


Z życia Arcybiskupa

Zygmunta Szczęsnego Felińskiego*
(Nieco tajnych dokumentów dyplomatycznych z roku 1862) 

ze źródła archiwalnego.

Przed kilkoma laty, w czasie krótkotrwałego pobytu mego 
w Petersburgu, miałem sposobność przejrzenia i spożytkowania 
w odpisach sporej księgi dokumentów tajnych, pochodzących z ar
chiwum osobistego hr. Tęgoborskiego b. Prezesa kancellaryi dy
plomatycznej W ielkiego Księcia Konstantego, Namiestnika Króle
stwa za czasów margrabiego Wielopolskiego.

Hr. Tęgoborski, syn zruszczonego Polaka, Ludwika hr. T ę
goborskiego, głośnego ongi ekonomisty, (1792 — 1857) nie odgry
wał w Warszawie wybitnej roli. „Sfera jego działalności —• jak 
świadczy w pamiętnikach swoich arcybiskup Feliński—ograniczała 
się do ciasnego zakresu ścian swego biura, tak, że mało kto na
wet wiedział o jego istnieniu“ (II, 203).

A jednak, ów cichy dyplomata przenikliwe miał oko na 
wszystko, co przez jego kancełaryę przechodziło. Zbierał z zami
łowaniem kollekcyonisty wszelkie notatki, depesze cyfrowane, listy 
sekretne, wychodzące z ministeryum petersburskiego i adresowane 
do namiestnictwa warszawskiego, a nawet dorywcze uwagi, kre
ślone ołówkiem ręką Cesarza Alexandra II. Dokumenty tego ro
dzaju włączał Tęgoborski do dużej księgi, wlepiał je  i numerował 
kolejno, tworząc tym sposobem archiwum własne, bynajmniej nie 
w zamiarze opublikowania go, lecz jako pamiątkę historyczną cza
sów, których był obserwatorem i świadkiem.

Część odpisów z owej księgi zużytkowałem był już przed 
kilkoma laty, w rodzaju przyczynku do sprawy chełmskiej, do jej 
zaczątków w czasach ongi potężnego kuratora Muchanowa i ogło
siłem je bezimiennie w „Przewodniku naukowym i literackim lwów-
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skini“, a następnie, w czasach cenzury liberalniejszej, w zbiorze 
pod tyt.: „Okruchy przeszłości“. (Warszawa, 1913, str. 304 — 324).

Pozostałej wszakże części, odnoszącej się do działalności b. 
metropolity warszawskiego, ks. arcybiskupa Felińskiego, w pierw
szych miesiącach jego pobjńu w Warszawie, pomimo historycznej 
jej doniosłości, zużjńkować na razie nie mogłem. Czynię to obecnie, 
w przeświadczeniu, że dokumenty, które tutaj przytoczę, rzucą świa
tło na epizjod, którego zakulisowych sprężyn ks. arcybiskup Feliń
ski nie znał i znać nie mógł dokładnie. Odnoszą się one do sprawy 
ogłoszenia w roku 1862 w dzienniku francuzkim „le Monde“ osnowy 
listu pasterskiego nowo mianowanego podówczas dostojnika ko
ścielnego, który to list pasterski, odczytany przezeń przed wj^jaz- 
dem do W arszawy Cesarzowi Aleksandrowi Il-mu i przez tegoż 
poprawiony i uzupełniony inwektywą, przeciw „socyalistom“ i re
wolucjonistom polskim skierowaną, ogłoszony został, niewiadomo 
jaką drogą, w Paryżu, b e z  owego, tak przez Cesarza upragnio
nego, ustępu, co wywołało gniew monarchy i kategoryczne jego 
żądanie, by ks. Feliński nie ważył się opublikować swego paster
skiego listu w osnowie, niezgodnej z tekstem pierwotnym. Gdy 
zaś ks. Feliński stanowczo oświadczył, że woli raczej zrzec się 
swego arcybiskupiego dostojeństwa i wstąpić do klasztoru, aniżeli 
poddać się rozkazowi cesarskiemu i ogłosić swój list z inkrymi
nowanym ustępem, Alexander II, któremu podówczas zależało bar
dzo na opinii Europy i na przejednaniu stawiającego się hardo 
Królestwa—rad nie rad—ustąpić musiał księdzu Felińskiemu i pot 
zostawił jego uznaniu zdecydowanie kwestyi: czy list pasterski 
ma być, lub nie ma być ogłoszony w jakiejbądź formie.

Skończyło się na tem, że ks. arcybiskup zupełnie listu pa
sterskiego nie ogłosił...

O sprawie tej wspomina ks. Feliński na str. 161 i 162 Tomu II 
„Pamiętników“, ogłoszonych przez St. Smolkę w roku 1897 w Kra
kowie, lecz w odnośnym ustępie, który tutaj przytoczę, brak szcze
gółów, wyjaśniających istotnie kłopotliwe położenie dyplomacyi 
cesarskiej ówczesnej, w jakiem się znalazła wobec stanowczości 
dostojnika kościelnego, o którym miano zrazu mylne wyobrażenie, 
iż powołany ze skromnego stanowiska swego, zajmowanego w aka
demii duchownej w Petersburgu, na tak wysoką godność, okaże 
się wdzięcznym i ustępliwym nakazom monarszjun—i dlatego nie 
bez interesu istotnego dla zakulisowej owych czasów historyi bę
dzie spożytkowanie tutaj dokumentów tajnych, ocalonych szczęśli
wie dzięki kollekcyonerskiemu zamiłowaniu hr. Tęgoborskiego.
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Oto, co pisze o sprawie listu pasterskiego ks. arcybiskup 
Feliński:

