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Władysław Terlecki: 

W powszechnym myśleniu o historii odwołujemy się do do
świadczeń bezpośrednich, lub najbliższych. Ale takie widzenie 
prawdy historycznej jest kalekie, bo owa najbliższa rzeczywistość 
historyczna jest konsekwencją wielu ciągów nieraz bardzo odleg
łych. ( ... ) Ta odległość zaczęła mnie wciągać swoją tajemniczością 
i n1rocznością. W niej zresztą także rlojrzałem nie tylko ową ciem
ność, ale także mocne światło. Rozjaśniające widzenie świata współ
czesnego. A dlaczego Powstanie Styczniowe? Bo jest to epoka, w 
której formuje się pewien typ myślenia bliski współczesności. Bo 
wtedy przecież pojawia się inteligent polski i wszystkie jego rozter
ki. Bo wyłaniają się wówczas podział)·, które do dziś nie straciły 
swego znaczenia. Bo rodzi się wreszcie, poza potrzebą walki o utra
coną samodzielność, świadomość społecznych uwarunkowań, bez 
których te. zmagania traciły sens. No i wreszcie dlatego również, że 
podejrzana wydała mi się pod wieloma względami legenda o tej 
epoce, w której utrwaleniu literatura miała wcale niebagatelny 
udział. 

„Nurt" nr 10/1975 

WŁADYSŁAW TERLECKI ur. 18.V.1933 r. w Częst-0chowie, gdzie spędz i ! 
okupa.cję. W latach 1951-54 studiował filol-Ogię polską na Uniwersytecie 
Wr-0cławskim. Pracował jako redaktor tygodnika ka•toHckiego „Dziś i Jutro", 
·na lamach którego w 1955 r . debiu'oował opowiadaniem „Nad granicą siedzi 
diabeł". W 1956 1· . wyjazd do Warszawy zbiegł się z debiutem książkowym 
Terleckiego (tOIIll reportaży „Kocie łby") . W okresie 1961-67 by.ł redaktorem 
działu prozy w czas-0piśmie „Wspókzesn-0ść". W 1967 r. r-0zpoczął pracę w 
rect.ak.cji słuchowis1k Polskiego Radia. 

Terleciki jest autorem liczny.eh sŁuchowisk radiowych, s·ztu'k telewb:yjnych, 
scenard,uszy filmowych, a przede wszys tkim cenionym proza·ikiem. Najwi k.s zą 
popularność przyniosły mu ksiąilki histm·yczne, w których - wy1k-0rzys tując 
m-0tywy bi-0graf<ii autenty.cznych postaci - daje wyraz sw-0.jemu za intereso
waniu .PSY·chołogictną podszewką kh przeżyć i doznań (trylogia o powstani u 
stycz·ni-0wym: „Spisek", „P-0wrót z Carskiego 'Siola", „Dwie głowy ptaka" 
oraz „Gwiazda Pi-0łun" i „Zwierzęta zostały -0płac-0ne") . 

Teatry grają adaptacje jeg-0 powieści: „Odpocznij po bi.egu" - T. Po
wszechny w Wa•rszawie (1976); „Oza'l'ny romans" - T. Wybrzeże w Gdańsku 
i ·T. POilski w Pozna11iiu (1979), T . Rozmai'tości w Warszawie (1980). W grud .. 
n iu ut>-iegłeg<> rolm w Teatrze Dramatycznym m. st. Warszawy <>dbyła się 
p::apremiera „Dwóch głów' ptaka" w reż. Andrzeja Łapkkieg-0. 



Aleksander Waszkowski - dyktator 
powstańczej Warszawy 

A_l.elc5ander Wasz'kowski urodził ~ię w 1841 rdku w Ta•rnogrodzie jako syn 
Gab. iel;. - uleklas?wa_negó sz.lac~c·tca. mo~·olnie wspinającego się po sz.czeb
la.ch ~au iery urzędniczej, byłego oficera woisk polski<:h wakzą<:eg.o w powsta
niu J.istopa:dowym ,i J.u~i·i ze Stem,powsk·i'Ch. Wychowywał się w Wa,rszawie 
dakąd w. 1844 roku panstwo Was7Jkowscy prnenieśli się wraz z nim i jego 
starnzą S·IOSbrą Klotyl_dą. Mlod.y Aleksander - dumny, garnący .się .dro na
uki'. -~eda.nt:>:czny, ceniący ład :1 poo-z~dek był chlubą rndziców, którzy nie ża
łowali p1en.iędzy z,e skromne} pei:isi1 pana Gabriela na na1ukę amibi-tnego 
chł~pca. W 185~ ro.ku po ukonczenm matema•tyczno-fizycznego o.ddz·iału giiim
naizJum gu:berm~lneg,o ze względu na braik śr.c>:dków Hna1ru;.owy.c.h Waszkow
~k1 porzucił mysl o. dal~·z1ch_ studiach i .objął ;posatdę koreJ)e'tytora dizieci w 
Jednyrr: _ z . do;rnów zi1El;m1.an.sk.1ch, z k~óreJ po. kHku miesiącach zrezy,gn-0wal 
1 - dy~ponując pokazną sumą zarobwnych iPJeniędzy - udał się do Peters
bwrga, gdz,1e wstąpił na. wy.dział matema.tyczny tamtejsze.go uniwersy>te-tu 
Tu zastały g,o wypad·ki 1861 roku. · 

