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Cela u bazylianów: 

[ „Sceny hisroryczne" literacka legenda ] 

Adres celi 

\XI didaskaliach umieszczonych przed prologiem IIl części Dziadrńl' czy
tamy: „W Wilnie przy ulicy Osrrobramskiej, w klaszrorze ks. ks. Bazylianów, prze
robionym na w i ~z icnie stanu ... ". W jednej z wcześniejszych redakcji dramatu loka
li zacja jesr jeszcze dokladniejsza: „W Wilnie na ulicy Ostrobramskiej w klaszrorze 
ks. ks. Ba:Lylian6w na drugim piętrze przerobionym na wi~zi c ni e stan u" Dzięki 

tym wskazówkom Stanisław Pigoń w larach międzywojennych odnal az ł tzw. celr;
Konrada. Dz i ś możemy odwiedzać w \X'ilnie obszerną sa lę - miejsce odosobnienia 
aurora D2iad1;u•. Nie będzie nam potrzebny żaden plan miasta czy przewodnik . 
Wystarczą przytaczane już słowa poety. I rak po przejściu Ostrej Bramy znajdzie
my się na ulicy jej imienia. Idziemy kilkadziesiąt metrów i skręcamy w lewo w Bra
mę Bazyliańską, prowadzącą do cerkwi i dwóc h skrzydeł dawnego klaszroru (dz i ś 

siedziba szkoł y ś redniej) . Po schodach prawego sk rzyd ła wchodzimy na pierwsze 
piętro, bowiem Mickiewicz, pi sząc o piętrze drugim, mial na myś li drugą kondy
gnację. Stamtąd drzwiami po prawej do biblioteki. Za jej mag azynem jest cela 
Konrada. Poeta poda! więc adres, przekazał informacje przydatne turyśc ie albo sce
narzyś cie filmu dokumenralnego, a nie reżyserow i teatralnemu, oczekującemu su
ges tii na remat realizacji scenicznej. 

Didaskalia wprowadzają także realia hisroryczne. Kiedy mówi się o rym, że wi lt ń

ski klasz ro r zosra ł „przerobiony na wic,:zienie stanu", ro odsyła się do roku 1823. 
Wówczas j es i e nią komisja ś ledcza Nowosilcowa odkryła istnienie tajnego Towarzy
stwa Filaretów. Senaror donosił wówczas wielkiemu księciu Konstantem u, iż ujaw
niona organizacja liczy okolo 150 osób oraz „że mogą s ię pojaw ić trudnośc i z po
mieszczeniem ich wszystkich z należytym nadzorem ruraj w Wi lnie". Konsranry 
zgodził się więc na „wzięcie pod straż wszystkich uczestników Towarzystwa Filare

tów, nie wylącz"jąc również kobiet, jeżeliby rakowe się [wśród nich} znabzly ", 
a w przypadku braku miejsc w wileńs kich wi~zicn iac h zosrawil senatorow i „swobo

dę w w jmowaniu któregoś z klaszto rów, na przykład ruraj - pisa ł z Warszawy -
trzyma s i ę u karmelitów podobnyc h przes tępców" Na marginesie dodajmy, że 
u warszawskich karmelitów b~dzie trzyman y Maurycy Mochnacki oraz czł onkowie 

Towarzystwa Patriotycznego. N aromiasr w \Xlilnie Nowosilcow zapełnił areszrowa
nymi filaretam i kłas zrory Bazylianów (trzymano ru rn.in. Mickiewicza, Domeykę , 

Kulakowskiego, Suzi na, Sobolewskiego), Dominikanów, Franciszkanów, Bernardy
nów, lvfi sjonarzy. Odrąd w ileń skie klaszrory będą miejscem aresztu uczL·srników ko
lejnych konspirac ji. Wiadomo, i ż dla za trzymanych za udział w spisku Szymona 
Konarskiego, w pierwszej po ł owie lar 30-rych, duże znaczen ie miał fakt osadzenia 
w celach bazy lia6skicgo klasztoru - miejscu akcji ich narodowego arcydz ieła. 
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Dramat-reportaż 

-----'Poeta od samego początku odsyla do realiów historycznych, wstawia 

świat poetycki w ramy czasoprzestrzenne konkretnego wydarzenia - procesu filo

matów i filaretów z lar 1823-1824. Czyni zresztą znacznie więcej - w przedmowie 

kreśli krótki rys historyczny ostatniego półwiecza dziejów Polski, ze szczególnym 

zaakcentowaniem przebiegu i znaczenia śledztwa Nowosilcowa. Zaplecze histo

ryczne odciśnie swe pięrno na akcji dramatu oraz na jego kszralcie artystycznym 

i szacie językowej. Pierwowzorów posraci występujących w „wileńskich" scenach 

Dziadóu· (sceny I i VIII) szukać możemy zarówno w kręgu uwięzionych filaretów, 

jak i wśród przesluchujących ich śledczych. Zaden z filareckich bohaterów sceny 

pierwszej nie uż ywa slowa „areszt" czy „więzienie", ale poslugujc si ę pospolitą wów

czas nazwą „koza". Kolokwializm ren wdarł się nawet do jednej z redakcji Wielkiej 

Improwizacji, która nosi po prosw miano „Improwizacji w koz.ie". Słychać i inne 

poroc~ne czy gwarowe wyrażenia, choćby: „kuryrarz", „nim nas tunt zacapi'', 

„dz1en 111krnrowin"„. Nie można reż nie dostrzec, że wielogatunkowy charakter 

sceny więziennej - dowcipy, piosenki, improwizacje, deklamacje - ma swe źródlo 

w filomackiej obyczajowości, z jej majówkami za miastem, zbiorowym wykonywa

niem piosenek, ukladaniem okolicznościowych wierszy, obchodzeniem rozmaitych 

uroczystości 1. Dlatego reż \Xfiktor \"\!cinrraub mówi! w jednym ze swoich szkiców 

o Dziadach dr,'ZdeiiJkich, iż jest ro dramat-reportaż z wydarzeń, które mają „reali

stycznie uwierzytelniać" mesjanistyczną historiozofię. Także dykcja poetycka rakich 

scen jak ta, która toczy się w celi u bazylianów, ma uwiarygodniać m esjanizm. 

.Te_go rodzaju dykcja - pisze Weinrraub - ma tu swoj ą wymow1; ideolog iczną. 