„W śród rozmaitych zajęć, które cały mój czas pochłaniały, 
nie zapomniałem też o ogłoszeniu mego listu pasterskiego; skutkiem 
wszakże porozum ienia mego z hr. A ndrzejem  Zamoyskim i innymi 
członkami stronnictwa umiarkowanego, należało uskutecznić w mej 
odezw ie niektóre zmiany, zwłaszcza zaś wypuścić ustęp o socya- 
listach, który w yglądałby jak  oskarżenie w łasnego narodu i m ógłby 
posłużyć rządowi za dowód je g o  winy i podstaw ę do nowych 
prześladowań. Zanim jednak  uśpiałem (tak) załatwić się z redak- 
cyą i drukiem, zaszedł wypadek, który nadał tej sprawie niezwy
kłą doniosłość i przyczynił się niemało do pogorszenia jeszcze mych, 
i tak już nie najlepszych, stosunków  z rządem. Pewna osoba w P e 
tersburgu, m ająca sobie zakomunikowany poufnie przez ks. Ł u 
bieńskiego mój list pasterski we francuskitn przekładzie, przesłała 
zeń kopię do swych krewnych we Francyi, ci zaś, nie przewidując 
stąd żadnych złych następstw , podali ten dokument do dziennika 
„le M onde", gdzie też został wydrukowany co do słowa w pier
wotnej swej redakcyi. T egoż dnia, kiedy wiadomość o tej nie- 
dyskrecyi doszła do Petersburga, otrzymałem od ks. Gorczakowa 
następującej treści telegram  pod dniem 10/22 Lutego: „C esarz
mi rozkazuje oznajmić W aszej E xcellencyi, że Je g o  C esarska Mość 
pragnie natychm iastow ego ogłoszenia pasterskiego listu w tej for
mie, w jak iej był ostatecznie przedstaw iony naszemu Najmiłościw- 
szemu P anu". Jakkolw iek nie taiłem przed sobą poważnych na
stępstw  jak ie  odmowa m oja na tak stanow czy rozkaz Monarchy 
wywołaćby m ogła, postanowiłem w szakże pozostać wiernym raz 
obranej dla postępow ania mego zasadzie, by nigdy przeciw w e
wnętrznem u przekonaniu nie działać; skoro zaś zmieniłem przeko
nanie co do w łaściwości ustępu o socyalnyin charakterze ruchu 
narodow ego, odpowiedziałem wnet bez wahania kanclerzowi, że 
ustępu tego ogłosić nie mogę, gdyż byłoby to przeciwko memu 
obecnemu przeświadczeniu, a więc niezgodne z charakterem  nau
czyciela prawdy. Czułem, że postanow ienie to zabijało mnie jako  
człowieka politycznego, nietylko w oczach ks. Gorczakowa, lecz 
i M argrabiego, który nie omieszka położyć tego cofnięcia się na 
karb słabości, wyzyskanej przez rew olucyę, ale wolałem wziąść 
rozbrat z opinią mężów stanu, niż z własnem sumieniem. W  P e 
tersburgu w iedziano odtąd, że na mnie liczyć nie mogą, gdyż na 
każdym kroku mogę im zrobić jak ąś polityczną niespodziankę, ale 
czułem się daleko niezależniejszym , a  więc bliższym celu, do któ
rego zmierzać postanowiłem. Jakkolw iek odmowa moja przykre 
zrobiła wrażenie u Dworu, nie chciano jednak posuwać się do 
gróźb, lub środków  przymusu i pozostaw iono mi wolność nie ogła
szania w cale pasterskiego listu, byłem go w świat nie puszczał 
w zmienionej formie. 'Pozwolenie to dane mi nawet zostało w sło
wach tak uprzejmych, że czytając je , zostałem  niepomału zdzi
wiony, gdyż przygotow any byłem do całkiem innej odpowiedzi. 
Oto początek listu kanclerza:

Przegląd Historyczny. T . XX, z. 3. 20
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„Śp ieszę  odpowiedzieć na odezwę, jak ą  raczyła W asza P a
sterska Mość w ystosow ać do mnie pod d. 12/24 Lutego. D o
pełniłem obowiązku przedstawienia je j N ajjaśniejszem u Panu. S z a 
cunek, jak i obudzą w dostojnym  M onarsze charakter W aszej Ex- 
cełlencyi, skłania Je g o  C esarską Mość do pozostaw ienia w łasne
mu Twem u uznaniu zdecydowanie, czy właściwie będzie ogłosić 
list pasterski w pierwotnej redakcyi, czy też całkiem od ogłosze
nia się pow strzym ać. Lecz skoro dokument ten został podany 
w dosłownym tekście w dzienniku zagranicznym, znanym z swej 
system atycznej niechęci do R ossyi, J. C. M ość uznaje za niewła
ściwe wszelkie ogłoszenie przekształconego, lub obciętego tekstu, 
gdyż podałoby to powód do przypuszczeń, niezgodnych z praw dą“ .

Na tem, z opuszczeniem jednego środkowego ustępu i dal
szego ciągu listu ks. Gorczakowa, kończy się odnośna relacya 
w sprawie listu pasterskiego w pamiętnikach ks. arcybiskupa Fe
lińskiego (T. II, str. 161, 162).

Lecz, poza obrębem bezpośredniej wymiany listów między 
dostojnym autorem pamiętników w owej sprawie, a ministrem 
Gorczakowem, toczyła się niezmiernie żywa korespondencya mię
dzy owym ministrem, a wielkorządzcą ówczesnym Królestwa, ge
nerałem Lüdersem, świadcząca o kłopotliwem położeniu sfer urzę
dowych, wobec stanowczości dostojnika kościelnego, której zła
mać, mimo szczerej w tej mierze chęci samowładcy rosyjskiego, 
na razie niepodobna było.