„Mlodz•ienie-c. goirą·c~go . pa t'.iotyZmu, silnej woli i nieugiętego char.(llkteru, 
sk~·onny .do posw1ęce1!-·1a 1 ofiary dJ.a ukochanej ojcz~ny, nie mógł d!iużej 
J?Ozostawać w dusznej atmosferze p_etersbursklieł, rzucił uniwersytet i podą
zył . . do Warrszawy. W r. 1862 wstąpił. do formuJą.cej się organizacji naro.do
W~J.„Po wybuchu powstania, w miesiącu liu.\ym, udało m,u się zabrać z Ko
misi.' Sk::irbu, z sekcji pomiarów, wielką mapę Królestwa Polskiego w 52 
sekcJa·~h , k~órą oddał Rządowi Na.rodowemu do użyiJku oowódców oddzia
łów :xi:vsfanczych„ za .. co .z~st~ł. nacwlniktiem jednego o!kręgu, .naJeżącego do 
~ W)~::lzialu <Jrg_anna{:Ji miąisk11eJ. (. .. ) Oddany całą duszą sprawie narodowej 
1 .stuz,bie dfa OJczymy, Aleks_ander Waszkowski, gdy teraz zakres jego d:z~a
łan1a si~ rozszerzył 1. dozwo•l1ł _mu p.oz•nać bliżej .sytua1cję i trudne położenie 
po\~sta.nia. !J::alk brnm. brak większych zas obów pie:-iiężnych, w.padł na myśl 
zab1 arna m/I:onów, lezących w skarb~u . Królestwa P<J!sk:iego, będących istot
ną ~wł.as:-i.::is-ci~ narodową. Myśl ta .sn; iala 01pan?wała zuipelnie umysł tego 
ene. g1cznego_ 1 pe.Jncg.o za4~ału. młodZ'!enca. Zada me to. p:·a•\Vie że nie,:Jodobne 
do. \:~,k<Jnani~ dia z;vy;kłeJ ~·1ary. człow, ick~,. dla Waszko1wskiego, ktÓ:y, pa
~zią ~~ - z~ m~sl Jak~s .n'.e zraza! się t~udn?scia1:ni, jakie się przeds.\awiaJy w 
J~j u: ze .• zyw,1stn1e:-i 11u. me wydawa1ło SH~ memozliwY'm, b)"le iść ś:nlialo. ener
g1cz~i~ 1 rozważnie do ce~u. Myśl o ce~u, który byłby tak dJ.a ojczyzny poży
tecz ,1y.rn' do.da wala r_nu. o , u~hy, a de1".iza młodości: „mierz siły na zamia.ry" 
- za·c;,, trza!~ pewnosć 1 Z\y·iekszała wiarę. że zamiarów do k·ona." (J.K.J.). 

. W ostatmc.h dn!ach .maJa 1863 r?'ku roz1poc~ął pertra.kta<:je z bezpośredni
.mi zwierzc~mkarni ska,rbca - kasJerem Stanisławem Ja•nows1kim i ko•ntr<J
~e.:em St1ł:msławem ~ebdą . . „Obad·wa.j , ludzie wysokiej za.cnoś.ci i poczciwo
sc·:~ na . ~i:_rwszą , mysl t~.k.iego .czyn.u s~ruc~lelj. PrO!J,XlZycja wydala się im 
ta,_, pot we .. na, tak nara•z.a.iącą ich u-czc1wosć, godzącą w świętość zlożone j 

przysięg•i .sll\lżbowej, że nie chcieli nie tylim mówić o tym, ale nawet słu
chać. ; samą pr.o.pozycję uważa1l1i za wyrządzoną im krzywdę i miewagę". 
(J .K.J.) Po dług<ich wahaniach zdecyd<Jwali się na ro-z,patrze:1ie sprawy. Te
ra·z w plan rabunku Wa·szlkowslci w.tademniczył jeszcze trzech wożny-ch , któ
rzy „jak cala masa i.u.du warszawskiiego w owym cza.sie, przeję-ci aż do głę
bi serc uczuciem pa.triotyzimu, bez wielkiego nawet na.poru, uznając ten czyn 
za konieczny dla dobra ojczyzny, zgodtzi1i się" (J.K.J.). Argumente:n, który 
osta•tecznie zjednał wszystkic-h · dła śmiałego zamiaru Wasz.kowskiego było 
obi:eca•niie całej pią'tce uła,twienia naltY'chm<ias'towego wyjazd.u za granicę oraz 
,przek·azania im o.d,poW1iednich fundu·szy tak na wyjazid, ja.k i na pobyt za 
gr·anicą z rodzinami. 

Za·opatrz<Jny w dorobione klucze, g.dyż swoich Janowski i Hebda mu nia 
wyda·1i, Waszk,owski był gotowy do realiza·c}i ,planu, na przesz.kio:dzie które
go stanęła <J,cze!ktiwana przez kasjerów zwyic.zajowa rewizja o:dbywa na w 
Ka•s·ie z końcem lub po·czątkiem każdeg<J miesiąca. Wreszcie w sobotę 6.V. 
1863 r. ,po połu·dnd·u przystąpiono do pracy. Wasz,kowski wspomaga•ny p~zez 
w.oźny,ch otwor·zył zamek skarbca, następnie wynosił pieniądze do sieEi w 
lewym pawilonie gmachu, skąd odnoszono je, przechodząc prze'l wielki dzic
dz·iniec przed pałacem, d<J zamówionej d·OTOż.k1i. Was zkowskie.mu pom ·~ al 
niejaikii CzaTnecki - geometra z Koimisjl Skarbu. Jego udział „był k<Jniecz
.nym, bo ilekroć z kasy w większej ilośoi wywoi<Jn.o pieniąd-;:e, robi ono to 
zawsze w.o·b-Oc jednego z urzęd'ni,ków, który ludz~om wynoszącym work i lub 
,paczk1i towarzyszył w mundurze przez korytane, gd zie sta.Ja w ar ta" (T.B.l. 
Zabór pieniędzy powtórzono jeszcze 8 .i 9.VI. Jak podaje Wa·szkows ki zra bo
wano 3 600 OOO rb. (470 500 rb. w biletach bankowych, 3 087 500 .rb. w li.;tach 
zastawnych, 42 OOO rb. w zł·o C'ie). Ja,nowski i Hebda jeszcze 6.VI. o\TZ y:na
li po 24 OOO złp i niezwł<i<:znie op.uścili W0an;zawę . Woź:1i dostaH po 30 OOO 
zip. Dwóch udało się do Pary:i.:a, zaś trzeci spóźnił się tn poc:ąg i w przy
stępie strachu i ro zpaczy popełn i ł samobójstwo. Wa·sllkcwsk i pozos tał w kn1-
ju. Nie musiał s·ię obawiać, gdyż był nik·omu .nieznany. W śledztwie pro wa
dzonym przez nadzwyczajny sąd wojenny winą obarczono zbiegłych za gra
n.ice. 

