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Edward Radz.inski, ur. w 1936 r. w Moskwie, w 1969 roku ukończył Instytut 
Historycmo-Archiwistyczny. Jako dramatopisarz '1ebiutowal w 1960 roku 
sztuką „Mieczta moja, Indija ... " (Indie, moje marzenie „.), wystawioną 

przez Teatr Młodego Widza w Moskwie. Jest autorem kilku utworów dra
matycznych, z których największy sukces w kraju i za granicą przyniosły 

mu „Sto cztery strony o miłości" (1964) oraz „Kręcimy film" (1965), obie 
grane także w Polsce. Prapremiera „Łwiina, czyli śmierci Kubusia Fata
listy" odbyła się zimą 1979 roku w moskiewskim Teatrze na Malej Bronnej. 
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Michał s. Łunin 

KRÓTKI -i KALENDARI M ŻY IA 
MICHAŁA ŁUNINA 

18.XIl.1787 - urodziny Michała S. Łunina, prawdopodobnie w 
Petersburg u. 

1792 - śmierć matki Łunina. 
1803 - początek służby wojskowej. 
1805- 1815 - służba w pułku kawalergardów. 
20.XI.1805 - bierze udzia1 w bitwie pod Austerlitz, w której 

ginie jego młodszy brat Nikita. 

1812 - uczestniczy we wszystkich głównych bitwach Wojny Na
poleoń kiej. Za Borodino otrzymuje złotą szpadę z na
pi em ,,Za odwagę''. 

1813- 1814 - uczestniczy w europejskiej wyprawie annii rosyj
skiej . 

14.IX.1815 - zwolniony ze służby z rozkazu Aleksandra I i na 
własną prośbę. 

1816 -- - udzia1 w pierwszym stowarzyszeniu dekabrystowskim -
Związku Ocalenia Wysuwa pierwszy w dziejach deka
bryzmu projekt carobójstwa. 

10 IX.1816 - wyjeżdża z Petersburga do Francji. 1816-1817 -
życie w Paryżu. 

1817 - śmierć ojca Łunina . Powrót do Ro ji. 

1818- 1821 - uczestniczy w dekabry ·towskim Związku Dobra 
Publicznego jako członek-założyciel i członek Dumy 
Głównej. 

1818-1819 - opracowuje w formie testamentów projekty wy
zwolenia swoich chłopów. 

1819 - nabywa przybory do litografowania dla potrzeb tajnego 
stowarzyszenia. 

1820 - uczestniczy w naradzie tajnego stowarzyszenia w mie-
szkaniu F. Glinki. 

1822 - powrót do służby wojskowej . 

1822-1824 - służba w polskim pułku ułanów w Słucku. 
1824- 1825 - służba w Warszawie w charakterze dowódcy szwa-

dronu lejbgwardii Grodzieńskiego Pułku Huzarów. 



9.IV.1826 - aresztowany w Warszawie. 

Kwiecień-lipiec - śledztwo i sąd. 

2 lipca 1826 - zaliczony przez Najwyższy Sąd Kryminalny do 
drugiej kategorU (śmierc polityczna i bezterminowa ka
torga, skrócona następnie do dziesięciu lat). 

1826-1827 - uwięzienie w twierdzy w Sweaborgu. 

1827-1828 - uwięzienie w zamku wyborskim. 

1828-1830 - katorga w Czycie. 

1830-1836 - katorga w Hucie Piotrowskiej. 

Czerwiec 1836 - wyjście na osiedlenie do wsi Uryk koło Irkucka. 

1836-1840 - napisanie i rozpowszechnienie „Listów syberyj-
skich". 

1838 - praca nad „Poszukiwaniem historycznym". Zakończenie 
„Poglądu na rosyjskie tajne stowarzyszenia od 1816 do 
1826 roku". 

Wrzesień 1938 - zakaz korespondencji na przeciąg roku. 

