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Sytuacja polityczna Kościoła katolickiego na Śląsku uległa zasadni
czemu przeobrażeniu, gdy prowincja ta przeszła pod panowanie pruskie. 
Kościół znalazł się teraz już nie w obliczu monarchy katolickiego, jakim 
był cesarz austriacki, lecz monarchy protestanckiego, którym był Fry
deryk II i wszyscy jego następcy. Z obawą oczekiwano jakichś drastycz
nych posunięć wobec Kościoła, zwłaszcza w zakresie podstaw material
nych, ale Fryderyk II, choć był zagorzałym propagatorem protestan
tyzmu (ze względów czysto utylitarnych), uznał za rozsądne nie zrazić 
sobie, lecz pozyskać Kościół katolicki i jego duchowieństwo.

Świeża zdobycz nie wydawała mu się zbyt pewna. Zdawał sobie spra
wę z dalszego wyznaniowego ciążenia katolików śląskich ku katolickiej 
Austrii. Czyż byłoby rozsądne rozdrażniać uczucia religijne ludności 
podbitej prowincji jakimś drastycznym posunięciem i już u samego po
czątku panowania wywoływać niebezpieczeństwo wewnętrznych zamie
szek? Nie posiadając żadnego doświadczenia w rządzeniu krajem o lud
ności katolickiej Fryderyk II opierał się na swojej teorii, że ,,religia ka
tolicka stanowiąc państwo duchowne w ramach państwa świeckiego 
sprzyja wszelkim knowaniom i spiskom przeciwko władzy, w przeci
wieństwie do religii protestanckiej, która w ustroju monarchicznym, nie 
wiążąc ludzi z sobą, oddana jest całkowicie rządowi". W państwach wy
znania katolickiego — zdaniem Fryderyka II — większy wpływ na pod
danych wywierają księża (przez sam fakt, że nie mają nad sobą żadnej 
innej głowy prócz papieża) aniżeli sam monarcha, którego władza nad 
ludźmi jest z £ego powodu często fikcyjna. Toteż nie byłoby większej 
groźby nad tę, jaką stanowiłoby osiągnięcie w państwie władzy przez 
katolików.



Realizując te założenia Fryderyk II powoli, lecz systematycznie dążył 
do zamienienia Kościoła katolickiego w sługę interesów państwowych, 
podobnie jak to się stało uprzednio z Kościołem ewangelickim w jego 
monarchii. Przede wszystkim starał się usilnie o odcięcie katolików 
w Prusach od wszelkich wpływów zewnętrznych, od krajów katolickich, 
od zewnętrznych związków kościelnych, od Rzymu. Świadomy zaś tego, 
co Brandenburgia zawdzięczała reformacji, Fryderyk II upatrywał jedno 
z zadań Prus w tym, by stały się one ogniskiem protestantyzmu w Euro
pie, a ponieważ główną bazę katolicyzmu w świeżo zagrabionych przez 
Prusy terenach stanowił żywioł polski, przeto cały ciężar następstw fry- 
derycjańskiej polityki kościelno-wyznaniowej, pobieżnie powyżej przed
stawionej, musiał ponosić także lud polski.

Pierwsze kroki na nowym i do tego grząskim terenie, jakim był kato
licki Śląsk, winny były być dyktowane ostrożnością. Należało nawet 
uczynić coś, co by rozbrajało nieufność oficjalnych przedstawicieli kato
licyzmu. Najlepsza sposobność do tego nastręczyła się, gdy cesarz 
austriacki Józef II przeprowadził kasatę klasztorów. Fryderyk II nie tyl
ko nie poszedł za jego przykładem, ale wydał nawet deklarację, w któ
rej uroczyście zapewnił kler katolicki, że z jego strony nie potrzebuje 
się niczego obawiać, byleby tylko dochował mu poddańczej wierności.

Sprytne to posunięcie, które króla pruskiego nic nie kosztowało, oka
zało się nadspodziewanie skuteczne. Nie tylko bowiem nie przeszkadzało 
mu w czerpaniu obfitych korzyści materialnych z bogatych klasztorów, 
ale nadto gwarantowało mu sympatię i wdzięczność ich wpływowego du
chowieństwa. Rychło się też ujawniło, że katolicy bynajmniej nie sa 
elementem trudniejszym do rządzenia niż protestanci, jak mniemał Fry
deryk II. W każdym razie, jeśli chodziło o władze kościelne, to te bynaj
mniej nie miały zamiaru przysparzać mu ze swej strony kłopotów. 
Świadczył już o tym sposób, w jaki zareagował na wspomniane oświad
czenie króla pruskiego biskup sufragan i zarazem administrator diecezji 
wrocławskiej, Rothkirch. W orędziu, skierowanym do kleru zakonnego 
i świeckiego pisał on m. in.: ,,Nie wątpię, iż zarówno przełożeni, jak 
i każdy ich podwładny oraz cały kler uznają to najwyższe zapewnienie za 
nowy dowód łask i troski Jego Królewskiej Mości, odczują w całej rozcią 
głości szczęście \  przywilej stania pod jego berłem zapewniającym im 
trwałość i bezpieczeństwo, i dlatego podwoją wysiłki, by wyróżnić się 
nienaganną wiernością i dewocją wobec Jego Królewskiej Mości i całego 
domu królewskiego po wszystkie czasy i we wszystkich okolicznościach. 
Ufając uczciwości nastrojów całego duchowieństwa mniemam, iż nie 
potrzebuję przy tej sposobności zwracać Wam uwagi na Wasze obowiąz
ki i napominać Was do ich wypełniania. Wasze własne serce, głęboko 
poruszone okazanymi przez Jego Królewską Mość względami rozciąga-



iącymi się aż na Wasze troski, powie Wam, jak bardzo winno Wam za
leżeć na oddaleniu najmniejszego pozoru usposobienia sprzecznego 
z obowiązkiem, a ponieważ od Waszej zgodnej z obowiązkiem postawy 
zależy powaga Wasza i cały Wasz byt, przeto tuszę, iż nikt z kleru ani 
żaden z klasztorów śląskich nie zatraci ich nigdy, ani też Jego Królew
skiej Mości nie da przyczyny do wyrażenia niełaski" 1.

