
• Grób Maurycego Mochnackiego we francuskim Auxerre.

Wstęp

„Polska potężna i niepodległa była jedynym romansem mojej 
młodości” – powiedział Maurycy Mochnacki, 31-letni Polak, który 
zmarł 20 grudnia 1834 roku w Auxerre we Francji. Mimo młodego 
wieku na zawsze zapisał się w polskiej historii. Zawdzięcza to 
swojej publicystyce i prozie. Jako pierwszy z poczytnych autorów 
swojej epoki wprost napisał, że nie będzie wolnej Polski bez na-
dania wolności wszystkim jej mieszkańcom. To on zwrócił uwagę, 
że Polska zginęła, bo chłopi i mieszczanie nie mieli interesu, aby 
walczyć i ginąć za kraj, w którym byli ciemiężeni, za wymierzone 
w nich przywileje szlacheckie.

To przywiązanie do równości Polaków mogło wynikać z tego, 
że Mochnacki nie był szlachcicem. Ewentualnie, jeżeli już miał 
takie korzenie, to należał do tych biedniejszych, którzy nie posia-
dali odpowiednich majątków, aby czerpać zyski z samego faktu 
urodzenia.

„Chłop i szlachcic, dwa główne pierwiastki Polski, stanowią 
jedną całość. Kto chce zniszczyć tę całość i ich interesy skłócić, 
by walczyli przeciw sobie, nie skupiając się na walce z wrogiem 
zewnętrznym, ten da przysługę Rosji” – słowa te, jak na początek 
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XiX wieku, były odkrywcze. Przypomnijmy, że  poddaństwo 
na ziemiach polskich zniesiono dopiero w 1864 roku, a zrobiono 
to na rozkaz rosyjskiego cara.

Mochnacki łączył w  sobie dwie największe sprzeczności 
Polaków. Od dwustu lat walczy bowiem wśród nas romantyzm 
(kult przegranych powstań narodowych) z racjonalizmem (pracą 
pozytywistyczną dla wzmocnienia narodu). Mochnacki pojednał 
w sobie te dwa na pozór sprzeczne poglądy. Był romantykiem 
w duszy, ale pragmatykiem w działaniu. Dodatkowo jawił się 
jako przeciwnik poświęceń dla samych poświęceń, czegoś, co 
dziś bywa kpiarsko nazywane przez historyków i publicystów 

„moralnym zwycięstwem”. Uważał, że  można zwyciężać tak 
moralnie, jak i faktycznie.

W historii Mochnacki zapisał się jako autor Powstania narodu 
polskiego w roku 1830 i 1831, tekstu uważanego za pierwszą polską 
współczesną książkę. Właśnie to dzieło zapewniło mu trwałe 
miejsce w dziejach narodu. Jak napisał: „Dotąd historia powstań 
naszych, ta najbardziej zajmująca część dziejów ogólnych narodu 
polskiego, z powodów naturalnych niemal zupełnie była zanie-
dbana. Po każdym powstaniu następował nowy ucisk, jeszcze 
uciążliwszy od poprzedniego. Coraz to nowa niewola zacierała 
przede wszystkim pamięć świeżych wydarzeń. Druk rzadko, zale-
dwie ułamkami, nigdy w całości, najczęściej tylko po kryjomu 
albo w obcych językach przechowywał je od jednego dziesiątka 
lat do drugiego. Znakomite czyny, wielkie poświęcenia, wespół 
z wielkimi błędami rządów i występkami osób, głucho przemi-
jały. Tym sposobem synowie nie mogli znać dobrze spraw ojców 
swoich. Przyszedłszy do lat męskich, porywali jak oni za oręż, dla 
uwolnienia ojczyzny, nie korzystając jednak z ich doświadczenia, 
nieszczęść i omamień”.

