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Pozna

ELITY WIELKOPOLSKIE WOBEC RISORGIMENTO

Sprawa zjednoczenie W och budzi a ywe zainteresowanie polskich elit poli-

tycznych. Wynika o to z podobie stwa losów obu narodów: Polaków pozostaj -

cych pod obcym panowaniem i W ochów d cych do zjednoczenia i oswobodze-

nia cz ci kraju pozostaj cej pod okupacj  austriack . Stosunek do zjednoczenia

W och i z tym zwi zanych losów Pa stwa Ko cielnego b dzie probierzem przy-

nale no ci do ultramontanów b d  libera ów.

Ultramontanizm by  odpowiedzi  na czasy rewolucji francuskiej i epoki napo-

leo skiej. Wyst powa  pod has ami „renesansu religijnego”. Przejawia o si  to

w dogmatyzacji doktrynalnej oraz centralizacji katolickiej hierarchii wokó  Rzy-

mu. Ultramontanizm w Wielkopolsce znalaz  swych wyznawców w ród konser-

watywnie nastrojonych elit polskich: arystokracji, ziemian i hierarchii ko cielnej.

Tragiczne losy ko cz cych si  kl skami walk o niepodleg o  powodowa y szu-

kanie irracjonalnych dróg odrodzenia Polski jako przedmurza katolicyzmu

i w zwi zkach z Pa stwem Ko cielnym.

W Wielkopolsce liderem obozu ultramonta skiego by  gen. Dezydery Ch apow-

ski, maj cy za sob  pi kn  kart  walk o niepodleg o  ojczyzny. Organem tego

obozu by  ukazuj cy si  od 1845 r. zrazu dwutygodnik, a nast pnie miesi cznik

„Przegl d Pozna ski”. Jego redaktorem zosta  wybitny publicysta Jan Ko mian.

Przez szereg lat po kl sce powstania listopadowego, w którym bra  udzia , przeby-

wa  na emigracji we Francji, w Anglii i we W oszech, a nast pnie w Niemczech.

Po powrocie do kraju zawar  zwi zek ma e ski z córk  D. Ch apowskiego, Zofi ,

a po jej mierci wst pi  do stanu duchownego. Z racji pe nionych godno ci proto-

notariusza apostolskiego i pra ata domowego Jego wi tobliwo ci Ojca wi tego

cz sto bywa  w Rzymie.

„Przegl dowi Pozna skiemu” nada  wysoki poziom. By o to pismo przeznaczone

dla elit. Wiele miejsca na jego kartach zajmowa y W ochy, historia, kultura i wspó -

czesno  Italii. Na zjednoczenie W och J. Ko mian spogl da  przez pryzmat inte-

resów Pa stwa Ko cielnego. Zdecydowanie stawa  w obronie istniej cej wieckiej

w adzy papie a. W 1859 r. opublikowa  wi ksz  rozpraw  pt. Po o enie Stolicy

Apostolskiej. Pisa  w niej: „Pius IX pokaza  dowodnie, e wszystko gotów zrobi
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dla szcz cia poddanych, e osobi cie o nic nie stoi. Z czego nie ust pi i ust pi

nie mo e, to z prawa swojego. Niepodleg o  papiestwa stanowi konieczny waru-

nek swobody Ko cio a. Niepodleg o ci nie utrzyma by bez osobnych posiad o ci;

wi c wieckie rz dy Ojca w. s  konieczno ci  religijn  i spo eczn . Rewolucja

chce je obali , bo chce zrujnowa  Ko ció . Na to sumienia katolickie zgodzi  si

nie mog ”. I dalej: „W Polsce wspó czucie dla sprawy wyzwolenia W och panuje

ogólne. Jest to rzecz naturalna, bo  pewnie nie ma kraju, który by lepiej rozumia ,

jaka jest cena niepodleg o ci narodowej. Wszelako Polacy nie maj  adnych obo-

wi zków we W oszech i czynne ich wdanie si  by oby b dem niepomiernym [...]

