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[k.1-2] 

Szanowny Panie 

W Warszawie być nie mogę aż po Zielonych Świątkach. 

Jestem tu w strasznych obrotach. 

Czepili się mnie Xsięża niby za to, żem ich w moim artykule zrobił Rewolucjonistami!1 

Więc – [słowo nieczytelne] jeden z nich zwalił na mnie w Warsz[awskim] Dzienniku2, jeszcze w N. 

25 cały ciężar i manifestacji 1861 i 1862 r. i powstania 1863 r. 

Odpowiedziałem na to w NN Dziennika – 51, 52, 54, 58, 61, 62, 63, powołując się na dowody, jakie 

przytoczyłem.  

On przygotował duplikę, złożoną z wyjątków moich kazać i z listów prywatnych, w których zresztą 

nic strasznego nie było, że przez 30 lat byłem zapalonym Rewolucjonistą. 

Warszawski dziennik duplikę tę umieścił, ale jej autor x. Śmigurski podobno ją posłał do gazet 

petersburgckich. Czekam nuże na tę duplikę – co to tam będzie?  

Fakt skandaliczny, a dla mnie jeśli nie niebezpieczny to przynajmniej straszliwie bolesny.  

Skandalem tym jestem jak wielkim odłamem skały przygnieciony.  

Aby rzeczy nie rozmazywać, więcej próbowałem jeszcze przed moją repliką porozumienia. 

Pojednawczych środków – próbowałem 3 razy. Nie powiodło mi się.  

Mój adwersarz pisze się – [dwa słowa po rosyjsku, nieczytelne]. To jest zręczność nieprzyzwoita.  

Kurczę się przed kulą wielką. Przed tym wielki krzyżem, a raczej pod tym krzyżem. Ale mózg mało 

nie wystrzeli z czaszki, serce mało że nie pęknie.  

Przeciwko wierze nie zgrzeszyłem, a co do listu – pisałem o przeszłości, nie o obecnej chwili. 

Dwakroć robiłem objaśnienia w Dzienniku, że ani na myśli miałem oskarżać duchowieństwo. Że tylko 

pobieżne czytanie mego artykułu, nieuwaga na to, iż na samym początku „oskarżenia niemieckich 

gazet” nazwałem oburzającym i obmierzłym fałszem – mogła dać powód do złego zrozumienia mojej 

myśli. Ale to mi nie pomogło.   

                                                             
1 Chodzi o Otkrytoe pismo ultramontana-katolika i polyaka k redaktoram russkih i polskih zhurnalov, Warszawa 
1885.  
2 Warszawskij Dniewnik, oficjalne czasopismo Królestwa Polskiego publikowane najpierw w języki polskim i 

rosyjskim a od 1870 r. głównie w języku rosyjskim, [Hasło:] „Warszawskij Dniewnik”, [w:] Słownik 

encyklopedyczny Brockhausa i Efrona, t. VA, s. 561. Sankt Petersburg 1892, 



Zwyczajna to rzecz u nas, że skoro się kto odezwie z myślą historyczną lub nawet [słowo nieczytelne] 

inną, niż  [słowo nieczytelne] (?!) narasta przekonanie naiwne – bierze się kamieniem w łeb, i z pola 

się schodzi.  

Przejście to całe targa mną jak żółta febra, bo mi idzie o  skandal, o żenadę, o [słowo nieczytelne]  

wpływu mego artykułu na Sfery Rządowe.  

Każdy a każdy Rządu jest podejrzliwy, gdy coś na niego z polityki zrzucają. I francuski i pruski i 

każdy [słowo nieczytelne], są podejrzliwie, bo muszę być czujne.  

Nuż o mnie Rząd pomyśli [dwa słowa po rosyjsku, nieczytelne], to iż gubionym być mogę. 

Nigdy w życiu nie należałem do żadnego spisku. W młodości byłem patriotą jak cała ówczesna 

młodzież. Historii nie umiałem, jak później własną nauczyłem się pracą. Ale gdy [dwa słowa 

nieczytelne]  mój adwersarz (z wykradzionych mi przez kogoś dawniej jeszcze kazań) cytuje, i z 

wyjątków z jakichś listów prywatnych – jest nad czem pomyśleć. 

Niechże Sz. Pan cierpliwie czeka do tego dnia Zielonych Świątek. A jeśli mnie choroba jakaś nie 

zwabi – bo na serio tego się obawiam – to może będę zdolny by pomówić. 

A ileż podejrzeń na mnie rzucają ?! 

I to rzecz zwyczajna. Czasami hr [nazwisko nieczytelne] także zarzuty robiono, a Szujski3 umarł po 

[słowo nieczytelne] cierpień, gdy  do Reichenhall przysłano mu obelżywy paszkwil. X. Kalinkę4 

nazwano Kalinkoj, a Wielopolskiego5 [słowo nieczytelne] ruskim. Taka nasza opinia publiczna ! 

Ściskam serdecznie 

Sługa Życzliwy 

Domagalski  

Ten list pisałem konfidencjonalnie – proszę go spalić po przeczytaniu 

Kielce 18 maja 1885 

                                                             
3 Józef Szujski, urodził się w 1835 r. a zmarł 1883 r, polski historyk i publicysta, należał do środowiska 

krakowskich konserwatystów, był współtwórcą krakowskiej szkoły historycznej, która badała między innymi 

niepowodzeń Polaków w zabiegach o niepodległość; Wierzbicki A., Poczet historyków polskich. Historiografia 

polska doby podzaborowej, Poznań 2014, s. 103. 
4 Ks. Walerian Kalinka, urodził się w 1826 r. a zmarł 1886. Był polskim duchownym i historykiem i publicystą, 

należał do środowiska konserwatystów krakowskich, był także jednym z twórców krakowskiej szkoły 

historycznej. W swoich badaniach analizował wewnętrzne przyczyny upadku Polski. 
5 Autorowi mogło chodzić zarówno o margrabię Aleksandra Wielopolskiego jak i jego syna, Zygmunta 

Wielopolskiego.  Aleksander Wielopolski urodził się w 1903 roku w Sędziejowicach a zmarł w 1977 w Dreźnie, 
polski polityk konserwatywny, zwolennik polityki ugodowej wobec caratu. W następstwie liberalizacji kursu 

polityki w Królestwie Polskim po wojnie krymskiej w marcu 1861 roku został dyrektorem reaktywowanej 

Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W zamian za lojalność wobec władz 

rosyjskich miał zamiar uzyskać zgodę cara Aleksandra II na reformy i częściowe przywrócenie Autonomii 

Królestwa. W 1863 w celu powstrzymania działań Polaków zmierzających do wybuchu powstania styczniowego 

z Rosją wprowadził nowe zasady poboru do wojska rosyjskiego,  tak zwaną „brankę”. Spowodowany przez 

„brankę” szybszy wybuch powstania doprowadził do klęski polityki Wielopolskiego, który 1863 roku opuścił 

kraj i resztę życia spędził w Dreźnie. Po śmierci Aleksandra Wielopolskiego kontynuatorem jego polityki orz 

filarem polskich kół ugodowych był jego syn, Zygmunt Wielopolski (1863–1919).  



[k.3-4] 

Szanowny Kochany Panie  

Dni temu dziesięć, jak wróciłam od mojego brata u którego w Radomiu przebyłem cały marzec. Tam i 

[dwa słowa nieczytelne]  

Brat mój przybył do Warszawy w pierwszych dniach marca – a widząc, żem chory, zabrał mnie do 

siebie.  

Stało się za miłosierdziem Bożem, że Doktor radomski, pan Piątkowski wybudziwszy mnie starannie, 

skuteczne środki przepisał. Uznał, że zawrót głowy pochodzi z zastojów krwi w osadzie krzyża. Zrobił 

mi więc masaż – na brzuch i na krzyżu a wewnątrz przepisał zielony poranek,  czyli [trzy słowa po 

łacinie] : - kwiat siarki (flus sulphuris), anyżek, liście laurowe z żywicy oczyszczone. Od tych 

środków zaczęło mi się polepszać, zawrót głowy coraz malał aż ustąpił zupełnie, a klin który mnie 

ciągle dławił na dudku sercowym znikł do cała. Szkoda tylko, że żołądek jeszcze słabo trawi, ale 

Doktor zrobił nadzieję, że i to się z czasem poprawi przez wodę kar[…]udzką. 

Doznawszy takiego polepszenia, wróciłem do Warszawy, i zaraz też złożyłem wizytę Sz. Pani 

Dobrodziejce
6
, która nic nie wiedziała o tem, żem był chory i że tu na świętach nie byłem. Naturalnie, 

że i święcić na Wielkanoc nie mogłem, bo świętowałem w Radomiu.  

Dowiedziałem się od Pani Dobr[odziejki], że kroi się na to żeby Szanowny Pan7 został w Petersburgu 

przy redakcji „Kraju”, który przemieni się na gazetę codzienną. Ta przemiana stałaby się pożądaną dla 

ogółu – gazeta codzienna zyskałaby w Królestwie dużo prenumeratorów, boć gazety tutejsze nie 

bardzo bogatą treść podają. W Petersburgu jakoś to idzie łatwiej, a wiadomości dotyczące naszych 

interesów wcześniej i obszerniej byłyby drukowane i omawiane w „Kraju”8. 

Daj Boże kochanemu Panu dobre zdrowie do pracy, na której dużo zyskałby ogół. Lojalny pogląd na 

rzeczy tak dawno Szan[ownemu] Panu właściwy, wydałby owoce, otwierałby oczy społeczeństwu, 

które patrzy ale jeszcze nie widzi dobrze i drogi jakiejby się trzymać powinno nie dostrzega. A 

przecież smutne doświadczenia powinnyby nas rozumu politycznego i lojalnego taktu nauczyć. 

Jednakże nie sporo idzie w tej mierze, bo zaślepiać się, trudności przeoczać, na pożytku źle baczyć – 

jest to nasza narodowa od kilku już wieków przywara. [Słowo nieczytelne] na to, ogółem kierować 

byłoby bardzo na dobrze. My rządzimy się sercem i tylko sercem, a żyć trzeba i rozumem i sercem, 

                                                             
6 Bronisława Róża Przyborowska z domu Blum Urodziła się w 1844 roku w Warszawie w rodzinie katolickiej  

jako córka Teodora Bluma i Sabiny Mullerowej. W 1872 roku poślubiła luteranina Walerego Przyborowskiego z 

którym miała pięcioro dzieci – Stefana Ksawerego, Jana Stanisława, Zygmunta Mariana, Zofię Teklę i Marię, 

która zmarła od razu po porodzie. Zmarła w 1899 roku w Warszawie. Małżeństwo Przyborowskich mieszkało w 

Warszawie pod adresem Podwale 2. Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, Księga małżeństw parafii św. 

Jana w Warszawie, 1972, akt nr 8; tamże, 1903, akt nr 142; Księga urodzeń parafii św. Jana w Warszawie, 1873, 

akt nr 244; tamże, 1874, akt nr 292; tamże, 1883, akt nr 91, tamże, 1886, akt nr 97; księga zgonów parafii św. 

Jana w Warszawie, 1899; akt nr 195.  
7 Walery Zygmunt Lucjan Przyborowski urodził się w 1845 roku w Domaszowicach nieopodal Kielc. Urodził 

się w rodzinie księdza katolickiego który dokonał konwersji na luteranizm. Przyborowski był pisarzem, 

historykiem i uczestnikiem powstania styczniowego. Największą popularność zyskał jako autor powieści 

historyczno-przygodowych, w latach 1885–1886 redagował pismo „Chwila” w którym propagował idee 

ugodowe wobec Rosji.  Zmarł w 1913 roku w Warszawie.  
8 Polski tygodnik społeczno-polityczny o charakterze konserwatywnym wydawany w latach 1882–1909 w 

Petersburgu; Kidzińska A, „Obrona bytu”. Wczesne poglądy polityczne ugodowców z Królestwa Polskiego w 

świetle petersburskiego „Kraju” (1882–1896) , Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, t. 56, 2001, s. 

55-82; Kmiecik Z., "Kraj" za czasów redaktorstwa Erazma Piltza, Łódź 1969.  



kombinować ich z zastanowieniem – ale broń Boże żyć sercem bez rozumu. To tyle, co by kto chciał 

chodzić na rękach, nie nogami. Jakaż to długa litania naszych błędów politycznych, najszkodliwszych 

omyłek, a wszystkie zawdzięczamy serdecznym zapałem serca, bez udziału rozumu. Próbował 

kochany Pan „Chwilą”9 wyleczyć nasz ogół. 

Nie udało się w Warszawie ale udać się może w Petersburgu. Pamiętam jak się kochany Pan odezwał 

w „Chwili”: Przy Tobie idziemy najjaśniejszy Panie! – a do tego hasła dodać jeszcze słowa – z Wami 

Rosjanie, jako naród z bratnim narodem – boście Wy bez Solferinów i Sadowych (jak się wyraził 

Henryk Lisicki) byli dla nas tysiąc razy szlachetniejsi niż Niemcy pruskie i austriackie  - w słowach 

takich powiedzielibyśmy rzetelną historyczną prawdę. I prawda niezawodnie pomogłaby nam, tak jak 

znowu jej zapominanie, uparte przeoczanie, nieobliczone przyniosło nam szkody. 

Rozumie się, że nie od razu hasło owe w Kraju wydzwonić by można, ale po uprzednim 

przygotowaniu ogółu  - zajaśniałaby ku temu szczęśliwa pora.  

Przysiadam [słowo nieczytelne] nad panowaniem Stan[isława] Aug[usta] Poniat[owskiego]. Za parę 

miesięcy przy Bożej Łasce rzecz wykończę i staje mi na myśli, czy nie drukować tej pracy w 

Petersburgu  - dlatego że tu może cenzura sprawi trudności i bez dania nawet racji rękopis do akt 

swoich schowa. ……. że tam nic nie będzie obraźliwego dla Domu panującego …….. .  Chwała, że 

głównie Austria i Prusy, a nie on zabagnił byt starej Polski. Jednakże, jeśli nie dla tej naturalnie myśli, 

to z jakiegoś innego powodu prezes Jankulio10 może stanowić przeszkodę, boć już raz rzekł do mnie – 

„po co pan piszesz o tych rzeczach? Są o tem książki ruskie, niech te wasz ogół czyta”. Niechno 

kochany Pan wymiarkuje, jak postąpić? Czy dałoby się w Petersburgu pracą moją drukować? Jaki jest 

stosunek warszawskiej cenzury do głównego Zarządu prasy w Petersburgu? Tam sądzę Rosjanie są 

dla nas daleko lepsi i życzliwsi, rozumie się, bylebyśmy naszych pozbyli się historycznych fałszów. 

