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Do rąk Czytelników trafia katalog towarzyszący wystawie poświę-
conej polsko-litewskiej historii. Ekspozycja, przygotowana wspólnie 
z muzealnikami z Litwy, nosi tytuł „Wilno Mickiewicza i Słowackiego: 
tropem Dziadów cz. III” i jest pokazywana w Muzeum Pana Tadeusza 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Snujemy na 
niej opowieść w oparciu o wileńskie archiwalia filomatów i filaretów.

Składam najszczersze podziękowania Wileńskim Instytucjom i ich Dy-
rektorom: Bibliotece im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, Biblio-
tece Uniwersytetu Wileńskiego, Litewskiemu Państwowemu Archiwum 
Historycznemu, Litewskiemu Muzeum Sztuki, Instytutowi Literatury  
i Folkloru Litwy oraz Litewskiemu Muzeum Narodowemu.

Szczególnie zaś pragnę podziękować  za doskonałą współpracę Panu 
Vydasowi Dolinskasowi, dyrektorowi Muzeum Narodowego – Pałacu 
Wielkich Książąt Litewskich, oraz Panu Marijusowi Uzorce, kuratorowi 
ekspozycji ze strony litewskiej.

Dr Adolf Juzwenko
Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
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Współpraca naszego muzeum z litewskimi partnerami – szczegól-
ne wyrazy wdzięczności należą się w tym miejscu Panom Vydasowi 
Dolinskasowi i Marijusowi Uzorce – owocuje już drugim wspólnym 
przedsięwzięciem; pierwszym była zeszłoroczna, bardzo dobrze przy-
jęta wystawa rękopisu Pana Tadeusza w Zamku Wielkich Książąt Li-
tewskich w Wilnie. Dotychczasowy charakter tej współpracy pozwala 
mieć wielkie nadzieje na przyszłość, a opowieści, które moglibyśmy 
wspólnie podjąć, jest jeszcze wiele. Wystawę zrealizowaliśmy dzięki 
wsparciu finansowemu w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, któ-
rego operatorem jest Muzeum Historii Polski.

Marcin Hamkało

Szanowni Państwo, prezentujemy Wam niniejszym wystawę, którą przy-
gotowaliśmy jako źródło rozważań na temat jednego z ciekawszych i na-
dal nie dość dobrze rozpoznanych wydarzeń w historii polskiej literatury. 
Niemal dwieście lat temu w Wilnie odbył się proces filaretów i filomatów, 
którego efektem było nie tylko zdefiniowanie najważniejszych emocji 
i pól problemowych polskiej literatury romantycznej, ale w jakimś sen-
sie trwałe zakonspirowanie problemu zdrady jako konstytutywnej ce-
chy naszej narodowej wspólnoty. Kiedy niewinny bunt nieopierzonych 
studentów i gimnazjalistów doświadcza przemocy pragmatycznej rze-
czywistości, szlachetna walka dobra ze złem staje się teatrem dwu-
znacznych niuansów, niewypowiedzianych pretensji, wyrzutów sumienia 
i egotycznych gestów. Ale też indywidualnych tragedii, aktów heroizmu, 
a także niezastąpioną inspiracją dla literatury, która potrafi kształto-
wać wyobraźnię całych pokoleń. Wejściu w życie pokolenia filomatów 
towarzyszyły wielkie ambicje i wielkie oczekiwania, ale historia miała 
wobec tych chłopców własny plan. Towarzyszące im pragnienie wiedzy, 
przyjaźń, bunt, głód wolności, twórczość, wspólnota, cenzura, poświęce-
nie, upokorzenie, zdrada, wygnanie, historia i polityka – wszystko to, co 
zdarzyło się wtedy w Wilnie, a co stanowi katalog impulsów dla polskiej 
literatury romantycznej, i co napędza arcydzieła Adama Mickiewicza 
i Juliusza Słowackiego, okazuje się tymczasem dla naszej kultury za-
skakująco, uporczywie i dramatycznie aktualne. To dlatego chcielibyśmy, 
aby ta oparta na materialnym świadectwie unikalnych, przywiezionych 
z Litwy zabytków kultury wystawa była przyczynkiem do rozmowy waż-
nej dla nas tu i teraz.
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publiczności. W takich warunkach, na bazie już realizowanej wystawy 
rękopisu Pana Tadeusza, zrodził się ambitny projekt „Wilno Mickiewicza 
i Słowackiego”, nie tylko przedstawiający działalność i twórczość dwóch 
wybitnych poetów – Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, bezpo-
średnio związanych ze stolicą Litwy, ale również odzwierciadlający ów-
czesne nastroje polityczne i realia życia kulturowego. Ważnym elemen-
tem spójnym wystawy była rola osobistości historycznych ówczesnego 
okresu i ich wpływ na środowiska związane z kulturą, działalność sto-
warzyszeń studenckich oraz mniejszości narodowych i religijnych. Warto  
podkreślić znaczenie materiałów i autografów osobistych, w szczegól-
ności Adama Mickiewicza, które same w sobie budzą zachwyt zwiedza-
jących. Przeprowadzono szeroką kwerendę w wielkich zasobach zbiorów 
wileńskich placówek: Biblioteki im. Wróblewskich Litewskiej Akademii 
Nauk, Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, Litewskiego Państwowego 
Archiwum Historycznego, Litewskiego Muzeum Sztuki, Instytutu Litera-
tury i Folkloru Litwy, Litewskiego Muzeum Narodowego oraz Muzeum 
Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, z której częściowy 
materiał, interesujący i nieznany widzowi polskiemu, zostanie pokazany 
na obecnej wystawie. Na odsłonach późniejszych prezentowane będą 
w dużej liczbie pozostałe eksponaty, dotyczące historii i kultury Wilna 
pierwszych trzydziestu lat XIX wieku.

Wielkim sukcesem już teraz jest efektywna i przyjazna współpraca, cie-
płe relacje między muzealnikami i ogromna chęć aktualizowania wspól-
nej, liczącej kilkaset lat historii Litwy i Polski.

Marijus Uzorka, 2019 

Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich oraz Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu łączy krótka, ale  niezwykle 
owocna współpraca. W 2018 roku w Wilnie – przy wsparciu: muzeów, 
bibliotek, archiwów w Polsce i na Litwie – obie placówki zorganizowały 
olbrzymią wystawę „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego 
poemat Pan Tadeusz”, obudowaną szerokim programem edukacyjnym, 
wykładami oraz tematycznym oprowadzaniem. 

Niespełna kilka miesięcy po zakończeniu wspólnego projektu, Pałac 
Wielkich Książąt, zainspirowany działalnością wystawienniczą Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, a w szczególności przeprowadzanymi 
w przyjacielskiej atmosferze konsultacjami merytorycznymi z kolegami 
w Polsce, zorganizował niewielką narodową wystawę przedstawiającą 
dzieje oraz działalność kulturalną innej słynnej postaci z czasów Ada-
ma Mickiewicza – Szymona Dowkonta (lit. Simonas Daukantas). Pro-
jekt ten, zrealizowany w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, stanowił 
kontynuację nowego rodzaju wystaw o charakterze literackim, bowiem 
placówka ta rozpoczęła tym samym nowy nurt tematyczny – wystaw 
niehistorycznych. Ekspozycja dotycząca Simonasa Daukantasa, jak 
się okazało, była także pomyślną wróżbą na kontynuację współpracy 
międzynarodowej w tym zakresie, stając się zapowiedzią powrotu do 
wspólnego przedsięwzięcia z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich.