Powiedzmy sobie wyra nie, powiedzmy mia o i g o no, e my naród katolicki

z powinno ci, a nawet interesu z Ko cio em z czony, na wiecie innej prócz Ko-

cio a obrony nie maj cy, nic nigdy dla kraju naprzeciw papiestwu stoj c nie

wskóramy. Zawinili patrioci w oscy, e samochc c spraw  niepodleg o ci ze spraw

Ko cio a k óc , nie id my z niemi na bezdro a”1. Ko mian si gn  te  do argu-

mentacji historycznej: „I có  dot d zyskali my k ad c obowi zki patriotyczne

w sprzeczno ci z obowi zkami katolickiemi? Co? je li nie zawody i kl ski. Jak

wspominali my, na rozkaz Napoleona Polacy walczyli przeciw Piusowi VI i Piu-

sowi VII, zatykali obce or y na Kapitolu, przemoc  odbierali pos an  Innocente-

mu XI przez Jana Sobieskiego chor giew Mahometa, rozp dzali ksi y i zajmo-

wali klasztory. Nieszcz liwi my leli, e im to wróci ojczyzn . Niestety, ojczyzny

nie ma, a owa chor giew Mahometa, co by a we W oszech ywem wiadectwem

za Polsk , dzi  w Petersburgu jako trofej poni enia Polski spoczywa”2.

Obóz ultramonta ski dysponowa  równie  wydawanym od 1860 r. „Tygodni-

kiem Katolickim”, pismem przeznaczonym dla szerszych rzesz czytelniczych,

redagowanym przez dysponuj cego wietnym piórem ks. Aleksego Prusinow-

skiego.

Drugim ugrupowaniem byli libera owie. Zwolennicy tego kierunku to inteligen-

cja, cz  ziemia stwa i mieszcza stwo. Skupili si  oni wokó  wydawanego od

1859 r. „Dziennika Pozna skiego”, powsta ego z inicjatywy znanego przemys owca

i spo ecznika Hipolita Cegielskiego. Redakcj  obj  W adys aw Bentkowski, ma-

j cy za sob  i, jak si  wkrótce oka e, przed sob  pi kn  kart  walk o niepodle-

g o  ojczyzny, tak e W gier. Z naturalnych wi c wzgl dów zjednoczeniowe d -

enia W ochów by y bliskie jego sercu. W artykule programowym kierowanego

przez niego pisma czytamy: „»Dziennik Pozna ski« ma by  organem narodowo-

ci polskiej w granicach gwarantowanych jej traktatem wiede skim. Stoj c na za-

sadach wolno ci politycznej i religijnej, równouprawnienia wszystkich klas spo e-

cze stwa i organicznego post pu [...] Sami b d c katolikami, nale c do narodu,

w którym katolicka wiara nie tylko wiar  przewa nej jego cz ci, ale spójna tak

dalece z ca  tradycj  dziejow , z obyczajem, ale cz stk  jego narodowo ci stano-

wi, ywego wspó czucia dla sprawy Ko cio a i duchowie stwa jego odmówi  so-

bie ani b dziem chcieli. Dziennikarstwo wszelako nasze nie ko cielne, ale poli-

Lech Trzeciakowski

1 J. Ko mia n, Pisma, t. 2, Pozna  1881, s. 200, 205–206.
2 Ibidem, s. 206.
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tyczne [...] Przyczyna le y g biej i w naj ci lejszym zwi zku z nadziejami powsta-

nia W och”3.

Tak „Dziennik Pozna ski”, jak i „Tygodnik Katolicki” wiele miejsce po wi -

ca y na swych szpaltach sytuacji we W oszech. W prawie ka dym numerze „Dzien-

nika Pozna skiego” zamieszczona by a specjalna, obszerna rubryka pt. W ochy.