Gdy zmarł Fryderyk II, wiernopoddańczy Wikariat Generalny naka
zał obwieścić jego śmierć z wszystkich ambon, bić w dzwony przez sześć 
tygodni codziennie w przeciągu godziny, a w niedzielę po Narodzeniu 
Najśw. Marii Panny, po ukończeniu nabożeństw, urządzić uroczystości 
żałobne z przemówieniami i muzyką przy wystawionym katafalku. 
..Szczególnie klasztory korzystały ze sposobności, by królowi publicznie 
wyrazić uczucie wdzięczności za jego tolerancję, i niejeden z kaznodzie
jów wysławiał go w przesadnych panegirykach jako obrońcę i ojca 
klasztorów" 2.

Nowy król pruski Fryderyk Wilhelm III przybył do Wrocławia, by 
odebrać hołd od ludności. Do tego hołdu przygotowywano wiernych ka
zaniami w kościołach. Na czele wszystkich książąt śląskich złożył hołd 
królowi w imieniu biskupa jako księcia na Nysie sufragan Rothkirch, 
a w imieniu kapituły najstarszy kanonik, hr. Matuschka.

Od wstąpienia na tron nowego władcy wzrosła ingerencja władz pru
skich w życie wewnętrzne Kościoła, a poza tym następowały silne ude
rzenia w jego podstawy materialne przez ciągłe nakładanie na niego 
podatków i kontrybucji 3. Mimo to władze kościelne nie zdobyły się na 
stawienie czoła monarchii pruskiej. Ciosy, które spadały na Kościół, były 
wprawdzie przykre, ale nie potrafiły jednak naruszyć ich wiernopod- 
dańczości wobec króla. Nowowybrany biskup sufragan Emanuel von

1 J. J u n g n i t z ,  Die Breslauer Weihbischoefe, Wrocław 1914, s. 276,
2 Ibid., s. 283.
3 W początkach XIX w. do wrocławskiej stolicy biskupiej należało księstwo ny

skie i księstwo grodkowskie, 8 wielkich kompleksów folwarcznych rozrzuconych po 
całej prowincji, 19 lenn rycerskich i 10 majątków gracjalnych. Ogółem na 5174 główne 
wsie, jakie wówczas liczyła prowincja śląska, 163 należały do biskupstwa, 672 do fun
dacji i klasztorów, a 81 wsi do rycerskich komend zakonnych. Dobra kościelne stano
wiły czwartą część ogółu rycerskich posiadłości na Śląsku. Majątek Kościoła katolic
kiego szacowano wówczas na 30 000 000 talarów. W samym tylko Wrocławiu Kościół 
posiadał domy wartości 9312 000 talarów. Tę potęgę gospodarczą Kościoła na Śląsku 
zniweczyła za jednym zamachem w r. 1810 sekularyzacja, przeprowadzona przez rząd 
pruski, pod pretekstem uzyskania funduszy na pokrycie odszkodowań należnych Fran
cji po przegranej wojnie z Napoleonem. Wszystkie posiadłości kościelne zostały skon
fiskowane. Likwidacji uległy kapituły katedralne, fundacje kolegiackie i klasztory 
z wyjątkiem tych, które uprawiały działalność charytatywną lub trudniły się naucza
niem. Na ogół utrzymały się majątki należące do probostw, a to z tej przyczyny, że 
były one własnością patronów-posiedzicieli ziemskich.



Schimonsky-Schimoni udał się po pokoju w Tylży we wrześniu 1807 r. 
na czele deputacji śląskiej, do której prócz niego należeli: hr. Mallzan, 
hr. Wengersky, dyrektor rolny von Tschirsky, hr. Bethusy i hr. Dyhern, 
do Kłajpedy do króla, by go m. in. zapewnić o swej wierności i przy
wiązaniu * i * * 4.

W r. 1809 udał się biskup Schimonsky w nową podróż do Prus 
Wschodnich, by w Królewcu z kolei zapewnić Fryderyka Wilhelma III 
o wierności kleru śląskiego. Następnego też roku został odznaczony 
orderem czerwonego orła pierwszej klasy 5.

Jednakże w tych latach pełnych wojen król zarzucił duchowieństwu 
śląskiemu brak patriotyzmu. Zarzut ten wywołał u biskupa Schimonskie- 
go „wielkie rozgoryczenie", ponieważ sam dał tyle dowodów swego 
„patriotycznego usposobienia". Wypełniając więc wolę królewską za
rządził w Niedzielę Palmową 1813 r. specjalne nabożeństwo, w ciągu 
którego po odpowiednim kazaniu odczytano odezwę króla „Do moje
go narodu" oraz rozporządzenie o organizacji landwery; po sumie zaś, 
przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, odmówiono przepisaną 
w agendzie diecezjalnej modlitwę. Nabożeństwa takie odprawiano odtąd 
we wszystkie niedziele i święta. W pierwszych tygodniach września, gdy 
toczyły się decydujące bitwy, w kościele katedralnym po czterdziesto- 
godzinnym nabożeństwie zanoszono modły o wybłaganie zwycięstwa. 
Zawezwano na nie .wszystkich wiernych Wrocławia, a całe duchowień
stwo miasta musiało wziąć udział w zarządzonej uroczystej procesji 
teoforycznej. W następne niedziele nabożeństwa takie odprawiano po ko
lei w kościele Panny Marii na Piasku, w kościele Św. Wincentego 
Św. Macieja, Św. Wojciecha i Św. Doroty G.

