zna
komity ch rodzin litewskich. Dwudziestu kilku, już nau
czyciel i, już uczniów uniwersytetu, wysłano na wieczne 
w ygnanie w głąb Rosji jako podejrzanych o polską na
rodowość. Z tylu wygnańców jednemu tylko dotąd uda

ło się wydobyć z Rosjri. 

Wszyscy pisarze, którzy uczynili wzmiankę o prześla
dowaniu ówczesnym Litwy, zgadzają się na to, że w 



sprawie uczmow wileńskich było coś mistycznego i ta
jemniczego. Charakter mistyczny, łagodny, ale nieza
chwiany Tomasza Zana, naczelnika młodzieży, religijna 
rezygnacjra, braterska zgoda i miłość młodych więźniów, 
kara boża, sięgająca widomie prześladowców, zostawiły 

głębokie wrażenie na umyśle tych, którzy byli świadka
mi lub uczestnikami zdarzeń; a opisane zdają się prze
nosić czytelników w czasy dawne, czasy wiary i cudów. 

Kto zna dobrze ówcze::.ne wypadki, da świadectwo 

autorowi, że sceny historyczne i charaktery osób działa
jących skreślił sumiennie, nic nic dodając i nigdzie nie 
przesadzając. I po cóż by miał dodawać albo przesadzać; 
czy dla ożywienia w sercu rodaków nienawiści ku wro
gom? czy dla obudzenia litości w Europie? - Czymże 

są wszystkie ówczesne okrucieństwa w porównaniu do 
tego, co naród polski teraz cierpi i na co Europa teraz 
obojętnie patrzy! Autor chciał tylko zachować narodowi 
wierną pamiątkę z historii litewskiej lat kilkunastu: nie 
potrzebował ohydzać rodakom wrogów, których znają 

od wieków; a do litościwych narodów europejskich, któ
re płakały nad Polską jak niedołężne niewiasty Jeruza
lemu nad Chrystusem, naród nasz przemawiać tylko bę
dzie słowami Zbawiciela: „Córki Jerozolimskie, nie 
płaczcie nade mną , ale nad samymi sobą". 

ADAM MICKIEWICZ 



, 

Wiara we wpływ świata niewidzialnego, niematerial
nego, na sferę ludzkich myśli i działań jest ideą macie
rzystą poematu polskiego; rozwija sił!) ona stopniowo w 
poszczególnych częściach dramatu, przyjmując rozne 
kształty, podług różnicy miejsca i czasu. Scena rozgrywa 
się najpierw w głębi Litwy, w wiejskiej kaplicy, a świat 
poetycki tej sceny jest utworzony w duchu pojęć lude
wych, złożonych ze szczątków tradycji pogańskich zmie
szanych z wierzeniami chrześcijańskimi. Następnie akcja 
przenosi się do klasztoru katolickiego, zamienionego na 
więzienie stanu. Postacie działające noszą tu charakter 
polityczny, zbliżają się, że tak powiemy, do sfery rze
czywistości, wchodzą głębiej w życie powszednie, a świat 
poetycki tej sceny, zbudowany z czystszego tworzywa, 
jest na wskroś chrześcijański, katolicki. Obrzęd ludowy 
zwany D z i a d a m i, święto zmarłych i wywoływanie 
duchów, gromadząc na nowo główne postacie dramatu, 
wiąże całą akcję w jedno, tajemnicza zaś osobistość 

przechodząca przez cały dramat nadaje mu pewną jed
nolitość. 

W części trzeciej, spotykamy go znowu w gronie mło
dych spiskowców pod imieniem Konrada, poety i jasno
widza. W końcu wypuszczają go na wolność, a ust<a> 
opiso\VY o Rosji, jakby opis podróży tej postaci urojonej, 
zdaje się mieć równocześnie na celu utworzenie przejścia 
do dalszych części tegoż dramatu, mających dopiero na
stąpić. 

Różnorodność pomysłów poety wywarła wpływ na for
mę i styl „Dziadów". Znachodzimy tu opowieści w sta
rodawnym stylu biblijnym, hymny liryczne, pieśni przy 
kielichu, kolędy i zjadliwe docinki wymierzone przeciw 
carowi moskiewskiemu, słowem, ciągła tu zmiana tonu 
i rytmu. 

Polski język poetycki, bogaty i giętki, nadaje się z łat
wością do tych nagłych zmian nastroju. ( ... ) 

Rzecz ta pomyślana była w r. 1834 jako przedmowa do fran
cuskiego niepełnego przekładu „Dziadów", dokonanego przez Ja
na Henryka Burgaud des Martes wydanego pt. „Dziady ou la 
Fete des Morts", Paryż 1834. Tłumacz w swojej przedmowie wy
zyskał w znacznej części wyjaśnienia poety. 

I 
I 

I 
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DO 
STANISŁAWA KOZAKIEWICZA 

Wilno, 16 lipca 1823 r. 

( ... ) Dosyć tego; od filozofii do polityki przejście łatwe. 
Nowosilcow u Karpia zjadł obiad (Karpiowa syna powi
ła). W czasie obiadu - ale to gadka, bo ja tam nie by
łem - rzecz się zagaiła o tajnem towarzystwie Promie
nistych, a jeden z sowietników opowiadał, że cześć słoń
cu oddawali w poranki, widziano chodzących i zniknęli. 
Jeżeli to twory były promieni słonecznych, znikły więc, 
jak inne zjawienia natury; jeżeli były dziełem sekty 
Promienistej, jak się gadki rozchodzą, 500 lat, nie wiem, 
czy przed Chrystusem, czy po jego narodzeniu trwająca, 
tego szukają. Z objaśnień zaś, jakie były rektor Malew
ski czynił, wezwany od Nowosilcowa, pokazuje się, że to 
były przechadzki majowe za wiedzą rektora nie wiem 
kiedy i w jakim czasie, akademików, nie m~gących za~ 
pomnieć majówek wiejskich, po szkołach na prowincji 
praktykowanych, a Bojanus nawet egzemplarz ustaw 
czyli 15 prawideł miał wynaleźć. Tak więc po części za
łatwiła się rzecz, że to były twory ziemskie, nie tak daw
ne'. ale temu czy wierzą, czy nie, nie byłem w protokole 
am w sercu badaczy śledzących. 

Massalski Tomasz był za pozwoleniem u brata, a za
wołany do senatora i pytany, jakie były zamiary wyjaz-

du brata do Warszawy, odpowiedział, iż lubo pytał się, 

nadzieję polepszenia losu przez zaciągnięcie się do woj
ska dawał. 

- Jak to, więc można bywać u więźniów? 
W kłopocie był Bohdanowicz; podwojono straże dziś 

u więźniów, profesorom aresztowanym zapieczętowano 

papiery. Sameż podobno figury uniwersytetu przyłożyły 
się do wyśledzenia czyli też pochwytały jakieś ślady, iż 

nabożeństwo kiedyś jakiś ksiądz odprawiał na pamiątkę 
3 maja, że napisy bywały praktykowane od lat kilku. 
Badają wszędzie, stróżów nawet nie wyjmując uniwer
syteckich. Przestrach wielki; zwrócono oko na rektora 
i profesorów uniwersyteckich. Tymczasem widać nie
pewność i obawę ze strony uniwersytetu, widać niezwyk
ły przestrach w Terleckim, arcytchórzu, który już za
powiadał więzienia dla niegdyś badanych o Promienis
tość. Nie tak jednak wilk straszny, jak go malują; na ni
czem się zapewne skończy. Senator często przejeżdża 

się z Zubową; został jej opiekunem. Szkoda, że nie młod
szy; byłby szczęśliwym kochankiem, bo czyż u kobiet 
naszych trudno na miłość? Bez namysłu poddają się 

uczuciom miłośnym, nie uważając na skutki, nie bada
jąc przyczyn; dym czczych kadzideł odurza je, rade błą
kać się, rade nowe coraz spotykać przedmioty. Przyznaj, 
że logicznie piszę listy i od zaczętej nie zbaczam ma
terii: od kobiet zacząwszy, na kobietach kończę. 

Nigdy tą myślą żywiej nie zajmowałem się, nigdy mi 
wyobraźnia takiego poniżenia nie przedstawiała, na ja
kie w samej rzeczywistości zapatruję się. Niewiastą do
brą kto znajdzie, daleka do niej droga; ale cnotliwej za
pewne nie ma, bo i Pismo św. nie wspomina o tern. 

ONUFRY PIETRASZKIEWICZ 



( ... ) We dnie wodzono nas do sądu, każdego pod strazą 
dwóch z karabinami żołnierzy, i ciągnięto inkwizycje z 
całą formalnością moskiewską, z groźbami, podstępami, 

pochwyceniami .za słowo, kłamstwami i wymysłami, któ
rych używają pospolicie na wyśledzenie zbrodni, tylko że 
nie bito; nocami zaś przekupywaliśmy szyldwachów, któ
rzy nam pozwalali schodzić się i przepędzać weselsze 
godziny. Za więzieniem była zima, mrozy i grożący nam 
wszystkim Sybir; w więzieniu na schadzkach panowała 
wiosna i nadzieja w przys.złość, choć daleką, Polski. ( ... ) 
utrzymywały się, choć z wielką trudnością i narażaniem 
się, komunikacje między klasztorami ( ... ), aby się wza
jemnie pocieszać i nie upadać na duchu. ( ... ) Północ była 
dla nas wschodem słońca; zbieraliśmy się w celi Adama 
i aż do świtu przepędzaliśmy noce na rozmowie cichej, 
ale nie smutnej. Frejend przyrządzał herbatę i nas roz
śmieszał. Kto dniem pierwej był zawołany na śledztwo, 
przynosił nowiny, jakie uzbierał w sali i na ulicy. („.) 

IGNACY DOMEJKO 

PU N KT A ZAPYTAŃ 

STUDENTOWI WILEŃSKIEGO UNIWERSYTETU, 

TEODOROWI ŁOZIŃSKIEMU 

W ŚLEDZSTWIENNEJ KOMISJI DANE 

Rok 1824 marca 25 dnia 

(„.) 5-to. W poprzedzającym punkcie 4 swojej odpowiedzi na
pisałeś, że zabawy majowe nie składały żadnego towarzystw<:; 
że nie było żadnej przysięgi, czyli przyrzeczenia, że w „Piętna

stu prawidłach" dla Uczniów Pożytecznej Zabawy nie było, ile 
pamiętasz, wzmianki o narodowitości (!) Przeciwnie za5 z d:ie
ła okazuje się, że zabawy majowe nazywały się Zgromadzeniem, 
bo tak napisano na intytulacji rzeczonych „Piętnastu prawideł", 

że po skończeniu zabaw od 30 do 40 osób, między którymi 
i WMPan, podpisaliście zaręczenie, że w przedmiotach zabaw 
majowych przed nikim chlubić się nie będziecie, co i sarn Zan 
w wyznaniu swoim potwierdził. A że w obiekcie zabaw waszych 
była narodowość, to dowodzi „Piętnaście prawideł" i przybra
nie nazwań dla urzędników promienistych takich, jakie egzy
stowały za byłym rządem polskim (!), i na koniec, że na za
bawach majowych deklamowane były różne wiersze i rozmowy, 
jak o tym Zan i inni powiadają. A zatem winieneś dokładniej 

zorientować się z swoją pamięcią i pojaśnić uprzednią swoją 

odpowiedź, dodając i to, jaki był cel zachowania narodowitoś

ci (!) i zaręczenia w dochowaniu w sekrecie zabaw majowych 
oraz jakiej treści, przez kogo czytane były ćwiczenia i czy 
w onych nie wskrzeszano pamiątki o zgasłej ojczyźnie, w jakim 
zamiarze? 

ad 5-um. Nazwisko Zgromadzenia dane zabawom majowym 
za czcze tylko uważałem i uważam, i pojąć nie mogę, jak je 
za Towarzystwo uważać można, gdy żadnego zobowiązania si~ 

wzajemnego nie by ło. Żem w odpowiedzi mojej na punkt 4 n~-



pisał, iż nie czytałem „Piętnastu prawideł", i teraz to samo naj
szczerzej potwierdzam. Wzmianka w nich o zamiłowaniu ziemi 
i mowy ojczystej, o naśladowaniu obyczajów przodków swoich 
i tak dalej, dopiero teraz po przeczytaniu przypominam, ż~ 

było (!), lecz ja się nad tym nigdy nie zastanawiałem i w du
cha tych prawideł nie wchodziłem, i miałem je tylko za pra
widła użycia czasu każdodziennie, jakoż je takimi mianowano 
i w Ustawach Filaretów. Jaki więc cel wzmianka w „Piętnastu 

prawidłach" o ziemi ojczystej zawiera, daruje Prześwietna Ko
misja, iż wytłumaczyć nie umiem. Zan je sam układał, najlepiej 
o tym pojaśnić potrafi. 

W nadawaniu nazwisk urzędów dawnych polskich urzędni

kom promienistym nie znajdowałem żadnego celu zachowania 
narodowitości (!) ; nie wiem , kto pierwszy podał myśl podziału 

na województwa, przyjęcia nazwisk urzędów, i jaki on cel 
w tym zakładał. Zan tylko mi powiedział , iż taki zrobiono po
dział, zaproponował, żebym się nazywał marszałkiem wielkim. 
Biorąc to za pustotę , wesołego będąc humoru, chciałem swy
wolić, widziałem w tym urzędzie sposobność do tego, przyjąłem 
marszałkowstwo, a zapewne wszyscy pamiętają , jakiem ten 
u-rząd sprawował. 

