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Czy PolaCy Pamiętają  
o niePodległośCi?

Andrzej Nowak

Rzeczpospolita została wymazana z mapy decyzją trzech 

mocarstw rozbiorowych, przypieczętowaną konwencją, 

która została podpisana w Petersburgu 26 stycznia 1797 

roku. Zgodnie z jej treścią trzy zaborcze imperia zobowią-

zały się nie wspominać w żadnych dokumentach nawet 

nazwy „byłego Królestwa Polskiego”, aby zniszczyć pamięć 

o nim raz na zawsze.

A jednak już w tym samym, 1797 roku okazało się, że nie 

ma na to zgody. Swoje veto wyrokowi mocarstw rzuci-

li ci, którzy chcieli kontynuować walkę o niepodległość. 

Owa walka nie zaczęła się dopiero po III rozbiorze, ale 

wcześniej, co najmniej od momentu, kiedy obywatele  

Rzeczpospolitej odczuli, że już tę niepodległość im za-

brano. Walczyli więc o jej odzyskanie konfederaci barscy 

(1768–1772), pracowali nad jej odnowieniem autorzy pa-

triotycznych programów nauczania szkół Komisji Eduka-

cji Narodowej, próbowali ją odbudować posłowie Sejmu 

Wielkiego (1788–1791), twórcy  Konstytucji 3 Maja, wal-

czyli znów o nią obrońcy Rzeczypospolitej przed najazdem 
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rosyjskim w 1792 roku, wreszcie ponad sto tysięcy uczest-

ników insurekcji kościuszkowskiej roku 1794. Aktywiści 

polityczni tego ruchu, oficerowie polskiej armii i żołnie-

rze powstania kościuszkowskiego, którzy zdołali zbiec 

przed represjami rosyjskimi czy pruskimi za granicę:  

do rewolucyjnej Francji lub na teren skonfliktowanego  

z Rosją imperium osmańskiego – oni byli gotowi walczyć 

dalej.

Walczyć – ale jak? W lipcu 1797 roku, w Reggio nell’Emilia 

w Italii, zabrzmiał po raz pierwszy tekst, śpiewany przez 

żołnierzy nowej formacji: „Jeszcze Polska nie umarła, 

kiedy my żyjemy […] Niemiec, Moskal nie osiędzie,/ gdy 

jąwszy pałasza, / hasłem wszystkich zgoda będzie / i oj-

czyzna nasza”. Słowa Józefa Wybickiego wyrażały nadzieję, 

jaka niosła ochotników polskiej niepodległości skupionych 

w Legionach pod wodzą generała Jana Henryka Dąbrow-

skiego. Oprzeć się o Francję, o mocarstwo (zachodnie), 

które może rzucić wyzwanie imperiom rozbiorowym. 

W straży przedniej Bonapartego dotrzeć nad Wisłę i iść 

dalej, aż do niepodległości. Więc próbowali i szli. W lutym 

1801 roku Napoleon przerwał jednak wojnę z Austrią i Ro-

sją. Idea Legionów Dąbrowskiego zawisła w tym momen-

cie w próżni. Smutnym jej epilogiem było wysłanie w roku 

następnym polskich legionistów do tłumienia powstania 

antykolonialnego na Haiti.

Wydawało się, że w sytuacji geopolitycznej Europy przy-

wrócona została śmiertelna dla Polski stabilizacja. Nic nie 
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zakłóciło panowania trzech mocarstw rozbiorowych nad 

ziemiami niedawnej Rzeczypospolitej. Aktywność rady-

kalnych kół patriotycznych z lat 1795–1800, jakkolwiek 

wciągająca tysiące ludzi, mogła zdawać się z ówczesnej 

perspektywy raczej epilogiem dopisanym do dziejów pol-

skiej wspólnoty politycznej, aniżeli początkiem drogi do jej 

odbudowania. Zrozpaczony autor Mazurka Dąbrowskie-

go, pisał w tym czasie do jednego z generałów Legionów: 

„Zapomnijmy więc, że są reszty jeszcze Polaka! Przestań-

my się nim nazywać. Nie trujmy się, nie łudźmy się na-

dziejami próżnemi”.

