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!\ ~!CHAŁ SIERGIEJEWl CZ LU IN. Krótkie kalendarium. 

(wcdł ug starego styl u) 

18 grudnia 1787 - urodziny Michała Siergiejewicza Łunina, p:ra\:-
ciopodobnie w Petersburgu. 

1792 - śmierć Fiedosji Nikiticzny Łuninej, matki M. S. Lunina. 

1803 - początek służby wojskowej. 

1805-1815 - slu:lba w pulku kawalergardow. 

20 listopada 1805 - --- bi rze udzwl w l.iitwie pod Auskrlilz, w któn•j 
ginie jego mlodszy brat Nikita 

1812 - uczestniczy we wszystkich głównych bitwach \ <>jny N::i
rodowej. Za Borodino otrzymuj złotą szpadę z napisem „Za odwagc:" 

1813-1814 - uczestniczy w europejskiej w:,:pruwit! armii rosyj
skiej. 

14 wrześda 1813 - zwolniony ze służby z rozkazu Aleksandra I 
i na własną prośbę. 

1816 - udział w pierwszym stowarzyszeniu dekabrystowskim -
Związku Ocalenia. Wysuwa pierwszy w dziejnc:h dekabrvzmu proj kt 
carobójstwa. 

10 września 1816 - razem z H. Augerem wyjeżdża z P l r~burga 
d0 Francji. 

1817 - śmierć OJCa Sergiuszu Mich:tjlowicza Łunina . Powrót do 
Rosji. 

1818-1821 - uczestniczy w dekabrysto\· kim Z\\iązku Dobn Pu
blicznego jako czlonek-założvciel i cz lonek Dumy Głównej. 

1818-1819 - opracowuje w tormiC' testmrwntów projekty W'/ZWO

lenia swoich chłopów 

1819 -- nabywa przybory do litog1af1M::tni· ula potrzeb fajnego 
~towarzyszeniu. 

1822 - powrót do służby wojskowej. 

1822-1824 - służba w Polskim Pułku Ulanów w Słucku. 

1824-1825 - służba w Warszawie w charakt rze dowódcy szwa-
dronu lejbgwardii Grodzieńskiego Pułku Huzarów. 

9 kwietnia 1826 - aresztowany w Warszawi 
Kwiecień - lipiec 1826 - ~lcdzlwo i s4d. 
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2 lipca 1826 - zaliczony przez Na.i\Yyższy Sąd Kryminalny do 
drugiej kategorii (śmierć polityczna i bezterminowa katorga, skrócona 
nJ. tępnie do dziesiqciu lat) . 

1826-1827 - uwięzienie w twierdzy w Sweaborgu. 

1827-1828 - u\vięzienie w zamku wyborskim. 

1828-1830 - katorga w Czycie. 

1830-1836 - katorga w Hucie Piotrowskiej. 

Czerwiec 1826 -- wyjscie na osiedlenie do wsi Uryk koło Irkucka. 

Hl36 18'10 - nupisanie i rozpowszechnianie „Listów syberyjskich". 

1838 - praca nad 11PoS"zukiwaniem lustorycznym". Zakończenie 

,.Poglądu na rosyjskie tajne stowarzyszenie od 1816 do 1826 roku". 

Wrzesic11 1838 - zakaz korvspondencji nH przec1qg roku. 

1839 - opracowanie „Analizy raportu tajnego Komitetu Sledczego 
z 1826 roku" (wespół z Nikitą Murawiewem). 

15 wrze,:;nia 1839 -- 1 grudnia 1839 - 16 stycznia 1840 - przesyła 
przez okazje WOJ praee siostrze Katarzynie Uwarow w celu ich roz
rowszechniema . 

1840 - kończy ,,Pogląd na sprawy polskie". Napisał „Ruch społecz
ny w Rosji". 

Luty 1841 - donos P. N. Uspieńskiego o nielegalnej działalności 
Lułlina dociera do Mikołaja I i Benckendorffa. 

27 marca 1841 - powtórne aresztowanie M. S. Łunina w Uryku. 

