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Obraz Rosji miko³ajowskiej w Pamiêtnikach
w. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego
Zygmunt Szczêsny Feliñski urodzi³ siê 1 listopada 1822 r. w maj¹tku rodzinnym w Wojutynie na Wo³yniu w rodzinie szlacheckiej, nale¿¹cej do elity
ówczesnego spo³eczeñstwa polskiego, pielêgnuj¹cej wartoci chrzecijañskie
i patriotyczne1. Ch³opiec rozpocz¹³ naukê w domu rodziców pod opiek¹ guwernerów, kontynuowa³ j¹ w szkole parafialnej w Niewiczu, nastêpnie w gimnazjach w £ucku, Klewaniu i Krzemieñcu.
Na ukszta³towanie siê osobowoci i charakteru syna bardzo du¿y wp³yw
mia³a matka, Ewa z Wendorffów, kobieta wielkiego ducha i wyj¹tkowej kultury, a tak¿e ¿ywej i g³êbokiej wiary2. Feliñska by³a jedn¹ z najbardziej szanowanych Polek swoich czasów, poczytn¹ pisark¹, której przemylenia, zw³aszcza
na temat wychowania w pe³ni doceniano. Nale¿a³a niew¹tpliwie do najwybitniejszych osobowoci kobiecych, jakie wyda³y Kresy Rzeczypospolitej w dobie
porozbiorowej3. Dla przysz³ego wiêtego sta³a siê autorytetem moralnym. Za
udzia³ w spisku Szymona Konarskiego Ewa Feliñska zes³ana zosta³a na Syberiê4.
1 O atmosferze w domu przysz³ego wiêtego i jego dzieciñstwie zob. m.in.: T.A. Fr¹cek, Zes³aniec nad brzegami Wo³gi. Miniatury z ¿ycia abp. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego 18221895,
Wroc³aw 2011, s. 2643; Z.Sz. Feliñski, Paulina, córka Ewy Feliñskiej, Szczecinek 2009, s. 1637;
Z.Sz. Feliñski, Pamiêtniki, opracowa³, przygotowa³ do druku i opatrzy³ przedmow¹ E. Koz³owski,
Warszawa 2009, s. 7490 (w tekcie cytaty z Pamiêtników opatrzone zostan¹ skrótem P i numerem
strony); R. ¯yliñska, Ks. Zygmunt Szczêsny Feliñski Arcybiskup Metropolita Warszawski, Rzym
1965, s. 710.
2 T.A. Fr¹cek, op. cit., s. 42. Ewa Feliñska znana jest w historii literatury polskiej jako autorka powieci obyczajowych, Pamiêtników z ¿ycia Ewy Feliñskiej, Wspomnieñ z podró¿y do Syberii
i pobytu w Berezowie i Saratowie. Zob. M. Cwenk, Feliñska, Lublin 2012, s. 117186.
3 W. liwowska, Kobiety w konspiracjach patriotycznych lat czterdziestych XIX wieku,
[w:] Kobieta i wiat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i pocz¹tkach XX wieku. Zbiór
studiów, red. A. ¯arnowska, A. Szwarc, Warszawa 1994, s. 5657. O Feliñskiej zob. równie¿:
W. liwowska, Ewy z Wendorffów Feliñskiej myli i czyny, [w:] W. liwowska, Historyczne peregrynacje. Szkice z dziejów Polaków i Rosjan w XIX wieku, do druku przygotowa³a A. Brus, Warszawa 2012, s. 319331.
4 O spisku Konarskiego, roli w nim matki przysz³ego arcybiskupa zob. M. Cwenk, op. cit.,
s. 5984; Z.Sz. Feliñski, Pamiêtniki, s. 109134; W. liwowska, Ewy z Wendorffów Feliñskiej
myli i czyny, s. 321326. O aresztowaniu zob. Z. Sz. Feliñski, Paulina, córka Ewy Feliñskiej,
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Jej syn dosta³ siê pod opiekê Zenona Brzozowskiego (18061887), zamo¿nego
obywatela ziemskiego z Podola. Dziêki jego pomocy finansowej studiowa³ matematykê na Uniwersytecie Moskiewskim (18401844)5.
Po studiach Feliñski odby³ praktykê rz¹dow¹ w kancelarii gubernatora
w Moskwie, w celu zdobycia tak zwanej rangi urzêdniczej (1845). Póniej
przez dwa lata pracowa³ w Soko³ówce u Zenona Brzozowskiego oraz pe³ni³
obowi¹zki sekretarza w Stowarzyszeniu Opieki nad Sybirakami (18451847).
Jesieni¹ 1847 r. opiekun wys³a³ go do Francji w celu dalszego kszta³cenia. Przez
Lwów, Kraków, Wiedeñ, Pragê, Drezno, Berlin i Brukselê m³ody cz³owiek przyby³ do Pary¿a, gdzie studiowa³ na Sorbonie i w College de France. Nad Sekwan¹
nawi¹za³ liczne stosunki z przedstawicielami emigracji polskiej6.
W styczniu 1851 r. powróci³ do kraju, a w padzierniku tego¿ roku wst¹pi³ do
Seminarium Duchownego w ¯ytomierzu. Mia³ wówczas 29 lat i bogate dowiadczenie ¿yciowe za sob¹: Pozna³ kulturê wschodniej i zachodniej Europy, kszta³ci³
siê w znamienitych uniwersytetach, zapozna³ siê z ró¿nymi pogl¹dami politycznymi, zazna³ biedy i osamotnienia, ale te¿ dowiadczy³ ¿ycia na wielkopañskim
dworze7. By³ cz³owiekiem dojrza³ym zarówno pod wzglêdem intelektualnym, jak
i emocjonalnym. Na jego decyzjê powiêcenia siê s³u¿bie Panu niew¹tpliwie
wp³yw mia³a mieræ przyjaciela, Juliusza S³owackiego, który pojednany z Bogiem,
opatrzony sakramentami, zmar³ na rêkach Feliñskiego (3 kwietnia 1849)8.
W 1852 r. kleryk wys³any zosta³ na dalsze studia do Rzymskokatolickiej
Akademii Duchownej w Petersburgu9 . W 1855 r. otrzyma³ wiêcenia kap³añskie. Przez dwa lata pracowa³ jako wikariusz i nauczyciel w szko³ach dominikañskich w parafii w. Katarzyny w Petersburgu. Zainteresowa³ siê losem sierot
i bezdomnych starców. Z pewnoci¹ na wra¿liwoæ kap³ana wobec potrzebuj¹cych mia³y wp³yw jego dowiadczenia osobiste. Wczenie straci³ ojca, matka
s. 107109. Warto podkreliæ, ¿e Ewa Feliñska by³a jedn¹ z niewielu zes³anek politycznych na
Syberii w XIX wieku. Najczêciej kobiety udawa³y siê na zes³anie dobrowolnie, za mê¿em czy
narzeczonym (M. Cwenk, op. cit., s. 11). Matka przysz³ego wiêtego zosta³a zes³ana na wieczne
zamieszkanie do Berezowa, póniej przeniesiono j¹ do Saratowa.
5 T. A. Fr¹cek, op. cit., s. 6769.
6 Ibidem, s. 113115. O spotkaniach z przedstawicielami polskiej emigracji zob. Z.Sz. Feliñski, Pamiêtniki, s. 241280.
7 B. Wójcik, Charyzmat i ³aska w ¿yciu, dziele i pismach b³. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego, Olsztyn 2008, s. 11.
8 T. A. Fr¹cek, op. cit., s. 143.
9 Rektorem Akademii Duchownej, a jednoczenie metropolit¹ mohylewskim (Petersburg nale¿a³ do archidiecezji mohylewskiej) by³ wówczas arcybiskup Ignacy Ho³owiñski (18071855),
uczony i pisarz, wyk³adowca homiletyki. Na spowiednika Z.Sz. Feliñski wybra³ ksiêdza Konstantego Ireneusza £ubieñskiego (18251869). Pamiêtniki zawieraj¹ bogate informacje na temat stanu
Kocio³a katolickiego w zaborze rosyjskim. Zob. Z. Sz. Feliñski, Pamiêtniki, s. 383472.
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zosta³a zes³ana na Syberiê. Feliñski zorganizowa³ w 1857 r. schronisko dla ubogich rzymskokatolickiego wyznania. Jednoczenie za³o¿y³ ¿eñskie zgromadzenie
zakonne pod nazw¹ Rodzina Maryi i powierzy³ siostrom opiekê nad sierotami
i starcami w tym¿e schronisku. By³o to pierwsze i jedyne wówczas zgromadzenie zakonne w Petersburgu. Dzia³a³o w ukryciu, a na zewn¹trz wystêpowa³o jako
schronisko katolickie, którego statut uzyska³ zatwierdzenie samego monarchy
Aleksandra II10. W 1857 r. ks. Feliñski zosta³ powo³any na kapelana i ojca
duchownego alumnów petersburskiej Akademii, a dwa lata póniej obj¹³ katedrê
filozofii w tej¿e uczelni.
W dniu 6 stycznia 1862 r. papie¿ Pius IX mianowa³ duchownego arcybiskupem warszawskim. Jednak pasterzowanie Feliñskiego trwa³o zaledwie 16 miesiêcy (od 9 lutego 1862 r. do 14 czerwca 1863 r.) i przypad³o na okres najwiêkszego wrzenia w spo³eczeñstwie, manifestacji patriotycznych i wybuchu
powstania styczniowego11. Metropolita spotyka³ siê z podejrzliwoci¹ rodaków,
którzy nie ufali przyby³emu z Petersburga duchownemu. Zdawa³ on sobie sprawê z tego, ¿e w Warszawie uwa¿ano go za rz¹dow¹ kreaturê (P, 489).
W Pamiêtnikach wspomina³:
Z postawieniem nogi na ziemi warszawskiej zaczê³o siê moje trudne, po ludzku
mówi¹c, niemo¿ebne pos³annictwo. Znalaz³em siê sam jeden, bez przyjació³ osobistych, bez politycznych stronników, bez tej nawet pomocy, jak¹ daje dowiadczenie
i rutyna; maj¹c przeciw sobie z jednej strony rz¹d, co zawziêcie dot¹d przeladowa³ wszystko, co mi jest najdro¿szym; jeli za chwilowo chwyci³ siê innego systemu, to na ka¿dym kroku widocznym by³o, ¿e czyni to na przekór wewnêtrznemu
usposobieniu; z drugiej za strony stronnictwo ruchu, poczytuj¹c za zbrodniê ka¿de
antyrewolucyjne d¹¿enie i g³osz¹ce przed narodem, ¿em rz¹dowym tylko poplecznikiem, przys³anym na sparali¿owanie szlachetnych usi³owañ patriotów (P, 490).