W takim kontekście odczytywana była broszura, która 

została wydana anonimowo w roku 1800 w Paryżu. Ty-

tuł jej brzmiał dramatycznie: Czy Polacy wybić się mogą 

na niepodległość. Autorstwo przypisywano Kościuszce. 

Naczelnik insurekcji, po zwolnieniu z carskiego więzie-

nia i krótkim pobycie w Ameryce, osiadł w 1798 roku we 

Francji. Spotkał się z Napoleonem, ale mu nie zaufał. Nie 

chciał iść ślepo za nim. Alternatywną wizję walki o nie-

podległość przedstawił wtedy właśnie ten tekst, od które-

go zaczyna się myśl polityczna polska wieku XIX.   

Faktycznym autorem broszury był Józef Pawlikowski 

(1767–1829), sekretarz Naczelnika, radykalny publicysta. 

Syn mistrza cechu kowalskiego z Rozprzy, student pra-

wa w Szkole Głównej Koronnej (UJ), towarzyszył swoimi 

książkami politycznymi debatom Sejmu Wielkiego. Pisał 

o potrzebie reformy ustroju, o konieczności rzeczywistej 
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poprawy położenia chłopów i uczynienia z nich najważ-

niejszej siły świadomego narodu. Stał się po II rozbiorze 

jednym z uczestników konspiracji, która przygotowa-

ła scenariusz powstania Kościuszki. Po klęsce insurekcji 

udał się na emigrację do Francji. Tam działał w radykal-

nym skrzydle tzw. Deputacji polskiej, a następnie w kon-

spiracyjnym Towarzystwie Republikanów Polskich, 

przyciągając do niego Kościuszkę. Wtedy właśnie, w 1799–

1800 roku stał się Pawlikowski doradcą i sekretarzem Na-

czelnika.

I wtedy też, w rozmowach z Kościuszką, zrodził się projekt 

odpowiedzi na to dramatyczne pytanie: czy Polacy wybić 

się mogą na niepodległość? Odpowiedź była pozytyw-

na, ale warunkowa. Tak, Polacy mogą odzyskać niepodle-

głość, jeśli stworzą nowoczesny naród, całkowicie odrzucą 

podziały stanowe i pociągną do walki wyzwolone masy 

chłopskie. Przygotowanie powstania ludowego, mające-

go kształt wojny partyzanckiej, prowadzonej przez masy 

uzbrojone w kosy – ta wizja zakładała zarazem pobudze-

nie do podobnej walki ludów-narodów we wszystkich 

trzech imperiach, które podzieliły Polskę. Polska mia-

ła być rozsadnikiem wolności w imperiach Romanowów, 

Habsburgów i Hohenzollernów, pobudzając walkę ludów 

przeciw rządom. W imperium rosyjskim adresatem wol-

nościowej propagandy polskiej miał być w szczególności  

czteromilionowy „żywioł Małorosji” (czyli Ukraina), ale 

także sam „naród rosyjski”, który powinien podjąć wal-

kę z carskim reżimem. 
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A więc: idea samodzielnego powstania narodowego i jed-

nocześnie zapowiedź hasła „za wolność naszą i waszą”, 

a nawet projektu prometejskiej akcji, rozbijającej Impe-

rium Rosyjskie w oparciu o Ukrainę i rewolucję wśród 

Rosjan – to wszystko w jednej, 60-stronicowej broszurze? 

Tak, w zalążku. Wokół tych idei, tak jak wokół polityczne-

go testamentu Legionów Dąbrowskiego, toczyć się będzie 

dalej debata Polaków, którzy z utrata niepodległości się nie 

pogodzili i szukali dróg wyjścia z tego stanu. Toczyć się bę-

dzie aż do praktycznego ich urzeczywistnienia.

