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W związku z „Koczowiskiem" czytywałem pamięt
niki i prasę Wielkiej Emigracji z okresu wojny krym
skiej. Obok wspomnień rękopiśmiennych pełnych błę
dów i kleksów, regulaminy wojskowe, także listy 
i memoriały. Nasiąkając szczegółowymi biografiami 
ludzi, którzy nie odegrali samodzielniejszej, roli histo
rycznej, starałem się zbliżyć do tamtej epoki, domy
śleć ówczesnych nastrojów. 

Wszystkie nazwiska użyte w „Koczowisku" są auten
tyczne. Z tym, że Rawski, figurujący na dokumen~ 
tach w spisie oficerów, jest postacią, podobnie jak in
tryga utworu, wymyśloną. 

TOMASZ ŁUBIEŃSKI 

Adam Mickiewicz w obozie w Burgas. 
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MIĘDZY WSCHODEM 
A ZACHODEM 

„Koczowisko" Tomasza Łubieńskiego, opublikowane 
w „Dialogu" 1974 nr 11 długo czekało na swoje sce
niczne wejście . Nic dziwnego. Zawiłość· materii hi
storycznej, z której lepią się postacie i zdarzenia tego 
dramatu może odstraszyć najodważniejszego. Wiado
mo, jaki jest stan naszej wiedzy dzisiejszej o histo
rii - tej pierwszoplanowej i wielkoosobowej. Cóż do
piero mówić o trudnych powikłaniach tureckiej impre
zy Michała Czajkowskiego - Sadyka Paszy w poło

wie wieku XIX. „Koczowisko" nie jest, oczywiście, 

dramatem historycznym. Ale bez naświetlenia moty
wów historycznych, których świetnym znawcą jest 
Łubieński sens tego dramatu może pozostać niejasny 
dla widza. 

„Koczowisko" oparte jest na autentycznym zdarze
niu: wizycie Adama Mickiewicza w Burgas, w kozac
kiej formacji Sadyka Paszy w październiku 1855. 

Wszystkie postacie występujące w dramacie Łubień
skiego są postaciami historycznymi. Władysław Po
niński • i Mikołaj Kamieński •• byli oficerami w puł

ku Zamoyskiego, Rawski i Kirkor w pułku Sadyka. 
Nawet tytuł zaczerpnięto z epistolografii tego okresu 
(„koczowiskiem" nazwał Adampol, polską wieś założo
ną przez Sadyka w Turcji, Władysław Kościelski w liś
cie do ks. Adama Czartoryskiego). Ale tu się kończą 

bezpośrednie związki Łubieńskiego z historią . Biogra
fie kilku postaci przemodelował stosownie do własnej 
interpretacji dziejów. Tytułowe „Koczowisko" nie jest 
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wsią, ani sielskim obozem kozackim, jakim przedsta
wiło się Mickiewiczowi historycznemu. Jest to jedno 
wieczne teraz i wieczne nigdy polskich dziejów, bar
dziej cmentarz niż wojenny obóz nadziei, napełniony 
przejmującym poświstem stepowego wiatru potępień

czym wyciem nie znających celu żołnierzy, rozpaczli
wym pytaniem: „bić się, czy nie bić?". 

Nierozstrzygalne pytania unoszą się nad stepem 
„Koczowiska" między Wschodem i Zachodem, rozpacz
liwa niepewność jest jego jedyną rzeczywistością. 

ELŻBIETA MORAWIEC 

Fragmenty artykułu Elżbiety Morawiec zamieszczonego pod tym 
samym tytułem w programie prapremiery „Koczowiska" w Teakze 
Polskim we Wrocławiu. 

• PONINSKI STANISLAW, ur. 1806 w Małoszowie (pow. mieehow
ski), zm. 17 X 1880 w Wiesbaden, emigracyjny działacz polit., uczest
nik powstań nar. 1830~1 i 1848; po upadku powstania 1831 emigrował 
do Francji, gdzie związał się z ruchem karbonarskim; 1833 uczestnik 
wyprawy sabaudzkiej; 183' przebywał w Anglii, 1837 ponownie we 
Francji - został członkiem Stowarzyszenia Demokracji Polskiej 
XIX w.; 1846 wstąpił do Tow. Demokratycznego Polskiego; I8ł8 wy
jechał w Poznańskie, gdzie brał czynny udział w powstaniu wielko
polskim (szef sztabu L. Mierosławskiego); 1852 w Pary:tu, członek 

rady szkolnej przy szkole batiniolskiej. 

•• KAMIEN'SKI MIKOŁAJ, ur. 1799 w Truszebinie (Wołyń), sm. 
5 II 1873 w Paryżu, pułkownik, działacz emigracyjny; od 1817 w armii 
Królestwa Polskiego; uczestnik powstania 1830/31, odznaczył 1lę w llM
wach pod Grochowem i Ostrołęką; po upadku powstania na emigracji 
we Francji, 1844 wstąpił do Koła A. Towiańskiego, wkrótce jednak 
wycofał się z niego wskutek rMnicy poglądów; 1848 w porozumieniu 
z Mickiewiczem stanął na czele kolumny emigrantów I dowodził jej 
marszem ze Strasburga do Mediolanu; w sierpniu walczył na czele 
legionu poi. z Austriakami pod Lonato; p6tniej zbliżył się do Hćltel 

Lambert; w okresie wojny krymskiej dowodził częłclą kozaków n_ad
dunaj1klcb. 
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MIĘDZY WSCHODEM 
A ZACHODEM 

Jadwiga Zamoyska żona Władysława do sióstr: 

(Szumen), 20 marca 1855. 

„Wczoraj rano przyjechał tu Sadyk Pasza po drodze do Stam
bułu, takeście pragnęły go widzieć, że wam go opiszę. Sadyk 
Pasza jest szczupły i wysoki. Twarz ma piękną, choć dobrze 
wiekiem napiętnowaną, i prawie czarną, tak śniadą i opaloną. 
Górna część twarzy jest bardzo piękna, czoło niezbyt wysokie, 
ale proste, nos orli, cienki, brwi mocno naznaczone, prawie 
się schodzą, oczy wklęsłe, siwe bardzo miły mają wyraz, tak 
jak cała twarz, smutny, zamyślony. Wąsy i broda dobrze osi
wiałe, usta trochę wklęsłe dla braku zębów, broda śpiczasta; 
ciągle ma fez na głowie. Nosi jakąś bardzo wyszywaną i wy

tartą czamarkę; spodnie jasnoniebieskie jak u francuskich hu
zarów. Poza domem nosi czarny sukienny chałat turecki. W ca
łej osobie dużo zaniedbania. Bardzo uprzejmy, ale widać, że 

o świecie całym, o poczciwości i zdolnościach ludzkich zwątpił. 
W wyrażeniach o sobie samym widać zarozumiałość, mówią, 
że kiedy jest pierwszym gdziekolwiek, to się w nim życie 

i wesołość budzą, ale że kiedy nie ma pierwszeństwa, to mu 
nudno i wszystko mu się nikczemnym i próżnym staje. Toteż 
małomówny, chyba kiedy go się wyciągnie na rozmowę o rze
czach osobiście go dotyczących, np. o jego marszach, ruchach, 
rozporządzeniach, o jego podwładnych albo o tych, na których 
losy on wpływ wywiera. Kto nie wszedł pod jego rozkazy -
głupi, a kto dobrowolnie spod nich wyszedł - łotr ostatni. 
.Tego ludzie żwawi, jego konie prawdziwe, jego pisarz jeden 
na świecie pisać umie, jego tylko charty zwierzynę chwytają 
itd." 
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Konstantynopol. 

