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udwik Nabielak (1804—1883) przybył do Warszawy z Galicji w początkach 1830 roku, we
zwany przez Adama Chłędowskiego (obydwaj pochodzili z Rzeszowszczyzny) do pracy wjego
„Dzienniku Powszechnym”123.Humanistycznie uzdolniony, studiował do 1825 roku prawo na U ni
wersytecie Lwowskim, znany był z przekładów poezji starosłowiańskiej na język polski. Chłędowski — zdeklarowany zwolennik powstania przeciwko Rosji i nowego prądu w kulturze,
romantyzmu — ułatwił z pewnością Nabielakowi wejście w kręgi literackie i polityczne stolicy.

L

Pod rządem austriackim nie dostawało mu podniet i zawodu do działania. W War
szawie trafił od razu na związek patriotyczny. Młody, silnej, niezłomnej woli we
wszystkim, co przedsiębierze, charakteru nadzwyczajnie sprężystego, rzucił się
natychmiast w odmęt niebezpieczeństwa
.

.

.9

— powie o nim Mochnacki- .
Połączył ich patriotyzm i rewolucyjna idea, między innymi publikowanie w „Kurierze Pol
skim” i w „Nowej Polsce”. Nabielak odegrał ważną rolę najpierw w konspiracji, potem w powsta
niu listopadowym: poprowadził spiskowców na Belweder, jako członek Towarzystwa Patriotycz
nego wchodził razem z Mochnackim w skład delegacji, która usiłowała zreformować Radę
Administracyjną Królestwa (2-3 XII 1830), był jednym z adiutantów gen. Jana Skrzyneckiego,
walczył pod Grochowem i Iganiami . Kraj opuścił z korpusem generała Girolamo Ramorino. Po krótkim pobycie w Galicji (pod pseudonimem Halicki) udał się przez Węgry i Wiedeń

1 Zob. M. Mochnacki, Powstanie narodu polskiem w roku 1830 i 1831, opr. i przcdm. S. Kieniewicz, t. 1, Warszawa
1984, s. 323.
2 Ibidem, s. 324.
3 Zob. Polski słownik biograficzny, t. 22, Wrocław 1977, s. 418-421 (autor hasła: S. Kieniewicz).
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do Monachium, a stamtąd wiosną 1832 roku do Szwajcarii. Z tego okresu pochodzi niedrukowany list braci Mochnackich:
D nia 7 maja 1832,
Rue d’Anjou — D auphine Ne 5.
Kochany mój Ludwiczku!
Z niewypowiedzianą radością list Twój otrzymałem. Pierwej, niżeliś mi to napisał,
wiedziałem, jak Cię szukano w Galicji. Zęby wprowadzić w błąd władze austriac
kie, umieściłem był przed półtora miesiąca w „Kurierze Mozelskim” artykuł, który
dzienniki paryskie przedrukowały, a który zawierał co następuje: „Ludwik Nabielak tedy przejeżdżał przez Metz do Paryża. Zdołał on ujść śledztwa moskiewskich
agentów, którzy go w Galicji i w Węgrzech za pośrednictwem władz austriackich
pilnie szukają”. Nie wiem, czy ten anons fałszywy sprawił skutek zamierzony;
to pewne jednak, że ja o Tobie myślałem i że dzisiaj wszystko co każesz zrobię.
Bez dalszego wahania się ruszaj do Paryża. Możesz uzyskać wsparcie od rządu
i mieszkać w Paryżu. Jakim sposobem tego dokazać, dowiesz się od Kamila, który
jako należący do centralnej rady wszystkich Polaków we Francji wskaże Ci wszelkie
środki. Zresztą bądź pewny, że tam, gdzie ja istnieję, i Ludwik mój być może i nie
umrze z głodu. Ja od czterech miesięcy siedzę tu i piszę — i pismo o rewolucji
polskiej wkrótce po francusku wydrukuję. Mnóstwo tu koterii politycznych mię
dzy Polakami; do żadnej nie należę, w nic też nie wdaję, ale najmocniej mnie
gniewa towarzystwo demokratyczne pod auspicjami ks. [Kazimierza] Pułaskiego
i [Romualda Ignacego] Płużańskiego i [Jana] Czyńskiego. Mój Boże, ci ludzie
w Polszczę demokratami być nie umieli, a tu chcą dla zbawienia naszego demokra
tyzować? Pozdrów ode mnie B. [Bolesława] Ostrowskiego. Na co chorowałeś
w Peszcie? Powiadam wam obydwu: przyjeżdżajcie do Paryża. Najlepiej na Metz.
W Metz udajcie się do Dorszera, bardzo godnego człowieka, którego znam. O n wam
ułatwi sposobność dojechania do Paryża. Radzę wam: bardzo ostrożnie we Francji
z opiniami politycznymi!! A ponieważ boję się, żeby poczta nie odeszła, resztę listu
Kamilowi zostawiam.
Maurycy
Mój kochany Ludwiku! Dziwno mi, że o to się troszczysz i w tym znajdujesz
przeszkody w dostaniu się do Paryża, co dla emigranta nie powinno być ani żadną
troską, ani przeszkodą. Tylko uzbieraj tyle pieniędzy, abyś miał o czym zajechać
do Paryża, a łatwo ci to przyjdzie za pomocą różnych życzliwych i poczciwych
Komitetów niemieckich, również tego tylko dokaż, abyś przybywszy do Paryża
mógł przez kilka lub kilkanaście dni wyżyć w Paryżu i choć jednej cząstki rozkoszy
paryskich zakosztować; to, co dalej będzie — nie pytaj się — ja mam nieco wpływu
— może na moje nieszczęście i niejeden już taki interes wyrobiłem dla moich
kolegów, czegóż bym nie poświęcił, żeby tobie usłużyć, tobie, którego kocham jak
brata? A zresztą — kto wie, jak się to skończy — już się zaczynają krzątać koło
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formacji legionów, więc może nie przyjdzie nam siedzieć w Paryżu, przyjeżdżaj
przeto — im więcej nas będzie, tym lepiej dla nas samych i dla rzeszy polskiej.
Nasza familia, a szczególniej ojciec nasz, w żadnym liście o tobie nie pominął.
Czy myślał o tobie i czy cię kocha, wyczytaj z tej kartki, którą ci posyłam. Chwała
Bogu, żeś już wyszedł z niebezpieczeństw, i że znów zbierzem się w kupkę, w tą
samą, w której nas widziano przed rewolucją i po rewolucji, w starym domu i na
polu sławy, i w której nas na koniec jeszcze raz ujrzą, kiedyjuż dla Polaków nie ma
nic nowego prócz wspomnień na przeszłe nieszczęścia i nadziei na przyszłość aż
nadto wątpliwych. Nasz ojciec także może zjedzie na zimę do Paryża; może
zapytasz, co się stanie z resztą naszej familii, na to ci nie odpowiem — teraz moja
matka, ciotka, siostra Olimpka siedzą u kuzyny, pani Cieńskiej w Polance w Galicji
— napisz do nich, będą ci wdzięczne. Adres: a Madame Cieńska nee comtesse Łoś
przez Vienne — Bulitz — Kenty a Polanka. Do nas pisz pod naszym nazwiskiem:
rue Rivoli, Hotel de Terasse. Bolesławowi moje pozdrowienie braterskie. Bywaj
zdrów —
Kamil
Kartkę nie zgub, odeślij przez pocztę lub przywieź4.
Nabielak odebrał listy w Marienhalden nad Jeziorem Zuryskim w posiadłości hrabiny Bentzel-Sternau5. Niewykluczone, że zjawił się tam z listem polecającym od znajomych, bowiem syn
hrabiny, Fryderyk Ludwik Zachariasz Werner (1768-1823), ksiądz i pisarz niemieckojęzyczny,
przebywał w latach 1816-1817 w Janowie, posiadłości Stanisława Chołoniewskiego na Podolu678.
Jego mistycyzujący dramat Attila, Kónig der Hunnen (1808) zostanie przywołany w liście otwartym
Ludwik Nabielak do Maurycego Mochnackiego z powodu pism auxerskich (s. 439)^. Powodem, dla któ
rego Nabielak zatrzymał się w Marienhalden, mogło być przygotowanie do druku przekładów
polskiej poezji Wernera .
Ze Szwajcarii przez Fryburg i Strasburg Nabielak dotarł 11 stycznia 1833 roku do Paryża,
gdzie spotkał się z Mochnackim i Bohdanem Zaleskim. Trafił na niedogodny moment: władze
francuskie wydalały właśnie niespokojnych emigrantów, tak więc musiał wyjechać do Tuluzy.
Pracował tam nad rozpoczętą w Warszawie Konfederacją barską (Paryż 1835)9, prowadził Dziennik