W „Tygodniku Katolickim” na czo o wysuwa y si  wiadomo ci z Pa stwa Ko ciel-

nego pod rubryk  Rzym, aczkolwiek nie brak by o informacji o ogólnej sytuacji

we W oszech. Charakterystyczny by  stosunek do bohatera Risorgimento, Giusep-

pe Garibaldiego. W oczach libera ów by  on bojownikiem o wolno , trybunem

ludowym, geniuszem wojskowym. Dla ultramontanów by  niebezpiecznym dema-

gogiem, nieprzejednanym wrogiem katolicyzmu4. Specyficzny by  dobór wiado-

mo ci w obu czasopismach. „Tygodnik Katolicki” koncentrowa  si  na prze lado-

waniach, jakich doznawa  Ko ció  z r k rz du w oskiego. I tak w maju 1865 r. poda

„spis dygnitarzy ko cielnych, którzy doznaj  prze ladowa  od rz du w oskiego”.

W tym samym artykule pisano o zamykaniu klasztorów: „wyp dzono zakonników,

aby uczyni  miejsce o nierzom, aktorom i zbrodniarzom etc.”5 W „Dzienniku Po-

zna skim” dominowa y informacje o post pach Risorgimento utrzymane w tonie

propiemonckim. Po zaj ciu Rzymu (20 IX 1870 r.) „Dziennik Pozna ski” cytowa

korespondenta „Augsburger Allgemeine Zeitung”: „Przez sze  dni [...] mia em

niejednokrotnie sposobno  mówienia z lud mi wszelkiego stanu, starymi i m ody-

mi, m ami i niewiastami, lecz ani jeden wyraz alu lub te  mi osierdzia nad twar-

dym losem Papie a zgrzybia ego nie doszed  do uszu naszych”6. Dalej informowa-

no: „Mieszka cy Rzymu powrócili ju  zupe nie do zwyk ego zatrudnienia [...], tylko

liczba czytaj cych gazety po kawiarniach i mundury w oskie po ulicach s  uderza-

j cymi oznakami nowej ery”7.

Spór mi dzy obu ugrupowaniami przybra  znamiona otwartego konfliktu. Jego

zaczynem by  stosunek do postawy abp. gnie nie skiego i pozna skiego Leona

Przy uskiego, który w 1859 r. podpisa  si  pod apelem biskupów pruskich do ksi -

cia regenta Wilhelma. W apelu podniesiono, e ka dy, kto d y do pozbawienia

papie a w adzy wieckiej, godzi w Ko ció  i wiar . G o ny sta  si  list jednego

z liberalizuj cych ziemian Kornela Wolschlegiera do arcybiskupa, w którym czy-

tamy: „ani religia nasza, ani Ojciec wi ty nie traci na powadze, je li wieck  w a-

dz  odda dobrowolnie ludowi”8. Niejako w odpowiedzi ks. J. Ko mian podniós ,

e istnienie Pa stwa Ko cielnego nie jest tylko problemem wewn trznym w oskim,

ale e jest to „instytucya potrzebna dla ca ego wiata i nie mo e zale e  od uprze-

dze , zachce , przewidze  lub omy ek W ochów”9.

Elity wielkopolskie wobec Risorgimento

3 Dz. Pozn. 1859, nr 1, 1 I.
4 P. Matus i k, Religia i naród. ycie i my l Jana Ko miana 1814–1877, Pozna  1998, s. 202.
5 „Tygodnik Katolicki” 1865, nr 21, 25 V.
6 Dz. Pozn. 1870, nr 227, 30 IX.
7 Dz. Pozn. 1870, nr 242, 18 X.
8 Cyt. za: Z. Z ie l i sk i, Ko ció  katolicki w Wielkim Ksi stwie Pozna skim w latach 1848–1865,

Lublin 1973, s. 291.
9 P. Matus ik, op. cit., s. 204.
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Obóz ultramonta ski nie ogranicza  si  do polemik prasowych, lecz podejmo-

wa  akcje mobilizuj ce szerokie rzesze wiernych. W pocz tku 1860 r. w obu ar-

chidiecezjach, gnie nie skiej i pozna skiej, pojawi  si  drukowany adres papie a,

który og oszony z ambon, a nast pnie podpisywany przez wiernych mia  wiad-

czy  o powszechnym dla niego poparciu przeciwko „knowaniom” rz du piemonc-

kiego. Równocze nie organizowano pomoc finansow  dla Stolicy Apostolskiej.

