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R ett  R. L u dw ikow sk i

ULTRAMONTANIZM GALICYJSKI — ROZWÓJ RUCHU I GŁÓWNE
ZAŁOŻENIA DOKTRYNY

I. Ultramontanizm jako nurt religijny nie wzbudzał dotąd szerszego 
zainteresowania badaczy myśli politycznej, wspominano o jego istnie
niu marginalnie, wadząc w nim głównie ruch katolicki o papalistycznym 
charakterze. U źródeł wszakże tego ruchu leżała dość czytelna kon
cepcja polityki Kościoła, doktryna, która z dużym powodzeniem akty
wizowała politycznie i organizowała środowiska katolickie krajów 
europejskich. Niektóre założenia tej koncepcji starałem się zaprezen
tować w szkicu Ultram ontanizm  a kon serw a tyzm  polski X I X  w .1

A rtykuł niniejszy jest rozwinięciem pewnych wątków przedstawio
nych tam jedynie w zarysie. Nie chcąc powtarzać publikowanych już 
wywodów, ograniczę się jedynie do krótkiego przypomnienia genezy 
tego ruchu, tłumaczy ona bowiem jego silny rozwój na zliemiach pol
skich.

Ultramontanizm pojawił się, w moim przekonaniu, na styku prądów 
racjonalnego i antyklerykalnego Oświecenia z romantycznym emocjo- 
nalizmem pierwszej połowy XIX w. Obojętność szeregu władców oś
wieconych w sprawach religii, rewolucja francuska i wojny napo
leońskie, prądy dejistyczne, liberalizm z zasadą tolerancji religijnej, 
socjalizm i tradycyjny francuski gallikanizm, wspierające proces laicy
zacji życia, w poważnym stopniu nadwątliły pozycję Kościoła. Trady
cyjnie wykorzystywane bracchium seculare wysuwało się z ręki hie
rarchii katolickiej. Oparcięm dla Kościoła zdawał się być kontrrewo
lucyjny europejski tradycjonalizm, w swoich reakcyjnych wariantach 
sięgający granic teokratyzmu (J. de Maistre, L. de Bonald)2, emocjo- 
nalizm religijny, związany z nowym, romantycznym stylem epoki. Dla

1 Zeszyty Naukowe UJ, prace z nauk politycznych z 11 1978.
1 Ibidem,  przypis 3.
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skanalizowania tych prądów Kościół postanowił zastosować swoją tra 
dycyjną broń — usztywnienie zasad doktryny, ich dogmatyzację oraz 
centralizację katolickiej hierarchii wokół Rzymu.

Na popularność „nowego” ultramontańskiego prądu w klerykalnych 
środowiskach polskich złożył się szereg przyczyn. Torowało mu drogę 
tradycyjnie kultywowane w polskiej kulturze politycznej przekonanie
0 dziejowej roli Polski jako p r z e d m u r z a  k a t o l i c y z m u ,  o sil
nych związkach polskości i katolicyzmu, których ewidentnym wykład
nikiem miała być zdecydowanie katolicka większość narodu. Recepcji 
zasad doktryny ultramontańskiej sprzyjała atmosfera panująca po upad
ku powstania listopadowego. Zawiodła zbrojna próba odzyskania nie
podległości i nie było realnych nadziei, by w niedalekiej przyszłości 
siły militarne narodu mogły sprostać potędze zaborców, iluzoryczne 
były również szanse wygrania „sprawy polskiej” w oparciu o in ter
wencję mocarstw Zachodu. Popularniejsze i bardziej optymistyczne 
stawały się w tej sytuacji wszelkie propozycje poszukiwania irracjo
nalnych dróg odrodzenia Polski. Mistycy przekonywali, że wiara i kon
templacja mogą odkryć przed narodem nowe drogi ocalenia, trzeźwiejsi 
przyznawali, że niezależnie od sukcesów w sferze irracjonalnej odpo
wiednia organizacja religijna może stać sjię ośrodkiem skupienia roz
proszonych nurtów politycznych. Podkreślano również możliwość po
łączenia interesów polskich z polityką papiestwa zainteresowanego 
likwidacją s c h i z m y  wschodniej, likwidacją, w której rola Polaków 
wydawała się ważna. Konserwatyzm, dominujący na prawicy polskiej 
myśli politycznej w XIX w., zdawał się być naturalnym sprzymierzeń
cem nowego prądu; zakładał on ochronę „zakorzenionych” w społe
czeństwie wartości z religią na czele, roztaczana nad Kościołem opieka 
uzasadniana była nie tylko „dawnością” samej instytucji, ale również 
istotną rolą, którą spełniała katolicka doktryna społeczna w sankcjo
nowaniu istniejącej struktury własnościowej. Mariaż ultramontanizmu
1 konserwatyzmu miał jednak swoje granice; punktem wyjścia pol
skiego ruchu ultramontańskiego była niewątpliwie sprawa narodowa, 
dla której ratunek widziano w pomocy Kościoła; z czasem jednak w ar
tości te zostały odwrócone, interes papiestwa utożsamiany z „obroną 
religii” wysunął się na plan pierwszy, sprawę odzyskania niepod
ległości pozostawiono B ogus. Konserwatysta był wprawdzie skłonny 
przyznać, że wartości duchowe mają pierwszeństwo przed sprawami

s Por List B. Jańskiego do A. Celińskiego, w: Wł. Kwiatkowski, Co nam  
da je  religia i kościół — z  okazji 100 rocznicy śmierci B. Jańskiego, Albano 1940, 
s. 115—117; także P. Smolikowski, Historia Zgrom adzenia  Z m a r tw yc h w s ta n ia  
Pańskiego,  T. I, Kraków 1892, s. 72.
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doczesnymi (z narodowymi w łącznie)1, nie oznaczało to jednak omnipo- 
tencji Kościoła we wszystkich sferach życia, omnipotencji, do której 
zdawała się zmierzać doktryna ultramontanizmu. Poza grupą zdecydo
wanych klerykałów (typu W. Wielogłowskiego, J. Koźmiana, M. Manna 
czy A. Z. Helcia) polskie środowisko zachowawcze (zwłaszcza w drugiej 
połowie XIX w.) gotowe było do dialogu z liberalizmem, recypowało 
wypracowane przez ten nurt idee tolerancji, laissez-fairyzmu w sferze 
gospodarki, w swoisty sposób posługiwało się przekształcanymi na uży
tek własnej ideologii hasłami wolności, a nawet demokracji, dalekie 
było w każdym razie od właściwego ultramontanom fanatyzmu reli
gijnego. Galicja, mająca najlepsze warunki rozwoju życia politycznego, 
była terenem, na którym konfrontacja postaw przedstawicieli obu 
nurtów  polskiej prawicy była najpełniejsza.