Król pruski i cała jego biurokracja rozumiejąc doskonale, czym jest 
dla ludności śląskiej religia katolicka, postanowili ją wyzyskać jako 
narzędzie ucisku i militaryzacji kraju. Władze kościelne nie tylko nie

4 J u n g n i t z ,  op. cii., s. 302—303.
3 Ibid., s. 303. Zaznaczamy, że wielu biskupów wrocławskich otrzymało wysokie 

odznaczenia od rządu pruskiego, np. biskup-sufragan Daniel Latussek udekorowany zo
stał orderem czerwonego orła 3 i 2 klasy. To samo odznaczenie otrzymali biskupi su- 
fragani: Bernard Bogedain, Adrian Włodarski. Order korony 2 klasy i czerwonego orła 
2 klasy otrzymał biskup sufragan Hermann Gleich; te same odznaczenia tylko 3 klasy 
cirzymali biskupi sufragani: Henryk Marks i Karol Augustin. Największym zaufaniem 
rządu pruskiego cieszyli się biskupi ordynariusze: von Diepenbrock i Kopp. Ostatni 
otrzymał od cesarza niemieckiego w r. 1906 order czarnego orła, który dawał prawa
i dziedziczne godności szlacheckie. Dane: u J u g n i t z a ,  op.cit. i u F. X S e p p e l t a ,
Geschichte des Bistums Breslau, Wrocław 1929, oraz u H. H o f m a n n, Georg von
Kopp (Schlesien des 18. u. 19. Jahrhunderts, Wrocław 1926, s. 329).

0 J u n g n i t z ,  op. cii., s. 303—304.



stawiały oporu, ale szły im nawet na rękę w nadużywaniu uczuć religij
nych mas śląskich.
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Jaskrawych pod tym względem przykładów dostarcza nam zwłaszcza 
książę biskup Hohenlohe. W lipcu 1813 r. skierował on do swego ducho
wieństwa list pasterski, w którym surowo nakazał mu obudzić w parafia
nach, drogą pouczania i własnym przykładem, gotowość do podjęcia 
ciężarów, jakie nakładała wojna prowadzona przez Prusy. Nadmieniamy, 
że chodziło wtedy o wyzwolenie Niemiec spod panowania francuskiego, 
co było możliwe dzięki rozgromieniu armii Napoleona w r. 1812 przez 
naród rosyjski. Wojna ta posiadała zupełnie inny charakter niż poprzed
nie wojny prowadzone przez Prusy: wyrastała z woli narodu, a nie 
z zaborczości absolutystycznej monarchii, która nawet nie kwapiła się 
do jej podjęcia. Stwierdzał to Engels, gdy pisał: „Zniszczenie wielkiej 
armii Napoleona w czasie odwrotu spod Moskwy stało się sygnałem 
ogólnego powstania przeciw francuskiemu panowaniu na Zachodzie. 
W Prusach powstał cały naród i zmusił tchórzliwego Fryderyka Wilhel
ma III do wojny przeciw Napoleonowi“ 7.

Szlachetny cel tej kampanii został szybko zwichnięty przez króla 
i koła junkiersko-nacjonalistyczne. Wojna 1813 r. dała im sposobność do 
dalszego ucisku i wyzysku szerokich mas, do czego na terenach polskich 
zajętych przez Prusy dołączył się i ucisk narodowościowy. Dlatego lud
ność polska, zagrożona w swym bycie socjalnym i narodowym, broniła 
się przed zaciągiem do wojska pruskiego, zwłaszcza że dryl i okrucień
stwo panujące w armii budziły od dawna powszechne przerażenie.

W wykorzystaniu klęski Napoleona dla umocnienia ustroju feudal- 
no-absolutystycznego wydatny udział wzięły władze kościelne. Sposób, 
w jaki to uczyniły, wyjątkowo jaskrawo uwypukla tendencje pruskich 
kół rządzących do skorzystania z wojny wyzwoleńczej, by jeszcze silnie) 
przytroczyć do swego rydwanu masy ludowe. Widać to na przykładzie 
orędzi biskupa Hohenlohego, który czyniąc zadość życzeniu władz woj
skowych zarządził, by duchowieństwo zagrzewało do boju wyruszają
cych w pole żołnierzy landwery religijnymi przemówieniami i udzielało 
im błogosławieństwa kościelnego. Księża z jego kurii byli przygotowani, 
by nawet nocą spełniać zarządzenia i życzenia władz wojskowych. Dla 
zapewnienia zaś aktom religijnym większej skuteczności w zakresie 
wojskowym zarządził biskup, by księża wygłaszali przemówienia dla 
wojska nie tylko w języku niemieckim, ale także w języku polskim.

1 K. M a r k s ,  F. E n g e l s ,  Dziele, t. XI, cz. I s. 530, wyd. ros.



Chętnie też tego rodzaju uroczystości urządzano pod gołym niebem, po
nieważ stwierdzono, że ,,wywierają one wybitnie dobroczynne wrażenie 
na żołnierzach" 8.

Tymczasem jednak organizowanie landwery natrafiało na wielkie tru
dności. W niektórych okolicach ludność stawiała opór. Łatwo się domy
ślić, że działo się tak przede wszystkim w okolicach zamieszkałych przez 
ludność polską, a więc na Śląsku Górnym i Opolskim. Jeśli w okresach 
pokojowych ogół ludności śląskiej żył w warunkach straszliwych, nie
godnych istot ludzkich, to w jakąż dopiero nędzę spychać ją musiał okres 
wojenny? Jakąż grozę budzić musiała wśród chłopów polskich przymu
sowa służba w armii pruskiej? Wystarczy choćby tylko zwrócić uwagę 
na bezwzględność, jaką wyrażały następujące rozporządzenia wojskowe: 
,,Masa landszturmowa dokoła twierdzy lub w okolicy zagrożonej musi 
być zawsze gotowa do wywędrowania wraz z kobietami, dziećmi i star
cami, i najpotrzebniejszym dobytkiem . . . Spośród zapasów mąkę należy 
zabrać z sobą lub zniszczyć. Napoje: piwo, wino, wódkę należy rozlać . . 
Młyny w opuszczonych okolicach zostaną spalone, studnie zasypane . . . 
Za konie i rogaciznę, które dostaną się w ręce nieprzyjaciół, nie zostanie 
wypłacone odszkodowanie. Każdy, kto na czas ich nie usunie, będzie 
musiał sobie samemu przypisać straty . . . Zboże wszelkiego rodzaju, bli
skie dojrzałości, zamienione zostanie w popiół" 9.