Spotka o si  to z krytyk  „Dziennika Pozna skiego”, który w formie listu czytel-

nika, zwróci  uwag , e niestosowne jest przesy anie pieni dzy do Rzymu, kiedy

znaczna cz  spo ecze stwa cierpi niedostatek10.

„Dziennik Pozna ski”, podsumowuj c miniony 1860 r., pisa : „By  rok bez za-

przecze  obfitym w wielkiej donios o ci wypadki, które wci  jeszcze g ównie

oko o w oskiej, a potem austriackiej kupi y si  kwestii owych dwóch antytez, no-

wego i starego porz dku rzeczy: wolno ci, a ciemi stwa ludów, panowania w imi

ca o ci, wolno ci, niepodleg o ci narodu, a panowania w imi  prawa dynastyczne-

go”11.

Wkrótce dosz o do polemiki wokó  postawy pos ów polskich w sejmie pruskim,

którzy w 1861 r. opowiedzieli si  za poprawk  liberalnego pos a Georga Vincke-

go, w której domaga  si  neutralno ci rz du wobec wydarze  na Pó wyspie Ape-

ni skim. „Tygodnik Katolicki” nie szcz dzi  s ów krytyki. „Dziennik Pozna ski”

nie pozostawa  d u ny. Czytamy w nim: „rz dy wiecko-duchowne, jakie w Pa -

stwie Ko cielnym nie tylko by y plag  rz dzonej ludno ci, ale sta y si  tak e plag

dla rz dz cego, a e nim by a g owa Ko cio a, wi c w nast pstwach swych istotn

plag  tego  Ko cio a, takie rz dy s  ju  niepodobne”12.

Wkrótce tragiczne wydarzenia w zaborze rosyjskim, wybuch powstania stycz-

niowego w 1863 r. zaabsorbowa y opini  publiczn . Bohaterska walka z rosyjskim

zaborc , udzia  w niej ochotników w oskich, garibaldczyków z p k. Franceskiem

Nullem, dowódc  Legii Zagranicznej, który poniós  mier  w walce o wolno

Polski, usun y w cie  spory wewn trzne mi dzy ultramontanami i libera ami. Wy-

buchn  one po upadku powstania styczniowego.

Niewiele up yn o czasu od kl ski powstania styczniowego, gdy w 1865 r. mi -

dzy obu obozami dosz o do polemiki wokó  encykliki Quanta cura i Syllabusu.

Nie mia a ona jednak tak ostrego tonu, jak te poprzednie. „Po obu stronach wy-

czu  mo na by o zak opotanie trudnym i niewdzi cznym tematem” – pisze ks. Zyg-

munt Zieli ski13.

Wydarzeniem, które mia o znaczny wp yw na tocz cy si  spór, by o powo a-

nie, po mierci w 1865 r. abpa Leona Przy uskiego, na stolic  arcybiskupi  gnie -

nie sk  i pozna sk  Mieczys awa hr. Halki Ledóchowskiego. Godno  t  obj

w 1866 r. Poprzednio piastowa  szereg wa nych stanowisk w dyplomacji papie-

skiej. Znany by  z ultrakonserwatywnych i kosmopolitycznych pogl dów. Za cel

Lech Trzeciakowski

10 Z. Z ie l i sk i, op. cit., s. 300.
11 Dz. Pozn. 1861, nr 1, 1 I.
12 Z. Z ie l i sk i, op. cit., s. 292.
13 Z. Z ie l i sk i, loc. cit.
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stawia  sobie podniesienie nadw tlonej dyscypliny w ród podleg ego mu ducho-

wie stwa, przejawiaj cej si  udzia em ksi y w ruchu narodowym. Podkre la  swój

lojalizm wobec monarchy. Skutkowa o to odsuni ciem ksi y od ycia publiczne-

go, udzia u w wyborach. Manifestowa  lojalizm, zakazuj c odprawiania w ko cio-

ach uroczysto ci patriotycznych. Postawa ta spotka a si  z krytyk  „Dziennika Po-

zna skiego” i opinii publicznej14.