1841-1845 - uwięzienie w Akatuju. Tajna korespondencja z Woł
końskimi. 

3 grudnia 1845 - śmierć M. S. Łunina w Akatuju, zgodnie z wer
\ią oficjalną - na apopleksję. 
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NATALIA Z POTOCKICH 

Pamiętam ostatnie nasze 
spotkanie na krużganku N-skie
go pałacu. Było to jesienią, wie
czorem, przy chłodn j deszczo
wej pogodzie. Ona miała na so
bie czarną suknię z taft·, nn 
szyi zloty łańcuszek, na ręku 

bransoletkę wysadzaną szma
ragdami z wizerunkiem pradzia 
da - obrońcy Wiednia. Jej 
dziewczęce spojrzenie błądził0 

dokoła, jak gdyby wodząc za 
kapryśnymi załamaniami srebrnej taśmy mego huzarskh:go dolmanu 
W milczeniu schodziliśmy krużgankiem w dół; ni' trzeba nam było 

słów, aby zrozumieć się nawzajem. Wydav.ału się zamyśloną. Głęboki 
smutek przezierał przez dwoisty blask młodości i urody, jako Jedyny 
dowód doczesności jej istnirnia. Zbliż~rwszy się do gotyckiego okna, uj
rzeliśmy w oddali Wisłę: żółte fale rzeki pokryte był~- pienistymi pięt
nami. Po niebie mknęły szar obłoki, padał ulewny deszcz, drzewa 
w parku kołysały się \Ve wszystkie strony. Owo pi::iruszenie w przyro
dzie bez widocznej przyczyny jaskrawo odbijało od otaczającej na · 
ciszy. Ona odmówiła Ave Maria, wyciągrn;ła do mnie r~kę i z.nikła„. 

M. S. L NIN 

„Ona" - czyli Natalia Potocka , wnuczka ministra, spokrewnionego 
z ostatnim królem polskim. 

Nić sympatii 7. rosyjskim oficerem mogła się zawiązać w czasie 
jego służby w Warszawie, to znaczy w latnch 1824-1825. Potock:i 
:niala ::;iedemnaście lat, Łunin trzydzieści siedem„. 

Nie wiemy, co położyło kres ich znajomości. 
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Z LISTU DO SIOSTRY ... 

Ave Maria! Moja Droga I Droga! Wkrótce mmi czwart · rc•k mego 
\'. ygnania. Zaczynam odczuwać wpływ syberyj ·ki go pu.:;tkow1a: brak 
'''Ykształcenia i wrogie oddziaływanie klimatu. Stopniowo zaciera się 
w mej pamięci zmy:;l estetyki. Na prózno szukam go w książl•ach. 

w dziełach sztuki, w widzialnym, otaczającym mni świ i . Pięknem 
jest dla mnie bajeczna legenda, symbolem gracji - nieodgeidniony 
hieroglif. W glębinie kazamatów sen mÓJ był pełen po tyckie 'O nie
pokoju: teraz jest spokojny, ale zniknęly widzenia i wrażenia. Wyra
zując myśl, znajduję dowody na potwierdzenie prawdy; jednakże slo
\\a, które przekonuje bez dowodów, nic kreśli już pióro moje. Czasa
mi pragn akordu, odcienia, ry u, słowa; czasami chciałbym zniszcz ·ć..· 

owe formy krępujące kontakty umysłowe i świadczące o naszym 
upadku. 

Dla pełni bytu mego brak mi poczucia niebezpieczeństwa. Tak czę
sto stałem oko w oko ze śmiercią na polowaniu, w pojedynl·u, w bit
·wach, w walkach politycznych, że niebezpiecz ństwo stało się przy
zwyczajeniem, koniecznym warunkiem rozwoju mych zdolności Tutaj 
nie ma '1icbczpieczeń. twa. W czółnie przepływam Angar~. ale j"j fale 
są spokojne. W lasach spotyk m rozbójników; proszą o jałmużnę. 