Tu tedy na koniec szczerze s i ę przyznaję , iż co do narodowi
tości (!) w zabawach majowych, biorąc je jedynie za zabawy, 
nic nigdy nie upatrywałem, a zatem i o celu wzmienionym 
w „PJ·awidłach" , i w objawiającym się przybraniu nazwisk urzęd
ników jej zachowania objaśnić nie umiem. Zapewne trudno jest 
wierzyć, aby mieszczący się między pierwszymi, już skierowa
ny na drogę zamiarów wyższych jako filomata , tyle był ślepym 

promienistym , lecz najszczerzej się tłumaczę , że tak jest, a nie 
inaczej, bo mnie to wszystko bawiło, a nie do myślenia pobu
dzało.( ... ) 

6-mo. Jeżeli Towarzystwo Promienistów (!) istotnie (jak sam 
WMPan i inni dowodzicie) nie miało drugiego celu, prócz żeby 

o wschodzie słońca wychodzić za miasto, pić mleko, czytać ćwi · 
czenia w wierszach lub prozo (!) i dysputować między sobą 

w materiałach zawierających obiekta uczenia się każdego .7. nich 
w uniwersytecie - to jaką by możno (!) było położyć sprawied
liwą i fundamentalną przyczynę chęci w należeniu do tego 
wszystkiego ustronnych osób, nie uczących się na uniwersytecie , 
a przy tym mniej więcej zajętych obowiązkami? Gdyż przyjem
ność chodzić prawie do dnia za miasto, pić mleko, grać w piłkę 

i śpiewać nie jest tak powabną dla ludzi dojrzałych i swoją 

wolą rządzących się , iżby się oni determinowali wybrać na to 
taką godzinę, która jeszcze potrzebna jest dla ich spoczynku , 
i kiedy oni są zajęci innymi bądź obowiązkami. Czytanie robót 
w materiałach naukowych, równie jak i dysputy w tym wzglę
dzie, nie mogą być nader pociągającymi dla tych, którzy nie ćwi
cząc się w tych naukach w uniwersytecie, nie mają potrzeby 
ni w repetycji , ni w przygotowaniu się do egzaminów, a stąd 

z konieczności wypada wnosić , że te ustronne osoby mieli (!) 

jakąs szczególną pobudkę chcieć być razem z Promienistymi 
na zborzyszczach , a gdy takowe pobudki muszą być MWPanu 
wiadomymi, przeto wkłada się na WMPana obowiązek , abyś 

z czystą otwartością dał na to objaśnienie, które by takową oko
liczność rozkryło tak jasno, iżby nie podpadało już najmniejszej 
wątpliwości. 

ad 6-um. Co był za powód pociągający osoby ustronne, inny
mi , a nie uniwersyteckimi obowiązkami zajęte , do zabaw ma
jowych, choć się chcę z najczystszą otwartością tłumaczyć , ob
jaśnić jednak nie umiem, bom się ich o to nie pytał, bom ich 
myśli zgłębiać nie starał się. Idąc za domysłem , zdawałoby m i 
!; ię tylko , i ż jednych próżna ciekawość zobaczenia, co na tych 
zabawach się dzieje, sprowadzała, jakoź zaspokoiwszy ją, drugi 
raz nie przyszli; drugich przyjaźń i zażyłość z młodzieżą aka
demicką tam pociągała. („. ) 

Takowe zeznania ręką własną podpisuję 

Pobraliśmy odpowiedzi 

(-) Teodor Łoziński 

(-) Radca stanu Szlykow 
(-) Sowietnik Gubernialnego Rządu, 

Wincenty Ławrynowicz: 



Ci młodzi l·udzie interesowali mnie od dawna. I od dawna 
drażniia mnie nieoficjalnie głoszona, lekceważąca i obraźliwa 

etykietka kwitująca prawdopodobnie jedyną na przestrzeni na
szej historii, t.ak szeroko i mądrze zorganizowaną działalność 

społeczną a potem rewolucyjną bez zaplecza wojskowego. „Dud
ki", Dowcipne i jak zawsze u Boya chwyt!iwe przezwisko prze
latywało felietonowym humorkiem nad goryczą utraty niepod
ległości, nad ich świadomością narodową, uporczywą konspira
cyjną pracą. Boy czyt al przecież t yc/i. 12 tomów filomackich do
kumentów i li.stów, a wystarczyło mu pobieżne zapoznanie się 

z linią obrony w śledztwie i utożsamienie ich działalności z ze
znaniami zlożonymi wobec policji Nowosilcowa. Nowosilcow nie 
dal się zwieść na to „mleko i śpiewy na wolnym powietrzu" 
a Boy, ten przenikliwy Boy im uwierzy!. Nie on zresztą jeden. 
Nasłucha/em się tych lekceważących opinii, podczas realizacji 
„Mickiewicza" wiele. Jeszcze t.o jeden przyczynek do pochop
ności niektórych naszych sądów i do Lej polskiej łatkologii.. To 
prawda, że miał Mickiewicza za sobą, który jeszcze w ParyŻ'L 

podał wersję obronną za prawdę obiektywną no i miał „Dzia
dów część III". Ale przecież i w Paryżu i przed.tern w Dreźnie, 

nie był Mickiewicz wolny w tym co pisal. Ci ludzie, jego przy
jaciele, żyli jeszcze wszyscy w głębi Rosji. To też pisząc i m ó
wiąc o nich pubUcznie, musiał w dalszym ciągu kamuflować 

ich autent11czną cl ziałalność. I tak, buclujqc przyjaci.ołom swojej 
młodości w samym śroclku Polsk i pomnik „Dzi.adami", musiał 

odebrać im świadomość politycznq, pol i tyczne myślenie i wyni 
kającą z tego k onspiracyjną działalność. Sądzqc dziś z dostęp 

nych nam dokumentów, a najważniejszych nie mamy, były UJ 

szeroko rozgałęzione, międzynarodowo powiązane organizacje stu
denckie, które ewoluowały ze struktur masońskich przez nau
kowo-ośw-iatowe, społeczne, polityczne aż po paramilitar ne związ
ki. Łączność ich z Warszawą, Petersburgiem i Berlinem (ttL 
przecież, w Berlinie, osl'at.eczn ie wpadli!) j est dziś udokumenlo-

Wana. W11socki w Salonie Warszawskim a Bestużew w Salonie 
Nowosilcowa, obydwaj w otoczeniu młodych konspiratorów, nie 
są tylko wymysłem poety. „My powinniśmy z sobą łączyć się 
i znosić; I Inaczej, rozdzieleni, wszyscy zginiem marnie" mówi 
w salonie Niemojewski. „Dziady'', jako zaszyfrowany przez Mic
kiewicza ślacl przedpowstaniowego ruchu wolnościowego młodych 
na WUeiiszczyźnie, nie są tylko alergicznym odruchem poety, 
który do powstaniCJ. nie poszedł. Stąd, jakby nie dość ich bylo w 
samych „Dziadach", dodatkowe trudności w realizacji teatralnej 
scen więziennych. Bo jak pokazać to, czego Mickiewicz nie mógl 
dopowiedzieć? I jak prz11 okazji przywrócić im żywą, mlodzień
czą, pełną autoironii i sarkazmu twarz, tę twarz, którą tak czę
sto trad11cja nasza ubiera w sent11mentalny, martyrologiczny gry
mas. Zeby ich poznać bliżej przedstawilem filomatów mówiących 
własnymi słowami w pierwszym moim „Mickiewiczu", teraz przy 
„Dziadach" chciałbym zacytować w programie wybrane frag
menty ich więziennych grypsów, które przesylali sobie przez mu
ry bazyliańskich cel. Grypsy te ofiarowala Muzeum Mickiewicza 
prawnuczka Onufrego Pietraszkiewicza. Jest ich dużo. Nie wszyst
kie są jeszcze odczytane, część z nich pozostanie być może na 
zawsze nierozszyfrowana. Nie zidentyfikowani są niektórzy ad
resaci i nadawcy, niejasne wydają się ciągle niekt6re kamufla
że. Cały ten zbiór czeka na naukowe, ścisłe opracowanie i wyda
nie. Tu, prz11 okazji realizacji naszych „Dziadów'', pozwalam so
bie przedstawić Państwu po raz pierwszy w druku krótki wybór 

tych grypsów. 

ADAM HANUSZKIEWICZ 



Janie! 

Mam ciebie prosi ć o to abyś n igdy m ini stuialnie o mnie i do 
mnie nie pi sa ł. Kiedy ci a lbo czas, albo sposobność nie pozw'1-
laj ą dowiedzi eć się gd zie był mój brat, u kogo, co mu odpowiP.
d ziano, źle czy dobrze, co Borzęcki robi dla mn ie, lub jak Pe· 
terren rus za s i ę, czy na stołku w swojej stancji, czy na łóźku, 

jeżeli n ie możesz o tym wiedzieć dokładnie, to n ie donoś . Bo 
takie donoszenie jak wczoraj m a w sobie coś zdaje się z nie
dbania i obojętności o to, czy ja m a m za sobą starających się 

czy nie. Błędne twon.:r s i ę zda nie i j akiś n iesmak. Jeś li mo
żesz mnie uchronić od t akich n iesma ków to chroń. Pamięt '1 j 

t y lko że ja nie baba, pr zeciwność m ni e nie za smuci. A zatem f1-
gurn ie potrzeba. Onufr pozawczora do mnie na pi sał , że Fran
ciszek w odpowiedziach Adama pomieni ł, a t y piszesz, że jesL
cze na te odpow iedzi o czeku ją . Zgad nij tu proszę, i od t ych 
odpowiedzi ma za leżeć na dzieja uwolnien ia się naszego! Dali
bóg epigm a ta mi za cząłeś bracie pisać, ale t ylko popraw się, 

a zupełne odpuszczen ie winy masz z góry. (.„) Wiesz co, utwo
rzyłem systemat nowego układu świata moralnego, jest to sy
st em at kozi. Człek w brzuchu m atk i, w pieluchach, w szkoła ch, 

w urzęd zie i w Łu zi e B ilardzianej, pod władzą zony, pod kło

pota mi o d13ieci, w st arośc i i głupstwie, ja k w kozie. Więc ca ły 

świ a t w r.ozie. Wiesz że wszyscy nasi na mój systemat zga 
dzają si ę. Ale m imo to Aleksa nder dowodzi, że już mu się zn u
d ziło w kozi e sied zieć. 

Wtorek. Onufr. 18 XII 1823 

( ... ) 

.Jeż zaśmiał s i ę, że ja przysięgam, iż w ciemności widzę przez 
kołdrę, k iedy głowę skłonię na poduszkę krzyżykiem ocza rowa
ną , że z p ::i lców mo ich skr y w yla tujq, a Onufr był bardzo kan-



tent, że to co::i podobnego do elektryczności: porwałem Janka 
z sobą do mo:ch kontemplacji, a on rzekł, ty mój balsam, ty 
szczęśliwy, a Adam rzeki, szalony człowiek i zza chmury slo1'i
ce przyjemności na czole mu błysnęło. Zaśpiewał wróć d ziew
czę „. I wszyscy hej użyjmy, weselmy się etc. Tak! ja powinie
nem wiedzieć o każdym człowieku: co robi i gdzie każde gron.:> 
swoje odbywa. A Ignacego kto karmi? Niech Peri mocno do 
samego stryja napisze i zaklnie na dawną przyjaź.ii, aby przyje
chał, lub czynił starania o ich uwolnienie. Komu brakuje bieliz
ny ja chętnie jeżeli dozwolicie mogę u stąpić z tej która jest 
u \mnie , ledwo kjJka koszul jest moich i te każę krzyż)'lkilem 

naznaczyć i oddacie kto potrzebuje, reszta zdaje się nie moje, 
zachowam dla siebie, bo z nich jakaś słodycz wsiąka aż do ser
ca, zapala w nim najprzyjemniejszy ogień, zachowam bo nie 
miałem żadnego m ilszego ucz,ucia, nad wdzięczność którą teraz 
płomienieję. Wierz mi , nie żartem , nie poetycznie, nie z roman
sowej głowy, ale najszczerszą prawdę mówię ci, że z palców 
moich skry sypią się, z ust moich rozprasza się płomyczek ta
kiego koloru i farby jak wid7isz w ciemnej izbie światło elek
tryczne w wypróżnionym balonie. Widzę w ciemności i mury 
stają się pajęczyną, przez tęczę pajęczyny widzę duszę mojq, 
cząstki istoty mojej, które przestrzenią przerwane, do całości 

duszy mojej należą, dążą ku sobie, dążą nim się nie spłyną, 

ach! ta pajęczyna przeszkadza. Otóż: i dziś doświadczę; prze
staję pisać, gaszę świecę, wstałem„. nigdy mnie śpiącego nie 
widziałeś wielka szkoda! Nie widziałeś QWego balsamicznego bu
kietu, kiedym go z ogrodu przyniósł, kwiaty jego ze swoich 
krzaczków oderwane ostanim (nie śpię widzę) oddychały ży

ciem i po śmierci swojej żyjąc wiesz w zaba wie w rozmowach 
z kochanymi osobami, po miłej wrzawie anioł przyleci, wszyscy 
ucichli, cały bieg życia stanął, każdy jakąś słodyczą upojony, 
obudzili się i żaden nie wie gdzie był przez tę chwilę, szuka 
niespokojny i próżno! ta chwila już w wiecwości. („.) 