Mnie się nasze położenie nie wydaje pesymistyczne. Austria i Prusy nie mają nam nic do dania, a 

Rosja? – magnat największy w Europie! Magnat każdy ma pociąg do postąpienia po magnacku, byle 

go nie obrazić i nie knuć przeciwko niemu. Albom ja wariat, albo może i rzetelnie w sedno trafiam, że 

do Rządu byle przemówić lojalnie a szczerze, a do narodu po bratniemu, to dałby zaraz Bóg, że Rosja 

z magnacką szlachetnością postąpiła by z nami. Ale wara od spisków, od powstań, wara od warczenia 

na Rosjan, wara od marzeń o niezależności, bo właśnie tem giniemy i bodaj czy nie zginiem do cała.  

Byleśmy uznali prawdę dziejową i nie mieli separatystycznych dążeń. Magnaci tysiąc razy jako 

magnaci staliby się lepsi dla nas o północy, niż Niemcy pruskie i austriackie o południu choćby 

najpogodniejszym.  

Jest w kolegium R[zymsko] kat[tolickim] prałat Tomkowicz11, z Żytomierskiej diecezji, który lat 

temu 40 mieszkał w Kielcach czas jakiś, w charakterze kapellana wojskowego. Niezmiernie go 

kochałem, byliśmy z sobą na Ty, prawie co dzień doń zachodziłem, gaworzyliśmy po kilka godzin, 

                                                             
9 „Chwila” była czasopismem warszawskim redagowany przez Walerego Przyborowskiego w latach 1885-1886. 

Nie należy jej mylić z „Chwilą”  która wychodziła w Krakowie przez dwa miesiące, od 1 stycznia do 31 lutego 

1864 r. w miejsce zawieszonego Czasu; Szwarc A., Nieudana inicjatywa ugodowa: „Chwila” Walerego 
Przyborowskiego (1885-1886) i jej program), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, 1987, 26/3, 27-54.  
10 Iwan Konstantinowicz Jankulio, prezes Warszawskiego Komitetu Cenzury w latach 1887-1894. Tobera M., 

Cenzura czasopism w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, w: „Przegląd Historyczny” 80/1, s. 41-

67. 
11 Józef Tomkowicz, urodzony  w 1828 roku, święcenia kapłańskie przyjął w roku 1852 a zmarł 

najprawdopodobniej w 1892 roku. Kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, magister studiów teologicznych i asesor 

kolegium rzymskokatolickiego, archidiakon łuckiej kapituły katedralnej  oraz proboszcz Ołyka (dzisiejsza 

Ukraina) w latach 1860-1892. Kawaler orderu św. Stanisława II klasy i orderu św. Andrzeja III klasy; Dioceses 

Luceoriensis et Żytomiriensis nec non Ecclesiae per Podoliam anno 1886, s. 97.  



czasem dobrze i ku północy. Kocham go i dziś, ale któż wie, jaką wlali weń opinię o mnie? Niech 

kochany Pan złoży mu wizytę – on bardzo miłe wrażenia z Kielc wyniósł, przyjmie pana serdecznie. 

Niech drogi Pan pozdrowi go ode mnie, i zwróci jego uwagę jakich uprzedzeń jestem ofiarą. 

Naturalnie, jak skoro p[rałat] jest na mnie zły o sponiewieranie (zasłużone!) Sołtyka – dziada jego 

bratowej (żony p. Pawła) i o sponiewieranie (takoż zasłużone) arystokracji w mojej broszurze „prawdą 

nie fałszem”. To wszyscy serwiliści duchowni najpodlejszego ze mnie robią człowieka. A przecież te 

osły patrzą na to, że nie jestem tu [brak dalszej części listu] 

[List wysłany po 1886 roku] 

 

[k. 5-6] 

Szanowny Panie  

Czy mam wierzyć oczom? ….. 

W kurierze porannym wyczytuję, że „Chwila” pod redakcją pańską ma wychodzić od 1. października!  

Widzę, że znalazł się nakład ?! 

A jam myślał, że się wszystko zaprzepaściło, zwłaszcza po moim otwartym liście ultramontana 

Tak mi powiedziały poważne usra za moją ostatnią bytnością w Warszawie! 

„Nikt z katolików nie jest wdzięcznym x. kanonikowi za jego list otwarty ultramontana!” 

Brzmiały mi jeszcze w uszach te wyrazy jakimś dzikim metalicznym poświstem, powiem nawet że 

grzmotem, gdym się z Sz. Panem spotkał na Miodowej ulicy niedawno. 

Ktoś znowu drugi rzucił mi do uszu słowo, żem wystąpił: - „jako nieprzyjaciel Kościoła i wiary!” 

Ktoś trzeci dopowiedział, „bij się pan w piersi kamieniem”. 

Małom nie oszalał, toć przecież trudno, żebym brał na kieł, i mówił do siebie: oni głupcy, jam tylko 

mądry!  

Znowu odwiedził mnie czwarty, i rzekł: „wszystko prawda, lecz za ostro, za bardzo bezwzględnie! 

Musisz się rehabilitować” 

A jakie anonimy otrzymałem?! 

Doprawdy, że ukryć się było pod ziemię nie dążyć 

Anonimów było tylko dwa – jeden od zamaskowanego [Janickiego] , osnuty na naszych najgrubszych 

uprzedzeniach historycznych.  

Drugi anonim od kapłana, wołający na mnie wyrazami: „Wyklęty!” 

I znowu jeszcze ktoś rzekł do mnie: 

„X. kanonik jakiś jeden przeciwko wszystkim!”  



Mało było zwariować. Ze mi mózg nie wystrzelił, że mi serce nie pękło, że krew z żył nie trysnęła na 

wierzch przez skórę, że się żółć nie rozlała po całym organizmie. Chyba cud Boży! I niech będzie co 

chce, wierzę że Cud Boży!  

Już i u Sz. Pana być nie śmiałem.  

Wyjechałem co prędzej z Warszawy, z serce poszarpanem na sztuki, z zarzewiem pod skórą, z 

pożarem w mózgu. 

Udałem się na wieś do brata.  

I dziś, 4 sierpnia we wtorek, czytam o „Chwili” w gazecie porannej! 

Jechałbym natychmiast do Warszawy widzieć się z Sz. Panem, ale już mnie gorączka myśli i uczuć, 

przekonań lubo opanowanych dość napiekła, nasmażyła, jak na patelni rozpalonej o czerwona. 

[Więc] się wstrzymuję. Jeśli Sz. Pan zawezwie aby mi zadyktować służbę dla „Chwili” – stawię 

sięchoć na dzień jeden lub dwa.  

Czekam [więc] na rozkazy!  

Miałby prośbę. Gotów jestem napisać sam przez list, krytykę mego listu otwartego, jeśli się to zda na 

co i jeśli Sz. Pan uzna to za stosowne.  

Co więcej pisać? Dasz mi Sz. Pan rozkazy, pisać będę pod anonimem – goło, bez nazwiska. Styl 

odmienię. 

U nas trzeba [słowo nieczytelne] głaskać, karmić słodyczami, pieścić, a i tak [jemu] rzecz zawadza. 

Ho! Ale to iście Opatrzność Boska, że „Chwila” ukaże się! 

Mam do poddania projekt – [trzy słowa nieczytelne w języku francuskim]   

Odezwa do Biskupów, aby zalecili gazetę duchowieństwu. Znam styl duchowny [słowa nieczytelne w 

języku francuskim]. Przewiduję, że prenumeratorów liczba musi być znaczna. 

Do Biskupów odpowiedniemi wyrażeniami trafić nie tylko łatwo, ale się pewno trafi.  

Zawołaj, że mnie Panie Szanowny, rozkaż, a po służbie się stawię. Przedmiot ten omówimy. Rzecz 

zredaguję. Sz. Pan poprawi, ujmie coś, doda coś, a otwarcie na duchowieństwo da prenumeratorów 

kilkuset od razu. Duchowni wpłyną na dwory szlacheckie.  

Lecz dobry Panie! Nic przeciwko Kościołowi, bo sprawę się przegra zaraz na progu – nie doszedłszy 

do [kratek].  

Jam tu na lekarstwach, ale natychmiast w drogę się wybiorę, skoro Sz. Pan rozkaże, jeśli się na co 

przydam.  

Adres mój taki i tylko taki: 

Wielmożny Domagalski  

Stacja kolej żelazna Iwangrod[zkiej] – Dąbrowskiej 

Jedlnia 



Przesłać [słowo nieczytelne] do Jedlni do dworu. 

Za trzy dni będę w Warszawie, tymczasem ściskam serdecznie, pisząc się Szanownego Pana 

gotowymi na rozkazy sługą 

x. Domagalski 

Jedlnia 4 lipca 1885 r.  

 

[k.7-8] 

Szanowny Panie 

Już się jako tako uplanowałem w Łodzi. Teraz najuprzejmiej upraszam o polecenie aby expedytura 

Redakcji wysyłała mi Chwilę pod takim adresem  

Канонику Домагальскому 

Лодзь 

Вь Канморю Людовика Мейера  

Ретриковской Улицю12 

A ponieważ tam podobno prenumerują Chwilę, więc można będzie raz jakoś łączyć dwa exemplarze. 

Przegląd katolicki wydrukował z sympatią artykuł pański o seminariach. Z serca winszuję, bo to zrobi 

Gazetę popularną.  

Ale drogi Panie, strzeż się Pan mocno wyrażeń krytycznych dla wiary – bo to Gazecie zaszkodzi.  

Wszak Pan wie bardzo dobrze – ile Gazet Warszawskich nie bardzo [słowo nieczytelne] pobożnością, 

a jednak ani słowa tam krytycznego nie napotka się nigdy. Np. Gazeta Warszawska.  

Czy tam co nie było od Markiza13?  

List napisałem dosadny. Między innemi wyrażeniami były takie: 

„że jest [słowo nieczytelne] to nie dla tego, aby tak koniecznie być musiało ze strony Rządu, ale 

dlatego, że się nie pracuje na to iżby było mniej [słowo nieczytelne], co od narodu zależy. Boć 

Francuzi axiomatycznietycznie  powtarzają:  

Il n'y a pas de gouffre que la politiąue ne saurait niveler14  

Chaque nation a la gouvernement qu’elle merite15 

                                                             
12 Ros. Kanonik Domagalski, Łódź, w kantorze Ludwika Mejera, Ulica Piotrkowska (tłum. K. M) 
13 Tj. Zygmunta Wielopolskiego 
14 Nie ma przepaści której by polityka nie umiała zasypać (tłum. K. M) 
15 Każdy naród ma rząd, na jaki zasługuje (tłum. K.M) cytat autorstwa Josepha de Maistre 



Od czasów ongiś Dziennika porannego pierwszą jest Chwila, która z zasady lojalności politycznej 

wychodzi, w myśl śp. Margr[rabiego] Alexandra, wielkiego męża stanu trafiając.  

Chwila oddziaływa na cały naród, oczyszczając jego wadliwe pojęcia. Upadek Chwili sprowadzi 

straszną kompromitację narodu wobec Rządu. Zasłuży się Jw. Pan krajowi, i wielkiemu Ojcu, jeżeli 

Chwilę poratuje. 1000 rubli postawi ją na nogi. Z początku choć polała się liczba prenumeratorów 

niespodziana na wstępie – 850 – to przecież wydatki założenia gazety są wielkie zawsze, choć Chwila 

jest bardzo oszczędną”.  

Może to jednak groch był na ścianę, na mur zimny. Daj Boże aby inaczej było! 

Co słychać w Redakcji? Zachowam sekret, ale chciej mi pan donieść – ile się zgłasza 

prenumeratorów? Jak stoją fundusze? O Boże, Boże, ratuj nas!! Ratuj dobre dzieło a tyle pożyteczne!  

My – iście jesteśmy narodem niezdarnym i bez politycznego rozumu.  

Niech gada kto chce i jak chce, ale mam instynkt, że Rząd złagodniałby pewno, gdyby  opinia narodu, 

dotąd butna, i opierająca się na „jakoś to będzie” wytrzeźwiała raz [nareszcie]  

Nie myślą u nas!!! Myśl zastępują [marzeniami] i fantazjowaniem, butą i pychą!  

Ściskam serdecznie Szanownego Pana, Żonie, siostrze, bratu ukłony [zamieszczam] 

Adres do mnie  

x. Dom. Łódź 

oddać w kantorze w. Ludwika Meyera – ulica piotrkowska  

Łódź 

d. 15 grudnia 1885, 

Sługa Domagalski.  

 

[k.9] 

Szanowny Panie  

Tak byłem zajęty z [braterstwem] , że z myśli wszystko inne wyparowało.  

Nie byłem sam u Margr[abiego]16. Napisałem doń list. 

Bałem się złego przyjęcia.  

Radzę panu podać Memoriał do Margrabi – niechże to Pan zrobi! Można się powołać na mój list.  

Proszę dać mi znać co Pan uczyni. 

Adresować należy: 

                                                             
16 Tj. Zygmunta Wielopolskiego 



WX Dąbrowski Dziekan i proboszcz naszego Kościoła Rzymskokatolickiego w Łodzi, a wewnątrz 

napisać, że to list do mnie. 

Ściskam serdecznie 

Łódź 

10 grudnia 1885.  

 

[k.10-11] 

Szanowny i czcigodny Redaktorze  

Za wydrukowanie mojego listy w n. 27, 28 i 29 Chwili przyjmijże ode mnie nie już grzeczny 

komplement, ale najserdeczniejsze podziękowanie z zaręczeniem wysokiego poważania. Dlaczego? 