Mimo terroru i apatii spowodowanej nędzą i głodem lud nie kwapił 
się do wypełniania tych rozkazów, a miejscami zdobywał się nawet na 
czynny opór. Również i Kościół idąc ręka w rękę z ciemięzcą nie chro
nił go od ostatecznej zguby, lecz go ku niej jeszcze popychał groźbami 
najsroższych kar wieczystych. Książę biskup Hohenlohe zwrócił się 
w maju 1813 r. do swego kleru z następującym orędziem 10 w przedmio
cie obowiązków parafian wobec zwierzchności:

„Wyście, Ukochani Bracia i Współpracownicy, podali do wiadomości 
swym parafianom rozporządzenie najwyższej władzy z dnia 17 marca rb. 
dotyczące powszechnej służby wojskowej krajowej. Przy tej sposobno
ści, zgodnie ze swym obowiązkiem, zwrócicie uwagę młodzieńców i męż- 
cżyzn podlegających obowiązkowi służby w landwerze na naukę religii 
chrześcijańskiej, która poddanych chrześcijańskich zobowiązuje w su
mieniu do wiernego posłuszeństwa ustawom krajowym i rozporządze
niom swojej, przez Boga danej zwierzchności.

Wpajajcie ten wielki obowiązek swym parafianom, a szczególnie' 
młodym mężczyznom, aby wykazali gotowość, gdy wciągnięci zostaną do

8 J u n g n i t z ,  op. cit., s. 304.
• Ibid., s. 304.

10 Ibid., s. 304—305.



służby wojskowej. Uzasadniajcie swe upomnienia i pouczenia naukami 
świętych apostołów: każdy, kimkolwiek by tylko był, powinien się pod
dać prawowitej zwierzchności, albowiem należy to do najmądrzejszych 
rozporządzeń Pana Boga w świecie, że istnieją zwierzchności, których 
muszą słuchać ludzie, mieszkający i żyjący w ich krajach.

Waszą najwyższą władzą jest nasz król: jest on przedstawicielem 
Pana Boga w naszej ojczyźnie. Kto się z nas przeciwstawia jego rozka
zom i nie słucha go, ten działa wbrew woli Bożej, wbrew Bożemu prawu, 
podnosi bunt przeciwko samemu Bogu i grzeszy przed Bogiem i prze
ciwko Bogu. Nieposłuszny i krnąbrny ściąga na siebie nie tylko kary, 
które nałożył monarcha za nieposłuszeństwo i opór swych poddanych, 
lecz musi się on również lękać po swej śmierci tych kar, które Bóg, spra
wiedliwy sędzia, wymierza tym, co się nie poddają rozkazom swej pra
wowiernej zwierzchności, swego króla. Chrześcijanin nie ze strachu 
przed karą, lecz chętnie i dobrowolnie, i gwoli swego sumienia musi być 
posłusznym . . . Zarządzone zostało i w naszym kraju organizowanie land 
szturmu. Zarządzenie to wydał nasz król i pan. Musi być ono dla nas 
w tym względzie święte i każdy musi być temu prawem przypisanemu 
rozporządzeniu posłuszny chętnie i sumiennie, jeśli nie chce popełnić 
grzechu przeciwko Bogu".

W dalszym ciągu swego listu pasterskiego książę biskup Hohenlohe 
w dobitnych słowach wzywał duchowieństwo, by wszelkimi środkami 
odciągało młodzież i mężczyzn od nieposłuszeństwa względem monarchy, 
od dezercji, od urządzania powstań itp., po czym pisał: '

, Je ś li nie będziecie w stanie przywieść takich niegodnych członków 
swej parafii do wiernego posłuszeństwa wobec królewskich rozporzą
dzeń i do wypełniania ich wielkich obowiązków wobec monarchy, oj
czyzny i swych współbraci, wówczas obowiązek nakazuje Wam wska
zać ich zwierzchności, by w należyty sposób zostali ukarani, innym zaś 
posłużyli jako ostrzeżenie i by Waszemu duszpasterstwu powierzona 
trzoda nie została wystawiona na niebezpieczeństwo zarażenia się od 
tych nieczystych owiec . . . Starajcie się o to, by Wasi parafianie wyro
bili sobie właściwe pojęcie o wojnie, którą nasz najdroższy monarcha 
prowadzi dla dobra swych poddanych, oraz najoczywistsze pojęcia 
o wielkich i świętych obowiązkach, jakie na nich nałożył jedyny usta
wodawca — Bóg, wobec ich władcy i wobec ojczyzny. Korzystajcie ze 
wszelkiej sposobności i przekonywajcie Wasze parafie jak i poszczegól
nych członków Waszej parafii stosownie do okoliczności, zwłaszcza pu
blicznie z ambony jak też i w konfesjonale o tym, że tylko wierny i po
słuszny poddany jest prawdziwym chrześcijaninem, godnym łaskawości 
Bożej i wiekuistej nieśmiertelności".



Dalszym przykładem szantażu religijnego i nadużycia sankcyj nad
przyrodzonych dla pognębienia maluczkich w Kościele, przykładem słu
żalczości najwyższych władz Kościoła na Śląsku wobec militaryzmu pru
skiego jest orędzie biskupa Hohenlohego do duchowieństwa, wydane 
15 października 1813 r., które niemal wyłącznie poświęcone jest sprawie 
dezerterów z armii pruskiej 11: „Waszym świętym obowiązkiem, Czci
godni Bracia, jest mówić, gdy tylko nadarza się Wam do tego okazja, 
tym w Waszych parafiach, którzy powołani zostali przez naszego monar
chę do stanu żołnierskiego lub sami się dobrowolnie stawili do ratowa
nia ojczyzny, a którzy uchylili się od spełnienia swych uroczyście przy
sięgą przyjętych obowiązków i samowolnie opuścili swoje sztandary 
i legiony, że są wiarołomcami, których ścigać będzie zemsta niebios tu
taj na ziemi i poza grobem".