Swiar przedstawiony w części III ro, oczywista, świat fikcyjny. Ale część II1 ro rów

nocześnie bardzo osobisty dramat Mickiewicza, i ro dramat osadzony w konkretnej 

rzeczywistości. Ten dramat, w którym ryle postaci wysrc;puje pod swy mi nazwiska

mi i w którym zapraszani jesteśmy do tego, aby identyfikować je z ich realn ymi 

pierwowzorami, jesr dużo bliż szy sprawoi daniu z rzeczywistości, niż się ro zazwy

czaj działo w romantycznych urworach poetyckich" 

Dodajmy do tego deklarację poety z przedmowy, w króre1 pisze, iż „sceny historycz

ne i charaktery osób działających skryślił sumiennie, nic nie dodając i nigdzie nie 

przesadzając" Jednocześnie zastrzega się: „Wszyscy pisarze, kt<"irzy uczynili 

wzmiankę o prześladowaniu ówczesnym Litwy, zgadzają się na ro, że w sprawie 

uczniów wileńskich było coś mistycznego i tajemniczego[ ... ] a opisane [zdarzenia] 

zdaj ą się przenosić czytelników w czasy dawne, czasy wiary i rndów". Tak oro we 

wstępie zaakcentowana została jedna z podstawowych cech Ili części Dziculm1' - ze

spolenie wydarzeń fikcyjnych z materią ściśle historyczną, z autentykiem. 

W świetle dokumentów 

Dotychczasowe uwag i pozwalają na jeszcze jedną, szerszą konsrarację. 

Splatając fikcję z faktami Mickiewicz otwierał ważny rozdział polskiego piśmiennic

twa XIX-wiecznego. Literaturę rę - jak zauważył w swoich esejach Paweł Hertz -

1 Obserwacje rę zawdi.ięc-.oam rozmowom z Radosławem Okulicz-Kozarynem. 
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N,Jtarka komisji śledczej o prtebieg u dochodzenia 

przc:ciw lvlick1ewiczowi. 
U dolu Nowosilcow wlasnor~cznie dopi sal:„wypuścić 

na porc;czę nie" 

.... 

trzeba rrakrować „w pierwszym rzc;odzic jako dokumenr świadomości narodowej", 
jako „św iadecr wo i posianie, akr oskarżenia i obrony " i poddawać łekcurze innej niż 
utwory poerów obcych. Będzie ro czytanie dzieła literackiego razem ze źródłami, 
które mają odslaniać znaczen ie tła hisrorycznego, niejednokrocnie sranowi4cego 
o atrakcyjności urworu ni ez leż nie od jego walorów arrysryczn ych. Takiego odczy
tania domaga się akcja i bohaterowie pierwsze j sceny Dzi(l(ltill', sceny w celi u ba
zy lianów. Materia łu do porównań nie brak. Sporo dokum<.:nców z czasów ś ledztwa 

owos ilcowa ogłoszono drukiem, tvsiącc srron spoczywają w arch iwach Wilna, Pe
rersburga, Krakowa, Lublina i Warszawy. Zestawmy więc wybrane fra mcncy sce
ny wi ęz iennej z realiami fil areckiego procesu. Nie rczrgnujmy j<.:dnak z rcgo, co Mi
chał Głowiński nazywa łekturc1 hi sro ryczną d zieła literackiego. Szukaj;ic w ięc w IJJ 
części Dziadl)w wiadomości hisrorycznych , nic można zapominać o jej literackości. 
Tak ie spojrzenie pozwoli nam być może wyjaśnić ce miejsca w dram acie , w których 
poeta mija się z prawdą, tworzy legendę. 

Tajemne śledztwo 

N<łjpicrw warro uw~żn ie posłuchać słów Tomasza skierowa nych do no
wo przybyłego do w ięz i enia w bazyliańskim klaszrorzc Zegory, a więc do lgnacego 
Domeyki. Tom asz (czyli po prosru Tomasz Zan, niezmirnnie wybierany przez fila
retów na swojego prezydenta) rak reaguje na przekonanie nowego więźnia, iż wszy
scy zatrzymani zosranq uniewinnieni: 

"Bronić się daremnie -

I śledztwo, i sąd caly roczy się rajemnie; 

Nikomu nie powiedzą, za co oskarżon y, 

Ten, co nas skarży, naszej ma słuchać obrony; 

On gwałcem chce nas karać - nie unikniem kary. 

Zosral nam jt:szcze środek smutny - lecz jedyny: 

Kilku z nas poświ<;;c imy wrogom na ofiary, 

I ci na siebie musz4 prz y j~ć wszysckich winy. 

J a sra lem na waszt:go rnwarz yscwa czele, 

i\lam obowiązek cierpieć za was, przy jac iele;" 

Tak oro na pierw zych srronach sceny więziennej Mick iewicz każe jednem u z boha

terów wyłożyć reguły g ry. panujące w Wilnie poJ czas procesu filarec ćiw. Słucha
czem wy ldadu jl'sr nie rylko nowy wic;z ień, ale cakże czytelnicy i widzowie drama
cu. Wypow iedź Tomasza rzuca świado na okol iczności prawne śledzcwa kierowane

go przez 1 'ow s iłcowa oraz wywołuje problem cakcyki srosowancj przez filarerów 
podczas zezna ń. 
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Zwróćmy uwagę na spokój i rzeczowość s łów Tom asza. Jesr ro wo lna od rero ryki 

i parosu instrukcja przywódcy, króry nie rozdziera szat , ale stara s ię rrzcźwo oceni ać 

syruac j ę i szukać możliwej drogi wy jśc ia. Zadna z kwestii padających w scenie w ię

ziennej ni e jesr rak bardzo zgod na z rzeczywisrośc i ą procesu filaretów. \Y/ innych 

fragmenrach z wiązanych z wileńskimi w ydarzeniami (np. w opowieś c i Jana, w roz

mowach o doli Tomasza Za na) dochodzą J o g łosu emoc je, pojawiają się próby mi

rologizacji Joświadc 1, a n e j hisrorii. 

