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Z przystani w Kronsztadzie wypływa 
do Sztokholmu angielski parowiec. 
W niedużej gromadzie pasażerów znaj
duje się młode małżeństwo. Stojąc na 
pokładzie widzą mężczyznę w oficers
kim mundurze, który tu przybył, aby ich 
pożegnać.

Taki mógłby być początek filmu opo
wiadającego o dziejach przyjaźni pol
skiego spiskowca i rosyjskiego bojow
nika przeciw caratowi.

Rzecz dzieje się, dodajmy, w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Pasa
żerem zaś, podobnie jak i jego żona, jest 
Polak przed rokiem zaledwie skazany 
w warszawskiej Cytadeli na karę śmier
ci, zamienioną następnie przez cara na 
dożywotnie więzienie w kopalniach Ner- 
czyńska. Były oficer carskiej armii i je
den z najbardziej radykalnie usposobio
nych przywódców organizujących po
wstanie w 1863 roku w Warszawie. Nie
dawno uciekał z etapowego więzienia 
w Kałamażnym Dworze w Moskwie, 
ukrywany później przez przypadkowo 
spotkanych studentów rosyjskich, którzy 
ułatwili mu następnie kontakt ze spis
kowymi przyjaciółmi w Petersburgu. Je
dnym z nich właśnie jest starający się nie 
zwracać na siebie uwagi młody oficer, 
odprowadzający małżeństwo do przysta
ni. Nazywa się Ozierow i jest rotmist
rzem. Polak, któremu umożliwił uciecz
kę, zaopatrując go w fałszywe dokumen
ty i porywając wcześniej z zesłania mał
żonkę, wskutek konspiracyjnej działal
ności męża skazaną również na osied
lenie w głębi Rosji -  to Jarosław Dąb
rowski. Ten rosyjski epizod jego życio

rysu, to jeden z nielicznych cudownych, 
jakby się mogło wydawać, przypadków 
udanej ucieczki z katorgi.

Kapitan Dąbrowski, choć w dziejach 
polskiego buntu odegrał wówczas rolę 
wybitną, okazując ogromny talent i od
wagę, za kilka lat dopiero stanie się 
generałem Komuny Paryskiej i wpisze 
swoje nazwisko w polską i francuską 
historię.

Pierwsza wspomniana tu scena 
w Kronsztadzie mogłaby stać się począt
kiem filmu pokazującego w retrospek- 
cyjnych sekwencjach współpracę Pola
ków i Rosjan w ubiegłym wieku, wspól
nie walczących o obalenie carskiego po
rządku. Dodajmy, że faktów takiej 
współpracy historia nie odnotowała zbyt 
wiele. Z czasów, o których tu mowa, 
przywołuje się czasem kilka nazwisk 
rosyjskich uczestników powstania, któ
rzy zginęli na polu walki lub z wyroku 
carskiego sądu. Dramat tych ludzi, stają
cych naprzeciw rodaków w carskich 
mundurach, jest oczywiście jednym 
z bardziej przejmujących świadectw lu
dzkiej solidarności. Polskie bunty prze
ciw carskiej tyranii to dla owych nielicz
nych bojowników wspólna walka nie 
tylko o wolność Polski, ale także o spra
wiedliwe życie w Rosji. Patronuje im 
oczywiście Aleksander Hercen i jego 
nieliczni zwolennicy za granicą. Jednak 
Hercen jest w swoich staraniach osamot
niony.

Imperialny duch moskiewski unosi się 
nad całym politycznym życiem w państ
wie cara. Jednym z jego apostołów jest 
wtedy polakożerca Katkow. I to jego
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właśnie głosu słucha uważnie ogół rosyj
skiego społeczeństwa. A obok tej kreatu
ry spora rzesza czarnosecinnych polity
ków dworskich, którym zawsze polska 
karta służy w rozgrywkach skierowa
nych przeciw wszelkim odmianom na
strojów liberalnych w całym imperium.

A więc żegnający w Kronsztadzie 
szczęśliwych uciekinierów rotmistrz 
Ozierow tym bardziej zasługuje na życz
liwą uwagę. Może stać się rzeczywiście 
jednym z bohaterów filmu opowiadają
cego o przyjaźni i wierności sprawom, 
które łączą ludzi ponad podziałami naro
dowymi. Film taki został zresztą nakrę
cony kiedyś, ale jest on kłamliwą wersją 
historii. Nie mówi bowiem prawdy o lo
sie rosyjskiego rotmistrza.