1839 - opracowanie ,,Analizy raportu tajnego Komitetu Sled
czego w 1826 roku" (wespół z Nikitą Murawiowem) 

15 września 1839 - 1 grudnia 1839 - 16 stycznia 1840 - prze
syła przez okazję swoje prace sio>trze Katarzynie Uwa
row w celu ich rozpowszechniania. 

1840 - kończy „Pogląd na sprawy polskie". Napisał „Ruch spo
łeczny w Rosji". 

Luty 1841 - donos A. Uspieńskiego o nielegalnej działalności 

Łunina dociera do Mikołaja I i Beckendorfa. 

27 marca 1841 - powtórne aresztowanie Łunina w Uryku. 

1841-1845 - uwięzienie w Akatuju. Tajna korespondencja z 
Wołkońskimi. 

3 grudnia 1845 - śmierć M. S. Łunina w Akatuju, zgodnie 
z wersją oficjalną - na apopleksję. 

Według: N. Ejdelman, Łtmtn, adtv.tant 
Wielkiego Księcia Konstantego, PIW. 
Wars::a1ua 1976 

Aleksander Puszkin 

Z ody „Wolność" 

Gdy nad posępną N ewy toń 
Gwiazda północy wzejdzie blada, 
Gdy błogo ociężała skroń 
Zwolna w spokojny sen zapada, 
Wtedy - na groźny, śpiący w mgłach 
Pomnik tyrana zapomniany 
Spogląda pieśniarz zadumany 
I widzi pusty, mroczny gmach. 

I muzy Klio straszny głos 
Grzmi spoza murów w pustce ulic, 
Pieśniarz - tyranów widzi los: 
Ostatnie chwile Kaliguli. 
Ostróg, orderów słyszy brzęk, 
Mordercy idą sprzysiężeni, 
Winem i gniewem upojeni; 
W ich oczach zemsta, w sercu lęk. 

Zwodzony opuszczono most, 
We mgle milczące straże sterczą, 
Idą przez mrok, we wrota wprost, 
Otwarte ręką przeniewierczą. 
O, wstydzie! Zgrozo na ·zych dni! 
Rozżarte wdarły się janczary! „. 
Padną niesławne ciosy kary -
I zginął uwieńczony zbir. 

I dziś, o cary!, wiedzcie, że 
Ni gniew, ni łaska, ni szaleństwo, 
Ni krew katowni, ani msze 
Nie zabezpieczą was przed zemstą. 
W pokorze pierwsi chylcie skroń 
Przed prawem i sprawiedliwością, 
A szczęściem ludu i wolnością 
Po wieki się ostoi tron. 