(„.) prosiłem u Nosewicza aby nie dopuścił tego, abyśmy bez 
spowiedzi święta przepędzili. Niech idzie do komisji i prosi 
o pozwolenie takich jak my grzeszników. Rozumiesz, że to w za
miarze, aby coś pewniejszego dowiedzieć się. A bo też diabelna 
rzecz tak długo w kozie. To szatan wymyślił te zamki i klucze. 
Jak wyjdę z kozy na pomstę wszystkim ślusarzom od wszelkich 
drzwi poodzieram zamki bo mi to zamknięcie dojadło. („.) 

Niedziela godzina 10. Wieczór 

1 ° Dalszy ciąg dziennika kC1Z1iego. 

Po napisaniu listu do was, gdyż mam zwyczaj wieczorem pi sy
wać przez ostro:żmość, zaszła u nas śmieszna okoliczność. Wiecie 

ju;i: o tym, że nam głowę nabił i sierżant i kartka od Krynic
kiego pisarza, że będziemy wolni. Przed nocą mieliśmy zabaw
nego jeszcze sołdata na warcie , który nam porządną z Rukiewi
czem farsę odegrc.·J. Łukaszewicz nawet choć przez zapieczęt.:>

wane okno, pierwszy raz przemówił do mnie. Chciał on nowin, 
a ja mu powiedziałem, że nas wszystkich mają posłać w soł

daty. Łżesz , wręcz mi odpowiedział, ale dusza uciekła do cho
lew, wytrzymać nie mógł, pobiegł do lochów a idqc stuknął 

w drzwi Hejdatela i poskarżył się . Ten mu odpowiedział, że 

żartują z niego. A wnet z tryumfalną miną obrócił się do soł

data, czto wy biezdzielniki, wrzasnął. Wraca i krzyczy do 
mnie, za co ja z niego kpię, ale z wesołym humorem kładzie 

się. W godzinę może idzie Rukiewicz na podwórze, a wracając 

stuka raptem oo drzwi Łukaszowi, za co on się nie ubiera i ni~ 
wychodzi, kiedy już oni i 6-ciu kompanów ubrani są na wy
chodnie. Jako kropidłem, kiedy ksiądz złego ducha zleje wnet 
z wrzaskiem i huk iem („.) na wsz.vstkie cztery nogi zerwał się 

nasz Łukaszewsk i z łóżka i b yłby dziurką od klucza wyskoczy ł, 

gdyby nie zawadza ła mu broda, której ogolić zapomniał. Jak 
małe rzeczy wielkim za miarom na drodze stoją! Jednym sło

wem ty le narobił hała su, stuku, rozkazów, aby mu otworzy li 
i za otwarciem, aby go puścili, że o mało szło, iżby go sołdaci 

i nie puścili sądząc, że się wściekł i że ludziom szkodzić będzie. 

Ale wreszcie dał się udobruchać i spadło omamienie. 

IV 

Poniedziałek 

2° Powiem wam rzecz dosyć dziwną. Zdaje się , że nigdzie mniej 
obchodzić pogoda nie powinna jak w kozie. I to zdaje się naj
większą być zaletą kozy, że w niej zawsze jednootajność i nie
zależność od pogody jesiennej . A u nas przecież zupełnie d zieje 
się przeciwnie. Na świecie, można nudy pozbyć się kied y na
padn ie człeka bardzo łatwo , można zapłacić , żeby ją antreprener 
teatru odebrał sobie. Można wyklaniać się, a by piękne lub miłe 
oczy ją wygnały. Można ścisnąć przyjaciela, a on ją jak żądb 
pszczoły u miej sca ukąszonego wyjmie, i wiele bardzo wiele spo
sobów macie zgubienia nudów („ .) Z tą panią wielka bieda, dru
gi dzi eń an i czy tać nie mogę, siedzieć nawet, aru chodzić, ani 
l eżeć, wszędzie ona ze mną. To jedna chwila kiedy od was od
b ieram wieści, a druga kiedy piszę nie mam wtenczas nudy. 
Niech Onufr pamięta, że on ma sposób jeden umniejszania nu
dy. N iechaj choć kłamie, ale pisze i tak jak ja mówiłem i jak 
Sta ś mi raz pisał , a nie tak we dwóch słowach: jak przedwczq
r'1j zrobił. ( ... ) 



Nufry. Donieś mi co z murów proszę cię. Czy mamy nad z ieję 
kiedy wyjścia z kozy? Co to za łajdak ten Nois zewski. Co robić 
odkwituję ja mu to kiedyś. Podziękuj pani Bobrowskiej za bab
kę, sucharki i jabłka. Powiedz że ja dlatego osobiście nie mog
łem, że przyszła w porę samej kolacji kiedy t yle ludzi obcych 
szwenda się, więc z d aleka jak ja, aż na końcu, nie chciał soł
dat wodzić. Dalibóg nie mam co więcej pisać, a chciałbym 
szczerze. Zegota jąk się ma, co robi? Jeżeli będziesz miał czas 
to o nim co napisz. Bądź zdrów i nie rób nam żadnych mitręg 
w otrzymywa niu romansów. U nas gracko chodzą. Lubo mi Jan 
napisał że tylko do mnie we środę i w niedzielę przychodz ić 
będz ie poczta, jednak ty kiedyś zapowiedziałeś że i w piątek, 
więc co piątek jedynie od cieb ie oczekuję jakiej wiadomości, 
choćby książek. Wincenty czy żyje, czy jego brat Marcin tu 
siedzi, czy wyjechał? Bądź zdrów i przechadzaj s i ę za nas, a my 
tu na słońcu zęby popieczem wkrótce. Wszyscy tu przemysłem, 
to inną drogą, mają wolność wystawiania głów i rozmawiania. 
Jeden tylko zwący się słodkim Janko słodzi się i nie chce okna 
otwierać. Jest on od nas zupełnie oddzielony tak, że my nie 
wiemy, czy on tu u nas żyje . Reszta bawi się wspólnie wy-

bornie. 

NVI A3 list 1-ty 1824 

Janie! 

Festynę naszą mam ci opisać i tu właśnie żałuję żem nie poeta, 
bo czuję , że tego przelać w cudze uczucie nie mogę. Wyobraź 
tylko sobie z j aką n iespokojnością każdy z nas czekał godziny 
na którą umówił się Rukiewic z z s~erżantem, tą była lOta. Ale 
dbały o swoją skórę sierżant przewlekał i po dziesiątej, nim 
wszędzie u księży ognie nie pogasną. Nareszcie wpuszcza do 
mnie do stancji znudniałych kosiarzów. Każdy przyniósł świecę 
z lichtarzem, a kilku z sobą krzesła, po uściskaniach i radości, 
którą i ojciec Hilary podziel ał, 12-tu zasiadło. Aleksander z Flan
tem w ręku dalej obliczać, że tylko 11-tu, a o sobie zapomniał, 
nareszcie wynoszę do Janka szklanicę i przepijam, (. .. ) wbął 
ale nic nam nie powiedział, jednak było radości, jedni jedli, 
drudzy pili, inni grali, inni w kąty zalazłszy nawzajem siebie 
pytali lub rozmawiali. Stajemy potem do angleza we trzy pary, 
nareszcie ja z Rukiewiczem kozaka, znowu pijemy, targujemy 
się z panem guwernerem-sierżantem o godziny, nareszcie śpie
wanie i tu Rukiewicz ze Stefanem, Janko z Rukiewiczem potem 
Janko ze Stefanem dawali nam różne dueta, szły rozmowy mi
łe , wesołe, czułe, łusek pełna stancja. Lichtarzów i świec więcej 
jak potrzeba, słowem znać było, że oświeceni ludzie w kozie 

siedzą. Rosienczuk rozczulony oto powiada „to tu przy1azn moż
:rn zawiązać". Aleksander na to „chyba już rozwiązywać, bo nas 
związywać więcej nie można". Słowem po kilkugodzinnej milej 
zabawie nadszedł moment okropny, nie cofniony, nieodmienny 
rozejścia się, a jak tu wiele starań, aby n ie być pierwszym do 
wyprowadzenia. Zaczęto podług tego, jak daleko który ode mnie 
mieszka, naprzód poszli najda lsi, potem bliźsi. ,Ja jako gospo
darz wystawiałem na huk po jednemu, a ten przeklęty sierżant 

capes jak swego i zębami porze. Aleksander chcąc minąć kolej 
wlazł pod łóżko, oszukał na moment sierżanta, ale nareszcie 
nieborak spod łóżka musiał wyleźć i awansować do swojej za
grody. Jak miło kilka godzin spędziliśmy, jak dla tych było mi
ło co od 4 miesięcy siedzą bez . żadnego pocieszenia, pierwej 
opisywać warn nie potrzeba, nie siedzieliście wprawdzie nigdy 
w kozie, ale możecie sobie wyobrazić. 

S. z i p. K: Nie wiem sam co ci mam pisać, a potrzeba. Nudy, 
masz ich dosyć, wesołości ja nie mam , skąd wziąć kiedy ciągle 

jak jedno to jedno. Węgierski mówił, że w niebie by go znu
dziła jednostajność śpiewu „święty, święty, święty". A nas że 

nie mają znudzić te 4 ściany i nic więcej . A jak przykro kiedy 
ci co w mieście, co albo n ie by li w kozie, albo krótko posie
dzieli , z nieczułością na nasze żądania odpi sują, z obojętnośc i .~ 

nieznośną mi-lezą i na nasze zapytania nie dają odpowiedzi. 
I kiedy nas do ostateczności przyprowadzają, że aż łajać mu
simy, wtenczas nareszcie odpowiedzą. Panegiryk pierwej dla 
swojej dobr·oci utną, a potem nas o niecierpliwość, o niewyro
zumiałość z przycinkami upomną, nareszcie czasem tylko na
dzieję dadzą, że powtórzą nam to, co juź niby mieli raz powie
dzieć , a czego my nigdy nie słyszeli. To diabelna rzecz, a co 
robić. śmierć zdrowemu straszna, a choremu koniec w cierpie
niach przynosi. Jeżeli Orenburska gubernia była i dla mnie 
straszną, dziś ona mniej ma dla mnie znaczenia i obawy, a jeśli 

przy jdzie ze 4 miesiące posiedz ieć , dalibóg z radością pojadę. 

Ty mi już kilka razy pisałeś, że koza nam na dobre posłuży, 

że wiele zyszczemy. Mówił m l to i Michał, a Janko i dziś gad,t, 
a ja zawsze mówię, że chyba odniesiem z kozy w korzyści, 

nieufność, niemiłość i pogardę ludzi.( ... ) 

(ołówkiem) grudziet'l 1823 

( ... ) Ale co do miłości, jakem ci mówił, jestem ten sam, zdaje 
się, że miłość jest u mnie potrzebą w pewne pory przychodzącą 



periodycznie, jak tę potrzebę, czy myśleniem, czy jaką pamiąt
kę nasycę, zd-0lny do wszystkiego o miłości zapominam wnet. 
Nie tak jak u was trzeba iżby całość i duszy i całość (pewną) 
życia zajęła. Ona mnie w części tylko zajmie, ale w t ym mo
mencie pewnie, że równie jestem zajęty jak wy wszyscy. („.) 

Zosia w tym momencie wymaga być czułym kiedy się ją wi
dzi. („.) Niechże ona coś wymagać pocznie ode mnie w tym mo
mencie kie<ly ja nie czuję, żeby aniołem była, zbrzydzę na
wet, nie tylko nie polubię. Otóż pierwszy raz masz takiego ro- ł 
dzaju ode mnie wyznanie, ale szczere. („. ) Ale ale. Napisz kto 
stara się o twoje uwolnienie, jak ono idzie, kto za ciebie ręczy. J 
Bo ja wielkie plany rozwinąłem co do mego, ale moi panowie 
egzekutorowie nie chcą mi odpowiadać, tylko pomieszanie. Nie 
wiem co będzie, ale to wiem, że kiedy pieniędzy nie dadzą za 
mnie to na niczym się skoilczy. Zdrów jak zawsze 

l9-go grudnia 1923-go roku 

(„.) Nie ma już siły, nie ma kary, która by mi wielbić Twoje 
cnoty zakazać mogła. Nie ma siły, która by miłość moją ku To
bie wyjąć z serca mojego zdołała. Bo ja wyższą moc, moc 
i dzielno~ć Twojego uroku, przymiotów anielskich, tak głębo
ko utkwiła, że się stała najmilszą , najszlachetniejszą częścią 
mojego życia. Do uraz, urazy przydaję. Mogęi myśląc, pisząc 
o mojej miłości myśleć nawet, że urażam. Powinienem, jak wi
dzę. Niech, kiedy jakaś święta powaga twego uroku w oczach 
mych zabłyśnie, kiedy niemy, niewiedzący, co Ci mam powie-1 
dzieć, przed Tobą najdroższa stanę jako zbrodzieil nieśmiały 
z występku, który by chciał popełnić, wątpiący czy serce to I 
sobie zjedna, wtenczas, niech jakaś siła niewidoczna mnie za
trzymuje abym wyrazami nie objawił tego, czym dusza przeję
ta, czym myśl napełniona. Tu w więzieniu pozbawiony wszelkiej 
pociechy 'i tuż mam jeszcze być pozbawiony tej jedynej pocie
chy! Jednak potrzeba. Tak chce Twoja władza, tego wyma
gasz aby humor mógł być jednostajnym. Nie 111a tego, czego 
bym nie dokonał abym go nigdy nie zachmurzał. Jedno tylko 
Cię wyłącza, mogę nie mówić kiedy tego żądasz, że Cię uwiel
biam, ubóstwiam, kocham! mogę zamilczeć, ale przestać ko
chać , nie myśleć o tym, nie, już to nie jest w mojej mocy. To 
jest jedyną moją pociechą. Nie zakazuj mi, nie broil mi tego, 
o to proszę , błagam 

Kazimierz 

Napis na kopercie 

Onufry wie k9mu. Nię rozpiecz~towując oddać. 