Mochnacki wywodził się z Galicji. Nie ustalono do tej pory 
pochodzenia jego rodziny. Jego ojciec po kongresie wiedeńskim 
zadecydował o przeprowadzce do Królestwa Polskiego. Miało 
to kolosalny wpływ na życie jego pierworodnego – Maurycego. 
Znalazł się on bowiem w tyglu Warszawy, miasta wówczas chyba 
najbardziej przesiąkniętego spiskami i tajnymi stowarzyszeniami.
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Mochnacki zaczął konspirować już jako nastolatek. Wtedy też 
został pierwszy raz ukarany przez carskie władze i w wieku 12 lat 
trafił do więzienia. Nie zamierzał jednak stracić w nim swojego 
młodego życia jako bohater. Jego gra z katem Polaków, rosyjskim 
nadzorcą Mikołajem Nowosilcowem (1761–1838), którą prowadził 
jako 20-letni więziony opozycjonista, do dziś zdumiewa przenikli-
wością i dojrzałością polityczną. Udało się mu przekonać carskie 
władze, że jest „nawróconym grzesznikiem”, nie wydając przy 
tym żadnego z konspiratorów. Jego krytycy woleli, aby jak główny 
spiskowiec Towarzystwa Patriotycznego, Walerian Łukasiński, 
spędził w więzieniu resztę życia (w przypadku wspomnianego 
Łukasińskiego było to 46 lat). Jaki był sens takiego poświęce-
nia – tego nie tłumaczyli. Zarzucali Mochnackiemu, że spaniko-
wał. Robili to jednak po czasie. Gdy ten siedział w więzieniu, to 
za podobne czyny na Litwie spiskujących skazywano na śmierć. 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że krytyka Mochnackiego w XiX 
wieku często spowodowana była niskimi pobudkami, takimi 
jak zazdrość. Młodzieniec ten bowiem wyraźnie wyróżniał się 
od jemu współczesnych zrozumieniem polityki i umiejętnością 
wyciągania wniosków z historii.

W latach późniejszych jego wrogowie czy też nieprzychylni 
mu historycy (to jeszcze później) zarzucali mu zdradę, twierdząc, 
że „dał się złamać”, zaszkodził krajowi i innym konspiratorom. 
Nie potrafili jednak podać żadnego konkretnego przykładu 
na zilustrowanie swoich racji. Przechytrzenie takiego człowieka 
jak Nowosilcow było nie lada osiągnięciem.

Po wyjściu z więzienia w 1824 roku Mochnacki dalej upra-
wiał publicystkę niepodległościową. Największą popularność 
przyniosło mu nielegalnie dystrybuowane dzieło Głos obywatela 
z ziemi zabranej.

Należał do sprzysiężenia podchorążych, które 29 listopada 
1830 roku wywołało powstanie. Od samego początku był jed-
nak w konflikcie z kierującymi spiskiem. Zwracał im uwagę 
na brak politycznego planu, co groziło upadkiem powstania. 
Wydarzenia, jakie przyniósł ze sobą ten zryw, pokazały, że miał 
rację. Powstańcy nie mieli bowiem pomysłu na  to, co robić 



8  9

po przejęciu władzy. Ich działania szybko utknęły w miejscu 
z braku decyzyjnych osób. Wielki wpływ na przebieg powsta-
nia mieli zwolennicy ugody z carem i jak najszybszego powrotu 
pod jego rządy. „Zasadą w sprawie restauracji polskiego narodu 
jest jego przeszłość historyczna, której teraz żadną miarą ani się 
wyrzec, ani w niepamięć puścić nie możemy. Dzisiejszym dziełem 
naszym jest dzieło odzyskania. Jest to akt narodowej pamięci 
ocuconej w nocy 29 listopada z długiego letargu. …nowej nie 
improwizujemy Polski, ale z  grobu wywołujemy Ojczyznę… 
wygrzebujemy z gruzów starożytną budowlę, której części zebrać 
w jedną całość, potem zaś naprawić i tylko wewnątrz inaczej 
urządzić potrzeba” – pisał na początku powstania listopadowego.