Pierwsze wydanie broszury zostało skonfiskowane przez 

policję francuską, która broniła zgody z Rosją jako ówcze-

snej racji stanu Paryża. Autor tekstu, nadal aktywny jako 

publicysta i twórca projektów politycznego działania (w 

roku 1807 przedłożył Napoleonowi plan unicestwienia 

Rosji, jej rozbioru w interesie Europy), współpracownik 

tajnego Towarzystwa Patriotycznego w Królestwie Pol-

skim, skończył życie w więzieniu wielkiego księcia Kon-

stantego, u Karmelitów na Lesznie, w roku 1829. Nie dożył 

prawdziwego renesansu zainteresowania swoją broszurą 

z roku 1800, jaki przyniosło powstanie listopadowe. Wte-

dy zacznie się seria nowych wydań tekstu Pawlikowskie-

go (między 1831 a 1843 było ich aż siedem), choć wciąż jako 

formalnie anonimowej a wiązanej z Kościuszką inspiracji 

do myślenia o drodze do Niepodległej. Dopiero na począt-

ku XX wieku, wielki historyk Nocy Listopadowej, Wacław 

Tokarz, ustalił ponad wszelką wątpliwość autorstwo Paw-

likowskiego. Niepodległość była już za progiem.



„Macie wszystko do zwycięstw, odważcie się tylko zwycię-

żyć. Gdy mężnie wszyscy walczyć będziecie, nieprzyjaciel, 

choćby był liczniejszy jak jest teraz, nie potrafi was poko-

nać” – to zasadnicze przesłanie tekstu z roku 1800 było 

wciąż potrzebne w roku 1918. I potrzebne jeszcze nie raz, 

w dramatycznym wieku XX. Słusznie jego oryginalny za-

pis w jedynym dziś znanym egzemplarzu pierwszego wy-

dania został uznany przez UNESCO za jeden z pomników 

pamięci: pamięci o potrzebie niepodległości.
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PowstańCzy manifest  
i kateChizm narodowy

Janusz Drzewucki

Broszura Józefa Pawlikowskiego Czy Polacy wybić się mogą 

na niepodległość? z roku 1800 – to jeden z pierwszych i naj-

ważniejszych głosów współtworzących polską myśl nie-

podległościową XIX wieku. Ze względów konspiracyjnych 

książka ukazała się anonimowo, a jako miejsce wydania za-

miast Paryża, gdzie faktycznie została wydrukowana, po-

dano: „w Prykopiu nad Donem”. Początkowo nie zdobyła 

rozgłosu, zwłaszcza że większość nakładu została skonfi-

skowana przez władze francuskie, natomiast po wybuchu  

i upadku powstania listopadowego była lekturą obowiązko-

wą dla każdego myślącego o przyszłości ojczyzny Polaka. Co 

ciekawe, wszystkie następne, liczne zresztą, wydania publi-

kowane były pod nieco zmienionym tytułem – Czy Polacy 

mogą się wybić na niepodległość?

Autorstwo tej broszury przypisywano Tadeuszowi Ko-

ściuszce, ale także generałowi Legionów Polskich Ka-

rolowi Kniaziewiczowi oraz Józefowi Sułkowskiemu, 

adiutantowi Napoleona Bonaparte. Nie ulega wątpliwo-

ści, że Józef Pawlikowski, osobisty sekretarz Tadeusza 
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Kościuszki, napisał ów tekst z inspiracji Naczelnika  

i w jego duchu. Wszak temu, co zawarł w tej pełnej wielkiej 

pasji broszurze, przyświecają zdania z odezwy Kościusz-

ki Do obywateli, ogłoszonej w dniu wybuchu insurekcji 

(1794): „Pierwszy krok do zrzucenia niewoli jest odważyć 

się być wolnym. Pierwszy krok do zwycięstwa – poznać 

się na własnej sile”. Niewykluczone jednak, że inspira-

cją dla Pawlikowskiego były także słowa wypowiedziane 

przez Hugo Kołłątaja w jego słynnej mowie Do Przeświet-

nej Deputacji (1789): „Polacy! Ośmielcie się, aby raz być na-

rodem, a narodem prawdziwie wolnym”.