Dzięki zaangażowaniu pracowników obu placówek oraz instytucji 
współpracujących i przychylności władz, powstała idea nowego projektu 
wystawienniczego, mającego nie tylko kontynuować pracę nad wysta-
wami literackimi wspólnie, ale również prezentować bogate wileńskie 
zasoby muzealne i archiwalne, które dotąd były mało znane szerszej 
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Małgorzata Orzeł

Wilno – stolica generalnej guberni wileńskiej. 
Nieco historycznego wyjaśnienia 

Wilno, dawna stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, po upadku I Rzeczypospolitej 

znalazło się na terenach tzw. ziem zabranych, stając się w konsekwencji głównym 

miastem generalnej guberni wileńskiej (z siedzibą generał-gubernatora1), integralnej 

części Rosji. Mimo że jego rozwój zależał od kaprysów władzy w Petersburgu, to 

w pierwszym dwudziestoleciu XIX wieku, przede wszystkim za sprawą rozkwita-

jącego Uniwersytetu Wileńskiego, miało ono wielką szansę stać się znaczącym 

ośrodkiem kultury. Sytuacja polityczna w Europie pod koniec XVIII i w pierwszej 

połowie XIX wieku oraz położenie Wilna na szlaku wiodącym z zachodu Eu-

ropy do Rosji spowodowały, że od 1795 roku przechodziło ono z rąk polskich 

do rosyjskich, następnie, na krótko w 1812 roku, za sprawą Napoleona I zna-

lazło się w rękach Polaków. Po klęsce moskiewskiej trafiło ponownie, z resztą 

ziem zabranych, pod panowanie rosyjskie. Należy wspomnieć, że car Aleksander 

I, uważany powszechnie, także przez Polaków, za władcę liberalnego, wprowadził 

dla guberni zachodnich w roku 1812 prawo stanu wojennego, na mocy którego 

dokonywano m.in. konfiskat majątków byłych uczestników kampanii napoleońskiej, 

posiadających dobra na tym terytorium. Z drugiej zaś strony na mocy traktatu 

wiedeńskiego (1815) w utworzonym Królestwie Kongresowym (Polskim) powołał 

w 1818 roku Sejm i nadał mu liberalną konstytucję. Namiestnikiem Królestwa 

Polskiego w latach 1816–1826 był gen. Józef Zajączek, a głównym dowódcą wojsk 

polskich został brat cara, Wielki Książę Konstanty. Jak pisze rosyjski historyk Mi-

chaił Heller w swojej Historii Imperium Rosyjskiego: „W Rosji cesarz [Aleksander I] 

był autokratą, w Polsce monarchą konstytucyjnym”2. Zdanie to odzwierciedla 

dokładnie sytuację Królestwa Polskiego i guberni zachodnich. Mimo złożonych 

Polakom obietnic przyłączenia tych ziem do Królestwa Polskiego Aleksander I 

Plan Wilna, 1859
Wł. ZNiO
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poety zostało podzielone na dwa okresy, osiągnięte przez niego na emigracji wyżyny 

twórczości poetyckiej miały korzenie w przeżyciach związanych z czasem studiów, pra-

cy nauczycielskiej, a przede wszystkim były konsekwencją dramatu osądzonych filo-

matów i filaretów oraz prześladowań po upadku powstania listopadowego. Większość 

dzieł Mickiewicza, od debiutanckiej Zimy miejskiej (1818), Ballad i romansów (1822), 

poprzez Grażynę (1823), Dziadów część II i IV (1823), Konrada Wallenroda (1828), aż do 

Dziadów części III (1832), a przede wszystkim Pana Tadeusza (1834), wyrasta bezpo-

średnio z tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego kultywowanej w czasach studiów 

Mickiewicza przez Uniwersytet Wileński.

Juliusz Słowacki (1809–1849) z Wilnem związany był przez blisko piętnaście lat. Jego 

pierwszy pobyt tam miał miejsce już w dzieciństwie, w latach 1811–1814, i związany 

był z przeniesieniem się ojca poety, Euzebiusza Słowackiego, do Wilna celem objęcia 

katedry literatury na Uniwersytecie Wileńskim. Po śmierci Euzebiusza (1814), który 

został pochowany na cmentarzu na Rossie, wdowa wraz dzieckiem wróciła do Krze-

mieńca. Wkrótce Salomea z Januszewskich Słowacka wyszła za mąż po raz drugi, 

za profesora medycyny Uniwersytetu Wileńskiego Augusta Bécu. Juliusz Słowacki zna-

lazł się wówczas w Wilnie ponownie (1818). To tu skończył gimnazjum (1819–1825) 

i rozpoczął w 1825 roku studia na wydziale prawa Uniwersytetu Wileńskiego, zakoń-

czone w roku 1828; w tym samym roku wyjechał z Wilna. W 1831 roku poeta i udaje 

się na emigrację, by już nigdy do Polski nie wrócić.

W Wilnie Słowacki napisał poemat Arab. Wspomnienie tego miasta przewija się przez 

wiele jego utworów. W dramacie Horsztyński zobrazowane zostało Wilno z roku 1794, 

czasu powstania kościuszkowskiego, w Godzinie myśli Słowacki wspomina swoje szkol-

ne lata w gimnazjum wileńskim, przyjaźń z Ludwikiem Spitznaglem, zaś w poemacie 

Mindowe sięga do najdawniejszej historii Wilna. Jeden z najpiękniejszych poetyckich 

pejzaży wileńskich stworzył poeta w swoim wczesnym poemacie pt. Księżyc.

nigdy swoich przyrzeczeń nie spełnił. Na mocy jednak ukazu z 17 lipca 1817 roku 

powołany został osobny Korpus Litewski złączony wraz z rosyjskim korpusem re-

zerwowym gwardii z Wojskiem Polskim pod wspólną komendą Wielkiego Księcia 

Konstantego. W 1822 roku Wielkiemu Księciu powierzono także władzę cywilną nad 

guberniami zachodnimi. Paradoks tej sytuacji polegał na tym, że Królestwo Polskie, 

będące wówczas monarchią konstytucyjną, powoli zaczynało się upodabniać, co do 

zasady funkcjonowania państwowego, do guberni zachodnich, tracąc stopniowo 

swoją autonomię, zaś Wilno wraz z gubernią wileńską miało stacjonującego w War-

szawie pośrednika pomiędzy władzą guberni a carem w Petersburgu. Zawiedzione 

nadzieje wywoływały coraz większy sprzeciw Polaków zarówno w Królestwie Pol-

skim, jak i na ziemiach zabranych. Tworzone były liczne tajne organizacje, których 

celem stało się przywrócenie Polsce pełnej suwerenności.

Dwaj poeci w Wilnie

Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki spędzili w Wilnie swoją młodość.

Mickiewicz (1798–1855) przebywał tam krócej niż Słowacki, bo tylko w czasie studiów 

na Uniwersytecie Wileńskim (1815–1819), następnie po objęciu posady nauczyciel-

skiej w Kownie często Wilno odwiedzał, zaś aresztowany w listopadzie 1823 roku spę-

dził ponad siedem miesięcy w wileńskim więzieniu. 14 sierpnia 1824 roku, wyrokiem 

sądu w procesie filomatów i filaretów, Mickiewicz został skazany na przymusowy po-

byt w Rosji. Wilno opuścił 24 października 1824 roku i nigdy już na Litwę nie powrócił. 

Czas studiów, zawiązanych wówczas przyjaźni, poetyckiego debiutu i ugruntowania 

pozycji poetyckiej, stanowił dla niego epokę fundamentalną. Pierwszych dwadzieścia 

sześć lat swego życia spędził na rodzinnej ziemi litewskiej, przez resztę, tj. trzydzieści 

jeden lat, aż do chwili śmierci 26 listopada 1855 roku, pozostawał na emigracji. Życie 
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Każyńskich (następnie Wiszniewskiego) przedstawiała obraz olbrzymich 
rozmiarów. Panna Aleksandra Bécu zasiadła na wysokim tronie; piękne 
i poważne jej rysy, wyniosła nad inne kobiety postać godne były królo-
wej Babilonu, szczególnie, gdy na widok cienia przerażona pozostała, 
a za jej przykładem dwór cały (obraz był w dwóch zmianach) […]3. 

A jednak to Wilno, do którego tęsknił Adam Mickiewicz, dla Słowackiego stało się miejscem, 

z którego należy jak najprędzej uciec. W swoim Pamiętniku4 poeta zamieścił opis pożegna-

nia z Ludwiką Śniadecką5. Widzi odjeżdżający powóz z ukochaną. Ma dziewiętnaście lat, 

jest pełen ambiwalentnych uczuć, miłości i nienawiści do kobiety, która go odtrąciła, ba… 

kocha innego. Powraca do domu i tu, tego samego dnia, dowiaduje się, że nie otrzymał 

pierwszej nagrody dla najlepszego absolwenta Uniwersytetu Wileńskiego. Jest lipiec roku 

1828 – Słowacki, świeżo upieczony prawnik, świetnie zapowiadający się poeta, podejmuje 

decyzję o natychmiastowym opuszczeniu Wilna i wyjeździe najpierw do Krzemieńca, a po-

tem do Warszawy. Z Wilna, jako posag, wywozi uwielbienie dla teatru i sztuki dramatycznej.