Gdy Mochnacki nie mógł przekonać większości do swoich racji, 
to zaciągnął się do powstańczego wojska jako zwykły strzelec. 
W bitwie pod Olszynką Grochowską (25 lutego 1831 roku) został 
ciężko ranny. Po rekonwalescencji, już jako oficer, brał udział 
w walkach, m.in. pod Okuniewem, Wawrem i Ostrołęką. Był 
więc człowiekiem odważnym nie tylko w piśmie, ale i w czy-
nach. Odniósł poważne obrażenia w swojej ostatniej bitwie 
pod Okuniewem, co istotnie przyczyniło się do jego przedwczes-
nego zgonu. Osłabiony ranami organizm łatwo poddał się gruźlicy.

Mochnacki był autorem tezy, że Polska reprezentuje najwyższą 
kulturę spośród krajów słowiańskich. Tym samym znacznie prze-
wyższa kulturę rosyjską tak pod względem organizacji państwa 
i prawa, którym posługiwano się w Polsce, jak i na płaszczyź-
nie kultury artystycznej, czyli dorobku malarzy, budowniczych, 
pisarzy bądź poetów. To właśnie swojej twórczości Mochnacki 

„zawdzięcza” zaoczny wyrok śmierci, który wydały na niego wła-
dze carskie w 1834 roku.

Wreszcie był Mochnacki radykalnym demokratą. Można wręcz 
powiedzieć: pierwszym demokratą Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 
niego kierunek rozpoczętych przez Tadeusza Kościuszkę działań 
na rzecz równouprawnienia chłopów był jedynie słusznym. To 
właśnie w demokracji widział drogę do odzyskania przez Polskę 
niepodległości.
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Testamentem Mochnackiego były teksty uzasadniające 
konieczność starcia się Polski z Rosją. Uważał to za obowiązek 
każdego kolejnego pokolenia swoich rodaków. W Polsce dostrze-
gał trzon cywilizacji europejskiej, podczas gdy w barbarzyńskiej 
Rosji upatrywał źródła przemocy i pogardy dla człowieka.

Romantyzm, do którego odwoływał się Mochnacki, nie 
miał polegać na organizowaniu powstań dla samej idei walki. 
Ten pełen zaangażowania działacz radził, aby każdorazowo brać 
pod uwagę sytuację geopolityczną w Europie. Za klucz do zwycię-
stwa uważał nieustające budowanie własnej kultury. Można przy-
jąć, że Mochnacki próbował łączyć romantyzm z pragmatyzmem, 
który powszechnie pojawił się na ziemiach polskich po upadku 
powstania styczniowego, czyli z pozytywizmem. To właśnie 
rodzima kultura miała być najsilniejszą bronią, którą Polska 
dysponowała przeciwko Rosji. Historia przyznała Mochnackiemu 
rację. Carska potęga upadła w XX wieku właśnie na skutek zajęcia 
za dużej części Polski. Było to ponad rosyjskie siły – wrogie nam 
państwo nie dało rady strawić tak dużej, obcej sobie cywilizacji. 
Zamiast tego nasi wschodni sąsiedzi zarazili się od nas duchem 
wolności i konspiracji. To właśnie rosyjskie konspiracje obaliły 
300-letnie rządy dynastii Romanowów.

Zwłaszcza dzisiaj, gdy odrodził się rosyjski imperializm, 
warto przypomnieć sobie o tym, co pisał na ten temat Maurycy 
Mochnacki. W jego dziełach znajdziemy ponadczasowy klucz 
do zachowania niepodległości i niezależności państwa polskiego. 
Zapraszam do lektury jego historii, o której sam zainteresowany 
pisał: „Historia moja tak długa, tak dziwna, jak romans, a na parę 
tygodni przed wyjazdem za granicę, jak kabała w hiszpańskiej 
tragedii”.

Leszek Pietrzak
Lublin, listopad 2021 r.
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