4 Korespondencja Ludwika Nabielaka z lat 1831-1844, rps Biblioteki Narodowej w Warszawie (dalej: BN) III 6598,
s. 78-81.
5 Zob, L u d w ik Nabielak, w: A lb u m M u zeu m Narodowego w Rapperswyiu. Wieniec pam iątkowy półwiekowej rocznicy
powstania listopadowego obchodzonej 2 9 Listopada 1880 r. Zebrany pod redakcją Agatona Gillera, Rappcrswil 1881, s. 76-94.
6 Zob. Polski słownik biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 410.
7 Zob. dalej: L ist (w nawiasach odesłania do paginacji w niniejszej serii „Napisu”).
8 W zbiorze utworów romantyzmu Nordlichter są też przekłady Nabielaka (w przypadku, gdy utwór powstał po śmierci
Wernera), dlatego obydwaj, on i Zachariasz Werner, figurują na tytułowej stronic jako tłumacze (Stuttgart 1834).
9 Zainteresowania historyczne Nabielaka poświadcza w Lis'cie (przypis, s. 450) analogia Praniewicz — karzeł
Krassowski, który miał przyczynić się do koronacji Henryka Walezcgo na króla Polski. Zob. Encyklopedia powszechna,
t. 16, Warszawa 1864, s. 24.
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(29 XI 1833-30 XII 1834), korespondował z Zaleskim10. W jego liście z Sevres z 27 lutego 1834
roku czytamy:
Kiedyś ci napiszę obszernie o Panu Tadeuszu tudzież o pisarzach naszych politycz
nych, a mianowicie o Mochnackim. Wiesz, że w nim odróżniam zawsze człowieka
a pisarza, ale skreślę ci analizę jego umysłu i moralności11.
Nie wiadomo, czy zdążył to zrobić i czy Nabielak, który przybył po raz drugi do Paryża 25 kwietnia
1834 roku, próbował odnowić zażyłe stosunki z Mochnackim. Od stycznia tego roku mieszkał z nim
Antoni Walewski, który miał kontakty z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim; między majem
y>
a czerwcem wszedł „w komunikację” z Władysławem Zamoyskim 23 września 1834 roku wyjechał
do Auxerre13. 6 listopada tego roku pisał do rodziców:
...pomieszkanie moje ze ślicznym widokiem na rzekę, która pod oknami płynie,
i na góry, które otaczają miasto dokoła, złożone z jednego dużego salonu i przed
pokoju, z meblami, z pościelą itd. kosztuje mnie franków 11 na miesiąc. Jest tu
także depot Polaków złożone z najgodniejszych i najuczciwszych oficerów. Mamy
więc w kilkunastu własny menaż, własnego kucharza Polaka żołnierza, którego
pomocnikiem jest podoficer kuchta, i jadamy razem. Obiad nasz przypomina
zupełnie Polskę i kosztuje nas każdego na miesiąc z winem franków 18. Większej
taniości nawet szukać ani podobna znaleźć w Polsce. Po obiedzie zwykle zgroma
dzamy się na wisku u majora Dembowskiego, prezesa zakładu, albo u mnie, i tym
sposobem wieczór nam upływa14.
Emigracja zajęła się Mochnackim, gdy wyszedł drukiem List dogenerała Dwernickiego od oficerów,
podoficerów i żołnierzy z zakładu w Auxerre (z datą 17 X 1834) i tuż po nim Pismo okólne oficerów,
podoficerów i żołnierzy z zakładu Auxerre do rodaków w emigracji (z datą 23 X 1834). „Po wytrawności
pióra poznano”, że autorem pism auxerskich był Mochnacki13. Nabielak postanowił wystąpić
z publicznym protestem.
Odpowiadając na pisma auxerskie listem otwartym, Nabielak ma przed oczami dwa artykuły
krajowe Mochnackiego: Być albo nie być („Nowa Polska”, nr 29 z 2 II 1831) i Czemu masy nie
powstają? („Nowa Polska”, nr 41 z 14 II 1831), ale posługuje się nimi dowolnie

, na przykład1023456

10 W liście z 18 grudnia 1833 roku Zaleski pisał, że nie wie, czyjelowicki w yd a Konfederację barską. Jest w nim zdanie:
„Napisz, aby o wartość dzieła zapytał Mochnackiego i m nie”. Cyt. za: W. Zawadzki, L u d w ik Nabielak. Opowieść
historyczna, Lwów 1886, s. 73.
11 Cyt. za: ibidem, s. 77.
12 Zob. T. Kozanecki, Maurycy Mochnacki i obóz Czartoryskiego (Inedita z wrzeshia-listopada 1834 r.), „Przegląd Histo
ryczny”, t. 47, 1956, z. 4, s. 727.
13 Władze francuskie zanotowały przybycie Mochnackiego do Auxerre 25 września 1834 roku. Zob. R. Bielecki,
Zarys rozproszenia W ielkiej Emigracji we Francji 1 8 3 1 -1 8 3 7. Materiały z archiwów francuskich, Warszawa 1986, s. 328-329.
14 L isty Maurycego Mochnackiego i brata jego Kamila, w: M. Mochnacki, D zieła, t. 1, Poznań 1863, s. 263.
15 Zob. W Zawadzki, op. cit., s. 104.
16 Porównując cytaty z tekstem właściwym, korzystałam z ostatniego przedruku tych artykułów w: M. Mochnacki,
Pisma krytyczne i polityczne, wyb. i opr. J. Kubiak, E. Nowicka, Z. Przychodniak, t. 1-2, Kraków 1996.
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otwiera cudzysłów, przytacza jedno zdanie z artykułu Być albo nie być, po czym streszcza rewolu17

cyjne propozycje autora i dopiero po streszczeniu cudzysłów zamyka . W rozbudowanym pier
wszym przypisie przedrukowuje fragmenty artykułu, zachowując nawet spacje, zdarzają się w nich
jednak zmiany aktualizujące sądy autora18*.
Analogicznie postępuje w tym przypisie z artykułem Czemu masy nie powstają? Początkowo
przepisuje go wiernie, potem opuszcza zdanie o wojennej strategii Dybicza, by po wielokropku
przytoczyć duży fragment bez trzech pominiętych w różnych miejscach zdań, nie zaznaczając luk
w swoim przedruku. Ostatnie zdanie przypisu wybrane zostało z zakończenia tegoż artykułu

19

.

Nabielak wróci do niego, konstatując brak zainteresowania chłopów walką z Rosją podczas
powstania. W dwóch wyróżnionych cudzysłowem zdaniach o różnej lokalizacji w artykule zamie
ni czas teraźniejszy na przeszły i doda w nawiasie własny komentarz o szlacheckim rodowodzie
żołnierzy z pułku jazdy20.
Swobodnie zachowuje się także przy cytowaniu pism auxerskich. Ściąga w pewnym miejscu
tekst Listu dogenerała Dwernickiego..., opuszcza zdanie, które stwierdza potęgę stanu szlacheckiego:
„bo w nim wyłącznie koncentruje się jeszcze własność i oświata, dwa główne elementa siły

. 71

publicznej”" , a gdy myśl tę przywoła, mówiąc, iż w przyszłości szlachta być może rozważy, czy dla
interesu publicznego nie powinna zrezygnować z uprzywilejowanej pozycji w kraju (s. 444),
wyróżniające ją cechy: własność i oświatę napisze drukiem pochylonym bez wyjaśnienia, kto się
nimi posługiwał2".
W pierwszym apelu do braci rodaków z Pisma okólnego... po zdaniu późniejszym umieszcza
wcześniejsze, i stosując cudzysłów, tworzy z nich nową całość" . Drugi, graficznie odsyłający
do Mochnackiego apel jest również skonstruowaną przez Nabielaka wypowiedzią, złożoną z pro
śby autora („Napiszcie nam bracia”) i zdania poprzedniego, pełnego przypuszczeń, które przekształcą w stwierdzenia" . Nie można obwiniać go o zasadnicze przekłamywanie pism auxerskich,
niemniej drobne manipulacje, nieuczciwe stosowanie cudzysłowu (między innymi gdy streszcza Pismo
okólne... — s. 448) i kompilacja zdań jest jednak nadużyciem.
Za poważne wykroczenie przeciwko niepisanemu wówczas prawu autorskiemu uważam
trawestację fragmentu drugiego tomu Powstania narodu polskiego w 1830 i 1831 roku , w którym
Mochnacki wyraził opinię o politycznej działalności Adama Czartoryskiego" , usiłując przeciw

17 List, s. 440 cytat zaczynający się od słów: „Zginęliśmy dlatego...”, op. cit., t. 2, s. 52 i n.
18 Z ob. L ist, s. 441, akapit 2 od słów: „Nic d o s y ć j c s t.W tekście Mochnackiego (Pisma krytyczne..., s. 55): „Potrzeba
się uzbroić! Czyż się od dwóch miesięcy nic uzbrajamy? Potrzeba poruszyć masy, trzeba powołać do życia miliony,
a one się same uzbroją. Korzystajmy z błędów przeszłości!”.
19 Zob. List, s. 443; M. Mochnacki, op. cit., s. 56-60.
2(1 Zob. List, s. 442, od słów: „Jak drzewa...”; M. Mochnacki, op. cit., s. 57, 58.
21 Zob. List, s. 442, od słów: „W Polszczę...”; M. Mochnacki, op. cit., s. 213.
22 Kursywa służy Nabiclakowi także do wyróżniania słów własnych i przede wszystkim cudzych, mimo iż nic podaje
źródła, z którego pochodzą (np. s. 446, 447, 449).
23 Zob. M. Mochnacki, op. cit., s. 222;Luf, s. 448, od słów: „Powiedzcie nam bracia...”.
24 Zob. List, s. 448, od słów: „Napiszcie nam bracia...”; M. Mochnacki, op. cit., s. 223.
25 Zob. M. Mochnacki, op. cit., s. 327-334.
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stawić się rozpowszechnionej wśród emigracji niechęci do księcia i jego przodków. I tak Czarto
ryski zaprzyjaźnił się z księciem Aleksandrem w Petersburgu oraz przyjmował w Rosji stanowiska
(kuratora Uniwersytetu Wileńskiego czy ministra spraw zagranicznych) dla interesu Polski, a jeśli
nie udało mu się zrealizować patriotycznych planów, to tylko wskutek moskiewskiej perwersji.
Budzeniu pozytywnych emocji ma też służyć skreślony przez Mochnackiego duchowy portret
księciajako człowieka światłego, o delikatnej konstytucji psychicznej, bez umiejętności podejmo
wania szybkich decyzji publicznej wagi, ponieważ przywykł do życia w zaciszu dworów i tak jak
96
Czartoryscy w przeszłości „we wszystkim poczynał sobie dyplomatycznie”- .
Nabielak odwraca ten schemat opiniodawczy, nie usprawiedliwia żadnych pomyłek, przeciw
nie, stara się zdyskredytować księcia. Zestawiając określenia Mochnackiego i własne dopowiedze
nia („przez większą część życia z monarchami tylko i ich ministrami przestawał” — List, s. 450),
tworzy wziętą w cudzysłów antyfrazę, w której pochwała zamienia się w naganę. Czartoryski
został ukazany ponownie w przejaskrawionym świetle, pierwszą opinię zastąpiła druga, także
oddalona od prawdy, bowiem dla nadawcy najważniejszy był cel listu otwartego, przekonywanie
adresata, iż służąc księciu, poszedł złą drogą. Powołując się na rzekome cytaty z pism auxerskich
przy formułowaniu zarzutów, Nabielak wyklucza ingerencję w tekst — tak naprawdę naginany
do jego intencji ideologicznych, przeinaczany, osłabiany i wzmacniany w aktualnym sensie. W perswazyjność listu wpisana została rola pewnego siebie mentora, lepiej zorientowanego w rozumo
waniu lewicy niż Mochnacki, co więcej, rola demokraty, który chce rozprawić się z prawicą.
Zanim przedstawię atak Nabielaka na synergię Mochnackiego ze stronnictwem księcia,
nazywanym Hotelem Lambert (prawidłowo od 1843 r.), wypada przypomnieć i pogłębić panora
mę walki demokratów z opozycją wobec Dwernickiego, w którą wpisał się autor Powstania, mimo
iż pomagał mu w założeniu Komitetu Narodowego Emigracji Polskiej (22 X 1832-15 V 1834)
i był tego Komitetu członkiem- . Wpisał się już jako zdecydowany rzecznik Czartoryskiego. Akt
sporządzony przeciwko księciu przez żołnierzy polskich z zakładu w Poitiers 29 VII 1834 roku,
odbierający mu prawo do oficjalnego reprezentowania emigracji, domagał się skonkretyzowania
jednostkowych poglądów, opowiedzenia się po stronie demokratów (złożenia podpisu pod aktem)
lub obozu zachowawczo-liberalnego (podpisania się pod zamieszczanymi w prasie protestami).
Powiązany bezpośrednio z aktem poitierskim (Nabielak pisze obydwa wyrazy wielką literą,
w czym tkwi intencja podkreślenia jego ważności, respektowana w przedruku) List dogenerała Dwernic
kiego. .. spełnia ten wymóg, tzn. radykalnie odcina się od postawy demokratów. Krytyka objęła
sprzyjanie lewicy i wrogość generała wobec księcia.
Zaczęła się ta wrogość od momentu, gdy generał został prezesem Komitetu Narodowego
Emigracji Polskiej, ale nieprzyjazne uczucia żywił od początku nie Dwernicki, lecz Czartoryski,
któremu wyrósł konkurent w walce o względy emigracji. Z czasem pogłębiła się rysa na ich
znajomości, ponieważ czynności Dwernickiego stawały się sprzeczne z programem księcia .