Ledóchowski nie pozosta  oboj tny wobec zaj cia Pa stwa Ko cielnego i wkro-

czenia wojska w oskiego do Rzymu. W ko cu wrze nia 1870 r. podj  zamiar in-

terweniowania u króla pruskiego Wilhelma I na rzecz przywrócenia w adzy wiec-

kiej papie a. Uda  si  wi c do Wersalu, gdzie rezydowa  Wilhelm I i Otto von

Bismarck. W dniu 5 listopada wr czy  Wilhelmowi I adres ho downiczy z pro b

o pomoc dla papie a, ko cz cy si  s owami: „to uczy , aby my w pokoju ducha

Tw  r k  b ogos awili, aby  dzi  naszego Ojca wyd wign  z niewoli i – Król wiel-

koduszny – pom ci  opuszczonego Króla zniewa on  powag ”15. Ledóchowski

odby  te  kilka rozmów z Bismarckiem. Misja zako czy a si  niepowodzeniem.

Prusy nie mia y najmniejszego powodu, aby podj  interwencj  na rzecz wiec-

kiej w adzy papie a.

Misja Ledóchowskiego spotka a si , poza wyj tkami, z krytyk  polskiej opinii

publicznej, nie tylko reprezentuj cej ko a liberalne, ale tak e zachowawcze. Zna-

mienne tu by y s owa Stanis awa hr. Tarnowskiego, przywódcy konserwatystów

krakowskich, który uzna  za ha bi ce post powanie Ledóchowskiego, zanosz ce-

go pro by do stóp g owy protestantyzmu w Niemczech16. Pod wp ywem tych wy-

darze  ros a liczba zwolenników obozu liberalnego, szczególnie w ród ziemia -

stwa i inteligencji. Dano to zreszt  odczu  arcybiskupowi, kiedy po wi tach

wielkanocnych odbywa  wizytacj  po udniowych dekanatów archidiecezji. Ziemia -

stwo, w zdecydowanej wi kszo ci, trzyma o si  z dala od uroczysto ci powital-

nych, jak i procesji.

Mimo tych do wiadcze  ko a ultramonta skie nie porzuci y zabiegów o interwen-

cj  w sprawie odzyskania przez papie a w adzy wieckiej. Swe apogeum akcja ta

przybra a w 1871 r. podczas kampanii wyborczej do parlamentu Rzeszy. Wtedy to

redakcj  „Dziennika Pozna skiego” obj  Franciszek Dobrowolski, w przesz o ci

cz onek tajnego rz du w czasie powstania styczniowego. Przyst pi  do montowa-

nia ugrupowania, które przeciwstawi oby si  ultramontanom. Na jednego z kan-

dydatów do fotela poselskiego wysuni to ciesz cego si  wielk  popularno ci  po-

wie ciopisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego, znanego ze swych antyklerykalnych

pogl dów. Wywo a o to zdecydowany protest obozu przeciwnego. Jeden z przy-

wódców ultramonta skich, Kajetan Morawski, na wiecu przedwyborczym w Ko-

cianie wyst pi  z wnioskiem, aby obiera  tylko tych, którzy „w razie potrzeby stan :

1. W obronie doczesnej w adzy papie a; 2. W obronie stowarzysze , tak e w za-

Elity wielkopolskie wobec Risorgimento

14 L. Trzec iakowsk i, Kulturkampf w zaborze pruskim, Pozna  1970, s. 51–54.
15 Cyt. za: W. Kl imkiewic z, Kardyna  Ledóchowski na tle swej epoki, opr., wst pem opatrzy