Mickiewicz, wyjeżdżając z Wilna na zesłanie, 24 października 1824 składa w salonie 

państwa Bécu pożegnalną wizytę. Wilno było jego miejscem studiów, pierwszych mi-

łostek, debiutu poetyckiego, wielkich, dozgonnych przyjaźni, działań filomackich. To 

za tę działalność przyszło Mickiewiczowi zapłacić więzieniem i zesłaniem do Rosji.

W czasie zimy 1824 roku tą ewangieliczką były dwa tomiki6 w różową 
bibułkę oprawne, pierwszych poezyj Adama Mickiewicza, które jako no-
wość i jako niepospolicie piękne, rozrywano sobie. Powrót Taty, Kurhanek 
Maryli, Pan Twardowski, Pierwiosnek i.t.d. omal co wieczór czytane były 
w naszym salonie i zawsze słuchane z nowem zajęciem, zawsze z tem sa-
mym rozrzewnieniem”7 – pisze w swoim pamiętniku Gabriela z Günterów 
Puzynina. Była to zima spędzona przez Adama Mickiewicza w więzieniu.

Wilno – genius loci

Wileński genius loci oddziaływał mocno na całą twórczość obu poetów. Los historyczny 

skazał Mickiewicza i Słowackiego na życie na emigracji. Młodszy od Mickiewicza o jedena-

ście lat Juliusz Słowacki z Wilnem związany był w sposób szczególny. Jego ojciec, znawca 

literatury, tłumacz i pisarz, znakomity wykładowca literatury w Liceum Krzemienieckim, 

za pośrednictwem Tadeusza Czackiego otrzymuje profesorski kontrakt na Uniwersyte-

cie Wileńskim. Z tego okresu życia mały Słowacki prawdopodobnie niewiele pamiętał, 

ale z pewnością zarówno matka, Salomea z Januszewskich, jak i otoczenie, w którym 

wzrastał, utwierdzały go w przekonaniu o wyjątkowej, elitarnej pozycji społecznej ro-

dziców. Kwitnący wówczas Uniwersytet Wileński zapewniał bowiem swoim profesorom 

co najmniej godziwe warunki finansowe. Późniejsze małżeństwo Salomei Słowackiej 

z profesorem medycyny Uniwersytetu Wileńskiego, dr. Augustem Bécu, i ponowna prze-

prowadzka do Wilna pozycję tę ugruntowały. Państwo Bécu prowadzili znany w Wilnie 

salon, w którym spotykała się śmietanka towarzyska oraz świetnie zapowiadająca się 

młodzież. Bywał w tym salonie również młody poeta Adam Mickiewicz oraz przyjaciel 

Mickiewicza, a jednocześnie państwa Bécu – Antoni Edward Odyniec.

Pozycja materialna obu poetów była diametralnie różna. To, co Mickiewicz musiał zdoby-

wać pracą i talentem, Słowacki otrzymał od rodziców, którzy zapewnili mu środki do życia, 

dbali o jego rozwój intelektualny i naukę. Młody Słowacki bywał zapraszany do najlepszych 

domów wileńskich, gdzie pokazał się również, mimo młodego wieku i słabego zdrowia, 

jako znakomity tancerz, a jego przyrodnie siostry uczestniczyły w życiu wileńskich elit.

Rustem zaś za moich już czasów urządzał żywe obrazy; jeden z nich 
szczególnie wraził mi się w pamięć z roku 1823: była to królowa Se-
miramis wśród swojego dworu w chwili ukazania się cienia Ninusa. 
Obszerna scena ówczesnego teatru przy ulicy Wileńskiej, w domu 
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Czas filomatów. Czas filaretów – o procesie, 
który ukształtował polską literaturę roman-
tyczną

W tym czasie zaszedł wypadek, który jakkolwiek sam przez się mało 
znaczący, miał jednak poważne następstwa. Było to 3/15 maja 1823 
roku w rocznicę ogłoszenia Konstytucji Polskiej r. 1791. Syn hrabiny 
Platerowej […] chłopak dwunastoletni napisał kredą na czarnej tablicy 
służącej do lekcji geometrii i znajdującej się w jednej z sal klasowych 
gimnazjum: „Niech żyje konstytucja trzeciego maja!” Nauczyciel, który 
wszedł do klasy, nie potrzebując nic pisać na tablicy, nie zwrócił uwagi 
na napis. Inaczej postąpił nauczyciel języka rosyjskiego, Ostrowski. 
Który, jak tylko przeczytał napis, wnet pobiegł do generał-gubernatora 
Korsakowa, ten zaś ze swej strony posłał zawiadomienie o zajściu do 
W. Ks. Konstantego do Warszawy. Książę przede wszystkiem kazał 
aresztować rektora Uniwersytetu i przysłał do Wilna swego adiutanta 
Nesselrode, poleciwszy mu zbadać sprawę na miejscu. Przypuszczając, 
że w Wilnie wybuchła rewolucja […]. Uwięzienie rektora Twardowskie-
go nastąpiło 17/29 maja 1823 roku […] Wraz potem aresztowano 
małego Platera9 (skazano go potem na dobosza do pułku), oraz jego 
kolegów, których na drążkach przewożono pod moimi oknami9.
 

– tak opuszczający10 już po latach Wilno Józef Frank, słynny profesor medycyny Uni-

wersytetu Wileńskiego, opisał „niefortunne” wydarzenia, które zapoczątkowały falę 

aresztowań wśród młodzieży polskiej.

Wspominane wyżej gimnazjum było słynnym gimnazjum wileńskim i podlegało pod nad-

zór Uniwersytetu Wileńskiego, podobnie jak pozostałe gimnazja guberni wileńskiej, 
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dlatego też Wielki Książę Konstanty wydał rozkaz aresztowania rektora uniwersytetu, 

profesora Józefa Twardowskiego, jako osoby odpowiedzialnej za zaistniałe wydarzenia. 

W tym to także gimnazjum uczył się w owym czasie Juliusz Słowacki, który o zaj-

ściach trzeciomajowych musiał wiedzieć. W zachowanych fragmentach Pamiętnika11 

poety, w którym opisane są zdarzenia z młodości, nie znalazły się jednak żadne 

wzmianki na ten temat. 

Autor napisu „na tablicy do geometrii” Michał Plater, uczeń klasy piątej wileńskiego 

gimnazjum, aresztowany i skazany na bycie „doboszem w pułku”, w rzeczywistości 

służył przymusowo w wojsku rosyjskim czternaście lat. Podczas walk na Kaukazie, 

w 1830 roku, został ciężko ranny szablą w głowę i powrócił do kraju obłąkany; 

wkrótce zmarł. O nim to w ustępie III części Dziadów (Przegląd wojska, wersy 390–

430) mówi Adam Mickiewicz.

Dalej wypadki potoczyły się niezwykle szybko. Kilka dni po zajściu w gimnazjum 

wileńskim na murach kościoła Dominikanów w Wilnie pojawił się napis: „Vivat Kon-

stytucja 3o Maia. Śmierć Dispotam. Day Boże, gdyby się sprawdziło!”12. Aresztowano 

uczniów gimnazjum i rektora, który został uwolniony z aresztu („odwachu” – jak 

pisze w końcowej partii swoich Pamiętników Józef Frank) po przybyciu do Wilna 

Nowosilcowa. Ten ostatni powołał komisję śledczą, odbierając tym samym rektoro-

wi prawo do wyjaśnienia zdarzenia we własnym, uniwersyteckim zakresie. W skład 

komisji weszli: radca stanu Lew Bajkow, prokurator Hieronim Botwinko, policmajster 

wileński Piotr Szłykow, sowietnik Wincenty Ławrynowicz13.