Dopiero po ujawnieniu wszystkich owych, gorączkowo po so
bie idących, telegramów słownych i cyfrowanych, listów, odezw 
i raportów, o których istnieniu arcybiskup Feliński oczywiście wie
dzieć nie mógł, odsłoni się w całej swej charakterystycznej okra
sie epizod historyczny, stanowiący w działalności i w roli arcy- 
pasterza przełom stanowczy, a w swych następstwach mający wpływ 
znamienny na dalsze losy Królestwa.

10 Lutego 1862 r. (według stylu urzędowego) generał Lüders 
telegrafuje do ministra spraw zagranicznych ks. Gorczakowa w ję 
zyku francuzkim: (podaję tu przekład polski).

„Dziennik „le Monde“ z d. 19 Lu tego  ogłasza tekst listu 
pasterskiego Feliń sk iego , różniący się w najw ażniejszych punktach 
od tego, jaki ten ostatni chce ogłosić. Uprzedził mnie Cesarz 
o rozkazach, udzielonych w tym przedmiocie W aszej Excellency!-. 
Proszę o nadesłanie mi kopii textu, umówionego w Petersburgu.

Lüders.
i i  g o d z i n a  w i e c z o r e m .
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11 Lutego v. s. odpowiada ks. Gorczakow Ltidersowi tele
gramem:

„Przesyłam  dziś pocztą kopię orędzia (mandement) Feliń 
sk iego , w słowach, jakie  były ostatecznie tutaj ułożone.

Gorczakow.
Jednocześnie z telegramem wysłał ks. Gorczakow list fran- 

cuzki do Liidersa, brzmiący w przekładzie jak następuje:

S. Petersburg.
Mój generale!

Stosow nie do życzenia W aszej Excellencyi, przesyłam ko
pię orędzia M onsiniora A rcybiskupa W arszaw skiego w takiej 
osnowie, jak a  była tutaj ostatecznie ustalona przez sam ego Feliń 
skiego, na skutek uwag, uczynionych przez Je g o  C esarską Mość.

Byłbym Wam bardzo, panie generale, obowiązany, za te
legram , stw ierdzający otrzymanie ow ego dokumentu, a jed n ocze
śnie za wiadom ość takąż drogą, iż dokument ów został ogłoszony 
wedle załączonego tutaj tekstu.

Prosiłem  o to Mons. Arcybiskupa, z rozkazu N aszego d osto j
nego Monarchy, telegram em , wysłanym doń wczoraj rano. . R acz 
przyjąć etc.

Gorczakow.

W  dalszym ciągu dokumentów archiwum Tęgoborskiego znaj
duje się odpis niezmiernie doniosłego treścią swą listu arcybiskupa 
Felińskiego do Cesarza. O liście tym w pamiętniku jest wpraw-- 
dzie uboczna wzmianka, bez przytoczenia jego osnowy, w której 
mieściło się oświadczenie gotowości Ustąpienia ze stanowiska i od
dalenia się do klasztoru, na wypadek, gdyby cesarz obstawał nie
wzruszenie przy tem, by list pasterski ogłoszony został w re- 
dakcyi pierwotnej. List swój adresował ks. Feliński do Sofianosa, 
dyrektora ówczesnego kancelaryi dyplomatycznej Namiestnika, z za
wiadomieniem o jednoczesnym telegramie do ministra Gorczakowa 
i z prośbą o zakomunikowanie pomienionego oświadczenia cesarzowi. 

Oto przekład supliki ks. Felińskiego do cesarza:
„B łagam  W aszą C esarską Mość o dozwolenie mi pow strzy

mania się w mojem orędziu od wszelkich kwestyj politycznych. 
P ierw sza na tem polu próba przekonała mnie, iż akcya m oja by
łaby tylko wielce szkodliwą, o ileby wykroczyła poza granice 
wyłącznie kościelne. Mam tak głębokie przekonanie o prawdzie 
tego, co tu przedstawiam, iż je ślib y  W asza C esarska Mość nie 
raczył przychylić się do tej prośby, i gdyby zażądał ogłoszenia 
m ego orędzia pierw otnego — jestem  zdecydow any złożyć władzę 
moją w ręce kapituły i cofnąć się do klasztoru, w celu pogodze
nia moich obowiązków kapłana i pod d an ego“ .
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12 Lutego v. s. 1862 r. pisał generał Lüders do ministra ks.
Gorczakowa:

„M ości książę!“
„T elegram em  z dnia onegdajszego C esarz raczył zawiado

mić mnie, że W asza E xcellen cya miała polecone zakomunikować 
nowemu Arcybiskupowi warszawskiemu rozkaz ogłoszenia sw ego 
listu pasterskiego w osnowie takiej, jaka  była przedstawioną J . C e
sarskiej Mości. W obawie, by oczekując otrzym ania owego rozkazu 
M osignior Feliński nie ogłosił sw ego orędzia w takiej formie, jak 
ją  zmienił po przybyciu tutaj, uznałem za konieczne uprzedzić go 
bezzwłocznie, że Najmiłościwszy nasz M onarcha zawiadomił mnie 
właśnie o bliskiem zakomunikowaniu mi swych intencyj w tej 
mierze i że należy powstrzymać się od publikowania, o jakiem 
mowa. D yrektor m ojej kancellaryi dyplom atycznej otrzymał z mej 
strony taką m issyę. Arcybiskup oświadczył mu, iż wstrzyma się 
od wszelkiej publikacyi aż do czasu otrzym ania rozkazów Jego  
Ces. Mości. W czoraj miałem osobiste widzenie się z Mons. F e 
lińskim. Zawiadomił mnie o telegram ie, otrzymanym wczoraj od 
W aszej Excellencyi i oświadczył, że w obecnym stanie umysłów 
mniema, iż spełnia obowiązek sumienia w tem, iż nie uważa za 
możliwe ogłosić sw ego listu pasterskiego bez pewnych modyfikacyj 
i że będzie o to prosić telegraficznie Je g o  C es. Mość, a je ś li mu to 
będzie odmówione, będzie zmuszony zrzec się swoich funkcyj 
i schronić się do klasztoru, by pozostać wiernym swoim obowiąz
kom kapłana i poddanego. Nadmienił, że w edług je g o  mniemania, 
najwłaściwszem  byłoby nieogłaszać zupełnie listu pasterskiego 
i ograniczyć się do wydrukowania w pismach, z uprzedniem wy
jaśnieniem  w ersyi autentycznej przemówienia, jak ie  wygłosił z po
wodu otwarcia kościołów, w któremby zaw arta  była część naj
istotniejsza ustępu politycznego orędzia, zredagow anego w S . P e
tersburgu“ .

