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NIEZNANY SPÓR O POBYT A. MICKIEWICZA W KRAKOWIE

W 1873 roku ukazało się w Berlinie Powstanie narodu 
polskiego w r. 1830—1831 pióra Karola Forstera1. Autor usi
łował w tem dziele przeprowadzić rehabilitację gen. Jana Kru- 
kowieckiego i apologję jego postępowania pod koniec powstania 
listopadowego. Większą część tego dzieła stanowi zbiór doku
mentów urzędowych, korespondencji i papierów prywatnych 
Krukowieckiego, mających uzasadnić wywody Forstera.

Winniśmy parę słów wyjaśnienia, kim był Karol Forster. 
Postać to prawie zupełnie zapomniana, aczkolwiek w swoim 
czasie był popularnym literatem, dziennikarzem i publicystą2. 
Ur. w 1800 r. w Warszawie, był wychowankiem Liceum 
warszawskiego, dość wcześnie poświęcił się służbie wojskowej, 
brał czynny udział w powstaniu listopadowem, z którego wyszedł 
w stopniu majora. Szereg lat spędził następnie na emigracji 
w Paryżu, oddając się, obok innych zajęć, dziennikarstwu, pracy 
literackiej i wydawniczej. Niektóre jego dzieła, zwłaszcza histo
ryczne z tego okresu, jak Pologne (1840), U Hotel Diesbach (1835), 
oraz La Vieille Pologne (I wyd. 1833, jest to francuski przekład 
Śpiewów Historycznych), miały charakter wybitnie propagan
dowy; szerzyły znajomość Polski i jej dziejów wśród Francuzów. 
Od roku 1849 przebywa stale w Berlinie, początkowo przez parę 
lat jest sekretarzem u berlińskich Radziwiłłów, potem poświęca 
się wyłącznie działalności wydawniczej i to specjalnie na polu 
oświaty ludowej. Prowadzi tutaj na własny rachunek Wydaw
nictwo Polskie, które obejmowało w kilku serjach szereg dzieł

1 Powstanie narodu polskiego w r. 1830—1831. Rys historyczny, po
party papierami Generała hr. Krukowieckiego, przedost. Prezesa Rządu Na
rodowego, skreślił Karol Forster, b. Major Sztabu głównego W. P. kaw. krz.
Virtuti militari , Berlin, 1873. 8°, str. XXIV+128-|-XXXIV+253. Książka
wyszła z końcem listopada 1872, jako Nr. III Teki Narodowej.

3 O nim zob. Antoni Knot, Geneza francuskiego przekładu „Śpiewów  
historycznych“ J. U. Niemcewicza, (Spraw ozd. Tow. Nauk. we Lwowie, 1936, 
s. 128 — 133), Encykl. powszechna  Orgelbranda (stara), t. IX, s. 84, Adam 
Grąbczewski, K. Forster (Tygod. Ilustr., 1875, nr. 394, z drzew. A. Regul
skiego) i K łosy, 1876, s. 86 — 87 (z drzew. Holewińskiego). Autor niniejszego 
artykułu przygotował o Karolu Forsterze osobne studjum.
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filozoficznych, pedagogicznych, ekonomiczno-społecznych i hi- 
storyczno-politycznych. Specjalny nacisk kładł Forster na wy
dawnictwa popularne, poświęcone szerzeniu oświaty wśród ludu 
i warstw robotniczych. Umarł w Berlinie w 1879 r.1

Pod koniec swego życia, już jako starzec przeszło 70-letni, 
wziął się Forster do skreślenia dziejów powstania listopadowego. 
Chodziło mu, jak już wspomniano, o oczyszczenie Krukowiec- 
kiego wobec sądu historji2. Skąd to zainteresowanie się osobą 
gen. Krukowieckiego ? Forster całą swą karjerę wojskową (szyb
kie awanse i odznaczenia) zawdzięczał Krukowieckiemu, przy 
boku którego przez cały niemal czas powstania był adjutantem. 
Szło przedewszystkiem Forsterowi o odparcie głównych zarzu
tów, czynionych Krukowieckiemu, że samowolnie i zdradliwie 
poddał Warszawę i podpisał akt kapitulacji i że nie spowodo 
wał odwołania korpusu gen. Ramoriny dla obrony Warszawy. 
Walcząc w obronie Krukowieckiego, spłacał Forster do pewnego 
stopnia dług wdzięczności, niemniej miał dużo do powiedzenia 
jako naoczny świadek decydujących momentów u schyłku po
wstania. Trzeba przyznać, że Forster śmiało i zdecydowanie 
przeciwstawił się panującej opinji, która Krukowieckiego po
wszechnie uważała za zdrajcę3. Syn generała, Aleksander Kru- 
kowiecki, wszelkie papiery swego ojca, zgodnie z jego wolą, wy
rażoną jeszcze za życia, przesłał Forsterowi do Berlina dla od
powiedniego wyzyskania. Wybór z tej korespondencji i doku
mentów, gromadzonych skwapliwie przez samego Krukowiec
kiego jeszcze w czasie jego urzędowania, jakby w przewidy
waniu późniejszych zarzutów, zamieścił właśnie Forster w cy- 
towanem na wstępie wydawnictwie.