Dzieje s i ę rak dlarcgo, że wypowiedź Tom asza jesr jedną z ważniejszych prób uwia

rygod nien ia przez M ickiewicza sceny więziennej. Przemawia za rym rakże ro, iż zo

sra ł a ona dołączona do dramaru - m . in. wraz z przedmową - ruż przed oddaniem 

go do druku . Słowa Tomasza mają zresz rą zwi, zek z frag mcnrem przedmowy, 

z krórcgo dowiadujemy s i ę, że „ w rajemnej proced urze rosyjskiej oskarżeni nie ma

j ą sposobu bronienia s ię , bo c-zttsro nie wiedzą , o co ich powołano; bo zeznania na

wc·r komisja wed ług woli swoje j jedne p rzyjmuje i w raporcie umieszcza, drug ie 

uch yla. Nowos ilcow, z władzą nieograniczoną od ca rewicza Konsranrego zeslany, 

był skarż yc i e łem , sęJz ią i karem" W słowach Tomasza i w przedmowie pojawia 

s ię moryw „rajem nej" rosyjskiej procedury ś l edcz~j i procesowej, w której nie isrnie

je insryrucj a obrońcy a osk. rójąc y jesr zarazem sęd z ią . W obu frag menrnch pod

kreś l o n a zas ra ł a da rem ność podejmowania przez filarer ów wysiłków w celu ou.ysz

czenia się z zarzutów. Również Joachim Lcłewd , (amor pierwszego szkicu o filart:c

kim procesie, na króry powo l ywa ł się Mickiewicz) wskazywał na śledczą samowolę 

Nowosilcowa . Czy rzeczyw iśc ie jednak ca ła sprawa fil om arów i fiłarerów za leża ła od 

samowoli senarora? J ak dosz ło do sy ruacji , w której można było gwałcić d cmcnrar

ne zasady praworządności' Pyrania re skł aniaj ą do porównania słów Tomasza z w ie

dzą, jaką dysponujemy na remar ówczesnych okołiczno ' i prawniczych oraz z do

kumenracją filareckich zmagań z bezprawiem. 

Aż do roku J 832, czyli do momenru ukończenia pie rwsze j rosyjskiej kodyfikacji 

prawnej, na ziemiac h zabranych (lirwa, Wołyń, Podole i Białosrocczyzna - włą

czone w ob ręb rosy jskiego imperium) obowi<lzywały d wa sysremy prawne. Sprawy 

cywil ne regulowane były przez XVI-wiecz ne, wysoko przez prawników oceniane, 

Srarury lirewskie. Sprawy karne, w rym sprawę filarecką, ścigano jednak na pod 

sraw ie przepisów ros)• jsk ich, zmienianych sukcesyw nie wydawanymi ca rskim i 

ukazami . Srosowano w rnkich wypadkach rzw. porządek ś ledzący, króremu prze

wodził „prokuror" - mający znacznie więcej uprawnień ni ż prokuraror w e u rope j

skim wy miarze spraw ied li wośc i. V;<! przypadku sprawy filaretów mam y do czynie

nia r y łko ze śledzrwtm. Procesu sądowego nie by ło, gdyż wyrok wydano na pod

stawie raporru końcowego, sporząd zonego przez owosilcowa po dochodzeniu. 

Prowadzący śledztwo mieli więc d użo swobody, szczególnie gdy lączyli władzę są

downiczą z W)•kon :i.wczą. 

Na terenie ziem zabra nych rzeczywiste rządy - z woli i rozkazu cara - sprawowali 

wielki ksią:i. c,: Konsranry i Nowos ilcow. Obaj rezydowali w Warszawie, gdzie Kon

stanry s r a ł na czele armii Królestwa Polskiego, a senaror - na polecen ie ca ra - był 

obse rwatorem jego poczynań. Zarówno w Kongresówce , jak i na Lirwic rywalizo

wali szpiedzy wielkiego księcia i senarora, tropiąc faktyczne i wy imag inowane spi

ski wś ród młodz i eży uniwersyteckiej i młod ej kadry ofice rskiej . Konsranry chciał się 

pozbyć z \Xlarszawy kloporłiwego św i adka. Dlarego c h ęrnie wys łał N owosilcowa la

rem 1823 roku do Wilna, aby znalazł aurorów napisów sławiących Konsryrucję 3 
Maja. O d rnomenm przybycia senarora do Wilna mo?:na mówić o nim - wedle słów 

Szymon a Asken azeg o - jako o inkwizyrorze Lirwy. Zaś Mickiewicz rak określi jego 

--

Po(Ząt c.- k i koniec p1crwszc,g:o zeznania 
Adam a i\l ickiL·witza z 19 XI / XJI 18 21 r. 



Począcek 1 koniec pie:-rwsz<:>-;(> zeznan ia 
Adama Mickiewicza z l 9 Xl/Xll 1823 L 

pozycję w przedmowie do III częśc i Dz1adrlw: ,.Całą administracją n akręcono jako 
jedną wielką Polaków torturę, której kolo obracali carewicz Konstanty i senator 
Nowosilcow" Trudno o zwi~ź l ejszą charakterystykę porządków adm inistracyjnych 
i prawnych na ziemiach zabranych. Podobnego zdan ia byli świadkowie poczynań 

Nowosilcowa podczas ś ledzrwa . Julian Ursyn Niemcewicz pisał w li śc ie do kurato
ra wileńskiej uczeln i, księcia Adama Czarroryskiego o rym, że senator rozgrywa 
w W ilnie „d ramę" Tym samym s łowem kilka lar później pos łużył sirr Lel ewel. Obu 

aurorom c h od z iło o coś więcej, niż rylko efekcown'l formul~-. Niemcewicz już 

w pierwszych mies i ącach wileńskiego śledztwa dostrzcgl prawdziwe rozmiary i ce
le wik1iskiej akcji Nowosilcowa i Konstantego. Pisa ł wówczas do Czarroryskiego 
o „widocznej wojnie przeciw duchowi polskiemu" 

Próby samoobrony 

O cod ziennośc i ś ledztwa Nowosilcowa pisal m.in. Iwan Łoboj k o, przy
chylny Polakom rosyjski profesor na Uniwersytecie Wileńskim: „Olbrzymia sala pa
lacu , który zajmowal Nowosilcow, srala się sądem , gdzie przyprowadzanych pod 
konwojem sadzano pojedynczo przy stolikach [„.] i żądano od nich , by na piśmie od
powiadali na zadane pj•rania". Czc;sco zmuszano przcsluchiwanych do zmiany ze
znań. Torturom poddawano uczniów szkól powiatowyc h w wileńskiej guberni, któ
rzy w geście so lidarności z uwięzionymi filaretami kolportowali anty rosyjskie ulorki. 