„Telegram , który chciał Wam w ysłać, M ości książę, z prośbą
0 wyjednanie u Cesarza rozkazów ostatecznych, nie mógł być, ze 
względu na swą nader delikatną treść, wysłanym, jak  tylko w cy 
frach i dla tego umówiliśmy się, że będzie w ręczony w tym celu 
P. Sophianosow i. Ów, przeczytaw szy telegram, już podpisany 
przez Arcybiskupa, nie mógł się był pow strzym ać od zw rócenia 
uwagi W aszej Excellencyi na ważne następstw a, jakieby takie 
postanow ienie za sobą pociągnąć mogło. W yjaśnienia, jakie  z tego 
powodu nastąpiły, miały taki rezultat, że M-r Feliński zwróci się 
do W aszej Excellencyi z listem, wyłuszczającym pobudki jego  po
stępow ania i że tymczasem zastąpi telegram  pomieniony, którego 
kopię przy niniejszym k o n f i d e n c y o n a l n i e  załączam ,—innym, 
który miałem zaszczjń, M ości książę, przesłać Wam w czoraj“ .

„W  celu, by mi jaknajdokładniej złożyć spraw ozdanie ze słów, 
wypowiedzianych przy tej sposobności przez M-ra Felińskiego, 
P. Soph ianos prosił go o zezwolenie spisan ia ich na papierze
1 oto je st brzmienie tego, co było podyktow ane przez Arcybi- 
skupa?

„Największem  złem chwili obecnej je s t  nieufność. Każde
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przyrzeczenie, poręczone przezemnie, a nie przez R ząd i nie po
parte faktami —  zwiększyło by tylko rekrym inacye. Lecz co je st 
niebezpieczniejszem , to to, że prow okacya z mej strony taka, jaka 
się m ieści w mojem orędziu przeciw  socyalistom  i ludziom zlej 
w iary, podnieciła by ich do działania przeciw  mnie, czego nie 
ośm ielają się czynić obecnie, z powodu m ojej postaw y w yczeku
jące j. N ie zyskałem jeszcze dostatecznie zaufania ludzi um iarko
wanych, bym mógł liczyć na ich poparcie. Byłbym przeto opusz
czony przez tych ostatnich i spowodowałbym tylko dołączenie 
do nieposłuszeństw a władzy kościelnej, niedowierzanie, i tak już 
dość silne, władzom krajowym. Jeżeli natom iast działać będę po
litycznie w celu wzmocnienia mojej władzy duchownej, nastąpi 
czas, iż będę mógł użyć tej władzy przeciw  czynnikom wichrzeń, 
nie zryw ając przytem z ludźmi umiarkowanymi, zwłaszcza, jeże li 
n iejakie instytucye pożyteczne byłyby nadane krajowi, jak  na- 
przykład: reorganizacya szkół według projektów  obecnie roztrzą
sanych, zniesienie praw ograniczających w spraw ach religii, gdyż 
opierając się  na takich dowodach, mógłbym przeciwdziałać nie
ufności, tak w obecnej chwili pow szechnej“ .

O trzym aw szy list, który M-r Feliń sk i miał przesłać W aszej 
Excellencyi, załączam go przy niniejszym . D odaję doń przekład 
francuski, który ogłosić zamierza, zam iast sw ego listu pasterskiego 
i referat porównaczy, przeznaczony dla lepszego uwydatnienia 
różnicy między tekstem orędzia, ogłoszon ego przez dziennik ,,/g 
Monde“ , a tekstem zmienionym.

Miałem obowiązek, Mości książę, uzupełnić mój raport, prze
znaczony dla J .  Ces. Mości, o nieodżałowanym (regrettable) in
cydencie, którym W as zaprzątam  (dont je viens de Vous enti
cher) aby nie pozbawić W as możności ocenienia dokładnego istoty 
kwestyi.

W asza Excellencya zobowiąże mnie bardzo objaśnieniem 
w drodze telegraficznej o decyzyi N aszego M iłościwego Monarchy.

Nie uważam za zbyteczne przesłać W am jednocześnie przy ni- 
niejszem  przekładu francuskiego allokucyi, wygłoszonej przez M ra 
Feliń sk iego w katedrze Ś-go Jan a, która je s t  właściwie m ową 
obrończą na korzyść władzy doczesnej Papieża.

13 Lutego v. s. za N. 34 nadszedł do W arszaw y sekretny 
telegram cesarski do generała Liidersa w języku rosyjskim, nastę
pującej w przekładzie osnowy:

„O dpow iedź na list z d. 18 odłożyłem do przybycia następ
nego kuryera.

Środki uśm ierzające (miery snischoźdienia) przez W as za
rządzone, zatwierdzam. Życzę sobie dow iedzieć się: jakim sp oso
bem list pasterski Felińskiego, nie ogłoszony w W arszaw ie, m ógł 
pojawić się w gazetach zagranicznych.