W części III tego dzieła wśród „urzędowych papierów“ 
Krukowieckiego wydrukował Forster jako dokument XXI4:

1 Spuścizna rękopiśmienna, papiery osobiste i nader bogata korespon
dencja Karola Forstera, uporządkowana przez autora niniejszego artykułu, 
znajduje się w Archiwum Uniwersytetu J. Kazimierza we Lwowie.

8 Po raz pierwszy rehabilitacyjną ocenę Krukowieckiego podał Forster 
w dziele swem Pologne, wyd. w Paryżu, w 1840 r.

3 Praca Forstera o powstaniu listopadowem w ywołała współcześnie 
wielki odgłos, zwłaszcza u żyjących weteranów z 1830/31 r. Posypały się 
nowe relacje, sprostowania i polemiki. Odtąd nieprzerwanie aż do śmierci 
zajmuje się Forster tą sprawą; zaogniła się ona później w czasie polemiki 
Forstera z Teodorem Morawskim, gdy ten wydał VI tom D ziejów  narodu  
polskiego. Toczył się namiętny spór głównie dookoła rzekomej zdrady gen. 
Ramoriny. W r. 1879, na krótko przed zgonem, wydał Forster głośną współ
cześnie Odsłonę P rzeszłości, przedstawiającą intrygi i zakulisowe działania 
X. A. Czartoryskiego, gen. Skrzyneckiego i płka Wł. Zamoyskiego przeciw  
Krukowieckiemu, szczególnie na terenie korpusu gen. Ramoriny, co do któ
rych istnienia Forster był najzupełniej przekonany i na co zbierał dowody 
i świadectwa.

4 Powstanie narodu polskiego, s. 4 3 —4.
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L i s t  A d a m a  M i c k i e w i c z a  
do g e n e r a ł a  Hr. K r u k o w i e c k i e g o .

Krakovie, le 31 Mars 1831.

Mon Général. — Je romps ce silence qui me tue. Le 
Votre me déchire bien plus encore; et dusse-je courir le risque 
de m’attirer quelque déplaisir de Votre part, je ne puis résister 
à ce soulagement de mon coeur.

Les personnes qui arrivent ici m’assurent que Vous daignez 
Vous souvenir de moi d’une manière peu flatteuse pour moi. 
Je puis bien avoir des grands défauts, sans doute, mais ne me 
privez pas du reste de bon sens, pour ne pas croire et con
naître Votre supériorité. Aurais-je pu influer pour vouloir 
éclipser son éclat; — non. Vous ne le croyez pas. Je Vous for
cerai même de convenir que Vous avez tort. Ne Vous ai-je 
pas prédit qu’une destinée brillante Vous attend ; encore, ce 
n’est pas celle que Vous occupez actuellement, dont je parle, — 
elle est encore dans l’avenir.

Si Vous aviez été à la place de celui.... qui se porte 
mieux *, Votre courage Vous aurait porté encore plus loin, et 
je n’aurais pas assez de larmes pour Vous, puisque à Votre 
seul départ Vous me les avez vu verser. Encore un souvenir! 
Vous rappeliez-vous nos débats au sujet de l’avancement des 
colonels par le ci-devant général en chef? Vous avez soutenu 
les anciens services, moi le vrai mérite. Eh bien! celui qui 
était le sujet de nos querelles, qu’est-il devenu? — Plus tard 
Vous avez généreusement saisi mon point de vue; Vous l’avez 
étendu avec cette grandeur d’ame qui m’a tant de fois ébloui 
en Vous considérant, et que Vous prenez tant de soins pour 
cacher. Tout le monde prends soin de paraître par son bon 
coté; il n’y a que Vous qui prenez Vos démarches en raison 
inverse.