Przeklad: Julian Tuwim 



Ryszard Łużny 

DEKABRYŚCI A ROSYJSKA MYŚL 
FILOZOFICZNO-SPOŁECZNA 

To, co określa się w historii Ro.sji jako ruch dekabrystowski, 
obejmuje zespól przedsi~wzięć- typu organizacyjnego, tendencji 
ideowych, nastrojów społecznych, działań w dziedzinie ideologii 
i kultury, mnjących miejsce w ciągu mniej więcej dziesięciolecia 
między końcem epoki napoleońskiej w Europie i kongresem wie
deńskim a wypadkami w Rosji z przełomu lat 1825/1826. W cią
gu tych lat ruch ów się zrodził i okrzepł, rozwinął się i osiągnął 
dojrzałość po roku 1820, by dojść do swego punktu kulminacyj
nego - nieudanego, zakończonego całkowitą klęską zrywu po
wstańczego w grudniu 1825 i styczniu 1826 roku. Określany przez 
historyków jako pierwszy etap rosyjskiego rewolucjonizmu szla
checkiego, dekabryzm ukształtował się, przechodząc kilka po
średnich stadiów przygotowa"\vczych, w kręgach inteligencji zie
miańsko-arystokratyczneJ, głównie w środowisku korpusu oficer
skiego. Był - z jednej strony - przejawem dojrzewania ideowego 
tych kręgów pod wpływem zarówno idei Oświecenia europejskie
go i haseł Rewolucji Francuskiej (rozprzestrzeniających się sze
roko zwłaszcza w okresie wojen z Napoleonem), jak i \VZrostu 
świadomości narodowej i nastrojów patriotycznych powodowa
nego wydarzeniami lat 1812-1814, z drugiej zaś strony - wy
razem postaw opozycyjnych wobec ówcze•mej rzeCZJ"\Vistości spo
łeczno-polityr.znej Rosji i wzrostu obywatelskiej troski o dalszy 
rozwój społeczny, państwowy i kulturalny narodu. Na samym 
początku nie sprecyzowane jeszcze postawy opozycyjne i dążenia 
konsporacyjne ujawniły się w ramach strukturalnych lóż masoń
skich i luźnych kółek (arteli) oriccrskich, potem, w miarę zdoby
wania doświadczeń organizacyjny ·h, ukształtowały sic: JUŻ stowa
rzyszenin głównie wśród oricerów gwnrdii o l nrdziej kon
kretnych ramach konc;piracyjno-orgnnizacyjnych i sprecywwnnych 
celach politycznych. Pierwszym z nich był powstały w roku 1816 
Związek Ocalenia. przeksztalcoun) ryl'l1ło (1818) w Związek Do
bra Publicznego, jako I iczniejszy i wysuwający - obok haseł 
aktywn~j działalności społecznej w zakresie gospodarczym i 
oświatowym - także ściśle zakonspirowane cele polityczne: oba-

lenie samowładztwa, zniesienie poddaństwa i wprowadzenie rzą
dów konstytucyjnych. Rozwiązano go wprawdzie na początku 

roku 1821 w związku z kryzysem wewnętrznym organizacji, bę
dącym wynikiem istotnych różnic w poglądach jej członków na 
taktykę i metody działania, ale w jaki~ czas potem powołano z 
inicjatywy głównych członków ugrupowań dawnych dwa nowe 
Towarzystwa - Południowe z siedzibą w Tulczynie na Ukrainie 
(1821) i Północne w Petersburgu (1821-1822), nastawiając się 

już bezpośrednio na konkretne przygotowania zbrojnego prze
wrotu wojskowego i rewolucyjnych przemian ustrojowych. 

Teraz dopiero sformułowano zasadnicze dokumenty ruchu 
o charakterze teoretycznym oraz, przystąpiono do wytyczania pro
gramu realnych form przewrotu, jak również jego politycznych 
skutków (powstanie tzw. „konstytucJi", utworzenie władz w po
staci dyrektoriatu, rozwinięcie i zintensyfikowanie oddziałY"\vania 
na opinię społeczną środkami legalnymi, m. in. przez literaturę 
i publicystykę). Dzięki temu ruch przybrał na aktywności, do 
głosu decydującego doszły w nim elementy bardziej aktywne 
i radykalne, zwłaszcza na Południu, gdzie utworzona znacznie 
później (przełom 1823/24) trzecia organizacja konspiracyjna, sku
piająca niższych rangą oficerów - Stowarzyszenie Zjednoczo
nych Słowian - połączyła się formalnie z Towarzystwem Po
łudniowym. 

Mimo tak konkretnych oraz intensywnych przygotowań przy
wódcy ruchu, nie osiągnąwszy pełnej jednolitości w poglądach 
teoretycznych ani w planach praktycznych działań, zdecydowali 
się wykorzystać nadarzającą się sposobność - zamieszanie we
wnętrzne w państwie, wywołane nieoczekiwaną śmiercią Ale
ksandra I oraz parotygodniowym interregnum, spowodowanym 
nieuporządkowaniem sprawy sukcesji tronu - i dokonać zbroj
nego przewrotu wojskowego, w wyniku którego miały być prze
prowadzone podstawowe zminny ustrojowe. Pod pretekstem za
manifestowania wierności prawowitemu sukcesorowi, Wielkiemu 
Księciu Konstantemu (który mimo stnr ·zeństwa musiał się zrzec 
swych praw ze względu na małżeństwo z Joanną Grudzińską), 
wprowadzono w dniu składania przysięgi na wierność Mikołajo
wi zaagitowane przez oficerów - spiskowców oddziały garnizo
nu stołecznego w sile około 3 tysięcy ludzi, które jednak - wo
bez kunktatorstwa przewidzianego na dyktatora powstania 