Alexander.
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Na to Liiders telegramem cyfrowanym z d. 13 Lutego v. s. 
odpowiedział:

List pasterski Feliń sk iego przesłano za granicę, praw dopo
dobnie z P etersburga. Tutaj, o ile mi wiadomo, oprócz Felińskiego, 
nikt go nie miał.

15 Lutego v. s. 1862, książę Gorczakow przesyła arcybisku
powi Felińskiemu list następującej treści, brzmiący w przekładzie:

„W chwili sw ego odjazdu do Rew ia, hr. Łubieński wręczył 
mi załączony tutaj list dla W aszej R everendissim e Excellen- 
cyi. W edług tego, co mi powiedział, list ów odnosi się głównie 
do wydrukowania w „M onde“ , dzienniku system atycznie nieprzy
jaznym  R ossy i, W aszego orędzia, podczas gdy takowe miało być 
ogłoszone w W arszaw ie dopiero w nadchodzącą niedzielę. R eve
rendissim us Łubieński był przygnębiony takiem nadużyciem zaufania 
i pragnie się osobiście  wytlómaczyć z tego przed W aszą Exc. 
Jestem  przekonany, M onsignore, że i W y podzielacie to uczucie 
bolesnego zdziwienia i że uznacie za słuszne poczynić poszuki
wania dla stwierdzenia: komu należy przypisać ów akt, niweczący 
wszelkie bezpieczeństw o w stosunkach wzajemnych.

Racz W. E. przyjąć etc.

Telegram cyfrowany cesarza Aleksandra do gen. Liidersa 
16 Lutego 1862.

ky pb. e p
65 64 3487 3465 3484. 3548. 46. 3579. 3307. 288. 3786. 1145v 
69- 3544- 3 i 60- 39°7- 3 297- 84. 3039. 3178. 3079. 163. 3250. 55. 
2284. 1196. 3640. 3605. 3005. 3297. 3484. 3195. 69. 3030 .3 3 0 9 . 
3276. 1154. 156. 49. 12259. 3657. 3259. 3780. 3346. 3457.

Alexandre.
Odcyfr omanie:
„Kuryer Wasz przybył wczoraj. Aż do otrzymania mojej odpo

wiedzi nie czynić żadnych putflikacyj imieniem Felińskiego“.
Telegram sekretny Ministra Spraw zagranicznych z Peters

burga 16/28 Lutego 1862.
Przyjąłem  kuryera z d. 12 Lutego. Co do Feliń sk iego  wolą 

Cesarza je st, by nie czynić żadnych, jakichbądź publikacyj, przed 
przybyciem kuryera, w ysyłanego do W arszaw y.

List arcybiskupa Felińskiego do ks. Gorczakowa:
Nie m ogąc w żadnym wypadku publikować m ego orędzia 

przed nadchodzącą Niedzielą, korzystam  z kuryera, którego Na
miestnik w ysyła ju tro , aby przedłożyć W aszej Excellencyi wyja- 
jaśn ienie m ego postępow ania. O czekuję rozkazów ostatecznych 
Je g o  C es. Mości

Zygmunt Felix Feliński
Arcybiskup warszawski.
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Całkowity tekst odpowiedzi ks. Gorczakowa arc. Felińskiemu 
d. 18 Lutego v. s. (której ustęp jedynie podano w Pamiętnikach 

. II, str. 162), (przekład):
„Śp ieszę  z odpow iedzią na iist W asz. E x. który miałem za

szczyt otrzymać d. 12/24 b* m-
Spełniłem  obowiązek przedłożenia go  Je g o  Ces. Mości.
Szacunek wyjątkowy, jaki budzi w Naszym Dostojnym  Mo

narsze charakter W aszej Excellencyi, skłania J .  Ces. Mość do po
zostaw ienia W aszemu własnemu uznaniu właściwość, bądź ogło
szenia orędzia takiem, jakie  było ustanowione tutaj, lub też po
wstrzym ania się  w zupełności od ogłoszenia ow ego dokumentu.

Przypom ina sobie M onsignor, że owo orędzie nie było ani 
Wam poddane (suggéré), ani też nakazane (imposé). Mody- 
fikacye, które W am były projektow ane, a które przyjęliście, od
nosiły się jedynie do odcieni redakcyi. Był to akt dobrowolny, 
wyraz W aszych przekonań osobistych, które Monarcha należycie 
oceniał.

L ecz  po ogłoszeniu ow ego dokumentu dosłownie w dzien
niku zagranicznym , znanym ze sw ej system atycznej niechęci do 
R ossy i, J .  Ces. Mość nie może uznać za właściwe ogłoszenia 
przekształconego, lub obciętego tekstu. Dałoby to powód do do
mniemań, niezgodnych z prawdą.

O snow a allokucyi, którą W. Ex. wygłosił, zakomunikowana 
nam została przez lieutenanta generała Liidersa. W pływ m oralny, 
gwoli któremu była przeznaczona, został osiągnięty; nie widzi
my zatem pożytku w je j ogłoszeniu. Je ś li jednak W. Ex. przy
wiązuje do tego wagę, Cesarz nie znajduje niew łaściw ości w tem 
ogłoszeniu, lecz w takim razie J.' Ces. Mość uznaje za bardziej 
odpowiednie W aszej godności—by allokucyi nie poprzedzał jakikol- 
wiekbądź w stęp.

Co do projektow anego okólnika (mandement) w spraw ie 
przypomnienia, z powodu postu, obowiązków, skojarzonych z owym 
okresem umartwień i wstrzemięźliwości, zależy to od W aszej R e 
verendissim e Excellencyi ogłosić go odpowiednio do ślubu po
w ziętego, mianowicie, zamknąwszy się na razie w sferze wyłącz
nie duchownej.

