
M. P a t e r ,  Z DZIEJÓW AGITACJI POLITYCZNEJ NA GÓRNYM SLĄSKU 
W R. 1848 (Zaranie Śląskie, R. XXIV, 1961, z. 1, s. 23—37).

Artykuł M. Patera omawia niektóre momenty działalności politycznej kaznodziei 
gminy chrześcijańsko-katolickiej w Tarnowskich Górach, Wieczorka, w 1848 r. 
oraz kontrakcję tamtejszych władz miejskich i administracji państwowej. W pracy 
można wyróżnić trzy części. W pierwszej omówiona jest treść trzech ulotek, w dru
giej zapoznano czytelnika z metodami ich rozpowszechniania oraz z usiłowaniami 
władz zmuszenia Wieczorka do milczenia i wreszcie w części ostatniej podano 
fragmenty dwóch ulotek oraz tekst protokołu przesłuchania kolporterów ulotek. 
Artykuł oparty jest na materiale zawartym w jednym poszycie z Archiwum Archi
diecezjalnego we Wrocławiu. Autor korzystał również z wydawnictwa — W. Długo- 
borski, K. Popiołek, Śląsk w pierwszej połowie XIX w. Wybór źródeł, t. II, Wro
cław 1957. Jest to oczywiście drobny jedynie fragment istniejących źródeł i opraco
wań i z tego choćby względu praca ma charakter materiałowy.

We wspomnianym wyżej poszycie znajdują się odpisy dwóch ulotek i kores
pondencji władz w tej sprawie, zaopatrzone niekiedy komentarzami przepisującego; 
są też kronikarskie zapiski dotyczące wydarzeń 1848 r. w Tarnowskich Górach. 
Czy oryginały pism w sprawie działalności Wieczorka rzeczywiście zaginęły, jak 
to twierdzi Autor (s. 24, przyp. 4), można będzie powiedzieć dopiero po przepro
wadzeniu kwerendy w zachowanych zespołach śląskich oraz w aktach MSW 
w Merseburgu. Poszyt liczy 2288 stron numerowanych, a materiał nie jest ułożony 
w porządku chronologicznym. Niepodawanie w przypisach do artykułu paginacji 
znacznie utrudnia odszukanie potrzebnego materiału. Sam zresztą Autor nie dotarł 
do wszystkich zawartych w poszycie informacji.

W artykule najwięcej miejsca i uwagi poświęcono treści samych ulotek. Pierw
sza z nich, wydana w kwietniu 1848 r., została już opublikowana w cytowanym 
wyborze źródeł W. Długcborskiego i K. Popiołka (t. II, s. 45—48), notabene bez po
dania, gdzie znajduje się oryginał. Ustalenie autorstwa ulotki jest niewątpliwie za
sługą M. Patera, próba jednak jej interpretacji budzi zastrzeżenia. Tak np. nie 
można dopatrzyć się w ulotce niczego, co dawałoby podstawy do twierdzenia, że 
Wieczorek „stara się pobudzić do śmiałych wystąpień“ (s. 25). Na następnej zresztą 
stronie czytamy, że „autor nakazuje wstrzymanie się od buntu, aż nastanie nowy 
ład“. Nawiasem mówiąc, niefortunne sformułowanie, z którego można wnosić, że 
zalecał podniesienie buntu z chwilą, gdy nastanie ten nowy porządek. Nieuzasad
nione wydaje się także określenie, że Wieczorek formułuje tu „program rewolucji 
i ludowładztwa“ (s. 25). Samo hasło: „Nic już teraz bez nas jak dotąd, wszystko 
dla nas, z nami i przez nas“ nie jest jeszcze programem, tym bardziej że potrakto
wane zostało nie jako cel, który należy osiągnąć, lecz jako rzecz już uzyskana. 
W argumentacji swej liczył się Wieczorek z przywiązaniem, szczególnie chłopstwa, 
do osoby króla, posunął się jednak dalej, niż to na ogół praktykowali wówczas 
demokraci, bo identyfikował właściwie zdobycze rewolucji z wolą monarchy. Ze 
względów taktycznych było to może wskazane, niemniej pokrywało się w gruncie 
rzeczy z argumentacją obozu kontrrewolucji, który dla podtrzymania autorytetu 
króla głosił, że nie został on zmuszony do ustępstw, lecz poczynił je dobrowolnie. 
Podtrzymywanie wiary w dobre intencje panującego nie było na dłuższą metę po
sunięciem korzystnym dla rozwoju ruchu rewolucyjnego. W jednej jeszcze sprawie 
wypowiedzi Wieczorka wykazują niezgodność z zasadniczą linią propagandy demo
kratycznej. Mianowicie wzywał on do „zachowania dawnego porządku, aż nastąpi 
nowy“, co oznaczało właściwie wykonywanie nadal powinności feudalnych. Być 
może, że traktował on- ten apel jako jeszcze jeden ze sposobów wpojenia w czytel-



