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Michał Siergiejewicz ł.unin 
1787 - 1845 

M ichal Łunin: jeden z najbardziej niezwykłych i zagad
kowych ludzi ubiegłego stulecia. Wielcy myśliciele i ar
tyści z szacunkiem powtarzali jego imię. 

Sławny socjalista Saint-Simon bardzo żałuje rozstania z tak 
rozumnym człowiekiem, jak Łun in; w potajemnym dziesią
tym rozdziale Eugeniusza Oniegina pojawia się Łunin -
„druh Marsa, Bakcha i Wenery"; „Łunin - jeden z najbar
dziej wnikliwych i subtelnych umysłów" - :i:apisze Hercen; 
Lew TołBloJ dziwi się jego „niespożytej energii i sarka'lTilo
wi"; Dostojewski zwratając się ku „legendarnym wspomnie
niom" o Łuninie, zauważy że „nerwowa, zmęczona i rozdwa
jająca się natura ludzi naszych czasów teraz wręcz całkiem 
nie dopu zeza potrzeby tych bezpośrednich i pełnych wra
żeń, których tak niegdyś poszukiwali niespokojni \\" swym 
działaniu ludzie starych dobrych cza ów". 

Zagadka o obowości Łunina, jej niepowtarzalności i typo
wości, połączenia - wydawałoby się - przeciwieństw nie
dających się ze sobą pogodzić; w zystko to jest zaga~ ca
łego pokolenia, lej historycznej epoki kiedy zaczynał ię ro
syjski ruch \Yyzwolenczy. 

Kariera Michała Lunina była jakby ja ·na i określona w 
momencie jego przyj~cia na 'wiat: albo wojskowa (oficer, 
generał), albo \\ryższego urzędnika, albo bogatego ziemianina 
(Łuninowi mieli ponad tysiąc tambowskeh i ria2ańskich 
chłopów pańszczy;rnianych). Innego wyboru nie było. 
Pierwszą zagadką dla historyka i biografa wydaje się spo

sób, w jaki Michał Lunin potrafił jednakże odnaleźć czwart 
drogę życiO\\ ą: ciężką i niezwyczajną. 

:Sa początku, zresztą. widzimy młodego Łunina w jednym 
z najbardziej prestitowych pulkón· g\nrdyjskich - kawa
lcrgardyjskiro, znajdziemy w jego wykazie przebiegu shuby 
nazwy głośnych hi torycznych bile\\ - Au terlitz, Friedland. 
Borodino, _!\,fały .Jarosławiec, Krasne, Kulm, Lipsk, Paryż.„ 
Znajdziemy i rangi - od junkra do podpułkownika, trzy or
dery bojowe, złotą szpadę „za odwagę". 

Lecz co' :rmusza na.jdzielnicjszego z oficerów stale ryzyko
wać swą niełatwą ale sławną karierą, stawiać ją na jedna 
kartę - awanturniczo, czasami jakby bezmyślnie„. 

Oddajmy głos przyjaciołom i współczesnym: 
Pewnej nocy Łunin i kilku jego kolegów, idąc o zakład 

pozamieniali miejscami \\Szystkie zyldy na Newskim Pro -
pckcie ... Łunin z przy.iaciólmi podpłyną\\ zy na łódkach do 
pałacu Kamiennooslrowskiego, urządzając crenadę ccsarzo
\\Cj Elżbiecie Alcksiejewnic. Straż pałacowa rzuca ię za 
nimi w pogoń, ale kawalergardowie umykają.„ Pojedynki 
są zabronione, ale któż to się nie pojedynkuje? „Kied nic 
było z kim się pojedynkować, Łunin podchodził do jakiego;; 
niezoaj·omego oficera i mówił: «Łaskawy pa.nic, powiedział 
pan ... » - «Ła kawy panie, ,ja nir panu nie mówiłem„.» -
«.\eh tak, a więc utrzymuje pan, żem zełgał? Proszę mi to 
udowodnic wymieniając ze mną kilka strzałów ... » Udawali 
się na. pojedynek, po czym Łunin zazwyczaj strzelał w po
wietrze - przeciwnicy natomiast niekiedy trafiali, «toteż 
ciało Łunina wyglądało jak sito»." 