Zdobyte przez Waszkowskieg<J pieniądze nie zostały nakżycie spo ży tk :iwa
ne. Rząd Narodowy nie skorzystał z pro,po•zycji kilku ba :1kierów, któr zy b z
intere::. ownie of ia rowali swoje usługi w wymianie listów zastawnych na go
tówke. „Ty:nczaisem Towa·~zystwo Kredy'1;owe przyparte do muru sp· r:.ume
rów listów zastawnych zabranych z Kasy Głównej ogło si ło i cg ro.:nn ·urna 
od razu zami·e n iła się w stos pergam inu bez żadnej wa.r to ści" (T.B.). Na 'l

trzeby pows ta,nia można więc .było użyć jedynie zabraną w nie·w:el.' -. ic j il -
ści gotówkę i kupony bieżące. 

O in'cja1t·c1rze śmiałeg·o prne,dsięwdęcia Rząd za:pom :1iał, nie wy-nag:·cdz 'J. a 
go wyiszym stan<Jwis kiem w hierarchi'i organizacji powslańczcj, na co p ze 
cież ten niezwykle ambitny mlodzien•ie-c musiał liczyć. Otn :ymal je jyni c 
4 OOO rb. i polecenie o,puszczenia Wa·rszawy, którego nie wykona ł. P·ien iądze 
oczywiście przyjął, mógł naresz.cie urządózić so'bie pokój, siostrze k·~ip :ć pia
nino, a r·o.dzic-04m meble. 

We wrześniu „czerwoni" dokonali zamachu stanu i powołali nowy r<: ą d. 
który utrzymał się jedynie miesiąc czasu. Waszkowski , opozycyjnie na.,; \a
wiony wo,bec tej władzy, zrzekł się fun:kcji pias,towanej · w o;rgan.izacji. 

Do•cenH .g-0 dopiero Romuald Traugutt, powierzając mu w drugim miesiącu 
swojej dyktatury (10.XII.1863 r.) odpowiedzialne stan<Jwisko na.czelni.ka mia
sta' Wa1r.szawy. W osobie Wasikowskieg.o Traugutt znalazł wiernego i zaufa
ne.go współpracownika oraz gorliwego i o.dwa.żnego wykonaw:cę swoich po
leceń, a także„. sumiennego kasjera kontr0Jująceg10 wszeiLkie wyda1.k·i nie 
tylko organizacji. miejskiej ale i Rządu. Waszkowski zmienił struktury or
ganizacji warszawskiej, obarczając ją zadaniem zbierania nałożonych na 
mieszkańców podatków. Ograniczył zakres służbowych uprawnie!'1 wszy-



stkich urzędników, sobie rezerw.ując gł-os decy>dujący, co w praktyce oz·na
.czało sprowadzenie fun~ji naczetln<ika miasta ·a.o roli dyk'ta1tora rewolucyj
,nej Warszawy. 

Niestety przychody z tytułu poda•tków malały, zwiastując, że coraz więk
sza liczba · zmęczonej ludności była już przeciwna powstaniu. W nocy z 11 
na 12.IV.1864 r. are.sztowano T.ra1uguHa. Tym samym Rząd Naro.dowy prze
stał istnieć. W połowie maja rozwiązała się organizacja miejs.ka. Waszke>ws'ld 
został sam, ale nie zrezygnował z działalności. Wspiera•ny prze.z dwie stare 
pa•nny: Sulic.ką i Ostrawską wydawał i kolportował okolLcznościowe odezwy 
stemplowane pieczęcią naczelnika miasta. 

5.VIII. powieszono Traugutta i jeg.o czterech towarzy,szy. Wy\k.o·nanie wy
roku współcześni przyjęli jako „os ta tnią scenę jednego z aktów krwawego 
dramaitu, który zaczyna się u kolebki caratu, c·iągnie się krwawą nkią po
:P~zez dzieje RzeczyJXJs politej po rozbi.orze kraj.u, znaczy się ciągłym męczeń-

twem, a w pewnych odstępach cza.gu wybuchami ducha nar.od-owego i wal
ką ni eir ówną a zaw.sze na śmierć i życie ( ... )" (T.B.). W wydanej w naikładzie 
500 egzemplarzy odezwie-nekrologu ,pod tytułem „Naczelnik Miasta Wa·rsza
wy" n ie!llgię>ty Wa~rnko·wski wzywał: „Nie lękajmy się szubienicy - błogo
sławmy ją r aezej, bo o·na jest godłem naszego zbawie :1 ia, proroctwem upad
ku despotyzmu i barbarzyństwa". Odezwa ta wywołała konsternację zarów
no wś~ód w a:··.s.za·w·iaków, jak i carskich urzędników; świadiczyla, że skoro 
.ist :1ieje na.czelnik miasta is tnieje i organizacja miejska. 

Tymczasem os.amobn i:iny Waszko1ws·ki próbowa·ł nawiązać kontakt z emi
g: acją w P.a ryhu. Mie»zkał w szopie na Solcu, w dzień chodził do kawiar
.ni, parku, bądź do znafomych, uczył się francuskiego. Był też aktywnym 
współpracow!1ikiem wychodzącego w Brukseli emigracyjnego pisma „Wytrwa
ło ść", dr u1kuj ą cego jego „Korespondencje z Warszawy" tchną.ce nienawiścią 
do rządu rosyj skieg0. 