Onufry, Jak znac zes nie czytała Arystotelesa, mówił stary Za
polski do swojej córki Barbary, a ja powiem do ciebie, jak znać 
żeś w kozie nie siedział. („.) Wie<lz, że cała manipulacja straży 

zależy od sierżanta któremu zakazano wszystkich pocieszać i nas 
z sobą puszczać. Byle raz przez dobroć lub łakomstwo zrobił 

coś podobnego już potem nam nic odmówić nie może, dlatego, 
bo lęka się , aby nie obraził, a stąd, żeby to co było tajemne nie 
wydało się na jego biedę . Mamy teraz dwóch sierżantów wy
znaczonych przez Majora, którzy ciągle na przemian przez dzieii 
zmieniają się, nic tedy łatwiejszego. Wszyscy sołdaci nam przy
chylni , ale o nich mniejsza, a jeden z tych sierżantów już przy
prowadzał do Hejdatela jego brata, przyprowadzał Michała Ru
kiewicza do mnie, do Janki i do Aleksandra i kiedym mu po
wiedział, że dziś jako w święto może przyjść mój brat, żeby 

wpuścił, ani słowa, dobrze, była jego odpowiedź, tylko prosił 

o sekret. Tak nie ma się czego lękać, a przez dzieil możesz mi 
Feliksa przysłać albo sam przychodzić, to jest już we wtorek, 
czwartek, sobotę dalej p-0nie<lziałek i.t.d. Co do Majora kiedy 
obejmował straż nad nami oglądał wszystko. Łukaszewskiemu 

i książki i łóżko, u mnie nic, ale gdyby i szukał nic by nie zna
lazł , bo ja nie dureń. A co większa nie spodziewałem się jego 
wizyty. Kiedy był u mnie ostatnią razą przepraszałem go, że 

takiego gościa nie mam niczym traktować (bo tylko co wino 
wyszło) żeby mi darował , że na raz drugi proszę . .Jeżeli tetl:r 
ma choć cokolwiek delikatności to już do mnie ani zajrzy. 

listopad lub grudzień 1823 r. 

1 ° Jeżeli kto sądzi że koza zbyt straszna, niech przyjdzie do nas 
i przez dzieil postoi na naszym dziedziilcu, a dowie się zupełnie 

przeciwnie. Jakie tylko można m1ec przyjemnosc1 w kozie, 
wszystkich używamy. Zamieniliśmy klasztor głuchy i postępny, 

niemy, w ożywioną p ieniem , śmiechem salę. Już z tryumfem 
Aleksander dziurkę w murze zrobił taką, że może rozmawiać 

z Krynickim, a nawet ze mną, który w trzeciej mieszkam stan
cji. Dziura bowiem jego jest zupełnie przeciw tej która mnie 
służy do rozmowy z Krynickim. A tak, od Czeczota aż do mn ie 
w każdym razie, bez otwarcia okna i drzwi orzechy przechodzić 
mogą, cóż mówić o głosie . Podobnież dzieje się i na dole. Ru
kiewicz szczęśliwym trafem przez dwa wieczory pracy zrobił 

dziurkę do sąsiada Hejdatela, a ma komunikację z Łukaszew
skim, a Kulesza z Hejdatelem, więc od K leszy przez Hejda
tela, Rukiewicza ·idzie komunikacja aż do Łukasza byle on 
chciał z niej korzystać, a]e albo pije albo śpi. Masz tedy osiem 



os~b w ciągłej z sobą komunikacji. Czeczot teraz pracuje nad 
dziurą do Kwaskowskiego, który ma komunikację z Zielińskim. 
~ tak wkrótce jesteśmy wszyscy połączeni prócz Zana który 
nic nie może począć z sąsiadem Łukaszem. Jest to na 'przysz·
!ość zrobione. Dziś okna ciągle odmykamy i na trzy głosy pieśni 
śpiewamy. Mieliśmy dz i ś gości, był Krukowski z Radziszewskim 
z uniwersytetu zapytując, czy nie robią nam jakich krzywd 
sierżanci lub sołdaci. Ze pogadano szczególnie na nasz klasztor, 
że nam mięso z potraw wyjmują nawet. Tak był grzeczny k api
tan dla w szystkich , żeśmy się zdziwili nawet. Rozum ie się, że 

kiedy sierżanci widzą, że my na nich nic złego nie mówimy 
i widzą że o nas dbają, aby nam nic złego nie zrobiono i przy
tym jednostajne od nas ich t raktowanie, stają się niezmiernie 
pobłażaj ący. Plotkę tę splótł pono Hejdatela chłopiec, zwodz!ł 
się o coś z sierżanem i powiedział, że ja wam sztukę szelmy 
zrobię, powiem, że wy naszym panom ogryzk i jeść dajecie. Nie 
ma tego złego które by nie wyszło na dobre. 2° Był u nas' 
Major zupełnie nie ten c złowiek co pierwej był , grzeczniutki, 
każdemu jakieś ułatwienie przyrzekł. Z grzeczności tych obu 
wnosimy, że nas mają przynajmniej za takich, których kiedyż 

tedyż wypuszcz;:i. Od Majora dowiedziałem się, że Marian cho
ry, bo on go widział i gadał nawet z nim o mnie. Mówił, że 

Kontryma wyp uszczono, to co on dozorowa ł w areszcie słyszał. 

Patrz tylko cz y nie dosyć pociechy przy t ak pięknym dniu. Je
żeli nigdy nie byłem jakimś drobnostkowiczcrn, a bardziej zbyt 
czułym na straty jakimi mnie los dopuszcza ł to pewne, że te
raz najmniej nim jestem. Wiem, że z tych co tu siedzą, a może 
ze wszystkich uwięzionych ja najwic;cej tracę. Moja kariera na 
dwa lata wstecz poszła za posiedzeniem w kozic. Może nawet 
przyjdzie wyrzec si ę myślenia o Maryn i, żeby była kiedyś moja. 
Moje plany w łeb szalenie wzięły. Nie plany stanowią moje ży. 
cie, ale ja sam , a ja zdrów, ja wesół i tys iąc ich zrobię, może 

nie tak pomyś lnych, ale równie mnie cieszących. Tak drogi, 
zdrów i wesół zawsze, zawsze pomy ś lność niepomyślnością, a nie
pomyślność pomyślnocią staram się ważyć , żeby w którejkol
wiek me .utonął. Jestemy dopiero jakby jaka kolon ia murami 
i czterdziestu bagnetami otoczona i przedzielona, ależ mury 
dają się przedzi urawić, a żelazo ciepłem rozszerzać , stąd przy
jemność . Robimy antropologiczne obserw3.cje nad sołdatami, a ż~ 

ci sami zawsze koło nas możemy ich poznać . Niech Daszkiewicz 
Lelewelowi powie, że Gołuchowski nic nie traci na straconych 
tylu uczniach, oni jego naukę praktykują. Wielki zdam mu 
egzamin z du szy i ciała, gc;by, brzucha, głowy i kieszeni sołdac
kiej. 

3° niech sobie co chcą ze mną robią, JUZ powałem życie soł
dackie. Mogą mnie mieć za winnego bardw jak również i moich 
kolegów, bo oni szczególniej ze mną dwie godziny męczyli się 

i tak im odegrałem komed ię, że nawet zwątpili sami, czy nie 
pomylili się, aż kiedy diabeł jakiś tam teraz mnie wymienił 

i sam Tomasz nic opuścił. Wtenczas za drugim widzeniem si.ę, 

ale nie egzaminem, lubo niewiele komplementów co do mojego 
światła i reputacj i powiedział jednak, mn ie okazywał, żem za 
winił wielce i zawsze pokazał żem tu tego na złe użył co po
siadałem. z innymi zaś wadz i ł się na przykład z Aleksandrem, 
ale za co by Krynickiego i Hejdatela to nie rozumiem, bo ani 
z n imi prawie gadał, dał pytania i mówił , że kłam sobie co 
chcesz, odpisuj. Czeczot jest z ważniejszych sztuk. Zresztą bierz 
ich diabeł. Co chcą niech robią. Na jutro to jest na sobotę przy
nieśc i e atramentu , bo musiałem Czeczotowi udzielić, który gotuje 
się do pisan ia listu dla Onufra którego żądał, al~ nie :vi~m 
kiedy przybierze się. Ze wszystkich siedzących on iest naJw1ę
cej cierpiącym i bardzo byłoby dobrze, żeby go można było na 
porękę wziąć. Co do mnie, o porękach żadnych nie myś lę na
wet. Ja co najwięcej mam z tego chluby, że jestem jeden Ja, 
że wzrosłem jeden J a, że nie mam dr·ugiego Ja i ten Ja wsa
dzony do kozy, mógłżeby myś leć, żeby coś podobnego się ro
biło i zdaje się , że by mnie to poniżało. Ale mówiąc inaczej nie 
chciałbym przy tym być w zawieszeniu, aż do skończenia dzieła . 
Popierajcie kiedy możecie ten projekt względem Czeczota. Je
śliby Lachnicki nie mógł, niechby Onufry Pietraszkiewicz co 
tym wspomniał o poręce mówiąc ogóln ie. Waszą jednak czyn
nością ma być wywiadywanie się o przywożonych osobach. 
Szczególniej z Błękitników i ostrzeżenie ich. Na danie wiado
mości o osobach posłuży ci Onufry. 2° Czuwanie nad tym co 
po filaretyzmie było . To co do osób Daszkiewicz i Budrewicz ci 
posłużą. Co do działa11 zbierania wiadomości twoja głowa i uży
te przez nią cudze. Nie zaniechaj jednak rad Onufra. Z osoba
mi więc wskazanymi prócz Daszkiewicza i Budrewicza nie za
niedbywajcie komunikacji, ona więcej może niż z nami po

trzebna. 

.Janie kochany! 

Odbyliśmy wczoraj wielką fetę, a co o nas sądzisz, alboż nie 
umiemy znosić się i czuć po dawnemu? Imieniny Tomasza były 
u nas w całej kozie Franciszkańskiej między 10 kolegami („.) 

Mówię tedy że 10 kolegów obchodziło imieniny Tomasza. Mamy 
5-c iu grających na instrumentach co sprawia codziennie wielki 
huk w klasztorze. („.) Stanęło nareszcie, że wina porządnego po 
szklance każdy dostanie wiele jest głów więzionych, że wódki 
będą mieli wszyscy strażnicy nasi do syta. Ze Janko cztery 
wiersze napisze, a Aleksander odczyta i nareszcie każdy z więź
niów parę wierszy napisze na jednym papierze na pamiątkę 
dla Tomasza. Kulesza nareszcie od siebie transparent ofiaruje. 



Po składce \vygotowano wszystko. Michał pozorem swoich ro
dzin sołd ata czarowego spoi ł i resztę podobnież. Obniósł sier
żant szklanki z winem i z ciastem i wsz 'SCY czekają hasła. Gdy 
je dano w szyscy do okien , Alek sander odczyta ł głośno 4 w iersze 
Janowe i to był pocz:i tek obchodu. Później k a żdy wznosząc 

za okno szklankę z w inem powi cc!L i ał za zd rowie na jmilszego 
z na szych przyjaciół „niech żyj e i będL i c szczęS.Iiwy ! " a j a!;. 
jeden to odmó w i i wyp ije, nas ę r ny toż ~pclnia . T ak w s1.vscy 
spełnili. Aleksander znowu odczyta ł wl er s:.:e: 

Prze moc claszu nie złamie , m tlr nas n ie r ozdziel i 
$mierciq ch yb a si ę samą skończy przyjaźń nasza 
W mi.ejscu rad ości mę stwo niechaj z oczu strze li 
Celu v ijem cl.:iisia j zdrowie lubego Toma sza 

Po t ym posyła liśmy sobie nawza jem t ranspa rent prl.cz d ziur y. 
Jest ta m kolumna w i.no ,:<1ca się i p ior u nem rozb ita , n ad n i ~1 

brzoza płacząca wzn osi :;ię . Widok Wil na i kościółek pam ię 1:i 

na górl.e w zy tko ołówkiem a le dobrze. Na kon iec poszło pi sa
n ie wierszy na począ tku zna j d ą s ię te czle r , a dalej po dwa 
i ja musiałem pożyczyć p egaza , bo swego n igdy w ż •ciu nie 
miałem. Ale coś przy t ym bylo co się nie d a je opisać. Ta ci
choć dnia całego, ciemno ś c'.: nocy , l en sposób w oknach komu 
n ikowania się i lubo jeden w szystkich u słyszał, ale ledwo dwóch 
siebie widzieli nawzajem . Resz a żaden drugiego nie widział. To 
wszystko tak czułą, t a k żałobn <i jakąś m iało postać . .Jakies zrn
dziło czucie, które ni c zgi nie w pamięci . Nareszcie poszedł pa
pier po ręku dla p isa n iu wi ers1.y. Wszys tk ie monumenta naszej 
pamiątki Wam po syłam " Zda je si ę że transp a re r.~ dla waszej 
jed ynie c iekawości w \ .t er s1.u z op isem. może zechcecie dla To
masza posłać? Ro zważc i e jed n<:k zi m1 10 czy na l eży i czy nic 
potrzeba dopisu n dol e , <:by spal i! po prz eczyt.a11i u. T o clo W b 

należ bo wy n;-i d naszym, w a sz m i je«o bez piecze:\slwem czu
wac ie. 