Po trach g\Vardii Wielki Książę Konstanty, stwierdzi\\· zy 
że oficerowie są niezadowoleni z jego grubiaństwa, propo
nuje każdemu, który zapragnie udzielenie satysfakcji. Iro
nicznie wodząc wzrokiem po szeregach, spodziewał się nie
uchronnego Zlllie zania wobec niespodziewane o wyzwania. 
Lecz jeden z oficeró\\, M S. Lun in, znany w całym Peters
burgu ze swej bezgranieznej odwagi i czę tych pojedynkÓ\\, 
nspiąwszy konia, wyrósł przed nim: „\Va.sza Wysokość -
odparł Łonem pełnym szacunku, I cz patrząc mu prosto \\ 
oczy - to tak wielki zaszczyt, że obawiam się tylko jednego: 
żaden z kolegón· nie zachce mi go ustąpić". Sprawę zatus:i:o
wano i pojcd ·nek nic mógł się rzecz jasna odbyć. 

Po historii z Jego Wy okością przyszła kolej na ,Je~o Ce
sarską Mość, i po niebezpiecznych żartach pod adresem cara 
Aleksandra I Łunin musi pożegnać się ze służbą. 

„Jedna tylko kariera jest dla mnie otwarta - woła - ka
riera wolności... Nie, nie, potrzebna mi wolno'ć myśli, wol
no 'ć woli, \\ olno:ić czynów. To jest prawdziwe życie! Nie 
chcę być zal iny od swego oficjalnego stanowiska: będę 
przynosić ludziom pożytek tym posobcm, jaki dyktuje mi 
rozum i serce." Zamierza pojechać do Ameryki Południowej, 
do rewolucjoej armii Bolivara, ale koniec końców pojawia 
ię w Paryżu bez środków do życia, ponieważ Łunin-ojciec 

niezadowolony z po lępowania syna, nie daje mu pieniędzy. 



Natalia :: Potocktcl1 k s. Romano 11•a 1'. unpurf: 11oa 

Michał Lunin mieszka \\ man ardzic, gloduje, zarabia n 
życie nauczaniem języka francu k"iego (.i: t•:tc óż ·e ·zczc mó I 
się utn:ymac we Francji Ro janin?) - i nicprzernanie czyta, 
pisze, rozmyśla.„ Jak zlączyły się \\ jednym charakterze po
r)'\\ czy, dziarski żartowniś, i po\\ ażny Cilo.r.ol, uczony - to 
także jedna z cech, która uderz• \\Spólczesn "l'h i potomn ·eh. 

Jeszcze pned wyja.i:dem do Francji i po powrocie do o -
czyzny - Lunin był jednym z lideró\\ - można pon·ic
dzicć - organiJ':atorów pierw zy ·h tajnych związków deka
bry tow kich. On pierwszy proponuje zuch\\ aly plan - por
wać imp ratora. 

Ale wy tarc7.y nam przy\\yknąć do Lunjna-dekabry ty, bY 
on znó'' zadziwił, zbił z tropu biografa: jeden z głó\\nyeh 
dekabrystów nagle jawnie oddala ię od tajnego towar 
twa. Powródw zy do armii , ::.luży w Pol ·c , zostaje adiut 1-

tcm Wielkiego Księcia Kon ·tantego, entuzjazmuje się kato
lir) 7.mem, przeźywa po,„·ażnc, głętioki uczucie do młodej 
pobkiej ary tokratki Natalii Potockiej„. 

14 grudnia 1825 roku wybu hło powstanie i wkrótce sę
dziowie śledczy badający sprawy dekabrystó\\ dowiadują ię 
o poprzedniej roli Michała Łunina i jego dannycb planach 
c.trobó"czych. Arc ztowany podpułkownik mógłby poważnie 
ulżyć swemu losowi powołu.tąc się na odeJś le od tajnej 
działalności, pokajaw zy się za grzechy młodości. .Jednakże 
ironizując, wręcz szydząc ze S\ ych pr:ie."ladowców Łunin 
poważnie pogarsza swe połoienie i \ krótce uda ·c się na 
ybirską katorgę - wesoły, 'miały, golo , jak sam mówił: 
„zmierzyć ię z białym niedżwied7iem". 