Otóż dla tego że przyznam się acanu Dobr[odzieowi], iż trochę wątpliłe i podejrzewałem, czy list 

wydrukujesz? Czi i acan Dobr[odziej] nie cierpisz na tę chorobę, jakiej podlegają wszyscy bez 

wyjątków gazeciarze nasi. Tą chorobą jest nieomylność redaktorska i jej źródło – pycha.  

A jest też inna jeszcze choroba, której także wszyscy gazeciarze ulegają, mianowicie: rachowanie się 

każdego z najfałszywszą, najniebezpieczniejszą opinią publiczna, wtórowanie jej, wbrew nawet 

przekonaniu. Wbrew prawdzie, wbrew rozumnemu służeniu ojczystej sprawie. Inaczej można by tę 

chorobę nazwać pogonią za większą liczbą prenumeratorów, albo chorobą na kieszeń nie koniecznie 

nawet pustą.  

Teraz mam dowód w rękach, że Czcigodny Redaktor Chwili ani na nieomylność, ani na pychę, ani na 

schlebianie opinii publicznej, ani na brudną interesowność nie choruje. A jeżeli choruje, to tylko na 

rany zadawane mu najniepczciwiej, najkłamliwiej, po tyrańsku, ze strony takich, co ufając w swój 

ultrapatriotyzm, są raczej matkobójcami sprawy narodowej, nie zaś naprawcami jej nieszczęsnych 

losów. Oj ten ultrapatriotyzm, ten ultrapatriotyzm! Więcej on niedoli sprowadził na nasz naród niż 

nawet nie zrobiłaby to zdrada.  

I rzecz do pojęcia łatwa. Francuzi filozoficznie bardzo mówią: les extremes se touchent – 

ostateczności są ze sobą styczne.  

Ultrapatriotyzm więc tyle złego robi, i tyle narobił co nie-patriotyzm, co brak zupełny patriotyzmu, co 

zdrada.  

Zrozumieć to można albo na przykładzie matki pobłażającej i pieszczącej dziecko, albo na przykładzie 

tkliwego dziecka co chodzi naokoło chorej matki i wbrew mądrej radzie i przepisom medyka, 

niesmacznego lekarstwa nie daje, lub na zaleconą dietę nie zważa, przysmaczkami chorą karmi. I cóż 

zrobi? Śmierć sprowadzi, a ta ultra-miłość stanie się w skutkach matkobójstwem.  

Lecz obydwu tym utra-miłością kobiety matki i dziecka miłującego, lubo bardzo niewłaściwym, 

jeszcze przebaczyć można. Ale około tyle ważnych i tylu niebezpieczeństwami otoczonych spraw 

ojczystych, żeby nie już kobiety i dzieci, lecz mężczyźni dojrzali, niby wykształceni i niby 

doświadczeni na ultrapatriotyzm, na te wielce niebezpieczną chorobę cierpieć mieli, to nie jest do 

darowania! 



Przeklnie ich Bóg, jak przeklnie pokolenie następne, i późniejsze przeklinać będą, gdy grzebiąc po 

dzisiejszych gazetach i szukając tam przyczyn niedoli naszych, spotkają się tam z obmierzłym 

widmem ultrapatriotyzmu, co na błędy, na zboczenia narodu oczy przymykał, prawdę fałszował, 

wszystko tylko pochwalał, skutki brał za przyczyny, niebezpieczeństwa widzieć nie chciał, ojczyźnie 

nieprzyjaciół liczbę pomnażał, drażnił ich i roznamiętniał, najoczywistsze dobro z ich ręki niegdyś na 

naród spływające zapoznawał17, najprzewrotniej tłumaczył i opluwał! Stanie kiedyś pod pręgieżem 

wobec narodu ten ultrapatriotyzm a synowie, wnuki i prawnuki dzisiejszych ultrapatriotycznych 

gazeciarzy i ultrapatriotów, oczy w ziemię w ziemię spuszczając, ledwie że usta [zwiąże] od mnóstwa 

przekleństw na ojców, dziadów i pradziadów ultrapatriotycznych wstrzymywać zdołają. Bodaj byli 

pisać nie umieli! Bodaj byli za warsztatem, nie w redakcjach pracowali! Jakich że to nie tylko 

lampartek18 politycznych, ale bachanalji 19politycznych hazardowań nie dopuszcza się wciąż od 1861 

roku cała praca periodyczna krakowska i galicyjska, poznańska przeciwko Rządowi naszemu, a co 

gorsze, przeciwko narodowi rosyjskiemu? Ułożyłby się z tego spory słownik najobraźliwszych słów i 

wyrażeń, często nawet najniesłuszniejszych. „Kto wiatr sieje, burze zbierać będzie” – tak nie 

pamiętam już gdzie czytałem a trafne to zdanie, należało się spostrzec jeszcze w r. 1864! Oj byli tacy, 

co wołali o to: uznać i wyznać szczerze, nieobłudnie stan prawny, uznać i przyznać to, co dobrego w 

przeszłości otrzymywaliśmy od Rządu rosyjskiego, a było dobrego wiele, bardzo wiele! Ale cóż? 

Podobne głosy nazywali nasi lamparci polityczni zdradą, podłością, przekupstwem, judaszowskim 

srebrnikiem.  

Przyszłość inaczej to osądzi i naszych lampartników politycznych sprawiedliwie temi wyrazami 

nazwie. Oni to na nie zasługują! 

Stój że niezachwiany pod sztandarem, który pierwszy podniosłeś pan w prasie periodycznej, bo z tego, 

że już piąty miesiąc „Chwila” wychodzi i prenumeratorów znajduje, widać, że nieprawdą jest jakoby 

naród nie był dostępny dla prawny i rozumu. Ale cóż też ten naród może być winien, że gazeciarze, 

publicyści, historycy, poeci niestety przeładowali mu głowę fałszami? Trzeba to ponaprawiać, każe 

sumienie i miłość ojczysta! 

Wymówiłeś mi acan Dobr[odzieju] francuszczyznę czyli gallikanizmy. Ależ bo ja pisałem list mój jak 

zadyszany. Przebacz-że wychowaniu i pośpiechowi. Zdaje się mi, że o gallikanizmy tego listu nie 

oskarżysz, zresztą postaram się, aby w danym razie listy moje dobra stylistyka poprawiła. Nie będzie 

mi trudno znaleźć się.  

Modlę się za acana Dobr[odzieja] i za jego „Chwilę” – oby mnie Bóg wysłuchać raczył 

Wyrzy rzetelnego poważania załączam.  

 

 

 

                                                             
17 Tu w znaczeniu – nie doceniał.  
18 Lampart dawniej oznaczał także hulakę, nicponia.  
19 Bachanalia w starożytnym Rzymie były orgiastycznym obrzędem ku czci Bachusa; tu w znaczeniu pijatyka, 

orgia.  



[k.12-13] 

Lethe [słowo nieczytelne] Confidentille  

Kochany Panie  

Jeżeliś poczuł jakby strzał wymierzony w samo serce, przeczytawsze uwagi nad „Chwilą” ze strony 

jakiego patriotnika naszego,  których doniosła „Niedziela [słowo nieczytelne]” to doprawdy wtem i ja 

krwawą boleścią zajęczał, zwłaszcza że objaśnienia patriotnika są nader zręczne, wysublimowane, a są 

piekielnie sofistyczne i bezlitosne dla narodowości i ojczyzny.  

Jest to dla ogółu naszego słodka trutka, jak dla much. Bo też my w istocie muchami w polityce.  

Posłuchaj Pan – w wielkiej boleści człowiek niemieje, sztywnieje, traci przytomność. Tak się z Panem 

stało, i dlatego – daruj mi pan szczerość – tłumaczyłeś się Pan słabo.  

Za dni parę przyślę panu moje uwagi nad uwagami patrioty, ale je pan zamieścisz łaskawie „od 

siebie”, nie od żadnego korespondenta, bo „domyślono się”, że ja byłem autorem „Listu z Kraju” 

(niby od onej staruszki sfrancuziałym stylem piszącej). 

Nic dziwnego! Bo wszyscy moi współbracia wiedzą: 

 1. żem ja jeden lojalista między nimi 

 2. żem ja jeden pracował i pracuje z panem.  

Uwagi patriotnika zbiję – listem Wielopolskiego z Orędownika20 i tym listem do Hr. St. 

Tarnowskiego21. Prócz tego, poczynię uwagi inne jeszcz a a moje.  

Nie wiem, czy Pan się zgodzi na wszystko, ale będę się starał tak pisać, aby Pan mi nie wyrzucił. 

Jestem jak w febrze moralnej. Trzęsę się, gniewam i najrzetelniej powiem, że mdleję z oburzenia i 

zgrozy, nad ową sofistyką!  

Objaśnienia patriotnika podzieliłem na punkta, i punktami zbijam, wyjaśniam, piętnuje, jako szczyt a 

raczej bezdeń politycznej głupoty, dla narodu ubranej w formy ułudne i dlatego pamiętne.  

A u nas wszystko znaczy frazes, myśli głębokiem od kilku wieków jużeśmy się zarzekli.  

Ściskam serdecznie 

[słowo nieczytelne] ukłony 

Życzliwy sługa 

Łódź  

30 czerwca 1886 

                                                             
20 „Orędownik" nr. 20, z 14 Lutego 1880 r 
21 Stanisław Kostka Tarnowski urodził się w 1837 a zmarł w 1917. Był polskim historykiem i publicystą 

politycznym związanym ze środowiskiem konserwatystów krakowskich, profesor i rektor Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Był jednym z autorów „Teki Stańczyka”, pamfletu politycznego drukowanego przez „Przegląd 

Polski” w 1869 roku.  



 

[k.14-15] 

Szanowny Panie, 

Wczoraj czytałem w Przeglądzie Katolickim suchą wzmiankę (cum me de [słowo nieczytelne]), że 

„Chwila” zmieniła wydawnictwo.  

[Słowo nieczytelne] stanąłeś Sz. Pan na tej linii, na której uprzedzili Cię Jenerał Chłopicki22, Henryk 

Rzewuski23, Aleksander Wielopolski, Henryk Lisiecki24, Jerzy Moszyński25.  

Pojmuję ile Sz. Pan cierpi, i wiem ile przecierpiał.  

Nikt się nie znalazł, żeby Sz. Pana poparł! 

W tej obojętności przynajmniej pewnych warstw jest – faryzeizm i nieudolstwo umysłowe!  

Faryzeizm dla tego, że np. arystokracja, intelligencja niby to uznały już wartości programu 

Wielopolskiego, tymczasem, gdy kto ten program podniesie, albo biją weń kamieniami i rzucają 

błotem, albo są obojętni. Wtenczas obojętni, kiedy położenie nasze prawie że o litość błaga. No czyż 

trudności małe nas oplatają?  

Mówią niektórzy, wszystko na nic się nie zda. Jest to parawanik niedostatku rozumu politycznego.  

[Il w’y i pan de guelle, que ta politique nr saurait miveler ] 

[Chagne nadiun a te qauvernement qui elle merite] 

Od tych warunków nie odstąpi żaden mąż stanu – odstąpi tylko pacjent stanu, a my [podobno] takimi 

pacjentami jesteśmy od XVI wieku.  

Ileśmy błędów napopełniali, bąków w polityce nastrzelali! A co gorsza, te błędy i te bąki uważaliśmy 

za palladium naszej wolności i naszego państwowego bytu,  

Elekcja, liberum veto, pycha magnatów, [słowo nieczytelne]  szlachty, ucisk chłopów, [słowo 

nieczytelne] władzy monarchicznej, miast zaniedbywanie, handlu i przemysłu poniżanie, ubóstwo 

skarbu, brak majątku, kwestia dysydentów, przynajmniej za Stanisł[awa] Aug[usta] 

Poniat[owskiego], zadzieranie z Rosją, zaufanie prusakowi za czasu Sejmu Czteroletniego, wszystko 

                                                             
22 Józef Chłopicki, urodził się w 1771 roku a zmarł w 1854. Był generałem Wojska Polskiego, uczestniczył w  

insurekcji kościuszkowskiej, wojen napoleońskich, powstania listopadowego. Po klęsce Napoleona zdecydował 

się wstąpić Wojska Polskiego formowanego pod patronatem cara Aleksandra I. W następstwie sporu z księciem 

Konstantym odszedł z wojska w 1817 roku.  Początkowo odmawiał objęcia proponowanej mu przez 

powstańców listopadowych funkcji dyktatora powstania, lecz ostatecznie zgodził się przyjąć propozycję. 
Chłopicki jako wódz powstania usilnie zabiegał o porozumienie z carem Mikołajem I. 
23 Henryk Rzewuski, urodził się w 1791 roku  a zmarł w 1866. Był polskim arystokratą, pisarzem i publicystą. 

Należał do środowiska konserwatystów głoszących potrzebę utrzymania stosunków feudalnych i 

podporządkowania Rosji. W 1851 roku założy Dziennik Warszawski, lojalistyczne czasopismo polityczno-

kulturalne.  
24 Henryk Lisiecki, urodził się w 1839 roku a zmarł w 1899. Był polski historykiem i publicystą politycznym. 

Należał do środowiska konserwatystów głoszących potrzebę ugody z Rosją.  
25 Jerzy Moszyński, urodził się w 1847 roku a zmarł w 1924. Był polskim publicystą i politykiem związanym ze 

środowiskiem konserwatystów.  



to sprawiło nam upadek. A ogół nasz do dziś krzyczy: Zgubiła nas Rosja! [słowo nieczytene] ofiarą! 

To tak samo, jak ktoś w Monaco, przegrawszy wszystko krzyczał – „Dom gry mnie zgubił!” 

A potem smakowały nam aspiracje niezależności, wśród [najnieprzedniejszych] warunków, wśród 

walki z trzema olbrzymami. Potem spiski, powstania [słowo nieczytelne] się w marzeniach 

chorobliwych, że trzech olbrzymów pokonamy!  

Wychodziliśmy z zemsty, że niesprawiedliwością był rozbiór Polski, Ale nie zwraca nasz ogół uwagi 

na to, że my sami byliśmy mocarstwem spółrozbiórczem, który przez dwa wieki i pół do rozbioru 

gotował kraj!  