II. Ośrodkiem, w którym narodził się prąd ultramontański, była 
Francja. Ona była „ojczyzną” rewolucji, cywilnej konstytucji dla du
chowieństwa i zasad rewolucyjnych (potępionych przez papieża 
w 1791 r.), grożących sankcjonowanemu przez Kościół porządkowi 
społecznemu. Sytuacja kleru była tu  w dalszym ciągu niepewna, pod
ważał ją tradycyjny francuski gallikanizm, nie unormował jej kon
kordat Napoleona (z 16 VII 1801 r.) traktującego Kościół w sposób 
instrumentalny, hierarchia katolicka wzmocniona do pewnego stopnia 
okresem Restauracji odczuwała dotkliwie antyklerykalny charakter 
ustawodawstwa początkowego okresu monarchii lipcow ej5. Francja 
kultywująca część zdobyczy Wielkiej Rewolucji była również ośrod
kiem kontrrewolucyjnej reakcji. „Po rewolucji i wielkich napoleoń
skich wojnach” — pisał o atmosferze, w której rodził się ultramontanizm, 
Paweł Popiel — „nastał czas pokoju na zewnątrz, a wewnętrznej, poli
tycznej i duchowej walkji. Rewolucja, pobita na zewnątrz, żyła w nauce, 
w opinii i w spisku, żyła zaś tym mocniej, że jeżeli była z gruntu fał
szywa co do zasad, usprawiedliwiały ją nadużycia przeszłych rządów
i komuny, a słuszny postęp w ustroju społeczeństwa. Do tej walki stanął 
Kościół, k tóry reprezentuje zarazem hierarchię i ciągłe przekształcanie 
się i doskonalenie stosunków ludzkości” 6. Aktywizujący się teoretycy 
katoliccy nawiązywali do doktryn konserwatywnych i reakcyjnych, do 
E. Burke’a, A. v. Haliera, D. Cortesa, J. de Maistre’a, R. de Bonalda, do

* Por. P am ię tn ik i  P. Popiela, 1807—1892, Kraków 1927, s. 80; podobnie
A. Zamoyski, Moje p rzep ra w y ,  Kraków 1911, s. 15.

5 Szerzej por. G. Lefebvre, Ch. H. Pouthas, M. Baumont, Historia Francji,  
od 1774 do czasów  w spółczesnych,  T. II, Warszawa 1969, s. 286 i n.

8 P. Popiel, L. Veuillot,  Kraków 1883, s. 1.
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niemieckiego romantyzmu politycznego7. „Renesans religijny” był 
w znacznie większym stopniu dziełem grupy młodych klerykałów, tak 
świeckich jak i duchownych, niż samych dostojników kościelnych. Prze
wodził im w początkowym okresie F. Lamennais, a centrum ruchu był 
zamek La Chenaic grupujący takich ludzi, jak K. Montalembert, J. B. H. 
Lacordaire, Ph. Gerbert (późnej biskup w Perpignan), L. A. de Salinis 
(później biskup w Amiens) 8. Poglądy Lamennais’ego przechodziły istot
ną ewolucję, rozpoczynał on pracę publicystyczną jako zwolennik teo- 
kracji, kończył ją jako liberał akceptujący demokratyczne przemiany 
świata burżuazyjnego. W swoim dzienniku „L’Avenir” (wydawanym 
od 1830 r). głosił hasła wolności sumienia, nauczania, prasy, swobod
nego rozwoju życia religijnego, ale ich realizację widział w oddzieleniu 
spraw religijnych od polityki. Papiestwo stało na stanowisku, że po
dobnie jak duszy i ciała tak również porządku politycznego i ducho
wego oddzielić się nie da. Działalność polityczna Lamenna'is’ego została 
potępiona w 1832 r. apologetyczna — w 1834 r. porzucił on Kościół, 
a jego uczniowie, zmuszeni do zerwania z „mistrzem” skupili się 
wokół Laeordairea, Montalemberta, F. Fallouxa i F. A. Ph. Dupan- 
loupa (biskupa Orleanu). Organami prasowymi ruchu były: „Le Cor
respondant” redagowany przez Ch. Lenormanta i założony przez 
E. Bailly dziennik „L’Univers”. Objęcie redakcji „L’Univers” przez 
L. Veuillota zapoczątkowało schizmę we francuskim ruchu katolickim, 
jej efektem była toczona już w okresie II Cesarstwa batalia jubli- 
cystyczna. W trakcie sporu wiedzionego przez katolickich teoretyków 
uformowały się głównie idee ultramontańskie °. Ich najbardziej żarli
wym reprezentantem był Veuilot, który zaatakował katolicki liberalizm 
Lamennais’ego, Montalemberta i Dupanloupa. Początkowo „L’Univers” 
wspierał moralnie politykę cesarstwa, widząc w niej zaporę przeciw 
parlamentaryzmowi i demokracji oraz ostoję pozycji papieża, działając 
wszakże bezkompromisowo zraził sobie cesarza za krytykę jego polityki 
włoskiej i został zawieszony10. W atykan umiał jednak wykorzystać

7 Ibidem,  s. 2, także ks. Z. Golian, Moderanci w obec  Kościoła, Narodu D zie 
jo w e j  Przeszłości,  Lwów 1871, s. 6.

8 P. Popiel, K. hr. M onta lem bert,  Kraków 1870, s. 425.
9 Nazwa miała podkreślać, że Rzym jest u ltra  m ontes  (za górami Francji).
10 Dziennik został zawieszony w  1860 r. Krytyka dotyczyła głównie stano

wiska cesarza w  sprawie państwa kościelnego. Napoleon II doradzał, by papież 
w imię pokoju europejskiego zgodził się „uczynić ofiarę ze zbuntowanych mu 
prowincji” i zapowiadał wycofanie wojsk francuskich z Rzymu. (Por. List N ap o
leona III do Piusa IX  z  31 XII 1859, w: M. Mann, Do sp r a w y  p a ń s tw a  kościel
nego, Kraków 1860, s. 35; por. także P. Popiel, 12 X I I 1866 — K ilk a  s łów  p rzez  
Paioła Popiela,  Kraków 1966. W 1867 r. Veuillot wznowił publikację „L’Univers*
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stworzoną atmosferę, nawiązując do oburzenia wywołanego atakiem 
Piemontu na posiadłości papieskie nawoływał kler do integracji wokół 
Rzymu, za pomocą bezpośredniego ogłaszania dogmatów (dogmat Nie
pokalanego Poczęcia — 8 XII 1854) potwierdzał swoją doktrynalną 
nieomylność. Punktam i szczytowymi tej polityki były S y 11 a b u s,
I Sobór Watykański i dogmat o nieomylności papieża.
- Idee ultramontańskie docierały do kraju  za pośrednictwem klery- 

kalnych ośrodków emigracyjnych skupionych wokół stworzonego z ini
cjatywy A. Mickiewicza (i zatwierdzonego w 1842 r. przez papieża) 
Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, kierowanego (w począt
kowym okresie) przez P. Semeńkę i H. Kajsiew iczau . Zakon dyspo
nował „braćmi świeckimi”, których zadaniem było propagowanie dok
tryny  na terenie kraju. Pierwszym wyraźniejszym efektem ich działal
ności była organizacja klerykalnego środowiska poznańskiego skupia
jącego się wokół gen. Dezyderego Chłapowskiego i Jana Koźmiana, 
redagującego ultrakatolicki „Przegląd Poznański”. Znacznie swobod
niejsze (bo niekrępowane polityką Bismarcka wobec Kościoła) pole 
działania otwierało się w zaborze austriackim, będącym prowincją 
ultrakatolickich Habsburgów, a w szczególności w Krakowie, nazywa
nym niebezzasadnie wschodnim „Małym Rzymem”.