W Królestwie Polskim Feliñskiego uwa¿ano za zdrajcê, s³ugê cara i karierowicza12. Aleksander II s¹dzi³, ¿e niezaanga¿owany w spory polityczne kap³an
10
11

Ibidem, s. 177188.
Ibidem, s. 229.
12 R. ¯yliñska, op. cit., s. 36; T. A. Fr¹cek, op. cit., s. 221223. Zob. tak¿e M. Godlewski,
Tragedia arcybiskupa Feliñskiego, Poznañ 2007. Feliñski mia³ pomóc w umierzaniu zrewolucjonizowanego duchowieñstwa i przywróciæ karnoæ wród spo³eczeñstwa (F. Ramontowska, Rz¹d
carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 18601862, Wroc³aw
1971, s. 302), mówi¹c krótko w przywróceniu porz¹dku i uspokojeniu nastrojów. Widziano w nim
propagatora ugody z rz¹dem rosyjskim, dlatego przed wyjazdem do Polski zosta³ poinstruowany
jak powinien postêpowaæ (F. Ramontowska, op. cit., s. 354). Najwa¿niejszych wskazówek udzieli³ duchownemu sam Aleksander II w przeddzieñ konsekracji, w tym przekaza³ mu odpowiednie
informacje personalne, rekomenduj¹c na wy¿sze stanowiska te osoby, które da³y dowody lojalnoci
wobec w³adzy rosyjskiej (F. Ramontowska, op. cit., s. 355).
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bêdzie uleg³y wobec zaborcy. Duchowny dok³adnie zrelacjonowa³ w Pamiêtnikach swoj¹ rozmowê z cesarzem (P, 485488), która mia³a miejsce w czasie
audiencji 26 stycznia 1862 r. Jasno okreli³ wówczas swoje pogl¹dy i nie wykaza³ chêci wspó³pracy z rz¹dem carskim13. Musia³ wykonywaæ swoje pos³annictwo wród narastaj¹cych represji ze strony zaborcy, nieufnoci wobec siebie
znacznej czêci duchowieñstwa i ci¹g³ych utarczek ró¿nych polskich ugrupowañ
politycznych. Pomimo niesprzyjaj¹cych okolicznoci, podj¹³ on dzie³o odnowy
¿ycia religijnego w diecezji14.
Feliñski nie popiera³ zbrojnego zrywu, ale stara³ siê broniæ powstañców
styczniowych. Prosi³ imperatora, by zaniecha³ rozlewu krwi. Za obronê praw
Kocio³a i Ojczyzny zosta³ przez w³adze carskie skazany na wygnanie w g³¹b
Rosji. Dwadziecia lat spêdzi³ w Jaros³awiu nad Wo³g¹. Swoje osobiste losy
i przysz³oæ z³o¿y³ w rêce Ojca wiêtego, odpieraj¹c jednoczenie wszelkie
naciski rz¹dowe, by zrezygnowa³ ze stolicy arcybiskupiej. Pomimo represji, inwigilacji i ograniczeñ policyjnych prowadzi³ szerok¹ dzia³alnoæ apostolsk¹
i dobroczynn¹, która obejmowa³a katolików Jaros³awia oraz polskich zes³añców.
Sam niós³ im pomoc duchow¹ i materialn¹ oraz stara³ siê o ofiary z kraju,
a nawet ze stolic europejskich, zw³aszcza z Pary¿a15.
W wyniku porozumienia Stolicy Apostolskiej z rz¹dem rosyjskim arcybiskup Feliñski zosta³ uwolniony z wygnania w 1883 r., ale do Warszawy nie móg³
wróciæ. Ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ w Dwiniaczce w zaborze austriackim, prowadzi³ tam dzia³alnoæ duszpastersk¹, owiatow¹, charytatywn¹ i spo³eczn¹.
Zmar³ 17 wrzenia 1895 r. w Krakowie, gdzie zosta³ pochowany, a nastêpnie
przeniesiony do Dwiniaczki. Po odzyskaniu niepodleg³oci trumnê z doczesnymi szcz¹tkami duchownego w maju 1920 r. przewieziono do Warszawy, w roku
nastêpnym za z³o¿ono j¹ w katedrze w. Jana Chrzciciela16.
Niemal natychmiast po mierci zrodzi³ siê kult Feliñskiego. Mieszkañcy
Dwiniaczki wierzyli w moc modlitwy za wstawiennictwem duchownego oraz