Bąd7. drów 

Sobota 

(.„) Z tego w szyst kiego n ie tlum::iczyłem się a ni w ustnych. an i 
w p i ··miennych odpowiedziach , i Ławr~nowicz w yra:l.nie, a pro
kuror n iewyraźnie sta rali się u nikać t_,·ch z<, pyta(1, ja kby to 
oni najlepiej pojmo w li , ciągle zwraca .i •ic mowę do Przecisww 
skiego i o to p y ta j ąc prokuro r d ał poznać , że my młodzi slu-

-+ 
Brama Klasztoru Bazylianów \V Wi lnie, miejsce \Vi~zicnia :vrickiewicza 
i innych filomatów. 



chaliśmy głowy, ja tedy biorąc to za Tomasza i chcąc mu ściąć 

winy powiadam, że równie ten winien co słucha?, jak ten co 
radził, pokazując na siebie (żem słuchał). A on sądząc, że ja go 
rozumiem powiada „cóż słuch<:>jący winni zwyczajnie jak mło

dzi, łatwo im usłuchać". To dosyć wam na poznanie że umieją 

działać. Nareszcie co ja powiem to wszystko dobrze, nie chciał 

nawet czytać brulionu i nie czytał, ale kiedy na czysto pisałem 
więc jakby niepewny o pierwszym punkcie troszczył się, przy
szedł, wysłuchał odczytania i spytał lekko o osobach tego komi
tetu czemu nic nie ma, ja mówię, że to był jak pan widzisz 
projekt, więc osoby w projekt nie wchodzą. Aha dobrze, dobrze, 
tylko krótko, krótko na drugi odpisz. ( ... ) o Hodegityce nie py
tano się, więc nie odpowiadałem. Ale jeśli zapytają się o to 
na Michalewicza złożę i na omyłkę swoją. Ale jak tam wykrę
cić się z tych wyrazów: „Te wiersze na imieniny Tomasza śp1e-· 

wano". Ale mniejsza o to, powiem, że nie wiem z pewnością. 

Widziałem i Bąka w komisji, odpowiadał na wyraz co znaczy 
„Jambami Tomasza nagzdził" i inne głupie wyrażenia. („.) Wi
działem wiele listów różnych u Franciszka wziętych, są Czeczo
ta, twoje, Jeżowskiego, Adama i Malinowskiego i Ojca, jeden 
list pana Szymona, godny, czytałem, gdzie upomina syna o zły 

bardzo wybór przyjaciół, przypomina, że mu to ciągle gadał, 

i jeżeli kiedy to teraz powinien mieć głowę i korespondencję 

umieć prowadzić, albo nie prowadzić, że ta chęć i zapalenie do 
Towarzystw zgubne i szkodliwe skutki przynieść może. Otóż 

te wszystkie wyrazy podkreślone, pytania z nich robią, że mu
siał wiedzieć o Towarzystwie. Otóż piwa Franuś nawarzył nie 
tylko nam, ale i ojcowi nawet swemu. Nie wiem jakiej to daty 
list, jeśli po tym uniwersyteckim śledztwie to dobrze, ale jeżeli 

przed, to w tarapaty wlezie. Trzeba go ostrzec, ale wy to sami 
lepiej wiecie. Widziałem wiele, słyszałem, że wypiskę JUZ 

z dzieła robią, już więc prócz listów i Marcina wszystko skoó
czone. O Fil·omatyzmie ani słowa nie pytano. Ale ale, jeszcze 
pokazywał mi prokuror odpowiedzi tu w Wilnie Franciszka 
pisane, chwaląc jego szlachetność, i w nich czytał przedostatni 
punkt, coś w sensie tym, że chyba w tym była nasza wina, że 

„obłędy imaginacji tolerowaliśmy, że urzędnicy nie karali, nie 
upominali, aby z karbów swoich nie wychodziła, lecz przy mnie 
(to jest przed jego wyjazdem) nie było nigdy ani wielkich, ani 
trwałych takich uniesień, co jak przekonywam się dopiero po 
moim wyjeżdzie daleko dalej posunięto". Oto, zawołałem, szcze
gólny sędzia, skądże to taki wyrok, skąd takie sądy - tu pan 
prokuror: „przekonaliśmy pismem pana Makowieckiego, Jan
kowskiego, Suzina - to właśnie co jest szlachetnie pisać". Wiesz? 
Niech go diabli z taką szlachetnością. 

Krzykniesz zaraz na co te opisy i znaki. Konieczne. Bo nie mo
żemy wiedzieć czy kto z księży ma klucz od tej komórki, czy 

nie. Nosewicza o to pytać nie moźem, a stąd zawsze trzeba 
mieć się na ostrożności. Do tego noszenia można użyć mo
jego Feliksa, żeby sokoła nie mitrężyć, tylko niech mu sokół 

komórkę pokaże. Ostrzeż go aby ani przy sołdacie, ani przy 
księdzu do tej komórki nie wchodził, aby przy nich nie wy
chodził. Masz tedy drogę do książkowej komunikacji utorowa
ną zupelnie („.) poczta swo.i<1 drogą i w swoim położeniu. Lubo 
tyle strachów, lubo nie ma dnia, aby mi Janko nie donosił że 
słyszał na własne uszy jak sołdaci rozmawiali że pojmali, że 
kiedy po rrinie Janko idzie do lochów, sołdat mówi, czto ja znaju 
że swistal. Mimo tych wszystkich Jankowych marzer1 kilka mia
łem praktyk zupełnie przeciwnych. Jana de Ville położona i na
zajutrz znaleziona kartka przekonać powinna. U nas zdarzało 
się, że jak ja Jankowi papier czysty położę do wzięcia, a on 
przez strach nie weżmie to leży do jutra na tym samym miej -
scu. Proszę ode R-u pokłonić się, proszę doni eść co z moj<1 
biedną Emilką dzieje się, czy zdrowa? Niech ona mi kilka liter 
napisze. Niech Feliks poda prośbę, że potrzeba abym dla uzy
skania funduszu na ekspensa domowe napisał sam do Stanie
wicza, do siostry i do matki, które żadnej o Kazimierzu Pia
seckim wiadomości nie mają. Muszą mi pozwolić a będę parł 
wsżystkich aby mi pieniędzy przysyłali, bo będzie bardzo kiep
sko z głodu zdychać. Proszę ułóż mi tę prośbę do komisji, nie 
do Nowosilcowa, albo raczej najlepiej do Szłykowa jako na
czelni.ka władzy, która mnie z domu wzięła. Ponieważ mamy 
długo w kozie przebywać wszyscy zanosimy prośbę, aby na
szemu Franciszkańskiemu bardowi (Stefanowi) który wszystkim 
uprzyjemnia więzienie, gitarę przysłać hiszpaóską. Zdaje się, 

że to skądkolwiek dostać nie będzie trudno. Wreszcie, jak si~ 
wam zdawać będzie, „kołatajcie, a będzie wam otworzono" mó
wi Pismo Święte. 
Prosi Kulesza a byś chciał u p;:ini Bobrowskiej uzyskać jego 
nuty na flet, mają być gdzieś w teczce z książkami byś w po
niedziałek przesłał. A ja proszę, abyś tam dołączył arkusz pa
pieru welinowego co złoty kosztuje u Wejrowej. 

3ci grudzień 1823 

Panie Janie! 

Najważniejszą rzecz w moim a raczej naszym przekonaniu po
nawiać mi przychodzi, to jest tę uwagę, aby z Tomaszem żad
nych stosunków innych nie prowadzić jak tylko miłosne, gębne, 
czyli brzuchowe i odzieniowe. Zawierzać nie można Massa]skie
mu. On nigdy nie był uczciwym. Jest to Jezuita trzeba parnię-



tać. Do tego więc jego osobie bym nie ufał dlatego że głupia. 

Dziś jeszcze ten pobyt na jego żądanie w ostrogu przykrzejszy 
niż w mieści€. Ta ciekawość, to zachęcanie do podrobienia, daj 
Bożć, żeby tylko było skutk'.em głupstwa, a i tak wiele by nam 
zaszkodzić mogło, gdybyśmy bądź to powody dla jakich organi
zacji nie chcemy, bądź osoby nie zgadzające się na to, bądź 

wreszcie z nami komunikacją udzielili Massalskiemu. A coz 
gdyby sobie wyobrazić, że rząd, nie Rząd, ale pan Nowosilcow 
chcąc to jeszcze złowić kilka tysięcy dukatów i zyskać większ4 

łaskę z odkrycia większej rzeczy niż mniejszej, gdyby mówię 

chciał jakiego dowodu który by mógł W. Księciu zacytować, że 

zeznania dotychczasowe są fałszywe, gdyby na przypadek chciał 

tego, bo wiadomo, że nawet na uwięzienie nasze otrzymał od
dzielne pozwolenie. Gdyby mówię złapał albo powody, albo ja
kiejś rzeczy wyraźny dowód komunikowania się . Dzieła za nir:, 
nowa sprawa, nowa grzanka, nowa koza. Może to dlatego tego 
pana Onuf.ra nie biorą do kozy. 

Śpię 12 godzin. Czytam 8 a 4 chodzę po stancji która ma 9'/2 

kroków. Podziękuj Konstantemu za gruszki i wiśnie przedziw. 
ne. A pani Bobrowskiej za ciasteczka, sucharki, jabłka, babkę. 

Podwójną sprawiły mi przyjemność: zmysłom, rozumiesz żem 

łasun, duszy, przez wyraźny dowód że są ludzie co o Piaseckim 
nie zapominają. To przysłanie przekonało mnie, żem się nie 
mylił kiedym Konstantego brał za bardzo szlachetnych uczuć 
człowieka. Zna on moją najsłabszą stronę. Donieś mi o tym 
czy on robił co u Zajączkowskich i u Zubowowej. Kossowska 
dała mi na kopy zł 40 a tu oni wyliczyli 85. Niech więc z nimi 
się rozprawi, bo mnie nic nie dala, a ty odkładaj do mnie, że 

nic nie wiesz. Rektorowi funt prochu kupcie, niech, czy to 
człowiek, czy Felek odniesi€, bo ja wziąłem pieniądze. Jan był 
7go egzaminowany, zaparł się Filaretów. Tak samo i Kraskowski, 
im obu popieczętowano okna, a mnie nie. Mam pod spodem 
u siebie Łukaszewskiego. Próżna chęć widzenia, ale pociechę 
miałbym. Zmiłuj się opłać Wojciecha, żeby zakupić jego wier
ność i staraj się od Regenta co dostać, aby na przyszły miesiąc 
stół było czem zapłacić. Posiedzim zapewne długo. Nut przyszlij 
jakich serenad, sonat albo dumek , a nie zakazane jakieś mazu
rzyska. Książek mi będziesz przysyłał w takim porządku jak 
zapotrzebuję. 1. Roussa Contract Social 2. Droit publique de 
l'aLLemagne 3. Condmana Historia, a na koniec Code avec les 
motives to już potrzeba będzie brać u Kontryma. 

C:z:p:K. 