Ultramontanizm znalazł w Galicji oparcie w silnym środowisku 
klerykalnym. Działał tu  należący do „braci świeckich” Walery Wielo- 
głowski, były członek TDP (skreślony w 1837 r.), założyciel księgarni
i wydawnictwa katolickiego; redagował on pismo społeczno-ekonomiczne 
„Ognisko” (1860—1862 i 1865), wydawał Kalendarz dla Rodzin K ato
lickich, był autorem szeregu rozpraw o charakterze religijno-politycz- 
nym. O jego aktywności świadczy specjalne Breve Piusa IX do uko
chanego syna W. Wielogłowskiego (z 17 maja 1854 r.), zachęcające go 
do dalszej pracy pisarskiej dla Kościoła 12.

Redakcją „Czasu” kierował Maurycy Mann, autor szeregu artyku
łów mobilizujących opinię publiczną do obrony interesów kleru, a w 
szczególności do solidarności z papieżem, którego władztwo nad pań
stwem kościelnym było zachwiane. We Lwowie wydawał swoje książki 
historyczne, nudne wprawdzie i pisane ciężkim stylem, ale gloryfikujące 
zawsze zasługi Kościoła — Maurycy Dzieduszycki. Zbliżali się do ultra-

!1 Szerzej prezentowałem idee zmartwychwstańców we wspomnianym już 
artykule: „Ultramontanizm i konserwatyzm polski XIX w.”.

12 W 1865 r. W ielogłowski został przez przeciwników ultramontanizmu pu
blicznie znieważony, wskutek zajścia zmarł na ulicy, co dało powód do rozpę
tania nowej kampanii klerykalnej (por. J. St. Harbut, M ały R zym ,  Warszawa
1936, T. I s. 100—101).
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montanizmu główni ideolodzy galicyjskiego konserwatyzmu A. Z. Helcel
i P. Popiel. Pierwszy, aktywny działacz polityczny okresu Wiosny Lu
dów, współpracownik A. Wielopolskiego, był założycielem Towarzystwa 
Warowni Krzyża i inicjatorem pisma pod tym  samym tytułem. Klery- 
kalnie nastawiony, ale daleki jeszcze od religijnego fanatyzmu Paweł 
Popiel przenosił na grunt galicyjski ideały Lamennais’ego, z którym 
współpracował w redakcji ,,L ’Avenir”; znając osobiście Montalemberta
i Veuillota trzeźwo oceniał wartości 'ich doktryny, przestrzegał, że 
ludzie bardziej „papiescy niż sam papież” mogą jedynie spowodować 
niepotrzebną dyferencjację ruchu katolickiego1S.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych — w okreslie wzmo
żonej aktywności ultramontanów na terenie Galicji — wymienione 
wyżej grono nie odgrywało decydującego znaczenia14. Walką o inte
resy Kościoła kierowała młodsza generacja, widząca w Veuillocie swo
jego ojca duchownego i jedyny wzór godny naśladownictwa. Najbar
dziej prominentną postacią ruchu był w tym  czasie ks. Zygmunt Ksa
wery Goljan. Gruntownie wykształcony doktor teologii, posiadający 
dyplom apostolskiego misjonarza, po studiach w Lowanium, Rzymie
i  Grazu rozpoczął Goljan swoją działalność w Krakowie w 1859 r. jako 
spowiednik katedralny. Jego kazania, potępiające ruchy narodowościo
we, z włoskim na czele, pełne żarliwości religijnej, wygłaszane z du
żym talentem oratorskim zyskiwały Goljanowi dużą popularność zwła
szcza wśród arystokracji krakowskiej. W 1862 r. arcybiskup Szczęsny 
Feliński powołał go na katedrę dogmatyki Akademjii duchownej w War
szawie; znienawidzony przez ludność miasta za swe kazania krytyku
jące powstanie i skazany przez rząd narodowy na karę śmierci, musiał 
wracać do Krakowa. Gmina miasta odmówiła mu jednak swojego oby
watelstwa, otrzymał je dopiero w Kamieniu za pośrednictwem kapituły 
krakow skiej1S. Wznowił też Goljan swoje kazania oraz działalność 
publicystyczną w Krakowie, ciesząc się początkowo znaczną popular
nością nie tylko w sferach arystokratycznych, ale również wśród ro
botników i rzemieślników miejskich.

We Lwowie podobną działalność rozwijał wspierany przez M. Dzie- 
duszyckiego ks. E. Podolski; wydawał on początkowo pismo codzienne 
„Unia”, nie cieszące się wielką popularnością i zlikwidowane po trzech

18 Por. L. Dębicki, P. Popiel, Kraków 1892, s. 15—16; także P. Popiel, 
L. Veuillot,  s. 14—¡16, oraz P. Popiel, K. M onta lem bert,  s. 434.

11 W. W ielogłowski zmarł w  1865 r., A. Helcel — w 1870 r, w  tym roku 
M. Dzieduszycki (ur. 1813) i jego rówieśnik — M. Mann (1814) dobiegali do 
sześćdziesiątki; P. Popiel miał sześćdziesiąt trzy lata.

15 J. St. Harbut, M ały R zym ,  T. I, s. 92—102.
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latach z braku prenumeratorów. Najpoważniejszym organem publicys
tycznym ruchu był „Przegląd Lwowski” — zeszytowe pismo dwuty
godniowe (drukujące w odcinkach prace Dzieduszyckiego, liczne arty
kuły Goljana), prowadzące fanatyczną walkę ze wszystkimi rzeczy
wistymi i urojonymi przeciwnikami Kościoła 16.

Ultramontanizm tradycyjnie atakował liberalizm, idee rewolucyjne, 
demokrację, wszelkie formy socjalistycznego kolektywizmu. Szczegól
nie jednak kilka wydarzeń dało powód do ożywionej „kampanii” pu
blicystycznej. W 1860 r. katolicy krakowscy przesłali Piusowi IX adres 
zapewniający o przywiązaniu Polaków do stolicy apostolskiej. Na po
dawanym Krakowianom do podpisu adresie ks. Walerian Serwatowski 
napisał swoją protestację przeciwko doktrynie „politycznej nieomyl
ności papieża”, która m|iała być zaprezentowana w tekście ad resu 17. 
Na polecenie nuncjusza przy Dworze Wiedeńskim ks. Serwatowski 
odwołał w „Czasie” swoje oskarżenie. Adres został wysłany, Pius IX 
podziękował i wtedy ksiądz Walerian napisał Obronę p ra w d y  pośw ię
coną przyjaciołom. Rzecz wywołała burzę protestów w , środowisku 
ultramontańskim, replikował Goljan, oburzał Się „Przegląd Lwowski”, 
brał w obronę Serwatowskiego „Dziennik Literacki”, niejasność sfor
mułowań adresu utrudniała rzeczywiście jego jednoznaczną interpreta
cję i przedłużała dyskusję 18.