T ro sk a  o utrzymanie karności w śród kleru i poszanow anie 
prawideł Kościoła, tak często gwałconych w ostatnich czasach 
w W arszaw ie, otw iera szerokie pole W aszemu sumieniu i rozu
mowi. N asz W spaniałomyślny Monarcha wie o tem, M onseigneur, 
że oceniacie należycie wielkość sw ego zadania. Je g o  Ces. Mość 
ufa, że przez wzniosłość W aszych uczuć i czystość zamiarów utrzy
macie się na wyżynie owej missyi i że ją  spełnicie, pracując nad 
utrzymaniem wśród tłumów spokoju i ducha pojednaw czego, wzru
szonych przez namiętności polityczne. Na tej drodze może W. 
Exc. liczyć na serdeczny współudział ze strony Rządu.

R acz W. E . przyjąć etc.
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Jednocześnie 18 Lutego v. s. książę Gorczakow pisał do ge
nerała Lüdersa:

„Mój generale!
Z rozkazu N ajjaśn iejszego Pana przesyłam  W. Exc. kopię 

odpowiedzi m ojej, udzielonej Arcybiskupow i warszawskiemu.
W edług je j osnow y, zaaprobow anej przez N aszego Monar

chę, widzicie, że J .  C. Mość pozostaw ia uznaniu osobistem u Mon- 
signora Felińskiego ogłoszenie, lub nieogloszenie je g o  listu pa
sterskiego, lecz w żadnym razie Cesarz nie zgadza się, aby ów 
dokument, już ze sw ej osnow y zupełnej znany, wskutek niedy- 
skrecyi, której autora nie wykryto, był ogłoszony inaczej, aniżeli 
w swej w ersyi pierwotnej.

Monarcha nasz uznał nadto, że w yjaśnienia, jakie Arcybi
skup zam ierza uczynić w prasie, odnośnie do motywów, które 
go skłoniły do opuszczenia pierwotnej w ersyi listu pasterskiego, 
byłyby niestosow nem i z dwojakiego względu, już to przez n iepo
trzebne narażenie godności M-ra Felińsk iego, jak o  chw iejnego 
w swoich przekonaniach, a pow tóre, przez w ystawienie w fałszy- 
wem świetle akcyi Rządu w tej okoliczności.

Dlatego też, jeże li M-r Feliński nastaje  na ogłoszenie pierw
szej allokucyi w kościele katedralnym, której text Panu przedło
żył, ogłoszenie to powinno być uczynione bez jakiegobądź wstępu.

Nie zależy nam bynajmniej na tem ogłoszeniu, ograniczam y
się jedyn ie  na nieoponowaniu mu, jeżeli to leży w widokach
Arcybiskupa.

Co do allokucyi, wygłoszonej 16 Lu tego przy wstąpieniu 
M -ra Feliń sk iego do katedry, której osnow ę również nam Pan 
przesłałeś, nie uważamy je j ogłoszenia za pożyteczne, z uwagi 
na jej cel, oczywiście polityczny.

Zresztą, zdaje się, że nikt je j się nie dom aga, a Pan prze
słałeś nam ją  jedyn ie  jako  objaśnienie.

M-r Feliński opuścił S . Petersburg, ożywiony najlepszem i za
miarami.

Nie mamy żadnego powodu podejrzew ania nieszczerości 
jego  widoków. Co do siły charakteru, pierw szej rękojmii pow o
dzenia w chwilach przełomowych, nie ryzykujem y żadnego uprze
dniego sądu, bez objaśnienia się w tej mierze doświadczeniem.

Pierw sze kroki urzędowe Arcybiskupa: otwarcie bezwłoczne 
kościołów, cel i duch jeg o  allokucyi, nie są  świadectwem niemocy.

Z drugiej strony, łatwość z jaką  uległ pierwszym  wrażeniom, 
doznanym w W arszaw ie, lub które mu zręcznie przez strony in
teresow ane podsunięto, nie dowodzi stanow czości, tak pożądanej 
dla utrzymania się na szerokiej drodze, jak ą  sobie zakreślił, wy
jeżdżając z P etersburga. Lecz nie zapominajmy, że M-r Feliński 
je s t  nowicyuszem w kierowaniu sprawami ludzkiemi, a zwłaszcza 
interesam i politycznemi. Nie żądajmy od niego tego, czego nie 
mógł się nauczyć w ciemnym zakątku (la retraite obscure), poprze
dzającym je g o  wyniesienie.

Powstrzym ujemy się od sądu, który dzisiaj nie ‘mógłby być
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sformułowany na podstaw ie danych niedostatecznych, głównie zaś, 
nie zniechęcajm y go w usiłowaniach osiągnięcia dobra, jakie  uważa 
za możliwe na drodze, którą ma nadzieję je  sprowadzić. D rogę 
tę sam w skazuje, w yrażając pragnienie zamknięcia się  na razie 
w kole swoich obowiązków duchownych.

Mam nadzieję, że obowiązek języka surow szego nie nastrę
czy się. Jeśliby  było inaczej, a w tej mierze Nasz Miłościwy Mo
narcha sam sobie zastrzega ocenę, ostrzeżenia go nie ominą. S ło 
wem, w obecnej chwili, nie ma powodu do okazania A rcyb isku 
powi braku zaufania, coby go obezwładniło od sam ego początku, 
a nam przysporzyło nowych i poważnych kłopotów. W skazanem 
je st natom iast pozostaw ienie mu w sferze duchownej zupełnej 
swobody, nie sprzeciw iającej się prawom istniejącym  i okazanie 
mu wszelkich względów, należnych je g o  stanow isku i trudnościom 
zadania, do którego pow ołany został.