Vous dites que par le manque de courage nous ne som
mes plus là. — Si Vous aviez pris cette massue plustôt dans 
Vos mains, sous Votre bouclier, il n’y aurait que des chances 
heureuses; — triompher ou mourir glorieusement! Point d’igno
minie! Honneur et grandeur!

Enfin, je déclare que je ne connais personne qui ait 
plus de mérite que Vous, et très-peu qui Vous égalent. Vous 
avez beau faire, beau dire contre moi. Moi je serai toujours 
pénétré pour Vous de tous les sentiments élevés comme Vos 
qualités, et dans lesquels je trouverai ma consolation pour 
toutes les afflictions que Vous pouvez m’occasionner.

* Mowa pewnie o rannym generale Chłopickim (przyp. Forstera)
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Ma soeur se porte aussi bien que sa fille. J’espère du 
moins que Vous leur portez encore de l’intérêt; quant à moi, 
Vous me voyez dans cet écrit. J’attends Votre bienveillance! 
Si c’est en vain, Vous ne serez plus inquiété.

rue Grodzka No. 29. Adam Miatiewicz-

Papiery gen. Krukowieckiego, te z których korzystał For
ster, znajdują się dzisiaj wzorowo uporządkowane w Warsz. 
Tow. Nauk.1, a wśród nich i autograf przytoczonego powyżej 
listu 2. Przy porównaniu tekstu drukowanego z rękopisem oka
zuje się, że Forster w kilku miejscach samowolnie tekst listu 
zmienił. Zwracam uwagę na następujące zmiany : dodał Forster 
przy dacie słowo „Krakovie“ oraz na początku listu słowa „Mon 
Général“ ; opuścił zaś w pierwszem zdaniu listu po słowach 
„Je romps“ wyraz „enfin“, a w zdaniu następnem po słowach 
„me déchire bien“ wyraz „davantage“. Ważne są inne zmiany. 
Oto przy końcu listu, przy podaniu adresu autora listu, znajdu
jemy w rękopisie po słowach „rue Grodzka“ opuszczone przez 
Forstera bliższe określenie: „Maison de Goëbel, premier Etage 
Nro 29“ ; w rękopisie jest podpisany tylko Mickiewicz, Forster 
samowolnie dodał w tekście drukowanym imię Adam. List ten, 
dosyć niedbale wydany, skomentował nadto notką o gen. Chło- 
pickim. Lekcja podpisu „Mickiewicz“ jest wątpliwa, w rękopisie 
występuje wyraźnie „Mickiewicz“,

Autorstwo tego listu przypisał Forster, nie zastanawiając 
się nad tem bliżej, Adamowi Mickiewiczowi. List wielkiego 
poety, skierowany do gen. Krukowieckiego, a zawierający wiele 
pochlebstw i komplementów dla generała, był dla Forstera w jego 
apologetycznem wydawnictwie bardzo pożądany. Nie zważał 
wcale na to, że treść listu, wskazująca niewątpliwie na jakieś 
dawne zażyłości jego autora z gen. Krukowieckim, wykluczała 
autorstwo Adama Mickiewicza. Natychmiast po rozesłaniu książki 
otrzymał Forster od Bronisława Zaleskiego, bibljotekarza Towarz. 
Hist. Lit. w Paryżu, list następujący8:

Szanowny Panie!
Pośpieszam uwiadomić Szanownego Pana iż dnia wczorajszego 

odebrałem przysłane na moje ręce exemplarze 3-go tomu Teki Naro
dowej ; zaraz wręczyłem Księciu Władysławowi Czartoryskiemu prze
znaczony dla niego exemplarz, za który z jego polecenia serdeczne

1 Por. Adam Moraczewski, P apiery gen. Krukowieckiego, ich zawartość, 
losy  i stan obecny {Archeion X, 1932).

2 Korespondencja gen. Krukowieckiego, Tow. Nauk. Warsz. rkps nr. 7. 
vol. 4. к. 40—41, list bez koperty i adresu; w drugiej karcie listu wycięto 
pod podpisem około 70 cm 2 czystego papieru; (wogóle we wszystkich pa
pierach Krukowieckiego w yciął ktoś niezapisane, czyste części papieru, zob. 
cyt. artykuł A. Moraczewskiego).

