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Tomasz Łubieński 

W związku z „Koczowiskiem" czytyw łem pamiętniki i pr.:i 
sę Wielkiej Emigracji z okresu wojny krymskiej. Obok 
wspomr.ień rękopiśmi nnych pełn eh blędów i kleksów, regu
laminy wojskowe, także listy i memoriały . Nasiąkając szcze
gółowymi biografa mi ludzi, k t · rzy nie odegra li samodzielniej 
szej roli history cz1 e j , s tarałem się zbliżyć do ta mtej poki., 
domyśleć ówczesnych nastrojów . 

Wiele zawdzięczam pr of . Lucj anowi Kn cowi z Biblioteki 
P olskiej w Paryżu . Profeso opowiadał mi o i.;losunkach p -
n uj ących w formacji Kozaków Otoma · c:J-ich , o nahajce „kir
korówce", Mórą podpędzano tam d cha bojowego. Pomógł mi 
wyobrazić sobie Mickiewicza, k tóry w ostatnich tygodniach 
swego życia od• • iedził obóz Sadyka . 

Interesowała mnie równi ż roślinność stepu czarnomorskie
go oraz szelesty , jak ie może wśród niej wyczyniać ia tr. 

Wszystkie naz\li iska użyte w „Koczowisku" ą autentyczne. 
Z tym, ż Ravvski, figuruj ący na dokumentach w spisie ofi
cerów, jest postacią, podobn ie jak in tryga utworu, wymyślon~. 

Tomasz Łtt bie·ński 
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Michał Czajkowski - Mehmed Sadyk Efendi c': . i; ołowy 18ó3 r. 

Na koczoivisku: 

~llĘDZY ZACHODEj\f 
I WSCHODEM 

„Koczow isk o" Tomasza Łubieńskiego, opublikowane w „Dia
logu" 1. 7· nr 11 dł ugo czekało na swoje sceniczne wejście . 

Nic dziwnego. Zawiłość m aterii h is torycznej, z której l epią się 

posb:icie i zdarz i ·a tego drama tu może odstraszyć naj odważ

niejszego. vViadomo, jaki jest s ta n no.szej \r iedzy dzisiej eszej 
o hist rii - tej p ier szoplanow j i wielkoosobowe j. Cóż do
p iero mówić o t rudnych powikłaniach t ureckiej imprezy Mi
chała Czajkowskiego - Sadyka Paszy w połowie wieku XIX . 
„Koczow ·s o" ni '2 jest, oczywiście, dramat em histor yczny m. 
Ale bez naśv.rie tlenia motywów historyczn ych, k tór eh św i t
nym znaw ą jest Łub " eński sens tego dr~unatu może pozostać 

n ieiasny dla widza . 
„Koczo\. iska" op2rte jest na autentycznym zdarzen iu : wi

zycie Adam a Mickiewicza w Burgas, w kozackie j formacji Sa
dyka P aszy w październiku 1855. Kilka słów p r zypomnienia, 
k im był Michał Cza jkowski - Sndyk P asza, słowami jego 
biografki Jadwig i Ch udzikowskiej: „(„.)" swoj ą wołyńską mło

dość „wyszczwał" z char tam i n <i koniu. W 183 1 rok u poszedł 
do powsbni::i. Podobnie zaczy na się biografia w ielu ludzi 
Wielki j Emigrncj i. Ale od tego punktu idzie własną , odręb

ną drogą . Opa nowany roj eniami o kozaczyście wiern ej Pol
sce - nag le z c1alazł w sobie nie wiedzieć skąd tnl ent pisar ski 
i w krót ·i m cza sie za sypa ł rynek wydaw niczy rozchwytywa
nymi bestsellerami. („.) Z romansisty przedzierżgnął s i ę w po
lityka i konsp iratora. Wylądowawszy n ad Bosforem ja ko 
skromny agent ksi<~ cia Czartoryskiego, po kilku la t ach staj e 
s i(; zaufanym doradcą Vlysokiej Porty . Swoją działalnością 