26 Ibidem, s. 334.
27 Zob. A. Śliwiński, Maurycy Mochnacki. Ż y w o t i dzieła, Warszawa 1921, s. 359.
28 Zob. LJ.’W c n c c \-¥ L \e m b k o w a , Działalnośćgen. Józefa Dwernickiego na emigracji wiatach 1832-1848, Warszawa 1978, s. 25.
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Wódz zwycięskich bitew z Rosjanami pod Stoczkiem i Boremlem byt przeciwny walce polskich
emigrantów na obcych frontach, zaciągowi do legionu portugalskiego czy do służby wojskowej
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w Algierii" .
Odkąd pojawiła się „Kronika Emigracji Polskiej” (kwiecień 1834), organ obozu Czartoryskie
go, antagonizm przeniósł się na jej lamy, a w związku z aktem poitierskim przerodził w otwarty
konflikt. Dniem przełomowym stał się 12 września 1834 roku, gdy francuski ,jVlessager” wydru
kował wypowiedź generała na temat amnestii dla wychodźców przed podpisami osób uznających
księcia za nieprzyjaciela polskiej emigracji, co zostało odczytane — zresztą niesłusznie — jako
wspólna deklaracja293031.W następnym numerze głos zabrał Czartoryski, bagatelizując zjawisko. 24
września „Messager” opublikował protest przeciwko zniesławianiu księcia zredagowany przez
jego współpracowników. Podpisał się pod nim także Mochnacki. 26 września „Kronika” zamieściła
relację z wystąpień demokratów, utrzymując, że książę wyższy jest nad potwarze „kilku wichrzy
cieli złej wiary”, mających wpływ na młodzież bezczynną i cierpiącą wskutek tułactwa. Wśród
pięćdziesięciu jeden emigrantów, aprobujących ten sąd, jest znowu Mochnacki .
Nie można się temu dziwić, w drugim tomie Powstania... znalazła się, interpretowana już
przeze mnie, charakterystyka księcia z uczuciowym, a po części i obiektywnym w ocenie ludzi
zdaniem:
...ja przynajmniej osobiście przejęty jestem czcią dla tej wspaniałej duszy, tkniętej
tylu nieszczęściami, a tak stałej, i chlubię się, że to teraz wyznać mogę, tym bardziej,
że przez cały ciąg powstania narodowego byłem przeciwny Czartoryskiemu i nie
taiłem tego bynajmniej, kiedy inni, co się czołgali wtedy przed nim albo mieścili
wjego zastępie, dzisiaj, mniemając się być mędrszymi po szkodzie, szukają patrio
tyzmu czy nie wiem jakiejś tam wziętości w tym jedynie, aby ubliżać starcowi
skołatanemu swoją i publiczną niedolą, nie mającemu już do rozdawania ani
urzędów, ani skarbów, ani stopni w wojsku32.
Podpisy upubliczniające pozytywny stosunek do księcia złożył Mochnacki przed wyjazdem do Auxerre. W pracy Artura Passendorfera czytamy, iż w połowie września Polacy z tamtejszego zakładu
zaproponowali mu, by do nich przyjechał, ale on z trudem decydował się na opuszczenie Paryża.
Dopiero wiadomość, że zgodzono się na wydawanie tam czasopisma w duchu jego
zasad, i namowy posła Aleksandra Jełowickiego przeważyły szalę: postanawia wy
jechać33.

29 Zob. ibidem, s. 49 i 53.
30 Zob. ibidem, s. 70.
31 Zob. „Kronika Emigracji Polskiej” (dalej: „Kronika”), t. 1, arkusz 23 z 26 DC 1834, s. 362-364.
32 M. Mochnacki, op. cit., s. 331.
33 A. Passendorfer, Polityczna działalność Maurycego Mochnackiego na emigracji, Jarosław 1898, s. 42. Członków stron
nictwa Czartoryskiego nazywano arystokratami; wg podziału na partie opozycyjne w czasie powstania listopadowego:
arystokratyczną i rewolucyjną (zob. M. Mochnacki, Powstanie . .., t. 2, op. cit., s. 247).
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Passendorfer nie był pewien, czy przedstawiciele zakładu auxerskiego i Jełowicki, którzy stali
po stronie księcia, działali „z polecenia arystokracji”. Może nie „z polecenia”, ale za przyzwole
niem, jako że prawica spod znaku Czartoryskiego identyfikowała się z jego poglądami. Do zwo
lenników wspólnej tożsamości należeli w Auxerre major Stefan Dembowski i kapitan Antoni
Olszewski. Ich nazwiska znajdujemy pod pismami auxerskimi. Dembowski zaprzyjaźniony był
z Jełowickim3435678,a ten zbliżył się do Mochnackiego już w 1833 roku. Na przełomie lipca i sierpnia,
gdy Mochnacki zbierał w Paryżu materiały do trzeciego tomu Powstania..., Jełowicki stał się
pośrednikiem między nim a członkami Związku Jedności Narodowej, utworzonym z woli księcia
(21 1 1833). Tadeusz Kozanecki sądzi, iż od nich Mochnacki dowiadywał się o planach insurekcyjnych Czartoryskiego33.
Kontakty z Mochnackim utrzymywał też siostrzeniec księcia, pułkownik Władysław Zamo
yski. Na podstawie zachowanych listów, jakie wymieniali, możemy wnioskować, że obydwaj czuli
się odpowiedzialni: Zamoyski za Mochnackiego, a ten za przekonania, jego zdaniem słuszne,
korzystne dla Polski, mimo iż nie znajdujące akceptacji prawicowego stronnictwa, z którym
usiłował dojść do porozumienia. Pod warunkiem zgody na rygoryzm ideologiczny. Prawdopo
dobnie Jełowickiemu Zamoyski powierzył zadanie zrelatywizowania owego rygoryzmu. Znaczą
cej pozycji w stronnictwie arystokratycznym nie zajmował, ale do wykonywania zadań mógł być
przydatny. Dobre pióro politycznego pisarza było ówcześnie w cenie. Mochnacki chciał korzystać
z zasobów finansowych obozu księcia, żeby wydawać własne — jak mu się wydawało — pismo.
Kozanecki mówi, że rezultatem rozmów z Zamoyskim przed wyjazdem do Auxerre we wrześniu
1834 roku (między 18 a 24 tegoż miesiąca) stała się wstępna obietnica „finansowego i politycznego
poparcia dziennika” . Aktualne spory w środowisku emigracji oddaliły plany redakcyjne.
30 września 1834 roku Dwernicki wydrukował w „Tygodniku Emigracji Polskiej” (dalej:
„Tygodnik”), w podlegającym mu periodyku, oświadczenie z datą 27 września 1834 roku, w któ
rym odżegnuje się od podpisu pod aktem poitierskim, nie jest mu jednak przeciwny, ponieważ
„systemat księcia Czartoryskiego w zawodzie publicznym” uznaje za szkodliwy dla emigracji .
W obozie księcia powstała wtedy determinacja obrony. Już 12 października 1834 roku pojawia się
w „Kronice” list otwarty Do rodaków w emigracji (z datą 6 IX 1834). Takjak Zbigniew Przychodniak
widzę w tym tekście pióro, które trzymał w ręku Mochnacki . Wrócę do tego jednak nieco
później, a teraz chciałabym zauważyć, że Mochnacki jest prawdopodobnie także autorem anoni
mowego artykułuJenerał Dwernicki, dysjunktywnego wobec przypisywanej mu genialności wodza.
Rozlicza się w nim generała z wyprawy na Wołyń w marcu 1831 roku i złożenia przez jego korpus
broni w Galicji.