Powstanie styczniowe i wyjazd ks. Goljana nieco ostudziły klery- 
kalne nastroje w Krakowie; nie zjednywały również sympatii prote- 
stacje zmartwychwstańców (ks. Kajsiewicza) przeciw irredencie. Wraz 
jednak z ożywieniem politycznym prowincji, wywołanym walką o re
zolucję, rosła również pod koniec la t sześćdziesiątych aktywność for
macji ultramontańskiej. Powód do kolejnej mobilizacji klerykałów dały 
wystąpienia młodzieży krakowskiego uniwersytetu wspierane przez

18 Por. szerzej K. Chłędowski, P am ię tn ik i  — Galicja 1843—1880, T. I, Wro
cław 1951, s. 124 i n.

17 Tekst adresu por. Adres k a to l ik ów  krakow sk ich  i skarżąca go protestacja,  
Kraków 1861, s. 16—17.

18 Por. L is t  ks. Z. Goljana do „Przeglądu L w o w sk ieg o ” w  spraw ie  ks. S e rw a 
tow skiego ,  Kraków 1861. Ks. Walerian nie był jedynym duchownym, który pro
testował przeciw doktrynie ultramontanizmu w  Galicji; zdecydowanie występu
jący przeciw ruchowi organ „mameluków” lwowskich FI. Ziemiałkowskiego — 
„Dziennik Polski” —• po artykule „naszym ultramontanom” (nr 87/18X111869) 
opublikował serię tekstów ks. L. Cisowskiego pod wspólnym tytułem U ltra -  
m on tan ium  w obec  w ia ry  (nr 123, 137, 143—145 — maj 1870 r.) Cisowski atakował 
politykę ultramontanów za zaangażowanie się w  bezzasadny z punktu widzenia 
dogmatyki proces „deifikacji papieża”.
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profesorów: Karola Gilewskiego, Aleksandra Girtlera i dr. Maurycego 
Merunowicza. Szczególne oburzenie budził czyn Gilewskiego, który 
podał młodzieży wydziału lekarskiego do podpisu adres do dr. Dólin- 
gera, autora znanych powszechnie pism skierowanych przeciw teorii 
o nieomylności papieża. Z listem protestacyjnym do rektora Uniwer
sytetu Jagiellońskiego prof. Józefa Kremera wystąpił hr. Piotr Mo
szyński. Ks. Goljan napisał do „Przeglądu Lwowskiego” szereg arty 
kułów pod tytułem  Liberalizm  w iedeński na W szechnicy K rakow sk ie j  19. 
Gilewskiemu udzielono napomnjienia, ujęła się za nim młodzież, prze
rywano kazania ks. Goljana, dochodziło do antyklerykalnych mani
festacji.

Wrogie dla ultramontanizmu nastroje spotęgowała znana sprawa 
Barbary Ubryk, zakonnicy, więzionej przez karmelitanki w zamuro
wanej celi przez dwadzieścia jeden lat (1848—1869). Sensacją przez 
dłuższy okres żyła większość gazet galicyjskich, nawet „Czas” opubli
kował dość wnikliwe sprawozdanie z przeprowadzonej w klasztorze 
wizji sądow ej20. Przez miasto przetoczyła się fala demonstracji, żądano 
wydalenia wszystkich klasztorów z Krakowa, powybijano szyby w koś
ciołach i domach duchowieństwa, doszło do starć z policją i wojskiem. 
Powszechnie przytaczano zdania oburzonego widokiem celi Barbary 
Ubryk biskupa A. J. Gałeckiego. Stronnictwo ultramontańskie opamię
tało się szybko, A. Helcel przygotował Plan protestacji przec iw  adre
sowi żądającemu w ypędzen ia  z K rakow a Zgromadzeń PP. Karmelitanek,  
PP. Felicjanek i OO. J ezu itó w ; uwięzione do czasu sprawy sądowej 
przeorysze usiłowano przedstawić jako męczennice w iary 21. Ultramon- 
tanizm tracił jednak resztki popularności, tym razem wśród opozycjo
nistów Goljana i kleru znaleźli się nie tylko studenci, obóz antyklery- 
kalny został zasilony przez najgorliwiej dotąd popierający Goljana lud 
krakowskich przedmieść — rzemieślników i robotników.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych znaleźli przy
wódcy ruchu jeszcze jednego adwersarza, przeciw któremu zwrócili 
się ze szczególną zaciętością. W 1871 r. „Przegląd Lwowski” wystąpił 
z krytyką utylitarnego, a nawet obojętnego stosunku do religii i Koś
cioła organu krakowskich stańczyków — „Przeglądu Polskiego”. Odpo
wiedział artykułem Józef Szujski, wskazując na bezsensowność two
rzenia „katolickich frakcji” w katolickim narodzie. Replikował Szuj
skiemu ks. Z. Goljan broszurami: Nasi moderanci i ModLfiranci wobec

>» „Przegląd Lwowski”, R. 1, T. II, 1871, s. 112—131.
Por. także J. I. Kraszewski; Rok 1869, Poznań 1870, s. 320—333; także 

szeroko: J. Harbut, M ały Rzym .
81 „Warownia Krzyża”, 1870, nr 1 i 2.
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Kościoła, Narodu i dz ie jow ej  p rzesz ło śc i22. Do dyskusji włączyli się 
demokraci M. Pawlikowski, pracujący w redakcji „K raju” (potem od 
1882 r. w „Nowej Reformie”), opublikował szereg artykułów, polemi- 
zującyc tak z ultramontanizmem, jak i konserwatywnym „moderan- 
tyzmem” 23.

Skłócony niemal ze wszystkimi obóz tracił jeszcze jednego sprzy
mierzeńca. Dla wyjaśnienia tego procesu warto chyba przeanalizować 
głębiej główne principia ideowe doktryny oraz styl przytaczanej w ich 
obronie argumentacji.

III. Głównym celem ultramontanizmu była restauracja znaczenia 
religii i pozycji Kośqioła w świecie, środkiem — integracja kleru 
wokół Rzymu, aktywizacja katolików i ich podporządkowanie waty
kańskiej optyce światopoglądowej. Apostolat świecki miał być drogą 
do realizacji integrystycznej polityki, zmierzającej do penetracji wszel
kich sfer życia społecznego. Religia katolicka i reprezentujący ją Koś
ciół miały posiadać charakter uniwersalny — ponadpaństwowy, ponad
narodowy i ponadparty jny2i. Był to program starannie przemyślany, 
szansa na stworzenie własnego stronnictwa, mogącego w każdym pań
stwie zabezpieczyć interesy i aspiracje Kościoła, była niewielka. Ka
tolicyzm jest powszechny — dowodził Walery Wielogłowski — nie 
potrzebuje on tworzyć partii, tworzy je ten, kto od powszechności 
odstępuje25. Utrzymanie stałego wpływu takiej partii na kierunek 
polityki byłoby trudne, łatwiej było zająć pozycje „poza i ponad” 
politycznymi blokami, a poprzez ich członków-katolików wpływać tak 
na rządzące jak i opozycyjne stronnictwa. Bez względu na zmiany 
u steru władzy Kościół nie tracił na nią swojego wpływu. Problemem 
pozostawało jedynie odpowiednie zdyscyplinowanie „członków kato
lickiej wspólnoty”, które w razie potrzeby mogłoby przeważyć nawet 
więzy partyjnej czy narodowej solidarności.

Ukształtowanie gotowości do przyjęcia takich postaw było zadaniem 
ruchu ultramontańskiego. Katolick — jak dowodziła „Warownia Krzy
ża” — winien „w ra.drobniejszych odcieniach opinii i w wielkich

22 Lwów 1871.
M Najistotniejsze znaczenie miały broszury: U ltram ontanie i moderanci  oraz 

Nasi u ltram ontanie , czyli U wagi nad broszurami: „Nasi Moderanci — ks. Z, Gol-  
jana"  i „Przegrana Francji” ks. Kalinki,  obie wydane w Krakowie w  1871 r. 
Moderantyzm, definiował ks. Goljan jako „przesadę albo manię umiarkowania 
spowodowaną przez egoizm lub przez brak charakteru, lub wreszcie przez na
śladownictwo” (Moderanci wobec..., s. 1).