Na spowiedzi księża winni nakłaniać dezertera do powrotu, w wypadku 
zaś, gdyby się wzbraniał to czynić, nie wolno mu udzielać rozgrze
szenia. Gdyby zaś dezerter obiecał wrócić do wojska, a tego nie uczynił, 
udzielone mu rozgrzeszenie należy wtedy unieważnić.

„Ojciec duchowny wytłumaczy dezerterowi, że go żadna modlitwa, 
żaden post, żadne słuchanie mszy św., żadna skrucha, żadna jałmużna, 
żadna komunia św., żadna pielgrzymka, żaden odpust, żaden uczynek 
pokutny, żadne dary na msze i kościoły, żadne pobożne ofiary i fundacje, 
krótko mówiąc nic nie sprawi, że mu Bóg odpuści straszliwe grzechy 
spowodowane złamaniem przysięgi wierności złożonej naszemu monar
sze i ojczyźnie i nic nie może być pomocnym przy zbawieniu jego- duszy, 
jak tylko i jedynie powrót do oddziału, który opuścił, i gdy następnie ze 
wszystkich sił będzie się starał naprawić popełnioną zbrodnię wierną 
i gorliwą służbą, dzielnością i punktualnym posłuszeństwem wobec roz
kazów swoich przełożonych, nawet z narażeniem swego życia na niebez
pieczeństwo". -

Tu następowała płomienna pochwała służby żołnierskiej u króla pru
skiego i nakaz skierowany pod adresem księży, by pod groźbą kar ko
ścielnych i suspensji, w imię świętego obowiązku, dostarczali władzom 
dezerterów, choćby musieli nawet uciec się do przemocy.

„Kto zna przykazania naszej świętej religii, ten poświęci swe stosunki 
domowe nawet z narażeniem swego życia i będzie się starał z niezmor
dowaną gorliwością wiernie i w całej rozciągłości spełniać rozkazy swe
go króla i władcy. Tylko ten, kto tak myśli, mówi i postępuje, jest praw
dziwym chrześcijaninem, godnym członkiem Kościoła katolickiego i ma 
prawo spodziewać się nagrody, jaka go czeka na tamtym świecie".

11 Tekst drukowany w Archiwum Archidiecezjalnym we „Wrocławiu Al 18.



Ze szczególnym naciskiem nawołuje książę biskup Hohenlohe ducho
wieństwo do wzorowej wierności dla monarchii pruskiej:

„Wyzyskujcie każdą sposobność, jaka się Wam nadarza, i wbijajcie 
w umysły swej parafii lub poszczególnych jej członków zarówno ich 
publiczne obowiązki wobec króla, jakie nałożyły na nich najmądrzejsze 
urządzenia Pana Boga i Jego prawa, oraz przekonujcie ich o tym, że Bóg 
nie żąda od Was żadnej ofiary, lecz posłuszeństwa. Posłuszeństwa dla 
swoich przykazań, posłuszeństwa dla rozkazów swego widzialnego przed
stawiciela, naszego króla i w ładcy. . . Nie szczędźcie czasu, starań, wy
siłków i ofiar, by z powierzonych Wam parafii stworzyć zastępy praw
dziwych chrześcijan, a tym samym wiernych, posłusznych i prawowier
nych poddanych . . . Kto by zaś z księży popierał dezerterów, tego uznaję 
z tą chwilą za suspendowanego we wszystkich czynnościach duchow
nych, a gdy zostanie mii dowiedziona taka zbrodnia, wówczas bez wzglę
du na osobę jako hańbiciel religii i jako buntownik przeciwko Bogu, i ja 
ko zbrodniczy wiarołomca wobec znieważonego majestatu króla i wład
cy, jako najgorszy zdrajca ojca, ojczyzny i współobywateli, jako wyzuty 
z czci uwodziciel swej parafii, jako swawolny niszczyciel ładu publicz
nego i pokoju, jako nikczemny w oczach Boga i świata złoczyńca — nie 
tylko pozbawiony będzie swego urzędu, ale i kapłaństwa . . .  z naszej 
społeczności kościelnej zostanie wyrzucony jako niegodny współczłonek 
i następnie przekazany świeckiemu ramieniu do ukarania według 
prawa".

Na zakończenie jeszcze raz biskup Hohenlohe wzywał kler do po
słuszeństwa i wierności królowi: „O, słuchajcie głosu swego arcypa^te- 
lza, swego miłującego Was najgoręcej ojca, który wypełnienie obowiąz
ków Waszego urzędu i poddaństwa stawia Wam jako najświętszą spra
wę, i bądźcie oddani z nietykalną wiernością, z najpunktualniejszym po
słuszeństwem, z bezinteresowną sumiennością, z najgłębszą i najszczer
szą miłością naszemu najczcigodniejszemu królowi i całemu jego kró
lewskiemu domowi. . . On zasługuje na więcej niż na to. Fryderyk Wil
helm III, dobry, sprawiedliwy, dzielny, o nasze dobro niezmiernie się sta 
rający, prawdziwy ojciec ojczyzny, bohater. . . który rządzi nami, jest 
naszym królem i panem . .

III

Jakie jeszcze uwagi nasuwają te orędzia i listy pasterskie biskupa 
Hohenlohego?

Po pierwsze: mamy tu do czynienia nie tylko już z przymierzem ołta
rza i tronu, które było na porządku dziennym w czasach absolutystycz- 
nych, ale wręcz ze stosunkiem podrzędnym i służebnym Kościoła wobec



państwa militarystycznego. Kościół zachowuje się wobec państwa jak 
wasal wobec suzerena. Biskup Hohenlohe miał nawet świadomość tak 
określonego stanu rzeczy i w najzupełniejszej zgodzie z nią działał, sko
ro w liście do króla Fryderyka Wilhelma III z 25 listopada 1810 r. po
świadczał wyraźnie: ,,Czuję się wiernym wasalem Jego Królewskiej Mo
ści . . lž, a choć wasalstwo to wiązało się ze stanowiskiem biskupa 
jako księcia na Nysie, to przecież rozciągał je on, jako głowa Kościoła 
katolickiego na Śląsku, na całą swą postawę wobec władcy Prus.