(. .. ) A zatem jeżeli t y lko Dziewiątkowicz hył pewno Adamem . 
to upewnijcie mnie o tym i razem powiadomcie Michalewicza: 
aby w jedno gadał, że znalazłszy w papierach Dziewiątkowicza 
wiersze te przyniósł do mnie i pokazywał czy, że ja u niego 
widziałem. Co ten Franciszek nam gościńców ponawoził to niech 
mu Pan Bóg nie pamięta, sfanfaroniał widać strasznie, na co 
takie listy chować. Zmiłujcie się, ułożcie się dobrze między 

sobą, aby go na durnia wystrychnąć z jego tymi projektami 
wpływu szkoły. na kraj. My z Janem tym „nie wiem' wojować 

będziemy, ja powiem, że wprowadzony :>rzez Janka w końcu 

1819 r. byłem coś 3 czy 4 razy na posiedzeniach gdzie roboty 
czytaino, sam miałem coś czytać, ale nie pamiętam i więcej nie 
chodziłem, nie wiem tedy czy dalej trwało, czy rozwiązało si<: 
i jak i co tam było to wszystko dla mnie niewiadome. Adama 
nawet nie będę kładł ;:.a członka bo on wówczas był w Kownie 
a zatem ja o nim nie wiedziałem. Projektów żadnych nie sły
szałem i nie wiem, sam żadnych nie miałem. Kto założył nie 
wiem, co było nie wiem , słowem ciągle nie wiem. (. .. ) 

C.z.p.K 

( ... ) 

Kto tam przed Senatorem co o mnie powiedział , czy powie mo
że i temu bestii gardło trzeba smarować a to okropność z je. 
go gardłem. Czy nie ma już ceny położonej za uwolnienie. To 
tylko już najpewniejsza, że pieniądze wszystko robią. Rukiewi
cza wczoraj wodzono. Pierwszym go spotkał sowietnik słowem: 

- Pański kuzyn przyjechał. Wszak pa.n nie byleś w Tow. Fila
retów ~ Nigdy i to najpewniej. - Wszak tu przeciw paff..1 
8 osób świadczy. - To chyba omyłka, albo złe sence. - Ale 
osiem, omyłka. - Wymienia ich imiona. Nie ma poetów, ani 
Odyniec, ani Marciejcwski , Szyrma tylko i Eysmont ze znajo
mych, reszta nieznajomi. Sowietnik: To pan im plui1 w oczy -
A jakże ja im zapluję? - No słuchajże Pan jeden z tych 
ośmiu jest na wsi za urlopem na 10 dni, jak powróci to razem 
wszystkich postawimy i pan odbędziesz wszystko. - Ale czy ni1~ 

można teraz siedmiu postawić, cóż b.v jeden już znac;r.ył? - A 
nie można. I powrócił Michał do domu, oto co pieniądze ro
bią. ( ... ) 

W sobotę z rana piszę 

Janie! 

(. .. ) Prokuror pokazuje: A t:o? to pat1ski charakter? Mój, czytaj
że pan, jeden piszę o Massalskim, że do pułku powinien , ale bez 



żadnych dodatków w sposobie prostego oznajmienia. Drugi by ł 
w takiej treści. „Stachu! Mi a łem wyjechać przed tygodniem 
a jeszcze siedzę i dobrze jest , miałeś przyjechać i ze mną ba
wić, a i bez ciebie dobrze jest. Miałem (nieczytelne) albo 9 au
gusta już powrócić ze Słonina i ciebie mieć w kompanii, a prze
cież lsiedzę i z tym dobrze jest. Miałem nie widzieć Scdn~y 
Tragiczno-Komicznej, Sz ły kowa, jako członka swobodnych sa 
downików, Chodźkę przestraszonego, któremu na rogatce za bra
no papiery a samego z Zanem wolno puszczono, ja k i Łuka 
szewskiego posiadacza mowy sławnej rosyjskiej na pochwalę Ka
ta rzyny, a przecież to wszystko wid ziałem i z tym dobrze jest. 
Kopalem się jak moi po papierach przez trzy dni i trzy noce 
i z tym nawet dobrze jest" itd.: Otóż panie jesteś tu, tłumacz 
się. Ja: To mnje nic nie wiąże, ja jestem adwokat u mnie i tera z 
sza fa pełna papierów, gdy powrócę będę kopal się. Kiedy wy 
jeżdżałem musiałem zawsze ułożyć. Prokuror z boku, dlaczegóż 
nie we dnie, ale w nocy. Panowie macie tu papierów mnóstwo. 
gdybyście mieli odjeżdżać mus ielibyśmy je ułożyć, żeby z po -
wrotem nie szukać. Wreszcie kto mnie dowiedzie że te papiery 
fil areckie u mnie by ły aż do miesiąca augusta 1823 roku to 
ten mn ie przekona. Przekona , przekona, krzyczy sowietnik ,, 
a z tego jak wytłumaczysz się z tej sceny - Szłykowa. Ja : 
Proszę czytać jest komm a po wyrazie komicznej, to znaczy, że 
scena Sz łykowa, ale że widz.iałern osobno scenę, a osobno Szły
kowa. Sowietn ik : Oto logika nowa. Prokuror: Na co to tak lo
gicznie listy pisać. .Ja: Proszę mnie dać punkta ja odpowiem 
na to. Ucichli oba , listy poszły na zad do papierów. Ale w tym 
widziałem list Pietraszkiewicza do Stasia popodkreślany diabelnie 
wiele i wspomniano i mię Onufry Pietraszkiewicz, a to list. Co 
tam było , zmiłujcie się! Imię nawet Pietraszkiewicza czy tałem 
w tym czystym regestrze. Ale tylko jednego ma oskarżyciela . 
Oni o Promienistych nie dbają. Dalej tedy. Czytał, czytał sowiet
nik , odczytał całe. Potem punkta niektóre. Zaczął pytać o li
tery, o wyrazy. Narzekać na mój charakter, że listów moich 
przeczytać nie można , że ja przez to samo zaraz źle dla siebie 
robię, bo czytającego gniewam. Skor1czy ł ·i do swojej oddziel
nej teki zanurzystej włoży ł , nie wiem, czy dla zamknięcia r:a 
wieki, czy dla pisania dokla.„ 

1. Widziałem kufer Su z.ina zupełn ie pusty , dowiedziałem się, że 
w jego kufrze, tym , zna leź li Brulion raportu delegowanego z po
siedzenia zwią zku Błękitnego, gdzie Czeczot witał Jankowsk ie
go nowowprowadzonego. 

2. Wiem, że Maria11 11ic by ł cg;:ami nowany, więc spokojność. 
3. Nowos ilcow pojech a ł na noc do Newla dla spotkania W. Księ
cia wracającego z Petersburga, to z ust Bajkowa słyszałem. 
4. Odyniec zaraz po Chodźce będzie wołany dla stawiania prze
ciw Jankowskiemu i to będzie już czwarty z Odyńca egzamin , 
bo sam widziałem napisane jego na czysto odpowiedzi (.„) trzeba 
wielkiej przytomnosci z. tymi panami, co to już , już zdaje się 
mają dowod v na za bicie a pokaże SifJ że nie. Na przykład pro-

kuror kiedy szukał listów i znale/,ć nie mógł powiada: Otóż 

sam powiedz do kogo pisałeś o tym. Otóż mi podchwycenie. 
Ja nie wiem nic. Wynaleźli głupstwo, a nawet na moią obron~ 
ten list służy, ja im wytłumaczę niech nii zrobią zapytania. 
Choćby z Aleksandrem należało skomunikować się , aby naszemu 
Jance donieść co oni napisali. Bądź zdrów. 
Listy zaraz pal, na co ty chociaż i omyłki robisz, możesz nas 
zgubić. Papieru dla wielu potrzeba . 

O.z. i p.K. 

(„.) Biedny człowiek nie może pojąć jak my możem chodząc po 
korytarzu śpiewać od tak dawna, rozmowa nasza ciotą~ przez 
drzwi zamknięte, ale jut.ro może z buteleczką ruszę do mego. na 
godzinę wieczorem. Mówił mi, że jest wzięty jako ni.by maiąc.v 

należeć do Krożskiego, jak mówił, spisku, i że w papie:·ach J~go 
nie mogli znaleźć nic pewno prócz jednej Huzaroman11 , to iest 
poematu żartobliwego na wyśmianie obchodzenia .Huzarów z na
szymi kobietkami i wzajem. Znajomości jednak Jego. s~ do my· 
ś lenia . Cokolwiek bądź jeśli to gałąź to trzeba usłuz):c uwiado
mieniem gdzie siedzi , jeśli obca rzecz i rzecz zupełme oddziel
na to tylko tyle robić ile człowiek nieszczęśliwemu pomóc moze. 
Al~ksander wystąpił mi z projektem, aby ustanowić od nas po
licjanta, który by nad komunikowaniem się. Krożanów czuwał, 

dlatego, żeby ułatwić czasem zmniejszenie wmy, a zatem pr~ed 

rządem ziomków nie ty le oczerniać i I 0 w razie .potrzeby JUL: 

by się porobiły przez taki czyn plecy. Ma .o~ .swoJe u~agi, ale 
te lgnąć do mnie i do ciebie nie mogą, bo Jesh to gałą z'. t.o oni 
naszego czuwania nie potrzebują . Może i teraz naw~t JUZ i o 
Skowyrskim wiedzą, bo ksiądz go Nosewi_cz ka_rm1 , w~ęc od me
go łatwo zawsze można dowiedzieć się. ~esh zas _rzecz mna, a i?ic 
mająca połączenia z nami , czego spodziewam się, to me będz ie 
można zjednać sobie od nich zaufania, żeby prawdę nam wy
śpiewali i o wszystkim nas pouczyli, aby ułożyć plan obrony. 
2° nie będą tego planu słuchać bo będą jak w Jed.nym tak 
w drugim razie myśleć że to przez rząd podstawwne figury ich 
badają . Jeżeli zaś tej ostrożności mieć nie będą to me z ni~ 

mi nie zrobisz bo i przed komi sją wyszepczą, a tym bardz1eJ 
(jak Rukiewicz słyszał) od razu wszystko wyznali. Moim zda
niem moglibyśmy bigosu narobić wdawaniem się. Ale Alek~a.n

drowi nie odpowiedziałem tak. Powiedziałem mu tylko: . „Myshsl 
dobrze, ja z nim gadałem co potrzeba było zrobić w teJ matem 
nie zaczepiaj mnie więcej ". Uraził się błazen. Ale Jechał. go 
sęk, 0 czym mam jemu mówić. Tu przestałem pisać :-vczoraJ . bo 
nadszedł Michał i .Janko o 11 w nocy, kazałem dob~· c butełllldę 



wina. Michał jabłka przyniósł, .Janko ser i chleb i zrobiliśmy 
wilvat Boże Narodzenie. Od 11-ej do 1-ej spełna po północy 
gawędziliśmy sobie w miłej kompanii. Było różnych gadek, ale 
najważniejsza o adwokacie ze Swisłockiego Towarzystwa. Co en 
plótł przed Kraskowskim. Jak ci panowie są nieostrożni. Niech 
ci diabli. Więksi sto razy wi~ksi durnie od naszych. 

N. 

(.„) Co zaś do Rafałówki to przepadłem, mam taki projekt, Le 

z pewnością nie wiem jak i kiedy tam byłem, czy w tamtych 
stronach czy przed, czy po, czy na, on nic nie wie. Był Kura
tor, dosyć stamtąd wiadomość doszła, że Kurator myśli wysłać 
za granicę, ale nie wileilczuków ale krzemieilczanów. Zostaje 
to wszystko jak mówię na odwodzie, ale wspomóżcie mnie abym 
nie upadł przyjaciele moi. W tym macie zapytać Bąka naprzód 
czy on był o to pytany i w jaki sposób i co odpowieóział i jak. 
Potem toż samo macie pytać u przeklętego tego Franciszka, 'hy 
on odpowiadał co i jak, niech sobie pamięta, że komitet nauko
wy mi::i.ł w izbie dozorczej reprezentanta swego. Ze Garbusiem 
był naz,y'wany często Jeżowski, że Gminami nazywali te wie
czorne zabawy gdzie zaznajamiali się nowi kandydaci do Fila· 
retyzmu. A Szerok niech toż samo pamięta i jeszcze i to, ~e 
był projekt taki, że go .Jeżowski podawał w Instrukcji, aby po
stępował z Izbą dozorczą i nowakami. Co do Toastów one są 
w tym liście, ale o to nie pytają, więc odpowiadać nie mogę, 
jest to jednak niepodobiei1stwem inaczej wytłumaczyć, bo tam 
wyraźnie napisano, że to Mickiewicz i że ten wiersz był śpie
wany na imieniny Tomasza. Niech Bąk mnie poduczy co do Ra
fałówki względem, co Kuratora i brata jego, żeby co pocze
piać. 

T.O. z i p. 25. 

25 grudnia 1823 r. 