Kommisia14 śledcza złożona była z sowietnika Ławrynowicza z familii 
Żmudzkiej Polaka Moskiewskiej służbie z duszą i ciałem oddanego; 
z policmejstra Szłykowa rodem Moskala nieco z Polaczałego, który 
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umiał dłużej niż jego poprzednicy, na policmejstrostwie utrzymać 
się, ssać biednych i miasto […] z prokurora Butwinko rossianina ło-
tra i niecnoty w całem znaczeniu. […] Nie ukazy, nie prawa, nie żółta 
książeczka czyli wojenne 1812 roku prawo, nią kierowało, tylko wola 
i rozkaz Nowosilcowa15.

Wiadomości o aresztowaniach wileńskich nie zapobiegają rozszerzeniu się buntu 

młodzieży gimnazjalnej w całej guberni, od Białegostoku po Świsłocz, Kiejdany, 

Kowno, Poniewież, Kroże.

Latem 1823 roku rozpoczyna się śledztwo w sprawie dwóch Towarzystw: Naukowe-

go i Moralnego, działających w podlegającym pod Uniwersytet Wileński gimnazjum 

w Świsłoczy16.

Uczniowie badani w Wilnie i Warszawie zeznają, iż studenci uniwersytetu utworzyli 

Towarzystwo Promienistych. Józef Massalski17 przed policmajstrem Szłykowem ze-

znaje, że posiada ważną tajemnicę i jest gotów ją wyjawić Wielkiemu Księciu Kon-

stantemu. Przewieziony do Warszawy opowiada o Towarzystwie Filaretów, którego 

członkiem jest jego własny brat Edward Tomasz Massalski. Sprawa nabiera teraz 

dużego tempa, następuje aresztowanie wielu studentów, także Jana Jankowskiego18, 

u którego podczas rewizji znaleziono kompromitujące materiały, w tym wiersze 

o pornograficznej treści dotyczące carycy Katarzyny II.

Sam Jankowski znaleziony dnia 2 września [1823 roku] aresztowa-
ny. W papierach jego znalazły się brudne wierszydła, które on dla 
swojej robił satysfakcji, i protokuły dawnego towarzystwa nauko-
wo-moralnego w szkole Świsłockiej przez kilku studentów zawią-
zanego, które z ich rozjechaniem się od lat kilku nie exystowało19.

Generał Lew Bajkow (1776–1829)
rzeczywisty radca stanu, bliski współpracownik i przyjaciel senatora Nowosilcowa. Opisany w Dziadach części III
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Początkowo Jankowski zachowuje się w śledztwie dzielnie, niczego nie wyjawia, 

ale zagrożony oskarżeniem o zdradę stanu, w wyniku znalezienia u niego kom-

promitujących materiałów, ujawnia przed komisją śledczą istnienie Towarzystwa 

Filaretów, wskazując na Mickiewicza, Jana Czeczota20, Teodora Łozińskiego21, ks. 

Lwowicza22, Franciszka Malewskiego23, Jana Sobolewskiego24 i Tomasza Zana25 

jako zaangażowanych w działalność tego towarzystwa. Dodatkowo obciążył Mic-

kiewicza autorstwem Pieśni filaretów26. W wyniku zdrady Jankowskiego w nocy 

z 23 na 24 października 1823 roku aresztowano wszystkich czołowych działaczy 

ruchu filareckiego.

Stanisław Morawski (1802–1853), lekarz i pamiętnikarz, absolwent Uniwersytetu 

Wileńskiego, filareta, opowiada:

 

Było około południa. […] I katedra, i wszystkie jej kaplice były otwar-
te. Przebiegłszy wszystkie zakątki dopiero w Kaplicy Kazimierza 
świętego u podnóża ołtarza znalazłem i Zana, i Mickiewicza, i Pie-
traszkiewicza, i Czeczota, i innych gotowych co moment wcisnąć 
ręce swoje w przygotowane dla nich od kilku dni żelaza. […] Powie-
dzieli mnie jednak, że około ich domów czyha na nich policja […] dla-
tego też sobie na cały dzień i kościół, i tę kaplicę wybrali za miejsce 
schronienia27.

Zebrana w katedrze młodzież wiedziała już o zdradzie Jankowskiego. Opowiadali 

przybyłemu właśnie do Wilna Morawskiemu o śledztwie i jego przebiegu. O zastra-

szaniu aresztowanych, o brutalnych metodach śledczych. Jednocześnie Zan i pozo-

stali przywódcy towarzystw przyjęli taktykę ochrony tych, którzy pozostawali wolni, 

zakładając, że im więcej kolegów pozostanie na wolności, tym lepszej opieki będą 

mogli się spodziewać uwięzieni.

Tekla z Walentynowiczów (1801–1873)
księżna Zubow, słynąca w Wilnie z rozwiązłego życia, miała głośny romans z senatorem Nowosilcowem
Jest jedną z drugoplanowych, negatywnych postaci kobiecych w Dziadach części III
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[…] Jankowski za nieprzyzwoite i paskudne wierszydła na słuszną za-
sługujący kaźń, zagrożony ciężką karą czy pochlebnemi obietnicami 
skłoniony, wyjawił, że między promienistymi exystował tajemny zwią-
zek filaretów. Na mocy jego zaskarżenia, dnia 23 października wieczór, 
i przez noc całą powiedziono kilkanaście osób do więzienia. Zana na-
czelnika promienistych, jego braci, Adama Mickiewicza nauczyciela już 
z niepospolitego poetyckiego talentu dobrze znanego28.

Tomasz Zan, nieskazitelny moralnie, o bystrym i wzniosłym umyśle, okazał się człowie-

kiem niezłomnym, dającym przykład towarzyszom niedoli. W większości niezamożni 

aresztowani członkowie Towarzystwa Filaretów popadli bowiem w ruinę i nędzę.

 

O ich wyżywieniu potrzeba było myślić: chociaż interesować się o ich 
osoby, było nader niebezpieczno i mogło stać się przestępstwem stanu29.

Na pomoc ruszyły matki, rodziny, przyjaciele. Na rzecz aresztantów organizowano 

powszechne, tajne, spontaniczne zbiórki pieniędzy. Mimo przeciwności więźniowie – 

jak pisze Joachim Lelewel30 – zachowali pogodę ducha i zimną krew, które udzieliły 

się całemu Wilnu.

Edward Tomasz Massalski (1799–1879), filareta, tak wspomina te aresztowania:

Pochwytani w mieście lub przewożeni z kraju Filomaci, Promieniści 
i Filareci osadzani byli po klasztorach, które w Wilnie liczne i prze-
stronne dostarczyły kilkaset cel na więzienia. W każdej umieszczo-
no po jednemu, a wszędzie okna były zabielone wapnem, zabite 
z zewnątrz deskami i drzwi na zamek zamknięte. Na korytarzach zaś 
przechadzały się szyldwachy z karabinami, nie dopuszczając nikomu 
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zbliżania się do więzień i w każdym klasztorze dla zmiany tej warty 
urządzony został gatunek odwachu, pod naczelnictwem podoficera; 
oficerowie zaś mieli rozkaz zaglądać często klasztorów dla dozoru […] 
niepochwytani, natychmiast utworzyli między sobą komitet do czuwa-
nia nad tokiem zawiązującej się sprawy, żeby siebie i braci, o ile da 
się ratować. Niezwłocznie obmyślili sposoby do komunikowania się 
z uwięzionymi, a względem działań komisyi, chociaż ta postępowała 
nader sekretnie […] znaleźli drogi do odbierania dokładnych informa-
cyi, zjednawszy sobie niektórych z kancelarii Nowosilcowa. Gdyby nie 
ta przedajność urzędników w Rosyi, na którą pospolicie utyskujemy, 
często dla uciemiężonych nie byłoby żadnego ratunku31.

Kwestią najważniejszą było ustalenie zeznań. Tomasz Zan i Jan Czeczot przede 

wszystkim, oraz Adam Mickiewicz, jako członkowie Towarzystwa Filomatów, które 

było niejako promotorem działań Towarzystwa Promienistych i Filaretów, biorą 

na siebie całkowitą odpowiedzialność. W śledztwie będą podawać nawzajem swo-

je nazwiska, jako osób tworzących wszystkie towarzystwa.