antyrosy5ską wśród ludów słowiańskich tak zała zi za skórę 

carowi Mikołajowi I, iż ten trudzi się własnor ' Cznymi listami 
do sułtana, żądając wydalenia Polaka z Turcj i. Wówczas Czaj-



kowski przyjmuje muzułmanizm i to w sam dzień urodzin 
Mikołaja, gdy na Bosforze grzmiały saluty ~ okrętów wojen
nych. Jako muzułmanin może w Stambule pozostać. Podczas 
wojny krymskiej (1853-1856) znów przedzierzga się w żoł

nierza. Na czele sformowanego przez siebie pułku Kozaków 
otomańskich bierze w kampanii czynny udział - docierając 

aż nad Prut. I oto człowiek, który wszystkie swoje twórcze 
lata poświęcił walce z caratem - przyjmuje amnestię, wraca 
do kraju żeby głosić, iż to właśnie Rosja carska najpełniej 

wciela ideały Słowiańszczyzny". 

O ile z pierwszej „apostazji" - (przejścia na muzułmanizm) 
rozgrzeszyła Sadyka Paszę przynajmniej demokratyczna opi
nia, pojmując, że to tylko zmiana barwy skóry służąca spra
wie Polski, drugiej nie wyboczył mu nikt. Ale tą drugą „apo
stazją" Sadyka zajmować się tu nie ma powodu. Zasługi tego 
illegalnego, choć rzeczywistego ambasadora sprawy polskiej 
na Wschodzie umiał ocenić jego paryski mocodawca z Hotelu 
Lambert, ks. Adam Czartoryski. Jednak, jak to nieraz bywało 
i w innych okolicznościach naszej historii, znalazł się ktoś, ko
mu popularność, wpływy i znaczenie Sadyka przy Wielkiej 
Porcie były solą w oku, przy tym ktoś wpływowy - siostrze
niec ks. Adama - Władysław Zamoyski. Oprócz niechęci oso
bistych dzieliła Sadyka i Zamoyskiego orientacja polityczna -
u Sadyka: turecka i tradycyjnie profrancuska, gdy Zamoyski 
szukał z\viązków w polskiej dyplomacji nowych - z Anglią. 

Vvysiłki emigracji polskiej, zarówno jej odłamu demokra
tycznego jak i konserwatywnego, zmierzały do utworzenia 
legionu polskiego w wojnie krymskiej. Wskutek sprzeczno
ści interesów mocarstw wspierających Turcję w jej walce 
z Rosją, jak też sprzeczności między stronnictwami legionu 
stworzyć się nie udało. Co nie powiodło się stronnictwom, te
go dokonał Sadyk. Uzyskawszy dekret sułtański na formację 
kozacką (armii tureckiej) z własnych środków przystąpił do 
jej1 organizowania. ów pierwszy pułk Sadyka, zasłużony póź
niej w walkach w obronie Sil~strii składał się z wielonarodo
wej, wieloreligijnej mieszaniny ludzkiej (przysięgę składali 

żołnierze w obecności kapłanów czterech religii: katolickiej, 
12rawosławne1, mu:z;u,łma:t1slde~ i judaistycznej). Ofic;;eramt 

I 

byli Polacy, wielu żołnierzy rekrutowało się spośród Pola
ków, napróżno oczekujących uformowania legii polskiej, a 
poza tym Kozacy z Dobrudży, niedobitki Kozaków - niekra
sowców, Ormianie, Wołosi, Żydzi. Nie brakło też zwykłych 

rozbójników, uwolnionych z tureckiego więzienia za wsta
wiennictwem Czajkowskiego. Podczas gdy pierwszy pułk Sa
dyka zasługiwał się w walkach, Zamoyski wymógł na Turcji 
powierzenia mu formowania drugiego pułku Kozaków. O ten 
właśnie drugi pułk rozpoczęły się targi i niesnaski między 

Sadykiem a Zamoyskim. Z nominacji sułtańskiej wynikało, 

że Sadyk jest zwierzchnikiem wszystkich formacji kozackich, 
Zamoyski jako dowódca pułku byłby zatem jego podkomend
nym. W październiku 1855, kiedy do Burgas przyjechał Mic
kiewicz, Zamoyskiemu udało się wyłączyć drugi pułk spod 
dowództwa Sadyka i przenieść go na żołd angielski (ironia 
losu - przebieg wydarzeń na froncie i w gabinetach dyplo
matów sprawiły, że pułk ten nigdy nie oddał wystrzału do 
Rosjan). 