Tymczasem były nłonek orga;iizac}i miejskiej Kazimierz Sik01rski posta
wiony prze<l Tymczasową Komi · ją S!edczą płka Tucholl'.<i skład.al zeznania 
obciążające Wa~Lk 0'\'-''3 kiego, co wiq<:ej wystą·pił „chętn ie z najmożebniejszym 
pla 'l :11 ~ chwyta n ia go". 

14.XII. policja a:-c.;z-iowała Helenę Ostrowską. Pięć d':ii później zupełn ie 
przypadko·wo zlapa:;.y został Waszkowski. W śledztwie załamał si::; . Ten ży
wy syml:>oł c iągłości r uchu powstańezeg-0, jedyny kc.nse.kwentny dzia-łacz w 
zoboję tn iałym państwie do~ze dł do wniosku, że walka zbro j;i a z wrogiem 
wy n iszcza naród, że polskie siły już się wy.czerpały. Dostrzeg ł kon,ieczność 
za,pobieżenia moi.lhvościom kontynuo•wania oporu. 26.I.1865 r. dob::owolnie 
spi ,; ał „hL~ tor.ję orga nizacji", w której objaśnil mech.a !1i•zm jej funkcjonowa
nia. nie wydając p:-z.y tym nikogo imien:1ie. Prosit Tu-cholkę o pozwolenie 
wyjśc ia na miasto w celu przejęcfa pieczęci NaczelnL~<:a Wa rs zawy, wierząc, 
że w ten sposób p„zeszkodzi dostaniu się jej w niepowolane ręce i użyciu 
do kontynuacji wa<H1:i. Po sądzo ny o chęć ucieczki zg.ody nie otrzymał. Na 
k r ótko przed śmiercią zdąży! je-szcze złożyć dob::ow ohe zeznania w obecności 
,ko ns ula angielskiego, które "powodowały, że resztki :doby'tego kiedyś skar
bu zdeponowane w londyńskim ·banku i p::zeznaczo:ie na rozwój poli'tycz'!lej 
emigracji zostałv wychne R-s j<i nnm. 

Wyro'kiem polowe"o sądu woj~.kowego Waszkowski został s..1<azany na ka
rę śmierci przez p·cwieszenie, wykonaną 17.II.1865 roku o gadzinie IO.OO ra
n-0 na stokach Cy•ta ::leli Wa-rszawskiej. 

JERZY JASIIQSKI 

W artyk'Ule wykorzystano cytaty z pamiętników Józefa Kajetana Janowskiego (J.K.J.) 
! Tomas za Burzyńskiego (T.B.) dr,ukowanych w ksią:Oce: ,,Warszawa w pamiQtniJkach 
powsta•nia s.ty.czniowego", PIW 1963. 



ZE WSPOMNIEŃ JÓZEFA KAJETANA JANOWSKIEGO 

General Trepow ( ... ) w końcu grudnia (1863 r. - przyp. J.J.), obją
wszy właściwy sobie urząd naczelnika policji w całym Królestwie, 
dokonał jej zupełnej reorganizacji. W Warszawie, pozostawiając do. 
tychczasowy podział miasta na 12 cyrkułów, ustanowił on 5 okrit 
gów, każdy pod zarządem osobnego policmajstra, a na ich czelr, 
oberpolicmajstra ( ... ) policję pomnożono do przeszło 3000 ludzi, a że 
Warszawa liczyła wówczas około 180 OOO mieszkańców, więc na każ-
dych 60 mieszkańców wypadał jeden policjant. ( ... ) 

Taka liczna policja musiała mieć coś robić, okazywać gorliwość, 
ruch, czynność - rewizje więc domowe tak w dzień, jak i w nocy, 
choćby dla przekonania się, czy oprócz właściw,ych i zameldowa-
nych mieszkańców ktoś obcy nie nocuje, były na porządku dz ien-
nym. Dawały one zawsze jakiś rezultat, bo przeciętnie kilkadziesiąt 
osób dziennie aresztowano i poddawano śledztwu. Śledztwa te do
rywcze, szczególniej osób aresztowanych na ulicy, odbywały się w 
cyrkułach. Gdy śledztwo wykryło jakieś poszlaki, silniej obciążają-
ce osobę aresztowanego, przewożono tegoż dla dalszego badania do 
Ratusza do oberplicmajstra. ( ... ) Wedle wyniku tego policyjnego I 
śledztwa albo wypuszczano zaraz aresztowanego, albo skazywano go 
na krótszy lub dłuższy areszt policyjny, albo w razie poszlak waż
niejszych przewożono wieźnia do tak zwanego więzienia na Pawia-
ku dla dalszego śledztwa policyjno-wojskowego. 

Zdarzało się jednak, że to pierwsze śledztwo policyjne było dla 
delikwenta ciężkim, jeżeli mianowicie z jakichkolwiek bądź powo
dów podjerzewano, że uwięziony zajmował ważne stanowisko w 
organizacji. U siłowano zatem już w tym pierwszym śledztwie uzy
skać od delikwenta zeznania, stwierdzające owe policyjne podejrze
nia, a gdy delikwent był opornym w zeznaniach, nie wahano się uży
wać środków przymusowych, jak bicie rózgami. Jeżeli delikwent 
był istotnie osobą ważną i jeżeli zdołano wydobyć z niego zeznania, 
to zasługa wykrycia i naturalnie nagroda spadała na palicję. Była 



więc konkurencja pomiędzy komisją śledczą policyjną a tajną komi
sją wyższego stopnia policyjno-wojskową, gdzie tortura była zwy
kłym środkiem wydobywania zeznań. (.„) · 

Drugim etapem śledczym była komisja policyjno-wojenna w 
gmachu więziennym przy ul. Pawiej, zwanym na Pawiaku. Tu 
głównym przewodniczącym był generał Rozwadowski, człowiek o 
naz11J\sku polskim, lecz o duszy moskiewskiej. Przewodniczącym sa
mej komisji był pułkownik Tuchołko. ( ... ) Znałem ( ... ) bardzo wielu 
takich, którzy przez jego przechodzili ręce, wszyscy przedstawiają 
go jako typowego inkwizytor.a, sfanatyzowanego w swoim rzemio
śle, przypominającego najwstrętniejsze postacie inkwizytorów śred
niowiecznych. Był to Małorus z naturą dziką, o umyśle tępym 
i ograniczonym, ale chytry, podstępny, zasadniczy wróg Polaków. 
Członkami komisji śledczej byli pułkownik Zdanowicz, porucz
nik Cyrański i Słupski, sędzia sądu kryminalnego delegowany. Byli 
jeszcze inni inkwirenci, którym przekazywano prowadzenie szcze
gółowych dodatkowych badań. 