34 Zob. T. Kozanecki, op. cit., s. 734.
35 Zob. ibidem, s. 728.
36 Ibidem, s. 733.
37 Zob. U. Wcnccl-Kalembkowa, op. cit., s. 71; zob. też: W. Zwicrkowski, O Sejmie w emigracji, Poitiers 1839,
s. 60-61.
38 Zob. Z. Przychodniak, Wałka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji, Poznań 2001, s. 187-188,
197,319-321.
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Autor nie godzi się z usprawiedliwieniem, iż władze rewolucyjne wysłały bohatera z wojskiem
•

■

•

•
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„na zgubne imię”, czyli po utratę sławy. Winą za klęskę zostaje obarczony wyłącznie Dwernicki .
Jednak nie ten artykuł (może dlatego, iż siłą argumentów obalał sprzeciw), lecz umieszczone tuż
po nim Wspomnienia historyczne z 1794 roku spowodowały oficjalną burzę wśród obrońców honoru
żołnierzy, a tak naprawdę Dwernickiego. Stało się to wskutek aluzji do wspomnianej wyprawy
wołyńskiej, ukrytej w zdaniu:
Tymczasem szczątki awangardy, prowadzone powoli jako jeńcy wojenni, rozłażąc
się po całej okolicy, przed obywatelami zbiegającymi się dla ich wspierania tak
wyrzekali: „Wyszkowski nas zdradził, sam, panie, z brygadą uciekł, a nie wiem
gdzie, a nas wyprawił na zgubne imię!”39404123.
„
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.

.

.

.
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Stanisław Kunat, „jeden z wydawców „Kroniki” — jak błędnie siebie określił

.

— odpowia

dając na list Anastazego Dunina, uczestnika marszu i adiutanta Dwernickiego, odpierał krytykę
uchybienia, czyli ubliżenia wspomnianemu korpusowi . Ale nie powiedział, kto Wspomnienia
historyczne napisał. Kiedy Dunin wyzwał Kunata na pojedynek, przyznał się do autorstwa Jełowicki.
Oświadczył: „te wyrazy uszły mojej uwagi” . Nie dało to satysfakcji Duninowi ani innym chętnym
do pojedynków. Dopiero jasne orzeczenie, jakie Jełowicki zamieścił w „Kronice”, iż nie miał
zamiaru obrazić żołnierzy44, uciszyło ostatecznie wrzawę. Stojący blisko Czartoryskiego Karol Hoff
man napisał 28 października 1834 roku w swoim Pamiętniku:
Już gwiazda Dwernickiego zachodzi, najwięcej się do tego przyłożyła „Kronika”,
a teraz Mochnacki w Auxerre. Uformował się tam zakład z ludzi rozsądku, energii,
do którego się przyłączyli stąd Jełowiccy, Mochnacki i inni. Ostatni kieruje wszyst
kim, a że dobrze pisze, ma wielki oręż w ręku. Wystąpili oni już z odezwą przeciw
Dwernickiemu i wzywają emigrację do wyboru władzy, którą mają składać ludzie
najwięcej mający wpływów w kraju, a zatem bez względu na różnicę opinii. Jest to
życzenie dobre, ale wątpimy, ażeby w dzisiejszym położeniu mogło przyjść do sku
tku. „Kronika” tak dokucza partii Dwernickiego, iż się na nią szczerze zawzięto,
i ci, co już upadają, przedsięwzięli użyć ostatniego ratunku, to jest postrachu.
Za jeden z artykułów przeciw Dwernickiemu Dunin, jego szef sztabu i prawa ręka,
wyzwał Kunata, wydawcę tytularnego „Kroniki”, niby z powodu obrazy korpusu,
który złożył broń w Galicji. Lubo uraza była naciągniętą, bo nikt nie miał najmniej
szej myśli obrażać korpusu, ale chyba Dwernickiego, przecież byłoby nie przyszło

39 Zob. „Kronika”, t. 2, arkusz 1 z 17 X 1834, s. 1-11. Artykuł wydaje się być uzupełnieniem dwóch części A neksu
do t. 2 Pow stania... Mochnackiego: Powstanie podolsko-ukraińskie i Dodatek do rysu powstania podoisko-ukraińskiego
(M. Mochnacki, op. cit., s. 453-473).
4() „Kronika”, t. 2, arkusz 1 z 17 X 1834, s. 11-12.
41 Kunat był redaktorem „Kroniki”, wydawcami — członkowie Towarzystwa Literackiego. Zob. Z. Wójcicka,
Literatura użytkow a obozu księcia Adam a Jerzego Czartoryskiego. 1831-1841, Szczecin 1991, s. 76.
42 Zob. „Kronika”, t. 2, arkusz 3 z 31 X 1834, s. 33.
43 Ibidem, arkusz bez num eru z 11 XI 1834, s. 64.
44 Zob. ibidem, t. 2, arkusz 12 z 8 I 1835, s. 207-208.
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do pojedynku, gdyby nie byli wystąpili [Jakub] Malinowski poseł jako źródło
i Jełowicki poseł jako redaktor artykułu. Ta okoliczność zmieniła postać rzeczy,
zwolniono od pojedynku Kunata, a Jełowicki ma ich mieć cztery. Wyzwali go
bowiem sekundanci Dunina: [Jan] Ledóchowski i Nabielak, niejaki Szwajcer
[Józef Szweiger?], a przede wszystkim wyzwał sam Dunin. Nie wiedzieć jak się ta
rzecz skończy, widoczna jednak, iż cała ta sprawa jest skutkiem ducha partii, nie
obrazy osobistej^.
Mimo stronniczości w spodziewaniu się końca kariery Dwernickiego, Hoffman słusznie
dostrzega jądro konfliktu w konfrontacji programów dwóch partii: uosobnionej w postaci gene
rała lewicy oraz prawicy, to znaczy zakładu w Auxerre, Jełowickich (Aleksandra i jego stronników
albo Aleksandra i jego braci: Mikołaja i Edwarda), Mochnackiego i stojącego za nimi księcia.
Zdaniem demokratów inspiratorem odwetu na Dwernickim był Aleksander Jełowicki. „Tygo
dnik” powiedział wprost, że przystał on do Czartoryskiego, broni go i — co gorsza — jest wobec
emigracji obłudny, ponieważ tak naprawdę popiera udział Polaków w zdobywaniu przez Francję
Algierii46. Jełowicki nie ukrywał sympatii dla księcia. Mówił o tym otwarcie w imiennym oświad
czeniu (z datą 7 X 1834), jakie „Kronika” wydrukowała w tym samym arkuszu, co elaboraty:Jenerał
Dwernicki i Wspomnienia historyczne. W tej replice na słynne przekreślenie „systemu księcia” okry
wał chwałą jednego, a obniżał autorytet drugiego adwersarza, by zamknąć kwestię przestrogą
pod adresem Dwernickiego: „Za potępienie bez prawa odpowie się przed własnym sumieniem
i przed narodem”4^. Mochnacki wpisał się w ten syndrom rozumowania. Jego odezwaDe rodaków
w emigracji przygotowywała do odbioru głównego przesłania Listu do generała Dwernickiego..., czyli
48

krytyki sądzenia, obmawiania i piętnowania innych przez demokratów . Za autorstwem M och
nackiego przemawia najbardziej ten sam, co w Lisae argument, że taka postawa przekreśla zgodę,
udaremnia wysiłki na rzecz wyzwolenia kraju, ośmiesza Polaków w oczach cudzoziemców.
Za paradoks należy uznać wysłanie Listu do generała Dwernickiego... do „Tygodnika” z prośbą
o druk. Prośba — jak można się było spodziewać — nie zyskała aprobaty, mało tego, spowodowała
taki komentarz:
Maurycy Mochnacki, świeżo osiadłszy w Auxerre, gdzie w tym czasie pan Jełowic
ki odwiedzał przyjaciół, w dalszym ciągu wycieczek swych za księciem Czartory
skim wygotował adres podpisany przez ośmnastu.

45 K. Hoffman, Pamiętnik z emigracji 1834-1836, rps Biblioteki PAN (d. PAU) w Krakowie, sygn. 122-123, s. 73-75.
46 Zob. „Tygodnik” 1834, cz. 3, s. 49-53; „Nowa Polska” (1834, t. 3, pólarkusz 1 i 2, s. 248) w artykule AleksanderJełowicki
zarzucałajełowickiemu szpiegowanie i działalność prowokatorską na rzecz „Kroniki”, tj. obozu Czartoryskiego.
47 „Kronika”, t. 2, arkusz 1 z 17 X 1834, s. 12-16. Zdaniem T. Kozancckicgo (op. cit., s. 734) tekst ten — być może
— został napisany „wspólnie z Mochnackim”. Samoistnie w postaci druku ulotnego: A. Jełowicki, K ilka słów z powodu
oświadczenia Jenerała Dwernickiego, Paryż 1834.
48 Zob. przyp. 38.
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Tyle właśnie nazwisk widnieje pod Listem. Redakcja „Tygodnika” podkreśliła wpływ Jełowickiego na jego powstanie. Dorzucenie przez Mochnackiego tego tekstu do serii własnych „wycie
czek” oznacza oczywiście obwinianie generała i oczyszczanie księcia z zarzutów. O Liście napisano:
Pisemko to zapełnione sofizmatami i przycinkami należeć będzie do zbioru pamfletów pana Mochnackiego49.
Pamflet na demokratów stanowi parenetyczne napiętnowanie generała za nieodpowiedzialne
zachowanie w środowisku emigracyjnym, szczególnie za demoralizowanie polskiej społeczności
poparciem dla politycznych wichrzycieli i brak rozwagi. Demokraci mimo wszystko odrzucali
pojednanie z ludźmi odmiennych przekonań.
Mochnackiemu bardzo zależało na zbiorowym podmiocie Listu. Być może dlatego, że Dwer
nicki pomagał mu finansowo podczas choroby nieżyjącego już brata Kamila50. Wobec powsze
chnego przeświadczenia o jego autorstwie publikuje (datowany 30 X 1834) list Do szanownej
redakcji „Kroniki”, zakończony taką frazą:
Na koniec powinnością mojąjest oświadczyć, że przybywszy do Auxerre z końcem
lata dla ratowania osłabionego zdrowia podpisałem wprawdzie list do Jenerała
Dwernickiego razem z kolegami — ale że ten list bynajmniej nie jest moim
pamfletem, tylko wyrazem sposobu myślenia oficerów, którzy zasłużyli sobie
w ciężkich bojach za Ojczyznę, ażeby to, co piszą i redagują razem, co podpisują,
nie było za cudzy pamflet uważane ani podawane w wątpliwość przez indywidua
gazeciarskie bez honoru, przez ludzi, których profesją za granicą jest niezgrabne
kłamstwo, przez ludzi, którzy w obronie kraju nie dali żadnej gwarancji dla dzisiej
szej sumienności swojej gazeciarskiej51.
W następnym arkuszu „Kronika” ogłosiła odpowiedź na artykuł „Tygodnika” (z 3 XI 1834),
w którym napisano, że jeśli zakład w Auxerre, poprzednio obojętny na polemikę emigracji,
publicznie przemówił, nie mógł tego uczynić sam przez siebie. Odurzony wyrazem „Ojczyzna”
stał się po prostu powolnym narzędziem w ręku Mochnackiego, który „ma pożyczać i głowy,
i pióra swojego polskiej arystokracji”. Jest to cytat z protokołu nadesłanego z Auxerre. Redakcja
„Kroniki” — w polemice z „Tygodnikiem” — objaśniała go i streszczała, biorąc w cudzysłów
zdania wyjęte z owego protokołu. Dwugłosowa, pozbawiona autentyczności wypowiedź wzmac
niała obronę Mochnackiego. „Kronika” deklarowała w ten sposób swój przychylny stosunek
do człowieka o tych samych poglądach, które reprezentowała. Ciąg dalszy artykułu był taki:
Wydawca [Jędrzej Słowaczyński] zapomniał, że zakład Auxerre był aktywny w Ko
mitecie [Narodowym Emigracji Polskiej], którego był sekretarzem, mimo że
Maurycego Mochnackiego nie było wtedy w Auxerre. Obecnie „zaledwie drugi