ników przekonania, iż autorem ulotki jest sam król. To powiodło mu się na ogół, 
ale głównym tego powodem była inna okoliczność, na którą Autor artykułu nie 
zwrócił uwagi. Otóż bezpośrednio po tekście anonimowej odezwy Dla ludu górno
śląskiego wydrukowano na tej samej ulotce ordynację z 8 kwietnia i regulamin 
wyborczy, podpisane, jak wiadomo, przez Fryderyka Wilhelma IV (Arch. Archi
diecezjalne, Akta biskupów, Ilb 119, s. 16, 17). Ulotka kwietniowa została wydana 
w ramach agitacji przedwyborczej. To, że Wieczorek nie podawał, na kogo należy 
konkretnie głosować, nie stanowi jakiegoś zjawiska wyjątkowego. Podobnie sfor
mułowane były wszystkie niemal ulotki demokratyczne w wiosennej kampanii 
wyborczej. Nie należy jednak z tego powodu wysuwać zarzutu, że wskazania Wie
czorka „były zbyt ogólnikowe, by mogły oddziałać w określonym znaczeniu politycz
nym“ (s. 26). Główne wysiłki demokratów skoncentrowane były wówczas na prze
konywaniu chłopstwa o faktycznej jego niezależności w kwestii wyborów od pa
nów i urzędników. W ten sposób starano się utrącić z góry wszelkie próby oszustw, 
nacisku czy schlebiania. Wysunięcie setek kandydatur na elektorów było w ówczes
nych warunkach rzeczą z wielu powodów niewykonalną (robiono to niekiedy 
w poszczególnych okręgach wyborczych, nigdy w skali powiatu) i w tym względzie 
liczono na instynkt klasowy chłopa i robotnika, który — jak wiadomo — zdał 
wtedy na ogół egzamin. Nazwiska konkretnych kandydatów zgłaszano dopiero przy 
wyborach posłów, a i to często jedynie w agitacji słownej. Uściślenia wymaga rów
nież twierdzenie, że nawoływanie Wieczorka „do zaprzestania walki zbrojnej ... 
było zgodne z ogólnymi nastrojami wśród chłopów“ (s. 27). Głębokie przekonanie 
chłopów, że rewolucja czy też rozporządzenie królewskie (dla wielu były to pojęcia 
jednoznaczne) zniosły system feudalny, zostało obalone przez pacyfikację. Wiara — 
bo tak to trzeba nazwać — że Zgromadzenie Narodowe rozwiąże po ich myśli 
kwestię agrarną, nie powstała automatycznie, lecz z trudem torowała sobie drogę 
do umysłów chłopskich. Jeszcze w kwietniu idea obalenia siłą feudalnych stosunków 
miała na wsi wielu zwolenników, tak więc nawoływanie do zachowania spokoju 
nie było na pewno wyważaniem otwartych drzwi. Jeśli chodzi o drugą ulotkę, wy
daną pod koniec października, to warto jeszcze zwrócić uwagę na dwa momenty. 
Po pierwsze, ukazała się ona ze znacznym opóźnieniem. Wieczorek przystępuje do 
mobilizowania zwolenników rewolucji w miesiąc po wystąpieniu Reichenbacha 
i do założenia Stowarzyszenia Włościańskiego (w historiografii przyjęła się ta na
zwa, a nie „Związek Chłopski”), gdy nastroje rewolucyjne osiągnęły już ponownie 
poważny stopień nasilenia. Po drugie, Wieczorek w dalszym ciągu wygrywa auto
rytet króla dla celów rewolucji, osłabiając w ten sposób demaskatorską ocenę jego 
polityki, daną przez Reichenbacha. Co do ostatniej, grudniowej, ulotki, której wy
danie Autor przypisuje administracji pruskiej (s. 24), to nie można jej uznać za 
„odpowiedź“ na dwie poprzednie. Od pierwszej dzielił ją okres ośmiu, od drugiej 
z górą dwu miesięcy. Propaganda reagująca z takim opóźnieniem na posunięcia 
przeciwnika nie miałaby żadnych szans powodzenia. Zresztą ulotka grudniowa uka
zała się w zupełnie zmienionej sytuacji politycznej i jest wyraźnie wystąpieniem 
w ramach kampanii przed wyborami styczniowymi 1849 r.