34 Szerzej por. ks. Z. Goljan, M oderanci w obec  Kościoła...,  s. 9.
25 W. Wielogłowski, Polska w o bec  Boga, Paryż 1846, s. XII.



108 Rett R. Ludwikowski

kwestiach stać przy Kościele” 2fi; wierni, świadomi tej roli, mieli tworzyć 
awangardę katolicką narodu. Polemizujący z tą koncepcją „mode- 
ranci” (z J. Szujskim na czele) i powtarzający ich argumenty w tej 
kwestii demokraci wskazywali, że próba tworzenia quc.f.i-stronnictwa, 
frakcji czy też osobnej „katolickiej formacji” w kraju o zdecydowanie 
katolickiej większości jest bezsensowna, prowadzi jedynie do rozbicia 
jedności narodu i jest, w rzeczy samej, dla jego interesów szkodliwa 27.

Ultramontanie nie ukrywali swojej prorzymskiej orientacji, pod
kreślali jedynie, że między nią a interesami polskimi nie ma żadnej 
sprzeczności. „Katolicyzm polski” — głosił ks. Goljan — ,,to nic in
nego niż katolicyzm rzymski” 28. „Unia” wyjaśniając pojęcie „ultra- 
montanizmu” starała się postawić znak równości między nim a „praw
dziwym katolicyzmem”; nazwa oznaczała (zdaniem autora artykułu 
K ato licyzm  i u ltram ontanizm ) „nie odstępujących od Kościoła ani kro
kiem, wiernych jego nauce i zastawiających się jego prawami, wierzą
cych, że Kościół katolicki jest jedynie prawdziwym Kościołem Chrystu
sowym, że nauka jego nieomylną prawdą Bożą, a postanowienia jego 
są odbiciem woli samego Boga, że ma właśnie od Chrystusa sobie 
nadane prawa, naruszenie których gwałtem, świętokradztwem i roko
szem przeciw Bogu, że rządy tegoż Kościoła należą wyłącznie do Bis
kupów z Papjeżem połączonych, że Ojciec św. ma zwierzchnią nad 
całym Kościołem władzę, za której sprawowanie jedynie przed Bogiem 
odpowiada; tych tedy jedynie prawdziwych katolików i wodzów ich 
Biskupów i kapłanów zła wola lub zmącone pojęcie nazywa ultra- 
montanami i stronnictwem klerykalnym” 29.

Gdyby Kościół ograniczał swoją aktywność do sfery religijnej — 
odpowiadała prasa demokratyczna — można byłoby zgodzić się z tezą
o uniwersalizmie papiestwa, trudno wszakże uwierzyć, by p o l i t y k a  
W atykanu i jego interesy pokrywały się z interesami wszystkich kato
lickich narodowości, co za tym idzie — trudno uwierzyć w rzeczywisty 
patriotyzm zwolenników ultramontanizmu. Jak l a p s u s  słowny — 
podkreślano — wygląda charakterystyka tego ruchu pochodząca spod 
pióra nawet tak wytrawnego publicysty, jak St. Koźmian; cóż ma 
bowiem znaczyć, że „stronnictwo n a  w s k r o ś  p o l s k i e  w kwestiach 
politycznych w i d z i  [...] j e d n a k  nie tyle po europejsku, jak p o 
r z y m s k u ” *.

26 „Warownia Krzyża”, nr 1 i 2, 1870 Kraków.
21 M. Pawlikowski, U ltram ontanie i moderanci,  Kraków 1871, s. 28 i n.
28 Z. Goljan, Moderanci w o b ec  Kościoła...,  s. 33.
29 „Unia”, nr 38 (9X11 1869).
80 M. Pawlikowski, U ltram ontanie  i moderanci,  s. 20 i 23.
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Polski ultramontanizm zrodził się w atmosferze poszukiwań roz
wiązania „sprawy polskiej”, już wszakże w drugiej połowie wieku 
(w okresie szczególnej aktywizacji galicyjskich środowisk klerykalnych) 
poszukiwania te ograniczały się zasadniczo do rozważań nad rolą 
narodowości w boskich planach kierowania światem, dziejową misją 
narodu polskiego, który — jak pisał W. Wielogłowski — „Bóg ukochał 
od wieków, a wybrał spomiędzy wielu [...] postawił jako świecznik na 
granicach północy i wschodu” 31. Galicyjscy ortodoksi powtarzają zresz
tą znane wywody ojców H. Kajsiewicza i P. Semeneńki, nie wnosząc 
wiele do dyskusji między Zmartwychwstańcami a emigracyjnymi me- 
sjan istam i32. Zarzucano w tej sytuacji ultramontanom indyferentyzm 
narodowy, kosmpolityzm, a nawet wręcz brak serca dla własnego 
kraju, oburzano się na Kajsiewicza, który w 1863 r. nazywał stano
wisko polskiego duchowieństwa „błędem umysłów” i narzekał, że 
„naród umiera bezbronnie [...] a jednego dziennika katolickiego w całej 
Polsce nie m a”, przypominano niechlubną rolę, jaką w okresie po
wstania odegrał w Warszawie ks. Z. G oljanss.

Galicyjskie środowiska klerykalne były w rzeczywistości znacznie 
bardziej zainteresowane politycznymi problemami Włoch i papiestwa 
niż własnej prowincji. Jedynie z recenzowanych w prasie katolickiej 
broszur politycznych można wnioskować o orientacji politycznej, do 
której skłonni byliby przyłączyć się ultramontanie na terenie kraju. 
Nie skłaniała do optymizmu polityka Bismarcka wobec katolików 
w ogóle, a wobec Polaków-katolików w szczególności, nie widziano 
także możliwości, by zwalczyć rosyjski „cezaryzm” i zlikwidować 
schizmę nawet kosztem rezygnacji z polskich aspiracji narodowych; 
połączenie natomiast z prawosławną Rosją uważano za niemożliwe**.

81 W. Wielogłowski, Polska w o bec  Boga, Paryż 1846, s. 24—25.
8! Pisałem szerzej o tej kwestii w  artykule: P oli tyczn y  rodow ód s tereo typu  

„Polaka ka to l ika”. Z rozważań nad tradycyjnymi nurtami polskiej kultury po
litycznej, Zeszyty Naukowe UJ — Studia Religiologica z 3 1978 r., s. 29—31.

33 Kazanie „O duchu narodowym i duchu rewolucyjnym ” <29 XI 1849, Paryż) 
oraz List  o tw a r ty  do braci grzesznie sp iskujących  i do braci sz lach ty  n iem ądrze  
u m iarkow an ych ,  w: Pisma H. K a js iew icza ,  Kraków 1872, T. III, s. 82 i n.