Po drugie: dokumenty powyższe jak i całe konkretne postępowanie 
władz biskupich w stosunku do zarządzeń politycznych i wojskowych 
rządu pruskiego dowodzą, że kler parafialny nie wykazywał zbyt wiel
kiej skłonności do przyjęcia i wykonywania funkcji żandarmerii państwa 
pruskiego wobec szerokich mas wiernych, skoro za konieczne uznano 
rozwinięcie tak rozległej i tak bogatej w środki perswazji i groźby akcji 
uświadamiającej i propagandowej w tym zakresie. Władze kościelne 
i władze państwowe utworzyły tu wspólny front, wymierzony zarówno 
przeciwko duchowieństwu parafialnemu, jak i przeciw masom ludowym.

Władze pruskie ustawicznie przesyłały do wrocławskiego urzędu bi
skupiego skargi na jawny opór stawiany przez ludność w organizowaniu 
landszturmu 12 13 i na ,,brak patriotyzmu" u duchowieństwa katolickiego. 
Przedmiotem skarg była szczególnie ludność Górnego Śląska wraz z Opol
szczyzną. Tam dezercje były najczęstsze. Wypadki te głębokim smutkiem 
napełniały księcia biskupa. Proponował on władzom wojskowym zasto
sowanie konkretnych środków zaradczych na to zło. Pisał' mianowicie; 
„Dezercje polskich Górnoślązaków nie zdarzałyby się tak często, gdyby 
mogli oni składać przysięgę na wierność w kościele i gdyby im ksiądz 
w ich mowie ojczystej uzmysłowił ważność i świętość przysięgi oraz 
straszliwość grzechu wiarołomstwa". Zgodnie z tym poglądem polecił też 
biskup Generalnemu Urzędowi Wikarialnemu przetłumaczyć swój list 
pasterski w sprawie dezercji na język polski, a przekład jak najszybciej 
wydrukować i rozesłać 14.

Po trzecie: listy i orędzia księcia biskupa Hohenlohego, które tutaj 
analizujemy, wygłoszone zostały w r. 1813. Było to więc w trzy lata po 
przeprowadzonej sekularyzacji. Nagłe pozbawienie Kościoła potęgi go
spodarczej wywołało ogromny chaos organizacyjny w Kościele, zamą
ciło życie religijne i przysporzyło władzy kościelnej wielkich kłopotów. 
Kościół i państwo przestały być dwoma odrębnymi, choć sprzymierzo
nymi ze sobą organizmami, żyjącymi z sobą we względnej zgodzie

12 J. K n o s s a ] a, Dus Dekanat Beuthen O/S, Katowice 1935, s. 287.
13 J  u n g n i t z, op. cii., s. 304—305.
11 Ibid., s. 327.



i wspierającymi sią wzajemnie. Kościół utracił swą równorzędność. Lecz 
w listach biskupa Hohenlohego trudno dostrzec ślad tego wstrząsu, jaki 
przeżywać musiał Kościół w swej strukturze organizacyjnej, czy też nie
ufności wobec państwa, które mu przecież jeszcze niedawno gwaranto
wało nietykalność przywilejów.

Słabość reakcji władz kościelnych na sekularyzację jest uderzająca. 
Je j zasadniczą przyczynę należy widzieć w przynależności władz Ko
ścioła do klasy rządzącej. Dlatego usunięcie zakonów na Śląsku wy
wołało głęboki wstrząs w niższym duchowieństwie i u ludu silnie przy
wiązanego do tradycji kościelnej, natomiast stosunkowo bez wrażenia 
przeszło u przedstawicieli władz Kościoła. Nie pozbawiony był przy tym 
znaczenia służalczy charakter stosunku przedstawicieli władz Kościoła 
do monarchii. Wymowny pod tym względem jest okólnik rozesłany du
chowieństwu przez książęco-biskupi Wikariat Generalny 18 listopada 
i 810 r., .odnoszący się do zarządzonej przez władze pruskie sekulary
zacji: „Wedle naszych zasad religijnych wszelkie rozporządzenie wła
dzy musi dla nas być święte, choćby nawet wydawało się surowe, i nie 
wolno nam się jemu sprzeciwiać" 15.

IV

Trudno w wąskich ramach artykułu śledzić chronologicznie dalsze 
kształtowanie się stosunków między władzami kościelnymi diecezji wro
cławskiej a władzami pruskimi oraz postawę społeczną Kościoła. Zwró
cimy jedynie uwagę na bardziej charakterystyczne i udokumentowane 
jej przejawy.

Ciekawie przedstawia się okres ordynariatu księcia biskupa Mel
chiora von Diepenbrocka przypadający na fermenty rewolucyjne lat 
czterdziestych i rewolucję 1848—1849. W chwili objęcia przez Diepen
brocka urzędu biskupiego we Wrocławiu upływało trzydzieści lat z okła
dem od omawianych przez nas aktów służalczości i wiernopoddańczości 
władz' Kościoła wobec rządu pruskiego, których przejawem były listy 
pasterskie biskupa Hohenlohego. Minione lata brzemienne były dla K o
ścioła we wstrząsy i niepokoje, jak np. wrzawa, która powstała dookoła 
ruchu neologów 16, i skandal z apostazją biskupa Sedlnitzkiego 17. Na do

15 Ibid., s. 304—315.
16 W początkach XIX w. przedostał się z Niemiec południowych na Śląsk prąd teo

logiczny, który odzwierciedlał wpływy racjonalizmu i protestantyzmu na Kościół kato
licki. Zwolennicy jego domagali się wprowadzenia zmian w liturgii, głównie odprawia
nia nabożeństwa w języku niemieckim w miejsce łacińskiego. Przywódcą tego ruchu 
w diecezji wrocławskiej był profesor prawa kanonicznego i egzegezy na Wydziale



brą sprawę można by powiedzieć, że biskup Hohenlohe, wyrosły w cza
sach świeckiej potęgi Kościoła i zażywający ogromnego przepychu ma
terialnego, nie był zdolny w sytuacji, w jakiej postawiły go wydarzenia, 
do gruntownego przeobrażenia swej postawy wobec władzy świeckiej. 
Cały bagaż przyzwyczajeń i uzależnień przeniósł z sobą w lata, w któ
rych zarówno on sam, jak i Kościół jako instytucja stracił bogactwa ma
terialne, a przynajmniej większą ich część. Presja wywarta nań przez 
władzę pruską nie tylko nie wzbudziła w nim oporu, ale raczej spotęgo
wała jeszcze jego uległość.