 

Na przełomie 1823 i 1824 roku Nowosilcow, w większości za łapówki, zgadza się 

na zwolnienie z aresztu kilku więźniów. Wydaje się, że śledztwo słabnie, jednak 

w Kiejdanach, w tamtejszej szkole, pojawiają się ulotki i antyrosyjskie napisy.

 

Następują aresztowania uczniów, w tym młodego Jana Mollesona32. Gimnazjum 

w Kiejdanach zostaje zamknięte.

W Kiejdanach pojawiły się kartki przylepiane […] w trzeciej gdzie 
były grube na Wgo Xcia zwrócone wyrazy i odgrażające termina […] 
ze wszystka apparencią zgrozy, powołana władza szkolna, wydobyła 

Józef Chodźko (1800–1881), Pierwsza promienista majówka dnia 6 Maja 1820 roku na Popławach
Dokument podpisany: Józef Chodźko, wyznawca promienistości
Rękopis, papier, pióro, atrament
Wł. Litwa, Biblioteka Wróblewskich
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winowajców paszkwilu, na których czele był syn zacnego przełożo-
nego szkoły Moleson […] Moleson i Tyr, uczniowie Kiejdańscy, poszli 
na całe życie do kopalni do Nerczyńska33.

Prowadzone jest także dochodzenie w sprawie Opisu geograficznego i naddartego 

seksternu Teodora Łozińskiego, prac uznanych za antyrosyjskie i wywrotowe.

Na przełomie grudnia 1823 i stycznia 1824 roku do Warszawy przewieziono, za-

trzymanego w Berlinie, Franciszka Malewskiego. Nie znając ustaleń aresztowa-

nych wcześniej kolegów, Malewski ujawnia w obliczu Wielkiego Księcia Konstan-

tego istnienie Towarzystwa Filomatów, o którym wcześniej w śledztwie w ogóle 

nie było mowy. 

WKs. Konstanty:
[…] jesteś skompromitowany jako wiceprezes pewnego towarzystwa. 
Czy piastowałeś ten urząd?
– Tak, Wasza Książęca Mość.
– Powiedz mi, jak się nazywało wasze Towarzystwo? Czy nie Filaretów?
– Tak, Wasza Książęca Mość.
– Pan Nowosilcow jest w Wilnie. Śledztwo ukończone. Badam cię ostat-
niego. Cóż to za Towarzystwo Filaretów? Skąd wynikło?
– Z Towarzystwa Filomatów34.

W marcu 1824 roku z Wilna wywożeni są aresztowani uczniowie gimnazjum w Kro-

żach, którzy zostali skazani wyrokami sądu wojennego. Wywózka jest pokazowa.

Wywiezienie głównego winowajcy Janczewskiego i jego towarzyszów, 
odbyło się z niejaką uroczystością. Okuty w kajdany i na wóz włożony, 

Punkta Zapytań. Byłemu nauczycielowi Kowieńskiej powiatowej szkoły Adamowi Mickiewiczowi, 
z polecenia Jaśnie Wielmożnego Tajnego Radcy Senatora i Kawalera Nowosilcowa dane w jego 
kwaterze, 1823 roku, Novembra 19 dnia
Rękopis, pióro, atrament
Wł. Litwa, Państwowe Archiwum Historyczne
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był dobrej myśli i pokrzepiał towarzyszów, pocieszając ich, że miło 
za ojczyznę cierpieć. Innego był uczucia tłum ludu, na to widowisko 
zebrany. Szmer oburzenia, zgiełk koło mglejąćej kobiety, rumor tłu-
mionego w rozmowach głosu, przerywane były przeklęstwami kobiet35.

W maju w gimnazjach w Kownie i Poniewieżu pojawiają się antyrosyjskie ulotki. 

W Kownie zostają aresztowani i zesłani „w sołdaty” uczniowie Olszewski i Dem-

biński. 

    

W Poniewieżu na ulotkach pojawiło się wspomnienie konstytucji. Śledztwo w tej 

sprawie prowadził zastępca rektora Uniwersytetu Wileńskiego Wacław Pelikan. 

W jego wyniku aresztowano małych Więckowiczów, których oskarżono o przygoto-

wanie ulotek. Za namową Pelikana, który obiecał im uniewinnienie, młodzi Więcko-

wiczowie przyznali się do winy.

Starszy jedenaście lat liczący chłopiec, zbity, do powtórnego przyzna-
nia przyciśnięty. Stanął nareszcie przed sądem wojennym […]. Mieli 
Więckowicze ojca, który mógłby za synami przemówić […]. Utrzymy-
wać niewinność, tajemnie prześledzonego i potępionego, a to w prze-
stępstwie stanu! Byłoby siebie samego zgubić, jemu nic nie pomóc. […] 
Ojciec Więckowiczów umilkł! Sam wiek, sama znikomość wykroczenia 
i powszechne o niewinności niedorosłego dziecka przekonanie, ścią-
gnęło więcej ciekawych przy jego wywiezieniu z Wilna w sołdaty. Uro-
czystość ta przeciągnęła się nieco dłużej niż inne podobne, bo na małe 
nóżki za wielkie były kajdany, trzeba je było przerabiać36.

Śledztwo w sprawie filomatów i filaretów na nowo się wzmaga, choć z więzienia zo-

stają zwolnieni, za poręczeniem, niektórzy z filaretów. W areszcie pozostają najciężej 

Karol Raczyński (1799 – po 1860), Wileńskie przedmieście Popławy, ok. 1830
Olej, płótno 
Wł. Litwa, Litewskie Muzeum Sztuki
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oskarżeni: Jan Czeczot, Tomasz Zan, Adam Suzin37 i Jan Jankowski, za którego nikt 

nie chciał poręczyć. W maju 1824 roku za poręczeniem Joachima Lelewela zostaje 

uwolniony Adam Mickiewicz. Poeta, dla poratowania zdrowia, uzyskał zgodę na wy-

jazd do położonej nad Bałtykiem Połągi.

„Bal u Senatora”

Tymczasem z rozkazu Pelikana uczniowie Uniwersytetu Wileńskiego mieli zorga-

nizować bal dla uczczenia Nowosilcowa, „w dowód wdzięczności za jego ludzkie 

w śledztwie postępowanie”. Bal miał być składkowy, ale uczniowie niechętnie się 

odnieśli do tego pomysłu, dlatego Pelikan – jak pisze Lelewel38 – sam poszedł do 

Nowosilcowa, uprzednio zebrawszy na piśmie oświadczenia tejże młodzieży 

o chęci wyprawienia takiego balu. Nowosilcow, przyjąwszy pismo Pelikana za do-

brą monetę, grzecznie na nie odpisał i odjeżdżając do Warszawy, zabrał je wraz 

z raportami śledczymi.

Sprawa doktora Bécu39

W Wilnie – jak pisze w cytowanej broszurze J. Lelewel – powszechnie znane były 

ambicje i brak skrupułów profesora medycyny Uniwersytetu Wileńskiego Augu-

sta Bécu, ojczyma Juliusza Słowackiego i ojca dwóch córek na wydaniu: Aleksandry 

(późniejszej Mianowskiej) i Hersylii (późniejszej żony Teofila Januszewskiego, wuja 

Juliusza). Jego apetyty zawodowe i towarzyskie były nieokiełznane. Liczył na wysoką 

emeryturę, ale przede wszystkim pragnął zostać rektorem Uniwersytetu Wileńskiego. 

Te niezdrowe aspiracje i wspomniany brak skrupułów sprowadziły go na drogę delacji 

i sykofantyzmu. Było to tym bardziej przykre, że większość profesorów uniwersytetu 

Józef Peszka (1767–1831), Cesarz Aleksander I reformujący szkolnictwo wyższe na ziemiach polskich
ca. 1818
Rysunek alegoryczny. Tusz, pędzel, pióro, papier z filigranem.
Wł. Polska, ZNiO
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ojczyma, przeciwnie – uważał, że opinie te były krzywdzące. Ukazanie dr. Bécu jako 

donosiciela i lizusa musiało rodzinę Słowackiego bardzo zaboleć.