Wielki Boże! Kiedy my też do rozumu przyjdziemy! W walce z siłą przeważającą można mieć siłę 

zwycięską, a nią jest mądrość polityczna!  

Gdzie jej w nas szukać?  

Arystokracja, inteligencja [słowo nieczytelne] lub próżnują bo im zresztą dobrze.  

Arystokracja, wszak ona zawsze ona zawsze [słowo nieczytelne] cudzym językiem – to francuski, to 

angielski, to jak dziś – hiszpański, a intelligencja – nie intelligentna.  

Upadek „Chwili” to nowa przegrana kraju!  

A ktoś wie? Może Sz. Pan ustępuje miejsca jakiejś nowej gazecie w druku „Chwili”? Lecz wątpię, 

iżby  u nas zdobyli się na mądrość polityczną, zwłaszcza, że się ma na wojnę. My zaś tak lubimy na 

wojnę rachować! Za mej pamięci było ich aż  8 i to wojen nie lada [słowo nieczytelne]. Wszystkie nas 

zawiodły, a mimo to ogół nasz mówi – zawiodło 8, zawiedzie 18, a 19-sta nie zawiedzie! To akurat jak 

gracz w Monaco mówi – dopóki wszystkiego nie przegra. 

„Sprawiedliwość dziejowa nas pomści” – w tej treści gazety nasze aluzje czyniły i czynią. Ależ my 

przed tą sprawiedliwością winni jesteśmy jako sprawcy naszego upadku i przyczyńcy naszych 

kłopotów. 

Niechże mi Sz. Pan napisze słów kilka, boć ja wspólnie z Sz. Panem bolej, a na ramionach moich, na 

głowie i w głowie mam siniaki także od naszego sławnego rozumu stanu.  

Lepiej Sz. Pan spełniłeś obowiązek mądrego patriotyzmu, niż wszyscy pańscy nieprzyjaciele.  

Błagam Boga o pociechę dla Sz. Pana, i nagrodę pracy, poświęcenia i ofiar. 

Ściskam Serdecznie 

x. Domagalski  

Łódź  

17 listop[ad] 1886 r.  

 

 

 



[k. 16-17] 

Drogi Szanowny Kochany Panie 

Przesyłam Sz. Panu serdecznie życzenia z okoliczności tegorocznego Alleluja. 

Aby Chrystus zmartwychwstały po okrutnej męce swojej dla dobra, dla miłości niewdzięcznego ludu 

podjętej, jak i dla całego świata, nagrodził Sz. Pana to, coś ucierpiał, stracił z powodu nieuleczalnej a 

przynajmniej chronicznej choroby ziomków, którzy – jak Wielopolski mówił, najpatriotyczniej 

ojczyznę dobijają!  

Że moje życzenia są szczere, naprzód ja [słowo nieczytelne] to, iż mnie żaden interes z drogim 

panem, kram idei Wielopolskiego, nie łączył  i nie łączy. Nie tylko zaś szacunek ale uszanowanie i 

sympatię w sercu dla pana noszę.  

Cierpiał pan za ideę, cierpię i ja. To nasza spólność, lecz nie interesa! 

Pan straciłeś dużo na swojej idei – ja nic. Ale naturalnie moje położenie gorsze stokroć niż pańskie – 

jam ks. zależny – pan nie! Mnie mogą suspendować [słowo nieczytelne], poniżać, wyklinać, nazywać 

Zdrajcą Kościoła, heretykiem – i tak czynią. Panu to nie grozi.  

Co do ziomków pańskich, możem ja trochę gorzej położony, niż drogi pan, bo na pańską ruiną patrzą 

– jam się nie zrujnował. Mam pensję, którą pobieram od czasu wywiezienia do Rosji, ale ma także 

pensję i x arcybiskup Feliński i x biskup Krasiński i x biskup Rzewuski. No, ale o tych nic się nie 

mówi, mnie pensje wymawiają. Ale czemu na to nie zwracają uwagi, że jestem kanonikiem, a Rząd mi 

do Kanonii powrotu broni! 

Czemu Rząd nazywa mnie Jezuitą26, Jezuickim ajentem! Tylko że nasi patriotyczni zabójcy ojczyzny 

takich rzeczy pod rozbiór brać nie chcą. A duchowieństwo?  No! Ano identyfikuje i [słowo 

nieczytelne] indemizm i patriotyzm – z wiarą. 

Często myślę o kochanym Panu, myślę o kłopotach pańskich, myślę o dziwnego rodzaju apatii 

margrabi. Ten człowiek jest dla mnie zagadką. Czemu nieczynny choć ideę podziela, [słowo 

nieczytelne] ma aż w [słowo nieczytelne]? Nie pojmuje! Tłumaczy się zniechęceniem, ale ja nie 

rozumiem zniechęcenia, skoro się nic nie chciało, i się nie robiło.  

Robota nie mogła być inną, jak założenie gazety lub poparcie Chwili. 

Czemu nie zrobił jednego lub drugiego? And that is the question!27  

Ojciec jego przed śmiercią jeszcze kilka lat mówił często: „ach gdybym ja był zdrów, gdybym ja mógł 

być czynnym!” Lecz synowi żadnych szczególnych instrukcji nie zostawił, bo widać w niego nie 

wierzył! 

Że arystokracja nic nie robi dobrego, nie dziwie się – bo co ona dobrego robiła? Ot jej robota – zguba 

kraju po trzykroć! Co im po narodowości, kiedy oni dawniej [paplali] po francusku, potem [słowo 

nieczytelne] po angielsku a dziś gadają po hiszpańsku. Może im przyjdzie kaprys mówić potem po 

                                                             
26 Tu: człowiek przebiegły lub obłudny 
27 Ang. oto jest pytanie  



węgiersku a wreszcie i po cygańsku. Błazeństwo! Życie próżniacze, rozpustne, oddane [słowo 

nieczytelne] i fraszkom –  i wszystko!  

Ich kronika skandaliczna – to [słowo nieczytelne] nie broszurka lecz księga, tylko że się kryć umieją i 

udają [słowo nieczytelne]. 

Może tam którzy są [natchnieni] pobożnie, ale przy tem – pyszni i głupi, jak zwykle bywało.  

Ja tu wegetuję, a jak przyjdzie pora… toż dopiero posypią się na mnie – suspensje, klątwy, [słowo 

nieczytelne] ! 

Będę w Warszawie po niedzieli przewodniej, to się panu kochanemu na pogadankę narzucę. Niech 

drogi pan ukłony powinne Pani Dobr[odziejce] oświadczy.  

Jeszcze raz życzenia powtarzając, ściskam kochanego pana serdecznie i zostaję z duszy przyjacielem.  

x. Domagalski  

Łódź 19 kwietnia 1887 

 

[k.18-19] 

Szanowny Panie 

Nie pójdzie Sz. Pan w zapomnienie – w myśli mojej i w sercu.  

Często szukam Sz. Pana duszą – pragnę odgadnąć, jak się Sz. Pan miewa.  

Nadchodzący rok nowy  kładzie mi pióro do ręki, aby Sz. Panu przesłać serdeczne życzenia.  

Kraj zranił Sz. Panu serce, a raczej – gawiedź naszych [słowo nieczytelne] którzy przez lat 25 nie 

tylko nic nie zbudowali, ale nas jeszcze bardziej zabagnili, grzęznąć na moczarach niepolitycznej 

polityki naszej.  

Czytuję zwykle Gazetę Warszawską. 

Z lubością największą znajduję tam niekiedy przycinki  „Wielopolskiemu” starszemu. 

Ci ludzie jeszcze nie przejrzeli! 

Żaden mąż polityczny nie utrzyma się bez prasy. Chyba że będzie rozporządzać bagnetami jak lasem.  

Prawdę mówiąc, toć nasza prasa Wielopolskiego zgubiła,  

Nie miała poglądu wytrawnego na wypadki, wierzyła platonicznym [słowo nieczytelne], 

Wielopolskiego publicznie nie poparła, do ucha narodu szeptała, że zdrajca, popełniła omyłkę 

obiektywnie równą zbrodni, i Wielopolskiego czyni winowajcą! 

Kara boska ciąży na nas! Zaślepienie!! 



Item Jupiter punire vult, dementat28.  

Ileż to my dziejowych popełniliśmy błędów 

Ale wara! – naród krzyczy [prasa wrzeszczy] żeby błąd nazywać błędem. 

„Wszystko byłoby dobrze z nami, gdyby nie te „wrogi”’ 

Tak mówią, piszą, a [słowo nieczytelne] dziejowy mówi:  

„Chaque naturi a le gauvernement qui elle merite!”29 

Co słychać u Sz. Pana? Czy zdrowie służy? Jak się miewa Pani Dobr[odziejka]? Czy zdrowa? 

Proszę ukłony głębokie ode mnie oświadczyć. 

Jak przyjechałem latem na wieś tu prze Łodzią, do Łagiewnik, tak tu utknąłem. Siedzę do tej pory.  

W Łodzi okradli mnie latem – tam złodziejstwo ma …. codzienny. A jak się kogo nie zostawi domu, 

to rychlej później  - ukradną.  

W styczniu będę w Warszawie trochę dłużej. Będzie mi przyjemnie odwiedzić Sz. Pana.  

Ściskam tymczasem serdecznie i pamięci pańskiej mnie polecam.  

x. Domagalski 

Łagiewniki poczta Zgierz 

29 grudnia 1887 

 

[k.20-21] 

Szanowny Panie  

Serdecznie dziękuję za odpis  

Widać, że na tych panów nie ma co liczyć.  

Ja sądziłem, że zarówno oni będą gorliwi około obrony niewinnego – jak potępienia winnego.  

Zdaje się, że to drugie tylko mają za przedmiot.  

Ani Sz. Pan, ani ja nie mogliśmy przewidzieć, że u nas wszelka akcja błędnej opinii  politycznej 

przeciwna, przeprowadzić się nie da, samem oddziaływaniem na przekonanie bodaj 

najdowodniejszem. Trzeba na to siły w działaniu. Mówiąc staranniej - środków, których i sz. Panu i 

mnie zabrakło.  

Na upałach, kiedy deszcz miły kropidłem zrosi ziemię, nie podniesie do wegetacji. Trzeba ulewy.  

                                                             
28 Łac. quos Iuppiter perdere vult, dementat prius - kogo Jowisz chce zgubić, temu wpierw rozum odbiera 
29 Fr. Każdy naród ma rząd, na jaki zasługuje. 



Gdybym miał w [zarobku] 1500 rubli, jeszczebym może napisa i wydrukował. Ależ ja mam tyle co 

od pensji do pensji wystarczy – i lichy remanent zostanie.  

Skoro mnie jednak zawodzi nadzieja na p. Mark[iza]. muszę jakie przyskąpić wydatków – i li tylko 

obrończą broszurę  mojego działania wydam jeszcze. Podrażni i ona tyranię opinii publicznej, nie 

[słowo nieczytelne] gdy jej ofiara wystąpi z uniewinnieniem, ale [conte que conte]! Niech i zabiją.  

Za sobą mam dowody potężne [słowo nieczytelne] żyjących, mam historię i jej zapomnianą prawdę. 

Potem trzeba się będzie z dala postawić od ludzi, i [słowo nieczytelne] życia, które pewnie nie długo 

się pociągnie, bo stargane.  

Dalambert30 powiedział 

[„les ideis les plus [słowa nieczytelne] les dermiere que  offent a l’esprit”] 

Tak się to u nas stanie,  a daj Boże, żeby nie za późno! 

Opinia nasza publiczna winną nie jest, ale przed Bogiem i historią są winni i sądzeni będą 

przewodnicy opinii – gazeciarze.  

Garstka redaktorów po tyrańsku trzyma w żelaznej ręce błędną opinię publiczną, i nie da się jej 

zwrócić myślą i okiem w inną stronę.  

Przed Bogiem i historią odpowie Wielopolski także.  

On rzecz rozumie. 

Sto razy mniej bogaty odeń Jerzy Moszyński. Własnym kosztem, już cztery broszury wydrukował w 

Krakowie – i to u Gebthnera31! – który tam ma księgarnie.  

Dziwna to rzecz, że Gebethner odważa się na to w Krakowie, czegoby nie śmiał czynić w Warszawie.  

Hr. Jerzy Moszyński jest spólnych z nami przekonań. Choć obywatel austriacki (ale mieszkający w 

Królestwie – w [słowo nieczytelne] pod Sandomierzem) kamieniami bije w „Czas” za jego 

austrofilską politykę co do Królestwa. Woła – „bądź Austriakiem dla Galicji i Krakowa, ale pozwól 

aby Królestwo było innej polityki pod Rosją, i nie hazardowało swoich interesów na cenę 

niepożytecznego tu austrofilstwa. Polak pod Rosją, przy i ku zabezpieczeniu swej wiary i narodowości 

powinien być polityki Ruskiej, Ruskiego pana uważać za swojego króla. Stać przy nim, zasługiwać na 

jego łaskę, której mu zresztą nie odmawiał, dopóki się nie przekonał że Polak malignę rewolucyjną  

chorować chce i wyleczyć się z niej nie chce” 

Gdyby to Wielopolski był podparł Sz. Pana trzema tysiącami Rubli (o co z Łodzi pisałem doń i 

błagałem) – do dziś istniałaby „Chwila” i byłoby się sformowało stronnictwo wierności politycznej 

względem Cesarza i Króla naszego.  

                                                             
30 Jean Le Rond d’Alembert – (1717-1783), francuski intelektualista: filozof, matematyk oraz encyklopedysta. 

eden z czołowych przedstawicieli epoki oświecenia, współtwórca i współredaktor Wielkiej Encyklopedii 

Francuskiej. 
31 Gustaw Adolf Gebethner – (1831-1901), polski księgarz i wydawca. W 1857 roku razem z Augustem 

Robertem Wolffem założył księgarnię i wydawnictwo z filiami na terenie całego kraju, a także w Paryżu i 

Nowym Jorku. 



Może ja hallucynuję, jednak nie mogę nie marzyć o tem, jak łatwo monarchię i Rosję moglibyśmy 

zmienić dwoma rzeczami: 

- oddaniem Rosji sprawiedliwości za przeszłość  

- wystaraniem rękojmi wierności politycznej na przyszłość 

Bodajmy tylko jednego i drugiego nie robili z właściwą nam butą i fantazją, ale z prostotą etyczną. 