Biskup Diepenbrock zdawał się być wolny od tych obciążeń 18. Był 
wprawdzie szlaęhcicem, ale nie pochodził z rodu książęcego jak Hohen
lohe. Nie posiadał wielkiego majątku z domu. Posiadał za to wiele zalet 
charakteru i umysłu, których brakło Hohenlohemu. Przede wszystkim był 
wykwitem tego odrodzenia katolicyzmu, jakiego dokonał biskup Sailer 1M. 
Mimo to zapamiątać sobie musimy ten szczegół z biografii Diepenbroc- 
ka, że zanim wstąpił on na drogę kapłańską, był wpierw oficerem pru
skim: walczył w kampaniach lat 1814 i 1815. Miał on rzekomo — jak 
głosili jego biografowie — odczuwać głęboką sympatię dla swych pol
skich diecezjan, głównie dzięki ich religijności; brał udział w akcji po
mocy dla ofiar tyfusu głodowego na Górnym Śląsku w latach 1847—1848. 
Bliższe jednak wniknięcie w jego rządy, zwłaszcza w wydane przezeń 
listy pasterskie, rozczarowuje nas. Okazuje się bowiem, że szlachetność 
i wrażliwość biskupa Diepenbrocka na nędzę ludzką wyrażała się tylko

Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego ks. Antoni Theiner. Ogłosił on ano
nimowo w r. 1826 w Altenburgu (Turyngia) książkę pt. Die katholische Kirche besondeis 
in Schlesien, która wywołała liczne odgłosy publicystyczne tak w obozie katolickim, jak 
i ewangelickim oraz ściągnęła na autora ekskomunikę papieską. Theiner przeszedł póź
niej na protestantyzm.

17 Hr. Leopold Sedlnitzky, urodzony w austriackiej części Śląska z ojca hrabiego 
Rzeszy i matki Marii Józefy hrabiny Haugwitz, objął rządy w diecezji wrocławskiej 
po śmierci biskupa Schimonskiego (1835) jako kandydat króla pruskiego. Nie posiadając 
dostatecznego wykształcenia teologicznego i zarazem przeniknięty wpływami prote
stanckimi popadł w kolizję z oficjalną nauką Kościoła katolickiego i z swym podległym 
duchowieństwem, gdy w całych Niemczech rozgorzała burza z powodu sporu między 
władzą pruską a kościelną o małżeństwa mieszane (katolicko-protestanckie) Na żądanie 
papieża Sedlnitzky w r. 1840 zrezygnował z urzędu biskupiego i mianowany przez 
króla radcą tajnym przeniósł się do Berlina, gdzie przeszedł na łono Kościoła ewange
lickiego. Od czasu reformacji był to pierwszy biskup katolicki, który przyjął naukę 
Lutra.

18 J u n g n i t z, op.cit., s. 305.
19 Jan Michał Sailer (1751—1832), profesor teologii katolickiej w Ingolstadt, Dillin-

gen i Landshut, następnie koadiutor i biskup Ratyzbony, w licznych swych dziełach, 
pismach i kazaniach zwalczał wszystkie zjawiska i prądy swych czasów, zagrażające 
chrystianizmowi. Wywarł wielki wpływ na katolicyzm niemiecki. Diepenbrock był jego 
uczniem. ~



■ w sporadycznych, doraźnych akcjach. Ponad nimi górowała umysłowość 
przedstawiciela klasy szlacheckiej, który nie starał się nawet zrozumieć 
nieludzkiej egzystencji setek tysięcy wiernych i przeciwstawiał się 
wszelkim dążeniom do zmiany stosunków społecznych wywołujących tę 
nędzę.

Poglądy społeczno-polityczne biskupa Diepenbrocka wyraźnie uka
zuje już jego pierwszy list pasterski, ogłoszony z okazji ingresu na sto
licę biskupią we Wrocławiu. Oto co m. in. tam czytamy: . . . ,,Kościół ka
tolicki każe nam być nie tylko dobrymi Niemcami, lecz czyni nas rów
nież wiernymi poddanymi króla, którego wyznaczyła nam mądrość Boża 
i który w jego imieniu i z jego polecenia kieruje ziemskimi losami swego 
narodu. Podobnie jak Kościół uszlachetnia i uświęca całe życie ziemskie 
we wszystkich dziedzinach przenikając je miłością, tak czyni również 
słuszny stosunek poddaństwa. Nie tylko dlatego poddajemy się władzy 
monarchy, że dzierży on miecz, że posiada w swym ręku zniewalającą 
moc, lecz ponieważ dostrzegamy w tym zarządzenie Boże, które nie tyl
ko nakłada na nas więzy zewnętrzne, ale dociera także do samej głębi 
naszego sumienia, czyniąc z posłuszeństwa wewnętrzny czyn, trwałą po
stawę, szlachetną wierność, dzieło czynnej w wierze miłości" 20.