49 „Tygodnik” 1834, cz. 3, s. 53.
50 Zob. A. Śliwiński, op. cit., s. 383.
51
„Kronika”, t. 2, arkusz 4 z 11 XI 1834, s. 64.
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miesiąc upływa, jak mamy przyjemność mieć go między sobą”. Wreszcie nie jest to
sposób bronienia Jenerała przez pozbawianie własnego zdania tych, którzy sposób
jego postępowania „uważają za szkodliwy dla narodu i emigracji”. Dziś, gdy zło
doszło miary, „nie potrzebowaliśmy niczyjej insynuacji, niczyjej głowy — sami,
tylko radząc się serc naszych, zgodziliśmy się między sobą, co czynić mamy.
Redakcja wyznaczona wypracowała wyżej cytowane pisma: roztrząsane na sesjach
zakładu, przyjęte przez nas, są wyrazem naszych uczuć — nie są więc dziełem
pojedynczej osoby, ale zakładu i jako takie przez wszystkich uważane być winny.
Pod wpływem żadnej partii ani osoby nie jesteśmy, a będziemy z wszystkimi, którzy
na celu oswobodzenie Ojczyzny i zgodę braterską mieć będą.
Przyjęto na sesji zakładu dnia 10 listopada 1834 r.
Sekretarz zakładu T. Jasiński, podporucznik52.
Demokraci odrzucili to oświadczenie. Wykorzystując fakt, iż nie wszyscy żołnierze zgrupo
wani w Auxerre podpisali się pod „pismami”, „Tygodnik” wraca do tej sprawy jeszcze 18 grudnia
1834 roku w liście adresowanym do wydawcy:
Chciej umieścić [w] swoim piśmie „Tygodnik” kilka wyrazów, ściągających się do
zakładu Polaków w Auxerre, którzy wystąpiwszy od niejakiego czasu na scenę
emigracyjną ze swoimi broszurkami, ściągnęli na siebie surowy i sprawiedliwy
wyrok współrodaków. Nie dlatego odzywamy się w tej chwili, żebyśmy mieli
wykryć powody koterii zakładu naszego, wyzywającego do walki większość emi
gracji swoją obroną doktrynerów; ani dla ukazania głównej sprężyny poruszającej
machiną zakładu naszego, gdyż ona, jako sprężyna kuglarstwa politycznego, znaną
jest całej emigracji, lecz dlategojedynie, aby nam kilku, niemieszającym się w żadne
dyplomacje paryskie, nieprzykładającym podpisów do żadnych machiawelstw [prze
wrotności — Z. W ], nie wyrzucano kiedyś, że i my byliśmy w zakładzie działają
cym przeciw opinii większości emigrantów polskich. I dlatego wzywamy uprzej
mie zakłady i Redaktorów, aby mówiąc o zakładzie Auxerre, raczyli wzmiankować
o tych tylko, którzy tak hojnie szafują swymi podpisami, ażeby nagroda, jaka czeka
współziomków z nami zamieszkałych, im samym tylko w podziale się dostała.
List podpisali: Radoszewski, Jan Szmigielski, Leon Wódkiewicz, Karol Frycz, A. Pirogowicz,
J. Patkowski, K. Broszniowski, J. Broszniowski53.
Tymczasem książę zareagował na pisma auxerskie sceptycznie. 25 października 1834 roku
w liście do Zamoyskiego, który przebywał w Algierii, napisał:
Tutaj nasza domowa wojna coraz bardziej wre. Zakłady dosyć znacznie się odezwa
ły. Jest nieochybnie mocna reakcja, z której bym się cieszył, gdyby do zasad moja
figura nie była przymieszana, gdybym nie był balonem, co go wzajemnie sobie

52 Ibidem, arkusz 7 z 28X1 1834, s. 109.
53 Tygodnik” 1834, cz. 4, s. 21-22.
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odsyłają, jedni z potwarzami, drudzy z pochwałami, które nieustannie słyszeć nie
jest najmilszym losem. Przychodzijuż do pojedynków, co mnie najmocniej smuci.
Przyczepiają się do redakcji „Kroniki”. Kunat został przez Dunina wezwany. Jest
jeszcze nadzieja, że się to polubownie skończy. Odbierzesz list długi od M o ch n ac
kiego], Mówi w nim o wiceprezesostwie. Nie mogę w tej mierze dosyć Ci zalecać
wielką ostrożność, żeby nie być wplątanym w rzecz przeciwną woli i przekonaniu,
i wcale niedogodną. Odstręczać zapewne nie potrzeba; owszem polączać i przygar
niać garnących się, ale zawsze w sposób, żeby wolę swoją w całości zostawić i żeby
się nie stać czy narzędziem, czy uczestnikiem nieswoich i szkodliwych celów.
W liście są fałszywe, to jest bezzasadne pomysły; szczególnie że powstanie zaraz
uskutecznić jest podobnym i że samo przez się może pewny i szczęśliwy mieć
koniec. Zresztą Moch. ki (Mochnacki) coraz bardziej się okazuje czynnym prze
ciw złej części lub zwichrzonej emigracji. Ma zamiar wraz z majorem Dembow
skim i pod jego dozorem ustanowić w Auxerre biuro korespondencyjne i wydawać
pismo, które by podało rękę „Kronice” i szczególnie działało na emigrację. Dobra
myśl, którą wspierać należy. Jełowicki to popiera i rad by być punktem zejścia się.
Spodziewam się, że to się ułoży w sposób jak można najlepszy54.
I tak dowiadujemy się, że książę nie życzył sobie uczestniczyć w bezzasadnych, co odczytuję jako
„nieprzemyślane”, projektach natychmiastowego działania w kraju. W drugim liście do Zamoyskiego
(z 1 XI 1834) ponawia zastrzeżenia do planu insurekcyjnego i utworzenia władzy emigracyjnej, która
miałaby nim kierować. Jeśli — to widziałby w tej roli Zamoyskiego, a nie siebie:
Nie będę ci pisał o wojnie domowej i pojedynkach; inni napiszą; dotąd Bogu dzięki
nikt się nie strzelał; ale lękam, że się nie obejdzie między Jelowickim i Duninem.
Protestacje z Zakładów jeszcze nadchodzą; Auxerre wystąpił z pierwszym okólni
kiem, niekoniecznie jak by trzeba; chełpi się, że pierwszy wpadł na myśl, że naród
na siebie tylko rachować powinien; i zdaje się, że do insurekcji już bliskiej powo
łuje, co na kraj przeciwny skutek mieć będzie; a tu do różnych przykrości ze strony
rządu prowadzić może. Uczuło te niedogodności wielu i chcieliby im zapobiec,
nie odstręczając ich. Utworzenie władzy emigracyjnej jest także fałszywy pomysł,
który się w tym sposobie nie da utworzyć. H. D. (Dembiński) najwłaściwszy kandydat
do zastąpienia Dw(ernickiego). Posłano ci list od Moch(nackiego). Owe wiceprezesostwo bezpokoi mnie dla ciebie. Któż tedy ma być prezesem? Przy roztropności
i dobrym wzięciu się, sadzę wszelako, że się to da ukartować55.

54 Rps Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, sygn. Ew. 1508, s. 93. Jest to kaligraficzna kopia listu Adama Czarto
ryskiego. Dopiski w nawiasie zrobił kopista.
55 Ibidem, s. 101. Tego samego dnia sekretarz księcia, urodzony w Kalinówce Karol Sienkiewicz, pod pseudonimem
Jan Kalinowski (T. Kozanccki, op. cit., s. 738, nie rozszyfrował tego pseudonimu), pisał list do zakładu w Auxcrrc,
w którym — jak sądzę — przedstawił obszernie pogląd Czartoryskiego na idee Pisma okólnego... (zob. T. Kozanccki,
op. cit., s. 754-758).
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13 lub 14 listopada 1834 roku Mochnacki wybrał się z Auxerre do Paryża (wrócił 23 XI).
Prawdopodobnie doszło wtedy do spotkania z księciem, ale porozumienie nie zostało osiągnię
te56 Już podczas pobytu Mochnackiego w Paryżu ukazał się w „Tygodniku” paszkwil:
Dyplomacja polska na ostro bierze się do broni: indywiduum okserskie [Maurycy
Mochnacki — Z. W.] jest jej naczelnym wodzem; systemat wojowania ten sam,
jakeśmy mówili. Główna kwatera w Auxerre, już tam wyprawione litery na zało
żenie drukarni polskiej, skąd batalionami pamfletów uderzać będzie na zakłady.
Główny korpus ma stanowić osobne pismo; „Kronika” w rezerwie ma spocząć, lecz
my sądzim, że dla niepoznaki wychodzić nie przestanie. Indywiduum okserskie
przybyło do Paryża do ułożenia ostatecznych planów i dania szczególnych instruk
cji, aby który z oddzielnych korpusówjakiego bąka nie wypalił. Indywiduum, które
ma niebawem wyjechać na miejsce swego przeznaczenia, przyjmowane i karmione
było z nadzwyczajną atencją; dyplomacja była z nim aux petits soins [okazywała
niezwykłe względy]; nakładała mu fajkę, wygrzewała pantofle, paliła w piecyku,
przyrządzała herbatę, a one indywiduum w nowym jedwabnym szlafroku, w mod
nej mycce z kutasikiem:
Usiadłszy na końcu stoła,
Wsparło się w boki jak basza;
Befsztyk z Honoratki woła,
Krzyczy, tumani, przestrasza:
i z potężnie długim cybuchem w ustach, na wzór Lubeckiego w dniach rewolucji
na sali bankowej, podobnie do Wezuwiusza przed wyrzuceniem lawy, bucha
kłębami dymu, a wśród tej apoteozy:
Radzą, piją, fajki palą,
Krzyki, wybryki, swawola,
Mało domu nie rozwalą;
Hola, Honoratko, hola!
Spomiędzy drużyny arystokratycznej dwóch paniczów rozpoczęło przedsiębrać
kroki około założenia w emigracji tajnego Towarzystwa Kosynierów, do którego
jawnie werbują: przeznaczeniem tych kosynierów będzie pewno kosić, pod firmą
Wolności, dla księcia pana.
Prócz tych paniczów pewien młodzieniaszek zakłada tajne patriotyczne Towarzy
stwo krzyżykowe, do czego, jak oświadcza, upoważniony jest od jenerała Skrzy
neckiego. Nie wierzym upoważnieniom, bo misjonarz za śmieszny57.