Sergiusza Trubeckiego i niezdecydowaniu kierowników Stowa
rzyszenia - pozostały bezczynne aż do zmroku. Uległy one też 
łatwo przeważająceJ ile wojsk wiernych nowemu cesarzowi; 
uformowanych w szyku obronnym żołnierzy rozpędzono karta
czami, a ich dowódców uwięziono w nocy z 14 na 15 grudnia. 

Podobnie całkowitym fiaskiem zakończyło się zbrojne, mające 
także charakter demonstracji, wy!'tąpienie Towarzystwa Południo
wego, spóźnione zresztą o dni kilkanaście Bunt zakończył się 

pełną porażką w bitwie z wojskami rządowymi, a ci z przywód
ców, którzy nie zginęli w bitwie lub nie skończyli ~miercią sa
mobójczą, zostali aresztowani i przewiezieni do Petersburga. 

Obie próby zbrojnego powstania zakończyły się więc całkowi
tym fiaskiem, a plany rewolucyjnych przeobrażeń uslrojowych 
kraju uległy zupełnemu zaprzepaszczeniu. Jeśli zaś paroiętac o 
następstwach tych wydarzeń grudniowych w życiu osobistym 
i rodzinnym ich sprawców, o reperkusjach stłumienia powstania 
w życiu politycznym i kulturalnym całego kraju, to katastroficz
ny wymiar dzieła grudniowców staje się jeszcze bardziej oczy
wisty, jeszcze bardziej uświadamiamy sobie tego dzieła straceń
czy charakter. Oczywiste jest więc, że nie z racji dokonań i osią
gniętych skutków swych działań zapisali się oni na trwałe \V hi
storii swego kraju, nie dlatego stali się nieodłączną a ważną 

cząstką intelektualnych dziejów dziewiętnastowiecznej Rosji. Zna
czenie tego ruchu określają inne zupełnie momenty. 

Najważniejszy to ten, iż ludzie z kręgu Pawła Pestla i Nikity 
Murawiowa - reprezentujemy najlepsze, najbardziej żywotne 

i światłe siły ówczesnej Rosji, ukształtowani intelektualnie w 
duchu najcenniejszych zdobyczy ideowych europejskiego Oświe
cenia, a swą postawą i żądzą obywatelskiego czynu oraz śmiałe
go mierzenia sił na zamiary zapowiadający już zbliżającą się epo
kę romantyczną zdobyli się na pierwszą w dziejach swego kraju 
koncepcję ustrojową, orientującą się w równej mierze na osiem
nastowieczną myśl filozoficzno-polityczną czasów Monteskiusza 
i Russeau, jak i na pewne rodzime tradycje staroruskiego naro
dowładztwa, równowagi społecznej i kulturowo-obyczajowej odrę
bności. Dwa podstawowe dokumenty ruchu „Ruska prawda" Pe
stla i „Konstytucja" Murawiowa, aczkolwiek różniące się w 
swych konkretnych rozwiązaniach niekiedy znacznie, zawierały 
przecież koncepcje polityczno-ustrojowe tak dla warunków ów-

Czyta 
Wzgórze nad Czytą z mogilą nieznanego żołnierza 



czesnej Rosji zasadnicze, że - zrealizowane - mogłyby uczynić 

z niej państwo o najnowocześniejszej dla tego czasu strukturze 
prawno-ustrojowej. 