W komisji tej były scentralizowane wszystkie sprawy politycz
ne, odnoszące się do organizacji narodowej. Tutaj dla wydobycia 
zeznań stosowano wszelkiego rodza.ju tortury, jak bicie, ciemnicę, 
morzenie głodem, przerywanie snu itp„ które tylko inkwizycja wy
myślić może, a które już tyle razy opisywali ci, którzy sami na 
własnej doświadczyli skórze, że ja nic nowego, nic nieznanego do
dać nie mogę. 

Trzecim etapem więziennym była Cytadela . Od chwili urządze
nia więzienia politycznego na Pawiaku węzienia Cytadeli przestały 
być więzieniami śledczymi; tu panował teraz tylko sqd wojenny. Tu 
przywożono wszystkich,· nad którymi prowadzone śledztwo zostało 
tlkończonym i rzekoma wina została ustaloną. Tu sąd wojenny roz
patrywał sprawę i orzekał ostatecznie o owej winie, i wydawał tak 
zwany wyrok. · 

Norwid: 

(przedruk z: „Warszawa w pamiętnikach 
powstania styczniowego", op. cit.) 

Oni sprawują rząd bez-osobiście, 
Miastem nieraz władną młodziki (!) 
A tłum, groźny, ich słucha uroczyście! 

To - bu n t o w n i k i ! ... 



O BRAKU DUCHA OFIARY 

„Poświęćmy nawet życie, ażebyśmy o.dzyskali ?jczyznę n.iepodległą!" -
był.o hasłem naszym. I słowa te zaczęły się st~wac czynem, oo. były .~·dg~·J
sem rozbudzonych serc kochających gorąco OJczyznę._ N1e wd.z 1a.no ''. udow 
w jakichkolwiek przeds·ięwzięciach dążących d>O uwolnienia OJczyzny. c1em1ę
żonej przeL 3 najezdników, nie było męki, śmier;i, p:·z~d _któcym1 by, ':ę 
wzdrygano, bo w głębi serc wolała Polska. nasza ~ w;; em, ia~1:'1 t'.l,k.o m -}'".a 
bolejąca odezwać się z.dolna: sy·nowie L cork1 moJe, ot? z ra.1 mo.c~1 P~;'> ·:1; 
krew a oczy z łez nie c.syichają, atom przez m<;:-d~rcow ta:· g~na. ~a ww~:.: 
a w 'końcu potrącona nogą jak pies, jeżeli z piersi \"'.ydr ze się JęK ~olesc1 
_ czyż zostawicie tak matkę waszą? Więc żyła c1en:1ęzona Polska \\ s~.1 -
cach i ożywała w czynach. Nie brakowało ducha. ofiary. Oddawano zycie, 
m ie:

1
ie mil.ość rodzi-ny za wo.lność Polski. Nie. 11czo~10 przelan7ch kro.pd 

krwi łez ani OO'lądano się na trudy. Słowem, ofiarowano v:sz.ys brn, rne ~o
czy ti~jąc tego z~ ofiarę. Pojmowaliśmy n:eświadom i e ducha o.hary i me giO
sili: ofia:·owujemy wiele, bo życie; poświęcai:ny dużo, bo m 1e_n :e. Lecz ni : 
wytrwaliśmy w tym, chociaż prz~z. chwilę dłuzeJ. w . czym trwac erze-ba· p~ z,~': 
całe żyde. czy to tera.z, kiedy cięzar 3 ohydnych _tr.onów ugn iata n.am P·"·.s 
na , zą, czy w wolnej już Ojczyźn ie, aby znowu :ue rozszarpcih zbóJe obmc -
tyc h już łzami szat matk i nasze). . 

S,pojrzyjmy w serca nasze i zastanowmy się, co było pr zy czyną, i:i: t .ik 
pre.dko zabrakło miedzy :rnmi d·ucha ofiary? . . . . . 

'Najpierw>zym whowajcą i k.rzewiciel~m złego Jest wróg; _a P;°tem, ~.,sa~1~ 
sobie mamy wiele d·o zarzuce:ua; ale nim s.1ę _ pow~z.ymy K1ed:, ,k{)J \\ k ... s,; 
dz i ć samy.eh siebie lub braci, obwiniajmy naJpie~weJ zaws ze wrog.~, co. J~r.o. 
sz3tan chciałby 'O'iecznie wieść na s na pokuszerne. Jez r""L s,ę pr~y'."n ::t !cm:. 
do wi ny, nie mówmyż: trzeba ~ t1m zamilczeć, bo _;vrog.i na: wysrn1~Ją, i :1 i ~ 
wołajmy na wszys tkie strony swiata: Ot-o tylu o::h ct;ip cow. \\.pr~w~zie m~n:\ · 
ale wic cej Eczymy szlachetnych, o d Boga w_ybrn:1ych. N:e Bog ich Wj b . ał 
-· to Polska, która ich wyka rmi\3. krwią ~\·coJą, płacze \". ich sC'rcach. A p~d
b w:·ogi zamilk '1ąć mus zą, bo się p~zernżą, że -o s ądznvszy ,:arny,ch sie o1e 

dzi ałamy .potem skuteczniej. . . . " ·d , 
w:·o;a przyciśnij nogą jak węża, a światon: rzu~ usmie~h pe~en wz„a1 . ':!; 