Cisza zalegająca w tak ich okolicznościach przystoi może motłochowi, 
k1óry wlecze się siłą inercji i lubi z.itrzymywać: się, by odpocząć p) 
drod~ 0 • Ja, przeciwnie, pr.1gnę zakończyć: wędrówkę, przduoczyć gra
nicę oddzielającą nas od sławn eh istot, zaznać spokoju, Jakim się one 
r.nkoszują znając pełnię Prawdy. 

Ziemshi swą misj wypełniłem . Przeciskając się wśród motło ·ht , 
pnwi działem to, co wiedzieć winni moi rodacy. Pozostawinm pisaninę 
r. ą prawnym mym spadkobiercom myśli, jak Prorok pozosta\:ił swóJ 
pluszcz uczniowi, który wymienił go nad brzegi m Jordanu. 

Żegnaj . Twój kochający brat. 

M. S. L ' f!'; 
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Uwarowa - do Dubelta. 17 wrze „nia 1845 roku z Berlina do Peter
f.burga: 

Miłościwy Panie Leoncjuszu Wasiljewiczu! Ośmi lana naszym spot
kaniem u hLabiny Kankrin, mojej kuzynki, a także łaskawym obej 
sciem ze mną Jej Cesarskiej Mośc i podczas pożegnania z okazji wyjaz
du Jej C:..sarskiej Mości z Berlina w roku ubiegłym, ośrn iclam się 

znowu niepokoić Jaśnie Wielmożnego Pana prośbą o ulżenie losO\vi 
mego nieszczr~snego brata, o co ośmielałam SiG już niepokoić Jaśnie 

Oświeconego hrabiego Aleksego Fiodorowicza Orłowa w roku ub1eg
l~rm, jednakże nie otrzymałam odpowiedzi. 

Prośba moja dotyczy tego, by miłosierdzie Jego Cesarskiej Mości 
objęło również brata mego, zamkniętego już piąty rok w akatu jskim 
więzieniu, i aby zezwolono mu powrócić na mi jsce jego poprzednie
go osiedlenia. 

Proszę przynajmniej powiadomić mnie, czy żyje jeszcze mój brat 
i czy dostarczono mu książki stanowiące jedyną pociechę w jego odo
i;obnieniu ... 

Dubelt do Uwarowej. 5 października 1845 roku: 

Hrabia nie raczył uznać za możliwe trudzić Najjaśniejszego Pana 
uniżonym raportem w tej sprawie. 

l!warowa do Mikołaja I . 12 października 1845 roku: 

Wasza Cesarska Mo "c! 

Z trwogą w sercu o 'rnielam się pa· c do :,tóp naJwiększego z monar-
1.:hów ... W imię Chrystusa, Boga wszechmiłu1ącego i wszechwybaczają
cego błagam o przeniesienie na pO\\TÓt brata mego ~ akatujskiego 
więzienia na poprzednie mieJsce osiedlenia, by wskrzesić nowego Ła
z.trza do życia, skruch~c i pracy po czterech latach odci~cia od wszel
l·:ich kontaktó'v z ludźmi... 

Na li::.ci<· tym widnieje rezolucja Orłowa: „N i cm oż li we. Naj
wyższej zgody nie udzi !ono." 
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„Jak to? C'zyżb:·śnn· h~·'1 sądzeni?" - ,~·krzyknął jed n z dekabrystow, 
kiedy skaz.m~·ch prz~·prowad.1:ono, aby o~!osić im w.,·rok. W rzeczy samej, 
:::ądu nie b •o w Rosji ni• 'Chciano słyszeć w o·,vym czasie o brytyjsklch wv
myslach - przvsięglych. adwokatach, prokuratorach. Na cóż, dopnwd•. cala 
ta procedura sądowa, s: om w tok11 śledztwa uzyskano już caly niezbc;dny ma
teriał dowodnwy, w dr•datku na1 i ;any w wic;kszQŚCi wlasnoręcmic prze7. sa
mvch oskanonych? Wystarczy 1111 dać ..i!da ich spraw · niechaj potwic rrlzą lub 
odwołają te swoje własnor<;czme spisan zeznanio . Do świadomości wic;kszo'ci 
<iekabrysló v nie zdążyło n::iwct dotrzeć, że tu właśnie jest sąd - nic czytając 
złożyli swój podpis. 