Mimo gwalcenia przez komisję Nowosilcowa elementarnych zasad prawniczych fi
lareci próbowali się bronić. W sryczniu 1824 r. komisja śledcza domagała się od Ja
na Czeczota wyj aś nień na remat mowy z 182 1 roku, w której przekonywał filare
tów o konieczności utajnienia ich działalnośc i oraz o rym , jaka hańba spada na krzy
woprzysiqżców W długim i drobiazgowym zeznaniu Czeczot skupił s i ę na podwa
żeniu wiarygodności dowodu, na którym oparto za rzury wobec niego, czyli na re
lacji innego filarety. Podkreś l a ł , że w swoim przemówieniu trzym a] s ię ustaw fila
reckich , króre zakazywały poruszania kwestii polirycznych i religijnych. 'Wreszcie 

snvierdzil: „Odwoluję s ię na koniec do opieki praw, króre nakazują niepewne i wąt

pliwe dowody usuwać i obwinionego uniewinniać " . Czeczot z pewnośc i ą nie wierzy] 
w skureczność odwoływania się do zasad prawnych, według kcórych wszelkie wąt
pliwości oskarżenia przemawiają na korzyść podejrzanego. Możn a więc widzieć 

w jego wystąpieniu ges t, swego rodzaju manifes ta cję w obronie praworządności, 

przeciw instrumentalnemu poslugiwaniu się prawem i władzą . 

Częściej zamiasr gesrów filareci wybierali postawę oporu : od milczenia i bierności 

po próby gry z komisją śledczą. Zasady tak iego postępowania wypracowy ano 
w gronie przywódców wileńskich związków. Takryka przesłuchiwanych filaretó w 

opie rała s i ę na paru założeniach, przyjmowanych wraz z rozwojem wypadków. Na 
podstawie zeznali i zachowanego grypsu Tomasza Zana (lnsrrukcia dla badanych 
w sprawie Towa rzysnva Filaretów) można odt worzyć wytyczne, których mieli trzy
mać się fil areci próbujący staw iać opór komisji śledczej. Najkrócej rzecz ujmuj ąc: 

chodz iło o akcentowanie zabawowego i sam okształceniowego charakteru sporkań 
promienistych i filaretów Przcsluchiwany mial zdecydowanie zaprzecz ać zarzucam, 
mÓ\ i ącym o parriorycznym i antyrządowym charakre rze Towarzystwa Fiłarerów 
oraz wskazywać Tomasza Za na jako przywódcę zwi ązk u. Dbano r eż o to , aby ujaw
n iać jak najmniej naz wisk. Starano się ukrywać nazwis ko Adama Mickiewicza, za
przeczano jakoby był autorem Pieśni filaret ów. Aby rakryka ra spe ł ni ła swoją rolę, 
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niezbędna była dobra organizacja wymiany informacji pomiędzy filaretami osadzo

nymi w różnych klaszrorach. Jej koordynatorem był pozosrający na wolności Onu

fry Pietraszkiewicz. Ponadro odbywały się narady więźniów, organizowane dzięki 

te m u, iż nie byli oni zbyr surowo strzeże ni, a pilnujących żandarmów larwo można 

bylo przekupić lub wc i ąg nąć do wspólnych zabaw, którym i wypełniano sobie czas 

mic;dzy przesłuchaniami. 

Taktyka filaretów zasadzała się oa decyzji Tomasza Zana, który wziął na siebie c i ę 

żar odpowiedzi aln ości za powołanie do życia promienistych i filaretów. By! ro ów 

„środ ek smutny - lecz jedyny", o którym słyszymy w wypowiedzi Tom asza. Prezy

dent filaretów zapłacił za ro ciężkim i samotnym aresztem w wileńskim więz ieniu 

kryminalnym na Łukiszkach, a porem rokiem twierdzy (najci ~żs zy wyrok w w il eń

skim śl edzrwie) oraz pobyrem w rosyjskich guberniach. Na Lirwę powróci ! po 17 

larach, schorowany na ciele i na duszy. Wraz z większością przesłu chiwanych (wia

domo o zeznaniach 94 osób) przyczynił się jednak do ocalenia wielu osób. N ie uda

ło s i ę im co prawda obronić wileńskich rowarzysrw przed zarzutem o szerzeniu 

„nierozsądnegu nacjonalizmu polskiego" Udać si~· jednak nie mogło, gdyż wileó

ska "drama" Nowosilcowa była na rękę carowi Aleksandrowi I, zmierzaj ąc emu już 

wówczas zdecydowanie ku represyjnemu sposobowi sprawowania władzy. W takich 

okolicznościach senaror dąż y ł p rzede wszystkim do rozprawienia s ię z ideą narodo

wośc i, która doszła do głosu w działaniach Towarzystwa Filomatów i Filaretów. By

ło ro zarazem uderzenie w rożsamość narodową mieszkańców ziem zabranych. Ro

syjski senaror doprowadził reż do podważenia auronomii U niwersyreru Wileńskie

go i powstrzymania jego rozkwitu naukowego. 

„Wziąć miasto za gardło ... " 

___ _. Niemal dokładnie w połowie pierwszej sceny więźniowie słuchają opo

wieści o wywózce na Sybir gimnazjalistów z Kroż, którzy jako pierwsi - w geście 

solidarności z filaretami - rozrzucali ulorki w swoim mieście. Relację rę wkłada 

Mickiewicz w usta Jana, czyli Jana Sobolewskiego - filomaty, nauczyciela wywożo

nych uczniów. Pokazowa wywózka rzeczywiście miała miejsce. Działo się ro pod ko

niec wileńskiego śledztwa, w marcu 1824 roku. W liście do Czarroryskiego rak opi

sywał ro wydarzenie rekror Twardowski, umysł ścisły, człowiek rzeczowy i ostrożny: 

„czyniono ro z raką paradą, z taką solennością, jak by miano zamiar prowokować 

mlodzież, iżby swoje nieukonrenrowanie ukazała. [ ... ) Policmajster, w piśmie urzę

dowym do komendanta placu, głucho, ale wyraźnie wymienił, iż z rozkazu 

zwierzchności uczniowie nie wieczorem, ale w dzień, o południu, mają być wyw ie

zieni. Powózki umyślnie oddalono od odwachu o kroków półrorasta, aby okuci, nie 

przywykli jeszcze do nowych nieociąganych kajdan, wlekli się do nich powoli 

i z trudem. Przechodzili koło licznie zebranego tłumu [ ... ). Panowało głuche mil

czenie, przerywane płaczem i łkaniem". Reżyserem calości był N owosilcow, który -

- podobnie jak tytułowy bohater wiersza Zbigniewa Herberta Tren Forrynbrasa -

postanowił „wziąć miasro za gardło i wstrząsnąć nim rrochę". 