Zwiastun upadku Uniwersytetu Wileńskiego

Proces filomatów i filaretów, który spowodował zniszczenie i rozproszenie młodej 

wileńskiej inteligencji, odbił się szczególnie na znaczeniu Uniwersytetu Wileń-

skiego. Można by zaryzykować nawet stwierdzenie, że jednym z celów wytocze-

nia tego procesu przez władze rosyjskie było bezpośrednie uderzenie w uczelnię 

jako siedlisko nowoczesnej myśli naukowej, bowiem przekształcony w 1803 roku 

przez cara Aleksandra I uniwersytet otrzymywał na swoje funkcjonowanie dota-

cje rządowe, które pozwoliły na sprowadzenie do Wilna wybitnych uczonych tego 

okresu. Rozwijano i utworzono wiele nowych wydziałów i katedr, kształcono kadry 

nauczycielskie i lekarskie. Ubodzy uczniowie, jak wówczas nazywano studentów 

uniwersytetu, mogli starać się o możliwość studiowania na koszt tejże uczelni. 

Z takiej możliwości skorzystał m.in. Adam Mickiewicz.

Należy dodać, że uczniów Uniwersytetu Wileńskiego obowiązywał w czasie trwa-

nia studiów bardzo surowy regulamin, zabraniający im m.in. bywania w loka-

lach publicznych oraz zakładania bez zgody uczelni jakichkolwiek towarzystw. To 

wyjaśnia, dlaczego spotkania filomatów i filaretów miały charakter wycieczek 

za miasto, pikników czy majówek na świeżym powietrzu, zebrań w kwaterach 

prywatnych.

Ogromne znaczenie miał fakt, że obok urzędowej łaciny wiele wykładów uniwer-

syteckich odbywało się po polsku, a szczególnie intensywnie rozwijały się zagad-

nienia humanistyczne, nauka języków, historii, filozofii literatury polskiej i obcej. 

zachowała w sprawie procesu filaretów i uczniów gimnazjów guberni wileńskiej 

daleko idącą powściągliwość. Zbliżenie dr. Bécu do Nowosilcowa nie mogło być za-

tem w Wilnie dobrze widziane. Zanim jednak do tego doszło, dr Bécu zamknął swój 

wileński salon dla studenckiej młodzieży, wcześniej u niego bywającej. To właśnie 

dr Bécu zwrócił uwagę Nowosilcowa na wykłady filologiczne i historyczne na Uni-

wersytecie Wileńskim, jako mogące podburzać umysły studentów.

Wyrzekł się swoich przyjaznych stosunków i w plotkach, które do 
Nowosilcowa nosił, począł na sztych wystawiać, kolegów swoich 
Lelewela, Gołuchowskiego. Upewniał Nowosilcowa, że Lelewel mie-
wa u siebie schadzki młodzieży. Co zaś o Gołuchowskim usłyszał od 
Jana Śniadeckiego, to wiernie Nowosilcowi donosił40.

Donosy Augusta Bécu dotyczyły wielu aspektów życia młodzieży uniwersyteckiej, 

którą oskarżał o potencjalny bunt przeciwko legalnej władzy.

Kara niebios

26 sierpnia (?) / 7 września (?) 1824 roku przez otwarte okno gabinetu dr. Bécu 

wpada piorun (prawdopodobnie kulisty) i uderza w śpiącego na kanapie profesora, 

który na miejscu ginie. Rozpacz żony i córek nie ma granic. Młody Juliusz Słowacki 

współczuje z matką i przyrodnimi siostrami.

 

Sądząc z jego nienawistnej reakcji na broszurę Joachima Lelewela Nowosilcow 

w Wilnie (Warszawa 1831) oraz na III część Dziadów (1832) Adama Mickiewicza, 

w których postać Augusta Bécu została pokazana w bardzo niekorzystnym świetle, 

nie podzielał stanowiska Lelewela i Mickiewicza, oceniających negatywnie jego 
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III część D ziadów

Juliusz Słowacki, chorowity samotnik, od którego odsuwano wszystkie przykrości, 

nieszukający bliskości ani koleżeństwa, rozpieszczany w domu, musiał jednak, wspo-

minając choćby czasy wileńskiej młodości, czuć w swoim sumieniu przynajmniej 

pewien rodzaj dyskomfortu, niepokoju moralnego i ciężko mu było zapewne odpierać 

argumenty wysuwane przez jego przeciwników, w tym samego Mickiewicza. Można 

przypuszczać, że podobnych uczuć doznawał także Mickiewicz na wspomnienie nie-

udanej próby dotarcia do powstania listopadowego. Uczucia te nie zbliżyły jednak 

do siebie obu adwersarzy, toczyła się bowiem między nimi nierówna walka o przy-

wództwo duchowe, nie tylko w kołach polskiej emigracji.

 

Słowacki i Mickiewicz ponownie spotkali się w Paryżu, na krótko przed ukazaniem 

się drukiem III części Dziadów.

31 lipca 1832 […] Mickiewicz dziś przyjechał do Paryża, ale nie pójdę 
pierwszy do niego; jeżeli się zechce poznać ze mną, to dobrze… […] 
7 sierpnia. Od kilku dni przyjechał Mickiewicz. Żaden z nas nie 
chciał zrobić pierwszego do poznania się kroku […] starano się więc 
sprowadzić nas gdzie razem i poznać… Dziś zeszliśmy się na wielkim 
obiedzie… Mickiewicz improwizował, ale dość słabo […] Mickiewicz 
przystąpił do mnie i zaczęliśmy sobie wzajem mówić komplementa41.

Mimo prawionych sobie nawzajem duserów w zapiskach Słowackiego znać pewien 

sztuczny ton. Tak jakby chciał on sam siebie przekonać o autentyczności wzajem-

nego przyjacielskiego nastawienia. Nieco później napisze do matki, cytując słynne 

powiedzenie Mickiewicza, że jego poezja (Słowackiego) jest „jak piękny kościół bez 

Boga”. Nie wydaje się jednak, że Słowacki, jak chcą tego niektórzy z jego biografów, 

Jest swoistym signum, że w wyniku represji po procesie filomatów na liście 

ksiąg zakazanych znalazła się m.in. Gramatyka i stylistyka polska pióra Onu-

frego Kopczyńskiego, podręcznik, na którym pokolenie Mickiewicza uczyło się, 

jak pięknie pisać i mówić po polsku. Dymisja ks. Adama Jerzego Czartoryskiego 

z funkcji kuratora uniwersytetu i zastąpienie go Nowosilcowem uświadomiły 

wielu szacownym wykładowcom, z których kilku opuściło Wilno, że zmieniła się 

polityka Petersburga wobec uczelni wileńskiej. Zrozumieli oni także, że władze 

rosyjskie nie zważają na europejską tradycję, nakazującą rządzącym szanować 

autonomię uczelni wyższej. Proces filomatów i filaretów był tego najlepszym 

dowodem. Związani bezpośrednio z uczelnią oskarżeni zostali oddani pod ju-

rysdykcję sądów cywilnych, kościelnych lub, co gorsza, wojskowych. Naruszenie 

autonomii i integralności uczelni wileńskiej w latach 1823–1824 stało się po-

czątkiem jej upadku, przypieczętowanym ostatecznie represjami po powstaniu 

listopadowym. 

Po wyroku

Wyrok nadszedł z Petersburga 14 sierpnia 1824 roku, kończąc tym samym ciągnący 

się ponad rok proces. Adam Mickiewicz przygotowywał się do opuszczenia Wilna 

i udania się na zesłanie. W salonie państwa Bécu po raz ostatni zasiadł na kanapie 

pani Salomei. Czy złożył świeżej wdowie kondolencje, wyrazy ubolewania? Zadziwia-

jąca wizyta. Niewesoła dla gościa i gospodyni. Obecny w czasie tego pożegnania 

Antoni Edward Odyniec wspomina łzy pań, wylane nad losem zesłańców. Pani Bécu 

i Mickiewicz nigdy więcej się nie zobaczyli.
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nie zrozumiał tej wypowiedzi, raczej próbował na jej temat ironizować. W listopadzie 

1832 roku donosił matce:

W tych dniach wychodzi spod pras Panien Pinard tom czwarty Mickiewi-
cza, zawierający trzecią część Dziadów. Jeszcze jej nie znam, ale Mickie-
wicz bardzo już ostygł w poezyi42.