13 B. Wójcik, op. cit., s. 14. I rz¹d, który chcia³ u¿yæ go jako swoje narzêdzie, a który
przeladowa³ dot¹d wszystko, co arcybiskupowi by³o drogie, i panuj¹ce nad opini¹ publiczn¹ stronnictwo ruchu, które widzia³o w nim «s³ugê» carskiego przys³anego do Polski dla sparali¿owania
ruchu wolnociowego, i samo duchowieñstwo, którego ogromna wiêkszoæ by³a mu nie¿yczliwa
ju¿ to z pobudek patriotycznych, ju¿ to czuj¹c siê dotkniêta, ¿e metropolitê wybrano z zewn¹trz,
z grona kleru petersburskiego. Przyjêto go wiêc jako intruza, który swoje wyniesienie zawdziêcza³
jedynie «³asce moskiewskiej» (F. Ramontowska, op. cit., s. 358).
14 B. Wójcik, op. cit., s. 15.
15 T. A. Fr¹cek, op. cit., s. 342347.
16 T. A. Fr¹cek, w. Zygmunt Szczêsny Feliñski, Kraków 2010, s. 1213; B. Wójcik, op. cit.,
s. 22.
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w cudown¹ moc róde³ka, przy którym siê modli³17. Arcybiskup zosta³ beatyfikowany 18 sierpnia 2002 r. w Krakowie przez papie¿a Jana Paw³a II, a kanonizowany przez jego nastêpcê na stolicy Piotrowej, Benedykta XVI, 11 padziernika 2009 r.18
W czasie zes³ania w Jaros³awiu wewnêtrzna potrzeba Feliñskiego, by byæ
cz³owiekiem aktywnym, przejawia³a siê w lekturze i dzia³alnoci pisarskiej.
Sprowadzenie wszak¿e pracy literackiej tylko do funkcji znalezienia zajêcia
by³oby uproszczeniem. Arcybiskup traktowa³ bowiem swoj¹ twórczoæ jako jedn¹ z form apostolstwa. Z jego bogatego dorobku zachowa³o siê: 18 pozycji
drukowanych oraz 865 listów i mniejszych pism zebranych w 12 tomach. Du¿a
czêæ spucizny pisarskiej Feliñskiego przewieziona ze Lwowa do stolicy Polski
sp³onê³a wraz z archiwum i bibliotek¹ podczas powstania warszawskiego
w 1944 r.19 W dorobku arcybiskupa znalaz³y siê zarówno prace pisane proz¹, jak
i wierszem: obszerne dzie³a o tematyce ascetycznej, filozoficznej i spo³ecznej
oraz poematy, poezje i drobne pisma okolicznociowe20.
Zrazu z wielkim zapa³em wzi¹³em siê do pióra, o¿ywiony nadziej¹, i¿ prac¹ literack¹ wynagrodzê faktyczn¹ bezczynnoæ przymusow¹. Proces pisania szed³ mi ³atwo
i zwykle w ci¹gu pracy by³em z niej zadowolony. Dopiero po odczytaniu nastêpowa³a zawsze reakcja, nieraz tak stanowcza, i¿ bra³a miê ochota wrzuciæ wszystko
do ognia. Próbowa³em wszystkich prawie rodzajów pimiennictwa i pod wzglêdem
formy nigdzie nie natrafi³am na niemo¿ebne do prze³amania trudnoci. Urz¹dzi³em
siê tak, ¿e w gabinecie przy biurku pisa³em tylko rzeczy powa¿ne religijnej lub
filozoficznej treci, przechadzki za powiêcone by³y dla rymotwórstwa. Z umys³u
nie u¿ywam s³owa poezja, gdy¿ pobudk¹ do tych prac nie by³o owo prawdziwe
wieszcze natchnienie, co potrzebuje wylaæ siê w szczytniejszej i bardziej harmonijnej formie. U mnie by³a to raczej potrzeba zajêcia dla umys³u i wyobrani, serce
za dawnymi tylko wspomnieniami przychodzi³o im w pomoc i st¹d owa cmentarna, ¿e tak rzekê, cecha tych utworów (P, 604).

Po kilku latach pracy autor podj¹³ próbê opublikowania swoich utworów,
nie znalaz³ jednak wydawcy, który chcia³by powiêciæ na ten cel swoje rodki.
Nie zaprzesta³ jednak dzia³alnoci pisarskiej, potrzebowa³ jej bowiem dla w³asnej pociechy (P, 605). Poza tym mia³ nadziejê, ¿e jego utwory wype³ni¹ kiedy
funkcjê katechetyczn¹ (P, 605).
17
18
19