Posledzen Komltetu Sled«·::ego , r ysune J..: 1ekr rarza Ko m i! t Iw -
nowskif'QO 

Psze Lunin kilka głębokich, błyskotliwych rozpra\\ -
o historii tajnego związl· u dek.abrysló\\, o 3' luacji " Ro "i. 
Mało tego - śmiertelnie niebezpicc7ne tronice napi ane 
„dnviąco wyraźnym charakterem pi ma" (wyrażenie Tynia
nowa) autor czę 'ciowo rozpows:iecbnia... porzt.ą, drainiąc 
„białego niedźwiedzia". „Można pozbyc ię ludzi, ale nic ich 
idei" - zapii;ze, i donuci: że celem jego ·est „pr7clamac 
PO\\ szechną apatię''. 
Łunina nie rozumie, nie aprobuje nau et \\ i-:kszosć pr7 ja

ciól, wytyka mu niebezpieczną bezmy~Iność po lępowania, 
·zukają lec:i nie znajdują wyj 'ni nia ·e o nowej zagadki. 

Widok C . Jl y 



Łunin wiedział, dobrze wiedział, że „biały niedżwiedz" go 
nie oszczędzi. Lecz on - \\')·daje ię - bać się nie umiał.„ 

O brzasku 27 marca 18.U roku żandarmi pochwytu.tą Łu
nina mie zkającego na osiedleniu niedaleko Irkucka, i uwo
żą. Prz jacicle zaledwie ;i:dążyli się pożegnać. Zapamiętają: 
„Lunin choć usiłował ukr c ·woje zmieszanie, był spotka
niem z nimi niezwykle wzruszony, jednakże jak zwykle 
śmiał się, żarto·wał i zwrócił się do mnie swoim ochrypłym 
głosem :i:e łowami: uMówilem panu, że jestem gotÓ\\ .„ Po
wieszą mnie, rozstrzelają. poćwiartują„. Pigułka była dobra! 
Dziwne, że w Rosji wszyscy są czemuś ez komuś przypo
rządko\\ ani. Ja zaw ze żandarmowi...•''. 
Łunin był przekonany, że wiozą i:-o na kaźń. Lecz omylił 

się: kaźń nie była przewidziana jako błyskawiczna, lec'l dłu
gotrwała. Wiozą dekabrystę do naj lraszniej zego katorżni
czego więzienia yberii - Akatuj. iamtąd nie ma wyj'cia, 
jak w dantej kim pi kle - „niech por1uci nadzieję, ktokol
wiek lu wchodzi". 

W latach między 18U a 18ł5 jest to najbardziej niedo tęp
ne miejsce, jak źródła Nilu zy polarne pustynie Jodowe.„ 
Tu Michał Łun in spędzi 1696 dni S\\ ego życia: nic pra\\ ie 
o nich nic wiemy. Tu doscignie go .śmierć, o której pra\\ie 
nic nie wiem . Tylko na podstawie pojedynczych, mc;;tnych. 
sprzecznych i;,,·iadech\ domyślamy ·ię, ie '' Akaluju ni 
poddał się, nie upadł na duchu. 
Był to c:i:lowick do niko~o nie podobny„. Działając .iakb~· 

na uboc;i:u, n po,iedynkę, nickied oddalając się na\\ et od 
swoich bliskich, p~rafil nawet w tym czasie znależc' drogę 
ku te11szcJ, my 'Jące;i Rosji oddalone.i od niego o 7 tysięc 
\\ iorst. 

'mierć Michała Łunina, 3 grudnia 1815 roku, byJa równie 
zagadko\\ a, jak liczne okolic7no 'ci jego 'i. cia. 

Sztuka Ed11arda Radzinskiego Łunin cz li śmierć Kubusia 
Fatalisty je t próbą objaśnienia, rot.wiązania - przy \\yko
rzystaoiu oryginalnych dokumcntóu i uciekaniu się do fan
tazji - tajemnicy życia i smierci Michała Łunina, i w ten 
sposób przybliżenia ukrytego ensu :i:ycia i walki pierw
szych pr1cdslawicieli rosyjskiego ruchu wyn1 oleńczego. 