Z porównania opowieści Jana z relacją Twardowskiego, a także z raportem senaro

ra dla wielkiego księcia Konstantego wynika, że Mickiewicz wiernie oddal pokazo

wy charakter wy wózki. Kiedy jednak słyszymy o „małych chłopcach", „najmłodszy, 

dzies ięć· lar, nieboże", ro mamy do czynienia z zaniżaniem wieku skazanych. Naj-

i!!1 / „./n.e /#:;:;fa„„y*";P° ~kafo";r, '~~'[;:' 
l~ ~1.aŹuYa- ?'_$7e-r~-~~ ttJ~~4~cJ~ 
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Prośba Joachima Le lewela do Nowosilcowa 
o uwolnienie Adama Mick iew icza z 19IV/!V 1824 r. 

N;izajurrz lvficklewicz zos tani e wypuszczony. 



Fr~Rme:nt „ocznt' j" st awk i czyli konfrontacji 
przed komisl'l ślcdcz'I m11·dzy 
Juzcfcm J eżowsk i m (1eJ en z za łożyc i e l i 'fow. 
Filornarów) a kilk ,1 ma fi larecami, 
m. in . AdamL·m M id-: 1L'\Vitzem. 

h agm cnr o<lpt1wicd z1 Mtckiew io:; l. 

młodszy z objęrych śłedzrwem filarerów oraz gimnazjalisrów liczy ł 13 lar. Nikogo 

reż z przesluch iwa nych, czy wywożonych nie pozbawiono życ i a. Turaj i wielu in

nych miejscach III części D ziadów fakrografia ustąpiła mesjanistycznej koncepcji 

ofiary niewinnej . W rym momencie jednak bardziej inreresujące jesr ro, iż opowieść 

Jana wywołuj e w dalszym roku akcji skrajne reakcje. Przybliżmy dokumenralne za

plecze dwóch z nich: emocjonalnej deklaracji J ankowskiego i gorzk iej , ironicznej 

piosenki Feliksa. 

„Carski urzędnik" 

Pierwowzorem pierwszej z rych posraci jesr Jan J ankowski, króry zała

mal się w śledztwie i odkrył przed komisj4 ś ledczą istnienie Towarzystwa Fila retów 

Nie można go jednak nazwać delatorem czy zdrajcą. Nie doniós ł bowiem N owosil

cowowi o wileńskich towarzystwach z wlasnej woli, a podczas pierwszych przesłu

chań udalo mu s ię ukryć fakt ich istnienia . Tyle że zawilość tych zeznań oraz patrio

tyczny i obrazoburczy charakter jego wierszy sprawiły, że znalazł się w bardzo trud

nej syruacji. N owos ilcow g roz ił mu procesem kryminalnym. Ponadto pokazano mu 

obszerną delację Wikto ra Hełtmana, któ rej auror nie zawahał się ujawnić nazwisk 

swoich kolegów - czołowych działaczy warszawskiego Związku Wolnyc h Polaków. 

Okolicz ności te oraz fakt samornego pozostawania od pięćdzi esięciu dni w areszcie 

w pewnym stopniu usprawiedliwiają za łamanie się Jankowskiego. Nie tłumaczą 

jednak późniejszej go rli wości w zeznaniach oraz podkreślania niepodległościowego 

i antyrosyjskiego charakteru filareckiej organizacji. 

Po opowieści J ana g los zabiera m.in. ksiądz Lwowicz, który wzywa do modlitwy 

i ufności w wyrok i boskie. Wtedy z namiętną filipiką przec iw pos tawie księdza wy

srępuje J ankowski: 

„W iesz, Księże, dalibóg że, drwię ja z rwojej wiary; 

Cóż stąd, choćbym by] gorszym niż Turki , Tatary, 

Choćbym zostal złodzie j em, szpiegiem, rozbójnikiem, 

Austryjakiem, Prusakiem, ca rskim urzędnik i em; 

J eszcze rak prędko bożej nie lękam się kary: -

Wasilewski zabity, my w - a są cary " 

Pod wplywem c i erpień w1•wożonych na Sybir uczniów oraz wlasnej niedoli rodzi się 

w J ankows kim zwątpienie, niew iara w sprawiedliwość boską. Popychaj ą go one do 

cynicznych, by nie powiedzieć nihilistycznych deklarac ji, do stwierdzenia, że wolno 

posunąć się nawer do narodowego zaprzaństw a, zdrady. Tak bowiem trzeba odczy

cać wers s ugerujący przystąpienie do jednego z trzech zaborców. Rzecz jasna J an

kowski w scenie więziennej zdrady nie pochwala.Jednak wyciąga niezwykle skrajne 

wniosk i, rakże metafizyczne, z doświadczenia gwaltu zadawanego przez zabo rcę. 

Co wiadomo o rzeczywist ym J ankowskim > Po ś ledztw i e Nowosilcowa, rzeczywiśc i e 

zosta ł „carskim urzędnikiem " - na zesłaniu w Wołogdzie peln il funkcję kwartalne-
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go w policji. Wcześniej - wiemy o rym z jego śledczego dossier oraz ze wspomnień 

jego wspóltowarzyszy - byl autorem kilkunastu wierszy i dość porywczym czlon

kiem Towarzysrwa Filaretów. Jego poezje, mierne artystycznie, budzą zaintereso

wanie ze względu na srosunek ich aurora do hisrorii i polityki. Oro fragmenr peł

nej inwektyw ody do Ponińskiego, zdrajcy, który miał się przyczynić do pierwszego 

rozbioru Rzeczpospolitej: 

„[ ... ) Precz stąd kro nie Polak prawy 

Z dala od Świątyni Sławy 

W północne uciekaj lody 

Tam cię Barbarzynka tłusta 

Przyjmie może do łożnicy 

Da, co zechce twa rozpusta 

Od Ojców twoich odrodny 

Imienia Polak niegodny 

Niegodny polskiej dziewicy" 

Częste w wierszach J ankowskicgo obscena wzmagają pseudoparriotyczny pa ros. 