A. Zelga, Arcybiskup Zygmunt Szczêsny Feliñski 18221895, Warszawa 2009, s. 8788.
T. A. Fr¹cek, w. Zygmunt Szczêsny Feliñski, s. 13.
T. A. Fr¹cek, Wprowadzenie, [w:] Z.Sz. Feliñski, Listy wiêtego do Matki Ewy z Wendorffów Feliñskiej z lat 18381860, Warszawa 2012, s. 1112.
20 T. A. Fr¹cek, Zes³aniec nad brzegami Wo³gi, s. 327.
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Sporód dzie³ powsta³ych na zes³aniu miejsce najwa¿niejsze zajmuj¹ Pamiêtniki, spisane zim¹ na prze³omie 1882 i 1883 r. W pierwszej wersji mia³y to
byæ wspomnienia z okresu s³u¿by Bo¿ej, a wiêc od roku 1851, w którym Feliñski wst¹pi³ do seminarium w ¯ytomierzu. Jednak pod koniec pobytu na zes³aniu
koncepcja uleg³a zmianie, arcybiskup rozszerzy³ swoje Pamiêtniki o lata 18221851.
Ostatecznej redakcji utworu dokona³ po powrocie z wygnania i osiedleniu siê
w Galicji21. Dzie³o to wydane zosta³o cztery razy: w Krakowie (1897), we
Lwowie (1911) oraz w Warszawie (1986 i 2009).
Stanis³aw Smolka we wstêpie do opracowanej przez siebie edycji Pamiêtników stwierdza³, ¿e ich czêæ pierwsza jest jednym z najpiêkniejszych utworów
polskiej literatury pamiêtnikarskiej, a czêæ druga ma charakter spowiedzi
z ciernistego zawodu publicznego, skrelonej z t¹ niewys³owion¹, a tak ujmuj¹c¹
prostot¹, która cechowa³a ks. Feliñskiego w ca³ym ¿yciu22.
Pamiêtniki zajmuj¹ wa¿ne miejsce w historii kultury i literatury polskiej,
odznaczaj¹ siê bowiem niebagatelnymi walorami dokumentalnymi, sumiennoci¹ podejcia autora do samej czynnoci spisywania wspomnieñ, bezwzglêdnym przestrzeganiem przez niego regu³y warsztatowej rzetelnoci23. Co jednak
niezwykle istotne, wartoæ dokumentarna Pamiêtników idzie w parze z ich
czytelnicz¹ atrakcyjnoci¹, bêd¹c¹ konsekwencj¹ wietnego stylu pamiêtnikarza,
¿ywoci narracji, uwra¿liwienia na detale wspó³tworz¹ce to, co okrela siê zwykle jako klimat opisywanych miejsc i czasu historycznego24.
Pamiêtniki by³y wykorzystywane przez historyków g³ównie do badañ nad
powstaniem styczniowym, jego genez¹ czy przebiegiem. Jako przyk³ad wskazaæ
mo¿na pracê Franciszki Ramontowskiej pt. Rz¹d carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 18601862. Sam Feliñski uwa¿a³,
¿e jego powinnoci¹ by³o przekazanie m³odemu pokoleniu tego, co sta³o siê
udzia³em Polaków w wieku XIX, by wydarzenia te pozosta³y w pamiêci narodu
i mog³y kszta³towaæ jego to¿samoæ. Warto podkreliæ, ¿e w czasie pracy nad
Pamiêtnikami opiera³ siê jedynie na swoich wspomnieniach, w Jaros³awiu nie
mia³ bowiem dostêpu do róde³ historycznych.

21

E. Koz³owski, Przedmowa, [w:] Z.Sz. Feliñski, Pamiêtniki, s. 78.
S. Smolka, Od wydawcy, [w:] Z.Sz. Feliñski, Pamiêtniki
arcybiskupa warszawskiego,
Lwów 1911, cz. 1, s. IXX.
23 J. £ugowska, Kilka s³ów o warsztacie pisarskim abp. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego,
[w:] A.T. Fr¹cek, Zes³aniec nad brzegami Wo³gi , s. 453.
24 Ibidem, s. 454.
22
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Z kart dzie³a wy³ania siê jednak równie¿ obraz Rosji. Feliñski spêdzi³ w tym
kraju ponad po³owê swego ¿ycia25. Pozna³ nie tylko obie stolice, ale dziêki
wakacjom u matki równie¿ Saratów. Czyni³ studia komparatystyczne nad charakterem polskim i rosyjskim, porównywa³ pos³annictwo obu narodów26. Za
powszechne wady Rosjan uwa¿a³ chciwoæ i pijañstwo.
Utworem Feliñskiego zainteresowa³ siê Artur Kijas, autor artyku³u pt. Rosja
i Rosjanie w Pamiêtnikach Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego (z perspektywy
historyka)27. W zakoñczeniu swojego szkicu stwierdza: Mo¿na powiedzieæ, ¿e
wród polskich pamiêtników powsta³ych w XIX wieku nie ma drugiego tak
gruntownego ród³a traktuj¹cego o Rosji i Rosjanach, przynosz¹cego kapitalny
materia³ do badañ nad stereotypem Rosjanina w wiadomoci polskiej28.
Tak wyznaczone pole badawcze jest doæ rozleg³e. W niniejszym artykule
podjêta zostanie próba przedstawienia obrazu Rosji miko³ajowskiej. Wydawaæ
by siê mog³o, ¿e rozwa¿ania te bêdzie mo¿na wzbogaciæ wypowiedziami epistolarnymi Feliñskiego. Niestety, zapewne ze wzglêdu na cenzurê w listach pisanych z Moskwy do matki nie znajdziemy zbyt wielu informacji na temat profesorów, wyk³adów czy studentów. Trafiaj¹ siê jedynie krótkie wzmianki np.
o kolegach ze stancji. Póniejszy autor Pamiêtników przede wszystkim pisa³
o sobie, o przedmiotach, których siê uczy³, o egzaminach29. wiadectwem wiadomoci obecnoci czerwonego o³ówka by³a te¿ zapewne relacja, jak¹ Feliñski przekaza³ matce, znajduj¹cej siê na zes³aniu, po mierci Miko³aja I. Wspomina³ o powszechnej ¿a³obie w Petersburgu:
I u nas tu ¿a³oba powszechna, dot¹d nie mo¿emy och³on¹æ z g³êbokiego wra¿enia,
jakie zrobi³a na wszystkich niespodziewana mieræ Cesarza. Wskutek przeziêbienia
25 Okres ten obejmuje studia matematyczne na Uniwersytecie Moskiewskim 18401844, wakacje u matki w Saratowie w latach 1842 i 1843, pracê w kancelarii w Moskwie 18441845, pobyt
w Petersburgu 18521862 i zes³anie 18631883.
26 Te refleksje kszta³towa³y siê pod wp³ywem pogl¹dów Zygmunta Krasiñskiego. Na temat
stosunku wieszcza do Rosji zob.: A. Bezwiñski, Rosja w pismach politycznych Z. Krasiñskiego,
[w:] Wydalony z Parnasu. Ksiêga powiêcona pamiêci Z. Krasiñskiego, red. J. widziñski, Poznañ
2003, s. 181190; P. Chlebowski, Krasiñski wobec Rosji, [w:] Zygmunt Krasiñski  nowe spojrzenia, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej, Toruñ 2001, s. 131144; A. Fabianowski, Myl polityczna Z. Krasiñskiego, Ciechanów 1991; J. Fieæko, Rosja Krasiñskiego. Rzecz o nieprzejednaniu,
Poznañ 1997; J. Fieæko, Co zrobiæ z Rosj¹? Mickiewicz, Krasiñski i inni, [w:] Obraz Rosji
w literaturze polskiej, red. J. Fieæko, K. Trybu, Poznañ 2012, s. 137157; R. Fieguth, Obraz Rosji
w powieci Agaj-Han Zygmunta Krasiñskiego, [w:] Obraz Rosji w literaturze polskiej, s. 181194;
W. Lednicki, Glosy Krasiñskiego do apologetyki rosyjskiej, Pary¿ 1959.
27 A. Kijas, Rosja i Rosjanie w Pamiêtnikach Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego (z perspektywy historyka), [w:] Obraz Rosji w literaturze polskiej, s. 269280.
28 Ibidem, s. 279.
29 Por. T. A. Fr¹cek, Wprowadzenie, s. 18.
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dosta³ grypu (!), który zaniedbany rzuci³ siê na p³uca i w przeci¹gu dwóch dni do
grobu wprowadzi³. We rodê jeszcze widziany by³ na koniu, we czwartek po³o¿y³
siê do ³ó¿ka, w nocy spowiada³ siê i komunikowa³, o trzeciej wezwa³ familiê i kilku
przybocznych, robi³ dyspozycje z najwiêksz¹ przytomnoci¹, na kilka godzin jednak przed zgonem straci³ mowê, której do samej mierci nie odzyska³, która nast¹pi³a o wpó³ do pierwszej po po³udniu, w pi¹tek, 18 lutego30.