Sadyk Pasza - Michał Czajkowski* 
do Adama Czartoryskiego: ** 

1 lipca 55. 

„.Ja chcę zgody i jedności, proszę, błagam o nią, daję tego 
silne dowody. ( ... ) Bynajmniej nie mieszam się do organizacji 
i do dyrekcji drugiego pułku - proszę , by mnie nie miesza
no się do pierwszego pułku jedynie, by uniknąć propagand 
religijnych i nawracań szkodliwych politycznie i na przyszłość, 
i na teraz, narażających nas na śmiech i będących istotną ko
medią - jednakowoż oficjalnie przyjmuję na siebie za wszyt
ko odpowiedzialność. Moim honorem ręczę, że nie żadne plotki 
ani złośliwe usiłowania mnie wzburzają, ale fakta. Ciągłe 
rzucanie mi w oczy renegactwem przez p. Zamoyskiego ( ... ), 
moje renegactwo jest dziś siłą i egzystencją siły polskiej -
i mnie je dziś wyrzucać jak zbrodnię, jak występek dla przy-
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Fontainebleau. 

podobania się jakimś .Jełowickim i im podobnym ... nie mamże 
ja słusznych powodów do irytacji? („.) Upraszam księcia pana, 
by wszelkimi sposobami starał się przeszkodzić wyjazdowi ks . 
.Jełowickiego na Wschód. ( ... ) Jestem przygotowany, by wszel
kimi sposobami możebnymi przeszkodzić tu jego działalności, 

a nawet pobytowi. Kto chce, wiele może - a ja chcę i ze
chcę. Lepiej, by tej walki nie było, bo będzie sroga i zawzię
ta. I mogą być złe skutki. .Jak życzę sobie przybycia Mickiewi
cza, tak nie chcę bytności ks. Zamoyskiego - to mi rozkazu
jp i mój instynkt, i moje przekonanie." 

• CZAJKOWSKI MICHAL, ur. 1804 we wsi Halczyniec, nie· 
daleko Berdyczowa, na Wołyniu; syn Stanisława, podkomorzego żY· 

tomierskiego, i Petroneli z Głębockich. Pochodził z zamożnej rodziny 
szlacheckiej. Uczył się początkowo w Berdyczowie, w prywatnym 
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Michał Czajkowski 
- Sadyk Pasza. 

zakładzie naukowym Anglika Wołseya, później . u pijarów w Mię
dzyrzeczu. W 1820 wstąpił na wydział prawny Uniwersytetu war
szawskiego. Nie ukończywszy studiów powrócił do Halczyńca w związ
ku z chorobą i śmiercią matki. Jako młody dziedzic dużego majątku 
zasłynął z gościnności i polowań. W 1830 w Kijowie przedstawiony 
był carowi Mikołajowi I i został mianowany jego kamerjunkrem. 
W powstaniu listopadowym wałczył w randze porucznika pod komen
dą Karola Różyckiego. Po upadku powstania przeszedł z oddziałem 
generała Samuela Różyckiego granicę austriacką i udał się do Francji. 
Początkowo . mies~kał w Bourges, gdzie ożeni! się z Francuzką, 
potem przemósł Się do Paryża . Przez krótki okres naletał do Towa
rzystwa Demokratycznego (do 1836), a następnie do Konfederacji 
lSarodu Polskiego. Związawszy się z polityką Czartoryskiego wyjechał 
do Rzymu, a w 1841 do Konstantynopola, pozostawiając w Paryżu 
ż~nę i ~zworo dzieci. Stanął na czele głównej agencji polskiej na 
Wschodzie. W działalności politycznej pomagała mu wydatnie Lud· 
wika !lnladecka. 
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Adam czartoryski. 

W 1850 przyjął islamizm i imię Mehmed Sadyk. W czasie wojny 
k rymskiej został naczelnym wodzem kozaków sułtańskich. Po łmierci 
Ludwiki Sniadeckiej w 1866 ożenił się z Greczynką Ireną Teoscolo. 
JS"a skutek odmiennych poglądów politycznych popadł w antagonizm 
z Władysławem Zamoyskim. Skłócony z całą emigracją, począł skła· 

niać się ku tureckiemu stronnictwu reakcyjnemu, a następnie ku 
Rosji. Około 1870 podał się do dymisji, uzyskał od cara amnestię i w 
1872 powrócił na Ukrainę. Po krótkim pobycie w Kijowie, nie przy
jęty przez społeczeństwo polskie, lecz cieszący się łaską cara, który 
został ojcem chrzestnym jego córki, zamieszkał w folwarku Borki 
w guberni czernichowskiej. życie zakończył samobójstwem ł ,stycz· 
nia 1886 w Parchimowie, w pobliżu Borek. 
Był przed Sienkiewiczem najpopularniejszym pisarzem polskim, na
pisał kilkanaście powieści m. innymi: „Wernyhora'', „Kirdżali", „An
na", „Stefan Czarniecki", „Owurczanin", oraz dzieła „Kozaczyzna 
w Turcji", „Dziwne życie Polaków", a także „Pamiętniki" w 12 to
mach, powstałe po 1872 r. 

-9.-



•• CZARTORYSKI ADAM JERZY, po I i tyk, poeta, ur. 14 stycz
nia 1770 w Warszawie; syn Adama Kazimierza, generała ziem podol
skich, i Izabeli z Flemmingów. Za udział w powstaniu skazano go 
zaocznie na śmierć i konfiskatę dóbr. W 1833 osiadł z rodzińą w Pa
ryżu, skąd do końca życia kierował polityką stronnictwa Hotel Lam
bert. Zmarł 15 lipca 1861 w Montfermeil we Francji. 

Lenoir-Ludwik Zwierkowski: * 

„Słuchając korespondencji polskich ze Wschodu o Turcji, o jej 
gotowości do ofiar dla odbudowania Polski, o formacji Koza
ków - (Mickiewicz dop. red.) rozjaśniał czoło, zapalał lulkę 

i chodząc po pokoju, z widoczną otuchą i chęcią mówił o prze
szłości i przyszłości Polski." 

Mickiewicz byl zwolennikiem aktywnego udzialu Polaków 
w konflikcie wschodnim i witał gorqco każdq inicjatywę -
czy to byly usiłowania demokraty Wysockiego utworzenia 
legii, czy też formacji kozackiej Czajki. 

• bliski współpracownik Czajkowskiego na Wschodzie ,sławny włród 
1'urków z przepłynięcia wpław Bosforu. 