Z uw agi na władzę, jaką, Panie generale , piastujesz i na od
ległość między Petersburgiem , a W arszaw ą, nie je s t  ani potrze- 
bnem, ani możliwem drobiazgowo określać granice, w których 
władza św iecka m ogłaby ograniczać duchowną, która w ostateczno
ści może się zaw sze chronić w przybytku sumienia. Jakoż, m o
głem tutaj jedyn ie odkryć Panu w ogólnych zarysach m yśl na
szego Monarchy.

Pozwolę sobie- tylko dodać jedyn ą uw agę, że, o ile chodzi 
o uspokojenie nam iętności i o wpływ na in teligencyę, akcya nie 
może być z góry  nakreślona według ekierki i kompasu. W celu, 
by owa akcya była skuteczną, należy dać pewien przestw ór (la
titude) tym, którzy są  do je j w ykonywania powołani, byle tylko 
ich dobre intencye poznano, choćby nawet nie pozyskały jeszcze 
całej dojrzałości doświadczenia.

Proszę przyjąć etc. Gorczakow.

P. S. Załączam  tutaj kopię listu, adresow anego do A rc y 
biskupa d. 15 Lutego z powodu ogłoszenia je g o  listu pastersk iego  
w dzienniku nLe Monde“.

Odpowiedź Generała Liidersa ks. Gorczakowowi z d. 22 Lu- 
16 Marca 1862.

Mości książę!
Otrzymałem dwa listy, któremi W . Exc. raczyła mnie za

szczycić 18 Lu tego i bezwlocznie przesłałem Arcybiskupowi war
szawskiemu pakiet dlań przeznaczony.

W edług tego, co mi polecił oświadczyć, Mons. Feliński mnie
ma, że nie może lepiej pogodzić obowiązku zastosow ania się do 
wzniosłych intencyj Monarchy, z wymaganiami położenia, jak  po
wstrzymując się  na razie od jakiejbądź publikacyi.

Jedyn ie z upływem postu ogłosi okólnik, zastosow any do 
okoliczności, a zatem wyłącznie przeznaczony dla potrzeb ducho
wnych owczarni.
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Szczęśliwy byłem, Mości Książę, z tego, że mój sposób oce
nienia zaczątków młodego Arcybiskupa nie różni się w niczem 
od Waszego. Zarówno jak Wy, Mości Księżę, wyczekuję możno
ści orzeczenia tego, czego mamy się spodziewać, lub obawiać z jego 
strony, od faktów, które nas objaśnią lepiej o drodze postępowa
nia, jaką obrał ostatecznie. Zarówno jak i Wy, Mości książę, nie 
taję przed sobą przyczyn, tamujących mu możność przybrania już 
dziś postawy wyrazistszej, ani też poważnych kłopotów, jakich- 
byśmy sobie przysporzyli, wywołując akcyę energiczniejszą i źle 
obrachowaną z naszej strony, zerwania z nim stosunków. Jakoż 
racz M. Książę być przekonanym, że co się mnie tyczy, dołożę 
wszelkich starań, by mu ułatwić, ile tylko odemriie zależeć będzie, 
spełnienie missyi, do której powołany został Wysokiem zaufa
niem Naszego Monarchy.

Luders.
W księdze hr. Tęgoborskiego mieści się własnoręczna, ołów

kiem skreślona, notatka cesarza Aleksandra II, niestety, stanowiąca 
urywek większej całości, lecz i w tej swojej niezupełnej formie 
godna szczególniejszej uwagi.

Notatka, pisana w języku rosyjskim, brzmi w przekładzie:
...Życzenie jego trzymać się zdała od wtrącania się w spra

wy polityczne, ze względu na jego niedoświadczenie, bardzo 
chwalebne, w każdym razie, gdzie pierwsze jego kroki na nowem 
polu mimowoli czynią go nietylko duchowną, lecz i polityczną 
osobą, na którą zwrócone są oczy całego Narodu polskiego (pol- 
skoj nacji). Możecie mu zakomunikować te słowa, w których 
znajdzie on powtórzenie tego, co odemnie słyszał. Obietnice 
(Obieszczanja) zawierają się, po pierwsze, w tem, że Ja pragnę, 
aby nowe urządzenia (uczreżdienja), przezemnie nadane (daro- 
wannyje) Polsce, wprowadzane były w wykonanie w miarę możno
ści (j>o mierie wożmożnosti), po drugie, co do jego życzeń.. “

Tu brak, niestety, dalszego ciągu i końca dezyderatów ks. Fe
lińskiego, przedstawionych cesarzowi w Petersburgu.

W  zakończeniu dokumentów, odnoszących się do sprawy ks. 
Felińskiego, na miejscu będzie przytoczenie tutaj osnowy listu, 
adresowanego z Petersburga d. 30 Czerwca 1862 r. do Wielkiego 
Księcia Konstantego, Namiestnika Królestwa, przez księcia W asyla 
Dołgorukiego, w sprawie ustanowienia w Paryżu stałego kores
pondenta, któryby wiadomości o Polsce, pochodzące ze źródła 
urzędowego warszawskiego, mógł zamieszczać w dziennikach pa
ryskich i taką drogą oddziaływać na opinię Zachodu, nieprzychylną 
podówczas polityce rosyjskiej w Polsce. ,

List pomieniony brzmi jak następuje: (w przekładzie częścią 
z rosyjskiego, częścią zaś z francuzkiego języka).