Jes teśn{'y na ziemi polskiej, na zie,mi własneJ, w . swi~tym, gdzi~. tyle ;f_1,~· 
soełnio~o _ więc nie pi·zed wrogiem, nie przed .sw1a ,cm, ale p . zed Pv.I.~ ,,,, ą 
u~padniimy na kolana i bijmy się w piersi wola,Jąc: ~rze,bacz ci am, ~at."o: 
JJ.ośmy grzesz:1i! A potem idź,ci1y od domu do do_~"Il.u i _bez ?błudy m.o:v„11~. 
prawdę jedni drugim w oczy. O l_xaku_ c:iucha ·ofiar! n1~ n:ow:n! sł.o ,\ a :1".:; 
Brak nam d1ucha ofiary! rozpacza,Jąc meJako, ale u :; uw:iJmj powodj, kto.e 
zabiły ducha ofiary - i ta'.-1:_: . . . . ,_. . , .,; ,· 

Jcż.eli spo·tka.sz idąc znajomego i zaządasz ode!1 ia:-..ieJrkolw.e.-:. P"in:o.cy -~~ 
s,prawie Matki-Ojczyzny, a 0:1 się b:;dzie wy:r:awial, ze wróg_ czuwa r. mo.,~ 
""O za udział wtrą c :ć do więzie 11ia, to powiedzze mu w oczy, ze P<J:flY i gl_u
~i zarazem. Bo· nawet w rodz·inie, jeżeli powierzy bra.t brat~ Lub _sio~tra ~1~
strze jaką tajemnice, to się o ni.ej i mat.ka rodzol'.-a me, dow~e. a Jakze m g -
by się wróg dowiedzi.eć, który Jest gorszy od. naizawz1ęts~e.J, macochy. _I .. P_O
wtórzyw.s zy mu: Podły ty je.>teś! Nauc~ go, Jak_ m_a ~alozyc pęta na !ęzyk. 
a.żeby zerw&ć kajdany z rąk. \ViE:C on się lęka więziema za czyn dla OJ.czyz-

ny, a chodzi skrępowany jak niewoJnik, dlatego że nie umie mi<lczeć. I nie 
chce rozwiązać ust i głosić bole-ść matJki, a skomli jak pies i skacze w takt 
szatańskiej muzyki wroga, Inni znowu wołają: Za mało czasu wolnego ma
my, lub - mamy rodziny. Mówcież tak.im także w oczy, że są paso-ży.ci, że 
targają wnętrzności Ojczyzny, własnej mabki. Plwajci.eż im w o.czy! Niechaj 
ośle,pną, kiedy nie chcą widzieć krwi sączącej się z ran matki, a w1i·dzą jedy
nie własne zyski. 
Są i tacy, którzy mówią: Któż zaręczy, że będzie lepiej, straciliście już du

ż.o, a nic nie wy.konali, i jeszcze: Kto tam stoi na czele„. Kiedv tam zinowu 
<;Jo czego p'.·zyjdzie, cala sprawa l.liPadła itp. Spytajcież tych, co "s·ię tak kręcą 
Jak cho.rąg1e·wiki .za powiewem wiiatru, o ich zdanie, co myślą na przyszłość 
r<?bić? To odJ>ow1edzą, że nic. Powiedzą, że myślą dalej spać, jeść, pić, usy
piać i znowu się podnosić, ażeby tra.wić, albo powiedzą, że źle były plany 
ułożone l1ub źle wyikonane. Ślepe to sowy, latały niegdyś, gdy 1m się zdawa
ło, że to noc, bo nie czuli bijących serc, które porywały za so.bą, oni robiU 
wtedy nawet ofiary, nie żalowaili trudów, ale czy.nili, jaik czynią sowy spło
szone w nocy _rykiem lwa. Gorsi jeszcze są c·i, którzy uśmiechając się l.l!przej
mie do zaszczytów nadanych im lub spodziewanych od którego z 3 katów 
k·rępują.cych Polskę dać byli zmuszeni grosz jaki na odbudowanie tej Ojczyz
ny, której się zaparli. Za;przańcom tym należy się po.ga·rda i niech z us1t do 
ust przelatują ich nazwiska z przydomkiem: Zibóje, bo stają się wi:nni zbrod
ni .naj.st·ra:szniejszej na ziemi, bo zabijają własną matkę. 

I są ~eszcze odszczepieńcy innego rodzaju, a ci sądzą. że ażeby być Po
laikiem, dość jest być ka'tołi!kiem. I spowiadają się często i przyjmują Sakra
ment Ołtarza, a są przecie tak cza,rni wewnąt-rz i obbudni, ja:ko na pozór 
wydają się biali. 

Są i dusze szlacihetne, którym nie brakuje duc.ha ofiary. Ludzie ci z szila
chetnymi. duszami nie żałowałi mienia i dużo łez wyipłakali dla Ojczyzny, 
ale stracili nadzieję. O, bracia szlachetn4 i cierpiący! Nie liczcie za wiele 
lat i i'.o.dzin wypędzimy '\vrogów, ale czujmy serca i działajmy, jako działać 
wypada tym, w których Polska żyje. Wszakże Polska żyje we krwi naszej, 
a rozbudźmy je-no d:ucha of•iary chętnego do najcięższych trudów, to czy la·t 
2 czy 10 zbiegną jak jedna chwila i wrogów nie stanie w Ojczyźnie naszej. 

Więc. po.dly ten, co. się poważy wyliczać usługi swoje, i ten, k'tóry by li
czył kazdy krok zrob10ny na usługach ci emiężonej P.olski, i ten, który się 
usuwa od usług dla Ojczyzny, a nawet i taki nie wart się nazywać synem 
Polski, który by miał za mało d1ucha ofiary. Kto się ofiaruje, nie żąda na
grody, b'.l of ia ra jest darem se.rea, bo miłość nie da się opłacić. A czyłiżby 
chciał kt·o u o;! yszeć, ażeby mu powiedziano, że nie kocha Ojczyzny swojej? 
O. zaiste! zabiłby ,pewnie potwarcę. 