3 List w korespondencji Forstera w Archiwum Uniwersytetu J. Ka
zimierza.
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Panu podziękowanie składam — jenerałowi Breańskiemu i Rybińskiemu 
zaraz ich exemplarze przeszlę. Nie mogę wstrzymać się jednak od w y
powiedzenia szanownemu Panu zdziwienia mojego za znalezienie między 
papierami jenerała Krukowieckiego listu Adama Mickiewicza, który że 
przez niego pisany być nie mógł, dowodzi już ta okoliczność, że Mic
kiewicz siostry nie miał, a w marcu 1831 r. nie znajdował się w Kra
kowie. Musiał chyba szanownego Pana niewyraźny podpis w błąd 
wprowadzić, ale to szkoda dla samego dzieła.

Chciej Szanowny Pan przyjąć wyrazy mojego poważania 
Paryż, 16 grudnia 1872 r. sługa powolny

Br. Zaleski

Być może, że poza tem i w recenzjach, jakie okazały się 
w czasopismach bezpośrednio po wyjściu dzieła, wytknięto For
sterowi ów list „mickiewiczowski". Prawdopodobnie po otrzy
maniu listu od Zaleskiego zwrócił się Forster natychmiast do 
hr. Aleksandra Krukowieckiego, syna generała, z którym pozo
stawał już od dłuższego czasu w korespondencji L Aleksander 
Krukowiecki, podówczas dziedzic dóbr Aksmanice i Kłokowice 
w Przemyskiem, poseł na sejm galicyjski, był powstańcem 
z 1863 r., który własnym kosztem wystawił dobrze uzbrojony 
i wyćwiczony większy oddział powstańczy. Z oddziałem tym 
wkroczył z Galicji do Królestwa, walczył bardzo dzielnie pod 
Imbramowicami i Glanowem w Krakowskiem2. Niezwłocznie 
odpisał on Forsterowi. Odpowiedź tę przytaczamy w całości 
z tego względu, że zawiera bardzo ciekawą i charakterystyczną 
obronę autorstwa Adama Mickiewicza3.

Aksmanice 24 grudnia 1872.
Najszanowniejszy Majorze Dobrodz. !

Niezmordowany Najszanowniejszy Major Dobrodziej jesteś w pracy 
i korrespondencyi — najmłodsi nasi literaci zazdrościć Mu tego przy
miotu powinni, którego im tak brakuje, trzeba się też pewno opędzać 
niejednemu z interesowanych i ultramontanów. —

Co do listu Mickiewicza, to pewien jestem, że czy na spodzie 
tego listu, czy też w spisie papierów mego Ojca ręką pisanych jest na
pisano „własnoręczny list Adama Mickiewicza“, czy tego czy imiennika, 
nie mogę za to ręczyć, ale zdaje mi się że tego —, że był w Krakowie, 
to wiem od Jła Bystrzonowskiego, który opowiadał mi o zajściu Mic
kiewicza z Rybińskim w Dreźnie na zebraniu posłów, jenerałów i wyż
szych oraz znaczniejszych osób z powstania i emigracyi. Mickiewicz 
podniósł głos ganiąc sejm i wojskowych, że mogli byli przeżyć upadek, 
że należało im się zagrzebać pod murami Warszawy i jej gruzami. — 
A Rybiński Jenerał wysłuchawszy go rzekł: zapewne my bylibyśmy 
wszyscy zginęli i spoczywali pod gruzami stolicy, a pan, który spiesząc 
do powstania nie mogłeś dalej zajechać jak do Krakowa, przy swojej

1 W korespondencji Forstera w Archiwum U. J. K. znajduje się 8 listów  
Aleksandra Krukowieckiego i 11 jego siostry Heleny z lat 1867—79; prawie 
wszystkie dotyczą sprawy obrony ich ojca. Oboje Krukowieccy subwencjo
nowali w  pewnym stopniu wydawnictwa Forstera, ich obchodzące.

2 Stanisław Zieliński, B itw y i po tyczk i 1863—64 г., Rapperswil, 1913, 
s. 176—178; Aleksander Krukowiecki walczył pod pseudon. Brzeziński, Żubr.