Z. Zieli ski, t. 3, Pozna  1987, s. 153–154.
16 Ibidem, s. 214.
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stosowaniu do zakonów; 3. Przeciw szko om bezwyznaniowym; 4. Przeciw ma -

e stwom cywilnym”17. Cztery punkty ko cia skie zyska y pe ne poparcie Le-

dóchowskiego. Jego zdaniem oddanie g osu na kandydata, który nie akceptowa by

punktów ko cia skich, by oby ha b  dla g osuj cego. Równocze nie redaktor „Ty-

godnika Katolickiego” ks. Józef Stagraczy ski na polecenie ks. pra ata J. Ko mia-

na przes a  kurend  do dziekanów, aby ksi a „ducha ko cielnego” zbierali podpi-

sy popieraj ce punkty ko cia skie18.

Abp Ledóchowski nie oponowa  przeciwko zaanga owaniu si  ksi y po stro-

nie obozu ultramonta skiego, mimo e poprzednio by  przeciwnikiem anga owa-

nia si  duchowie stwa w yciu publicznym. Kraszewski w obliczu tak ostrej reak-

cji na jego kandydatur  ust pi . Dobrowolski nie z o y  broni, uzna , e wyst pienie

Morawskiego podwa a obowi zuj c  w obliczu zaborcy solidarno  narodow

i stawia interesy Ko cio a nad narodowymi. Cz  ksi y opowiedzia a si  po stro-

nie Dobrowolskiego. Za opowiedzenie si  za libera ami grozi y im powa ne kon-

sekwencje, zawieszenie w urz dzie, wys anie na rekolekcje do zak adu demery-

tów w Osiecznej19.

Ultramontanie nie cofn li si  przed podwa eniem solidarno ci narodowej, obo-

wi zuj cej w wyborach do cia  ustawodawczych. W 1871 r. odby y si  wybory do

Reichstagu. Podczas kampanii wyborczej ultramontanie w kilku okr gach, wbrew

postanowieniom Komitetu Wyborczego Prowincjonalnego na Wielkie Ksi stwo

Pozna skie, wystawili kontrkandydatów. W rezultacie w jednym z okr gów Pola-

cy utracili prawie pewien mandat na rzecz konkurenta niemieckiego20.

Obóz ultramonta ski nie zaprzesta  dzia a  na rzecz przywrócenia wieckiej

w adzy papie a. Ks. Julian Daleki z parafii parkowskiej zbiera  podpisy pod ape-

lem do parlamentu niemieckiego, by wywar  on nacisk na rz d pruski w tej spra-

wie. Ks. Daleki mia  tu pe ne poparcie abp. Ledóchowskiego, który zaleci  zbiera-

nie podpisów pod t  petycj . Nast pnie miano j  przes a , jednak nie na r ce pos ów

polskich, skupionych w Kole Polskim, ale Wojciecha Hazy-Radlica, cz onka nie-

mieckiej partii Centrum. Pos owie polscy, zdaniem arcybiskupa, nie zas ugiwali na

zaufanie, nie umieli bowiem doceni  „pop du serc katolickich”. Strona przeciwna

akcj  t  uzna a za zamach na wewn trzn  jedno  spo ecze stwa polskiego. Za ca -

kowicie nieuzasadnione uznano powierzenie tak wa nej sprawy Reichstagowi,

w wi kszo ci sk adaj cemu si  z pos ów protestanckich i, co wi cej, niemaj cego

adnych kompetencji w podejmowaniu inicjatyw dotycz cych polityki zagranicznej21.

„Dziennik Pozna ski” po wi ci  oddzielny obszerny artyku  Jeszcze petycje par-

kowskie, rysuj c katastroficzne skutki ewentualnej interwencji w sprawy w oskie.