Adam Mickiewicz: 

„Polskę należy nam wydzierać a nie żebrać o nią, zdo
bywać ją i zapałem, gotowością do nowych ofiar obmyć ją ze 
zgnilizny, a nie czekać, aż nam powiedzą: „chcemy Polski", 
bo jak to powiedzą, to i zrobią, ale to będzie Polska bez 
inicjatywy własnej, będzie polem walczących się obcych 
wpływów, intryg i obcego jarzma, może ohydniejszego niż 

jarzmo zdobywców, bo będzie dobrowolne." 
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Car Mikołaj w nocie do państw zachodnich: 

,,tylko jeden przeważny wpływ agentów polskich sprowadził 
tę nieszczęsną wojnę, • której ani Rosja, ani Zachód bynaj
mniej sobie nie życzyli; ten przeważny wpływ popchnął Turcję 
do kroków zaczepnych". 

• Krymska wojna, wojna Turcji, Anglii, Francji i Sardynii prze
ciw Rosji 1853-56 wybuchła wskutek odrzucenia przez Turcję żądań 
Rosji, domagającej się przywrócenia praw kościołowi prawosławnemu 
w Palestynie i zagwarantowania ich specjalną konwencją (istotna 
przyczyna: sprzeczne interesy mocarstw europejskich i Rosji na 
Bałkanach i w cieśninach czarnomorskich), zakończona zdobyciem 
Sewastopola i podpisaniem traktatu paryskiego, na mocy którego 
Rosja musiała zgodzić się między innymi na odstąpienie ujść Du
naju i neutralizację Morza Czarnego. 

Lenoir do Ludwiki Sniadeckiej: * 

m a ja 1855 

„Mickiewicz mi mówił, że gdyby miał fundusz swój, to by do 
Czajkd pułku pojechał i wolałby mu choć lance i siodła obra
chowywać niż tu siedzieć; aleby spełnił obowiązek Polaka; 
niech no rzeczy się posuną, a on do Sadyka pojedzie, tak mi 
się zdaje - to my tu dopomożemy z księciem, a to byłaby dla 
nas siła." 

• ANIADECKA LUDWIKA, ur. 4 VIII 1802 w Wilnie, zm. 22 111866 w 
Konstantynopolu, córka Jędrzeja, mlodzieńcza miłość J. Słowackiego, 
uwieczniona w „Godzinie myśli" i innych utworach poety; 18~2 po
znala w Turcji M. Czajkowskiego, została jego żoną i brala żywy 
udzial w działalności politycznej. 
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Ludwika Sniadecka. 

Michal Czajkowski - Sadyk Pasza: 

18 lipca 1855 r. 

„Nikt go więcej nie chce ode mnie, niech przyjeżdża, a zoba
czy, czy go nie poprę całym sercem, całą duszą, czy mu służyć 
nie będę. Ja i rozumiem jego potęgę i siłę , i w nią wierzę, a le 
chcę, by jego potęga miała właściwy sobie sukces - cała Sło
wiańszczyzna i w niej Polska i K ozactwo powinny być polem 
dla jego słowa, dla jego poezji, dla jego ducha, jego władz
twa ( ... ), tak rozumiem rzeczy, tak proponuję." 

Chęci Mickiewicza podchwyci! l:lóteZ Lambert i zaczął się 
gorliwie wokól jego wyjazdu krzątać, licząc, źe osoba Mickie
wicza przyciągnie pod jego sztandary doly demokratyczne. 
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Od rządu francuskiego poeta otrzymal mis1ę nauk owo-li
teracką d o kraj ów poludniowoslow iańskich mającą mu u.latwić 
p oznanie terenu., „gdzie się tyle ważnych rzeczy dzieje i tyle 
ważnych żywiolów wychod:lł." Zaczql s ·ię gotować do wyjazdu.. 

Lenoir-Zw ierkowski do Władysława Czartoryskiego 
syna Adama: 

„Miej, ks iążę, zaufanie w panu Adamie. Również bądź, ksią
zę, grzecznym ze Sniadecką; ona więcej warta jak wiele in
nych purytanek ze spowiednikami i ma wysokie wykształ

cenie." 

23 wrzefoia M ickiewicz wylądowal nad Bosforem. Zamiesz
k a! tl lazarystów na Calacie, a z nim dwaj jego t owarzysze: 
Henry k Slu.żalski i Armand Levy. Młody Czartorysk i stanąl 

w w ie lkim hotelu na Perze. 

Armand Levy * do Władyslawa Mick iewicza: 

„.Jenerał zwątpiwszy, że się nas ego dnia d oczeka, wybrał 

się do lasu na polo\ anie. Jego oficerowie sztabu głównego 

r o iii nam honory i rozbito dla n as namiot obok namiotu je
nerała. ( ... ) Jenerał powrócił poprzedzony przez dwa rogacze. 
Twój ojciec i jenerał rzucili się sobie w objęcia. („.) Weszliś

my pod namiot i jedliśmy obiad wznosząc toasty. Potem 
na st ąpiły śpiewy nar d owe batalionów. (.„) Ojciec twój rozpo
znał wiele pieśni, które już znał i które przypominały mu 
ojczyznę . Był to dla niego wyborny w ieczór odświeżenia na
rodowego." 

• Lf::VY AR!\IAND, ur. 1827, zm. 1891, f ranc. dzienn lknrz, przyjaciel 
Mickiewicza; brał udział w rewolucji 1848; jako sekretarz poety to• 
warzyszył u w podrMy do Konstantynopola i przywiózł stamtąd 

jeg swlold. 
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Armand Levy: 

żołnierze pułku 
Kozaków Otomańsk'.ch. 

„Przechadzałem się czasem wieczorem pośród namiotów 
i widziałem na przykład grupę czterech Kozaków, jeden grał 
na skrzypcach, drugi wybijał na bębnie, podczas gdy dwaj 
inni śpiewali dla własnej przyjemności. Była to piosenka ma
łl)ruska o tęsknocie za walką. ( ... ) Ile historii opowiadają so
bi.e wieczorami: wszyscy milczą i słuchają. Jenerał zna ich 
wiele. Pis:ił w 1837 r. Powieści kozackie,* które twój ojciec 
uważa za pełne prawdziwego uczucia". 

• W 1856 r. Władysław Mickiewicz przełożył „Powieści kozackie" 
na język francuski. 
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Henryk Slużalski: 

„Przepędziliśmy cz:is, jak następuje: o 5 rano pobudka, 
natychmi :s t j:l'.' grom głos atama na, bo on ost::lt ni z:isy pi , 
a pierwszy czuwa nad pułkami. Rozkazy, musztra, polowa
nie, rewie, promenady wojskowe. Dziei1 przelatywał jak 
strzał z pistoletu. („.) 

Co ten Sadyk Pasza, jak on żyje. Jego pułkownicy, ofice
rowie, Kozacy, konie, wielbłądy, bawoły, ich charty - to 
wszystko dziwniejsze niż na całym świecie. Jak Kozacy swe 
harany pasą, ryby łowią, śpiewają, grają, tańcz~·i, to bieda, 
żeby z kamienia wykuta, uciekać musia ła. ( ... ) Tu jest jeszcze 
realność, a najpierwsza dla Polaków. Bo lu tylko lanca 
i szabla, co się pomści krzywdy naszej. Powiadają, że rzecz 
ma dwie strony, ja jedną dotąd tylko widzę. Bo patrząc na 
Kozaków, gdyby mi gwóźdź rozpalony w serce wbijano, nic 
bym nie czuł. ( ... ) Pokazuje się więc, że Paryż na Azję trzeba 
zamienić, żeby się do Warszawy dostać. Tak najnowsza jeo
grafia uczy." 