3 List ten również w koresp. Forstera w Archiwum U. J. K.
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kochance byłbyś to spokojnie opisał. — Mickiewicz rzeczywiście w tyra 
czasie zakochał się w jakiejś służącej i dlatego do kraju nie przybył. — 
Niech Najszanowniejszy Pan Major przeszuka w papierach mego Ojca 
spisywanych przez niego własnoręcznie, a nie wątpię, że znajdzie 
wspomnienie mego Ojca, że to Adam Mickiewicz pisał ten list. — 
Bywałem dzieckiem z moim Ojcem u Pani Mickiewicz Ciotki pani 
Andrzejowej Plichta, z którą mój Ojciec był w przyjaźni, może się to 
Jej tyczyło. — W każdym razie trzeba przed odwołaniem dobrze prze
szukać w papierach, bo ja prawie widzę tę notatkę Ojca, iż to Adama 
list. Panu Podgórskiemu napisałem niektóre uwagi, których objaśnienia 
żądał i prosiłem, aby się zatrzymał do 3 króli, a prześlę mu szcze
gółowe objaśnienia — potrzebneby mi były papiery przedrewolucyjne 
mego Ojca, jeżeli Najszanowniejszy major możesz, to prosiłbym o przy
słanie tej paczki również jak i nominacyi różnych orderowych, które 
wprost moja siostra Najszanowniejszemu Majorowi przesłała, pociągiem 
pospiesznym — Recenzyi żadnej nie było dotąd, tylko wspomnienie
0 wyjściu i obietnica recenzyi przez Gillera w Gazecie N arodow ej, 
a w Gazecie N arodow ej1 w korespondencyi z polecenia p. Wilkow- 
skiej wzmianka o wyjściu dzieła ; jak to nie trzeba nigdy sądzić ludzi 
porywczo i bez dowodów. Zaprenumeruję D ziennik Polski i Gazetę 
N arodową  od 1-go grudnia i co znajdę o tem dziele przeszlę Najszanow
niejszemu Majorowi. Odpowiedź Najszanowniejszego Majora Kurierowi 
jest wyborną i z godnością napisana. Naturalnie, że ultramontanie
1 partya arystokratyczna nie będzie popierać, tej książki, ale chałas 
(sic) jaki wywołają musi na nią zwrócić uwagę publiczności a o to 
głównie chodzi.

88 exemplarzy od 21 dni leżały w Przemyślu, ale mi zawiado
mienia nie przysłali, wczoraj je wysłałem do księgarza Czajkowskiego, 
który je rozeszle księgarzom, — drugi transport jeszcze nie nadszedł, 
część poszlę do Lwowa księgarzom resztę przeszlę Czytelniom i Biblio
tekom i kilka exemplarzy do Paryża, jak Rybińskiemu, Breańskiemu, 
Bystrzonowskiemu, Gałęzowskiemu, Mierosławskiemu, który nigdy nie 
myślał G azety  kupować ani redagować.

Zostaję z najgłębszem poważaniem i uszanowaniem dla Naj
szanowniejszego Pana Majora i zasyłam życzenia dobrych Świąt i No
wego Roku.

A. Krukowiecki

Cała sprawa polegała, tak ze strony Forstera, jak i Ale
ksandra Krukowieckiego, na wielkiem nieporozumieniu, wyni
kłem przedewszystkiem z nieznajomości biografji A. Mickiewicza. 
Oczywiście sprostowania Br. Zaleskiego są zupełnie jasne, Mic
kiewicz wogóle w Krakowie nigdy nie był, a z końcem marca 
1831 r. przebywał jeszcze w Rzymie2, niemniej oczywistą jest 
rzeczą, że nie miał siostry.

Krążyła natomiast i utrzymywała się współcześnie wersja 
o owym epizodzie drezdeńskim, jak to Mickiewicz wypominał 
wyższym wojskowym z powstania, że nie dali się pogrzebać 
pod murami Warszawy, co spotkało się z ostrą repliką jednego 
z obecnych tam generałów. Aleksander Krukowiecki, opierając 
się rzekomo na świadectwie gen. Bystrzonowskiego, podaje, że 
zajście to nastąpiło między Mickiewiczem a gen. Rybińskim. 
Z innych źródeł wiemy, że rzecz miała się prawdopodobnie

1 Przedtem przekreślone: Dzienniku Polskim.
2 Kallenbach, Adam  M ickiewicz, wyd. IV, Lwów, 1926, t. I, s. 449.
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inaczej. Właśnie ostatni wódz naczelny, gen. Maciej Rybiński, 
w niewydanych dotąd pamiętnikach opisuje tę scenę odmiennie, 
dodając własne o Mickiewiczu uwagi :