(„.) Nie ma dla mnie więzie1'1 rne ma dla mnie mąk, które by 
mogły wyrwać z piersi głos boleści lub cierpienia, które by mnie 
wstrząść i przywalić, odwrócić bieg poruszonej duszy w inną 
stror:~, nie ma dla mnie siły i żadnych przygód, które by mnie 
zgruchotać zdołały -na ziemi i roztrącić świata mojego budowę, 
muszę jedną siłą, jedną drogą dobiec aż do grobu bez żadnej 
odmiany w dążeniu , bez tadnego zaciemnienia czystości nasqch 

ł ' z ' · J. k' t k mnie trwo±.v·! J;.'l iyczei1 i usi owan. („.) a coz ane a o 
wołam: „Dalej z posad bryło świata"! A oni rozumieją że to 
jest głos szalonego uniesienia, czemuż nie lepiej sądzić, że mu
siałem rozważyć, a kiedy rzucam się na mone, to pewno nie 
utonę, kiedy idę przez ogieil to pewno nie zgorę. Tak! tak! trze
ba ufać, czekać, sposobić się, aby głos powołania nie brać za 
niewczesny, za nierozważony, za szalony. („.) Jakże mógł są· 

dzić Janek abym nie odniósł wielkiej korzyści z doświadczenia 

Adama o którym nie trzeba rozpaczać, dusw jego rozpalona 
teraz się w zimnie hartuje. Czemuż nie chciał przypomnieć, że 

Adam poeta z natury i usposobienia, a ja zimnem matematyki 
krępowany byłem? Przez nią siła umysłu nad czarownością zło

tej fantazji panuje, nie panuje despotycznie lecz po ojcowsku, 
po przyjacielsku: wszystko jest we mnie w harmonii (.„) Jakże 

to moje szczęście indywidualne może trwać bez pamięci że ży

jem dla siebie, dla współbraci, dla rzetelnego pożytku? Jakże 

mógł wątpić, żeby dla duszy mojej posilnego z.naleźć pokarmu 
zaniecham? Nie tylko moje życie wewnętrzne, ale cała orga
nizacja w najpożądańszym jest poruszeniu jakiego wszystkim 
wam jako przyjaciel życzę, to szczęście moje indywidualne nie 
jest egoistycz.ne, jest koroną wszystkich moich usiłowań o własne 
ukształcenie. („.) Jestem w stanie bez wątpienia (i o tym pi
sałem) coś ciągłego w pracy przedsięwziąć, ale trudności nie
skończone. Bo: 1) Jestem więzień najsekretniejszy i najwai.niej
szy, któremu nie wolno mieć a.ni książki, ani papieru, ani atra
mentu za każdym zadzwonieniem z całą moją literaturą cho
wać się muszę i nad Biblią siadać 2) żadnego u siebie pism1 
dłużej nad dziei1 trzymać nie mogę spodziewając się codzien
nie rewizji 3) Niepewność czasu przez jaki tu mnie siedzieć trze
ba musi koniecznie z ciągłej odrywać pracy, aby mieć czas choć
bv na ostatku z wami pogawędzić. To wszystko są ważne po
b~dki dlaczego nie mogę wziąć się do pisania fizyki dla pensj,i 
żei1skiej, książek dla szkół parafialnych, ani nawet ciągłego 

romansu, o czym wszystkim bez twego przypomnienia Janku 
już dawno pisałem. Natomiast badam i mierzę moje siły („.) 

.Janie! 

Dodatek ten piszę po rozmowie z Kraskowskim, którego jak 
i innvch wszystkich dziś nie wodzono. Siedział on wczoraj przy 
tym ~tole, pr~y którym i komisarze, i pisząc słyszał, jak Ławry
nowicz oparł się na ramię Szłykowa i po cichu mu mówił: „czto 
eto jest czto tot sukin syn Czeczot za wsiem to samo piszet. 
czto i..." - tu nie dosłyszał nazwiska, ale wkrótce zaczęli roz
mawiać o łukiskim ostrogu, zaczęli gadać długo, nareszcie odeszli 
od stołu. Ławrynowicz usiadł, a Szłykow zbliżył się do Zabow-



skiego i Kruczkowskiego zaczął ich upominac i tylko te słowa 

usłyszał: „Czto wy tepier nowych diet nadzieŁali". Janie jeśli 

nie ma nic pilnego nie idź jutro do Zamku. A ja Jankowi toż 

samo opowiedziałem z tą uwagą, że on musi tam iść zwykle za 
swoim sercem dobrym i więcej w odpowiedziach myśli o obro · 
nie Tomasza niż o sobie, i broniąc wprost Tomasza musi pisać 

rzeczy podobne do tych, które Tomasz wymienił, widać że ude
rzające podobieństwo ich obudziło uwagę. Prosiłem i radziłem 

mu, żeby bronił siebie tylko i takim tylko sposobem Tomaszowi 
pomagał, a wprost pomagając żeby nie szkodził, 6 pytai1 już 

odpisał, a każde każą mu zaraz na czysto odpisywać. Więc, żeby 
nadal tylko był ostrożnym. To kiepska nowina. 
Już tedy jutro Rukiewicza poprowadzą na woprosy i oczne 
stawki. 

(. .. ) Wysocki szczególny list do niego napisał, chwaląc jego mę
stwo 'i pocieszając że wszyscy wielcy ludzie więzienie odbyć 

musieli. Więc to ma przydać blasku naszemu Łukaszowi. Bądź 

zdrów. 



13/25 maja 1824 r. 

Z RAPORTU NOWOSILCOW A DLA W. KSIĘCIA 
KON ST ANT EGO 

(. .. ) Filareci oprócz Jankow k. . , s 1ego, „w zeznaniach swoich 
twierdzą,. że celem ich Towarzystwa było jedynie dążenie, ażeby 
członko.w1e udos~on~lali s'.ę w naukach, i że przedmioty odn~
sząc:. się do polityki 1 religii były im już z mocy samej ustawy 
obce · .Na .poparcie tych twierdzeó. nie ma dowodów, przeciw
nie . zas, mektóre okoliczności, a także znalezione u filaretó 
p~piery p~zedstawiają cel tego Towarzystwa w innym kszta~ 
c1.e, albo~e.m f1laret Jankowski w początkowym swym zezna
niu („ .) osw1adczył, że prócz kształcenia się w naukach głównym 
celem teg? Towarzystwa było: połączenie ogólnych sił, ażeby 

odbudowac Polskę w dawnym jej· blasku· w dod tk · b d · . • a owym za-; 
a ~mu, („.) dodał, ze chociaż nie wie, jakie powody były w,_ 

s_umęte prz~· zak~adaniu Tow<irzystwa, przystąpił bowiem· do ni:
go, gdy JUZ 1s~111ało, jednakże w przemówieniach przewodników 
do n~wo przyJętych członków objawił się zamysł że po tak· 
ich ZJednoc · · ' im . zemu 1 rozszerzeniu Związku można b<>dzie k'ed •. 
w czasie · · "' 

1 
ys, ró' · sprzyjającym, pomyśleć o odbudowaniu Polski. Chociaż 

zne ~dn~sz~ce się do nauk wypracowania i książki, czytane 
na pos.edzemach z krvtycznvm rozbic-em · · d . . . . . . . . . ·. . . . . , 1 wymiana są ów 
1 ozszerzały w1adomosc1 i kształciły umysły członków Towarzyst-
wa, („.) pomimo to jednak w przemówieniach przewodnikÓw 
wygłaszanych przy rozmaitych okazjach zawsze można b •ł ' 
zauważy_ć zamiar zaszczepienia w Towarz;stwie, wśród czołnk~: 
zgody, J_ednomyślności, braterskiej miłości i skłonności do łą~ 
czema się w związek, a wszystko to w nadziei odbudowania oj
czyzny! („.) 

Wytej wspomniane papiery udowadniają, że sam założyciel 
Towarzystwa Filomatów, Promienistych i Filaretów Tomasz 
Zan, był przepełniony duchem polskiego patriotyzmu; a' że oprócz 
tego podobne mrzonki mieli inni, stwierdza wiceprezydent 

f ilareckiego Towarzystwa, Franciszek Malewski, który przyznając 
się sam, że by ł wśród nich najbardziej d zia łającym członkiem, 
nie uta i ł wszakże i tego, że duch patriotyczny objawiał się w t ym 
Towarzystwie i że wspomnienia o dawnej Polsce zapalały serca 
wielu , o cz ym więcej może powiedzieć założyciel tego Towarzyst
wa Tomasz Zan, którego on (w miarę tego , jak się teraz o tym 
przekonywa) uważa za przewodnika panującej wówczas o na
rodowości opinii. Przy tym jednak wszystkim - jak twierdzi 
Malewski - wyżej przedstawione mrzonki nie wynikały z czyn
ności i celu Towarzystwa, lecz były rezultatem sposobu myślenia 
niektórych członków, bez wpływu Towarzystwa na to, i pomi
mo wszystkiego nie stały się rzeczywistym Towarzystwa celem; 
wobec czego nawet Jankowski, zeznający jakoby o zamiarach 
Filaretów odbudowania Polski, nie może powiedzieć, ażeby to 
by ło w Ustawach Towarz:stwa, które , przeciwnie, postanawia
ły , ażeby przedmioty odnoszące się do religii i polityki, nie 

wchodziły w zakres zajęć członków. („.) 

Z całej spr awy okazuje się , że od 1817 lub 1818 r . duch refor
my albo przeobrazenia umysłów, które rozwielmożnił się w więk
szej części niemieckich uniwersytetów, a także w warszawsk im 
i krakowskim , wniknął i do Wileńskiego Uniwersytetu. Kilku 
studentów, w zarozumiałych mrzonkach, za łożyło, jak już wyże j 
przedstawiono, Towarzystwo Filomatów. Pod tą skromną nazwą, 
oznaczającą tylko po prostu miłośników nauki, ukrywał się, 
jak widać z zeznań Franciszka Malewskiego, zamiar kształcenia 
nauczycieli młodzieży w jednym wiadomym kierunku, odlania 
ich jakby z jednej form y, a tym samym działania w skutecz
niejszy sposób na wychowanie całego prz. szłego pokolen ia , wpa
jając w młode umysły i serca - myśli i uczuci a odpowiednie 
za miarom Towarzystwa. Widocznym jest podobieństwo tego To
warzystwa z Towarzystwem niedawno odkrytym w Niemczech, 
a o któr ym donosił poseł, tajny radca, baron Ansztet, w tajnej 
depeszy zakomunikowanej mi przy rozkazie Waszej Ces. Wyso
kości z 11 lutego, nr 20. Jak tam, tak i tu, tajnym celem Zwią1.
ku jest rewolucja w umysłach, a narzędziami - profesorowie 

i pedagodzy. 

(„ .) Przeprowadzone zaś śledztwo i zeznania niektórych zało
życieli tego Towarzystwa jasno wskazały, że pod wyrazem 
„przywiązanie do swego kraju" rozumiało się nie przywiązanie 
do Cesar stwa Rosyjskiego w ogóle, lecz tylko do guberni skła
dających wileński uniwersytecki krąg, to jest tylko do polskich 
prowincji. Z tego już niezaprzeczenie wy nika, ze same podwali
ny tego Towarzystwa, uchylające przywiązanie do ogólnej oj
czyzny, opierały się na szkodliwych i z duchem Rządu zupełn:e 
sprzecznych prawidłach. Jezeli w dobrze urządzonym państwie 
zd.rowa polityka nie pozwala rozwijać się status in st3tu, to 
o ileż więcej nie może być cierpiana patria in patr ia. („.) 



Autosrat lmprowlz11<:Ji z UI cz cJ Odlll1c\w'• 

Pod koniec 1823 zostałem aresztowany przez policję 

wileńską i przebywałem siedem miesięcy w więzieniu, 

gdzie mnie trzymano i traktowano jak kryminalnego 
przestępcę. W piątym miesiącu uwięzienia byłem po raz 
pierwszy i ostatni przesłuchiwany przez komisję, która 
miała przeprowadzić śledztwo co do istnienia tajnych to
warzystw wśród studentów Uniwersytetu Wileńskiego . 

W jakiś czas później rzeczona komisja uznała, że będąc 

jeszcze studentem Uniwersytetu należałem do towa
rzystwa literackiego, złożonego z 5 do 7 członków, które 
istniało nie dłużej niż dwa lata: 1817 i 1818, i któremu 
komisja śledcza nie przypisywała nigdy celu politycz
nego; równocześnie jednak uznano, że nie należałem do 
innego towarzystwa studentów, złożonego ze stu prze
szło członków, którego początek sięgał roku 1820 i w 
którym sama komisja znalazła jedną tylko winę: mi
ł o ś ć n a r o d o w o ś c i, nie mówiąc wcale, jak i dla
czego jest ona zdrożna. 

ADAM MICKIEWICZ 



SPOJRZENIE KU ' „DZIADÓW CZĘSCI III" 

Pomysł utworu pt. Dziadów część III zabły ną ł przed wyob
raźnią twórczą poety w niedzielę dui<l 25 ma rca 1832 r. w ka 
tedrze drezder'lsk iej podczas uroczys tej sumy, uś wietnionej mu
zyką Moza r ta. Tegoż czy na · tępnego d nia przystąpi ł poeta do 
pisania sceny więz iennej . Pi sa ł żwawo. Pierwszą. szczu plejszą 
wersję dra matu ukor'1czył wnet, bo już d. 6 kwietnia, ale nie
bawem wrócił do niego, by go „rozdłużyć i rozdalić", wzboga 
cić o nowe ustępy czy całe sceny. Praca nie trwała długo. 
W kształcie [)rawie de finitywnym przepisał poeta ca łość na 
czysto do d. 29 kwiet nia. Utwór w swej czę~c i dramatyczne j 
przybrał więc ks ztałt ostateczn y w ciągu niespełna miesiąca. 

Zamykający go epicki Ustęp jest zapewne owocem kilku dni 
majowych. 

Do druku dostał się dramat w Paryżu wczesm1 jesienią t egoż 

roku, pod koniec października opu ści ł of icynę A. Pindera jako 
kolejny, czwarty tom JJoezji. W ciągu listopada, mimo czujnych 
zapór gran iczn ych straży celnych, był w rękach czytelników po 
tej i tamtej stronie kordonu pat1st w ;:aborczy ch . 