Następny problem to sprawa wpływów Wieczorka na terenie Tarnogórskiego 
i jego powiązań z demokratami wrocławskimi Wywody Autora są tu niekiedy 
sprzeczne, a i z innych powodów budzą zastrzeżenia. Np. przy ocenie ruchu chrze- 
ścijańsko-katolickiego M. Pater powołuje się na monografię W. Leescha. Najnowsza 
historiografia (W. Długoborski, Wstęp do wyboru pism W. Wolffa) przypomniała 
nam trafną wypowiedź Marksa na ten temat, a mianowicie, że „wrzące pod po
wierzchnią ruchy ludowe zmuszone są przez rządy przyjmować najpierw mistyczne



i trudne do upilnowania formy ruchów religijnych“. Odnosi się to właśnie do sekty 
Rongego, dla której już wkrótce po jej utworzeniu religia stała się w gruncie rzeczy 
parawanem mającym osłonić działalność polityczną. Dotyczy to bez wątpienia rów
nież działalności Wieczorka. Czy i w jakich kręgach hasła propagowane przez niego 
spotykały się z przychylnym przyjęciem? Zdaniem Autora artykułu agitacja kleru 
katolickiego powodowała, że „przeciw Wieczorkowi istniała silna opozycja, zwłaszcza 
wśród chłopów i drobnego mieszczaństwa Tarnowskich Gór“ i że pamięć inspiro
wanego przez kler w 1845 r. starcia ze zwolennikami Rongego była w 1848 r. „pod
łożem niechęci wśród chłopów także do idei politycznych, jakie reprezentował i pro
pagował Wieczorek“ (s. 29). Jednak już na następnej stronie czytamy: „Wrogość do 
Wieczorka — jak można przypuścić — objawiała przede wszystkim miejscowa lud
ność Tarnowskich Gór, gdzie znano go jako kapłana chrześcijańsko-katolickiego. 
W okolicznych wsiach natomiast hasła polityczne sformułowane przez niego w ulot
kach zyskiwały ogromną popularność“. To ostatnie twierdzenie oparte na przy
toczonym w przypisie 25 fragmencie listu magistratu Tarnowskich Gór z dnia 
30 kwietnia, gdzie m. in. czytamy, że ulotka Wieczorka „Nicht nur bei vielen der 
hiesigen, sondern bei einer Menge der Landbewohner, zu denen er sich persönlich 
begeben, einen für das allgemeine Wohl nachteiligen Eindruck macht“. Sprzeczność 
zestawionych powyżej wypowiedzi wynika częściowo z niezrozumienia tekstu nie
mieckiego, częściowo z nie dość krytycznej oceny materiału źródłowego. Otóż 
wszystkie wyzyskane w artykule pisma, oprócz samych ulotek, zostały sporządzone 
przez władze miejskie i państwowe. Jeśli w piśmie magistratu czytamy, że Wie
czorek „przez swoje zachowanie się wywołuje szczególną wrogość”, że usiłuje 
„tego lub owego ... uczynić podejrzanym wśród publiczności“, to możemy przy
puścić, iż odezwały się tu przysłowiowe nożyce. Zajadłość, z jaką władze miejskie, 
opanowane przez zamożne mieszczaństwo, zwalczały Wieczorka, wyraźnie wskazuje, 
kogo to starał się on „uczynić podejrzanym wśród publiczności“. Ostatnie wątpli
wości co do tego, jaki był stosunek przeważającej większości mieszczaństwa do 
idei, które propagował Wieczorek, powinna rozproszyć zapiska kronikarska w tym
że poszycie (AA, s. 716): „elektorami w Tarnowskich Górach wybrano (1 V 48) naj
większych krzykaczy“, tj. demokratów.

Powiązania Wieczorka z demokratami wrocławskimi, na które Autor niepo
trzebnie aż czterokrotnie zwraca uwagę (s. 26 i 27), wydają się być bezsporne. Ist
niały one zresztą w skali ogólnośląskiej, dlatego mówienie o „ p r ó b a c h  [pod
kreślenie — J. S.] politycznej penetracji na Górnym Śląsku ze strony demokratów 
wrocławskich“ (s. 24) jest nieścisłe. Jest rzeczą od dawna stwierdzoną, że we wszyst
kich prawie miastach śląskich istniały wówczas kluby stowarzyszone ze Związkiem 
Demokratycznym we Wrocławiu czy nawet podporządkowane mu. Klub demokra
tyczny działał również w Tarnowskich Górach. W listopadzie 1848 r. poparł on 
uchwałę Zgromadzenia Narodowego o odmowie podatków i usiłował nakłonić tam
tejsze władze miejskie i proboszcza do podjęcia podobnej decyzji (AA, s. 716). Jedną 
z form agitacji było zbieranie podpisów pod petycjami do Zgromadzenia Narodo
wego. W poszycie (AA, s. 720) znajdujemy ciekawą wzmiankę, wskazującą na po
stępujące z biegiem czasu zobojętnienie na sprawy bieżącej polityki. Autor zapiski 
skarży się mianowicie na to, że często ci sami ludzie podpisują bez czytania adresy 
zarówno konserwatystów, jak i demokratów, byle tylko pozbyć się agitatorów.