56 Zob. H. Żaliński, Poglądy Hotelu Lambert na kształt powstania zbrojnego (1 8 3 2 -1 8 4 6 ), Kraków 1990, s. 63.
57 „Tygodnik”, cz. 3, 22 XI 1834, s. 87-88.
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Demokraci objęli uwagą osobiste kontakty Mochnackiego z Hotelem Lambert (wspomniana
rozmowa z księciem), okazywanie mu szacunku (podyktowane lękiem, żeby nie burzył umysłów
emigrantów), uwolnienie od problemów egzystencjalnych, rzucające się w oczy drogą odzieżą, i nade
wszystko — zatracenie dawnych ideałów . Krytyce zmienności posłużyła trawestacja dwóch
zwrotek Pani Twardowskiej Mickiewicza. Mochnacki, były członek Towarzystwa Patriotycznego,
gość warszawskiej Honoratki, kawiarni nazywanej klubem jakobinów, tak jak Twardowski czuje
siłę wskutek umowy z Mefistofelesem, poza tym kluczy wzorem Ksawerego Druckiego-Lubeckiego w czasie powstania. Mefistofeles to Czartoryski, członek Związku Jedności Narodowej,
złośliwie nazywanego Towarzystwem Kosynierów, ośmieszony podobnie jak Jan Skrzynecki,
człowiek niezwykle religijny, który według demokratów zdradzał w kraju rewolucję585960.W głębo
kiej strukturze Pani Twardowska głosiła zwycięstwo Twardowskiego nad Mefistofelesem, podsu
wała nadzieję na wyzwolenie się spod wpływów koterii, w której Mochnacki nieopatrznie się
znalazł. Taką postawę przyjął też Nabielak w swym liście otwartym do niego.
Przytoczenie powyższych materiałów miało na celu odtworzenie klimatu, w jakim powstał
L ist. Lewica potępiała Mochnackiego spontanicznie, dawała wiarę sugestiom i upust nienawiści,
nie próbowała zatem zrozumieć motywacji drugiej strony. O n także, mimo iż stara się ukształto
wać swoją wypowiedź na wzór stonowanej retoryki Listu do generała Dwernickiego... i Pisma
okólnego... Najbardziej razi Nabielaka u przyjaciela totalna dyskredytacja demokratów, momenty,
gdy w „pismach” występuje z niechęcią przeciwko niegodnej szyldu Dwernickiego, wichrzycielskiej sekcie, dla jasności nazywanej też Towarzystwem Demokratycznym. Powodem oburzenia
Mochnackiego stała się koncepcja krwawej rewolucji społecznej jako nieodzownego warunku
wyzwolenia Polski. W Lis'cie do generała... widnieje taki fragment:
Oto wszystkie ich pisma i mowy zmierzają do tego: „Trzeba szlachtę w pień
wyciąć — majątek jej odjąć — i m iędzy lud rozdać”. Czy rozumiesz, Gene
rale, że tej polityce kilku mdłych głów, gdzie zaledwo świtać poczyna poranek
nowszej cywilizacji — czy sądzisz, Generale, że tej polityce kilku zepsutych
próżniactwem nieuków, albo najętych przez Moskwę szalbierzy, nie udzieliłeś
żadnego wsparcia przez Twe oświadczenie z 27 września?6^
Według Mochnackiego widmo rzezi i rabunku w nagrodę za powstanie odstraszy szlachtę
od myślenia o niepodległości, dlatego najpierw trzeba Polskę wyzwolić i dopiero wtedy przepro
wadzić reformę społeczną. Identycznie sądził Czartoryski, tworząc w mowie rocznicowej 29 li
stopada 1834 roku wizję oswobodzenia kraju, kiedy wszyscy Polacy „porwą się bez różnicy i każdy

58 Jan Kucharzcwski (Maurycy Mochnacki, Kraków 1910, s. 397) niesłusznie stwierdził, iż wzmianki o „zaprzedaniu
się” Mochnackiego arystokracji pojawiły się pojego śmierci. Tyle że demokraci pojmowali zjawisko dosłownie, jako
zniewolenie i podporządkowanie sobie autora Pow stania..., podczas gdy układy były niesłychanie skomplikowane,
a on do końca życia bronił swej niezależności.
59 Zob. W H eltm anJ. N. Janowski, Demokracja polska na emigracji, przedm. i przyp. H. Rzadkowska, Warszawa 1965,
s. 245. Zob. też S. Kalembka, Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831-1862, Warszawa 1971,
s. 137.
60 M. Mochnacki, Pisma krytyczne, op. cit., t. 2, s. 214.
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na swoim miejscu poświęci wszystko, aby pęta zerwać”6162. Kontrargumenty Nabielaka są takie:
demokraci nie identyfikują reformy społecznej z krwawą rewolucją wewnętrzną (s. 442), idzie im
0 to samo, o co chodziło Mochnackiemu w kraju, o interes większości narodu, która obojętnie
reagowała na powstanie. „Nie dbał łud, kto mu ma nadal panować” — mówi Nabielak (s. 442).
1 dalej: nie ma anarchii w emigracji, są tylko żywe dysputy, jak usunąć przeszkody na wypadek
ponownego starcia z zaborcami. Jeśli reforma społeczna ma być przeprowadzona po wyzwoleniu
— jak chce prawica — należy ją przygotować już teraz, w trakcie ścierania się poglądów (s. 443).
Bez tego, przy ruchach gwałtownych, mogłoby dojść do wojny domowej, tak jak w czasie wielkiej
rewolucji we Francji (s. 452).
Broniąc demokratów, Nabielak nie chce być posądzony o stronniczość. Sprzeciw wobec cytatu:
„Trzeba szlachtę w pień wyciąć” umieszcza w przypisie, sytuuje go jednak w opozycj i do prawdy. Pisze:
„Czytuję pisma emigracyjne, ale na te wyrazy nigdzie nie natrafiłem” (s. 443) i nie zauważa, iż Moch
nacki, tak jak i on nieraz w swoim liście, wziął w cudzysłów nie cudzą myśl, lecz konkluzję z lektury.
A demokraci mówili .językiem rewolucyjnym” o szlachcie, która powinna zginąć z mapy socjalnej
Polski. Wystarczy przypomnieć mowę rocznicową Tadeusza Krępowieckiego w 1832 roku, antyfeudalne i antyszlacheckie akcenty w Akcie założenia Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (17 III 1832)
czy obronę Dwernickiego w „Nowej Polsce” po ukazaniu się Listu dogenerała.. gdyjózefat Bolesław
Ostrowski napisał:
Niechaj pamięta, że jest naczelnikiem emigracji, której polityczna wiara krótko
wyrażona jest: Polska przez lud, przez śmierć szlacheckiego żywiołu, przez wcie
lenie szlachty w usamowolniony lud Polski^.
Dla Nabielaka — odwrotnie niż dla Mochnackiego — szlachta nie jest warstwą godną zaufania
w dziele wyzwolenia. „Kiedy ten jeden stan wyłącznie wszystko może, dlaczegóż dotąd kraju nie
zbawił lub nie uczynił, co do zbawienia kraju było koniecznym? — pytał (s. 442). Kontrargument
ma charakter czysto werbalny, pomija procesy i fakty historyczne, w świetle których szlachcie
patriotyzmu odmówić nie wolno. Sam Nabielak dożył powstania styczniowego, kiedy to znowu
rycerskość stanu ziemiańskiego przypominała Europie o sprawie polskiej .Jego list otwarty stanowi
przede wszystkim obronę aktu poitierskiego, dokonywaną momentami za wszelką cenę. Rozpa
truje ten akt, „dotkliwy dla pojedynczych osób” (s. 445), to znaczy dla Czartoryskiego, na co nota
bene (s. 448) Mochnacki nie mógł uczuciowo przystać, jako zapowiedź zniesienia przeszkód
w oswobodzeniu Polski (ibidem), między innymi położenia kresu rządom kasty, która publiczny
interes zgubiła „swoją niedołężnością” (s. 445), za przyczyną konserwatyzmu myślenia. Miał więc