Pawlikowski był nade wszystko przedstawicielem pol-

skiego oświecenia. Wybitny znawca tej epoki Mieczysław 

Klimowicz zestawił dwie jego prace z lat 1788–1789 O pod-

danych polskich oraz Myśli polityczne dla Polski z praca-

mi wspomnianego Kołłątaja oraz Franciszka Salezego 

Jezierskiego i Stanisława Staszica, akcentując jednak ra-

dykalizm postulatów zgłaszanych przez Pawlikowskie-

go w okresie Sejmu Wielkiego, dotyczących  całkowitego 

uwłaszczenia chłopów, nadania im ziemi na własność lub 

co najmniej w dzierżawę, ponadto przyjętej za Monte-

skiuszem koncepcji o podziale władzy. Badacz podkreślał, 

że radykalizm ów zaostrzył się, gdy Pawlikowski – naj-

pierw zadeklarowany monarchista, potem republikanin –  

przystąpił do sprzysiężenia jakobinów organizującego in-

surekcję kościuszkowską. W dziełku Czy Polacy wybić się 

mogą na niepodległość? – twierdzi Klimowicz – zawarł 

Pawlikowski „podstawowe wskazania dla polskiego ruchu 
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niepodległościowego, walki partyzanckiej, aktualne stale 

w ciągu kolejnych powstań narodowych”.

Czytając ów tekst dzisiaj, nie sposób nie zauważyć tyleż 

stanowczej i logicznej konstrukcji wywodu, co precyzji, ale 

i obrazowości języka, który nie mógł nie przemówić do 

następnego pokolenia – już bowiem w Przedmowie Paw-

likowski wspomina o „całopalnej ofierze” złożonej „na oł-

tarzu ojczyzny”. Równie silnie na wyobraźnię zwłaszcza 

młodego pokolenia musiały podziałać konstatacje w ro-

dzaju: „Polacy nie cierpią jarzma, mają entuzjazm do wol-

ności i cnoty”; „Który naród ma słuszną sprawę, stałość  

w przedsięwzięciu doprowadzi go do pomyślnego skut-

ku”; „Szukajmy, nie naśladując bez rozwagi innych […]  

a pomyślny zapewne odbierzemy skutek”. Podkreślając 

kilka razy charakterystyczną dla polskiego narodu „mi-

łość wolności”, „energię wolności”, a nadto „zapał dla spra-

wiedliwości” i twierdząc, że „Polacy z natury są mężnemi”, 

że „co do odwagi, żadnemu w niej narodowi w Europie 

nie ustąpią Polacy”, stawiał przekonującą tezę: „Polacy 

skoro teraz zechcą, a zechcą z niezłamanym przedsię-

wzięciem wybicia się na wolność, mogą podnieść rewo-

lucję (jeżeli wszystkich obywatelów interesować będzie 

równie) i zwyciężyć nieprzyjaciół”. Aby to stało się moż-

liwe, musi być jednak rozwiązana kwestia włościańska.  

I jeszcze jeden cytat: „Kto by myślał bez prawideł wolności  

i równości zaczynać rewolucję, ten nadaremnie chce prze-

lać krew swoich współrodaków i niczego nie dokaże”. Co 

więcej, Pawlikowski dopominał się o ważną rolę polskiej 
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kobiety („płeć piękna nigdzie tyle nie pokazała przywią-

zania do swej ojczyzny ile Polki”), a także o świadomość 

polskiego żołnierza („żołnierz ma być obywatelem a nie 

ślepym narzędziem”).

Nie ulega wątpliwości, że ideom Pawlikowskiego przy-

świecają hasła Wielkiej Rewolucji Francuskiej – liberté, 

égalité, fraternité. Nie bez znaczenia pozostają też zna-

czące odwołania w tekście broszury do myśli Hrabiego 

de Mirabeau, Jana Jakuba Rousseau czy Monteskiusza.  