Stwierdzenie, ¿e panowa³a ¿a³oba powszechna, jak siê wydaje, nie ca³kiem precyzyjnie oddaje ówczesne nastroje. Porednim dowodem s¹ s³owa zapisane w innym miejscu: Wy¿sze warstwy spo³eczne, zw³aszcza m³odzie¿, szemra³y na miko³ajowski despotyzm (P, 169). W wietle powy¿szej konstatacji,
popartej informacjami o charakterze historycznym, ¿a³oba mog³a dotyczyæ dworu, rodziny, natomiast w ko³ach demokratycznych i liberalnych mieræ Miko³aja
I, symbolizuj¹cego ca³e z³o starego re¿imu, przyjêta zosta³a z radoci¹ i z ulg¹.
Ta ostatnia wynika³a z przekonania, ¿e gorzej ju¿ byæ nie mo¿e. Wszyscy mieli
nadziejê, ¿e nowy cesarz rozpocznie epokê g³êbokich przeobra¿eñ politycznych
i spo³ecznych. Profesor Konstanty Kawielin z Petersburga pisa³ do s³ynnego
moskiewskiego okcydentalisty Tymoteusza Granowskiego: Zdech³o to diabelskie nasienie mundurowej owiaty i najgnuniejszej strony natury rosyjskiej [...]
Gdyby teraniejszoæ nie by³a tak straszna i ponura, a przysz³oæ tak tajemnicza
i zagadkowa, mo¿na by zwariowaæ z radoci i upiæ siê ze szczêcia31.
Kim wiêc, w ocenie Feliñskiego, by³ ów w³adca, którego zgon wywo³a³
takie nastroje? Przytaczaj¹c zas³yszane w dzieciñstwie ró¿nego rodzaju anegdoty, podkrela³, ¿e Miko³aj I w przeciwieñstwie do Aleksandra I, który potrafi³
zjednaæ sobie powszechne uznanie ze wzglêdu na uprzejmoæ, szlachetnoæ
i wspania³omylnoæ, nie znosi³, by kto choæ na chwilê zapomnia³ o tym,
z kim ma do czynienia (P, 64). Pamiêtnikarz przypomina³, ¿e cesarz by³ g³êboko przekonany, i¿ jego natchnienia pochodz¹ od Boga (P, 171). Zwraca³ te¿
uwagê, ¿e Miko³aj I kocha³ siê niezmiernie w gwardii i ci¹gle siê troszczy³ o to,
by te ulubione jego pu³ki rycersko wygl¹da³y (P, 175). Tym samym potwierdza³, ¿e monarcha ceni³ armiê i dyscyplinê wojskow¹32.
Jeli chodzi o politykê wewnêtrzn¹ cara, to zwraca³ uwagê przede wszystkim na d¹¿enie do nadrobienia braków cywilizacyjnych:

30
31

Z. Sz. Feliñski, Listy wiêtego do Matki , Warszawa 2012, s. 333.
Cyt. za: M. Heller, Historia imperium rosyjskiego, prze³. E. Melach, T. Kaczmarek, Warszawa 2005, s. 584.
32 W. liwowska, op. cit., s. 912. O ¿o³nierskim wychowaniu i mi³oci do wojska zob. równie¿: W. B. Lincoln, Miko³aj I, prze³. H. Krzeczkowski, Warszawa 1988, s. 49, 5556.
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Nawet w pierwszej po³owie panowania Miko³aja I Rosja czu³a siê ni¿sz¹ pod
ka¿dym wzglêdem od zachodniej Europy i ca³a jej ambicja ogranicza³a siê do chêci
zrównania z dawniej ucywilizowanymi narodami. Naladownictwo i zapo¿yczanie
cywilizacyjnych ¿ywio³ów na Zachodzie by³o na porz¹dku dziennym we wszystkich ga³êziach ¿ycia publicznego, pocz¹wszy od religii a¿ do najdrobniejszych
wyrobów krajowego przemys³u. Ani rz¹d, ani duchowieñstwo nie stawiali nigdy
wiary swojej wy¿ej od katolickiej; co najwiêcej twierdzili, ¿e to wszystko jedno,
jeli za szerzyli swój prozelityzm, to jedynie ze wzglêdów politycznych, ze stanowiska za zbawienia uwa¿ali Koció³ rzymski za równie bezpieczny port wiecznoci, jak i prawos³awie, które zreszt¹ za mojej ju¿ pamiêci trzy razy oficjaln¹ nazwê
zmienia³o. W pocz¹tkach jeszcze panowania Miko³aja I religia pañstwowa zwa³a
siê oficjalnie b³ahoczestyw¹ [bogobojn¹, wi¹tobliw¹  A.K.], nastêpnie greckorosyjsk¹, a wreszcie prawos³awn¹. Duchowieñstwo prawos³awne nie gniewa³o siê
nigdy za tytu³y po¿yczone od kleru ³aciñskiego: biskup, kanonik, ksi¹dz, w³asne
za: archirej, pop, u¿yte w polskiej mowie, poczytano za lekcewa¿enie, a nawet
pogardê (P, 161).