Natan Ejdelman 
Przedruk z pro"ramu prapremlerou:egn 
11r:ed9tawlenta w Teatrze na Malej Bron
nej w Moskwie (tlumaczyl Marl'k Cllł
mlakJ 

Krótkie Kalendarium 
(według starego stylu) 

e 18 grudnia 1787 - rodzi się - prawdopodobnie '>\ Peters
burgu --- Michał Siergiejewicz Łunin. 

e 1792 - umiera Fiedo-ja Nikiticzna Lunina, matka Michała 
S. Łunina. 

e 1803 - rozpoczyna służbę wojskową. 

e 1805---1815 - służy w pul.ku kawalergardów. 

e 20 li topada 1805 - bierze udział w bitwie pod Auster
litz, 'I.V której ginie jego młodszy brat Nikita. 

e 1812 - uczestniczy we wszystkich ~l6wnych bitwach Woj
ny Narodowej . Za Borodino otrzymuje złotą szpadę 
z napL~em „za odwagę''. 

• 1813-18lł - uczestniczy w europejskiej wyprawie armii 
rosyjskiej. 

• H września 181~ - zostaje zwolniony ze służby z rozkazu 
_\lek andra I i na wlasną prosbę. 

• 1816 - bierze udział w pierwszym towarzyszeniu deka
brystowskim - Związku Ocalenia. Wys u wa pierwszy 
w dziejach dekabryzmu projekt carobójstwa. 

• 10 września 1816 - razem z H. Augerem wyjeżdża z Pe
tersburga do Francji. 

• • 1816--181 T - żyje w Paryżu. 

• 1817 -- umiera jego ojciec 
ni'l wraca do Rosji. 

ergiusz MichaJlowicz. Łu-

e 1818-1821 - uczestniczy w dekabrystowskim Związku 
Dobra Publicznego jako członek-założyciel i członek 
Dumy Glównej. 

• 1818-1819 - opracowuje w formie testamentów projekty 
wyzwolenia swoich chlopów. 

• 1819 - nabywa przybory do litografowania dla potrzeb 
tajnego stowarzyszenia. 



• 1820 - uczestniczy w naradzie tajnego stowarzyszenia w 
mieszkaniu F. Glinki. 

• 1822 - powraca do służby wojskowej. 

• 1822-182! - służy w Polskim Pulku Ułanów w Słucku. 

• 182ł-1825 - służy w Warszawie w charakterze dowódcy 
szwadronu lejbgwardii Grodzie1'lskiego Pułku Huzarów. 

e H grudnia 1825 - w Petersburgu wybucha powstanie 
zbrojne dekabry t6w, wkrótce rozgromione przez Mi
kołaja I. 

• 9 kwietnia 1826 - zostaje aresztowany w Warszawie. 

• Kwiecień - Jipiec 1826 - śledztwo i ąd. 

• 2 lipca 1826 - zostaje zaliczony przez Najwyfazy Sąd 
Kryminalny do drugiej kat •gorii (śmierć polityczna 
i bezterminowa katorga, krócona następnie do dziesię
ciu lat). 

• 1826-1827 - uwic;:zienie w twierdz w Sweaborgu. 

• 1827-;1828 - uwięzienie w zamku wyborskim. 

• 1828-1830 - katorga w Czycie. 

• 1830-1836 - katorga w Hucie Piotrow·kiej. 

• Czerwiec 1836 - wychodzi na osiedlenie do \\ i Uryk 
kolo Irkucka. 

• 1836-18-łO - pisze i rozpowszechnia LISI!! syb ·ryjskie. 

• 1838 - pracuje nad Pos::ukiwaniem historyc;:nym. Ko!l
czy Poglqd na rosyjskie cajne stowar::ys::enie od 
1816 do 1826 rnku. 

• Wrzesień 1838 - otrzymuje zakaz korespondencji na 
przeciąg roku. 

• 1839 - opracowuje Anali::ę raportu tajnego K/Jmitetv. 
śledczego w 1826 roku <we pól ;L Nikitą Murawiewem). 

• 15 \\Tze 'nia 1839 - 1 grudnia 1839 - 16 stycznia 1840 -
przesyła przez okazje swoje prace sistrze Kata:rzynie 
Uwarow w celu ich rozpow zechnienia. 

1840 - koóczy Poalqd na sprawy pt>lskie. Pisze Rucli spo
lec.my w Rosji. 

• Luty 1841 - donos P. N. U. pieńskiego o nielegalnej dzia
łalności Łunina dociera do Mikołaja I i Benckendorffa. 

• 27 marca. 18łl - zostaje powtórnie areszt<1Wany w Uryku. 

• 18.U-18.ł5 - uwięzienie w Akatuju. Prowadzi tajną ko
respondencję z Wołkoń&kimi. 