„Potem tu w Paryżu jednego razu poeta Mickiewicz odezwał 
się do jenerała Małachowskiego, nie do Xięcia Czartoryskiego, którego 
Ramorino eskortował do Austryi — „potrzeba było, ażebyście byli 
poginęli“ ! Co za chwat ów Mickiewicz!! Z Rzymu podróżował na Re- 
wolucyą do Polski jak pustelnik do Compostelli, dwa kroki naprzód 
półtora w tył. A przed jenerałem Małachowskim tak bohaterski!! Na 
kanapie zapewne walcząc w imaginacyi i pięknie z bronią umierający 
może jeszcze po dobrym obiedzie!!

Na to jenerał Małachowski „— prawda, iż to dla pana byłoby 
pięknie, byłbyś odę napisał, ale my bez ód możemy się obejść. Nam 
nie szło o ody“ — Szkoda, że Mickiewicz, ów embryotyczny Herkules 
zatrzymał się przy Omfelij (sic) w Poznańskim, kiedy jego rodacy krew  
w ylew ali“ h

Epizod ten z życia Mickiewicza był powszechnie znany; 
powtarzany, ulegał w opowiadaniu różnych ludzi przeinaczaniom 
i przekręcaniom. Genezę tej wersji tłumaczy nam syn poety, 
Władysław Mickiewicz2. Pojawiła się ona w piśmie emigracyjnem 
Narodowość, w Paryżu w numerze z dnia 12 maja 1842 r. 
w artykule : „Kazanie Mickiewicza na Towarzystwie literackiem 
polskiem“ 3. Stąd zaczerpnął wiadomość o niej Wojciech Cybulski 
i rozpowszechnił ją później w Odczytach o poezji polskiej (t. II, 
s. 168, Poznań, 1870). Władysław Mickiewicz, broniąc pamięci 
ojca, zdarzenie to nazywa anegdotą. Niewątpliwie jednak samo 
zajście miało rzeczywiście miejsce w Dreźnie, a opis jego zajął 
miejsce w literaturze naukowej4.

Aleksander Krukowiecki nie dosyć, że rzecz całą bała

1 Maciej Rybiński, Moje przypom nienia  (Rkps. Ossol. 3517, k. 207—8). 
Prócz tego gen. Rybiński w Listach zebranych.., będących właściwie rów
nież jego pamiętnikami, wypełnionem i w całości polemiką z historykami 
powstania i czołowemi osobami emigracji, występował wprost chorobliwie 
z ostremi inwektywami przeciw Mickiewiczowi, nazywając go „Rosjaninem 
w polskiej skórze“ (rkps Ossol. 3525, k. 80—83 oraz rkps 3524, k. 202—4). 
O miłostkach Mickiewicza w Poznańskiem pisze Rybiński w Listach  t. II 
(rkps Ossol. 3525, k. 82).

2 Ż yw o t Adama Mickiewicza, wyd. II, Poznań, 1931, s. 169 i n.
3 „Radzimy mu (Mickiewiczowi) przypomnieć sobie jedną odpowiedź, 

jaką mu dał przed kilku laty jeden najszanowniejszy armji naszej weteran, 
jenerał M.; podczas swego pobytu w Dreźnie, Mickiewicz rozprawiając rzecz 
w jednem towarzystwie o rewolucji zakończył zdaniem, że w niej wszyscy 
powinni byli wyginąć co do jednego: „Oh! prawda!“ odrzekł mu stu bitew  
świadek, stu blizn za ojczyznę męczennik, „a Waspan byś to pięknie opisał!“ 
Powtórzył to potem Władysław Gołębiowski w broszurze : M ickiewicz odsło- 
niony i Towiańszczyzna  (Paryż, 1842).

4 Teofil Ziemba, M ickiewicz w Dreźnie (Przew ód. Nauk. i Lit., 1883, 
s. 176 — 7) podaje, że scena ta z gen. Małachowskim zdarzyła się w salonie 
Klementyny Hoffmanowej lub wedle innych w „Hotelu polskim“, źródła 
Ziemba nie cytuje; oraz Kallenbach, t. c. wyd. II, T. I, s. 452, również bez 
podania źródła. Sama Klementyna z Tańskich Hoffmanowa w Pamiętnikach , 
(wyd. Berlin, 1849) o tem nie wspomina.
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mutnie przedstawił, pomieszał gen. Małachowskiego z Rybiń
skim, ale powołując się na świadectwo gen. Bystrzonowskiegox, 
upierał się przy pobycie Mickiewicza w Krakowie, posądzając 
go przytem o niezbyt wybredne zainteresowanie miłosne. Owej 
notatki gen. Krukowieckiego o autorstwie Adama Mickiewicza 
(o której mowa w liście Aleksandra K.) ani w rękopisie listu,' ani 
w papierach generała nie można odnaleźć2.