W kilka lat po szczęśliwej ucieczce 
z Rosji kapitana Dąbrowskiego, w jego 
paryskim mieszkaniu zjawia się ten sam 
Ozierow, występujący tym razem w roli 
ostrzeżonego przed policyjną wsypą 
przyjaciela, któremu udała się ucieczka 
i który również oczekuje teraz pomocy. 
Przywozi do Paryża złe wiadomości. 
Energiczne śledztwo wszczęte po ucie
czce Dąbrowskich, pozwoliło bowiem 
ująć wszystkich zamieszanych w jej 
organizowanie uczestników zbrodni. 
Aresztowano więc moskiewskich stu
dentów. Ukarano pozostałe osoby za
mieszane w tę operację. Jedynym szczę
śliwym ocalonym okazuje się rotmistrz 
Ozierow. Istnieje dostateczna ilość 
przyczyn nakazujących polskiemu emi
grantowi w Paryżu przyjść z pomocą 
niedawnemu wybawicielowi. Ozierow 
uzyskuje więc tym razem polskie fał
szywe dokumenty i obraca się jako za
ufany przyjaciel Dąbrowskiego w krę
gach wiecznie spiskującej polskiej emi
gracji.

Wiele lat później, w archiwach państ
wowych w ówczesnym Leningradzie, na
tknąłem się na dokument, z którego wyni
kało, że ucieczka Dąbrowskiego z Rosji 
dokonała się za cichą zgodą tajnej policji 
i że jej organizatorem był właśnie ów, 
współpracujący z tajną policją, rotmistrz 
Ozierow. Dokumentu tego nie odnotowali 
zresztą do tej pory historycy. Psuł on 
bowiem doskonały wizerunek rosyjskiego 
rewolucjonisty. Cel zaś tej dawnej opera
cji okazał się tymczasem banalnie prosty. 
Wypuszczenie z Rosji niedoszłego kator- 
żnika służyć miało przygotowaniu kon
taktu umożliwiającego później rozpraco
wanie polskich środowisk emigracyjnych. 
Chodziło oczywiście także o jeszcze wię
kszą, bo londyńską, stawkę. O dostęp do 
Hercena współpracującego z polską emi
gracją.

Dąbrowski był w swoich czasach nie
zwykle przenikliwym i odważnym kon
spiratorem. Dawał wielokrotnie przeko
nujące tego dowody. Ale nie mógł podej
rzewać tak perfidnej prowokacji. Oziero- 
wa przyjął zatem jak powinien go przy
jąć -  w poczuciu ludzkiej i politycznej 
solidarności. Zachował się jego list, pi
sany krótko przed wybuchem Komuny 
Paryskiej do Aleksandra Hercena, w któ
rym poleca mu swego serdecznego przy
jaciela i wybawcę. Pisze o tym, jak 
Ozierow ocalił go przed katorgą.

Pułapka udała się. Los rotmistrza 
Ozierowa niknie tymczasem w mglis
tych horyzontach. Być może w starych 
policyjnych raportach ktoś natknie się na 
ślad jego działania.

A co z zamierzonym filmem? Ktoś 
nakręcił przed laty banalną historyjkę 
o dwóch zaprzyjaźnionych rewolucjonis
tach, bo innego, prawdziwego filmu nie 
mógłby w tamtych czasach nakręcić.
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Pozostaje ważniejsze pytanie. Czy praw
dziwa wersja opowiedzianego tu zdarze
nia miałaby być jedynie ilustracją spis
kowej wersji historii? Na szczęście nie. 
Losy ludzi układają się bowiem w dale
ko bardziej splątaną mozaikę. Można 
więc było nakręcić film opowiadający 
o prawdziwych wypadkach. Jego boha
terami byliby oczywiście Jarosław Dąb
rowski, jego żona i młodzi rosyjscy stu
denci z Moskwy, którzy pomogli mu

w ucieczce z Kałamażnego Dworu. Bo 
trzeba na koniec i to powiedzieć, że 
wszyscy oni z wyroku carskiego sądu 
poszli do więzień odpokutować swoje 
winy.

Tak więc nie Ozierow, ale tamci mło
dzi ludzie o zapomnianych dziś nazwis
kach rzeczywiście przypominają o blis
kich związkach Rosjan i Polaków wspie
rających się wzajemnie w zmaganiach 
z gnębiącą oba narody tyranią.
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