Adam Mickiewicz przyjechał do Burgas, gdzie stacjonowały 
oba pułki w towarzystwie księcia Władysława Czartoryskiego, 
aby łagodzić zatarg i aby z bliska przyjrzeć się nowej szansie, 
jaką przed Polską otwierała ta wojna. Był entuzjastą Sadyka 
i jego pułku, sentymenty osobiste wiązały go ze Wschodem, 
demokratyczne przekonania oddalały od Zamoyskiego. 

Czy istotnie wojna krymska była szansą odzyskania niepo
dległości? Dziś wiemy, że nie. Sprawa polska nie po raz 
pierwszy i nie ostatni znalazła się na skrzyżowaniu sprzecz
nych interesów Francji, Anglii, Austrii, Prus i oczywiście 

Rosji. Interesów sprzecznych nie do tego stopnia jednak, aby 
„opłacało się" restytuować Polskę. Mocno zachwiana Turcja, 
sojusznik najbardziej pewny z natury tego samego zagrożenia, 
chcąc zyskać swobodniejszy oddech u boku sąsiada, musiała 

liczyć się ze swoimi możnymi aliantami. Niest ety nie pierwszy 
i nie ostatni - także intrygom i zawiściom osobistym, skłó

ceniu i kunktatorstwu politycznemu Polaków trzeba przypi
sać fakt, że sprawa polska w tej wojnie była sprawą tak ma
łą. Tyle pokrótce o historii, dla jasności, czym się stała w „Ko
czowisku", 



Wszystkie postacie występujące w dramacie Łubieńsbego 
są postaciami historycznymi. Władysław Poniński i JVTikołaj 

Kamieński byli oficerami w pułku Zamoyskiego, Rawski i Kir
kor w pułku Sadyka. Nawet tytuł zaczerpnil~to z epistologra
fii tego okresu („koczowiskiem" nazwał Adampol, polską wieś 
założoną przez Sadyka w Turcji, Władysław Kościelski w li
ście do ks. Adama Czartoryskiego). Ale tu się kończą bezpo
średnie związki Łubieńskiego z historią. Biografie kilku po
staci przemodelował stosownie do własnej interpretacji dzie
jów. Tytułowe „Koczowisko" nie jest wsią, ani sielskim obo
zem kozackim, jakim przedstawiło się Mickiewiczowi histo
rycznemu. Jest to jedno wieczne teraz i wieczne nigdy pol
skich dziejów, bardziej cmentarz niż wojenny obóz nadziei, 
napełniony przejmującym poświstem stepowego wiatru potę
pieńczym wyciem nie znających celu żołnierzy, rozp3czliwym 
pytaniem: „bić się, czy nie być". 

„Koczowisko - cmentarzysko". Nieprzypadkowo chór żoł

nierzy w pierwszej części dramatu nosi osobliwe imiona: Mą
ciwodów, Gryzoni, Kłapaczy, Gęgałów - to ironiczne nawią
zanie do Sów, Puchaczy i Kruków w „Dzi::i.dach". Ale nie o 
pokarm pojednania z duchami, nie o święty obrzęd chodzi w 
dramacie Lubieńskiego, lecz o zwykłą, prostacką sytość żoł

nierskiej masy, o kawał dobrego, nie cuchnącego mięsa. Ro
mantyczna optyka „rycerzy świętej sprawy" ukazuje się w 
brutalnym świetle codzienności. Nic nie jest proste w tym 
zbiorowisku, które Wieszczowi zdało się wcieloną legendą 