Jeśli chodzi o korespondencję prowadzoną przez władze w sprawie Wieczorka, 
to zasługiwała ona na szersze omówienie, jest bowiem bardziej interesująca niż 
same ulotki. Na szczególną uwagę zasługuje tu fakt, że inicjatorem wszystkich 
akcji przeciwko Wieczorkowi były władze miejskie Tarnowskich Gór. Feudalne



władze państwowe hamowały niekiedy dyktowane nienawiścią wobec działacza 
demokratycznego zapędy samorządu mieszczańskiego. Jest to jeszcze jeden przykład 
rozbicia frontu antyfeudalnego, które było główną przyczyną upadku rewolucji.

Na zakończenie jeszcze kilka słów o przypisach i aneksach. Autor, korzystając 
z jednego tylko poszytu archiwalnego, niepotrzebnie powtarza zawsze pełną sygna
turę. W tekstach polskich (s. 29 i aneks II) zmieniono częściowo pisownię, tak że 
nie jest to ani język oryginału, ani też literacka polszczyzna. Jeśli chodzi o teksty 
niemieckie (przypisy i aneks III), to niektóre zdania pozbawione są sensu wskutek 
błędów, zniekształceń i opuszczeń pojedynczych wyrazów, których recenzent naliczył 
ponad czterdzieści.

Jerzy Sydor

J. P u r š ,  DĚLNICKÉ HNUTI V ČESKÝCH ZEMÍCH 1849—1867 (Rozpravy 
Československé akademie věd. Rada společenských věd, R. LXXI, 1961, z. 6, 
s. 147, 1 nlb.).

Powyższa praca omawia w oparciu o podstawowy materiał źródłowy niektóre 
węzłowe problemy rozwoju ruchu robotniczego wymienionego okresu w skali ogólno- 
czeskiej. Zasadnicze rozważania Autora zawarte są głównie w trzech rozdziałach 
(II—IV). W rozdziale II scharakteryzowano położenie czeskiej klasy robotniczej, 
w III przedstawiono żywiołową walkę ekonomiczną robotników i rozwój ruchu 
strajkowego,' w IV omówiono formy organizacyjne i podstawy ideologiczne ruchu 
robotniczego. Praca poprzedzona jest wstępem oraz omówieniem źródeł i literatury 
W części końcowej znajdują się aneksy źródłowe, wykaz literatury i źródeł oraz 
streszczenie w języku rosyjskim; brak jest indeksów.

Według przyjętej przez Autora periodyzacji na lata 1849—1867 przypada przed
ostatnia faza rewolucji przemysłowej na ziemiach czeskich, nazywana fazą roz
machu. W tym to okresie, w wyniku usunięcia ostatnich feudalnych hamulców, 
doszło do zasadniczych przemian w produkcji rolnej, do szybszego rozwoju rynku 
wewnętrznego i trwałego powiązania go z rynkiem światowym dzięki rozwojowi 
kolejnictwa i żeglugi parowej. Wprowadzenie maszyn i udoskonalenie technologii 
produkcji w szeregu gałęzi wytwórczości skróciło okres produkcyjny. Niepohamo
wanemu rozwojowi nowych, kapitalistycznych, form stawiała zacięty opór produkcja 
chałupnicza, rzemieślnicza i manufaktura. Wszystkie te zjawiska powodowały zmiany 
w liczebności, składzie społecznym i położeniu kształtującej się klasy robotniczej. 
Autor rozpatruje rozwój ruchu robotniczego w ścisłym związku z przemianami spo
łeczno-gospodarczymi, jakie niosła ze sobą ta faza rewolucji przemysłowej.

Najwięcej miejsca poświęcono omówieniu położenia klasy robotniczej. W tej 
dziedzinie obserwujemy zjawiska typowe dla wczesnego etapu rozwoju kapita
lizmu, a więc długi dzień pracy, niskie płace, złe warunki mieszkaniowe, brak 
urządzeń sanitarnych i ochronnych w zakładach pracy itd. Tylko pewne grupy cze
ladników, kwalifikowanych robotników manufaktur i robotników fabrycznych znaj
dowały się w lepszej sytuacji. Cechą charakterystyczną fazy rozmachu rewolucji 
przemysłowej w Czechach był splot półfeudalnych form wyzysku z ekstensywnymi 
metodami eksploatacji kapitalistycznej.

Warunki rozwoju ruchu robotniczego — różne w poszczególnych gałęziach pro
dukcji i na poszczególnych terenach — były wówczas szczególnie ciężkie ze wzglę
du na reakcję po upadku Wiosny Ludów, opóźniony rozwój kapitalizmu, przeżytki 
feudalne oraz ucisk narodowy. Walka proletariatu o poprawę warunków bytowych 
przybierała niekiedy formy żywiołowych strajków, szczególnie często prowadzonych