\Y/ nie mniej patetycznym wierszu „Do M[ikołaja] f.'1[alinowskiego) w dzień imie

nin, w gronie Przyjaciół" słychać wezwania do zemsty: 

„Kiedy sąsiadów dzikich chciwość wyuzdana, 

Wydarla nam ojczyznę i srogie kajdany 

Cisnęła na lud dzielny od Boga kochany. 

Potężny Mocarz Nieba by nam los osłodzi!, 

Dawnych Sarmatów plemię na nowo odrodził. 

Wy Bracia tym plemieniem, Wam mądrość odwieczna, 

W nieodzownych wyrokach swoich jest niesprzeczna. 

Żyjcie w odległe wieki tucząc w głębi duszy, 

Pomstę za okrucieństwo, co nam wolność kruszy. .. " 

Na filareckich zebraniach nie akceprowano nieprzysrojnych i poetycko niewiele 

wartych wystąpień Jankowskiego. Także podczas dochodzenia indagowani na te

mat rej poezji filareci - m.in. Aleksander Chodźko, Jan Czeczot, Jan \Y/iernikowski 

- nie skrywali swej odrazy. 

Początek pierwszego zeznania 

Jana Jankowskiego z -1/1 6 IX 1823 r. 
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Mickiewicz w scenie w ięzien nej nie potępił J ankowskiego2
, a le każąc reprezentować 

mu posrawę więźnia pozbawionego nadzie i, gwalcownego w s łowach i odrzucające

go postawę chrześcijanina zasygnalizował ambiwalenrną ocenę jego poczynań. 

Wątpiącemu w Bożą sprawiedliwość wiąźn iowi nie jest dane wzmocnić się i uszla

chetn ić w skrajnym doświadczeniu uwięzienia, o czym mówi w scenie wiąziennej 

Frejend: 

„Na wolności wiek caly byłbym mizerakiem, 

J ak proch, albo jak wino miernego gacunku -

Dziś g dy wino zatknięto , proch przybiro kłakiem , 

W kozie mam całą wartość bucli i ładunku" 

Po latach cakże Mickiewicz post rzegał więzien ne doświadczenie jako moment p rze

łomowy w swej biografii. Pisał o tym w li śc i e ze scycznia 1827 do zes łanego w po

bliże Uralu Jana Czeczota: „Ja zacząłem być wesół u ojców bazylianów" ]'>'[aria 

Dernalowicz incerprecuje tO wyzn anie jako dowód, że wileńskie wypadki wyrwały 

poerę „ostatecznie z beznadziejności egotyzmu. [ „ .) Trzeba było cego doświadcze

nia, by s ię poczuł włączony w wielki nurc hisrorii" 

Nie dbać o nic i kpić ze świata 

____ W pierwszych tygodniach arcszcu Feliks Kulakowski napisał gryps do 

pozosrającego na wolności , bliżej niez nanego Stanisława. List wpad ł w ręce komisji 

śledczej . Czytamy w nim : 

„Panie Sranislawie 1 Dzień dobry. Dziękuję, że pamięcasz o mnie. Mam co Jeść, a za

tem zdrów jescem. [ ... ) oddaj reszr9 pieni<;"dzy pańscwu Dominikom i proś żeby 

chcie li o mnie pamiętać. Kłaniaj się im ode mnie. Powiedz, że nie dbam o nic i kpi ę 

ze św iata . [. .. ) 

Pi ękny zaprawdę mam widok. Widzę albowiem Slup Bekieszy i Trzy Krzyże, pa

miątka męczeń s cwal Widok ten mi esza w umyś l e wyobrażenia , budząc w nim unie

sienia zdolne wzmocnić d uszę jui. [ t0} przenoszą c w krainę id ealną, z której ok iem 

duszy na świar ren jak na nikczemny zlep blora poglądam" 

Kułakowski cen iony był w filareckim gronie za poczucie hum oru i za poetycki rn

lenc. Nazywano go jambiscą. Gryps pisał w jednej z cel klasz t0ru Bernardynów, 

z krórego okien rzeczywiśc ie można zobacz)'Ć wi leńsk ie wzgórza: Kacpra Bekieszy 

i Trzech Krzy ż y. 

1 Nie uczynił cego zreszrq żaden z członków row ;:t: rzysr wa. I 1ek tórzy po larac h z dc:zap rohar ą 

wypowiadali s i ę o chara kterze i wierszach JankowskiCl( O, ale nigdy go nic osądzali . Orron Śl1-
zieri , jeden z owięzion ych filaretów, pisal po larach o Jankowskim : .,( „ .] byl pclcn gon1czko
wep.o jadu , z luś li wcj żółc i , :l wszys rki c:- mu da wa l \Y sobie pozór parrioryLzm:go zapału ~ lubil :>W ;~ 

dekla rn acj<J się popisywać [ „. ], a o;J y pnyszło do rzeczy, on jeden tylko od razu srchórzyl 
1 wszystko bo j aź l iwie wyśpiewa!. Zwyk ł e tak s ię dzi eje z krzykacwrn i". 

„Powiedz, że nie dbam o nic i kpię ze świara" - poruszająca jesr zbieżność cych słów 

z piosenką, którą w celi bazylianów śpiewa Feliks , zmuszony przez współwięźn iów 

do weso łości: 

„Nie dbam, jaka spadnie kara, 

Mina, Sybir czy kajdany; 

Zawsze ja wierny poddany 

Pracować będę dla cara". 

Zarówno w g ryps ie, jak i w piosence dominuje t0n ironii, ale i determinacji czło

wieka pozbawionego złudzeń, na zim no oceniającego swoje położenie, a przy cym 

wiernego raz obranej drodze i gorowego ponieść wszysck ie rego konsekwencje. Do

wodem może rn być wiersz „Objawienie się bucelki z winem czyli Apocalipsis w ko

zie", ułożony przez Kulakowskiego po opuszczeniu więzienia i z au roironią oraz hu

morem odnoszący s i ę do więziennych doświadczeń. 