W życiu obozowym Mickiewicz uczestniczy! czynnie. Na po
lowania jeździł na najlagodniejszym koniu Sadyka - Kro
kodylu. Do swojej dyspozycji przydzielonego mial charta -
Kaplana (po turecku: tygrys). 

Mickiewicz do ks. Adama: 

„Znalazłem Sadyka w tych samych uczuciach dla Polski 
i dla osoby w. ks. mości, jakie w nim znalem, i wszyscy, 
co go bliżej otaczają, są równie usposobieni. Bawiłem dwa 
tygodnie z nimi. Był czas często i szeroko rozmówić się 

z wszystkimi prawie oficerami. Odwiedzałem i żołnierzy. 

Nieraz przychodziło mi na myśl, jak wielką miałbyś, książę, 

pociechę, gdybyś tam był z nami. Dodam, że nimeśmy wy
jechali do Burgas, nasłuchaliśmy się tu najdziwniejszych 
baśni o Sadyku i jego obozie. Ostrzegano nas, że tam głód; 

zaopatrzyliśmy się w suchary i wędlinę. Szeptano nam, że 

się narażamy i możemy być napadnięci. Smieliśmy się z tego, 
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i sprawiedliwie. W obozie Sadyka panuje porządek, a za
razem ochota i wesołość. żołnierze bardzo przywiązani do 
dowódcy, korpus oficerów jest doborem ludzi rzadkich. Są 

tam i starzy wojskowi, i młodzi synowie obywatelscy z Poz
nańskiego i Polski. Wszystko zgodne i wszystko żyje po bra
tersku. Duch i ton daleki od grubego żołdackiego hałasu i od 
rozlazłości salonowej. Zdawało mi się, że byłem na łonie oj
czyzny, i gdyby nie słabość nagła, z trudnością bym się wy
rwał z tego obozu. ( ... ) Nie wierz, mości książę, tym miło

siernym plotkom. Są kontrole pułkowe; z nich każdy obaczy, 
iż mimo niedostatków i złego położenia na stepach - po puł
kach śmiertelność była nie do uwierzenia mała, a miano
wicie w pierwszym pułku, gdzie przez cały czas obozowania 
dwóch umarło. Doktor pułkowy Gutowski, mianowany pier
wej naczelnym lekarzem floty tureckiej, który to st anowisko 
rzucił, ażeby rodakom służyć, jest znany w kraju i w emi
grac ii. Ma i medale obcych, nawet rządów, i zaszczytne świa
dectwa. Mąż prawy, prosty, światły . Jak nie zaboleć ma tyle 
potwarzy!" 

W pulku Sadyka, by! element bardzo różnorodny, nieraz 
kompletnie zdemoralizowany. Zdarzaly się wypadki rabunków 
i gwaltów. W sotniach nieregularnych, pulkownik Kirkor 
utrzymywal karność przy pomocy nahajki, która zdobyla so
bie niezbyt zaszczytną slawę pod nazwą „kirkorówki". 
„Karę cielesną do ilości 20 razów podogoniem wymierza 

dowódca szwadronu" - czytamy w regulaminie. O karze za 
większe przewinienia mia! decydować sqd szwadronowy. Za
moyski glosil o „tysiącu palek za najmniejsze wykroczenia". 
„Nieszczęśliwe baty, które wraz z Kirkorem weszły do 

pulku, przynios!y więcej szkody niż pożytku." - gloszono. 
W armii rosyjskiej karano chłostą toteż żolnierzom wol

ności, często zbiegom z tej armii, burzyly krew opowieści 

o Kirkorowych „ojcowskich napominaniach". 
Podczas pobytu Mickiewicza w Burgas wydarzy! się wy-

11adek ukarania chłostą czterech żołnierzy. Wspomina o tym 
Czajkowski w liście do żony, bez daty, ale pisanym po śmierci 
Mickiewicza, kiedy kwestia ta podniesiona zostala przez Le
vy'ego, ponieważ jeden z ukaranych byl Zydem. 
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Michał Czajkowski do Ludwiki: 

„Chciałbym żebyś odpowiedziała na zarzuty Levy 'ego spra
wozdaniem ze śledztwa, które ci posyłam. (Uk ar ni żołnierze 

dop. red.) wysłani patrolem wokół obozu, oddalili się i napad li 
na urząd gminny, gdzie znajdowali się podróżni, chcieliich po
mordować i zabrali im kilka tysięcy piastrów, broi1 i rzeczy. 
Winni dostali wszystkiego po 150 kijów i skazani zostali na 
odesłanie do więzienia w Konstantynopolu. W każdej inne j 
a rmii byłoby się ich rozstrzelało, powiesiło lub zachłostało na 
śmierć. ( ... ) Po dwóch miesiącach ciężkiego więzienia, ulegając 

ich błaganiom, przywróciłem ich do rangi. Czyż to jest okru
cie!'1stwo? Czułem litość, bo ci ludzie uciek li z szeregów r o
syjskich. ( ... ) Zbrodnię tę popełniono podczas pobytu Mickie
wicza i p . Levy znał tę sprawę - zły jestem, że zosta ł fałszy

wie poinformowany, gdyby mnie był zapytał, byłbym m u wy
jaśnił, jak wyjaśniłem Mickiewiczowi, który uznał, że byłem 

nawet zbyt mało surowy, i radził mi prać takie brudy w ob
rębie pułku." 

Sprzeczne interesy mocarstw wspier aj qc·ych Turcję w woj
nie z Rosją , sprze czne i n t eresy st ronn i ctw , obozu dem okratycz
nego i Hotelu Lambert spowodowal y , że nie zdołano stwo
rzyć polskiego legionu. Sadyk-Czaj k ow sk i u t w orzyl formację 

kozacką z wlasnych środków (pulk pier wszy ), Zamoyski wy
móg! na Turcji powierzenie mu sfo rm ow ania drugiego pulku. 
O ten pulk zaczęly się spory między Sad ykiem a Z amoyskim. 
W październiku 1855, w czasi e pobytu Mickie wicza, Z amoy skie 
mu uda!o się odebrać dowództivo pi erw szego pulku Sady kowi. 
i przenil'! ść go nu żołd angielski. 

Władysław Zamoyski: * 

„Jeżeli Anglia bierze na siebie I Sadyka P szę mnie, 
trzeba żeby zadała sobie trud zrozumieć, że m y reprezentu je
my i musimy reprezentować dwa różne elementy: on - K o
z3Jtów w ścisłym słowa znaczeniu i poddanych Słowian suł

tana, ja - element czysto polski. ( ... ) Sadyk Pasz , potur-
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Władysław Zamoyski. 

czywszy się, nie może przyciągać elementu polskiego. Nie· 
mało czyniono mi zarzutów ze strony moich rodaków, że 

przyjąłem jego dowództwo n om i n a I n e." 