84 Por. artykuł G dzie  przyszłość  Polski  — k ilka  słóio do R odaków  z  pow odu  
100-letniej rocznicy p ierw szego  rozbioru Polski, „Przegląd Lwowski”, r. II, 1872, 
T. IV, s. 350 (szczególnie s. 560—562) i n. Artykuł zawiera recenzję dwóch broszur: 
(anonimowej) Do in teligencji ro sy jsk ie j  — Polak  (jako uzupełnienie publikacji 
A  sa M ajes té  l ’em pereur  A leksandre  II, Berlin 1871 oraz K. Krzywickiego, Polska  
i  Rosja  w  1872 r. p rzez  b. członka R ady  S tan u  K ró le s tw a  Polskiego, Drezho 
1872). (Szerzej pojęcie „cezaryzmu” omawia ks. H. C. Manning, C ezaryzm  a k a 
to l icyzm ,  Kraków 1874).
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Po odrzuceniu wszelkich irredentystycznych rozwiązań odzyskania sa
modzielnego bytu politycznego najkorzystniejsza wydawała się orien
tacja austriacka, ewentualnie jakiś wariant programu (opartego na 
planach A. Z. Helcia z 1848 r.) połączenia się z zachodnią i południową 
Słowiańszczyzną pod berłem dynastii habsburskiej3S. Wspominano
o tych możliwościach niejako marginalnie, konkludując zazwyczaj, że 
„nam potrzeba pracy moralnej i materialnej, wewnętrznej równowagi, 
p r a w i e  o b o j ę t n o ś c i  n a  p o l i t y c z n e  e u r o p e j s k i e  
d r a m a  t a.  Jednak tylko sprawa sercem i duszą obchodzić nas po
winna, a tą jest sprawa Kościoła i Jego dostojnego Naczelnika” 38.

Polska upadła — dowodzono — bo nie spełnjiła swoich zadań, nie 
była już zdolna do krzewienia „idei braterstw a”, przestała być rów
nież „ogniskiem wiary”. Polskę zgubił protestantyzm; wszelkie próby 
reform, rozmaite środki, za pomocą których próbowano zmienić poło
żenie narodu, były bezskuteczne, reformatorzy działają bowiem jak 
lekarze, którzy leczą objawy choroby, nie zważając na jej źródła87. 
Wszelki postęp, zarówno ogólny, jak i „w sprawie narodowej”, bez 
pomocy Kościoła byłby bezcelowy. „Gdyby Polacy” — pisał opat 
D. Gueranger — „jedną część tych ofiar, które od lat siedemdziesięciu 
tak szlachetnie ponoszą dla wybicia się na niepodległość, byli obrócili 
na dźwiganie Kościoła, byliby ¡i Kościół u siebie uratowali, i Ojczyznę 
swoją postawili” 38. Ksiądz Jełowiecki kazał wypisywać na ołtarzach 
hasło „służcie Bogu Polacy, a Bóg zbawi Polskę”, idący za tym  wezwa
niem W. Wielogłowski barwnie widział tę chw|ilę: „Potężna jakaś 
ręka” — pisał — „podźwignie w górę miecz Chrobrego, błyśnie nim

35 Gdzie przyszłość  Polski,  s. 656. Na przełomie X IX  i XX w. zbliżony do 
ultramontanizmu J. Moszyński wyprowadzał z głoszonej przez Kościół zasady 
poddania się każdej władzy program trójlojalistyczny. W jego jednak interpre
tacji miał on być etapem w procesie łączenia się ze zjednoczoną przez Rosję 
Słowiańszczyzną. Por. Po 40 latach: Szkic  po lsk ie j  p o l i tyk i  w  chw il i  obecnej,  
Kraków 1902 s. 207; także A. Wielopolski w  ośw ie t len iu  m asońsko-l ibera lnej  
p r a w d y  h is torycznej,  Kraków 1902, s. 124—125, oraz P oli tyka  au str iacko-polska  
w ob ec  m yś l i  p o li tyczn e j A. Wielopolskiego,  Kraków 1884, t. I, s. 48—49, 222— 
223, t. II, s. 318.

36 G dzie  przyszłość  Polski, s. 745.
31 W. Wielogłowski, Polska  tuobec Boga, s. 12—25 oraz 397.
38 Możemy Don Guerangerowi ze strony naszej powiedzieć — oświadczał 

M. Pawlikowski — że gdyby Kościół rzymski, tyle dla naszego prawa narodo
wego i dla Polski uczynił, ile działał przeciwko nam, a nawet spiskował {...], 
wtedy pewnie naród polski byłby wspierał Kościół rzymski”. J. Mazur, M. Pawli
kowski: Nasi ultram ontanie  czyli  uw agi nad broszuram i „Nasi Moderanci” 
ks. Z. i  G., „Przegrana Francji” fes. K alinki,  Kraków 1871, s. 13.
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krzyżowym cięciem, naród zrozumie to hasło i jeden okrzyk «chwała 
Panu» w bój powiedzie, da zwycięstwo — Polskę wróci” 39.

Przekonanie o szczególnej charyzmie, którą Bóg obdarzył Polaków,
i o tym, że ich wyzwolenie będzie efektem odrodzenia moralnego i re
ligijnego, prowadziło w prostej linii do tezy, że każdy Polak winien 
być katolikiem, tezy, która potem (za pomocą nacjonalizmu) posłużyła 
do wymodelowania sylwetki Polaka-patrioty. Posługiwano się tu  naj
częściej opinią Piusa IX, który miał oświadczyć, że „zaledwo Polakiem 
zwać się może ten, co z gorącą miłością Ojczyzny nie łączy nieskalanej 
wiary i przywiązania do religii i uległości dla stolicy świętej” 40.

Z tą też tezą szczególnie gorąco polemizowali demokraci, podobnie 
zresztą jak konserwatywni „moderanci”. Polacy miłują Ojczyznę nie
zależnie od wyznawanej wiary, są wśród nich protestanci, żydzi, a na
w et prawosławni, narodowość nie zlewa się z reljigią. Gustaw Potwo
rowski, długoletni przywódca Polaków w Wielkopolsce — jak przy
pomina St. Szczepanowski — był kalwinem, a to tylko jeden z przy
kładów 41.

Wzrost aktywności galicyjskich kół ultramontańskich przypada na 
okres walki papiestwa o utrzymanie państwa kościelnego w jego do
tychczasowym obszarze oraz formalizowania stosunku W atykanu do 
głównych filozoficznych, społecznych, politycznych i religijnych prądów 
epoki. Wydana w 1864 r. encyklika Quanta cura wraz z dołączonym 
do niej Syllabusem  potępiała szereg twierdzeń ideologii burżuazyjnej, 
określała pozycje papiestwa wobec tez liberalizmu, demokracji, racjo
nalizmu, socjalizmu, komunizmu, potępiała tajne stowarzyszenia, towa
rzystwa biblijne, towarzystwa religijno-liberalne42. W latach trzy
dziestych i czterdziestych XIX w. emigracyjni ultramontanie polscy 
usiłowali swoją „rzymską orientację” osłaniać wywodami nad przezna
czeniem narodu polskiego i korzyściami płynącymi dla niego ze strony 
Kościoła; nie brak tych rozważań i w galicyjskim wariancie, rozwinięty 
jednak w drugiej połowie wieku, odważniejszy wyraźnym poparciem 
ze strony Rzymu, prezentuje on oblicze bardziej otwarte, bezkompro
misowe, szczerze już propapieskie. Na zarzut bezsensowności rozwija-

39 Polska  wobec... s. 451.
40 Nasi ultramontanie... s. 16.
41 St. Szczepanowski, W alka narodu polskiego o b y t  w: Pisma, Lwów 1907, 

s. 40—41; także Nasi u ltram ontanie ,  s. 16. Czyż zresztą — pytano —* w  1863 r. 
w  Warszawie kościoły nie były pełne modłów, „była odwaga i był charakter. 
Ale naród szukał zbawienia w  Kościele, nie w  rozumie, bo tak był nauczony 
przez swoich kapłanów” (tamże, s. 9).

42 Szerzej ¡poi'. K. Grzybowski, B. Sobolewska, D oktryna  po li tyczna  i spo
łeczna pa p ies tw a  (1789—1968), Warszawa 1971, s. 27 i n.