Dramat-świadectwo 

Można by dalej rekons truować faktograficzne zaplecze sce ny w ce li ba

zylianów oraz innych realistycznych odslon lII części Dziadó-w. Wydaje się jednak, 

iż cen hisroryczny komencarz do wybranyc h postaci i wątków wystarczy, aby uz my

słowić jeden z fenomenów dramacu Mickiewicza: splor fikcji i historycznych re

aliów. Ponadt0 może on pomóc w odpowiedzi na pyranie, dlaczego poeca, chcąc 

uwierzytelnić mesjanistyczną W)'k ladnię polskiej hist0rii, sięgnął do wileńskiego 

epizodu z lar 1823- 1824. Bowiem represje związane z procesem filomarów i filare

tów byly dość umiarkowane w zescawieniu z doświadczeniami Polaków zsyłanych 

po powscaniu listopadowym na Sybir, czy zmuszonych do emigracji. Racje ma Cze

sław Miłosz, który w Sw ka11i11 ojczyZll)' zauważył, iż śledztwo Nowosilcowa oraz je

go lireracki wizerunek w Dziadach scaly się „paradygmatem wszelkich st0sunków 

Polska-Rosja i przypowieść o proces ie filomatów działała pocężnie dzięki doświad

czeniom czy relników i słuchaczy. Był szczególny demonizm w fakcie, że do cego sa

mego Wilna, gdzie urzędowa) Nowosilcow, gdzie odbywał się Bal u Senarora, przy

słano w 1863 roku Murawjowa, kcóry wprowadzi! rerror, wieszając przywódców 

powstania" 

Pójdźmy dalej i powiedzmy, że III część Dziad6w można uznać za literackie świa

decrwo polskich doświadczeń nie cylko w wieku XIX. Wyscarczy przypomnieć po

łiryc zne i spoleczne reperkusje inscenizacji Dziadriw w marcu 1968 roku. Wszysrko 

zaś zaczę ło się w celi „w Wilnie przy ulicy Ostrobramskiej, w klaszrorze ks. ks. Ba

zylianów, przerobionym na więzienie stanu ... " Sprawdziła się prognoza Lelewela, 

który w kilka lar po wileńskim procesie pisał: „Pamięrny będzie w dziejach cywili 

zacji narodu polskiego pobyt Nowosilcowa w Wi lnie w roku szkolnym 1823 na 

1824. Będzie t0 z czasem [„.} trudno wyczerpany przedmiot do powieści historycz

nych , do romansów; będzie niezawodnie nie obojętnym dla pióra prawdziwie hist0-

rycznego" 
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Feliks Kulakowski 

Przezwisko: Felurek . Krypronimy D. F. K.; F. K., Poleski Bard. 
W Towarzysrwie Fil a retów nalcża l do Grona Blękirncgu - lirerackiego. 
Areszrowan y razem z innymi F ilaretami 23/ 24 X 1823. Osadzony w klasztorze Ber

nardynów. Dwukrornie odpowiada! na pyt ania komisji ś led czej: 6 XI i 10 Xll 1823 

Aresz t opuśc i! L9 lV 182·1 za por~czcniem D ominika Kulakowskiego, pomocnika 

archirekra Uniwersy re ru Wileńsk iego. 
Na mocy wyroku z 14 VIII 1824 razem z Kowalews kim i Wie rnikowskim odpra-

wiony do U niwersyreru Kazańskiego. 

Antoni Frejend 

- z powiatu releszy ńskieuo na z· m d . . d .. · ,„ u zi, ie en z czynn 1e1sz J f'J · 
k1 em sądu nie zos t a ł o b · r z„· 

1 
. .yc1 1 areto w. Wyro-

i\'. y. " 1ną prawdo podo bni e w powsrnniu li stopadowym. 

Adolf Januszkiewicz 

Srudenr uniwersy tetu wileńskiego, związany ze ś rodow i sk i em filomackim Unikną! 
areszrowania w czas ie ś ledztwa wil e ńskiego. Za udzial w powstaniu listopadowym 

zeslany na Sybe rię. 

J · zef Kowalewski 

Przezwiska : J ózef Il ; Józef Miody; Ciszek ; H erodorys ra ; Long inus; Longinisra ; Mól; Pa

flagonicc. Drug ie imi ę: Szczepan. W języku rosyjskim: O sip Michajlowicz. Syn ubo-

giego księdza unickiego. 
\Y/ Towarzystwie Filomatów czynnie dzi ,1 lał od 25 XI l817 W Towarzystwie Fil aretów 

pełni! funkc j ę przewodnika Grona Błękitnego. Zatrzymany 23/24 X 1823. 7.cznawa l 

rrzykrorni e: 17 X I 1823, 81oraz19 IV 182 ' 
Wyrokiem z ] ' j Vlll 1824 wysiany na srndia o ri enta listyczne do K n ania. 

Józef Kowalewsk i 

Przezwiska: J ózef Il ; Józef Młody · Ciszek · H er d . L · · 
Pafl ·1 'Oniec O · · · . ' . ' 0 orysra, ongmus; Long inisra ; Mól; 

b 
· g k.. rugie .'m.ię. Szczepan. W J ~zyku rosyjskim: Osip Michajlowicz. Si•n 

u og 1ego s1ędz a un1ck1cgo. 

W Towarzystwie Filomatów czynnie działał od 25 XI 1817 \Y/ 1i , . . 
r · I ·1 f k · . · O\\ arzysrw1e Fdare-
. ow ;e fll un c1ę prze~odrnka Grona Błękitnego. Zatrzymany 23/24 X 1823 Ze
zna" al rrzykrorn1e: 17 XI 182 3, 8 I oraz 19 IV 1824. 

yrokiem z 14 VIII 1824 , I· d. · · "ys any na sru ia onenral1sryczne do Kazani a. 

Ze go ta 

- wlaśc. Ignacy D omey ko. Filomata, aresztowany w listopadz ie J 823 roku. 
Uniewinniony, skazany na dozór policyjny. 

Ks. Lwowicz 

Kalasanry Lwowicz, pijar, filar era. Nauczyciel maremaryki w Poło c ku , porem 

w Szcz uczynie. 