.J1ki. mic 1i zrcszt1 zrtdat ,.norma! ief(o ~ du" koro właśnie w,·suwan ie t;i
kiego żadan ia stawiano im. nlil"d7.Y innymi jako znrzut? Mikołaj T wielki 
książc Michał czy Tatisz<'1.Cw b libY szczerze zdumicni, gd\"b\" słyszeli. 7e ich 
sad jPst w iflkim~ stol"nin nie'"lelnowartościowy wsz.'lk askari.on ·eh nic tyllrn 
oskarżano, at"' d::iwano im t •i: moi.ność us rawiedliwienia się. 

"łzeczY'viście - dawano. 
Któryś z „cywilów" - Goticvn, nn rirzykł:id, albo Speraóski - z latwościn 

mr"1glby snuć rozw:iżaniri ii. dla kai.cł ·i::o lnnNW ::.ndn (jawn l'.lO. z n utralnymi 
przysięi::lymi, adwokatami itp.) musialaby istnieć pods awa pra\l·na, w Rosji 
zaś nikt nie uch:vli! kodek.su Aleksego Michajłowicza z roku ln49, który prze
widuje karę śmierci za . zrśćdzicsiąt trzy rodzaje przestc:pstw. Nikt nie uch,·
lil też Statutu Piotra Wi !kiego, a wcdlu.g niego kara śmierci grozi za sto 
dwanaście rodzajów przestc:ostw. Zgodni" z tymi pradawn ·mi aktami prawn~·mi 
niemal wszystkich dekabrystów należulolw posiać na szafot. Wynikało stąd, że 

przy samowładztwie bezprawie lep ze jest od nicjednc~o prawa ... 
W czerwcu car powołał Najwvższ_,. Sąd Kryminaln~·. którv miał wydać 

wyrok pod nieobecność oskarżonvch. Sk!;idał ie; on z sicdemdziesic:ciu dwóch 
osób: osiemnastu członków Rady Państwa. trz.vdzicstu sześciu senatorów. trzech 
osób duchownych z Synodu i piętnastu urzqdników wojskowych oraz cywil
nych, którzy otrzymali specjalne pełnomocnictwa. 

Sredni wiek członków sądu w:.-nosił około pic;ćdzicsi<:ciu piqclu lat - - dwu
krotnie wir.ce-i niili dckabr:stów; jcd•10 pokolenie sądziło dru~ic. Slu dwudzi0-
stu dwóch askari.onych. 

Od 11 do 27 czerwca Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczył Spe
rański, rozdzieliła ich w. z~·stkich na jedenaście kategorii. Kiedy przedstawi 
swój projekt sądowi, większość, rzecz jasna, przegłosuje go, nie zaslanawiajac 
się, na czyni oparto ów podział. Sperański przecież sam nic dcc~·duje o z:lliczc
niu do danej kategorii, lecz cały czas rudZ"i si~ cesarza - jakżeby wi<;c w. ·pa
dało w takim wypadku W) st<;pować z votum separatum, własnym zdaniem, 
wszczynać zbędne dyskusje? 

Dekabryści siedzą w swych celach, czekaj<JC, jak skończy si<: sprawa, 
a w pałacu odbywa się już ~losowanie. 

Rankiem 30 czerwca zaczr.to od tych. których Sperański postawił .. poza 
kategoriami", cz. li tych, których car postanowi! uśmiercić. 

Pierwszy w kolejności był Pestel ( ... ) 
Wieczorem 2 lipca, uporawszy się z pienvszq kategoria.., sąd natychmiost 

przystąpił do drugiej, do której Sperafo;ki zaliczył siedemnastu dekabrystów, 
a wśród nich Łunina. 