• ZAMOYSKI WŁADYSŁAW, hrabia, ur. 1803, zm. 1818, generał, 

polityk; adiutant w. księcia Konstantego; w czasie powstania 1830 

pośredniczył między księciem a Radą Administracyjną; po upadku 

powstania, na e migracji stał się jednym z gł. pomocników księcia 

A. J. Czartoryskiego, następnie objął kierownictwo polityki zagr. 

Hótel Lambert; k.ierował od 1843 Tow. Monarchicznym 3 Maja; w okre

sie Wiosny Ludów 1848 organizował sztab naczelnego wodza w armii 

sardyńskiej; starał się nie dopuścić do o~ganizowania Legionu Mic

kiewicza; podczas wojny krymskiej organizował poi. dywizję na 

żołdzie ang.; 1861 wysłany do Anglii jako agent Hotel Lambert, starał 

się spowodować ang. interwencję dyplomatyczną w sprawie Polski. 
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Ks. Adam do Władysława Zamoyskiego: 

„Wiesz, ile Polacy wzdrygają się na myśl zostania tylko 
żołdactwem za pieniądze, ile im koniecznie potrzeba celu 
wznioślejszego, zwłaszcza tego, iż się zaciągają z nadzieją, że 

ich poświęcenie się jest dla ojczyzny. Staraj się więc w swo
ich ukł"td a ch nie stłumiać tej nadziei, bobyś łatwo mógł nie 
mieć żadnego ochotnika." 

Mickiewicz do ks. Adama: 

25 październik a 

„Im mocniej to wszystko czuję tym dotkliwiej boli mię 

teraźniejsze rozdzielenie dwóch pułków, za którym pójdzie 
rozdzielenie źywiołów, które O\Vszem należało wiązać i które 
t:Jk szczęśliwie zaczęły jednoczyć się same. Rozdzielenia tego 
sprawcą jest pan jenerał Władysław Zamoyski; nie teraz już 
nad onym pracuje. Nic o tym w Paryżu nie wiedziałem. Po
głoskom nie wierzyłem, a pan jenerał Zamoyski wielokrotnie 
mnie zapewniał, źe wszystko robi wedle woli w. ks. mości, 

w zgodzie z Sadyk Paszą. Tak nie było i nie jest. Nie może 
być wolą księcia, aby Sadyk Paszę rujnować. Pan jenerał 

Zamoyski nad tym pracował." 

Mickiewicz do Lenoira-Zwierkowskiego: 

„Biedny Sadyk, nosi on cięższy krzyż niż wszyscy pobożni 
stronnicy p. Zamoyskiego. Nie uwierzysz ile on pracuje. Przez 
całe dwa tygodnie pobytu, prawie pod jednym namiotem, nie 
widziałem go nigdy śpiącym ani drzemiącym. Po musztrach 
i polowaniu, i wieczerzy z kolegami pisze i dyktuje do świtu, 
i ciągle gło;; jego po obozie słychać. A tu tymczasem nowe co
raz trudności sami rodacy tworzą." 
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HOtel Lambert. 

......, 20-

Adam Mickiewicz: 

Sadyk „pr zez czas tak długi pracu jąc dla Turcji nic n ie żądał 
dla siebie i dziś jest równie biedn y jak w dzień przyjazdu 
do Stambułu. Pan Zamoyski zaś zawsze od siebie zaczynał 
i kończył na s o bi e. 

W teraźnie j szym smutnym stan ie rzeczy jeden jeszcze byłby 
środek za radzenia da lszemu złemu, gdyby inoźna utiewolić 

p. Zamoyskiego, żeby rad ze swego jeneralstwa i pułku, i lu
dzi, których już Sadykowi odebrał, zos tawił Kozaczyznę ta
ką, j ką ją znalazł , zostawił Sad yka przy chorągwi zaporoskiej 
i nadziei rozwijania fo rmac ji z tutej szych Sławian ." 

Władysław Czartoryski: 

„Pierwszy pułk nie wiem jak ratować , gdyby mógł n a żołd 
angielski przej ść. Postanowiłem tu zos tać, bo koniecznie ko
goś potrzeba intrygom różnego rodzaj u. n faut u.n coup 
d 'eta t!". 

Władysław Zamoyski do Władysława Czartoryskiego: 

„Z Sadykiem nie w ojuj. Wmawiaj sta le i uporczywie w nie
go, że on „grzeczny" i że wierność zachowa. Nie daj się z tego 
t rybu niczym, absolutnie niczym zwichnąć. Choćby zapomniał 
się jak najgor ze j, miej dla niego l itość, nigdy odwet." 

Zamoysk i wyrobił sobie u rządu angiel skiego zarządzenie, 

aby wszyscy jeńcy i dezerterzy z armii rosy jskiej oddawani 
byli do jego dyw izji . PieTwszą zaś czynnością Wladyslawa 
CzartoTuski eao w Stam bule by lo porozumienie się z fran~s

kim dowódcą gen. Larcheyem w sprawi e nieprzekazywania 
Sadykow i f r ancuskich jeńców w oj en n ych - Kozaków doń

sk ich , czarnom orskich i Rusinów , nawet tych, którzy już wy 
razi Li chęć wejścia pod jego r ozkazy. Oznaczalo t o pozba
wienie formacji k ozackie j dop l yw u r ekrut a. ~ pTzeciw temu 
Sadyk zaprotestował. 

- 21-



Władysław Zamoyski 25 października 1855 z Londynu: 

„Mój Sadyku kochany . Nie mogę dziś jak tylekroć poprze
stać na żałowaniu, że ź 1 e pis ze s z, muszę przyznać , że źle 

zrobiłeś pisząc do gen. Larchey, żeby nie mnie, ale tobie 
odsyłał Po 1 a k ów ochotników. Uparłeś się nie wierzyć, że 

Anglia w istocie i z przyzwoleniem życzliwym Francji posta
nowiła i postawiła dywizję z Polaków złożoną. („ .) Powtarzam, 
nie uwierzyłeś, by taka chwila nastąpiła. To ciebie tłumaczy . 

(„.) Ufam więc, że dawno już zaprzestałeś, i o ile w mocy 
twojej , wstrzymałeś wszelkie kroki, których wiadomość spra
wiła u władz francuskich w Stambule i w Paryżu niekorzyst
ne dla nas wrażenie, jakoby wieczna między nami panowała 
niezgoda. 
Proszę cię, mój Sadyku, niech C'ię to nie martwi, i martwić 

nie powinno w żadnym razie. ( .„) Zapomagać was ludźmi , 

oficerami, efektami będzie interesem i obowiązkiem naszym. 
Tylko ty mi zaufaj, a zobaczysz. I nie daj złym podszeptom 
mącić zdrowego uczucia twego . („.) Nie przestawaj być ta
k im dla mnie, jakim między obcymi bywałeś 

lat tyle i jakim ja dla ciebie wszędzie i zawsze jestem, tj. 
wiernie i niezmiennie życzliwym. („.) Póki nie przyjadę, miej 
szczerą, polską opiekę nad pułkiem drugim. Ja tobie 
zaufałem ślepo, a tyś obiecał, że mi zrobisz pułk z niego 
dzielny. Zaklinam cię nade wszystko, zaszczep ty miłość mię
dzy dwoma pułkami. Zatrzyj przeciwne, niezgodne usposobie
nia. ściskam cię serdecznie." 