Odnotowane wy¿ej poczucie ni¿szoci imperium wzglêdem Zachodu przejawia³o siê, zdaniem duchownego, w t³umaczeniu podrêczników i prac naukowych, obsadzaniu stanowisk przez profesorów cudzoziemców, rodowity za
Rosjanin nie móg³ zasi¹æ na uniwersyteckiej katedrze, póki nie przepêdzi³ przynajmniej dwóch lat na studiach specjalnych za granic¹ (P, 161). Dodawa³, ¿e
z powodu niechêci klientów do wyrobów krajowych rosyjscy fabrykanci fa³szowali znaki firm zagranicznych, by zapewniæ zbyt swoim towarom.
Postrzeganie roli Rosji przez Miko³aja I zmieni³o siê, zdaniem pamiêtnikarza, po st³umieniu powstania wêgierskiego: tak dalece [cesarz  A.K.] wzrós³
w zarozumia³oæ, ¿e nie tylko pod wzglêdem militarnym, ale i pod ka¿dym innym
s¹dzi³, ¿e wy¿ej stan¹³ od pañstw zachodnich, które lekcewa¿yæ sobie pocz¹³
(P, 161). Duchowny zwróci³ uwagê, ¿e za przyk³adem monarchy poszed³ ca³y
naród, a w szczególnoci s³owianofile chc¹cy zrzuciæ cudzoziemsk¹ czapkê
(P, 162). Za czo³owych przedstawicieli nurtu gloryfikuj¹cego tradycje dawnej
Rusi uzna³ Piotra Kiriejewskiego i Jerzego Samarina. Ta konstatacja wymaga
wszak¿e komentarza. Feliñski nie poda³ imienia pierwszego z nich. Wród s³owianofilów by³o dwóch braci Kiriejewskich: Iwan i Piotr. Nawi¹zanie w tekcie
pamiêtników do folkloru zdaje siê wskazywaæ, ¿e chodzi³o mu najprawdopodobniej o Piotra, który zbiera³ utwory ludowe. Trudno jednak zgodziæ siê z okreleniem go mianem koryfeusza. Do najwybitniejszych s³owianofilów zalicza siê:
Iwana Kiriejewskiego (18061856), Aleksego Chomiakowa (18041860), Konstantego Aksakowa (18171860) i Jerzego Samarina (18191876).
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W przytoczonym wy¿ej fragmencie Feliñski nawi¹za³ równie¿ do tzw. teorii
oficjalnej narodowoci Sergiusza Uwarowa, której istotê oddaje formu³a prawos³awie, samow³adztwo, narodowoæ33. Zasadnicze tezy tej teorii minister
sformu³owa³ w sprawozdaniu opublikowanym na ³amach pisma Æóðíàë
Ìèíèñòåðñòâà Íàðîäíîãî Ïðîñâåùåíèÿ z odbytej w roku 1832 inspekcji na
Uniwersytecie Moskiewskim. Uwarow formu³owa³ dalekosiê¿ne cele pedagogiczne, a jego doktryna s³u¿yæ mia³a wychowaniu narodu w precyzyjnym duchu:
na czysto rosyjskich zasadach zachowawczych, jakimi s¹: prawos³awie, samow³adztwo, narodowoæ, one bowiem stanowi¹ ostatni¹ kotwicê, jaka mo¿e nas
ocaliæ, i najpewniejsz¹ gwarancjê si³y i wielkoci naszej ojczyzny34. Przypomnijmy, ¿e w myl tej teorii prawos³awie stanowi³o ostojê panowania carów
rosyjskich, cesarstwo rosyjskie znajdowa³o siê pod szczególn¹ Opiek¹ Opatrznoci, pod Jej protektoratem. Car by³ w³adc¹ z woli Boga. Samow³adztwo
ukszta³towa³o podstawy ¿ycia pañstwowego Rosji. W³adza absolutna carów nie
zosta³a narzucona narodowi, ale przyjêta w sposób dobrowolny. Te dwa pierwsze cz³ony teorii (prawos³awie, samow³adztwo) by³y w istocie rozwiniêciem
podstawowego punktu ustawodawstwa rosyjskiego, które g³osi³o, ¿e car jest
w³adc¹ absolutnym i w³adza jego pochodzi od Boga. Tê w³anie prawdê ilustrowaæ winna literatura i sztuka. Trzeci cz³on triady (narodowoæ) oznacza³
odrêbnoæ, w³asn¹ drogê Rosji, odmienn¹ od tej, która by³a udzia³em pañstw
europejskich.
Obserwuj¹c ¿ycie codzienne w imperium Romanowów, Feliñski zauwa¿a³
oczywicie ³apówkarstwo, z którego niezwykle rozbudowana i miernie na ni¿szych szczeblach op³acana biurokracja korzysta³a w sposób prawie legalny
i ca³kowicie akceptowany przez spo³eczeñstwo. Korupcja urzêdników by³a nieod³¹czn¹ czêci¹ systemu administracyjnego35, objawem g³êbszego schorzenia,
czyli bezprawia36.
Duchowny krytycznie ocenia³ te¿ stan owiaty w imperium miko³ajowskim.
Zdawa³ sobie wszak¿e sprawê z roli, jak¹ Uniwersytet Moskiewski  centrum
¿ycia naukowego, kulturalnego i ideowego ówczesnego kraju  odegra³ w kszta³towaniu myli spo³ecznej i politycznej w Rosji. W latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku zajmowa³ czo³owe miejsce wród uczelni rosyjskich,
ukoñczy³o go przecie¿ wielu wybitnych przedstawicieli kultury rosyjskiej. Pa33 Informacje o tej teorii podajê za: W. liwowska, op. cit., s. 132138. Zob. równie¿:
W. B. Lincoln, op. cit., s. 254268.
34 Cyt. za: W. liwowska, op. cit., s. 134.
35 R. Pipes, Rosja carów, prze³. W. Je¿ewski, Warszawa 2006, s. 292.
36 Ibidem, s. 296.
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miêtnikarz podkreli³ niechêæ Miko³aja I do tej uczelni. W³adca znienawidzi³ tê
placówkê po historii z Aleksandrem Pole¿ajewem. Ten student Uniwersytetu
Moskiewskiego za poemat Saszka (Ñàøêà) zosta³ z rozkazu cara wcielony do
wojska bez prawa awansowania.
Stosunki miêdzy polskimi a rosyjskimi studentami, jak wspomina³ Feliñski,
by³y poprawne, ale ¿yli oni we w³asnych krêgach. Zauwa¿a³ te¿, ¿e m³odzie¿
studiowa³a nie po to, by zdobyæ wiedzê, ale pozycjê w wiecie, stopieñ uczony
otwiera wstêp do ka¿dej kariery (P, 144). Ta uwaga jest niezwykle trafna,
Uniwersytet mia³ bowiem kszta³ciæ urzêdników pañstwowych, urzêdników-pedagogów, urzêdników-prawników itd. Nic ponadto37. Jedynym celem studiów
winno byæ przygotowanie do jak najlepszego wykonywania swoich obowi¹zków
s³u¿bowych. Przy okazji wspomnieñ o Pary¿u duchowny porówna³ póniej metody nauczania w Rosji i we Francji:
W wyk³adach profesorów uderzony by³em nieograniczon¹ swobod¹ traktowania
swego przedmiotu wedle w³asnego uznania, tak pod tym wzglêdem wyboru tej lub
owej jego czêci, jak i pogl¹dów na jego istotê. W uniwersytetach rosyjskich ka¿dy
profesor obowi¹zany jest wy³o¿yæ ca³y powierzony mu przedmiot w oznaczonym
na to czasie, jeli za czêci jakiej nie wy³o¿y, nie ma te¿ prawa wymagaæ tego od
studentów na egzaminie. W Sorbonie za wszyscy profesorowie, jakich s³ucha³em,
trzymali siê tej metody, ¿e na kilku pierwszych odczytach dyktuj¹ ród³a naukowe
do przedmiotu, jaki maj¹ wyk³adaæ, z krytycznym pogl¹dem na ka¿de dzie³o, tak
i¿by s³uchacze wyrobili w sobie zawczasu ogólny przynajmniej s¹d o zaletach
i niedostatkach ka¿dego dzie³a. Ukoñczywszy tê przygotowawcz¹ robotê, profesor
oznajmia, jak¹ mianowicie czêæ przedmiotu na ten rok obiera, dodaj¹c, ¿e
w wyk³adzie swym uka¿e przede wszystkim metodê, jakiej w badaniach na tym
polu trzymaæ siê nale¿y, tak i¿by pracuj¹cy w tym zawodzie wiedzia³, jak siê ma
wzi¹æ do rzeczy, by trudów swoich nie zmarnowaæ (P, 238).