Tak jest! – [powiedzieć], bo nas uczy historia rzetelna, tak będzie, bo nam tak każe… Wiara. A 

interesa? Zostawiamy go słowiańskiemu sercu monarchy i Rosyjskiego narodu. To było treścią mego 

„listu otwartego ultramontana”. 

[Słowo nieczytelne] pan sobie, com się dowiedział – że oto broszura moja, „prawdą nie fałszem” jest 

w [słowo nieczytelne] obiegu. 600 exemplarzy odstąpiłem Goldharowi w Kielcach za bezcen – ma 

tylko 60! Jest broszura i w Warszawie.  

Ale sobie ludzie mówią o niej [niezawodnie] po cichu. Chciałem od Goldhara wziąć 40 exemplarzy. 

Oddaje, niby z „Łaski”, jako dla mnie, po pół rubla exemplarz – ale to tylko dla mnie, jako dla autora, 

bo żądałby od kogo innego więcej!.  

Niech Sz. Pan będzie łaskawy zawiadomić mnie o warunkach co do mieszkania – bo ja dopiero za 

jakie trzy tygodnia będę mógł wypaść stąd do Warszaw, gdyż mój przyjaciel teraz na parę tygodni 

wyjechał. Muszę więc zostać w domu.  Porachuję się tymczasem z moimi funduszami – bo broszurę 

wydrukować muszę, bez oglądania się na to, co będzie po niej. Naturalnie, że moja korporacja zaciśnie 

pięści, ale ja jej sumienie trochę rozbiorę. i dowiodę że nie ma prawa na mnie zgrzytać zębami. Potem 

zaś zobaczę gdzie się mieścić i gdzie ostatek życia spędzić.  

Uszanowanie serdeczne szanownemu panu i serdecznego pana serdecznie ściskam.  

Sługa przyjazny 

x. Domagalski 

Łagiewniki p. Zgierz 

21 stycznia 1889. 

 

[k.22-23] 

Szanowny Panie 

Serdeczne przesyłam życzenia Szanownemu Panu, Pani Dobr[odziejce] i rodzinie całej z okoliczności 

tegorocznego Alleluja. 

Tak ściśle złączony z Sz. Panem mojemi poglądami, ciszę się w smutkach moich życzliwością pańską, 

jakby punktem oparcia.  

Prawda, że nie tylko czuję ale dosadnie jestem pewny że nie przeniewierzam się ani obowiązującym 

mnie zasadom, ani [słowo nieczytelne], ani faktom historycznym, tak przez naszą opinię publiczną 

poprzekręcanym. Wszelako nie mam z kim o tem pomówić, nawet i mówić nie można – ot, z Sz. 

Panem, i już z nikim więcej.  



W losach narodu jest widać w grze tajemniczy czynnik, który z jakiejś winy, rzuca na oczy zasłonę, 

bałwani serce namiętnościami, krzywi sumienie tak dalece, że się wszystko opak dzieje.  

Stary Margrabia powiedział o nas Polakach, że jesteśmy narodem, który najpatriotyczniej ojczyznę 

zabija. 

U nas błąd za błędem niby dzikich gęsi32 sznurem się snuje, i coraz pogłębia się przepaść jakąśmy 

sobie wyryli.  

Czytuję Dziennik Warszawski33. Otóż ta gazeta zwróciła uwagę na podjazdy ulicznego stylu, jakim się 

bawią niby lamparty – gazeciarze nasi przeciwko Boulanger’owi34. I naprzód dziennik mówi: wiemy 

skąd ta złość pochodzi – otóż stąd, że Boulanger jest przyjacielem Rosji, nie mniej jak [nazwisko 

nieczytelne] i cała liga patriotyczna francuska.  

Naturalnie, że zgadł.  

P. Krenig35 używa na Boulanger’a wyrazów zapożyczonych od straganiarki ze starego miasta.  

[Słowo nieczytelne]  mały, [słowo nieczytelne]  cudz. rzępoli do wtóru ze skrzypakiem 

Warszawianki. 

Aż i [ziarno] w przedęty klarnet zagrało. 

„Dziennik dla wszystkich”36 nie chce być mniej politycznym od p. Kreniga, bo p. Krenig ufa 

poglądom własnym bo przecież ON odgadł cały szkodliwy system starego margrabiego, i stał się jego 

grabarzem. Więc ufa, że potrafi odgadnąć i Boulanger’a. 

Cóż to za nędzarze te gazetniki!  

A każdy rozdęty prężeniem na fotel ministerialny, i gdyby sam Pan Bóg o co go zapytał, mniemają te 

gazetniki, że potrafiłby Mu nie jedno lepiej poradzić!  

                                                             
32 Brakuje słowa „stado”  
33 Najprawdopodobniej chodzi o dziennik „Gazeta Warszawska”, najstarszy dziennik warszawski założony w 

1774 roku pierwotnie pod tytułem „Wiadomości Warszawskie”. W latach 1859-1889 redaktorem naczelnym 

czasopisma był Józef Kenig. W tym też okresie "Gazeta Warszawska" stała się jednym z najważniejszych pism 

Królestwa Polskiego, mającym przemożny wpływ na opinię publiczną. 
34 Georges Boulanger - (1837-1891), francuski generał i polityk. Będąc ministrem wojny w latach 1886-1887 

przyczyniał się do znaczącej rozbudowy francuskich sił zbrojnych, dzięki czemu zyskał  popularność wśród 

francuskich nacjonalistów oraz monarchistów. W 1887 roku rząd niemiecki złożył Francji ultimatum 

domagające się dymisji Boulangera ze stanowiska ministra wojny, co nastąpiło w tym samym roku. Od jego 

nazwiska pochodzi nazwa ruchu politycznego bulanżyzm, czyli nacjonalistycznego ruchu politycznego we 

Francji z końca  XIX wieku, sprzeciwiającemu się Trzeciej Republice Francuskiej. Pozycja generała załamała 
się po nieudanej próbie zamachu stanu, która miała miejsce w 1889 roku. Skompromitowany zbiegł do Belgii, 

gdzie popełnił samobójstwo.  Po śmierci generała bulanżyści  jako ruch polityczny przestali istnieć.  
35 Najprawdopodobniej chodzi o Józefa Keniga, redaktora „Gazety Warszawskiej”, którego nazwisko ks. 

Domagalski konsekwentnie zapisywał błędnie.  
36 „Dziennik dla Wszystkich” – pismo założone w 1882 r. przez Piotr Noskowskiego i Henryka Perzyńskiego. 

Czasopismo było inicjatywą warszawskich pozytywistów którzy chcieli dotrzeć do rzemieślników i robotników. 

Był to najmniejszy objętościowo dziennik warszawski, liczący cztery strony druku. Ze względu na szczupłe 

rozmiary zamieszczał niewiele artykułów, a wszystkie informacje podawał w skróconym brzmieni, Kmiecik Z., 

Warszawska prasa codzienna w latach 1886-1904, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, 1989,  25/4, 23-46.  



Czytał Sz. Pan w gazetach o tem, że Magistrat Krakowski odniósł się do Rządu naszego o zabranie z 

cmentarza [pierwsze litery nieczytelne] …ariańskiego ciała pułkownika Panina37 zabitego przy 

oblężeniu Krakowa 1768 r.  

Z tego prawda – odprowadzono w Krakowie z honorami wojskowemi trumnę Panina, i publiki było 

dosyć na czele zaś jeneralicja austricka  i magistrat z Radą miejską. Oważ „Czas”38 krakowski 

najzajadliwszą pomieścił z tego powodu filipikę na publikę krakowską, że śmiała iść na pogrzeb 

„Moskala”. 

Tymczasem we wszystkich narodach prawem jest nieprzyjaciół poległych na placu kraju, z honorami 

grzebać, pomimo wojny i przędzeń stron przeciwnych.  

„Czas” jednak, jako student, a raczej jako fuszer w polityce, o tem zapomniał. I znowu Dziennik to 

przechwycił, i jako debet, zapisał.  

Słowem że u nas nulla dies sine linea39, a ta linea jest co dzień dalej przesuwana granicą złowrogich 

[słowo nieczytelne]  naszych.  

W maju będę znowu w Warszawie.  

Ktoś bardzo poważny ostrzegł mnie, że pewien JW. X. arcybiskup warszawski40 bardzo się zażymał 

na mnie. On, który tak [słowo nieczytelne] stosunki z Rządem utrzymuje.  

Czyż ja doznaję w setnej części podobnych jak on względów? Mimo to, krzywi się na mnie. Ale to 

infra nos41 niech zostanie, piszę w zaufaniu.  

Pisałem do Markgrafskiego42, żeby raczył o mnie nie zapomnieć i wykończyć co obiecał. Wątpię 

[słowo nieczytelne], on jakiś ciężki.  

Ściskam serdecznie Kochanego Pana a Panie Dobr[odziejce] łączę ukłony. 

Przyjazny sługa 

x. Domagalski 

Łągiewniki p. Zgierz 

19 kwietnia 1889.  

                                                             
37 Iwan Panin – rosyjski generał, dowódca lub jeden z dowódców wojsk rosyjskich w czasie oblężenia Krakowa 

przez Rosjan w czasie Konfederacji Barskiej w 1768 roku. Został zabity przez mieszczanina Marcina 

Oracewicza. W 1889 roku miała miejsce ekshumacja oficerów rosyjskich poległych w czasie oblężenia Krakowa 

w 1768 roku, o którym wydarzeniu wspomina ks. Domagalski.  
38 „Czas” - dziennik wydawany w latach 1848–1934 w Krakowie, a w latach 1935–1939 w Warszawie. "Czas" 

był naczelnym organem konserwatystów .  
39 Łac. ani dnia bez kreski czyli bez posunięcia naprzód w pracy. 
40 W tym czasie arcybiskupem warszawskim był Wincenty Chościak Popiel (1825-1912), biskup diecezjalny 

płocki (1863–1875), biskup diecezjalny kujawsko-kaliski (1876–1883,) arcybiskup metropolita warszawski 
(1883–1912). 
41 Łac. między nami 
42 Andriej Markgrafski – (1849-1906), rosyjski wojskowy, od 1883 służył w Samodzielnym Korpusie 

Żandarmów w guberni warszawskiej (żandarmi ci prowadzili śledztwa i przesłuchania). W czasie rewolucji roku 

1905 był zastępcą warszawskiego generała-gubernatora i dowodził tajną policją guberni. W 1906 roku w 

Otwocku został przeprowadzony na niego udany zamach przez grupę bojową PPS dowodzoną przez Tomasza 

Arciszewskiego. Nie miał opinii okrutnika ani prześladowcy. W krakowskim „Czasie" napisano na jego temat: 

„wyróżniał się wśród tutejszych wyższych urzędników inteligencją, uczciwością osobistą i względną 

bezstronnością"  



[k.24-25] 

Szanowny Kochany Panie, 

W gazetach już dawno czytam o zwycięstwie Belgów w sprawie kolei warsz[awsko] wied[eńskiej]43. 

Pocieszam się nadzieją, że może z tego wszystkiego gazeta nasza wypłynie. 

Wątpię jednak, czy Belgowie zgodzą się na kierunek chrześcijański, bo oni po największej części są 

mularzami i do tego zażartemi,  

Właśnie chcę uwagę pańską na ten punkt zwrócić, żeby na wypadek umowy zręcznie się zabezpieczyć 

przeciwko kierunkowi masońskiemu, jeżeli gazeta przyjdzie do skutku.  

Nie powiedziałem Sz. Panu jednej ważnej rzeczy. Otóż w Warszawie jeszcze, ktoś z wyżej 

postawionych mówił do mnie tak: 

Rząd nie ma żadnego zaufania do kraju, dla usposobień ogólnych, które są wraże44 i nie ulegają 

wątpliwości. Ale wszelkie oddziaływanie na opinię publiczną gotów nawet ułatwić, - licząc pan 

[słowo nieczytelne]  Rząd koszta druku poniesie”. 

Odpowiedziałem na to, że gotów jestem, lecz pod warunkami temi: 

1: że honorariów osobistych tych żadnych a żadnych nie przyjmę; 

2: że koszta druku muszą być możliwie najniższe; 

3: że Rząd niczem a niczem mnie nagradzać nie zechce. Bo ja za moje przekonania jakiejkolwiek 

zapłaty nie mogę przyjmować – czy to będzie pieniądz, czy order, czy awans.  

Więc widzi Sz. Pan, że oni nie są nam bezwzględnie wraże usposobieni, a niezmiernie są drażliwi na 

wykrzyki naszej opinii publicznej. 

Kto ze mną mówił, osobiście powiem.  

Czytałem w Dzienniku przetłumaczoną w Czasu Krak[owskiego] korespondencję z Warszawy.  

Wściekła jak zwykle! 

Dobrze Wielopolski powiedział, żeśmy narodem który najpatriotyczniej Ojczyznę zabija.  

Co do starego Wielopolskiego, ucieka panu jeden ważny szczegół. Brat jego cioteczny, którego 

znałem bardzo dobrze, p. Karol Dębiński, syn jenerała Henryka Dębińskiego45, mówił mi, że stary 

Wielopolski zapisał się niegdyś do masonów.  

Musiało to mieć miejsce nie kiedy indziej jak wówczas, gdy był na Uniwersytecie w Getyndze. Że 

margrabia wysoko się stawiający jeszcze za młodu, musiał on sięgnąć wysoko po protestantów aby do 

                                                             
43 Chodzi o zjednoczenie akcji kolei warszawsko wiedeńskiej przez akcjonariuszy belgijskich w skutek czego 

kapitał zagraniczny osiągnął przewagę  w akcjach kolei warszawsko wiedeńskiej. Sprawa szeroko była 

komentowana na łamach Kuriera Warszawskiego w maju, czerwcu i lipcu 1889 roku.  
44 Wrogi 
45 Henryk Dębiński – (1791-1864), polski generał, uczestnik wyprawy Napoleona przeciwko  Rosji w 1812 roku, 

powstania listopadowego w 1831 roku i powstania węgierskiego w 1848 roku  



masonerii był przyjęty, i do loży nie bardzo zwyczajnej. Mniemam, że tą lożą była Xiążęca Pruska, bo 

Margrabia stary zawsze się cieszył – do roku 1861 – łaską pruską. Dopiero w 1861 łaskę tę stracił.  