Lenoir do Władysława Czartoryskiego: 

„Ze słów Woronicza zrozumiałem, że pierwszy pułk jest tak 
moskiewski, co się łatwo pojmuje, mając Sadyka i Kirkora na 
czele, iż grozi Polsce wyraźnym niebezpieczeństwem, że on tu 
przyjeżdża, czy sam, czy wysłany, aby ostrzec księcia i p. 
Zamoyskiego o tych sprawkach Sadyka i im zapobiec -
jest to wielkie z jego strony poświęcenie. („.) Z tego wniosek 
na turalny, odebrać pierwszy pułk z rąk tak niegodnych i od-
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dać p. Zamoyskiemu aby tylko jedna była organizncja angiel
ska. Ja radziłem, aby jednak Sa dykowi pozwolić choć barany 
paść gdzie w Azji." 

Major Janusz Woronicz:* 

„Naprzód Sadyk Pasza mówił, że młody książę dlatego 
przybywa , że jest pewność, że nie będzie boju. Za przybyciem 
zaś wszystkie grzeczności były dla pana Mickiewicza, a mło
d e:go księcia p ostawiono wyraźnie jako do świty Mickiewicza 
należącego. („.) Dopiero kiedy nazajutrz oficerowie drugiego 
pułku z zaproszeniem księcia na dowódcę wystąpili - wtedy 
Sadyk zaczął być uważniejszym dla syna księcia jegomości." 

• WORONICZ JANUSZ ur. 1805, zm. 1814, działacz emigracyjny, publi
cysta, sekretarz i agent księcia Adama Czartoryskiego, redaktor 
„Trzeciego Maja" (1839--48) organu prasowego Hotelu Lambert, autor 
bt'oszurki „Rzecz o monarchii i dynastii w Polsce". 

Władysław Zamoyski do ks. Adama w „Sprawozda
niu" Woronicza: 

„Wyraźne, jawne zerwanie z Sadyk Paszą byłoby niebezpiecz
nym z powodu, że wskazywałoby różnym przeciwnikom punk
ty, gdzie by koncentrować swe usilności mogli, ale z drugiej 
strony stosunek z Sadyk Paszą równie jest niepodobnym, jak 
w pewnej mierze niebezpiecznym - przeto zdaniem generała 
jest, aby książę jegomość wszelką pośrednią i bezpośrednią 
przerwał korespondencję z Sadyk Paszą, zostawiając nawet 
bez odpowiedzi wszelkie jego listy. („.) W stosunkach zaś z ob
cymi, zdaniem generała, powinna by się przy okoliczności, 
której by pominąć nie moi;na, przebijać pewna życzliwość 
(bienveillance) księcia jegomości dla osoby Sadyka, wszakże 
unikając ocenienia jego ·działalności. 
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Gen . Zamoyski sądzi, że takie postępowanie albo naprawi 
i zrobi na nowo użytecznym Sadyk Paszę, albo go zmusi do 
wyraźniejszych i głośnych wybryków, co go zgubią niezawod
nie. Co do odebrania pierwsze o pułku - gen. Za moyski mnie
ma, że skoro ten pułk z s i l a n y m j u ż n i e b ę d z i e a n i 
1 ud im i, a ni p i e n i d z m i, że tym samym w ręku Sadyk 
Paszy zniknie, a że wtedy lepsi ludzie będq mogli prze
ni ść się do dywizji generała Zamoyskiego, ale że przenosze
nie dziś pułku byłoby un acte d'hostilite, od którego radzi się 
wstrzymać ." 

Ludwika Sniadecka: 

22 października 

„Bóg się zlitował że posła ł tu tego człowieka, (Mickiewicza 
dop. r ed.) byle m u dał s iły i zdrowie. Niespokojna jestem 
i cierpiąca , jedna d la mnie pociecha - Mickiewicz. Nie wiem, 
co by się stało z cierpliwością Sa dyka, żeby tam był młody 
książę bez niego - a le się dogadali i pokochali z Mickiewi
czem , bo się rozumiej ą - bo sobie zazdrościć nie mogą ... Słu
:i:alski - poczciwy człowiek i szczęście, że jest przy Mickiewi
czu, bo jego zdrowie słabe n nieszczęście, a jak zawsze ludzie 
geniuszu - drażliwy - choruje na głupstwa i złość drugich 

jak Sadyk." 

Ryszard Berwiński, poeta, dowódca plutonu, do gen. 
Józe fa W ysockiego:* 

„Sadyk czuje, że dzisia j oprzeć mu się trzeba na Francji, 
a oprzeć n a n iej nie będzie się mógł bez porozumienia z wami. 
On i t o r ozum ie, i życzy sobie takiego p orozumienia. Nie na
leżałoby dla dobra naszej sprawy pomijać tę nastręczając :ł się 
sposobność wprowadzenia w akcję sił polskich, którymi wy 
rozporządzacie. ( ... ) Dlatego mocne mam przekonanie, że po
r ozumienie się wasze i połączenie z Sadykiem najzbawien
ni e jsze dla sprawy polskiej i w naszym duchu wydałoby re-
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zultata. Mówię to tym śmielej, że Sadyka dziś znam. Z tej 
strony, pewien jestem, najmniejsze byłyby trudnoś ci."' 

• WYSOCKI JOZEF ur. 1809, zm. 1873 w Paryżu, działacz wojskowy 
i polityk związany z Towarzystwem Demokratycznym, stał na czele 
legionu polskiego na Węgrzech, internowany w Turcji, po wybuchu 
wojny krymskiej wyjechał do Stambułu w celu utworzenia legionu 
polskiego. 

Armand Levy: 

„Spra wa zaczęła się czysto, pomysł o stworzeniu legionu 
(żydowskiego dop. red.) bezinteresownie i poza wszelką Judzką 
kalkulacją. Co do tego nie ma żadnej dyskusji. Natchnął go 
widok żołnierzy żydowskich służących pod chorągwią Koza
ków otomańskich. Przy pierwszych słowach, które powie
działem, i Mickiewicz, i Sadyk, i ja, poznaliśmy, że równo
cześnie doszliśmy do tej samej myśli, i każdy mówiąc, mówił 
to, czego drugi pożądał. Oto w ten sposób czynią się wielkie 
r-z:eczy." 

Ludwika Sniadecka 30 stycznia 1856 o działaniach 
Mickiewicza: 

„Pojechał do Burgas, do obozu, zrozumieli się i pokochali 
z Sadykiem, całą duszą wielką i potężnymi zdolnościami 

chciał nieść pomoc Sadykowi. Wróciwszy tutaj zebrał koło 

Polaków, w których wparł, że powinni iść za Sadykiem, któren 
j.~den z poświęceniem, bez własnego interesu Polsce służy, 

i bronić go od napadów i podstępów tych, dla których on 
cale życie pracował - którym tyle dał, a oni go za to 
chcieli zgubić, korzystając z prac jego. Dał mu także potężne
go przyjaciela w dotąd nieznajomym jemu Manekli P(aszy) 
egipskim." 
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Ludwika Śniadecka 28 listopada do Lenoira: 

„Dzisiaj biedny Sadyk ten cios odebrać musiał (wiad omość 

o śmierci Mickiewicza dop. red.) zmniejszyć go niepodobna, 
w czoraj mu doniosłam, wczoraj sama s ię dowiedziałam . („.) 