I w tym zdaniu jest także pewien niepokój, niepewność co do treści tego nowego 

Mickiewiczowskiego utworu. Słowacki szybko jednak się z nim zapoznaje. Jego wy-

bujała ambicja cierpi niepomiernie wobec wyszydzonej w dramacie postaci ojczyma 

Augusta Bécu. Nie był w stanie napisać o tym matce, bojąc się zapewne również, 

że prawda o Dziadach może ją głęboko zranić i poniżyć. Ukrywał ją zatem przed 

rodziną. Postanowił wyjechać z Paryża, podając matce jako powód wyjazdu znużenie 

życiem paryskim i stan zdrowia. W rzeczywistości była to jednak ucieczka. Dopiero 

po upływie roku rodzina Słowackiego, do której dotarł wówczas egzemplarz Dzia-

dów, zrozumiała ów pośpieszny wyjazd z Paryża i zaszycie się w górach Szwajcarii.

Więc wiecie o Adamie… Oh! Teraz dopiero powiem Wam, ile mnie 
kosztowało przełamanie pierwszego popędu dumy… Skorom przeczy-
tał, chciałem się koniecznie strzelać z nim […] cierpię ilekroć ludzie 
chcą zdanie moje o Adamie słyszeć… Nienawidzę go!43

Po tym wybuchu nastąpiło jednak wyciszenie. Sprzyjał temu powolny, łagodny tryb 

szwajcarskiego życia, opieka panny Englantyny Pattey i jej matki. Słowacki, uspoko-

jony, pogrążył się w pracy z wiarą, że tylko pisząc i drukując swoje utwory, wyrów-

nuje szanse w starciu z Mickiewiczem.

I drukuję bezimiennie, będzie tak równiejsza walka z Adamem44.
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roku, był pięciokrotnie badany i uczestniczył w „ocznych stawkach”, aż do momentu zesłania przebywał w więzieniu. 
Wyrokiem z dnia 14 sierpnia 1824 roku został skazany na sześć miesięcy twierdzy, następnie na osiedlenie. Razem 
z Suzinem i Zanem wyruszył do Orenburga. Na miejsce dotarł 22 grudnia 1824 roku, skierowany został do twierdzy 
Kizył, 60 wiorst od Orenburga. Twierdzę opuścił 15 maja 1825 roku. W 1826 roku uzyskał zgodę na przeniesienie do Ufy. 
W latach 1828–1829, po udowodnieniu szlachectwa, pełnił funkcję kancelisty. 13 maja 1830 roku został wyjęty spod 
dozoru policyjnego. W roku 1841 uzyskał pozwolenie powrotu do kraju. Gościł najpierw w majątku hrabiego Chreptowi-
cza (do 1844), następnie w majątku Śliźniów (1845), potem przeniósł się do majątku Wierzbowskich. Stale podupadał 
na zdrowiu. Wiosną 1847 roku udał się na kurację do Druskiennik, gdzie zmarł 11 sierpnia 1847 roku.

Teodor Łoziński (1796–?) urodził się na Wołyniu. Do Wilna przybył w 1815 roku. W latach 1819–1820 był guwernerem 
w wileńskich pensjach żeńskich pań Deybel i d’Abrowej. W 1816 roku wstąpił na Uniwersytet Wileński, na wydział 
matematyczno-fizyczny. W roku 1820 został magistrem. Od 1818 roku członek Towarzystwa Filomatów, następnie 
Towarzystwa Filaretów. Aresztowany w styczniu 1824 roku, został zesłany w głąb Rosji. Przebywał w Petersburgu, 
w Kazaniu i Wiatce. Zmarł po roku 1837 w nieznanych okolicznościach.

Ks. Józef Kalasanty Lwowicz (1794–1857), polski pijar, filareta. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim, na wydziale ma-
tematyczno-fizycznym. Po studiach uczył matematyki w Połocku. Wyrokiem z 14 sierpnia 1824 roku został pozbawiony 
na zawsze praw nauczania i oddany pod nadzór kościelny. Zmarł w 1857 roku w Dołhinowie.

Franciszek Malewski (1800–1870) urodził się w Wilnie jako syn Szymona, rektora Uniwersytetu Wileńskiego (1817–1822), 
i Katarzyny z Witakowskich. Po ukończeniu gimnazjum w Wilnie wstąpił w 1815 roku na Uniwersytet Wileński, gdzie stu-
diował prawo. W 1817 roku wstąpił do Towarzystwa Filomatów, uczestniczył również w Związku Przyjaciół i współtworzył 
Towarzystwo Filaretów. W roku 1823 został aresztowany w Berlinie i przewieziony do Warszawy, a następnie do Wilna. Nie 
znając przyjętej przez kolegów linii obrony, ujawnił istnienie Towarzystwa Filomatów. Wyrokiem z 14 sierpnia 1824 roku został 
skazany na przymusowy pobyt w guberniach oddalonych od guberni polskich. Z Wilna wyjechał 25 października 1824 roku. 
Przebywał stale od grudnia 1827 roku, a w 1834 roku otrzymał posadę metrykanta. Po sfinalizowaniu prac nad układem 
praw litewskich otrzymał nagrodę w wysokości 10 tysięcy rubli srebrem i order św. Anny oraz dożywotnią pensję w wysoko-
ści 3000 rubli. W styczniu 1832 roku ożenił się z Heleną Szymanowską, siostrą Celiny, późniejszej żony Adama Mickiewicza. 
Doczekali się pięciorga dzieci: czterech synów i córki Marii, późniejszej żony Władysława Mickiewicza. Franciszek Malewski 
zmarł w Petersburgu 10 kwietnia 1870 roku.

Jan Sobolewski (1799 lub 1800 – 1829), syn Antoniego, urodził się niedaleko Łomży w Królestwie Polskim. W 1816 roku 
ukończył gimnazjum w Białymstoku i wstąpił na Uniwersytet Wileński. Był uczniem wydziału matematyczno-fizycznego 
W latach 1821–1822 złożył egzaminy magisterskie. Należał do Związku Przyjaciół, Towarzystwa Filomatów i Towarzy-
stwa Filaretów. Po ukończeniu studiów został zatrudniony w gimnazjum w Krożach. Tu został aresztowany 6 listopada 
1823 roku i przewieziony do Wilna. Wyrokiem z 14 sierpnia 1824 roku został skazany na pobyt w guberniach oddalonych 
od guberni polskich. Z Wilna wyjechał razem z Mickiewiczem 24 października 1824 roku i w początkach listopada tegoż 
roku przybył do Petersburga, gdzie został wcielony do Korpusu Komunikacji Wodnej. Po zdaniu specjalnych egzaminów 
otrzymał nominację na oficera. W roku 1827 awansował na podporucznika. Przebywał w Archangielsku, skąd powrócił do 
Petersburga, a stamtąd w 1829 roku ponownie trafił do Archangielska, gdzie zmarł prawdopodobnie jesienią tegoż roku. 
Adam Mickiewicz dedykował jemu oraz Daszkiewiczowi i Kułakowskiemu III część Dziadów.

Tomasz Zan (1796–1855), urodzony 21 grudnia w Miasocie w powiecie mińskim, jako syn Karola i Katarzyny 
z Dylewskich, uczył się w gimnazjach: mołodeckim i mińskim. W 1815 roku wstąpił na Uniwersytet Wileński, na wy-
dział matematyczno-fizyczny. Studia ukończył w roku 1820. Utrzymywał się z dawania lekcji. Wiosną 1821 roku Jan 
Chodźko wprowadził go do masonerii, od maja tegoż roku należał do wileńskiej gminy Towarzystwa Patriotycznego. 
Aresztowany w nocy 23/24 października 1823 roku. Wyrokiem z 14 sierpnia został skazany na rok twierdzy i stały 
pobyt w Rosji. Wywieziony z Wilna razem z Suzinem i Czeczotem 10 października 1824 roku, do Orenburga przyjechał 
22 grudnia 1824, stąd został wysłany do twierdzy Kizył, gdzie umieszczono go początkowo razem z przestępcami 
kryminalnymi. Pod odbyciu kary osiadł w Orenburgu. Tu w 1831 roku organizował orenburskie muzeum przyrodnicze. 
W roku 1837 przyjechał do Petersburga. Po powrocie z zesłania zamierzał osiąść w majątku Puttkamerów. W 1841 roku 
uzyskał urzędowe pozwolenie na powrót do stron ojczystych. W roku 1846 ożenił się z Brygidą Świętorzecką, z którą 
miał czterech synów, z których najmłodszy zmarł. Przez ostatnie lata życia był nauczycielem w szkole oszmiańskiej. 
Zmarł 7 lipca 1855 roku.