( ... ) Podobnie jak w zakresie poglądów na społeczeństwo, pań
stwo czy historię, dekabrystowskie idee filozoficzne sensu stricto 
także nie były jednolite. Cą to raczej indywidualne - będące \Vy
nikiem przemyśleń poszczególnych ludzi z tego kręgu - zespoły 

idei i wniosków Wypowiedzi, par cxellence, filozoiiczne powsta
wały głównie po roku 1825/26, a wi c w warunkach katorgi i ze
słania, gdzie pozostali przy życiu dekabryści rozwinęli w zech
stronną działalność intelektualną w formie samokształcenia, akcji 
oświatowej, twórczości literackiej, publicystycznej czy wspomnie
niowej. 

Duża, liczba ponad 100 osób, grupa spiskowców i zesłańców 
reprezentowała wszystkie odcienie swiatopoglądowe - od skraj
nego materializmu i ateizmu, tak charaktery tycznego dla nie
których nurtów myśli Oświeceniowei. poprzez poglądy deistycz
ne, postawy sceptytyzmu czy racjonalizmu, aż do spirytualizmu, 
religijności czy nawet głębokiego mistycyzmu. 

( .. ) Michał Łunin, łączył radykalizm poglądów politycznych, 
demokratyzm bezkompromisowość ideową wierność hasłom re
wolucyjnym aż do końca życia z poglębioną postawą religijną, 

która go wcześnie, bo jeszcze na długo przed powstaniem, dopro
wadziła do katolicyzmu. Łunin, wielki przeciwnik wszelkich prze
jawów reakcyjności, także w formie tz-w. „oficjalnej ludowości", 
namiętny krytyk prawosławia z Jego politycznych prorządowych 
uwikłaniach, apologeta prawdziwego chrześcijaństwa (które utoż
samiał z kościołem łacińskim) rozpoczyna swą postawą i ideami 
cały ważny nurt w życiu ideologicznym Rosji dziewiętnastowiecz
nej, do której należeli tacy myśliciele i działacze, jak Piotr Cza
adajew, Iwan Gagarin, Włodzimierz Pieczerin, Włodzimierz So
łowjew. 

J. Henzei, R. Łui11y, B. Mucha· Ruch dekabrystowski 

w dziejach intelektualnych Racji, Kraków 1919 

SENTENCJA WYROKU 
NAJWYŻSZEGO SĄDU KARNEGO. 

Ze 121 osób podsądnych wyrokiem najwyższego Sądu Karnego 
skazuje się: 5 ludzi, znajdujących się poza kategoriami, na karę 
śmierci przez poćwiatrowanie; 31 ludzi, z1 ajdujących się w pier
wszej kategorii, na karq śmierci przez odcię<;;1e głowy; 17 osób, 
znajdujących się w drugiej kategorii, na śmierć polityczną z do
żywotnim zesłaniem na katorżnicze roboty; 2 osoby, znajdujące się 
w trzeciej kategorii na dożywotnie roboty katorżnicze; 38 ludzi, 
zaliczonych do czwartej, piątej, szóstej i siódm j kategorii, na 
określony czas na roboty katorżnicze, potem na osiedlenie; 15 
ludzi będących w ósmej kategorii, po zdegraodawinu ich i po
zbawieniu szlachectwa, na dożywotnie osiedlenie: 3 osoby, nale
żące do dziewiątej kategorii, po zdegradowamu ich i pozbawieniu 
szlachectwa, na dożyv.·otnie zesłanie na Sybir; 1 osobę z dziesią
tej kategorii, po zdegradowaniu i pozbawieniu szlachectwa wcie
lić do wojska do wysługi; 8 ludzi, należących do jedynastej ka
tegorii, po zdegradowaniu wcielić do woJska z wysługą. 