Lecz wróćmy do listu „Mickiewicza“. Autor listu podał 
dokładny adres swego mieszkania, opuszczony częściowo w druku 
przez Forstera, nie podał natomiast przy dacie, nazwy miasta, 
co znów Forster uzupełnił Krakowem. Na Kraków należy się 
zgodzić. Adres brzmiał: Rue Grodzka, Maison Goëbel, premier 
Etage Nro 29. — Poszukiwania, przeprowadzone w Archiwum 
Akt Dawnych m. Krakowa, stwierdzają, że kamienica przy ulicy 
Grodzkiej, opatrzona dawnym nrem 29, należała rzeczywiście 
podówczas do J. M. Goëbla3. Natomiast kwerenda archiwalna 
co do zamieszkania tej kamienicy w marcu 1831 r. nie dała 
pozytywnych rezultatów, gdyż nie dochowały się z tego czasu 
ani dokładne spisy mieszkańców Krakowa, ani księgi meldun
kowe. ‘

Kto był autorem tego listu, na który dotąd nie zwrócono 
uwagi? Wobec powyższych danych oraz ze względu na całą 
treść listu należy wykluczyć zupełnie jakąś celową apokryficzną 
fabrykację. List pisał z Krakowa jakiś Mickiewicz (względnie 
Mickiewicz), któremu Forster, przedrukowując list, dodał samo
wolnie, bezwiednie lub celowo, imię Adam. List pisany jest 
w czasie, kiedy gen. Krukowiecki był generał - gubernatorem 
Warszawy, a wodzem naczelnym jego zawzięty wróg Skrzy
necki. Wynika zeń niewątpliwie dawna znajomość oraz nie
dawne kontakty osobiste jego autora z adresatem. Są tam pewne 
zwroty dla Krukowieckiego bardzo pochlebne i zaszczytne, są 
aluzje do gen. Skrzyneckiego; notka Forstera o gen. Chło- 
pickim zdaje się być na miejscu. Pewne zwroty wobec niezna
jomości osoby autora listu są dla nas dosyć niezrozumiałe4. 
Aleksander Krukowiecki daje pewną wskazówkę co do autora 
listu ze względu na uczynioną przy końcu listu wzmiankę o sio
strze owego Mickiewicza. Pisze on, że dzieckiem bywał z ojcem 
swym u pani Mickiewicz, ciotki p. Andrzejowej Plichta. Andrzej 
Plichta był sekretarzem generalnym Rządu Narodowego w czasie

1 Który był w powstaniu majorem I p. Krakusów.
2 Chyba m ieściła się na owym wyciętym  z listu skrawku papieru, (por. 

uw. poprzednią).
3 Prócz danych archiwalnych, udzielonych mi łaskawie przez Dyrekcję 

Archiwum Miejskiego w Krakowie, o tej kamienicy i jej właścicielach por. 
Adam Chmiel, D om y K rakow skie , Ulica Grodzka, cz.I., Kraków, 1934, s. 125—33. 
Kamienica ta dzisiaj posiada nr. orjentacyjny 15.

4 Np. ustęp od słów: „Vous avez beau faire, beau dire contre moi. 
Moi je serai toujours....“.
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powstania 18B0—31 r. Idąc za tą wskazówką, należałoby przy
puszczać, że autorem jest brat owej pani Mickiewicz.

Trudno jest stwierdzić, czy Forster sprostował swój błąd, 
czy też całą sprawę pokrył milczeniem. Nie protestował przeciw 
temu współcześnie Władysław Mickiewicz ani w Żywocie, ani 
w swych Pamiętnikach, mimo że od Forstera otrzymał wspo
mniane wydawnictwo z rzekomym listem swego ojcaL

Lwów Antoni Knot

1 Zob. list J. N. Janowskiego z Juvissy z 6 lut. 1873. do Forstera 
w Archiwum U. J. K.
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