Wielkiego Czynu. Podwójne są miski: osobne dla sztabu, osob
ne dla żołnierzy, podwójne sumienia ~ patetyczne słowo 
chadza z dala od brudnej nahajki „kirkorówki" ale „kirko
rówka" wdraża tłum do pojęć podniosłych. Ona jedna panuje 
naprawdę na tym głębowisku głodu, nienawiści, okrucieństwa 
i niepewności. I oto kręgi tego międzyludzkiego piekła poznaje 
Wieszcz nad Wieszcze, Mistrz ufny w świętośl~ pojęć i czynów, 
w czynów i pojęć jedność - nowy Dante. 

I któż mu będzie nowym Wergiliuszem? Naprzód Rawski, 
sprytny inteligencik zostanie przez dowódcę oddelegowany do 
intelektualnego zabawiania mistrza. Szepnie Mistrzowi słówko 
o metodach w obozie, wygarnie mu prawdę o dyplomacji, 

herbatkach demokratycznych, idealistycznych mrzonkach. Ale 
w dramacie Łubieńskiego równie jak to, co się mówi - waż

ne jest to, kto to mówi. O potrzebie prawdy mówi Rawski, 
człowiek z podwójnym sumieniem, ten który już zdobył dla 
siebie lepszą miskę przy sztabie, prowokator może? - spraw
ca „zaginięcia" AngHka, polewki okraszonej padliną? (rzeczy
wisty życiorys Rawskiego odbiega od postaci z dramatu). 
Prawdziwym przewodnikiem Wieszcza będzie Kirkor - o
prawca i policjant obozowy. To on odsłoni przed Mickiewi
czem samo dno życia nl. koczowisku, które za wsżelką cenę 
chciano przed Mistrzem ukryć. I temu bohaterowi Lubieński 
zmienił biografię. Kary chłosty i „kirkorówka" to fakty. Nie
wątpliwie, choć wyolbrzymione przez wrogów Sadyka. Burzy
ła się przeciwko nim opinia polska. Ale prawdziwy Frc nci
szek Kirkor nie przedzierzgnął sic; z oprawcy w kozła ofiar
nego, „świętego Sebastiana", jak w dramacie. Ten były oficer 
powstań listopadowego i wielkopolskief!o, wierny Sadykowi, 
choć przez Zamoyskiego nasłany dla zgoła przeciwnych ce
lów, zmarł naturalną śmiercią w roku 1865). 1\iiniejsza jednak 
o ]1i:3toryczną ścisłość - nie z historią podc jmu je Łubieński 
polemikc; w „Koczowisku" ale z legendq, z romantycznym 
mitem narodowej solidarności i zgody, z mit m świętości każ

dego Polaka w świętych szrankach polskie j sprawy. 

Tradycyjnie historiografia polska czyniła winną utraty nie
podległości albo przemoc zewnętrzną, albo błędy wewnętrzne. 
Łubieński dokonuje swoistej syntezy tych dwóch poglądów. 
W warunkach niewoli zewnętrznej powia da, myśli i czyny 
rodzą się kalekie, napiętnowane dwuznacznością prawda pod
szyta kłamstwem, pośv.rięcenie okrucieństwem i szantażem, 

idealizm trywialnym materializmem. Zdarzają sic; męczeństwa 
z przypadku i cmentarne krzyże z nahajek. Rzeczywistość 

narodowego bytu w obcym narzuconym pa11.stwie przenosi si~ 
do „państwa wolnego ducha polskiego", kształtuje je na swój 
obraz i podobieństwo, sprawia przeklęte rozdwojenie dusz 
idealizm - trywialnym materializmem. Zdarzają się męczeń
Między światem nahajki obcej i swojej, w sutej misce szta
bowca czy głodnej żołnierza, we wzniosłych ideach wieszczów 
czy w potrzebach prostackich ciał? 