„Jeden z moich paryskich korrespondentów pisze mi: „In- 
formacye, pochodzące wprost z Warszawy, byłyby mi bardzo po
żyteczne, aby módz świadomie (avec competence) mówić o spra
wach ważnych, agitujących się w Polsce. Czy nie byłoby możli- 
wem mieć owych wiadomości cennych, z których jaknajlepszy, we
dle możności, zrobiłbym użytek? Jeżeliby prośba moja była uwzglę
dnioną, prosiłbym Was o odpowiedź pod adressem: M. Armand, 
rue Vital Passy 13 , P aris“.

Pomieniony korrespondent bardzo jest oddany Rossyi i pi
sze artykuły we francuskich dziennikach prowincyonalnych. Na 
wypadek, gdyby Wasza Cesarska Wysokość raczyła uznać speł
nienie prośby jego za możliwe, załączam przy niniejszym i adres 
jego. Informacye, których pragnie, mogłyby być mu komunikowa
ne w formie notatek bez podpisu.

Książe. W asyli Dołgorukow.
S. Petersburg.

30 Czerwca.

Podczas gdy wypadki krajowe coraz wyraziściej znamiono
wały zbliżanie się epoki przełomu, w myśl stronnictwa ruchu po
wstańczego, a próby reform W ielopolskiego rozbijały się o niechęć, 
lub obojętność ludności, przywykłej do niedowierzania wszelakim 
zamierzeniom rządu rosyjskiego, położenie ks. arcybiskupa Feliń
skiego stawało się coraz krytyczniejszem, tak w stosunku do lud
ności, jako i do władzy, która go dla uspokojenia umysłów po
wołała.

Ów syn zmarłego na wygnaniu sybiraka i długoletniej wy
gnanki, Ewy Felińskiej, uczestniczki spisku Konarskiego, siostrze
niec Aloizego Felińskiego, autora hymnu narodowego „Boże coś 
Polskę...“, zmuszony, wbrew uczuciom patryotycznym, do tłumienia 
owego hymnu po kościołach, ów były uczestnik bitwy pod Miło
sławiem, gdzie odniósł ranę zaszczytną, ów emigrant paryski, przy
jaciel Juliusza Słowackiego, i powiernik jego przedzgonnych wy
nurzeń—ks. Zygmunt Feliński, nie znalazł na swem dostojeństwie, 
pomimo usiłowań zjednania sobie serc owczarni, życzliwości i sym- 
patyi, na które zacnością swego charakteru zasługiwał w zupeł
ności.

Uczucia i przekonania patryotyczne wskazały mu, po wielu 
wahaniach, drogę, na której go widzieć chcieli gorętsi prowodyro- 
wie ruchu przedpowstariczego.

Na taką drogę wprowadziła go skutecznie arbitralność władz 
ówczesnych rosyjskich i fakty oburzających gwałtów, spełnianych 
na starcach, kobietach i młodzieży. Ks. Feliński nie pomijał ża
dnej sposobności, by podnoszeniem protestów  przeciw barbarzyń
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skim gwałtom policyi zaznaczać, iż poza obrębem swego dosto
jeństwa kapłańskiego i dygnitarstwa Członka Rady Stanu — jest 
przedewszystkiem synem nieszczęśliwego kraju, dzielącym jego 
dolę i pilnującym jego praw człowieczych. Gdy aresztowane w ko
ściele za śpiew patryotyczny dziewczę lepszego towarzystwa, pod
dane rewizyi osobistej w Ratuszu, ze wstydu i przerażenia zmarło, 
szamocąc się z siepaczami, arcybiskup głośno przeciw takiej zbro
dni zaprotestował. Podniósł również protest przeciw shańbieniu 
stanu kapłańskiego, gdy ujętego w czasie bitwy księdza kapelana 
Agrypina Konarskiego powieszono na stokach cytadeli w habicie 
zakonnym...

Już w czasie powstania, które dla rozbestwionej hordy na
jeźdźców stało się polem do barbarzyńskich czynów znęcania się 
nad jeńcami, Arcybiskup podniósł głos oburzenia i, w liście do 
cesarza Aleksandra II, w Monitorze paryskim ogłoszonym, pisał 
między innemi:

...„K rew  płynie obfitemi potokami, repressya zaś, zamiast 
uspokoić umysły, coraz więcej je rozdrażnia. Zaklinam Waszą Ce
sarską Mość, w imię miłości chrześciańskiej i w imię interesów obu 
narodów, aby chciała położyć koniec tej walce exterminacyjnej. 
Instytucye, udzielone przez W. C. Mość, są niedostateczne dla za-' 
pewnienia szczęścia krajowi. Polska nie zadowolni się autonomią 
administracyjną. Potrzebuje ona życia politycznego. Najjaśniejszy 
Panie! Ujmij potężną dłonią kierownictwo polskiej sprawy. Uczyń 
z Polski naród niepodległy, połączony z Rossyą dynastycznym 
tylko węzłem. Jest to jedyne rozwiązanie, zdolne powstrzymać 
rozlew krwi i położyć stałe trwałego uspokojenia podwaliny. . . “

List ów, w połączeniu z podaniem się do zwolnienia z obo
wiązków Członka Rady Stanu i zbliżeniem się ściślejszem do aspi- 
racyj Andrzeja hr. Zamoyskiego, rozstrzygnął losy ks. Felińskiego. 
Wezwany do Petersburga dla wytłomaczenia się przed cesarzem 
ze swej działalności, otrzymał wyrok wygnania do Jarosławia, 
gdzie w niedoli, wśród dokuczliwości ze strony miejscowego satrapy, 
spędził lat kilkanaście.

Dopiero wskutek koronacyi Alexandra III skończyły się 
dni niewoli wygnańca. Otrzymawszy pozwolenie na wyjazd za
granicę, osiadł we Lwowie, gdzie d. 12 W rześnia 1893 r. zakoń
czył żywot męczeński.

A L E X A N D E R  K R A U S H A R .
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