Wyrok został ogłoszony po wielomie ięcznym, trwającym od grudnia 
1825 do czerwca 1826 roku, sledztwie, które objęlo 121 o ób z 579 po
dejrzanych, poddan eh dzi;.daniom komisji . ledczcj, powołanej przez ca
ra. Wyrok został złagodzony dccyZJą monarchy, który korzystał z pra
wa mllosierdzia: karę śmierci zastosowano jedynie w wypadku 5 win
nych (z zamianą barbarzyń. kiego ćwiartowania na szubienicę), wobec 
reszty stosując różne stopnie i zakresy kar. jak pozbawienie szlachec
twa, rang i odznaczeń, ciężkie więz.i nie, katorga, zesłanie, ·iużba woj
skowa we frontowych warunkach Kaukazu., a w wypadku proslych żoł
nierzy - „przepędzenie przez szererg", w wyniku czego kilku z ruch 
zatłuczono na śmierć. 

13.VII.1826 roku na terenie Twierdzy Petropawlowsk1ei w Petersbur
gu, w obecności zgromadzonych oddziałów wojskowych i wszystkich 
zasądzonych dokonano egzekucji pięciu głównych winowajców: Pawla 
Pestela, Konrada Rylejewa, Piotra Kachowsltiego, Mich. ła Bestużewa
-Riumina, Sergiusza Murawiowa-Apostoła, a pozo tałych, po dokonaniu 
na nich poniżającej ceremonii śmierci cywilnej, rozesłano do twierdz, 
kopalń s beryjskich oraz innych przeznacwnycb dla nich miejsc odby
wania kary. 



Na talia z Potockich, księżna Romanowa Sanguszkowa (1807-1830), słynna 
z urody córka Anny z Tyszkiewiczów Potockiej -WąsowiczoweJ, włascicielk:i 

Wilanowa. Łunin poznał Natalię w czasie swojej służby w Warszawie 
w latach 1824-25. Na długo zachował wspomnienie lego spotkania. Pisał 
o Natalii w „Listach z Syberii" do swojej siostry Katrzyny Uwarow. Nie 
wiedział, że piękna Polka od dawna nie żyje. 

. 
V 

Maria z Rajewskich, księżna Wołkońska {1805-1863), żona dekabrysty k ię
cia Sergiusza Wolkońskiego, skazanego na dwadzieścia lat katorgi i doży

wotnie zesłanie. Pojechała dobrowolnie za mężem na Syberię, gdzie prze
bywała trzydtiesci lat. Tam po-znała Łunina,a kiedy po następnym wyroku 
został przeniesiony do ciężkiego więzienia w Akatuju, przesyłała mu za
konspirowane paczki z materiałami piśmiennymi. 



W REPERTUARZE TEA'JRU POLSKIEGO 

T. Różewicz 
Z. Krasiński 
A. Fredro 
W. Shakespeare 

- Śmierć w starych dekoracjach 
- Nie-Bo ka Komedia 
- Pan Jowialski 
- Sen nocy letniej 

w przygotowaniu: 

F. Kaika - Ameryka 

W REPERTUARZE TEATRU KA1\1ERALNEGO 

S. Mrożek - Emigranci 
K. Zanussi, E. Żebro1,vski- Gdy kobiece 
W. Gombrowicz - Opętani 
E. Radzinski - Łunin, czyli śmierć Kubusia Fatalisty 

w przygotowaniu: 

S. I. Witkiewicz -Matka 

• 

Kierownik techniczny: ANDRZEJ BARWIŃSKI 
Brygadier sceny: TADEUSZ KACZMAREK 

Ki rownicy pracowni· 

krawieckiej damskiej: WŁADYSŁAWA iASZTALERZ 
krawieckiej męskiej: JERZY HELAK 
perukarskiej: ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
szewskiej: JERZY PORZYCZEK 
modelator. kiej· SŁAWOMIR KALETA 
.tolarskiej: zyGMUNT BEDNARCZYK 
malarskiej: TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 
tapicerskiej: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej: BRONISŁAW KROWICKI 
elektroakustycznej: HUBERT BREGULLA 

Zam6wlenla zblorO\V na bileł dl zakładów pracy I k61 przyjmuje co
dziennie w roitz. 9-16 Biuro O~aniz cJi Widowni, ul. Zapolskiej !, teL 
387-89. 
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