Ukaza  si  on 16 VII 1871 r. „Dziennik Pozna ski” pisa : „Przede wszystkim mu-

simy zauwa y , e pe ni czci i uznania dla Ko cio a, który dla ogromnej wi kszo-

Lech Trzeciakowski

17 L. Trzec iakowsk i, op. cit., s. 54.
18 P. Matus i k, op. cit., s. 245–246.
19 L. Trzec iakowsk i, Pos owie polscy w Berlinie 1848–1928, Warszawa 2003, s. 168–169.
20 Ibidem, s. 169.
21 S. Karwowsk i, Historya Wielkiego Ksi stwa Pozna skiego, t. 2, Pozna  1919, s. 214.
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ci Polaków jest Ko cio em narodowym, e walcz c na amach pisma naszego nie

z Papie em, nie z Ko cio em, lecz ze stronnictwem zwi cem si  ultramonta skim”.

Podnoszono, e zwolennicy tego stronnictwa nadu ywaj  zwi zków z papiestwem

i katolicyzmem, aby zaspokoi  „grzeszne i zdro ne ambicje”. W czarnych barwach

rysowano ewentualne konsekwencje interwencji. „Czczym westchnieniem i plato-

nicznymi mowami nie mo na naturalnie wyprosi  W ochów z Rzymu. Co znaczy

interwencja dyplomatyczna, cho by najpot niejszych mocarstw, nie poparta brz -

cz c  monet  zbrojnej interwencji, nauczy o nas najlepiej do wiadczenie w asne.

Je eli wi c wywo ana owemi petycjami interwencja ma nast pi  i by  rzeczywi-

cie skuteczn , mo e to by  jedynie tylko in te rwenc ja  zb ro jna. Przypu my,

e j  ultramonta skie petycje wyko ataj , przypu my, co wi cej, jej zwyci stwo.

Co nam si  wtedy przedstawi za widok. W ochy zdeptane i obalone, skr powane

znów niewol  Lombardia i Wenecja, powrót dawnych rz dów w Modenie i Nea-

polu i krwawa reakcja ksi t. Tron wiecki Ojca w. g owy Ko cio a chrystuso-

wego, Ko cio a mi o ci i przebaczenia, wzniesiony na gruzach wywróconej nie-

podleg o ci narodowej, w ród ludno ci tchn cej alem i zemst , zniszczenie

poczucia bezpiecze stwa w czynach krwawej represji, zagro ony strasznym odwe-

tem [...] Pozostawiamy sobie, jak ka demu, swobod  zdania w sprawie wieckiej

w adzy Papie a, ale o czem wi cie i g boko przekonani jeste my, to e by oby

miertelnym ciosem dla Ko cio a i Papiestwa. Taki triumf papiestwa by by dla niego

tym samym, czem dla idei monarchii orgie Ludwika XV, czem dla wolno ci terro-

ryzm r. 1793, i gwa ty komuny paryskiej. Niechaj b dzie nam wolno wierzy , i

Papie  dzisiejszy z Szwajcarami wewn trz i z Piemontem zewn trz, e Pius IX po-

zbawiony 46 mil kwadratowych, na których opieka francuska go trzyma a, jest sil-

niejszym, powa niejszym i trwalszym”22.

W odpowiedzi w oczach ultramontanów Dobrowolski zyska  miano nihilisty

moskiewskiego, przyb dy, r ki wprawnej do robót podziemnych, cz owieka nie-

umiej cego pisa 23. Ironia losu polega a na tym, e niewiele up yn o czasu, a Do-

browolski sta  si  swoistym dyktatorem, spiritus movens rodowiska pozna skie-

go, czo owym publicyst , dyrektorem Teatru Polskiego, sekretarzem Komitetu

Wyborczego Prowincjonalnego na Wielkie Ksi stwo Pozna skie.