Margrabia zupełnie z masonerią zerwał.  

Zamanifestował się katolikiem, lubo liberalnym ale katolikiem.  

Nie może ulegać wątpliwości, że masoneria wzięła go za to na zęby. I czy zamachy na Wielopolskiego 

w 1862 r. nie były z posłuchu  masonerii – na to wprawdzie dowód nie prędko się znajdzie, ale się go 

domyśleć można. Szkołą oficerów w Geniu i potem z Cuneo była utrzymywaną przez masonerię, a 

czynnikiem niepospolitym powstania z 1863 roku był Garibaldi, który w ogniu chciał postawić całą 

Polskę = dla zajęcia Austrii i Rosji, żeby odbić Wenecję. 

Tak [otóż] w liście x. Kajsiewicza46 do duchowieństwa grzesznie spiskującego i niemądrze 

umiarkowanej szlachty. 

Pamiętam ja w Warszawie, jak w latach 1861, 1862 mnóstwo zjawiło się Włochów kataryniarzy 

wygrywających nam Garibaldiego.  

Niechże mi też Sza. Pan donieść raczy – co słychać z Gazetą, a raczej jej projektem? 

[Rola] bardzo otrąbi[ć] triumf belgów. 

Czy Sz. Panu prędko będą potrzebne uwagi nad postawą i działaniem duchowieństwa przed i w czasie 

powstania? 

Niech Sz. Pan pamięta, że te szczegóły będą bardzo ważne, i zasadniczo je opracuję. 

Pani Dobr[odziejce] ukłony załączam, a dzieciom grzeczne słowo. Szanownego Pana serdecznie 

ściskam. 

Przyjazny sługa 

x. Domagalski  

Adres - P. Zgierz w Łagiewnikach 

1 lipca 1889 

Proszę list spalić.  

 

 

 

 

                                                             
46 Ks. Hieronim Kajesiewicz – (1812-1873), polski kaznodzieja i jeden z założycieli zgromadzenia 

Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (tj. zakonu Zmartwychwstańców). Wziął udział w postaniu 

listopadowym, po którego upadku wyemigrował do Francji. Ukończył studia teologiczne w Rzymie a następnie, 

w 1841 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jego homilie i kazania ukazywały się na łamach polskiej prasy 

katolickiej, m.in. „Przeglądu Poznańskiego” i „Tygodnika Katolickiego”.  



[k.26-27] 

Szanowny kochany Panie, 

Z okoliczności nowego Roku, śpieszę kochanemu Panu, Pani Dobr[odziejce], i całej kumulacyi 

przesłać serdecznie życzenia.  

Aby Bóg błogosławił mu wszystkiem, a kochanego Pana nagrodził za mądre dla kraju treści i prasę, 

którą właściwy naszemu społeczeństwu nierozum polityczny o fuszerka stanu – w niwecz obróciły.  

O tej ślepocie i głupocie stanu w nas, [tu] od wieku XVI pisano i pisano. Ale napróżno. 

Batory jeszcze rzekł: 

Nostra Poloni Respublica, non ordine, quo carentis, non regimine, quod contemnitis, sed solo [słowo 

nieczytelne] regitur.  

Ma o tem St. Karwicki47, w dziele De ordinanda Respublica48.  

Dziś [dwa słowa nieczytelne], bo Rząd nie żarty, ale cóż z tego, kiedy jak i zwój dawny, tak i 

dzisiejszy [cantemnitur] a nawet [lacesfitur].  

Czytałem w gazetach o śmierci p. Stanisława Przyborowskiego. Czyż brat pański umarł? Czy tylko 

imiennik? 

Jeśli brat, to biedna żona jego i dzieci! 

Pociesz Boże i dopomóż! 

Bo pewnie trudne tam być może położenie. 

Podobne okoliczności, choć mnie z bliska nie dotyczy, ale mi duszę targa, i błagam Boga o łaskę, 

opatrzność, pomoc dla nieszczęśliwych nierównych. 

X. Dowiagłło jakoś milczy. Musiał on się odnieść do Arcyb[iskupa] P.49, a ten i książkę i mnie przed 

nim [słowo nieczytelne] 

Od widzi Pan, jak to u nas idzie. 

Nepotyzm familijny, kastowy, patriotyczny , jest wyższy nad prawdę, nad względy stanu, i to u takich, 

dla których prawda, bodaj gorzka jak piołun i paląca jak pieprz, powinna być z powołania droższa nad 

pochlebne fałsze i kłamstwa.  

Nań gadają, wygadują na Cenzurę. Ale czy społeczność nasza nie jest surowszą cenzurą? Rządowa – 

rękopis odrzuci, skonfiskuje i na tem koniec. 

                                                             
47 Stanisław Dunin Karwicki – (1640-1724), cześnik a następnie podkomorzy sandomierski, od ok. 1683 roku  

oraz pisarz polityczny. W swojej myśli politycznej skłaniał się ku republikanizmowi.  
48 Traktat "De orinanda Republica" (o urządzeniu Rzeczpospolitej), pisany był w latach 1705-1707, jednak za 

życia autora nie został ogłoszony drukiem. 
49 Chodzi o metropolitę warszawskiego abp Wincentego Chrościak Popiela. 



Narodowa Cenzura przeklina za prawdę, dusi ją, gasi, zabija i prawdę mówiącego, piszącego pod 

pręgierz i szubienicę prowadzi.  

Od sfałszowanego lekarstwa na groźną febrę człowiek umrze.  

Tak od przefałszowanej historii naród, i doskonale Szujski powiedział – 

Że fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej publiki,  

a fałszywa publika – tyle co sfałszowane lekarstwo w ciężkiej niemocy.  

 

X-u. Dowgialle napisałem ja list drugi, dość obszerny. Ostrzegłem, że jest ktoś, kto książki moje radby 

spalić. Ale też powołałem się na sumienie, które nie powinno prawdy dusić, zabijać, ale skoro 

zadokumentowana – to nią walczyć z fałszem i fałsz nią zastąpić.  

Niechże mi też Sz. Pan odpisze, bo mi bardzo miło czytać pańskie listy. 

Co tam słychać? Czy Arcyb. P. idzie do Piotra? Czy nie? I kto idzie? 

Ponoć pchano tam Biskupa Bereśniewicza50, ale on się wymawiał. Czy się wymówił? Nie wiem.  

Nie [uważał] się Pan Szanowny, jak to ten polski Episkopat zawsze był milczący w sprawie poprawy 

narodowych błędów.  

Dziś, jak zwykle, dyplomatycznie a nademną pastorałami wywija. Oj dalby mi oni, żeby tak nie 

oglądali się na grozę z boku.  

Będą się oni kiedyś bardzo kurczyć przed Bogiem, a złocista mitra nie wiem czy ich nieczynność 

usprawiedliwi. 

Sam Jezus powiadał: 

„Veritas liberabit vos” 

A u nas mówi się inaczej: 

„Fałszem się zbawimy” 

Powtarzając życzenia serdeczne, [słowo nieczytelne]  

Obojga dostojnych państwa 

Sługa najżyczliwszy  

x. Domagalski  

Łagiewniki, x. Zgierz  

28 grudnia 1889 r.  

                                                             
50 Aleksander Bereśniewicz – (1823-1902), nominację biskupią otrzymał w 1858 roku zostając biskupem 

pomocniczym żmudzkim. W latach 1883-1902 biskup diecezji kujawsko-kaliskiej.  



 

[k.28] 

Szanowny i kochany panie,  

Jeżeli jest list de mnie do JWX administratora Dowgiałły, z Petersburga, bom prosił aby na ręce Sz. 

Pana pisał, to proszę uprzejmie do mego przyjazdu list zatrzymać.  

Może za dni 5 będę w Warszawie. 

Teraz jestem w Kieleckiem, w Piotrowicach. Używam powietrza miejskiego, bo w Łagiewnikach 

dymy kominów fabrycznych Łódzkich i Zgierzkich psują powietrze miejskie, i oddychać nieraz 

ciężko.  

Do Warszawy już teraz na stałe mieszkanie [słowo nieczytelne] się muszę, bo mi zdrowie nie 

dopisuje. Gastrycyzm mnie męczy okropnie, i bóle głowy mi dokuczają, a Doktor zabrania kazań i 

spowiedzi, żeby głowy nie męczyć.  

Ściskam serdecznie kochanego Pana, Pani Dobr[odziejce] ukłony dołączam, dzieciom grzeczne 

słowo. 

Przyjazny sługa 

x. Domagalski 

d. 6 maja 1890 r. 

Piotrkowice 

W Piątek stąd wyjeżdżam do brata do Jedlni, potem do Warszawy.  

 

[k.29] 

[słowo nieczytelne] 27 kwietnia 9 maja 1897.  

Szanowny Panie 

Najchętniej służyć będę Szanownemu Panu mojemu, ostatecznie na tyle, ma ile mi pamięć [słowo 

nieczytelne] dotrzyma. Będę pisać je pośpiesznie, nie zwracając szczególnej uwagi na formę. A zatem 

uwalniam Szanownego Pana od zwracania mi onego brulionu co bądź co bądź mogłoby być 

ambarasem. 

60 r., 61. aż do wyjazdu na wschód byłem na przemian to w Warszawie to w Kijowie po kilka 

miesięcy. 4 zaś miesiące [słowo nieczytelne] w 10 [słowo nieczytelne] . Ponieważ pod resztę nie 

mam nic coby mi mogło służyć na przewodnika w pracy mojej, a dat nigdy nie byłem zdolny z nich 

zapamiętać. 

Wzmianka Szanownego Pana o początku r. 62 jest mi nie wystarczającą. Zrobi mi Pan wielką 

przysługę, jeżeli mi  napisze kto by w tym czasie namiestnikiem i co robił margrabia.  



Łączę wyrazy szacunku i poszanowania. 

x. Domagalski  

 

[k.30-31] 

Warszawa 27 maja 1891 

Żórawia 9 

Kochany Panie Walery, 

Zapewnę już kochany Pan list mój otrzymał. J 

Jestem ciągle pod wpływem księdza Winterera51 – tych okropnych, nieludzkich, dzikich wykrzyków 

anarchizmu, który daj Boże, oby został złamany.  

Anarchizm wypowiada jasno, że jest wrogiem (raczej zbójem) na xięży, na Rządy, nawet na 

parlamenty, na wojsko i na policję.  

Kościół i Rządy wszystkie i społeczeństwa powinny teraz porozumieć się i zwartym szeregiem nad 

anarchizmem czuwać, bo on chce wszystko burzyć, i jednych jednych żydów oszczędza. Bo też żydzi 

jak byli koryfeuszami socjalistów, tak teraz w bandach skrytych anarchizmu także uczestniczą.  

Jeżeli kochany Pan dzieło Wineterea zapisze, to księgarza trzeba uprzedzić, że jest ono przeciwko 

socjalizmowi. A skoro cenzura warszawska przepuściła go, to poważniejsza od niej petersburska nie 

zrobi trudności. Książkę czyta się z wielkim zajęciem. 

Przy czytaniu niech Kochany Pan ma ołówek i zakreśla wydatniejsze miejsca. 

Jest tam mowa o Bakuninie52, ale trzeba zwrócić uwagę, że był to uczeń Hegla53, a potem 

Proudhona54, i Georges Sanda55 czyli [słowo nieczytelne]. 

Za mojej bytności w Krakowie w latach siedemdziesiątych jeszcze, anarchizm tam burdy zaczął robić. 

Naszych młodych anarchiści na wędę patriotyczną łowili.  

                                                             
51 Landolin Winterer – (1832-1911), niemiecki duchowny katolicki, pisarz i członek niemieckiego Reichstagu. 

Święcenie kapłańskie przyjął w 1859 roku. W swojej publicystyce poruszał tematy aktualne tematy społeczno-

polityczne oraz historii Kościoła Katolickiego.  Jedną ze swoich prac poświęcił krytyce socjalizmu - Le 

socialisme contemporain, Paryż 1878. 
52 Michaił Bakunin – (1814-1876), rosyjski rewolucjonista i myśliciel. Uznawany jest za jednego z ojców 

anarchizmu.   
53 Friedrich Hegel – (1770-1831), niemiecki filozof. Jednym z fundamentów filozofii Hegla było stwierdzenie, 
że podstawą poznania i jednocześnie podstawą rzeczywistości jest dialektyka. Podstawowa reguła dialektyki 

heglowskiej głosi, że każda teza zawiera już w sobie antytezę, obydwie zaś zostają zniesione w syntezie. 
54 Pierre Proudhon – (1809-1865), francuski polityk, ekonomista, socjolog i dziennikarz. Uważany za ojca 

anarchizmu. Stworzył podwaliny pod anarchistyczny indywidualizm, negował potrzebę istnienia państwo, 

Kościoła oraz systemu kapitalistycznego. Postulował zmiany społeczne za pomocą reform, nie poprzez 

rewolucję. Bakunin poznał Proudhona w styczniu 1843 roku, podczas podróży do Paryża.  
55 Georges Sand – (1804-1876), francuska pisarka podejmująca w swych powieściach tematykę feministyczną 

oraz socjalizmu utopijnego, w latach 30 XIX wieku znajdowała w centrum ówczesnego artystycznego życia 

Paryża.  



Dwakroć rzucono bombę na Dyrektora Policji, ale jeszcze wówczas ta broń nie była [słowo 

nieczytelne], bo się skończyło na strasznym huku i na wypadnięciu szyb z okien.  

Inną razą fajerwerek [słowo nieczytelne]  dostrzegł [słowo nieczytelne] pod magistratem.  

Prócz tego na oknie hotelu Saskiego w Krakowie znaleziono bombę. Szczęściem było jednak, że lont 

przygasł, nim do dynamitu doszedł.  

Być może, iż to był tylko proch, albo jakaś imitacyja , także wybuchająca.  