Druga kategoria początkowo oznaczała śmierć p o lit r cz n ą d oż y -
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w ot Il i;\ 1· at or 'i::. Niektorz}· s0dziowic c' mai•, li . j„ kan ·m.it.:rci lfla t.l"<;h. 

ł:l<" rych rzqd rue zamier1.,1 I usmiercać. Z11••ILZ l sic: tPż bardziej litościwi. W su
mie jednak, jak lo zwykle bywa, przyj<;to prupozycJ omisj1 h.\\ .ilifikacyjnt:j ( ... ) 

Michał Łunin. Dwaj senatorowie - Bolgru·s~.i i Ka„ dajl w - zaż.<\d di ulań 
nie zwykłej kaźni, lecz ćwiartownnia. Dla zaliczo:iych do drugit'!J kategorii nikt 
J• si.cze takiego wyroku nie ż.9dal; widaC: Lun in cz. ·mś ich . zczci:!ólo ie ubódł. 

Z:i. karą śmierci dla Łunina glosuje jcszc.ze os iemnastu sc;dziow· dw.1j generało
wie - Baszucki i Bistrom - nalef(ają na rozstrzelanie (ka1.ń wojskowa), sze
~1.astu - na wyrok śmierci, jaki przewidziano dla pienvsz·~j kategorii ( ... ) 

ł...uniti ich ruzju<;zyl: b} moż.e wypicranietn ·i<> '·sz}. lkici.;o, ironi:i, a. moi.e 
tym, ..:e tak d!u1•0 chronil go Konstant, i nic mo„nn go lJylo z niejsc:a aresi.to
waL. S osrćd szcsccLicsic:ciu jeden sc;dziów d\ u nastu opowil. „dało . ie; za su
rowsz;1 k· rą dla Lunina, a przecież. naw t zaliczenie go do dru •iej k,1let:urii ni<!
wr:tp!iwie Z stalob !Ili ka1.dym jawnym procesie W nil.?La \/lsł} ffi ehocby (.Z0ŚciO

W('I ,,,dz ie uz.nune za bczpod. ta wu>. 

Znaleźli sic: jednak~c ludzie, którzy dostrzegli, t • stop1e1i .,.,. it • Lw1i11 zo
stał rnwy.tony (hyc moi.c niektórzy liczyli, w w tcu sposób prZ\!>lu •1 si„~ Kon 
stantcmLt?). MoI"dwinow napisał „Pozbawić rani:1 i zesłać na Syl, •.ri1;" (zauw.u-
111y: bez pozbawienia praw stanu i bez kutorgll; w istocie proponował on karę 
l:igodniej,;zą, niźli prze\ ·idz.iano dla oslalniC'j, jcdcnaslej kategorii. Minister spraw 
zagraniczn.-ch Ncs. elrode napisał - t r z ce i a kategoria; członek l\ady 
f'ai1stwa Bolotnikow - to samo \W ogolc cz.lonhJwic nady P..iiistwa na ogól 
glosowali m'11ej surowo nilli senatorowie i urzędak.r). trzeci:i kat arię wpro
ponov. aU lei. dla Luruna dwaj senatorowie - ksi4i1; Ga urin i Mil:haJłowsk i, 

zaś Nielidow i hrahia KutnjsO.\' · czwarta, ( ... ) 