61 „Kronika”, t. 2, arkusz 9 z 15X11 1834, s. 139.
62 Cyt. za: U. Wencel-Kalembkowa, op. cit., s. 72. Ponadto najesieni 1834 roku ukazywał się w „Nowej Polsce” cykl
artykułów Włościanie z apoteozą Bohdana Chmielnickiego i programem powstania ludu przeciwko szlachcie (zob. J. Kucharzewski, op. cit., s. 409), a „Przyszłość”, miesięcznik A. Gurowskiego (wychodził od 1 stycznia 1834 roku),
stymulowała idea walki ludu ze szlachtą (zob. F. Stasik,A d a tn G urow ski 1805-1866, Warszawa 1977, s. 130).
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akt poitierski uzmysłowić ludziom prawdę, iż pojedyncze osoby ani koterie nie mogą narzucać
swojej woli ogółowi.
Taki właśnie był program demokratów, zakładający równość praw dla wszystkich63. N ietrud
no dostrzec identyfikację Nabielaka z ideologią lewicy, a nawet z jej sposobem rozumowania,
typowym dla ludzi niższej nauki. W zgodzie z syndromem popularnych, pozbawionych rozumo
wego porządku opinii, widzi on w przeszłości rodu Czartoryskich tylko złe posunięcia. Dla M och
nackiego musiały to być sofizmaty. Częściową słuszność miał też Nabielak, domagając się krytyki
księcia mimo skazania go przez carskie sądy na śmierć (ścięcie głowy) za kierowanie powstaniem64.
Patriotyzm Czartoryskiego nie był wielki — stwierdził —jeśli nie przekładał się na ofiary: „Kto wszystkiego
nie poświęcił, nie tylko majątku, lecz przywilejów i przesądów— ten wszystko odmówił” (s. 446). Zmiana
tematu: mówienie o tym, jakich warunków doskonałości książę nie spełniał, zamiast o winie z punktu
widzenia wroga zewnętrznego, czyli o zasługach dla Ojczyzny, oraz osąd na podstawie wymagania ekstre
malnej obywatelskiej powinności, na którą nikt z warstwy uprzywilejowanej w czasie insurekcji nie zdobył
się, przechylają logikę Nabielaka w kierunku odbiegających od realności wyobrażeń.
Podobny charakter ma wywód o ludziach niezajmujących w polityce zdecydowanego stanowiska,
takich jak Czartoryski, człowiek niewłaściwej postawy, „widoma głowa”, w którą trzeba było uderzyć,
by wstrząsnąć sumieniami dyplomatów (s. 447). Demokratyczny radykalizm Nabielaka odrzucał
wszystko, co „pośrednie”. Deprecjacja księcia wchodziła głównie w relacje z koncepcją wybrania
centralnej władzy celem przygotowywania emigracji, a także narodu, do jeszcze jednego powstania
przeciwko Rosji, do walki zgodnej, powszechnej, partyzanckiej i podjazdowej, „bez harmat i piechoty
regularnej”65.1 chyba najbardziej szło Nabielakowi o ten trzeci sposób ratowania Ojczyzny, bez oglą
dania się na pomoc rządów i ludów, ażeby go odsłonić i zanegować — z lęku przed spustoszeniem
kraju i z powodu księcia.
Paradoks zbijania strategicznych planów przedstawionych w Piśmie okólnym ... polegał na amplifikacji podtekstów, podpowiadających wybór Czartoryskiego na przywódcę zjednoczonej emi
gracji, mimo iż nie padło jego nazwisko. Atutem miała być możność nawiązania kontaktu
z rodakami. Postulat wskazywał na księcia jako ostatniego prezesa Rządu Narodowego. Pierwsi
odbiorcy tekstu tak właśnie odczytali propozycję i przypisali ją Mochnackiemu, który w liście
do Zamoyskiego z 26 października 1834 roku pisał:
Tyle razy mówiliśmy o tym ze sobą, szanowny Pułkowniku, że jest jeszcze
dla nas, dla narodu w tym ratunek, żeby Polska postrzegła księcia na czele
tych idei powstania66.

63 Zob. W. Hcltman, J. N. Janowski, op. cit., s. 323.
64 Ukaz Mikołaja I z 24 października 1834 roku, skazujący 249 osób na ciężkie kary za czynny udział w powstaniu,
drukowała „Kronika”, t. 2, arkusz 5 z 22 XI 1834, s. 65-94.
65 Główne myśli odezwy Pismo okólne... wyłożył Mochnacki w liście do gen. H. Dembińskiego z 4 listopada 1834
roku (T. Kozanecki, op. cit., s. 758-759). Zob. też S. Szpotański, Maurycy Mochnacki, Kraków 1910, s. 198-200.
66 Cyt. za: S. Szpotański, op. cit., s. 249.
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Niezapisana idea objęcia przez Czartoryskiego przewodnictwa w przygotowywaniu powsta
nia była więc tylko po części dziełem Mochnackiego. Jak już wiemy — książę odniósł się do niej
sceptycznie.
Nabielak, tak jak ogół emigracji, zakładał uzależnienie politycznych koncepcji zawartych w pi
smach auxerskich od inspiracji obozu księcia. Przekreślał je z braku wiary, żeby ci sami ludzie, co
podczas rewolucji w kraju, i tymi samymi środkami mogli coś osiągnąć . Poza tym z ironią napisał:
„Kto rzeczywiście insurekcję robić zamyśla, nie ogłasza tego przez pismo publiczne” (s. 449)68.
Nie godząc się na pomysł powstania, Nabielak szukał powodów, dla których pismo to zostało
opublikowane. Według powszechnej opinii miała to być prowokacja pod adresem rządu francu
skiego, by wyrzucił polskich wichrzycieli poza granice państwa. Nabielak widział w nim próbę
dojścia Mochnackiego do władzy (s. 449), chęć zysków (s. 449), poparcie dla przyszłej dynastii
(s. 450), podczas gdy „czasy królewskie”już się kończą (s. 451). Absurd typowania księcia na króla
wolnej Polski pojawia się uporczywie w liście otwartym do Mochnackiego. Niepogodzony ze zda
niem (niewielkiej zresztą) części emigracji o potrzebie restytucji monarchii, upublicznionym
w zbiorku poezji Tomasza Praniewicza z 1833 roku, nadawca listu sprowadza rzecz do fantazmatu.
Występujesz „w interesie twojej i księdza Praniewicza dynastii” — mówi (s. 450), dyskwalifikując
stanowisko przyjaciela jako odwzorowanie tezy politycznie niekompetentnego ksiądza-poety.
Proces perswazji wyłamuje się spod rozumowej kontroli Nabielaka, zwłaszcza gdy usiłuje nakło
nić Mochnackiego do zerwania z jedyną — jak złośliwie uważa — frakcją, jaka mu została (s. 451).
Czyni to przy pomocy inwektyw, prośby i groźby.
Jednym z chwytów retoryki staje się obniżanie umysłowego prestiżu autora Powstania... —
przy podkreślaniu niewiarygodności z powodu chwiejnego charakteru i chimerycznych wprost
zmian w mentalności. Z niezwykłą pewnością swoich racji Nabielak krytykuje go za to, że „żołduje piórem ”, to znaczy — nie bez korzyści finansowej służy jednem u stronnictwu, ponadto
odeszła go „bystrość spostrzeżeń” (s. 447) i pamięć. Obelgi łagodzi przymilaniem się, staraniem,
żeby autor pism auxerskich nie zlekceważył apelu o rezygnację z bezsensownej obrony „złej
sprawy” (s. 447): ma przecież „piękny talent pisarski” (s. 439), „stanowisko pisarza” (s. 452)
i „piękną kartę w świeżo upłynionej przeszłości czysto literackiej” (s. 452). Ma też złą kartę —
pracę w warszawskiej cenzurze. Odwołując się do listu (z 2 VII 1827)

, w którym Mochnacki

pokazywał Józefowi Kalasantemu Szaniawskiemu absurd uległości wobec panującej władzy,
Nabielak przestrzegał go przed podobnym osądem (s. 452). Wprzekonywaniu-perswazji znalazła
się na koniec groźba zejścia na pozycje apostaty Adama Gurowskiego .

67 T D P uważało, że „arystokracja” przyczyniła się do upadku Polski i z tego powodu przekreślała ją jako siłę
kreatywną w planach wyzwoleńczych. Zob. H. Zaliński, op. cit., s. 34.
68 Mochnacki wiedział o tym. We wspomnianym liście do Zamoyskiego (zob. przyp. 66) pisał, iż jawność informacji
obudzi czujność nieprzyjaciela, lecz zło to wynagrodzi ożywienie ducha w narodzie.
69 Zob. S. Szpotański, op. cit., s. 207-217.
70 8 listopada 1834 roku w ,/illgemeine Augsburger Z eitu n g ” Gurowski oświadczył, że ubiega się o amnestię i powrót
do kraju, ponieważ między innymi „narodowość, która nie ma dość sił żywotnych sama w sobie, w historii jest
na śmierć polityczną skazana” (cyt. za: F. Stasik, op. cit., s. 136). Insynuacje Nabielaka o pójściu Mochnackiego drogą
Gurowskiego mogły oburzyć czytelników jego listu otwartego. Maria Mochnacka stwierdziła: „Pogardzano tym
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Mimo kontaminacji krytyk i pochwał, przewaga tych pierwszych prowadziła w prostej linii
do rozwiązania przyjaźni nadawcy i adresata listu. Ale Nabielak tego nie chciał. W korespondencji,
jaka po nim została, znajduje się Kopia listu do Maurycego ^\
Maurycy,
Nie wierzyłbyś mi, gdybym Ci powiedział, że już Twoim przyjacielem nie jestem.
Nie, Maurycy; jeszcze z Tobą stosunków przyjacielskich zupełnie nie zrywam,
i dlatego do tych kilkunastu drukowanych stronic tych kilka słów dołączam. Na
wszystko, co Ci kiedykolwiek było najświętszym, zaklinam Cię, porzuć, póki
jeszcze czas, niegodne Ciebie stanowisko, a w każdym razie dawni Twoi przyjaciele
(ty wiesz, o których ja myślę) przyjmą Cię z otwartymi ramiony. Niechaj Cię to
bynajmniej nie zraża, żem może do Ciebie za ostro przemówił; umyślnie to
uczyniłem, chciałem ci bowiem pokazać, abyś na wypadek trwania w rozpoczętym
zawodzie zawczasu wiedział, jaki Cię z mojej strony opór czeka. Ale nie myślę, abyś
rzecz aż do ostateczności zechciał dopuścić. Wszystkiego się jeszcze dobrego
po twoim sercu w swojej głowie spodziewam. Bywaj mi zdrów — Bogu Cię
i własnemu sumieniu polecam.
Nab.
d. 3 grud. 1834
List otwarty Nabielaka — z datą 29 listopada 1834 ■— ukazał się więc przed 3 grudnia 1834
roku. To ustalenie, zgodne z rytmem pracy wydawców w Paryżu*717273,pozwala wyjść z błędnego koła
późniejszych stwierdzeń, iż Mochnacki tekstu tego nie przeczytał, „gdyż druk wypadł niebawem
po jego śmierci” . Raczej przeczytał. Wiedzieli o tym aktualnie demokraci. Jan Nepomucen
Janowski zanotował:
Mówiono, że śmierć Mochnackiego przyspieszyła zgryzota, jaką mu miał wyrzą
dzić Ludwik Nabielak swym listem, datowanym 29 listopada tegoż roku, w którym
mu dosadnie wykazał jego zmiennictwo. Ja wolę myśleć, że on w 30 roku życia
umarł na tę samą chorobę, co i młodszy brat jego Kamil74.
Istotnie. Dodajmy: dialektyka tego tekstu nie była w stanie podciąć jego organizmu bardziej
niż choroba.