W fundamentalnym dziele Romantyzm i historia mogły 

zatem Maria Janion i Maria Żmigrodzka napisać, że bro-

szura ta „Stała się powstańczym manifestem kolejnych 

pokoleń konspiratorów i emisariuszy, rodzajem «kate-

chizmu narodowego»”, wszak „mówiła o konieczności wal-

ki o niepodległość, a jako jedyną drogę urzeczywistnienia 

tego celu wskazywała zbrojne powstanie całego narodu”; 

wreszcie: „Romantyzm te idee rozwinął i umocnił. Jego 

bój o wyższość polskiej racji moralnej nad brutalną siłą  

i przemocą materialną należy uznać za decydujący dla na-

szych dziejów nowożytnych”. Nic więc dziwnego, że myśl 

Pawlikowskiego znalazła koniec końców odbicie w książ-

ce Tomasza Łubieńskiego Bić się czy nie bić. O polskich 

powstaniach, ogłoszonej w roku 1976, a więc na dwa lata 

przed cytowaną rozprawą Janion i Żmigrodzkiej.

Niepodległość to jeden z najważniejszych tematów pol-

skiej literatury romantycznej. Broszurę Józefa Pawlikow-

skiego zapewne znał i Adam Mickiewicz – w Księgach 
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pielgrzymstwa polskiego wołający: „O niepodległość, całość 

i wolność Ojczyzny naszej, / Prosimy Cię Panie”, i Juliusz 

Słowacki – autor wiersza zaczynającego się słowami: „Kie-

dy prawdziwie Polacy powstaną, / To składek zbierać nie 

będą narody”, a także Maurycy Mochnacki, który w liście 

do Michała Hubego z 1832 roku wyznał: „Polska potęż-

na i niepodległa była jedynym romansem mojej młodości”. 

Idea ta okazała się żywa także sto lat później w wielkich 

dziełach Stanisława Wyspiańskiego: w Weselu, Wyzwo-

leniu czy Nocy listopadowej, a także w utworach Stefana 

Żeromskiego, który w dramacie Sułkowski pisał: „Trzeba 

rozrywać polskie rany, żeby się nie zabliźniły błoną pod-

łości”, zaś w Przedwiośniu, powstałym wszak po odzyska-

niu niepodległości, nie bez rozczarowania i rozpaczy, ale  

i nie bez nadziei twierdził: „Polsce trzeba na gwałt wielkiej 

idei”. Także w refleksji sformułowanej przez Żeromskie-

go w Wiernej rzece: „Polskie plemię popadło między dwa 

młyńskie koła zagłady – między Niemców i Moskwę. Musi 

się stać samo młyńskim kamieniem albo będzie zmielo-

ne na pokarm Niemcom i Moskwie”, słychać echo słów 

Pawlikowskiego: „Polacy! Jak szczęśliwymi jeszcze nazwać 

się możecie, iż nieba macie dary (na czym zbywa innym)  

z którymi bez obcej pomocy stać się możecie narodem 

wolnym, poważnym i kwitnącym”, a dziesięć stron dalej: 

„Polacy mają wszystko co im potrzeba do wojny, obejść się 

mogą bez obcych produktów, bez obcych pomocy”.

A jednak, pomny typowo polskich wad, przed którymi 

Pawlikowski przestrzegał, Cyprian Kamil Norwid w liście 



z 1862 roku do Michaliny z Dziekońskich Zaleskiej musiał 

napisać: „Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku karzeł”. 

Natomiast w roku 1912 na konferencji polskich organizacji 

niepodległościowych w Zakopanem Józef Piłsudski dobit-

nie stwierdził: „Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, 

aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople 

krwi – a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale 

i bardzo kosztownym”.

Może to właśnie dzięki temu, że w roku 1918 Polska wy-

zwoliła się spod trzech zaborów i odzyskała upragnioną  

i wyśnioną niepodległość, Jan Lechoń w wierszu Herostra-

tes, otwierającym jego debiutancki Karmazynowy poemat 

(1920), mógł zwerbalizować następne marzenie: „A wio-

sną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę”, zaś w samym 

wygłosie tego wiersza wyrazić oczekiwanie: „I chciałbym 

raz zobaczyć, gdy przeszłość wyżeniem, / Czy wszystko  

w pył rozkruszę, czy… Polskę obudzę”.
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