Tomasz Zan 

Pseudonimy: Arc y, Gung il is. Przezwis ka: Bar rlomiejek, Cwi baczek , Kudrawy, To

masz z Jwier. 
J eden z założycieli Towarzys rwa Filomarów. Od XII 1819 d o VI 1820 pełni ł funk-

c ję adminisrrarora Związku Przyjaciół. Akrywny w Towarzystwie Sześciu i Związ
ku Naruralisrów. Larem 1820 powołał do życia Towarzystwo Promienisrych. Od 1 

X 1820 srał na czele Towarzystwa Filaretów. 
Wiosną 1821 J. Chodźko wprowadza go do masonerii. Od maja r egoż roku należał do 

wileńskiej gminy Towarzystwa Patriotycznego. Zamieszany w napaść na rosyjskiego 

oficera , Pełskiego . 
Areszrowany w nocy z 23 na 24 października . Wcześniej zeznawał przed komisj ą N o-

wos ilcowa (3 1 VII i 2 VIII 1823), w tedy jednak pozostał woln y. Dopiero w paź dzier
niku 1823 zamknię t y w w il eńskim w ięzieniu kryminalnym na Łukiszkach , pod za

osrrzonyrn dozorem. Od począrku procesu cala winę brał na sieb ie. 
Wyrokiem z 14 VII! 1824 skazany na rok twierdzy i sra ły pobyt w g l ębi Rosji. 

Adam Suzin 

Kryptonim: Adam S. Syn D amiana, kapitana artylerii za panowania Stanisława 
Aug usra. 
Przy jc; ry do filareckiego Grona Zie lonego 26 VI 1820, pe łnił r~m funkcję sekre-

tarza. Urrzymywal konr ak ry z Towa rzystwem Moralnym w Swis loczy. Na l eżał 
do Fił a Jełfistów Blękirnyc h . 
Aresztowany na pou.ąrku września l 823 r. \Y/ięziony w klasztorze Bazy lianów. 

Zeznawał 7 i 8 IX , 5 i 6 XI 182) oraz 9 l 1824. 
Wyrokiem z 14 Vlll 182 4 skazany na sześć miesięcy twie rdzy. 
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Jan Czeczot 

Przezwisk~ : Jan I ; Jan z Mys zy ( rakże jako licerack i pseudonim); J an 
z Nowogrodka ; Janek ; Janik ; J anko - luroisra; Jasieńko; Niski . 

I 6 VI .18 I 8 ~rzy1ęry w poczer członków korespondenrów Towarzy
srwa . Fdomarow. W Towarzysrwi e Fil arerów sran ął na czele Związk u 
Błękitnego. W latach 1821-1822 wraz z Franciszkiem Malewski m 
1 Onufrym P1er raszkiewiczem usiłował nawiązać konrakry z konspi
raqą warszawską. W IV 1823 powołał klub poecycki Kasra la . 

Areszrowa ny 1 O X I 823 . Najpierw więziony w kościele św. Kazimie

rza, porem"w khszr~rze Franciszkanó w. Pięciokro tni e odpowiad a ł na 
:.zapyrania kom1 sJ1 sledczei: 10 X i 7 XI 1823, a w 1824: 17 I, 9 Il 
l 19 IV (cego dnia dwa razy). Kilkakrotnie skł adano prośby 

0 
wy

puszczenie go za poręczeniem ; wszysrk ie odrzucono. 

Zgodnie z wyrokiem skazany na 6 mies ięc y twierdzy. 

Jan Sobolewski 

Przezwiska: Sobol, J an Drugi, Jan Wróry, Rudy. 
19 JV 18 19 wstąpił do Związku Przy j ació ł. W rowarzysrwie Filom arów najpierw 

uczesroiczyl jako cz ło n ek korespondenr , a od 6 V 1820 jako członek czy nn y. 

'\(.! Towarzysrwie Filareców był przewod nikiem Zielonego Gron a. . . 
Areszcowany w Krożach nocą 6 XI 1823. Odwieziony do Wilna 1 osadzony 

w klasz rorze Bazyli anów. Zeznawał przed komisja śl ed czą: 9 i IO XI 1823 oraz 20 

VI 1824. Więzienie opu śc ił 24 IV 18 24 za poręczeniu Ad ama de Szrrunka, sędzie-
go g ranicznego apelacy jnego wileńskiego. . . 
Wyrokiem z 14 VIII 1824 skazany na s lu ż bę w oddalonych od Polsk i g uberniach. 

Jan Jankowski 

Uczesroiczyl w sporkaniach czw. Towarzyscwa Wierszopisów. 2 I 1821 zosra ł 

przyjęty do Błękiroego Grona Towarzystwa Filarerów. Wprowadzi! go ram 

Adam Suzin. Na sporka niach Filareckich wyglaszal podb urzające wiersze 

o treśc i parriotycznej . 

W czas ie rewizji znaleziono u nieg o wiersze anryrosyj sk ie i prorokoły Towarzy

stwa Naukowego ze Świsł oc z y. 2 IX I 823 sprowadzony z Warszawy do Wil

na na rozkaz w. ks. Konsranrego. Wielokrornie przes łuchi wa ny i konfrontowa

ny z innymi współwięźni a mi . 

22 X 1823 załamał się złożył i szcze re zeznania o działalności Towarzysrwa Na

ukowego ze Świsłoczy oraz odkrył fakr isrnienia Towarzysrwa Filaretów. Te zezna

nia umożliwiły liczne areszrowania. 

W wyroku stwierdzono, i ż Jankowsk i powinien ulec rej same j karze, co pozo

sta li więźniowie. Zaliczono mu ja ko karę I O-miesięczny pobyt w areszcie i wy

słano do polskich g uberni. 

i\h rcrial 1konogr:i ficz.n y u z y~kany dw; ki u prlc:j mośc1 ksi i.·8;l rn 1 Kapiralka, Al. NiL'podlcg l llŚc i .:1 61 -874 Puznań. 

Nory biogratiurne oprllCO\Vano na podscaw1c.:' n~1.;pu FJ:1.yt h pr.1c: 

- A. Wirkcl\ ska, RótvtdffiC) Muluru.•irza. Z) riorp jNlnego pokolt11i11. Wa rs.i:awn 1999. 

- A. Borowczyk , Rtko11JlrNkja pro«stJ Frlam"ttiu• i Ptl.1rtlriu• I H2J„ / 824. Hiltoriu fltJttu·a pr:tttw 11.J."Zblmkom kon1piruqi 
1t1Jdmduch 1 111/odunoiVJ'<h u1 \'Vtlmt Or;J ! w lVi!dnl!im Okrrgu Nmłi!CIWJPI. T. 1-2 Poznań 11)98, mMz.ynopi:, rozprawy dok
rorsku:j w zbior,Kh Bihl ioreki JFP UAM. 
- Krrmik.1 Z}Wt i JU/firru;JCi Afl.ama 1\l 1'łtrr.t lL"''UI . L HJ 1798-1 82/i. War~lo1wa 1957. 