Por. Archiwum Filaretów. Listy z więzienia, zebrał, opracował i wstępem opatrzył Zbigniew Sudolski, Warszawa 2000.

Przypisy 
Generał-gubernatorami Wilna (litewskimi), od upadku I Rzeczypospolitej do wybuchu powstania listopadowego, byli 
kolejno: Nikołaj Repnin (1794–1798), Boris de Lacy (1798–1799), Iwan Goricz (1799), Michaił Kutuzow (1799–1801), 
Leontij von Bennigsen (1801–1806), Aleksander Rimski-Korsakow (1806–1809), Michaił Kutuzow (1809–1812), 
Aleksander Rimski-Korsakow (1812–1830).

Michaił Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2005, s. 525.

Gabriela z Günterów Puzynina, W Wilnie i dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815–1843, Kraków 1990, s. 73.

Por. Juliusz Słowacki, Listy do matki, Lwów 1899.

Ludwika Śniadecka (1802–1866), córka Jędrzeja Śniadeckiego, wielka młodzieńcza miłość Juliusza Słowackiego, 
odjeżdżała na Krym w poszukiwaniu ciała swojego ukochanego, rosyjskiego oficera Włodzimierza Rimskiego-Korsakowa, 
syna generał-gubernatora wileńskiego Aleksandra Rimskiego Korsakowa, który zginął w wojnie rosyjsko-tureckiej.

W maju 1823 roku w drukarni Zawadzkiego wydrukowano tom drugi Pozeyj Adama Mickiewicza.

Gabriela z Günterów Puzynina, op. cit., s. 60.

Chodzi tu o Michała Broel-Platera (1807–1835), syna hrabiego Tadeusza i Racheli z Kościuszków.

Józef Frank, Pamiętniki, t. 3, Wilno 1913, s. 274–275.

Profesor Frank opuścił Wilno w czerwcu 1823 roku.

Zachowany we fragmentach Pamiętnik Juliusza Słowackiego z lat młodości opublikowany został po raz pierwszy 
w 1879 roku przez jego odkrywcę Wacława Gasztowta, a następnie umieszczony jako wstęp do opracowanych przez 
Leopolda Meyeta Listów do matki (Lwów 1899). Fragmenty te nie zawierają kroniki życia poety z lat 1823–1824.

Por. Jerzy Borowczyk, Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów, Poznań 2003.

Wincenty Ławrynowicz, radca wileńskiego rządu gubernialnego, rodzony brat Szymona Ławrynowicza, zasłużonego 
pedagoga, prefekta szkoły kowieńskiej.

Cytaty z broszury [Joachima Lelewela] Nowosilcow w Wilnie, Warszawa 1831, zachowują pisownię oryginału.

[Joachim Lelewel], op. cit., s. 16.

Por. Archiwum Filomatów. Listy z więzienia, Warszawa 2000.

Józef Massalski, brat Edwarda Tomasza Massalskiego (1799–1879), filarety, członka Związku Błękitnych.

Jan Jankowski (1804–?), syn Gabriela i Anny z Łytkowskich. W roku 1819/1820 ukończył gimnazjum w Świsłoczy. W 1821 
roku został członkiem Towarzystwa Filaretów, wprowadzony przez Adama Suzina. Na spotkaniach wygłaszał tak pod-
burzające i pseudopatriotyczne wiersze, że władze zgromadzenia zabroniły mu wystąpień. W trakcie śledztwa filaretów 
załamał się i obciążył swoimi zeznaniami kolegów filaretów. To jednak nie uchroniło go od kary. Został skazany na wyjazd 
z polskich guberni. Z Wilna wyjechał 11 października 1824 roku; do Wołogdy, miejsca zesłania, dojechał 5 listopada 1824 
roku. W Wołogdzie otrzymał pracę w policji, jako tzw. kwartalny. Nieznane są ani data, ani miejsce jego śmierci.

[Joachim Lelewel], op. cit., s. 10.

Jan Czeczot (1796–1847), syn Tadeusza i Klary z Hacińskich, urodzony w Makuszycach, w powiecie nowogródzkim. 
Jeden z najbardziej aktywnych członków Towarzystw Filomatów i Filaretów. Aresztowany na początku października 1823 
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Stanisław Morawski, Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818–1825), Warszawa 1959, s. 239–240.

[Joachim Lelewel], op. cit., s. 12.

Ibidem, s. 19.

Por. ibidem.

Edward Tomasz Massalski, W celi więziennej (z niedrukowanych pamiętników), w: Henryk Mościcki, Promieniści, Filomaci, 
Filareci, Warszawa 1916, s. 92–93.

Jan Molleson (ur. ok. 1806). W listopadzie 1823 roku założył w gimnazjum w Kiejdanach organizację spiskową, aktywną 
do stycznia 1824 roku. Powziął zamiar zamordowania Wielkiego Księcia Konstantego, kiedy ten będzie przejeżdżał do 
Petersburga. Jego ojciec, prefekt kiejdańskiego gimnazjum, w związku z wywrotowymi napisami pojawiającymi się 
w mieście, powiadomił rektora Twardowskiego, ten zaś poinformował o napisach Nowosilcowa. Do Kiejdan wysłano 
komisję śledczą. Jana Mollesona aresztowano i po brutalnym przesłuchaniu odesłano pod sąd wojskowy w Wilnie. 
Matka Jana próbowała wstawiać się za synem u Nowosilcowa, ale jej próśb nie wysłuchano. W kwietniu zapadł wyrok, 
Mollesona skazano początkowo na karę śmierci, ostatecznie zamienioną na ciężkie roboty na katordze nerczyńskiej. 
Pochowany został na górze nad rzeką Szyłką, którą Buriaci nazywali „Górą Mollesona”.

[Joachim Lelewel], op. cit., s. 27–28.

Cyt. za: Juliusz Kleiner, Mickiewicz, Lublin 1995, t. 1, s. 468–469.

[Joachim Lelewel], op. cit., s. 24.

Ibidem, s. 30–32.

Adam Suzin (1800–1879), w latach 1815–1819 uczęszczał do gimnazjum w Świsłoczy. W 1819 roku wstąpił na 
Uniwersytet Wileński na wydział fizyczno-matematyczny. W roku 1820 został przyjęty do Towarzystwa Filaretów. 
Aresztowany, w śledztwie bohatersko milczał. Wyrokiem z 14 sierpnia 1824 roku został skazany na sześć miesięcy 
twierdzy, a następnie na osiedlenie. Wyjechał z Wilna kibitką do Orenburga 10 października 1824 roku razem 
z Janem Czeczotem. 22 grudnia 1824 roku przybył na miejsce, skąd zesłano go do twierdzy Kizył. Po odbyciu 
kary przebywał na osiedleniu w Orsku. W 1829 roku został urzędnikiem Komisji Granicznej w Orenburgu. W 1833 
roku aresztowany razem z Zanem i Witkiewiczem, jako podejrzany o udział w tzw. spisku orenburskim. Śledztwo 
zostało jednak umorzone. W połowie 1835 roku uzyskał urlop i pozwolenie odwiedzenia rodzinnych stron. Ożenił 
się z najmłodszą siostrą Antoniego Edwarda Odyńca i miał z nią córkę. Zmarł w Warszawie 11 grudnia 1879 roku.

Por. [Joachim Lelewel], op. cit.

August Bécu (1771–1824), chirurg, profesor medycyny na Uniwersytecie Wileńskim, od 1818 roku drugi mąż Salomei 
z Januszewskich Słowackiej, ojczym Juliusza Słowackiego. Był pierwowzorem postaci Doktora z III części Dziadów 
Mickiewicza.

[Joachim Lelewel], op. cit., s. 42–43.

Juliusz Słowacki, op. cit., s. 125–128.

Ibidem, s. 148.

Ibidem, s. 214. 

Ibidem, s. 215. 
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