Oczywicie rosyjski system studiów wynika³ z koniecznoci kontroli. Status
uniwersytecki z 1835 r. po³o¿y³ kres autonomii uniwersytetów. Wprowadzono
drobiazgow¹ kontrolê programów nauczania, wyk³adów. Profesorowie byli zobowi¹zani przekazywaæ do zatwierdzenia dok³adne konspekty wyk³adów kuratorom38. Nie mieli wiêc takiej swobody, jak ich francuscy koledzy.
Z racji swego stanu Feliñski zwraca³ uwagê na uwarunkowania natury religijnej. Pisa³, ¿e unitów gwa³tem zmuszano do przyjêcia prawos³awia, dzieci
z ma³¿eñstw mieszanych musia³y wyznawaæ prawos³awie, prawos³awni za
37
38

W. liwowska, op. cit., s. 110.
Ibidem, s. 42.
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opuszczaj¹cy swe wyznanie skazani byli na utratê maj¹tku, wszelkich przywilejów
stanu i na pokutê kocieln¹ w którym z prawos³awnych monasterów (P, 175).
Dlatego ci, którzy zdecydowali siê przyj¹æ katolicyzm, nawróciæ siê w terminologii autora Pamiêtników, wyje¿d¿ali za granicê i dopiero tam szli za g³osem
sumienia (P, 175). Wymienia³ rodziny Galicynów, Szuwarowych, Mieszczerskich oraz jezuitów Iwana Gagarina i Iwana Martynowa.
Przypomnijmy w tym miejscu, ¿e w³anie za panowania Miko³aja I przejcie na katolicyzm zaczê³o byæ ujmowane jako zdrada narodowa. Jeden z paragrafów Zbioru praw g³osi³: Kto z wyznania prawos³awnego przejdzie na inne,
oddany zostanie pod s¹d39. Maj¹tki odstêpców zamieszka³e przez ludnoæ prawos³awn¹ winny byæ oddane pod kuratelê, a ich w³acicieli pozbawiano prawa
do pobytu w swoich dobrach40. Represjonowano równie¿ za propagowanie katolicyzmu. Szlachcie grozi³o zes³anie na Syberiê, przedstawicielom ni¿szych warstw
kara ch³osty i wcielenie do wojska. Rosjanom za, którzy po przyjêciu katolicyzmu pozostawali za granic¹, odmawiano prawa powrotu do kraju, konfiskowano
ich maj¹tki, uznaj¹c za zdrajców ojczyzny i wiary prawos³awnej. Czêsto wiêc
zmiana konfesji utrzymywana by³a w tajemnicy41.
Jak autor Pamiêtników ocenia³ pobo¿noæ ówczesnych Rosjan? Dla osób
zamo¿nych i wykszta³conych religia by³a politycznym jedynie narzêdziem, dogodnym do wp³ywania na sfanatyzowane masy i do wci¹gania w sferê swych
interesów prawos³awnego Wschodu (P, 177). Wiara Rosjan z wy¿szych warstw,
wed³ug Feliñskiego, mia³a tylko charakter zewnêtrzny, obrzêdowy, nie wp³ywa³a
na ich codzienne zachowanie. Lud rosyjski za, zdaniem duchownego, wierzy³
w Opatrznoæ, ale jednoczenie brakowa³o mu podstawowej wiedzy religijnej42,
znajomoci Ewangelii. Ca³y stosunek ich z Bogiem zale¿y na zewnêtrznych
obrzêdach: obrazy, dzwony, piewy i pok³ony  oto g³ówna, jeli nie jedyna treæ
ich nabo¿eñstwa (P, 180). Kult ikon to, w odczuciu arcybiskupa, zabobonne
przywi¹zanie granicz¹ce z ba³wochwalstwem: W ich przekonaniu sprawc¹ ³ask,
o które siê modl¹ przed swymi ikonami, jest nie Pan Bóg, ale ta w³anie malowana ikona (P, 180). W pewien sposób mo¿e to potwierdzaæ ludowy zwyczaj
karania ikony w. Miko³aja. Gdy wiêty nie spe³ni³ zwróconej do niego proby,
ikonê bito lub odwracano j¹ wizerunkiem do ciany43.
39

Óëîæåíèå î íàêàçàíèÿõ óãîëîâíûõ è èñïðàâèòåëüíûõ, Ïåòåðáóðã 1845, s. 45, cyt. za:
W. liwowska, W krêgu poprzedników Hercena, Wroc³aw 1971, s. 32.
40 W. liwowska, W krêgu poprzedników , s. 33.
41 B. Mucha, W krêgu rosyjskich katolików i filokatolików, £ód 1995, s. 2123.
42 Jeszcze w XIX i XX wieku mo¿na by³o spotkaæ siê wród ludu rosyjskiego ze stwierdzeniem, ¿e w sk³ad Trójcy wiêtej wchodz¹: Zbawiciel, Matka Boska i w. Miko³aj (B.A. Uspieñski,
Kult w. Miko³aja na Rusi, prze³. E. Janus, M. R. Mayenowa, Z. Koz³owska, Lublin 1985, s. 20).
43 Ibidem, s. 170174.
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Duchowny by³ przekonany, ¿e cudowne ikony cieszy³y siê wiêkszym kultem
ni¿ Najwiêtszy Sakrament. Zwraca³ te¿ uwagê na niew³aciwe zachowania moralne: pijañstwo, rozpustê, brak poszanowania cudzej w³asnoci, k³amstwo. Odnosz¹c siê do sakramentu pokuty, pisa³, ¿e nie ma wynagrodzenia bliniemu
uczynionej krzywdy. Podkrela³, ¿e w testamencie wierni zapisywali ró¿ne dobra
dla Kocio³a lub ubogich, ale nie myleli o zadoæuczynieniu wzglêdem skrzywdzonego bliniego44. Jego zdaniem wynika³o to z braku wiedzy, ale i praktyki
spowiedzi:
[...] penitent nie oskar¿a siê bowiem nie oskar¿a siê u nich szczegó³owo z grzechów swoich, ale odpowiada tylko na zapytanie spowiednika jednym s³owem:
grzeszny jestem albo nie. Kap³an zapytuje z kolei o ka¿dym przykazaniu w ogólnoci: czy nie krad³e? czy nie upija³e siê. Penitent za odpowiada twierdz¹co lub
przecz¹co, nie wdaj¹c siê w ¿adne objanienia, spowiednik za daje rozgrzeszenie,
obowi¹zuj¹ce tylko do poprawy, ale nie do restytucji (P, 180).