Wciągneli anarchiści jakiegoś dawnego powstańca, którzy mając w pamięci niedolę roku 1863, udał 

się do Dyrektora Policji Englina, i wziąwszy od niego słowo honoru, że wszystko się skończy na 

przyaresztowaniu i wywiezieniu owych burzycieli do środkowej Europy, wskazał mu miejsce 

zbiorowiska. Policja aresztowała około trzydziestu młodych, i wywiozła ich w krótkim czasie do 

granic [słowo nieczytelne] z ostrzeżeniem, że jeśli się pokaże który w Państwie Austriackim – pod sąd 

wojenny podpadnie.  

Owi anarchiści na Xięży chcieli uderzyć i na Kościoły.  

Zawrzał gniewem cały Kraków, i dał Bóg, że wszystko przycichło. 

To są fakta pewne. 

Kraków się uspokoił wówczas, ale w Wiedniu bywało źle. Szczęściem, że tam policja niezmiernie 

czujna, i że jest katolicki [dwa słowa nieczytelne] który wraz z policją rozwijał działanie aby tropić 

anarchistów.  

Tutejszy arcybiskup jedzie za granicę, na co dostał 2000 rubli od Rządu, dla poratowania zdrowia. 

Kruszeje widać, bo w Boże Ciało tylko procesję odbył a summę miał kanonik za niego.  

Dziennik poznański wystąpił z [słowo nieczytelne] na Encyklikę. Wyraził się, że godna ruskiego 

żandarma nie zaś papieża! 

Jak to nasza młoda intelligencyja i średnia nawet stare nasze błędy za drogą spuściznę uważa, i nic 

nowego nauczyć się nie chce.  

La politique c’est l’art des transactions – ktoś ze słynnych publicystów (zdaje się Macaulay56) 

powiedział. A u nas politykę uważa się jako [zdanie nieczytelne po francusku].  

[zdanie nieczytelne po francusku] (nie głuptaków i wariatów) 

A [Millevaise] przed  fran[cuskim] parl[amentem] odezwał się tak: [zdanie po francusku] 

I miał rację. U nas tego nie mogliby zrozumieć.  

W wypisach greckich stało [methe mikra mamia estin] – Gniew krótkie szaleństwo, a tam 

szkodliwsze [jeszcze] sługi  

Ogień nie gasi się ogniem lecz wodą.  

                                                             
56 Thomas Macaulay – (1800-1859), brytyjski pisarz, historyk i polityk, 



Wszystkie nasze prowincje dawne należałoby na wielką szkołę zamienić, dla nauczenia się rozumu z 

ksiąg mądrych ludzi.  

Narody jeśli giną, lub chylą się do upadku, to złą polityka, której siedlisko powinno być w głowie nie 

w zaszlochanem sercu.  

Doskonale o sercu Kraszewski57 powiedział, że dlań bez udziału i straży rozumu, dwa razy dwa jest 

zero albo sto, lecz nigdy cztery.  

Wszystkie nasze niedole z serca trysnęły, rozumuśmy nie mieli.  

Niechże kochany Pan zechce pisywać do mnie, bo mi bardzo tęskno do pana.  

Wszak ja Pana jednego miałem tutaj, cośmy z sobą zgodnie gaworzyli. Teraz nie mam z kim. 

Serdecznie pana drogiego ściskam, pamięci się polecam i [słowo nieczytelne] wiernym przyjacielem.  

x. D.  

 

[k.32-33] 

Szanowny Panie Walery 

Za obydwa listy – najserdeczniej dziękuję. 

Cieszyłem się wiadomością od P. Dobrodziejki pochodzącą, że kochanego Pana zobaczę. Zaznaczyło 

się inaczej, lubo z zawodem [słowo nieczytelne] dla mnie, lecz i z pociechą. 

Drogi mi Panie Walery – wolę Was tu nie widzieć, a tęsknie do Was, do Petersburga, bo jakoś się mi 

widzi, nie powiem że się mi marzy, że dla naszego dobra ogólnego, jesteś Pan w Petersburgu 

potrzebny, a może nawet konieczny.  

Wszak jeden jedyny z naszych publicystów po przykładach takich jak: Starzyc, a uprzednio jeszcze 

Józef [Oliński] z białoruskimi [słowo nieczytelne], potem Antonii Ostrowski, prezes senatu Xięstwa 

Warsz[awskiego], potem jenerałwie: Trębicki58, Hauke59, Blumer60, [Lewicki], Staś Potocki61, 

                                                             
57 Józef Ignacy Kraszewski – (1812-1887), pisarz, publicysta, wydawca, historyk, encyklopedysta, działacz 

społeczny i polityczny, autor z największą liczbą wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej.  
58 Stanisław Trębicki (1792-1830), generał brygady. Brał udział w kampanii rosyjskiej Napoleona. Po jego 

klęsce wstąpił w 1815 r. do wojsk Królestwa Kongresowego i służył jako major grenadierów. Z polecenia ks. 

Konstantego nadzorował Szkołę Podchorążych. W noc listopadową podchorążowie zażądali od niego przejęcia 

dowództwa nad oddziałem. Trębicki odmówił, z czego wywiązała się sprzeczka podczas której Trębicki został 

zastrzelony 
59 Maurycy Hauke (1775-1830), generał artylerii Wojska Polskiego Królestwa Polskiego. Był przeciwny 

wybuchowi powstania listopadowego. Zginął 29 listopada 1830 roku z rąk powstańców listopadowych, którym 

odmówił przejęcia nad nimi dowództwa.  
60 Ignacy Blumer (1773-1830), generał brygady wojsk Królestwa Polskiego. Był przeciwny wybuchowi 

powstania listopadowego, zginął w ciągu nocy listopadowej w walce o warszawski Arsenał Królewski, głównej 

zbrojowni w stolicy.   
61 Stanisław Potocki (1776-1830), generał piechoty w Królestwie Polskim, z uwagi na niski wzrost nazywany 

Stasiem. W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku próbował zażegnać wybuch powstania. Został ciężko ranny w 

wyniku postrzału, od którego zmarł.  



Chłopicki! Chłopicki!!, potem arcybiskup [nazwisko nieczytelne], Michał Grabowski62, Henryk 

Rzewuski, wreszcie Wielopolski Aleksander. Po tych wszystkich tyle znamienitych mężach (nie zaś 

fuszerach) pan jeden jedyny z publicystów polskich zrozumiałeś, odczułeś doniosłość idei politycznej 

lojalności względem Rosji. Taka była Chwila pańska przez liliputów stanu zadeptana! Prusy i Austria 

nic nam dać nie mogą, bo to jest co najwyżej szlachta [słowo nieczytelne] w porównaniu do 

magnackiej Rosji – Pani na   3-ch ktoś stutysięcznych mil kwadratowych o stu ośmiu milionach 

mieszkańców. Co dla niej znaczy kilkanaście bodaj tysięcy bil kwadratowych na których dla nas 

mogłaby się okazać wspaniałomyślną?! Wspaniałomyślną? Tak! Bo nie ona lecz Prusacy z Austrią 

nasz upadek w 18 wieku ukartowały. Nie Rosji, ale Prusom i Austrii Polska nasza była pożądanym 

kąskiem. 

Prusy i Austria nas giermanizowały, obdzierały, deptały (polnische [słowo nieczytelne] !!). Rosja 

pomogła do rozwoju dobrego naszego piśmiennictwa. [Słowo nieczytelne] nas obok francuzów, ona 

wspaniałomyślnie dała nam samorząd, wojsko, a i wierze katolickiej lub prawosławnej miłościwą 

wielce była.  

Wszystko psuła i popsuła nasza nielojalność polityczna.  

Czy dziś są jeszcze rzeczy do odrobienia? A nie pokazuje tego mądra polityka Leona XIII? 

Ma ona jako papież mnogie postulaty do Rosji, ale wie, że „paulatim summa petuntur”63 – i choć nie 

Polak, działa według polskiego przysłowia „nie od razu Kraków zbudowano”.  

Jest przepaść między nami a Rosją, lecz mądrość wieków powiada: 

“Il n'y a pas de gouffre, que la politique ne vairail niveles”64 

Trzeba tylko, żeby polityka była poważną polityką, nie zaś polityczną lampartką, jak nasza galicyjska, 

która nam niedźwiedzie oddaje przysługi, albo jak warszawska, która dąsa się jak płocha dziewczyna 

lub początkujący student pierwszych lat uniwersytetu.  

Monarcha nasz na pojednawcze słowo papieża zaraz odpowiedział. 

I nam by odpowiedział!  

Odpowiedziałaby magnacka Rosja. 

Ale kaganiec należałoby nam założyć na serce, bo dla serca, jak mówi Kraszewski, dwa razy dwa jest 

sto lub zero, ale nigdy cztery.  

Ciężko nam? Aleśmy ślamazarną polityką samu sobie napytali biedy! 

A któż  jest dłużny naszej elekcji, naszemu liberum veto, naszemi bezrządami od wieków, jeśli nie 

ślamazarność nasza?  

Uważaliśmy za prawdę, co jednej strony zdało się nam pożyteczne lecz co z innych stron wielką 

niosło nam zgubę.  

                                                             
62 Michał Grabowski (1804-1863), powieściopisarz i publicysta. Był przeciwnikiem powstania listopadowego. 

W roku 1863 za rządów Wielopolskiego powołany został na dyrektora Komisji Oświecenia i Wyznań. 
63 Łac. Najwyższe cele osiągane są powoli. 
64 Fr. Nie ma przepaści, której polityka nie potrafiłaby zakopać.  



Czyż to nie ślamazarność serca? 

Leon XIII nie płacze, choć ma o co, ale myśli, porównywa, i rozumem panuje nad uczuciem. Tak jak 

anatomicznie głowa jest górą a serce, jeśli nie pod nogami to przecież pod głową! 

Pan [Fritz] Pewnie to rozumie, a że rozumie uczony Spasowicz65, ani wątpię. A Spasowicz, bodaj czy 

nie nasza teraz głowa, bo Zygmunt Wielopolski zapomniał o ojcu, może i o sobie. Zaś Stanisław 

Tarnowski66, jeśli nie obioma to przynajmniej jednym okiem, z podniety serca ślamazarnie słucha.  

Z Galicjan, tylko Jerzy [Marzyński]  nie słucha, ale myśli głową. I z głowy telefonuje do serca, żeby 

się nie mazało i gubiło szlochaniem.  

Dosyć na teraz z tem wszystkim. 

Markgrafski67 jest podpułkownikiem w Zarządzie Варшавского жандармского округа. (…………). 

ulica Bielańska.  

Rzecz inna, a ważna: 

Księgarz Ongelbrand68 przysłał mi dzieło pod tytułem Le socialisme contemporain, par l’abbe Witerer, 

Paris, libraire V. Lecoffe 90, rue Bonaparte 189469. 

Ten x. Winterer jest deputowanym alzackim do Reichstagu niemieckiego w Berlinie. Sam Niemiec, 

ale kropi okrutnie za socjalizm i anarchizm Niemców.  

Książka niezmiernie ciekawa, a dla pana kochanego jako publicysty – konieczna. 

Anarchizm jest kwestią straszliwą! Szerzy się jak pożar na wichurze. Czytając tę książkę X. 

Winterera, a złożoną z cytat. – włosy powstają na głowie i człek się pyta: co to będzie! Co to będzie!  

Niechże sobie Pan Kochany jak najrychlej Winterera sprowadzi. Przeszła książka tu cenzurę, to tem 

bardziej przejdzie w Petersburgu, bo tam są mądrzejsi niż tutaj.  

U Pani Dobr[odziejki] byłem w sobotę. Zdrowa, dzieci także tęsknią do Pana, jako do ojca. A Pani 

Dobr[odziejka] wybiera się do Petersburga.  

Czy kochany Pan zabrał znajomość z x. prałatem Tomkowiczem? 

Wiemy tu już o śmierci [xięcia Kantakuzena]. Podobno Gubernator Nowogrodzki [Mosoloff] ma być 

dyrektorem Wydziału Wyznań Zagranicznych w Ministerium Spraw Wewnętrznych. 

                                                             
65 Włodzimierz Spasowicz (1829-1906), prawnik, publicysta i działacz społeczny. Od 1883 wydawał w 

Petersburgu jeden z najsłynniejszych tygodników polskich w Rosji – „Kraj”. Był także członkiem redakcji 

„Wiestnika Europy”. Był zwolennikiem ugodowej polityki wobec caratu i pojednania polsko-rosyjskiego 
66 Stanisław Tarnowski (1837-1917), historyk literatury, publicysta polityczny, przywódca konserwatystów 

krakowskich, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
67 Andriej Markgrafski (1849-1906), rosyjski wojskowy, generał żandarmerii. Od 1883 roku służył w 

Samodzielnym Korpusie Żandarmów w guberni warszawskiej. Zginął w akcji Organizacji Bojowej PPS w 

Otwocku. 
68 Chodzi o któregoś z synów znanego księgarza Samuela Orgelbranda, Hipolita (1843-1920) lub Mieczysława 

(1847-1903). Obydwaj, tak jak ojciec, zostali księgarzami i wydawcami.  
69 Landelin Winterer (1832-1911), duchowny katolickim, pisarzem i członki niemieckiego Reichstagu. W 1878 

ukazała się jego książka o socjaliźmie współczesnym, („Le socialisme contemporain”) 



O Hrabinę [Nieroth] trzeba pytać  jako o „урожденнью Троповь”70, to w adresowym Biurze 

objaśnią.  

Ściskam serdecznie Kochanego Pana i polecam się Jego pamięci –  

Brat i przyjaciel  

x. Domagalski 

Warsz[awa], Żórawia 9 

20 maja 1894.  

 

 

[k.34-35] 

Drogi kochany Panie Walery 

Jak gdyby zrządzeniem Bożem, przypadkowo zupełnie, nie szukając, nie myśląc nawet o tem, wpadł 

mi w ręce N. 170 czeskiej gazety „Narodni Listy”71 który zatrzymuję u siebie jako dowód, i z rąk już 

nie puszczę.  

Znalazłem tam jak raz s porę – artykuł: Polaci a papieżska Encyklika  

Owóż, przesyłam Kochanemu Panu odpis – wierzytelny co do słowa, słóweczka, co do pisowni nawet.  