Wit;c my, Polacy, nie mówimy dlatego: ro.zbudzajmy miłość dla Ojczyz
n y, ale mówimy: czujmy serca. bo w nich ż.yje Po1lska nasza, działajmy 
chę~n_ie, a na brak d~cha ofiary nie będzi emy się us karżać zdążywszy przez 
mmeJszą połowę drogi do celu, ale prawdziwy duch ofiary okaże się w czy
nach naszych. A świątynią naszą wzniesioną z trudem, w której pokrzepimy 
ducha i uś-.\· ic;c imy wobość zbrataniem się, będzie Polska niepodQegła! 

. Ale mu.s i·:-:1''. mówić śmiało i jasno: kt{) podły - podły. Kto niegodny -
megodny Je.-: ucs! Kto słaby na d1Uchu, tego podnieść. A kto nie zechce się 
poczuć zupełnie do ofiary - temu nie poza {)Czy, nie słowami, ale w oczy 
pluńmy śliną i mó'\vmy o nim, jak o psie z<iraźliwym. 
. Prawdą i otwartością musimy i innych nawrócić. a wszyscy p'.lczują się 
Jak przedtem do obowiązku dźwigania krzyż.a i pono.::; zenia trudów dla 
Ojczyzciy. 

(Artykuł drukowany anonimowo 
w tajnym piśmie „Niepodległość" 

z dnia 1.VI.1864 r.) 



TOMASZ ŁUBIEŃSKI: 

Podjęto w Styczniu walkę o byt narocl.owy siłą słabą i co gorsz.a nier(rur
no uzbrojoną, wyszkoloną, dowodzoną. Chwila rokowała niepomyślnie: woj
skowo i politycznie. W teorii, w przygo·towaniach, w praktyce pwstańczej 

popełniano niemaJ. wszystkie moiiiwe w tej trudnąj sy>tuacH błędy. Wśród 

rnzbicia na interesy padyjne, koteryjne, klasowe, bra1kowa·ło jakiejś poważ

niejszej - kiedy mimo wszystko nie wystarcza ogólnospołeczne spoiwo pa
triotyczne - soHdarności. O którą zawsze upominali się przywódcy i poeci: 
pr.zyna.jmniej na czas bitwy. Stąd klęska narodowa tak pełna, głęboka, prze
nikająca wszystkie warstwy, grupy, mniejszości. I każdą z nich stawiająca 
wobec nowej sytua1cji. Nie udawało się w Styczniu jak i w Listo.padzie po
wierzyć pro;wa·dzenia interesu .powstańczego fachowcom wojskowym. Nie tyl
ko młodzi mężczyźni stawali prze-cl decyzją udziału. Czy iść w bój można -
nie tyle bez broni, ile bez szans? Czy najlepszą formą służenia Ojczyźnie 

jest ialk naj.prędze•j oddać jej żyde? Czy jeśli u.szło się cało z jednej, drugiej 
i dziesią1ej potyczki, należy próbować d'alej aż do wiadomego skut1ku? (.„) 

Agonia państwa podziemnego dokonywa1la się z braku powietrza, w ślepej 

kon·spiracyjnej kryjówce, g.dz·ie zamknęły je ustawicz·ne niepowodzen ia, ' .V 

atmosferze dusznej <>d podcdneń i zagrożeń . Wtedy już nie tylko pros te me
chanizmy życia działały przeciw ostatnim jego urzędnikom, a~e \VSzyiStkie 
arg.umenty z patriotycznym włącznie: żeby już nie męczyć, nie narażać ludzi 
dla eg-0.istycznego, pows tańczego, beznadziejnego honoru. Odmowa pomocy, 
donos, chocia,ż nie doczekały się nigdy usprawiedliwienia, przecież l'lnajdowa
ły okolkzności łagodzące w ogólniejszych nastrojach. Nie tyłko w o~Jojętno
śc i , zniechęceniu, ale również w uraz1e wobec powstania za to, że oh:ecało, 
rozgirzało, i nic. P-0wstańców, skoro pnegraJi, można było uznać za naciąga
czy sprawy nierealnej. Oto żądali poparcia nie mając dostatecznych da•ny-;:h 
na pod<jęde wal.ki. Wystawiali społeczeństwo na próbę zbyt ciężką, wpędzili 
pa:rządnych o.bywa tel i w d\vuznaczne sytuacje, gdzie dały o sobie Z'lł2Ć 

śmies.zne i żałosne słabości Ludzkie. Fakt, że powstańcy sami się w końcu 

do pewnego stopnia sprzeniewierzyli głoszonym zasadom ucieka.jąc się do 
przemocy, mógł być jeszcze jednym dowodem na niejasnooć, nies0Hdn-0ść ca
łego pr.zedJsięwzięcia. Na zach-0wanych dagerotypach z okresu schyłku pa
wstania widzimy twa•rze i stroje, które nie bardzo przy,pominają grottgerow
skich osiłków o czystym spoj.rzeniu. Ci o.brośnięc·i ludzie, obwie.s zeni kiepską 

bronią, walczą Już nie tyle z wojskiem ca rskim, ile z c.ałym światem. On i 
już m-0gą się nie martwić ma1kiaweli cznym zwią zikiem brzy.d•kich środków 

i pięknego celu. Ich problemy rozgrywa.ją s·ię na innym piętrze. Cel już 

praktycznie niewidoczny, pozostały tylko środki. I już nawet ;1ie do wa·lki, 
tylko dl::i jakiegoś przetrwania, któremu również brak sensu. Tylko strach, 
zatwardziała ambicja czy wiara w cud, w ogóle powstaniom potrzeb:-ie, ale 
teraz ju:l właściwie bezużyteczne, podtrzymują op()r. Nie tylko wbrew sa
mozachowawczemu instynktowi narodowemu, ale przeciwlko zwyikłej biolo
gicznej ludzkiej wytrzymałości. Społeczeństwo zmęczyło się wcześniej, ma 
dość . I nawet ci ostatni zawodowcy i fanatycy powstania muszą się ?Jasta-



nawiać, czy samobójstwo z cudzej albo i swojej ręki będzie szczególnie mile 
albo po·trzebne idei. 