pismem w Galicji” (zob. M. Mochnacki, D zieła, t. 1: Listy, op. cit., s. 260).
71 Taka notatka, zrobiona tym samym charakterem pisma, widnieje w rpsie BN III 6598, s. 187 (zob. przyp. 4)
pod przedrukowywanym dalej (z drobnymi zmianami interpunkcyjnymi) tekstem Listu .
12 Produkcja pokaźnej powieści trwała ówcześnie w Paryżu od 2 do 3 tygodni, ale niewykluczone, że druk listu
otwartego Nabielaka ciągnął się tydzień czy dwa, po czym postawiono patriotyczną datę 29 listopada.
73 S. Szpotański, op. cit., s. 202. Zob. też A. Śliwiński (op. cit., s. 418): „kiedy list Nabielaka opuszczał prasę, Mochnacki
walczył ze śmiercią”. List Nabielaka pisany do Mochnackiego nie mógł dotrzeć do Auxerrc razem z broszurą później niż
10 grudnia 1834 roku, a wtedy Mochnacki był jeszcze na tyle zdrowy, że przeczytałby go z pełną świadomością.
Stwierdzam to na podstawie listu S. Dembowskiego do Marii Mochnackicj (zob. M. Mochnacki, Dzieła, 1.1: List)’, op. cit.,
281). Ale mogło być i tak, że przesyłki Nabielaka Mochnackiemu celowo nie doręczono.
74 J. N. Janowski, Notatki autobiograficzne 1803-1853, opr. M. Tyrowicz, Wrocław 1950 — przyp. autora na s. 371.
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A Nabielak poczucia pewności swoich racji nie stracił. W Dzienniku, o którym już była mowa,
30 grudnia 1834 roku kreśli straszliwe zdania:
W listopadzie napisałem broszurkę moją przeciw Maurycemu Mochnackiemu;
dnia 29 listopada miałem krótką przemowę na uroczystym obchodzie rocznicy
powstania. Smutna wiadomość o śmierci Maurycego, który zakończył życie w Auxerre dnia 20 grudnia 1834 r. o godzinie 5 po południu. Wszyscy jego bliżsi
przyjaciele, a raczej dawniejsi znajomi, mocnośmy ten smutny wypadek uczuli.
Co za nieszczęśliwa rodzina! Nic się jej nie wiedzie. Albo w przykrym jęczy
położeniu, albo śmierć nielitościwie ją decymuje. Jaka szkoda Maurycego pod wzglę
dem literackim! Ale pod względem politycznym i dla własnego imienia jego — kto
wie, czy nie lepiej się stało?75.
Po śmierci Mochnackiego „Tygodnik” wydrukował artykuł Pismo „Kraj i Emigracja"'.
Wiadomo jest, że Maur. Mochnacki miał zamiar wydawać w Auxerre pismo „Kraj
i Emigracja”; pismo poświęcone rozwijaniu zasad zawartych w sławnych okólni
kach auxerskich. Powstanie w Polsce było obietnicą, za pomocą której komitet
insurekcyjny pod naczelnictwem wiadomej osoby we Francji miał być utworzony.
Był to zarazem projekt polityczny, tajemnica stanu, że tak powiem, w której
p. Władysław Zamoyski był najczynniejszą sprężyną. Zebyjednak ukryć te wyraźne
działania i raczej tylko jako dążenia i chęci wystawić, użyto do tego p. Aleksandra
Jełowickiego, który jak wiadomo, ani miał, ani ma, ani mieć będzie nigdy powie
rzonych sobie tajemnic stanu. P. Jełowicki żwawo wziął się do wykonania poleceń;
w zakładzie Auxerre miał kilku przyjaciół, starych wojskowych, którzyjak podobno
wszyscy nasi dawni wojskowi nie lubią się zaciekać w tajniki pierwotnej dyploma
cji, wolą wybrać pewne osoby, w których mają zaufanie, na ich zdaniu zupełnie
poprzestać, to zwać białym, co oni chcą, aby zwane było białym, to czarnym,
co czarne. Za takie systema każdy gotów głowę jest położyć, rozumowanie na innej
drodze jest szaleństwem. Owoż tedy Mochnacki miał wydawać pismo „Kraj
i Emigracja”; pan Jełowicki miał dostarczyć liter polskich drukarni auxerskiej.
Pisma tego niezawodnie kilka numerów już by było wyszło, gdyby nie targ o litery
w Paryżu, którego przez kilka tygodni nie mógł dobić pan Jełowicki. W oczekiwa
niu na owe litery Mochnacki przygotowywał artykuły do swego pisma, skreślił
piękny i pełen ognia prospekt, a prócz tego napisał pięć czy osiem artykułów. Kto
nie wie, jaki los spotkał te artykuły po śmierci autora, powiemy mu, że je „Kronika”,
z niejakimi gdzieniegdzie odmianami, umieściła. Ze śmiercią Mochnackiego upadł
projekt naszej dyplomacji podniesienia się w opinii narodu przez zrobienie niby
powstania w Galicji. Co bowiem pewna, że na wielkim sanhedrynie w Paryżu w mie
siącu lutym czy marcu 1834 r. roztrząsana była kwestia w duchu austriackim, czyli by

75 Cyt. za: W. Zawadzki, op. cit., s. 100-101.
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powstanie z umiarkowaniem zrobione w Galicji nie było dla Austrii dzielnym
argumentem dla poparcia sprawy Polski w obliczu Rosji!!!
Z wiatrem już tedy wszystko uleciało, pozostała tylko myśl powstania w głowach ludzi
nieoświeconych, którzy się nie domyślali ani przypuszczali w tym wszystkim skrytej
myśli naszej dyplomacji. Im zacniejsze uczucia patriotyczne były zawiedzione tą myślą,
tym dzielniej teraz się objawiają. Dorobek tego jest ogłoszony, ogromny, bo z 26 stronic
drobnego druku prospekt na pismo: „Kraj i Emigracja”, które ma podobno wychodzić
miesięcznie kilkuarkuszowymi zeszytami. Mówimy to jednak tylko o antrepryzie
[o prywatnym przedsięwzięciu — Z. W], nie o znanych dotąd pisarzach tego dzien
nika. Jeżeli może być rozumowanie poziome, nigdy się nawet cokolwiek w górę nie
wznoszące, to pewnie je w tym prospekcie znajdzie czytelnik, jeżeli będzie miał
cierpliwość dojść do stronicy 27-ej. Ale od stronicy 22-ej nagle uderzy go blask talentu
pisarskiego... znajdzie tam ów prospekt, który został po śmierci Mochnackiego. Miło
jest czytać częstokroć potwornego ducha pisma, gdy przynajmniej zręczne sofizmata,
żywa imaginacja daje im okrasę: takie by było pismo „Kraj i Emigracja” pod redakcją
Mochnackiego, ale takie nie jest i być nie może pod redakcją niewiadomych osób,
którym p. Woronicz swego nazwiska udziela. Kto pisał ten prospekt do stronicy 22-ej,
niech rzuci pióro i wyrzecze się niewdzięcznego rzemiosła. Albo jasnością rozumowa
nia przekonać czy zbałamucić czytelnika umysł, albo ująć go, skokietować go, że tak
powiem, obowiązkiem jest nawet najlichszego pisarza, ale tak pisać, jak prospekt
napisany jest, jest zabijać siebie. Cieszy nas tylko rzecz jedna, że pismo to więcej
wojskowości niż polityce poświęcone. Oby jak najwięcej było wojskowości, oby nią
wszystkie karty tego pisma były napełnione! Czego życzymy — a pan Woronicz,
występujący jako redaktor i podobno w znacznej części wykładający na to fundusze,
najpiękniejszą patriotyzmu swego otrzyma nagrodę, jeżeli nada pismu tendencję
prawdziwie użyteczną dla emigracji767.
Zafascynowanie Nabielaka demokracją weszło w następną fazę, gdy na przełomie lat 1834-1835
wstąpił do Towarzystwa Demokratycznego Polski. Jeszcze wtedy wydawało mu się, że demokracja
77

świeci jak gwiazdy bez żadnej zmazy . W 1837 roku zmienił zdanie i raz na zawsze odszedł
z szeregów demokratów.

76 „Tygodnik”, cz. 5, 4 III 1835, s. 66-68. Zgadzam się z Henrykiem Żalińskim (op. cit., s. 89), żc prospekt „Kraju
i Emigracji” dokomponował Antoni Walewski. Anonimowy autor artykułu nie wymienił go z nazwiska, mimo iż
wykazywał doskonałą orientację w posunięciach osób otaczających Mochnackiego. Mógł nim być Walenty Zwicrkowski
lub Henryk Choński. Obydwaj zajmowali się w „Tygodniku” sprawami politycznymi. Zob. E. Sawrymowicz, O Andrzeju
Słowaczyitskim, „Przegląd Humanistyczny” 1964, z. 3, s. 117.
77 N as. 443 Listu Nabielak umieścił metaforę występującą w wierszu Wespazjana Kochowskiego Braterskie pożegnanie
doJ. M . Pana Tomasza na Wronowie Szczuckiego S .J . K . M — zob. H elikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej,
wst. i koment. A. Yincenz, opr. M. Malicki, Wrocław 1989 (BN I 259), s. 142.