Odczytaj kochany pan ten odpis czyli kopię. Oryginał chowam – obym się przed panem 

usprawiedliwił.  

Wiem że nieco rozumie pan po czesku, ale gdy idzie o artykuł trzeba wyraz doskonale zrozumieć.  

Rzecz naturalna, że jak pan odczyta i doskonale zrozumie artykuł, dla swej gazety zyska pan broń!  

Niechże pan tutaj kopię artykułu odczyta   

Proszę – proszę odczytać !! 

Czy już? Jeśli już, proszę czytać moje uwagi.  

Redaktorem Chwili byłeś Pan sposobem opatrznościowym dla kraju, boś pan poszedł na Krzyż, do 

którego za moje znowu publikacje, i mnie po tyrańsku przybito. Na krzyżu moim jeszcze dotąd wiszę, 

a skonać nie mogę, choć o śmierć Boga błagam nieustannie. Ten to Bóg obiera teraz pana do swojego 

dzieła pracownikiem. Jeśli nowa gazeta zacznie wychodzić, to będzie miało znaczenie, że Bóg losy 

kraju i kościoła w dłonie pańskie składa.  

Czemu w dłonie pańskie? 

Czemu nie w dłonie Biskupów i Xsięży? 

                                                             
70 Ros. Z domu Tropow. 
71 Národní listy - czeska gazeta wydawana między 1861 a 1941 rokiem.  



A kto to wie? 

O’Connell72 nie był księdzem, a Jego – nie zaś biskupów i xsięży Irlandii obrał Bóg za narzędzie do 

polepszenia stanu narodu irlandzkiego i wyzwol[enia] Kościoła pod panowaniem Anglii. 

Bóg – pastuszkę Joannę D’Arc obrał. 

On obrał i pastuszka Dawida. 

Pomyśl Pan, i powołaniu Boga, wezwaniu Boga bądź posłuszny, jako Polak, ale Katolik.  

Národní Listy – organ młodych Czechów, ale jak pisze? Jak [dwa słowa nieczytelne]  

Zaręczam Panu słowem honoru i przysięgą kapłańską, że nie ja napisałem artykuł do Dzwonu w 

Cieszynie, że żadnych najmniejszych stosunków z nimi nie mam, że nawet nie wiedziałem że w 

Cieszynie wychodzie czasopismo „Dzwon” 

Czy Pan miarkuje, że okoliczności przyjazne już pomagają, zanim się pan weźmie z nową „Chwilą”? 

Cóż to za pomoc! Dzwon cieszyński jest polskim pismem.  

Na tle jego, kartaczami nabity można napisać artykuł wstępny pierwszego numeru nowej „Chwili” dla  

[słowo nieczytelne] naszej rewolucyjności polskiej. 

Jaka pan nazwę przybierze, tu wola pańska - co do mnie, byłbym za nazwą: „Nowa Chwila”  

Bić z [słowo nieczytelne] w gazety polskie wszystkie bez wyjątku. Bić w tych, co powinni byli od 

dawna wystąpić pana niegdyś poprzeć, a nie wystąpili, nie poparli!! Dyplomaci!! Tchórze! Nie 

zdrajcy, a ZDRAJCY!!!  

Safanduły!!! 

Czyż nie safandulstwem nasza historia, od Ludwika Węgierskiego a zwłaszcza od 1573 roku?! 

Safandulstwo – elekcja! 

Safandulstwo - wirylność elekcji ! 

Safandulstwo – wyłączność szlachecka ! 

Safandulstwo – liberum veto! 

Safandulstwo za ostatniego Króla! 

Bojaźń aby nie stał się despotą przez wojsko i skarb. 

Nuże, ani skarbu ani wojska. 

A choć wojsko [słowo nieczytelne] -  pieniędzy szlachta dać nie chciała, bo tak magnaci chcieli. 

Zdołali rzecz legalnie (sic) obejść. 

                                                             
72 Daniel O’Connell (1775-1847), irlandzki polityk i przywódca narodowy, zwolennik dążenia do niepodległości 

drogą parlamentarną. Odegrał główną rolę w osiągnięciu równouprawnienia przez katolików, dzięki któremu 

zyskali oni prawo do głosowania i obejmowania urzędów państwowych 



Niechże kochany pan upatrzy sobie jaką zacną gazetę Ruską, i zrobi użytek z artykułu w „Narodni 

listy”. Nakręci pan karku Excellencyjom jak im nakręcił w Irlandii – O’Connell. 

Bóg Pana wybiera, 

Ale czy Pan siebię wybierze? 

Daj Boże!!  

Ściskam serdecznie Kochanego Pana i piszę się Jego serdecznym przyjacielem.  

x. Domagalski 

5 lipca 1894 

W uroczystość Ss. Cyryla i Metodego 

Patronów Słowian 

Żórawia 9 

Odpisu wyglądam ! 

 

[Obok na marginesie] 

Gwarzą tu o kardynalstwie Popiela! 

Boże mój Boże! A jakmże on arcybiskupem?  

Dyplomata myślący o własnych plecach, jak te nasze wszystkie Excellencje! Tchórze wobec narodu  

 

 

[k.36-37 (załącznik do k.34-35)] 

Narodni listy – dne 22 Čewna 1894, N. 170, strona 2.  

Poláci a papežská encyklika.  

Polský list „Dzwon”, vycházející v Těšíně, píše mezi jiným :  

Ze všeho vyplývá, že Poláci v celku bez ohledu na barvu politických — neřekneme zá- sad, 

nebof těch u nás není, nýbrž náklonnosti — neporozuměli naučením Lva XIII., vyslove- ným 

v jeho encyklice k biskupům polským, ani nepochopili cíle, za kterým encyklika vydána byla.  

Dále i to konstatovati možno, že všude u nás, at v táboře tak zv. kenservativném, nebo v 

táboře liberálném a jako by demokratickém panuje co do poměru našeho národa k Rusku 

jedno přesvědčení, jedna politika, stavící za článek národních povinnosti bezohlednou 

nenávist k Rusku.  



Z toho dále vyplývá, že prubířským kamenem polského vlastenectví jest co možná 

nejvyzývavější a nejlomoznějši vystupováni proti Rusku a to všecko, co z Ru- ského Polska 

jakýmkoli způsobem k nám při- chází, musí ten, kdo chce slouti dobrým polským vlastencem, 

nazývati barbarstvím, násilím a di vošstvim.  

Podobně nesmí u nás vyjiti žádná kniha, ve které by takovým názorům a pocitům nebyl dán 

výraz.  

Zjevu toho neposuzujeme, ale konstatovati musíme, co je fakt, který sám vyjasniti může, proč 

jádro polské společnosti přijalo encykliku Lva XIII. k biskupům polským bud s neupřímnou 

vděčnosti nebo se zjevnou nespokojeností. 

Kónservativci i liberáluvé vidí jediný nedostatek encykliky v tom, že Lev XIII. nepromluvil 

vyzývavěji, či také >určitěji< k Rusku. V tom shoduji se všecky polské úvahy o encyklice, v 

tom je celá sila výtek, o jiných věcech v encyklice obsažených se nemluví.  

Kdo zná Lva XIII. a jeho působnost, kdo ví, co se dalo v církvi dříve a co se děje nyní, musí a 

námi přiznati, ze papež encyklika tu psal, znaje celou otázku polskou a její dosah ve věcech 

církevních i světských a chtěl vy- sloviti v ní pokyny a rady Poláků m, jak by otázka vhodně 

rozřešiti se dala.  

Tu następują uwagi Narodnich listów: 

Polský list shoduje se v příčině encykliky s názorem naším, na svém miste proneseným, že 

Poláci povinni jsou papeže Lva XIII. pokládati za svého nejlepšího přítele a rádce a lilu boce 

rozvažovati a do mysli si vštěpovati pokyny v jeho encyklice k biskupům polským obsažené.  

Poláci na místě toho, uneseni proti- ruským fanatismem, div se i na papeže ne- obořují, že 

nechová stejnou nenávist k Rusku, již oni jsou naplněni. Fakt ten je zajisté velmi významný.  

Dokazuje, že Poláci ve svých bojích proti Rusko neprávem zastírali se katolickou církví, že 

nenávist k Rusku jest jim alfou i omegou, východištěm všech myšlenek i skutků.  

Dokud panuje na polské strané takové smýšlení, nemůže se zazlívati Rusům, že chovají k nim 

nedůvěru a setři jistých pravidel opatrnosti.  

Neporozumění radám papežovým znamená, že historických cbyb vůdčích vrstev polské spo- 

lečnosti ješté není konec a že je daleko ještě do toho obrození polského národa na půdě 

prospěchů čisté národních a kulturných, kterého si zejména náš národ přeje od svého 

nejbližšího pokrevence, národa polského. 

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA CZESKIEGO 

Polacy a encyklika papieska. 

Wydawana w Cieszynie polska gazeta „Dzwon” pisze m.in.: 



„Wynika z tego, że Polacy jako całość, niezależnie od koloru polityki – nie mówimy o zasadach, bo 

nie są w naszym kraju, ale o miłości – nie zrozumieli nauki Leona XIII, wyrażonej w jego encyklice 

do polskich biskupów, nie rozumieli też celów, w jakich encyklika została wydana.  

Ponadto można stwierdzić, że wszędzie w naszym kraju, czy w obozie tzw. kenserwatystów, czy w 

obozie liberalnym i jakby demokratycznym, jest jedno przekonanie o stosunku naszego narodu do 

Rosji, jedna polityka, która stawia bezwzględną nienawiść do Rosji jako przedmiot narodowego 

obowiązku. 

Wynika z tego, że probierzem polskiego patriotyzmu ma być jak najbardziej wyzywający i głośny 

sprzeciw wobec Rosji, a wszystko, co w jakikolwiek sposób przychodzi do nas z rosyjskiej Polski, 

musi być przez tych, którzy chcą być nazwani dobrymi polskimi patriotami, nazwane 

barbarzyństwem, przemocą i dzikością. 

Podobnie w naszym kraju nie wolno wydać żadnej książki, w której takie opinie i uczucia nie są 

wyrażane. 

Najwyraźniej tego nie osądzamy, ale trzeba stwierdzić, co jest faktem, który może wyjaśnić, dlaczego 

rdzeń polskiego społeczeństwa przyjął encyklikę Leona XIII. do biskupów polskich albo z nieszczerą 

wdzięcznością, albo z oczywistym niezadowoleniem. 

Zarówno konserwatyści, jak i liberałowie widzą jedyną wadę encykliki w tym, że Leon XIII. nie 

przemawiał do Rosji bardziej wyzywająco ani bardziej „bezwzględnie”.  

Z tym zgadzają się wszystkie polskie uwagi o encyklice, w tym jest cała siła zarzutu, o innych 

sprawach zawartych w encyklikach nie ma mowy” 

Tu następują uwagi Narodnich Listów: 

List polski zgadza się z naszym zdaniem w sprawie encykliki, wyrażoną w miejscu, że Polacy są 

zobowiązani uważać papieża Leona XIII za swojego najlepszego przyjaciela i mentora oraz skłaniać 

się ku kontemplacji i wpajaniu sobie wskazówek zawartych w encyklice do biskupów polskich. 

Kto zna Leona XIII i jego posługę, kto wie, co się działo w Kościele wcześniej i co się dzieje teraz, 

musi przyznać, że Papież napisał tu encyklikę, [w której zna] całą sprawę polską i jej zakres w 

sprawach kościelnych i świeckich, i chciał w niej wyrazić wskazówki oraz rady Polaków, jak tę 

kwestię właściwie rozwiązać. 

Zamiast tego Polacy, porwani przez antyrosyjski fanatyzm, dziwią się papieżowi że nie żywi on takiej 

nienawiści do Rosji, jaką oni już są przepełnieni. Fakt jest z pewnością bardzo ważny. 

Dowodzi, że Polacy w walce z Rosją niesłusznie przebrali się za Kościół katolicki, że nienawiść do 

Rosji jest ich alfą i omegą, punktem wyjścia wszelkich myśli i czynów. 

Dopóki po polskiej stronie panuje takie nastawienie, Rosjanie nie mogą się obwiniać za brak zaufania 

do nich i za pewne zasady ostrożności. 

Niezrozumienie papieskiej rady oznacza, że to jeszcze nie koniec historycznych błędów czołowych 

warstw społeczeństwa polskiego i że dalekie jest odrodzenie narodu polskiego na gruncie korzyści 

czysto narodowych i kulturowych, czego nasz naród pragnie w szczególności od swojego najbliższego 

krewnego, narodu polskiego. 



 

 

Koniec 

Trzeba dobrze zrozumieć każdy wyraz: 

Vlastenectwi – patriotyzm 

Vlastenes – patiota  

Ja nie każdy wyraz zrozumiałem, a słownika nie mam. Trzeba gwałtem słownika się poradzić o 

wyrazy wątpliwe.  

 

[k.38] 

Szanowny Kochany Panie, 

Służyłbym dziś osobiście w domu albo w Redakcji, ale na uczciwość, i głowa mnie boli i nogi się 

chwieją, krzyż dolega i nogi się chwieją. Krzyż dolega tak, że obawiam się wyjść na ulicę.  

[Słowo nieczytelme] przeczytałem aż trzykroć, ale dla tego, że nie podkreśliłem ważnego szczegółu, 

więc go szukałem, wciąż jeżdżąc po kartkach. Znaleźć nie mogłem, wreszcie szczegół ten zdobyłem. 

Napisałem coś dla kochanego Pana. 

[Słowo nieczytelne] kochany pan raczy pofatygować się do mnie. Doręczę książkę i opowiem panu 

epizod o Słotwińskim73. Jeśliby kochany pan raczył zajść przynajmniej na pół godziny, byłbym temu 

rad bardzo. Czekam więc dzisiaj a jeśli wyjdę, to tylko na obiad do brata na tym samym dziedzińcu o 

godzinie 2.  

Serdeczne słowa załączam 

Przyjazny sługa 

x. Domagalski  

Czwartek, 21 luty 1895.  

 

                                                             
73 Konstanty Słotwiński (1793-1846), prawnik, komisarz cyrkułowy, dyrektor Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich we Lwowie, członek Towarzystwa Naukowego w Krakowie 