Po.zostały do wyiboru tyilko postawy wobec przegranej. Ale już prywatne, 
bez moiilirwości z.biorowego stosowania. Wszystkie nie do życia, prócz może 
kapitulacji, która oznaczała de<:yzję życia na Syiberii, albo trudnej i racz.ej 
jiuż def'iinitywnej ucie<::?iki przez granicę, obławy i kordony. A poza tym: sa
mostraceńczość wiodą.ca wprost do za.głady. Przy1Padki bandytyzmu stanowią 
coi"az częściej parę przyczynowo-skutkową z faktami wydawania władzom 

powstańców. Rozpada się wśród poświęceń i łajdactwa nie ukończona jesz
cze budowla państwa podziemnego. W godzinie klęSiki kaiidy mógł sobie zna
leźć usprawiedliwienie. Ka0żdy mógł się poczuć szczegóhie ważny dla Ojczyz
ny, rodziny i siebie samego, szukać ocalenia kosztem tych, co im rzekomo 
mniej na życiu zależa0ło. („.) 

Zanim jeszcze doq>ełniła się kłęska styczniowa. powstało htwe do odgad
nięcia pytanie: czy to wszy,stko ma sens? S{pór ta•ki toczył s ię nad-pierw w 
sumieniach. Potem stał się przedmiotem długich, nocnych rozmów ro<laków. 
Ogarnął z ko·lei gazety i ksiąi.iki, na iJe było to możaiwe. w .reszcie, już na
prawdę nielegalnie, na nowych, nielegalnych zebraniach , okazał się przyidat
ny jako niedawne doświadczenie praktyczne i fillozofictne . W ten sposób, 
krytycznie czy lirycznie, Styczeń utrwalił się w pamięci narodowej . 

Pytanie o sens i szansę. szczególnie ostre w przypadku tej klęski, towa
rzyszy zresztą wszystkim pow.stani·om pols kim, bo jest natu,z-y uniwersalnej, 
dotyczy celowości ludzkiej walki dla po·prawienia świata , pożytku z przegira
nej. 

(„ .) Wolno sąd:zić, że szans nie miało żadne powstanie, wpędzały tyil!ko 
naród w coraz ciężs zą niedooę i niewołę. 

AJ.,bo, przeciw:1ie, że właśnie za rzadko się odbywały, za słabo, za mało 
radykalnie - pod społecznyim i wojsk0<wym wz,ględem. 

(„.) Fatalizm czy determi·nizm podobnego wstecz-spojrzenia jest nie fai.r: 
bo my znając dalszy ciąg, możemy sobie układać, oceniać przeszłe myśli, sło
wa, czyny, jak nam wygodniej . Aby jednak uczciwie zrnzumieć wahania 
i decyzje ludzi z tamtej epok~, nie wystairczy sądzić po rezultatach. Nawet 
fa!kty, których trz y\mać się mamy obowią2eik , zbyt wiele ciekawego nie po
wiedzą. 

Wypada zas tanowić się nad intencjami , nad tym, co ci ludzie mogH sobie 
wyobrażać, czego się spodziewać. 

I t.o nie ty1ko ci jas krawi, wybrani, mocni, którzy wiedzą , czego pragną . 

Którzy sami wyrażają się najlepiej przez własne słowa i czyny. Także ci 
zwyczajnie nieciekawi. ale tamlym niezbęd:ni, aby poddać się ich mocy. Ci 
zlęknieni zarówno obcego gwałtu, jak brahiej niesławy. Ci , co cierpią na 
brak charakteru i nie mogą , czy nie umieją, przyznać się po mc;sku , że w 
powszedniości tego jedynego żyda, jakim dysponują - wes::ileg::i, niewesołe

go, zbyt krótk iego albo przydługiego - nie dość się pr zejmują tak arcywa•ż

nymi szczegółami, jak barwa czy ilość głów herbowego narod-0wego orla. 
Ale nie przyznają się do słabości , małości, wstydzą s ię, że ktoś je wykryj.'= . 

Boją się przyznać do tego stopnia, że czasem nawet dla świętego spoko-
ju - ko·nspirują, walczą , umierają . (Toma z Lubieński , 

„Bić się. czy nie bić? ' ', Kraków 1978.) 
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W REPERTUARZE: 

Scena Duża 

Władysław Terlecki DWIE GŁOWY PTAKA 

James Joyce ULISSES 

Bertolt Brecht MATKA COURAGE 

Lewis Carroll ALICJA W KRAINIE CZARÓW 

.Tan Drda IGRASZKI Z DIABŁEM 

Lucjan Rydel BETLEEM POLSKIE 

Scena Mała 

John Murrell WSPOMNIENIE 

Akos Kertesz WDOWY czyli JAK GO KOCHAŁY 

Janusz Krasiński CZAPA 

Sławomir Mrożek EMIGRANCI 

Aleksander Fredro ZEMSTA 

Sylwester Wo:-onieck1i UPADKI BUNGA 
(wg „622 upadki Bunga" S. I. Witkiewicre) 

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH 
Sala Ks. Bogusława 
William Shakespeare MIARKA ZA MIARKĘ 

W PRZYGOTOWONITJ: 

Pam Gems DUSIA, RYBA, WAL I LETA 

Bogusława Czosnowska 
O DWÓCH TAKICH CO UKRADLI KSIĘŻYC 
(wg Kornela Ma\kuszyńskiego) 
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