Du¿o uwagi Feliñski powiêci³ kondycji kleru prawos³awnego. Zwraca³
uwagê na brak wykszta³cenia i poziom moralny kap³anów. Lekcewa¿ony przez
wy¿sze warstwy spo³eczeñstwa45, znienawidzony przez ch³opa za nieprawdopodobny wyzysk i chciwoæ na grosz przy okazji op³at za us³ugi kocielne, pogr¹¿ony w ciemnocie, a nawet w zabobonie, odbija³ ten kler od duchowieñstwa
katolickiego, bardziej wiat³ego, wykszta³conego i oddanego swym obowi¹zkom
duszpasterskim46.
Ten stan by³ m.in. skutkiem reform wprowadzonych przez Piotra I, np.
obowi¹zku naruszania tajemnicy spowiedzi, co prowadzi³o do nieufnoci ze
strony wiernych. Z³o wynika³o równie¿ z dziedzicznoci. Stanowisko przekazywano synowi lub ziêciowi. Praktykê tê zlikwidowano dopiero za panowania
Aleksandra II  w 1869 r.47 Wiejskie duchowieñstwo mia³o czêsto trudn¹ sytuacjê materialn¹. Feliñski przytacza³ przyk³ady ³apówkarstwa i zabójstw motywowanych wzglêdami finansowymi. Doszed³ do bardzo smutnej konstatacji: Nie
masz rzeczy w zakresie obowi¹zków pasterskich, której by za pieni¹dze otrzymaæ nie by³o mo¿na od wiejskiego parocha, byle suma by³a odpowiednia
(P, 178). Ilustracj¹ mo¿e byæ pogrzeb kota Filusia. Bogata bezdzietna wdowa
44

Teologia bizantyjska nie zna³a nauki o zadoæuczynieniu. Zob. J. Meyendorff, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, prze³. J. Prokopiuk, Kraków 2007, s. 183.
45 W innym miejscu zauwa¿a³, ¿e kap³an traktowany bywa³ gorzej od lokaja (P, 178).
46 E. Koz³owski, op. cit., s. 15.
47 B. Jegorow, Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, prze³. D. i B. ¯y³kowie, Gdañsk 2002, s. 64.
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poprosi³a o pochówek ukochanego zwierzêcia, oferuj¹c 10 tysiêcy rubli48. Dodajmy, ¿e kap³ani wiejscy w XIX wieku mieli na ogó³ powierzchowne przygotowanie, czêsto oddawali siê pijañstwu. Poziom nauczania w powiatowych szko³ach duchownych i seminariach by³ niski, stosowano kary cielesne49.
Jak wynika z przedstawionego materia³u, Feliñski krytycznie ocenia³ miko³ajowsk¹ Rosjê, zauwa¿a³ jej bol¹czki, przede wszystkim ³apówkarstwo, stan
owiaty czy wiadomoæ religijn¹. Oburza³a go antypolska i antykatolicka polityka caratu. Najwiêcej negatywnych opinii wypowiada³ na temat Miko³aja I.
Odnotowa³ przeobra¿enia, jakie zachodzi³y na skutek reform Aleksandra II. Mia³
jednak wiadomoæ, ¿e nie zmieni³a siê polityka wzglêdem Polaków. Wiele uwagi powiêci³ represjom po powstaniu styczniowym. W odró¿nieniu wszak¿e od
innych pamiêtnikarzy duchowny rzadko u¿ywa³ s³owa Moskal, a jeli ju¿ siê
pojawia³o, to nie mia³o znaczenia pejoratywnego, wystêpowa³o jako synonim
s³owa Rosjanin.
Ðåçþìå
Êàðòèíà íèêîëàåâñêîé Ðîññèè â Ìåìóàðàõ ñâÿòîãî Çèãìóíòà Ùåñíîãî Ôåëèíñêîãî
Ìåìóàðû ñâÿòîãî Çèãìóíòà Ùåñíîãî Ôåëèíñêîãî ñîñòàâëÿëèñü âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ
àðõèåïèñêîïà â ãîðîäå ßðîñëàâëü, êóäà åãî ñîñëàëè çà çàùèòó ïðàâ Öåðêâè è Ðîäèíû. Îíè
èñïîëíÿþò âàæíóþ ðîëü â èñòîðèè ïîëüñêîé êóëüòóðû è ëèòåðàòóðû. Â ñòàòüå ïðåäïðèíÿòà
ïîïûòêà ïðåäñòàâèòü êàðòèíó íèêîëàåâñêîé Ðîññèè, ñ êîòîðîé áóäóùèé àðõèåïèñêîï ìîã
ïîçíàêîìèòüñÿ âî âðåìÿ ó÷åáû â Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòåòå èìåíè Ëîìîíîñîâà, à ïîòîì â
êàòîëè÷åñêîé Ïåòåðáóðãñêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè. Â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ àâòîð
êðèòè÷åñêè îöåíèâàë ðóññêóþ èìïåðèþ, çàìå÷àë åå ïîðîêè, ïðåæäå âñåãî âçÿòî÷íè÷åñòâî,
óðîâåíü ïðîñâåùåíèÿ, ðåëèãèîçíîå ñîçíàíèå, à òàêæå ïîëîæåíèå ïðàâîñëàâíîãî
äóõîâåíñòâà.

Summary
The image of Nicholas Russia in the Memoirs of saint Zygmunt Szczêsny Feliñski
The memoirs of saint Zygmunt Szczêsny Feliñski were written down during the archbishops
stay in Jaros³aw, where he was sent in punishment for his defense of the rights of the Church and
the Motherland. The works have played an important role in the history of Polish culture and
48

Motyw chrzecijañskiego pochówku zwierzêcia znany jest np. w folklorze rosyjskim.
Wród tak zwanych zakazanych bajek (çàâåòíûå ñêàçêè) Aleksandra Afanasjewa odnajdujemy
Pogrzeb psa (Ïîõîðîíû êîáåëÿ) oraz Pogrzeb koz³a (Ïîõîðîíû êîçëà).
49 L. Bazylow, Spo³eczeñstwo rosyjskie w pierwszej po³owie XIX wieku, Wroc³aw 1973, s. 277.

Obraz Rosji miko³ajowskiej w Pamiêtnikach w. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego

85

literature. The article aims at depicting the Nicholas Russia, which the future archbishop had the
opportunity to become well acquainted with during his studies in Moscow at the £omonosow
University and later on at the Roman Catholic Spiritual Academy in Petersburg. In his memoirs
the author criticized the Russian Empire and noted its weak points, mainly bribery, the state of
education, religious awareness and the condition of the Orthodox clergy.
Key words: memoirs, Nicholas Russia, state of education, religious awareness, condition of the
Orthodox clergy.