• 3 grudnia. 1845 - umiera w Akatuju, zgodnie z wersją 
oficjab1ą - na apopleksję. 

:o.ratan t:Jrll'lm1in, Lumn - adml nt Wirl
kjego K ic;c1a Kon taniego rtlum. Wik
toria ! Ren· .t;llwotr~cy), W111s:nwa 1976, 
s. 431-432 

• 

• 

Z li tóu Lunina 

Wedle zasad s praw i edliwości t rozsądku można chyba 
przyjąć jako regułę. że w każdej rewolucji wmę ponoszą 
w równej mierze dwie strony: władza, która ~ i ę do ieJ 
przyczyn i ła. bądz nie umiała jej zapobiec, 1 poddan i, którzy 
ch\vycili się takiego srodka, aby znaleźć zado~ćuczynienie 
za uc~sk fak yczny lub domniemany. 

• 
Przypi ·ując sztuce przeciwnika skutki własnych błędów. 

tworzymy piedest.al, który wywyższając ich, rzuca cień 

:ia na- . 

Władza, co się na wszystko waży, wszystkiego się lęka. 
Wszystkie jej poczynania - t.o jedynie stopnio \'e wycofy
wanie ię pod osiom\ kor~usu żandarmów, przed duchem 
tajnego stowarzyszenia, który ogarnia ją ze wszyst!cch stron. 
Można pozbyć się ludzi, ale nie ich idei. 

• 
Lista tego, co zabronione, na podstawie tajnych zarządzeń, 

jest tak wielka, że człowiek nieświadomie ryzy~uje przek:r~ 
czenie ich na każdym kroku. Na przykład, nie \':olno m1 
utrzymywać st.osunków z osobami podejrzanymi. Skąd mam 
jednak wiedzieć, kto jest podejrzany, a kto nie? Wszystko 
wygląda podejrzanie w tym kraju poczynając od wladz, 

a kończąc na mnie„. 



Naród myśli, nie bacząc na głębokie milczenie. Dowodem 
na to, że naród myśli, są miliony wydawane na podsłuchi
wanie poglądów, których nie pozwala się narodo":i wyrażać . 

• 
Narody wcze.meJ rozwinięte niż nasz na mw1e społecznej 

zaczęły także od samowladztwa, a zakończyły tym, że za-
tąpily je przez rząd konstytucyjny bardziej odpowiadający 

rozwojowi ich sil i osiągnięciom oświaty. Ponieważ wysiłki 
.Ministerstwa (Oświecenia Publicznego) zmierzają ku temu, 
by nas zrównać z tymi narodami, a nawet prześcignąć je, 
to jest wielce prawdopodobne, że reformy z tych właśnie 
przyczyn staną ' się dla Rosji koniecznością ... 

• 
Czepianie się słów dowodzi w sposób niemal oczywisty, że 

nie ma się nic uzasadnionego do powiedzenia o istocie spra
wy albo też, że z jakichkolwiek, nawet ubocznych wzglę
dów, nie można jej rozstrzygnąć . 

• 
- ie pozwól zawrócić sobie głowy gadaniną tych, którzy 

głoszą ostrożno ć, żeby zamaskować :wój krytycyzm. W da
nych okolicznościach szc.z.ytcm ostrożności dla mężczyzn jest 
zostać żandarmem i szpiclem policyjnym, a przecież nie 
przeszkodzi to diabłu zawładnąć nim u kresu życia. 

• 
Najdroższa! ( ... ) Zatroszcz się o to, by listy te zaaęly krą

żyć i rozmnożone zostały w kopiach. Ich celem jest prreła
manie powszechnej apatii. 

• 
( ... ) Jesteś niezadowolona, gdy zdarza mi się mówić o pc>

lityce. Ale w naszych czasach trudno powiedzieć „dzień do
bry", by słowa te nie zawierały sensu politycznego. 

Wybrano .z fragmentów IL'<tów Luntna 
zamieszczonych w ksllltce Natana Ejdel
mana - „Łunin - adiutant Wlrlkiego 
Kalęcia Koiutnnte o" (tłum. W 1 R. SU
wow!ley), Warszawa 19ill oraz z jci::o lis
tów opublkowanych w „Pami~tnikacb 

dek.abry1t6w" (pod redakcja w. zawadz
kiego), Warszawa 1960, T. n 

w.z.Gr:it. zam. :?2117. o-n. 12 ooo ep. 