Fakt ukazania się tor.1u poswiadczono rychło tu i tam, na emi 
gracji i pod zaborami. Co prawda , uczy niono lo w tonacjach 
wręcz przeciwstawnych, a le obu najwyższych: od ekslazy 7.::l 

chwytu - po furię potępienia. 
Na emigracji przyjęto utwór jako dobrą nowinę, jak olś:1i e 

wające objawienie; czytano go niemal na klc;czkach, od razu 
uznano za d zieło „wyższe nad wszystkie pochwały" . Koj arzy ł 

się on czyteln 'kom ze szczytowymi o. iągn ięciami literatury świa-
. towej: z hebra jskim i Księoam i Proroków (Kl. l ·loffma nowa), 
z Boskq komedią Dantego (Za les i, N iemcewicz). z Sze ·spirem 
i Byronem (Hoffmanowa ). Zgod nie uznano go za „olbrzymie, 
oryginalne i narodowe poema". Tom (drukowa ny w 2000 egzem 
plarzy) rozchwytano w ciągu paru miesięcy. 

Tym entuzjazmom pol skim (niebawem też cudzoziemskim: 
George Sand) odpowiedzi nl ze strony zaborców okrz k g n iewu, 
grozy, rozpętana pasja ui szczyciel ska. W K rakowie, stacji prze-

chodniej, zorgani zowano pościg policyjny za egzemplarzami, prze
! rząsano składy księgarskie, rozpowszechn ia jącym tom ik grożo

no w. sokimi karami grzywien i więzienia. Dzieło poety zadep
tywano jak żagiew podpalacza. Rząd carski potraktował je jako 
czyn występny, zamach na samą istotę obowiązującego ustroju, 
jako akt zdrad y stanu. Utworowi po wieczne czasy za broniono 
wstępu w granice imperium; zakaz jego publikacji s zczezł do
piero, gdy runęły mury cytadeli carskiego despotyz.mu. 

Jeżeli więc chodzi o wczesn<1 recepcję Dziadów części III, 
mamy - jak widać - do czy n· enia z osobliwego rodzaju anty
nomią. Co dla jednych niosło zapowiedź wnwolin i zbawie
nia, drudzy przyjęli jako rzuconą im wbrew zuchwałą pogróżkę 
ruiny i zatraty. Ta rozbieżność orzeczeń sędziowskich ma oczy
wiście uzasadnienie w podstawowej przeciwstawności trybuna 
łów, które je wydały, a mianowicie już w wyjściowych ich 
stanowiskach. Nie może ona dziwić. Gra była między ofiarą 

a zbójcą. Bliższe uprzytomnienie sobie tej antynomii pozwo li 
zrozumieć i oszacować wagę i znaczenie d zieła jako faktu hi
storycznego. 

(„.) Dziadów część JII powstała niespeł na w pół roku po upad
ku powstania , prawie na dymiącym jeszcze pogorzelisku klęski, 

można by powiedzieć: na niezapadłym jeszcze grobie Polski, 
całej Polski. Sam autor miał je za kontynuację walki, gd y orę ż 

na została przegrana. Dzieło tak zrodzone powinno by tętnić 

aktua lnością. 

Tymczasem musi uderzyć , że akcja poematu nie zahacza ni
czym o przebieg powstan ia ; doty czy wydarzer'1 o kilka lat wc:.:eś

niejs:.:ych, a rozegranych w wymiarze ileż węższ rn. Proces i po
grom młodzieży szkolnej i akademickie j mógłby się komu wy
dać wydarzeniem epizodycznym, wobec wymogów chwili - nie
wczesnym. 

Z tym kłopotem uporać się będzie łatwo. Dość zwrócić uwagę , 

że proces filarecki takim wydarzeniem pomiernym nie wyd.:ił 

się wówcz as nikomu; nikt nie miał go za wypadek obojętny 

w preliminariach powstańczych. Wszyscy oceniali należycie jego 
wagę i przyznawali mu rolę graniczną, przełomową. Dowód osta
teczny dość przytoczyć jeden. 

Owocześ ni dziejopisarze powstania mniejsza o Spaziera, 
ale już Mochnacki, a po nim następni - odtwarzając wydarze
nia la t 1830 i 1831 , kładą szczególny nacisk na ich anteceden
cje: na akty terroru zastosowanego przy likwidacji spisków wi
ler1skich i warszawskich z lat 1824 i następnych. Włączają je 
jako ogniwo integralne w łar'lcuch akcji głównej. Rozumiano 
trafnie ich charakter przełomowy. („.) 

Na czele utworu postawił poeta napis : „Dziady, część III. 
Litwa". Podtytuł wskazuje tu, że sprawa rozgrywać się będzie 

na Litwie. Odnosi się on zaś nie do części, ale do zaplanowanej 
całosci dramatu: postawił go poeta n ie przed I aktem, ale przed 
Prologiem. Wnosić zatem wolno, że akcja aktów dalszych wią

:.:aś się miała także z Litwą, a raczej z losami osaczonej przez 



wroga wileńskiej młod zi eży uniwersyteck iej. Potwierdzają to 
SLCzu ple napomknienia w owoczesnej korespondencji poety o dal
szych akrach częś ci III , j ak np . to , które się wplotło w list do 
Niemcewicza, u zasadniający prośbę o szczegóły jego więzienia 

w petersburskich kazamatach forteczn ych. Chwytamy intencj~ 

poety zam icrzuj<icego określić teren akcji w sensie także geogra
licznym. 

1 tutaj zatem uderzać musi brak konkordancji nie tylko co 
do czas u, ale i co do m iejsca. Jak na dramat o konflikcie pol
sko-rosy jskim , wprowadzający w perypetie walk wyzwoleóczych, 
Dziadów część III miała ognisko akcji osadzone peryferyjnie. 
Terenem właściwej w al ki było przecież Królestwo Kongreso
we, jej zawiązkiem knowania spiskowe Wolnomularstwa Naro
dowego, a ośrodkiem Warszawa. Sporadyczne ogniska akcji 
zbrojnej na L itwie niewiele w rezultacie zaważyły. 

Tymczasem w Dziadach części III konfiguracja terenowa wy
gląda odmiennie. Stosunkom warszawskim poświęcono t ylko 
scenę siódmą, o 250 wierszach, niecałe więc 100/o utworu. 
O równowadze w kompozycji mówić nie sposób. Nawet w szcze
gółach. Spiskowi młodzieży wileńskiej przewodził T. Zan, w sce
nie VII jest wprawdzie mowa o Machnickim , o oficerach spis
sku: Wysockim, Nabielaku, Gurowskim, N iemojewskim, ale na
zwisko Łukasió skiego nawet się nie pnewija. Epizod wileński 

zatem , choćby is totny, ale bądź co bqdź epizod , w Dziadac?. 
osad zony zosta ł w centru m dramatu, ja ko oś główna wyda
rzeil ( ... ) Mochnacki okreś lił tę sytuację krótko i dobitnie: 
„ogromna mina podłożona prochem - to była Litwa przed 
29" - a w okreś leniu t ym nie by ło przesady. 

Nic dziwnego , że każda wieść o próbach buntu na tej ziemi 
zaminowanej przyjmowana była w latach fermentu jako dobra, 
krzepiąca nowina narodowa. Tak też powszechnie zrozumiano 
i przyj ęto Dzi adów część III: nie jako relację o postronnej , ma
ło zna czącej przygodzie, ale jako wierzytelny i równoważny 

w yraz centra lnej problematyki wyjarzmiającego się narodu, ja
ko .rzeczywi ście kampanii powsta ńczej akt pierwszy. Dramat, 
który pokazywał przeb ieg procesu filareckiego, odsłaniał zatem 
epi zod walki na przed polu, w stqpny, a więc wysoce doniosły. 

W tym aspekc ie o jakiej ś niespoistości strukturalnej dzieła mó
wić nie sposób. 

( .. . ) Treściowo dramat rozłożony jest bardzo szeroko. Jest 
w nim miejsce na konflik.t-0wość nie tylko lokalną i nie tylko 
doraźną. Wachlarz przec iw ieństw antagonistycznych splecionych 
w tok akcji sięga poza granice narodowośc i-Owe czy społeczne, 

oga rnia wielkq antynomię całego owoczesnego porządku europej
skiego. Antynomia ta mieści się między dwoma przeciwstaw
nymi biegu nami; nie t ylko między Rosją i Polską, nawet nie 
międ-zy despotyzmem ·i wolnością, ale między wyłączającymi się 

motorami porządku dziejowego: między satanizmem politycznym 
a ładem królestwa bożego na ziemi , między Złem a Dobrem. 

Do w.do.i:e11ia (ego układu an ty nomicznego, do rozwini ęc· a t j 
m y -' !: h is to r i ozo fic t. ~1ej pov,;rac a ł lVLck iewiez wi elokroL!1ie. ze
roko \ yk iud:.il j q w l\ ~i~gach . poµ ul n ryzowa ł w art ykub~'.1 
„P1 E.lgr zym :1 Pol sk iego", powróci do n ie j w Prel ekc jach. , :1 j
wyrazi~c:e j od ~;ła n ia się ona w programowym :1rtyk 1; !e ,.Piel 
grzym a" O parlii polskiej . W podnies iClli u tej pry 1cyp: :lll!e · 
roz bi żn o:; ci . tych n ieprzejed nan ych p rzeciwie r1stw wol no w i
e .deć j d en z 1.n:;ad niczych f ilarów w.spieraj ci c.v ch wią ćani a my~ ! i 
poli l. ·t: 1.1 e j lVLckiewicza. W D:::iadów czr; fri III w~kazać mo ?.em y 
jej najwcześn i ejszy zawiązek . („.) 

Pn :eci wko sobie ~ta n ęł:i' n: e t y lko c..l wa par1stwa, ale dw:1 sys te
rn:v po lit yczne, dwa anlagonistyczne pierwia stki byt u: Zło i Do
bro. Na w głach tej ar:l 'nomii oparta zos ta ł a s ruk tura dra ma 
tu. T j nat u ry i w tym przeciwsta wn ym napięc i u ujawnia s i ,~ 
dyna m ika Dziadów czę.~ ci III. Dyna mik a to najwyższej potęgi: 
:1 w jej wy ładowan i u biorą ud zi a ł si ły biegunowe: ziemsk ie i nad 
t:iems k ·e, ludzie, szcttany an i o ły; między l ud źm'. ta·. ~wi Gc i 
i sz ubrawcy. 

Nowosilcow, narzęd z ie st atar'Iskie, jest przy kładnym wykwi
tem S<Jmej i. ;~o ly c::iryzmu . Połowa d uszy jego r ozsiewa po zie
mi 7.ło, im p u lsy do zbrod ni, drug:1 polow 1 w a ru je na progu 
za at"1stw a, „gdLi e z sum ;eniem gra ni czy .Piekielna kraina". T a

k:e to m oce W.'r warły się przeciwko narodowi polsk iemu, 03 ł a 
nia ncmu boż<i op:ek ą. Takie oto si ły · t a nę ły przeciwko sobie: 
p rze :w Crmuzdowi - Aryman, przeciw świa tloki świa ta - 
ks: ążę c!em n oś ci. Między tymi i ł ami i s:stcrr.:i m i nic m asz po
j ~diiania , a :1ty nomia tu całkowita. 

( ... ) Potęż:1y fina ł prornczy U~ tępu zapow:ada r u i nę i zb l iż::i -
j'.!c / s ię kres ty rai1stwa. Kon iec Widzen i k s. Piotra wprowadza 
V/ i7. ję lryL: mfującego i'IIęża , „namiestn ika wolno ~c i' ". o na zw isku 
okry w a jqcym z b i o rowo ść: . Między ty m i an ta gonistam i sprzecz
nosć jcs : abso lu tna . Nad panoszącym się car yzmem zabrzmia !v 
słowa p oematu ja k złowroga zapowi edź Księgi Ge nesis: „Polo·
żę nieprzy j ażr'1 m iędzy tobą, a Niewia s t ą, międ zy nasieniem 
two im, a n as ~eniem jej". 

Do gromadk i przyjació ł za :< , których poeta zjedna ł sob:e 
w on ym pandemoni um zła , do tych, k tórym - w ygnaniec -
od in . ' ł bd ' We ,.t a jn ie zamknięt e w uczuci nch", ś le tera z poe
m :1t swój jak żqcy i palq cy kielich truc izn.v, poda rek zapo
w iedni: 

, .! "i eeh żre i pali n ie was, lecz wasze okowy· ·. 
Dzia dów część III, jed no 1e szczy towych osiągni ęć polskiej 

po::z ji , przy niosła generacji współcz esnej skarbiec wartoś ci arty
s tycznych, przykłady niewidzianej i niesłychanej dotąd potęgi 
słowa i obrazowania, więrnym wyrazem odtworzy ła pamiętne 
sceny h istoryczne, charaktery ludzkie i rozległą gamę poezji 
\'.'strząsa jącej pokoleniem. Najważn iejsza wszelako z tych war
t ośc i zasadza s i ę na tym , że poema t ten nastawił uczuciowość 
polską na przec i ąg całego stulecia. 

Stanisław Pigoil. 



Ogłoszone po raz pierwszy fragmenty grypsów filomatów pci
chodzą ze zbiorów Muzeum Literatury im. ,\. Mickiewicza w 
Warszawie. Teatr Narodowy dziękuje za ich udostępnienie Panu 
Tadeuszowi Januszewsk iemu, kusto szowi Dzi ału Rękopisów. 
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