112 Rett R. Ludwikowski

nia specjalnego ruchu religijnego w narodzie tak powszechnie kato
lickim, odpowiadano w Galicji zupełnie otwarcie, że nie ma prawdzi
wego katolicyzmu bez zaangażowania w sprawę papieską. „Gdzież jest 
uczucie brzydzące się niemoralnością, niesumiennością postępowania, 
nie powiem już Wiktora Emanuela, ale reprezentacji całych Włoch” — 
pytał ks. Z. Goljan, nie ukrywając, że ruch jest zaangażowany znacznie 
bardziej w walkę o interesy W atykanu niż narodu polskiego 43.

W tej sytuacji szczególnie gorące dyskusje wywoływała sprawa 
świeckiej władzy papieża na terenie państwa kościelnego i relacji pa
pieskiej władzy duchownej nad światem katolickim do innych wład
ców świeckich. Głównym antagonistą Kościoła — argumentowano — 
był zawsze „cezaryzm”, zakładający „przewagę pierwiastka świeckiego 
nad duchowym”. Prowadziło to do zaprzeczenia wszechwładzy Boga
i wprowadzało człowieka na miejsce najwyższego prawodawcy. Kato
licyzm, dla utrzymania pozycji Kościoła, sądzącego we wszystkich 
sprawach dotyczących „jurysdykcji boskiej”, wymaga bezwzględnie 
niezależności władzy duchownej od świeckiej. Z tych samych wzglę
dów potrzebna jest Kościołowi i papieżowi posiadłość doczesna; jej 
brak przekształciłby głowę Kościoła w poddanego monarchy świeckiego, 
co musiałoby wpłynąć na swobodę decyzji papieskich. Z otrzymywanych 
dochodów ze swoich dóbr papież utrzym uje Kurię i załatwia sprawy 
Kościoła, jest to zresztą — wywodzono — własność (darowana przez 
Pepina i Karola Wielkiego), której nikt z zasiadających na stolicy apo
stolskiej ojców Kościoła pozbyć się dobrowolnie nie może, której też, 
bez naruszenia zasad prawa, odebrać mu nie wolno.

Przeciwnicy utrzymania państwa papieskiego w dotychczasowych 
granicach przypominali, że ludność podległych mu prowincji wypo
wiedziała się za przyłączeniem do Włoch; decyzja taka spowodowana 
była niechęcią Watykanu do wszelkich liberalnych reform, próbami 
nawracania Żydów, słabością fiskalną i finansową państwa papieskiego. 
Demokraci galicyjscy twierdzili, że t'ox populi — v o x  Dei, ultramon- 
tanie odpowiadali formułą omnin pozestas a Deo. Papież jako władca 
świecki ingerowałby w kwestie polityczne, mógł się też stać przyczyną 
starć dyplomatycznych, a nawet zbrojnych. Wojska francuskie stacjo
nujące w Rzymie były w oczach krytyków oczywistym dowodem, że 
sprawa państwa kościelnego inicjuje nowy europejski konflik t44. Na

43 Z. Goljan, Moderanci w obec  Kościoła..., s. 13.
44 J. Mazur, Nasi ultramontanie... , s. 16 i n. Por. także M. Mann, O sprawie

pań s tw a  kościelnego, Kraków 1859, s. 25 i n.; M. Mann, Do sp r a w y  pań s tw a
kościelnego, Kraków 1869, oraz M. Mann, W spraw ie  pań s tw a  kościelnego,
Kraków 1860.
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wet hr. Rayneval, poseł francuski w Rzymie, sprzyjający sprawie wa
tykańskiej, pisał: „Wobec całej przesady skarg szerzonych przeciwko 
rządowi papieskiemu ma on jedną słabą stroną: terytorium  jego zaj
mują obce wojska i zewsząd słychać pytanie, czyli się obejść może 
bez tej pomocy. Każde niepodległe państwo powinno sobie samo wy
starczać i własnymi siłami strzec wewnętrznego bezpieczeństwa” (Me
moriał h r Raynevala posła francuskiego podany h r Walewskiemu mi
nistrowi spraw zagranicznych Francji 14 V 1856). Podkreślano również, 
że Kościół poświęcając swój czas sprawom doczesnym może zaniedbać 
swoje duchowe obowiązki; jak mówili włoscy chłopi: „Kościół chce 
nam dać niebo, a wziąć sobie ziemię” 45.

Obok świeckiego władztwa papież skupia w swym ręku całość wła
dzy duchowej. Władza świecka pochodzi od Boga, zostaje jednak prze
kazana za pośrednictwem społeczeństwa, władzę duchową otrzymuje 
się od Boga bezpośrednio. Ultramontanie dowodzili, że obie te władze 
winny być zasadniczo oddzielone, w sprawach jednak duchownych, 
w szczególności dotyczących wiary ,i moralności, władza świecka musi 
się podporządkować Kościołowi — w tych kwestiach papież jest bo
wiem nieom ylny46. Założona nieomylność miała również swoje kon
sekwencje polityczne, mimo iż ultramontanie zastrzegali się, że doty
czy ona tylko kwestii duchowych47. Mogły istnieć wszakże wątpliwości 
co do granicy dzielącej obie władze, Kościół wtedy byłby jedynym 
autorytetem  mogącym rozstrzygnąć o swojej kompetencji. Powaga 
Kościoła — pisał ks. H. C. Manning — „która sama tylko może okreś
lić granice swego obowiązku, jest bezwzględną, gdyż nie zależy od 
nikogo, gdyż z nadziemską pewnością ma wiarę sobie powierzoną” 48. 
Prawem do „samookreślenia granic” władzy duchowej posługiwali się 
ultramontanie dość elastycznie, szermując nim szczególnie w zaprezen
towanej wyżej dyskusji dotyczącej państwa kościelnego. Dowodzono, 
że papież sam jedynie ocenić może słuszność lub niesłuszność istnienia 
posiadłości Kościoła, decyzje w tej sprawie miały mieć bowiem aspekt

46 J. Mazur, Nasi ultramontanie.. .,  s. 19.
49 Ks. H. C. Manning, C e za ryzm  a katolicyzm ,  Kraków 1874, s. 29.
41 Zakres papieskiej jurysdykcji usiłowano interpretować możliwie najsze

rzej, w  sposób często uchybiający zasadom logiki i przypominający do złudzenia 
sławny wywód ontologiczny Anzelma z Aosty. „Dwa pojęcia: nieomylności 
i nadużycia wykluczają się społem” — rozumowano — „Kto nadużywa, ten jest 
widocznie omylny”. Decyzje nieomylnego papieża muszą być słuszne, nie może 
on nadużyć swojej władzy, gdyż byłby po prostu — omylny („Przegląd Lwowski”, 
z. 1 (1 I 1871 r., s. 529).

4B C eza ry zm  a ka to l icyzm ,  s. 30.
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moralny, a nie polityczny czy p raw ny49. „Czy jest” — pytał w odpo
wiedzi M. Pawlikowski — „jakakolwiek kwestia ludzka: polityczna, filo
zoficzna, historyczna, przemysłowa, literacka, estetyczna itd., a nawet 
medyczna czy przyrodnicza, która by nie była zarazem obyczajową, 
skoro jest ludzką” 50, zasada oddzielenia obu władz przy takiej 
interpretacji prowadziłaby w prostej linii do hierokratycznych kon
sekwencji.