Niclalw11 było pojąć: zarówno wspólczc vm Lunir1u jak i potomkom, na 
rzym polcg;1ła zasadnicza ro:~nica pomiędzy winą Łunina, a winą, d.1jr11" na to, 
Bielajcwa l. Ten ostatlli „wiedział o zamiarzt.! carobójstwa i osohiści! b .l udział 
w buncie nakłan i ając dori. szeregowców i podoficerów". Prz-; jmo• ;anie członków 
do stowarzyswnia i urządzcme litografii, zdawać by się mo~lo, 111c powinno by 
przeważyć . osobistego udziatu w buncie i nakh1ni· ni· doń ~CrL1Wwców i pod
oficerów"', a trmc1.asem Bie!ajew zaliczony zostuJ · do znacznie lagoi.llliejs.zej 
czwartej kategorii. czyli termin odllywania k. torgi ma dwukrulni kro. ·z -. Puł
kownik A.Lksa•~dcr Murawiew zaliczony zo,tał ido jeszcze lagodniLJ•Zl'J szóstej 
kategorii, cho'" s[ormulowanie char::iktcryzujqce jc"u winę ruwniei; n·c udl.Jie1:a 
od tei;o, klórt: dulyu.ylo Łunina „llczt.!. tuil'Z l w znmiarzc ro Jstv;. nopaez 
wyrażenie z~~ody dane w roku 1817, n 1kl'.e poprzct. dzial w założeniu tajne~o 

s•owurzyszcnia, choć póżni'j całkowicie si~ "I ni o udsu.nąl, ale o t:elu ouego 
nie doniósł rządowi."" An! Komitet, ani ·~1d 1 ie r gł pn:vtoczyć tadnt! •o faklu 
na poiwiC>rdzenie tego, ii: Lunin utrz.\·m ·wal konta .tv ze stov..arzyszeniem po 
rnku 1822. Jednakże u t ·j lagodząLl!j , im: uknlit:znu.ści wyrok zupr~nic 11ie 
,.., sporni.na. 

Te.((o lipcowc!!,O wieczoru ł..unina otna\\"iano jako ost< trucgo Po uzgudnien.iu 
wyroku :;ędziowic rozeszli się, ( ... ) 

Nnstc:pnil! s1d przeszedł do „slabszni" kal •oni i wkr •:C•2 sto dw;.idzi.l!st:i.a 
dwu w~ roki był) gotowe. 
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K ord:: nator pracy :.irlystyczmd 
MONIKA KOZI.EŃ 

Kierownik techniczny 
HENRYK KOPYC1 - SKI 

Kierownicy pracowni krawiecl<ich 
IZABELA WOJCIECHOW!:iKA 
JOZEF PODYMA 

Kierownik pracowni stolarskiej 
STANISŁAW BIELENOA 

Prace mol. rskic: 
ALICJA GODEK 
CZESŁAW MAZ IARZ 

P1ace modelator1tkie 
WŁADYSŁAWA MAJEWSKA 

Prace ślusarskie 
PIOTR PANEK 

Rekwizytor 
JUSTYNA MISTERGAZI 

Główny elektryk 
WACŁAW ZMUDA 

Swiatlo 
WIESŁAW SZALIŃSKI 

Akustyk 
ZBIGNIEW KRASNY 

Brygad ier sceny 
JANUSZ LELEK 

K ierownik Biura Obsluf' i \V1dz r'1··· 
CZESł..AW DRĄG (tel. 322·3:! 

BIURO OBSŁUGI WllJZÓ\V 
tel. 320-01, 02 (centrala) 

Reprodukcje 
JER2Y PASZKOWSKI 

RC'dakcja programu 
ZBIGNIEW RYBKA 

Opracowanie graficzne programu 
KRZYSZTOF MOTYKA 

Wydawca 

CENA ZŁ 40,-

Cytaty w.1 korzystane w programie 
pochodzq z ksi <)~k i NATANA 
EJDELMA1 .'\. LU IN - ADIU
TANT WIELKIEGO KSIĘCIA KON
STANTEGO 

PAŃSTWOWY TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWil~. 
UL. TKACZOWA 7 

• 

~szybk_o 
~tanio 

)t estetycznie 
WYKONUJE USŁUGI ELEKTRYCZNE 
W ZAKRESIE: montażu 
inslalacji wcwnętnnyclt 
oraz linii kablowych 
I napowietrznych do 30 kV 

PRZEDSJĘBIOR TWO PRODUKCJI 
I MONTAŻU URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCIJ BUDOWNICTWA 
„ELEKTROMONTA2'' 
35-959 RZESZOW 
ul. ł..OWACKIEGO 20 
Tel. 375-51 
Telex 0632410 