Nieroztrzygalne pytania unoszą się nad stepem „Koczowi
ska" między Wschodem i Zachodem, rozpacząwa niepewność 
jest jego jedyną rzeczywistością. Niewolnika nie stać na jasne 
rozstrzyganie problemów, zaledwie starcza mu siły na obse

syjne powtarzanie pytań. 

Elżbieta Morawiec 

Mickiewicz w obozie w Burgas 

1855 

22 września ... 4 października 

Konstantynopol. Wiadomości i pogłoski o pułkach kozackich. 
Mickiewicz do A. Czartoryskiego: 

„Za przyjazd em tu powiedziano mi zaraz, iż rzecz o formacji 
polskiej była już w ministerium francusko-angielskim roz
strzygniona, a zatem i stosunek między Sadyk-Paszą i jene
rałem Zamoyskim ostatecznie wyjaśniony. ( ... ) T eraz słyszę , 

że układy z rządami jeszcze się ciągną .. . " 
„ ... nimeśmy vvyj echali do Burgas, nasłuchaliśmy się tu naj

dziwniejszych ba:jni o Sadyku i jego obozie. Ostrzegano n as, 
że tam głód, zaopatrzyliśmy się w suchary i wędlinę . Szep
tano nam, że się narażamy i możemy być napadnięci" . 

Konstantynopol. Zwiedzanie miasta . Wrażenia Mickiewicza. 
Mickiewicz do Wiery Chlustin 21.X: 

„Trzeba mieć zmysły iście demokratyczne i bardzo mocne, 
a by znieść pierwsze wrażenia wschodniego miasta. Jednakże 

szybko się do tego przyzwyczaiłem. 
( ... ) nawet nie bez pewnej przyjemności zatrzymywałem się 

w niektórych dzielnicach miasta, które mi się zdawały zu
pełnie podobne do dzielnic mego rodzinnego miasteczka litew
skiego. Proszę sobie wyobrazić na przykład plac targowy, 
pokryty warstwą nawozu i pierza, gdzie się spokojnie prze
chadzają kury, indyki i wszelkiego rodzaju stworzenia wśród 
gromad drzemiących psów. Aby jednak dostać się z tego 
placu do nas, trzeba było iść uliczkami, które wydały się tak 
prymitywne i tak malownicze, że oszczędam Pani ich opisu. 
( ... ) Zresztą zdobywam się tylko raz dziennie na te przeprawy 
poprzez kupy zdechłych szczurów i rozpłatanych kotów, po
przez Anglików spitych na umór i tureckich tragarzy, którzy 



szczelnie zagradzają obie strony uliczki; doszedłszy już nad 
Bosfor wsiada się na łódź, a że osoby, z którymi mam do 
czynienia mieszkają na wybrzeżu, moje wycieczki nie mają 
w sobie nic nieprzyjemnego" . 

6 października 

Burgas. Przyjazd Mickiewicza z towarzyszami do obozu 
Kozaków. Raport pułku II Kowków sułtańskich, złożony 9.X 
Wł . Zamoyskiemu: 

„6 przybył tu książe Władysław Czartoryski z p . Mickiewi
czem i kapitanem P;1szkowskim i ci przywieźli nam wszelkie
go rodzaju ubrania („ .) Zaraz zaczęliśmy ubierać pułk." 

6-17 października 

Burgas. Pobyt Mickiewicza w obozie Kozaków. 
Mickiewicz do A. Czartoryskiego: 

„W obozie Sadyka pa nuje porządek, a razem ochota i we
sołość. Żołnierze bardzo przywiązani do dowódcy, korpus ofi
cerów jest doborem ludzi rzadkich. Są tam i sta rzy woj skowi, 
i młodzi synowie z Poznańskiego i Polski. Wszystko zgodne 
i wszystko żyje po bratersku. Duch i ton ich dnleki od gru
bego żołdackiego hałasu i od rozlazłości salonowej. ( „.) 