Cholera foudroyant porwała go o 12-tej ( ... ), o 9-tej du cha 
wyzionął - ach, tego ducha , co nas wspierał, co Sadyka 
prowadził, co by Polskę zbawił!" 

Michał Czajkowski: 

„Kolonia adampolska jest rzeczą i własnoś cią Polski ocze
kuj ą cej. ( ... ) Tam p owinno by sp oczywać ciało Wielkiego Mę
ża i z pierwszym orszakiem polskim wkraczającym na ziemię 
pols ką i ono powinno było wejść do Polski, na pierwszej pię 

dzi złoż one i mogiłą przysypane. Byłoby to uczczenie i pa
mięci Męża , i służenie (')jczyźnie." 

Ludwika Śniadecka do Lenoira-Zwierkowskiego: 

„On tu zostać nie może i nie powinien. Na kolonii pol
skiej bardzo prozaiczna nędza i nieład. ( ... ) Mickiewicz w ży

ciu był potężną siłą, potężną sercem, geniuszem, działalnością, 
chociaż był wyniszczony, ale na grób jego nikt by teraz nie 
poszedł, kiedy dla wszystkich życie wzburzonym potokiem leci, 
kiedy nie wie nikt, za co się chwytać , gdzie nadzieję swoją 
przyczepić ( ... ), leżałby opuszczony - niech jedzie do żony, 

do dzieci." 
Po długich i gorszących sporach trumna ze zwłokami Mic

kiewicza, odprowadzana do przystani Złotego Rogu przez kom
panię honorową pułku Zamoyskiego oraz przez rzesze Poia
ków i Słowian, odpłynęla do Francji. śmierć Mickiewicza ode
brała Czajkowskiemu wieikiego sojusznika gotowego wesprzeć 
wysiłki Sadyka silą swego autorytetu. 
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Kozak I Pułku. 

Michal Czajkowski: 

„Bóg nas nawiedził Wielkim Mężem. ( ... ) .Jego ostatnia myśl 
i słowo były o Kazaczyźnie dla Polski. T o błogosławieństwo 

niech nas żywi!" 

Michał Czajkowski do Ludwiki Śniadeckiej: 

„O, moja droga kiedy to wszystko s ię skoź1czy i jak się 

sk oź1czy? T a rgamy się, mozolimy, niepokoimy, a w końcu tego 
wszystkiego niemoc i cierpienia starośc i. Bolesna to rzecz 
być tym niewolnikiem opinii publicznej, tym komediantem 
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świata, żeby spokoju, i szczęścia ofiarę zyskiwać sobie na 
feuilleta historii jakiegoś bazgracza." 

Ludwika do męża: 

16 stycznia 1856 

„Ufajmy w Bogu i pomagajmy sobie, nie może być, żeby 

nas Bóg na darmo tak doświadczał, i mnie tak cudownie 
siły utrzymywał, i tobie zdrowie i siły dawał - miej moc 
ducha , wytrwanie, osobliwie patrzaj około siebie." 

Michał Czajkowski do żony: 

„Na powieści imaginacja schyrlała, na historię głowy , ani 
spokojnego ducha nie ma ( ... ) Nu.dno, smutno i niedobrze -
nierad jestem i z ludz;i, i ze świata, i z siebie." 

20 marca 1856 roku przyjęto traktat pokojowy na.zywany 
„ Kapitulacjq paryską". 

Na podstawie książki Jadwigi Chudzikowskiej ,,Dziwne :tycie Sady

ka Paszy. O Michale Czajkowskim". W-wa 1971, PIW, oprac. e .r. 
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Z PAMIĘTNIKA 
MICHAŁA CZAJKO.WSKIEGO 

Bardzo otwarcie wypowiedziałem to moje przekonanie księ
ciu Władysławowi Czartoryskiemu, kiedy przyjechał z wielkim 
n aszym poetą Adamem Mickiewiczem odwiedzić nasz obóz pod 
Burgas Achiali. Powiedziałem : 

„Mości książę, włóż na siebie mundur i zostań z nami albo 
jedź sobie, bo Czartoryski nie w mundurze między Polakami 
uzbrojonymi d-0 słui:by sprawy polskiej ,to poniżenie rodu Ja
giel:lonów, to jest śmieszność i wstyd dla Polski". 
Wziął ,na siebie mundur żołnierski drugiego pułku Kozaków 

i odbyliśmy razem przechadz;kę wojskową z obydwoma pułka
mi i z sotniami nieregu larnych o kilkanaście wiorst od obozu, 
a nazajutrz wyjechał na ,powrót d-0 Kons.tantynopola, gdzie 
już zastał Wł. Zamoyskiego, który powrócił z Londynu. Młody 
książę został przez niego zgromionym. za nadzianie munduru 
i odesłanym do Paryża we fraku cyiwilnym. Tak się skończyła 
1kariera wojskowa polska drugiego syna księcia Adama C:i:ar
torys-kdego. 

Drugi syn księcia Adama był człowiekiem, których w świe
cie salonowym zowią gładkim, ugrzecznionym, jak Francuzi mó
wią, un homme comme il faut, i bardzo przyzwoity, ale który 
nie zdawał się być z tego drzewa, z którego robią królów, 
a nawet naczelntków. Bez samodzielności, bez zapału, bez 
pojęć stanowczych w polityce, bez rycerskości w uczuciach, 
był on pod tym względem niżej od swojego starszego brata, 
ale w oczach rp. Zamoyskiego miał wielką zaletę, bo był mu 
posłusznym biernie wtedy, kiedy ·książę Wi:told miał czasami 
przystępy nieposłuszeństwa i nieuległości. 

Adam MiC'ldewicz został w obozie i zapisał się w rejestr 
Kozaków dobrudzkich, do sotni żurilowskiej, dowodzonej przez 
sotnika Lacha, wnuka sławnego atamana Lacha, który przez 
trzydzieści lat dowodził koszem zaporoskim w Turcji. Wieszcz 
polski stal się żoł'Ilierzem w roku 1854, czego nie zrobił, cho
ciaż mógł, w rolru 1831. 
Mówił on nam: 
„W r~ku 1831 walczono o utrzymanie konstytucji, teraz mają 

walczyć o Polskę. Wszyscy Polacy powinni być żołnierzami, 
tak jak za czasów Bohdana Chmielnickiego wszyscy Rusini 
powinni byli być Kozakami". 