Ultramontanizm nie ograniczał się jedynie do obrony religii i na
ruszonych pozycji Kościoła, atakował również wskazanych przez Wa
tykan „przeciwników”. Postęp — dowodzono — nie wypływający z tra 
dycji, teraźniejszość — bez związku z przeszłością, zmiana — nie bę
dąca kontynuacją są wynikiem wiary człowieka, iż może naprawić 
samoregulujące się dzieło Boże. W ten sposób wszystkie idee rewo
lucji będące efektem XVIII-wiecznego racjonalizmu muszą się prze
kształcić w swoje przeciwieństwa. Wolność, bezwzględnie rozumiana, 
przekształca się w samowolę i przez to w istocie w niewolę ludzi, 
równość bezwzględna jest „chimerą i fikcją”, braterstwo jest zasadą 
słuszną, nie ma go jednak poza Bogiem i organizacją kościelną 51. Czym 
jest w tej sytuacji tolerancja, jak nie „poszanowaniem fałszu”. Należy 
odróżnić tolerancję polityczną od dogmatycznej; można tolerować ludzi 
żyjących w „błędzie”, starając się roztoczyć nad nimi opiekę, nie można 
jednak uznawać teorii, co do których wiadomo, że są nieprawdziwe — 
te należy zwalczać z całą stanowczością i energią 52. Oprócz liberalizmu 
ze szczególną gorliwością zatakowano socjalizm, oskarżany o ateizm 
i fałszywe idee kolektywizmu. „Wspólność, nie poprzedzona jednością 
duchową” — pisał W. Wielogłowski — „ale wzięta bezwzględnie jako 
składka dóbr materialnych, jest także niedorzecznym marzeniem, bo 
jest napaścią na prawa osobiste” 53. Jedynym lekarstwem chroniącym 
przed chwytliwymi hasłami tych „fałszywych” nurtów było „powrócić

48 Zgodnie z takim rozumowaniem wszystkie sfery życia mogły być oce
niane z punktu widzenia moralnego: „Jakkolwiek zatem papież nie posiada 
nieomylności filozoficznej” — pisał ks. Z. Goljan —i „nieomylnym jest przecież,
gdy jako stróż wiary ostrzega Kościół o błędach tego lub owego systematu  
filozoficznego i Kościół cały tę nieomylność w  nim uznaje, gdy wyroki jego 
jako obowiązujące powszechnie przyjmuje”. Z. Goljan, Baczność ka tolicy ,  Kra
ków 1860, s. 46 oraz 54—55.

50 M. Pawlikowski, L itera tura  jezu icka w  K rakow ie ,  Kraków 1873, s. 44.
51 W. Wielogłowski, Polska w obec  Boga, s. 429—431.
62 Ibidem, s. 242, 249; także ks. Z. Goljan, Moderanci w obec  Kościoła... 

s. 33.
53 Ibidem,  s. 431
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do najściślejszej jedności z Kościołem, i to bez spekulacji, ale z serca 
i z uczudia religijnego” 54.

Ultramontanizm nie, był potężnym ruchem ani wiodącym nurtem  
w polskiej myśli politycznej XIX wieku, nie był jednak również efe
merydą, której rolę można by pominąć milczeniem. Był do pewnego 
stopnia sprzymierzeńcem, w pewnych zaś wypadkach zaledwie trud 
nym partnerem  konserwatyzmu. M. Pawlikowski uważał stańczyków- 
moderantów i ultramontanów za ryw ali55. Z pozycji demokratów były 
to jedynie dwa odłamy tego samego ugrupowania politycznego56, sami 
ultramontanie traktowali swój atak na „moderantyzm” stańczyków 
jako walkę z konkurencyjnym jedynie (nie wrogim jednak Kościołowi) 
„utylitarnym ” modelem katolicyzmu. Autorzy Teki S tańczyka  nie wi
dzieli w klerykalizmie galicyjskim rywala politycznego, który mógłby 
zagrozić ich stopniowo wypracowywanym pozycjom, doceniali nie
wątpliwie sankcję religijną, którą Kościół opatrywał ich światopoglą
dowe zasady, zdawali sobie również sprawę, że ultramontanizm mobi
lizuje przeciw sobie pewną część antykonserwatywnej opozycji jak 
również liberalną opinlię publiczną. Na tym  tle zachowawcze koncepcje 
stańczyków wypadały niemal „postępowo”. Z drugiej jednak strony, 
adwersarze zachowawczego obozu przenosili zarzuty kosmpolityzmu ze 
swoich ultramontańskich przeciwników na całość konserwatywnej for
macji. Obawiano się również, że fanatyzm religijny i bezkompromiso- 
wość klerykałów może wywołać eskalację radykalnie lewicowych na
strojów społecznych. Stąd próba polemiki, którą ultramontanie potrak
towali jako wyzwanie rzucone „ortodoksyjnemu” katolicyzmowi.

Ultramontanizm odegrał istotną rolę w rozwoju ruchu katolickiego, 
wypracował argumenty podbudowujące integrystyczny model polityki 
Kościoła, argumenty rozbudowane w późniejszym okresie przez Akcję 
Katolicką. Polski wariant tego ruchu wykorzystał kultywowane w kul
turze politycznej przekonania o związku polskości i katolicyzmu — 
wzbogacił je tezą, że związki te wynikają nie tylko z tradycji, z roli, 
jaką odegrał Kościół w kształtowaniu się polskiej kultury, ale przede 
wszystkim ze „szczególnej charyzmy” danej narodowi polskiemu przez 
Boga. Sięgano do tej argumentacji wielokrotnie, w rozważaniach nad 
„polskim charakterem narodowym”, nad „duchem narodu”, wyko
rzystywała jej efekty narodowa demokracja w konstrukcji modelu Po

51 Ibidem ,  s. 437.
w U ltram ontanie  i moderanci, s. 28.
56 Demokraci uważali, niesłusznie zresztą, że stronnictwo ultramontańskie 

jest w  Galicji bardziej magnackie niż kościelne, że klerykalizm jest tylko sztan
darem skrywającym partykularne interesy frakcji arystokratycznej, ib idem,  s. 8.
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laka-katolika, zaprezentowanego wraz z jego wszystkimi politycznymi 
konsekwencjami w okrąsie ożywionego dialogu partii z hierarchią ka
tolicką.

R e tt  R. L u d w ik o w sk i

L’ULTRAMONTANISME EN POLOGNE — LE DÉVELOPPEMENT DU 
MOUVEMENT ET LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA DOCTRINE

R é s u m é

Dans cet article, l’auteur soumet à l’analyse certains courants idéologiques 
au sein de l ’Église polonaise dans la partie sud du pays, dite Galicie, et qui, 
dès 1867, avait obtenue une autonomie notable dans le cadre de la monarchie 
austro-hongroise. L’ultramontanisme galicien fut une version locale d’un mouve
ment dont l ’origine, à l’échelle européene est à chercher dans le conflit entre 
les attitudes rationalistes et anticléricales engendrées par le Siècle des Lumières, 
et le Romantisme ém otif de la première partie du XIXe siècle. En Galicie, ce 
mouvement revêtait une tendance jugée généralement conservatrice surtout 
par les m ilieux de la gauche politique et sociale au début du X X e siècle, qui 
accusait les m ilieux conservateurs de s’inspirer de certains motifs de ¡’ultra
montanisme dans leurs idées historiosophiques concernant le sort et l ’avenir 
de la Pologne.