Sadyk-Pasza ma sotnie różne; obok ukraińskiej są dobruc
kie i kubarl.skie. U nieregularnych Kozaków zaprowadzony 
większy rygor, wszakże widziałem, że ten rygor nie osłabia 

ich przywiązania do pułku i do dowódcy. Drugi pułk mniej 
znam, bo mieszkam w pierwszym" „. 

Pamiętniki Czajkowskiego: 

Mickiewiczowi tak się podobało w obozie, że „naprawdę 

chciał się zapi c;ać do Kozakó~ nieregularnych, utrzymując, 

że do regularnych już za stary ~ („.) Namówiłem księcia Wła-

dysława, że przywdział na siebie mundur II pułku Kozaków 
i jako ochotnik, należący do tego pułku, występował z nimi 
na musztry i na przejażdżki wojskowe". 

Mickiewicz do A. Czartoryskiego: 

„Zdawało mi się, że byłem na łonie ojczyzny, i gdyby nie 
słabość nagła, z trudnością bym wyrwał się z tego obozu." 

7 października 

Burgas. Hołd II pułku dla Władysława Czartoryskiego. 

Oficerowie II pułku złożyli Wł. Czartoryskiemu adres, w 
którym prosili go o objęcie dowództwa nad nimi. Książe od
powiedział wymijająco, uzależniając zgodę od decyzji ojca. 

10 października, środa. 

Burgas. Uczta imieninowa. 

A. Levy do Wł. Mickiewicza 20.X: 

„W dzień imienin pułkownika* I pułku była zabawa: zo
stawiono wielki stół, przy nim zasiedli oficerowie obydwu 
pułków. Pito na zdrowie Paszy, Księcia Adama, jedności dwóch 
pulków itp. Ojciec twój, Sadyk, książe Władysław , pułkowni
cy przemawiali. I ja wreszcie wniosłem toast („.) na łączność 
Francji i Polski. („.). Potem Pasza, twój ojciec, młody k ::iąże, 
pułkownicy i Francuz (tj. sam Levy) porwani zostali na ra
miona przez żołnierzy, zebranych przed namiotem, o potężne 
huarah! zagrzmiały. Ściskano sobie ręce, całowano się. Mil:dzy 
wszystkimi oficerami i żołnierzami zapanował rzeczywisty 
prąd braterski. Nastąpiły tańce kozackie„ ." 

* Dowódcą I pułku był Franciszek Kirkor, słynny ze stosowania za 
karę_ batogów,. zwanych „kirkorówkami", imieniny obchodził widoc znie 
na. s~v .. Franciszka Borgię, IO.X, skoro przypadły na okres pob ytu 
M1ck1ew1cza w Burgas. · 

Ksenia Kostenicz, Ostatnie lata Mickiewicza 
Styczeń 1850 - 26 listopada 1855, PIW, 1978 



Chorąży K ozaków 
otomańskich 

Kierownik techniczny: JERZY TACZALSKI 
Zastępca: ANDRZEJ BARWIŃSKI 
Brygadier sceny: ANTONI KOŁACZEK 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej: WŁADYSŁAWA MASZTALERZ 
krawieckiej męskiej: JERZY HELAK 
perukarskiej : ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
szewskiej: JERZY PORZYCZEK 
modelarskiej: SŁAWOMIR KALETA 
stolarskiej: JAN SZOTA 
malarskiej: TADEUSZ CHĄDZYNSKI 
tapicerskiej: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej: BRONISŁAW KROWICKI 
elektroakustycznej: HUBERT BREGULLA 

W programie wykorzystano ilustracje z książki J . Chudzi
kowskiej „Dziwne życie Sadyka Paszy", PIW, 1971 (repro
dukcje A. Hawałej). Zdjęcie Tomasza Łubieńskiego wykonał 
M. Holzman. 

Zamówienia zbiorowe na bilety dla zakładów pracy i szkół 

przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Biuro Organizacji Wi
downi, ul. Zapolskiej 3, tel. 387-89. 
Przyjmujemy zgłoszenia osobiste i telefoniczne. 

Wydawca: Teatr Polski we Wrocławiu. 

Cena: 10 zł 