'P. Zamoyski po przybyciu do Konstantynopola napisał do 
mnie długi list i w nim przysłał pismo od księcia Adama 
Czartoryskiego. 
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List księcia wyrażał najprzyJaznieJSze uczucia ku mnie 
i ?świadczenie, że we mnie, jak zawsze, pokłada swoje na
dz.ieJe, rozumował, że ponieważ Opatrzność w swej mądrości, 
zapewne dla dobra pols•kiej sprawy, zrządziła pozorny roz
dział między mną a panem Zamoyskim, mnie z moimi Koza
kami zostawiając pod sztandarem sułtana tureckiego, p. Za
moyskieg·o z jego Polakami rzucając pod sztandar ang•ielski, 
trzeba, żebyśmy się zawsze z sobą porozumiewali we wszyst
kL.m, .co się śdągać będzie do służby sprawy polskiej, że po
winniśmy być złączeni w naszym dz.iałaniu i że to złączenie 
się nasze powinno być w jego osobie, która przedstawia je
dyną władzę uosobioną wojującej Polski, że jeśli okoliczności, 
siln·iejsze od woli i chęci Judzkiej, nie pozwoliły, ażeby jego 
synowie, tak jatk on tego sobie życzył, stanęli w szeregach 
wojujących Polaków, to on, choć stary wiekiem i skołatany 
na siłach, rozumie moje stanowisko i potrafi odpowiedz.ieć tej 
świętej powinności. 

Ze swojej strony hr. Władysław Zamoyski mi pisał, że to 
sam lord Palmerston mu doradził przejśoie z Pdlatkami pod 
~horą.giew angielsiką i na żołd angielski, zapewniając go, że 
Ja'k tylko Sewastopol będzie .zdobytym i zniszczonym, jak tyl
ko M~rze Czarne zostanie oczyszczonym z floty rosyjskiej, na
·tyehmiast będZ>ie dozwolonym Austrii odbudować byt niepod
ległej ·Polski w dawnych jej grnnicach, a Rosji odebrać Krym 
i w;szystkie dawne posiadłości w Azji i przyłączyć je na nowo 
do cesarstwa tureckiego, że Anglia, Francja i Włochy czynnie 
dopomagać będą do doprowadzenia do s,kutku tej kombinacji. 
Według listu p. Zamoyskiego lord Palmerston miał mówić: 

„Ja nie jestem przeciwnik•iem istnienia niepodległego Polski, 
ale nie chcę, żeby miała być odbudowaną przez Francuzów 
i miała na tronie księcia Napoleona albo innego członka ro
dziny Bonapartych. Nie możemy chcieć dawać korony •księciu 
Adamowi, bo byście się sami nie zgodzili na uznanie go wa
szym królem, i jego :posadzenie na tronie byłoby hasłem do 
anarchii wewnętrznej. 

Przodk<>wie wasi ocalili Wiedeń i koronę Habsburgów, Habs
burgi powinni wam oddać ojczyznę odebor atwszy ją Rosji i oca
lić ją od was samych, biorąc waszą koronę. Z was utworzy
my .g•wardię i żandarmów •temu królowi". Doda·wał ,po tym 
wynurzeniu się ta:k szczerym, tak otwartym, że nie można 
było odmówić jego życzeniu . Potem wyliczał mnie obietnice 
gabinetu wiedeńskiego, które wie z pewnością, że zyskały przy
zwolenie cesarza, że tak postawionym jak teraz jesteśmy 
wszyscy magnaci i półrnagnaci polscy, nie tylko z Galicji, 
ale ·z innych podziałów Polski, przyjdą nam z poparciem do 
współdziałania, że młodzież pospieszy w nasze szeregi, a An
glia dostarczy pieniędzy na uorganizowanie silnego, licznego 
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.polskiego wojska. I znowu powracał do starej piosenki, że
bym się nie oddzielał od Polaków, ale zostawał z nimi. 
Mówił: „Cóż ci .to będzie szkodziło, jak twoi iKozacy będą 

się nazywać: hiułanami albo szaserami, będą oni zawsze Ko
zakami dla ciebie i dla siebie, a hiułanami lub szaserami dla 
Polski kartolic·k·iej i dla Europy, która mimo to wszys·tiko co 
mówią, uważa Kozalków za Rosjan". ' 

W, zaciekłości katolickiej nie chciał pojąć p. Zamoyski, nie 
chciał tego pojmywać p. Zamoy~ki, że Polaków za granicą nie 
można było zebrać ani zorganizować i że Polakami samymi nie 
można było odbudować Pol.ski, że Kozacy byli pod ręką i że 
uszlachcając rycerskich Kozaków można by wrócić rycerskość 
Polakom i postawić na nogi Polskę. 

Kiedy dałem do czytania te listy Adamowi Mickiewiczowi, 
rzekł: 

„Zawsze piosnka Czartoryskich. Niech Adam zostaje w Ro
sji, niech Konstanty jedzie do Austrii, a niech obydwaj robią, 
co mogą, dla familii". 

Witenczas to Adam Mickiewicz napisał do księcia Adama 
Czartoryskiego ów Ust znany przez ipubLi!k:ację Ludwika Zwier
kowskiego IW iksiążce wydanej przez niego pod •tytułem „Ko
'Zaczyzna", a potem w zbiorze pośmiertnym wydanym przez 
jego syna Władysława Miokiewicza. 

'Ludwik Zwierkawski dyr.Ylgował wydziałem wschodnim 
;kancelarii politycznej księcia Adama Czartoryskiego. Książę 
Adam dał mu ten list do skopiowania i .wciągnięcia do archi
wum, mówiąc: 

„Mickiewicz ma za s<>bą 7lllpełną prawdę, ale cóż chcesz, 
Zamoyski przedstawia ·katolicyzm polsiki, magnate;rię i z.wiązek 
z Zachodem, Czajkowski lud prawosławny, słowianizm i zwią
zek ze Wschodem. Zamoyski chce zachować status quo poli
tycmy i s<>cjalny społeczeństwa 'polskiego, Czajkowski chce 
powrotu do przeszłości, do której kiedyś należeliśmy wszyscy, 
bo i moja rodzina należała kiedyś do Kościoła wschodniego 
i do swobód gmirmych słowiańskich. Można by ·wiele powie
dzieć i za, i przeciw tak jednemu, jak drugiemu". 

Mtchal Cza:lkowskt (Mahmed Sadyk Pasza): 
„Moje wspomnienia o wojnie i854 roku." 

w-wa 1962 Wyd. MON 
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Tomasz Lubieński urodził się 10 IV 1938 r. w Warszawie. 
U:kończył filologię pol<ską na Uniwersytecie Warszawsk~m, stu
diował równiei histmię. Debiutował w 1955 r. na łamach 

ty.godntka „DzJś i Jubro" jako 1poeta. W latach 1961-1962 
przebywał we Frarncji. W latach 1962-19,70 był członkiem ze
społu redakcyjnego miesięcznika „Polska". Od roku 1970 był 

członkiem redakc ji t y;godnika „Kultura". Wydał m.in. tom 
opowiadań „OwiC'zenia" (1962) i dwa eseje historyczne „Bić się 
czy nie bić? O polskich powstaniach" (1978) oraz „Czerwono
biały" (1'983). Jest autorem sztuk: „Gra" (1959), „Stare byki" 
(1964), „Zegary" (1968), „Koczowisko" (1974), „ówiczenia z anio
łem" (1976). Prapremiera „Koczowiska" odbyła się we wroc
ławskim Tea~rze Pol!Skim w reż. Tadeusza Minca (1979). 
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