Tymczasem nast pi y wydarzenia, które b d  mia y wielki wp yw na postaw

obu rywalizuj cych ugrupowa , ultramontanów i libera ów. Kwestia rzymska ze-

sz a na plan dalszy. Szanse na interwencj  mocarstw w sprawie wieckiej w adzy

papie a by e równe zeru. Decyduj cy by  wybuch kulturkampfu, zainicjowany przez

Bismarcka i popieraj cych go libera ów. Celem by o podporz dkowanie sobie Ko-

cio a katolickiego. W zaborze pruskim w adze podj y równocze nie zdecydowan

walk  z polsko ci . W odpowiedzi, w obronie Ko cio a i narodowo ci, organizo-

wano dziesi tki wieców. W obliczu nasilaj cej si  walki z Ko cio em i polsko ci

abp Ledóchowski da  woln  r k  duchowie stwu, które gremialnie w czy o si

Elity wielkopolskie wobec Risorgimento

22  Dz. Pozn., 1871, nr 160, 16 VII.
23 S. Karwowsk i, op. cit., s. 213.
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do zmaga  przeciwko w adzy. Sam arcybiskup przyj  postaw  zdecydowanie an-

tyrz dow .

W obliczu tych wydarze  spór libera ów z ultramontanami zacz  przygasa .

Nie dotyczy  ju  spraw fundamentalnych, lecz polemik na tle powo ywania kan-

dydatów na pos ów. Libera owie, którzy dzier yli prym w polskiej organizacji

wyborczej, byli zwolennikami centralizmu. Polega  on na zatwierdzaniu przez

Prowincjonalny Komitet Wyborczy kandydatów na pos ów wytypowanych przez

powiatowe wiece wyborcze. Ultramontanie d yli, jak si  wkrótce okaza o – bez

powodzenia, aby decyzje powiatowych wieców wyborczych by y wi ce. W ten

sposób zamierzano os abi  wp yw libera ów w polskiej organizacji wyborczej24.

Tymczasem coraz powszechniejsze by o przekonanie, e w obliczu wynaroda-

wiaj cej polityki Prus Polacy musz  zewrze  szeregi i porzuci  dawne swary. Walka

o to samo  narodow  wi za a si  z obron  niezawis o ci Ko cio a. Nast pi  cis-

y sojusz spo ecze stwa z duchowie stwem. Znamienny by  fakt, e abp Ledóchow-

ski, niedawny lojalista, stan  w opozycji do pa stwa, w obronie praw Ko cio a.

W dniu 3 II 1874 r. zosta  aresztowany. Podczas odbywania w Ostrowie kary dwu-

letniego wi zienia podniesiony zosta  przez Piusa IX do godno ci kardynalskiej.

Postawa Ledóchowskiego zyska a mu powszechny szacunek.

W spo ecze stwie polskim zapanowa  duch pojednania. Symbolicznym zako -

czeniem sporów mi dzy libera ami a ultramontanami by a kolejna kampania wy-

borcza do parlamentu Rzeszy. Charakterystyczny by  przebieg obrad na walnym

zebraniu Komitetu Wyborczego Prowincjonalnego na Wielkie Ksi stwo Pozna -

skie i delegatów powiatowych 22 XII 1876 r. w Poznaniu. W okr gu gnie nie -

sko-w growieckim na li cie kandydatów do fotela poselskiego znalaz y si  trzy

osoby: dwaj ultramontanie – ks. bp Jan Chryzostom Janiszewski i ks. Edmund ksi

Radziwi ; obóz przeciwny reprezentowa  zdeklarowany libera  W adys aw Nie-

golewski. Aby unikn  wewn trznych sporów, w imi  solidarno ci narodowej wszy-

scy trzej zrzekli si  kandydowania w tym okr gu. Przyj to kandydatur  kompro-

misow  Eustachego Rogali skiego25. Has o solidarno ci narodowej wi ci o swój

triumf. Dawne spory nale a y do przesz o ci. Mia o to pozwoli  na skuteczn  obron

przed germanizacj .

Lech Trzeciakowski

24 L. Trzec iakowsk i, Pos owie polscy..., s. 174–175.
25 Ibidem, s. 176.