Odpowiadał temu stanowisku założony z inicjatywy biskupa Diepen
brocka pierwszy dziennik katolicki we Wrocławiu, „Allgemeine Oder- 
zeitung". Pismo w następujący sposób określało swój program: „Tenden
cją polityczną dziennika ma być obrona i reprezentacja istniejącego 
prawa przed próbami czynionymi dla jego obalenia lub zmiany ze sta
nowiska poglądów i teoryj subiektywnych. Pismo nasze uważa właśnie 
za swe zadanie dalsze kształtowanie obecnego porządku na jego podsta
wach historycznych, a szczególnie dalszy równomierny i harmonijny 
rozwój wszystkich elementów tego porządku. Władza królewska 
w Niemczech jest pierwszym i najwyższym prawem w państwie, jest. 
obręczą zespalającą i umacniającą wszystkie inne prawa . . . Dziennik 
nasz więc nigdy z oczu nie straci tej czci i tego względu, jakie przyna
leżą tej naszej prawowitej zwierzchności. . .  i powstrzyma się od tego 
wszystkiego, co by mogło doprowadzić do zachwiania lub osłabienia 
władzy, szczególnie w czasach i okolicznościach, w których partia rewo
lucyjna tak ciężkie ataki kieruje przeciwko władzy królewskiej. Obrona 
prawnej wolności Kościoła i skuteczne jej rozwijanie będzie jednym 
z zadań naszego pisma. Niezależność obydwu z woli Bożej wypływają
cych zwierzchności w kręgach ich oddziaływania oraz pokojowe i har
monijne współdziałanie tam, gdzie się te kręgi wzajemnie przenikają lub

20 J  u n g n i t z, op. cif., s. 306.



gdzie posiadają wspólne sfery wpływów, jak np. w szkole — oto są zasa
dy, które, mają nas obowiązywać" 21.

Pismo urzeczywistniało tak zarysowany program aż do marca rewo
lucyjnego roku 1848: napór wypadków politycznych i prąd wolnościowy 
były tak silne, że pod ich wpływem redakcja, ku przerażeniu swych ak
cjonariuszy i ku zdumieniu czytelników, dokonała nagłego zwrotu 
i opowiedziała się za obozem rewolucji oraz z wielkim zapałem zaczęła 
opisywać postępy ruchu wolnościowego w Europie. W rok później pismo 
przestało być również formalnie katolickie; zmieniwszy tytuł na ,,Neue 
Oderzeitung" służyło następnie partii demokratycznej jako jej organ '22.

To niewątpliwie przykre dla biskupa Diepenbrocka wydarzenie, ten 
nagły wyłom dokonany w tak czułym miejscu jego bastionu, w niczym 
nie wpłynęły na jego postawę społeczno-polityczną. Przeciwnie, wrogość 
biskupa Diepenbrocka wobec rewolucji jeszcze bardziej wzrosła i jest 
dzisiaj faktem powszechnie znanym, że do zgniecenia ruchu rewolucyj
nego 1848 r. na Śląsku przyczynili się również książę biskup Diepenbrock 
i stojące przy nim koła niemieckich konserwatystów katolickich. Rolę 
biskupa Diepenbrocka i oficjalnego katolicyzmu niemieckiego w klęsce 
Wiosny Ludów na Śląsku skwitował w dwadzieścia trzy lata później od
bywający się we Wrocławiu zjazd katolików niemieckich w następują
cych słowach jednego z swych prelegentów, ks. prałata Neukircha: 
,,Moi Panowie! Były to poważne czasy, gdy przed 23 laty obradował 
tutaj zjazd katolików niemieckich. Na politycznym niebie naszej ojczyz
ny wisiała burza, dzikie prądy porywały członków rodziny państwowej 
w swój wir, duch buntu wrzał w masach i zagrażał tronom. Wówczas 
uwidoczniły się serca wielu ludzi. Niejedni dobrzy pobłądzili. W waha
nie popadli ci nawet, którzy bardziej niż wszyscy inni powołani byli do 
tego, aby stanąć przy boku króla i by swoją piersią stanowić puklerz 
dla jego piersi. Tylko Kościół nie zapomniał o swym obowiązku. Tylko 
Kościół nie wahał się, tylko Kościół pozostał wierny jak zawsze. To bi
skup katolicki, to biskup Melchior z Wrocławia wystąpił pierwszy 
przeciwko napierającym falom rzucając wrzącym masom ten okrzyk: 
»Bójcie się Boga i czcijcie króla. Dajcie cesarzowi co cesarskie, a Bogu 
co boskie«. I zew jego podjęty został nie tylko na Śląsku, którego kler 
zawsze nienagannie stał przy swym biskupie i za jego przykładem niósł 
słowa biskupie od ambony do ambony, z parafii do parafii. Wołanie bi-

21 P. K n o e t e 1, Die Saekularisation von 1810 (Monatsschrift Oberschlesien, 
P. IX, 1910/1911, s. 451).

22 Do charakterystyki Diepenbrocka jako kapłana i księcia Kościoła por. A. Meer ,  
Charakterbilder aus dem Clerus Schlesiens 1832—1881, Wrocław 1884, s. 117 i n. oraz
prace biograficzne biskupa Foerstera (Wrocław 1859 i Ratyzbona 1878) i Reinzensa 
(Lipsk 1881).



skupa usłyszane zostało w całej ojczyźnie, a nawet przekroczyło jej gra
nice. Wówczas, Moi Panowie, Kościół był wysoko szanowany. Rozu
miano, że tylko te trony są pewne, których kolumny opierają się na 
ołtarzu" 23.

Przyjrzyjmy się nieco bliżej działalności biskupa Diepenbrocka 
w okresie wrzenia rewolucyjnego wspomnianych lat. Wybrany posłem 
do parlamentu frankfurckiego, nie mógł pogodzić się z tym, co się działo 
w Zgromadzeniu Narodowym we Frankfurcie i było tak dalece sprzeczne 
z jego postawą, że wkrótce złożył mandat i tym silniej walczył odtąd jako 
biskup z prądem rewolucji. Szczególnie charakterystyczna była postawa 
Diepenbrocka wobec kontrrewolucyjnego zamachu stanu w listopadzie 
1348 r.: powołania rządu Brandenburga i rozpędzenia pruskiego Zgroma
dzenia Narodowego. Gdy Zgromadzenie Narodowe, w walce z królem 
i junkiersko-oficerską kliką, wezwało ludność do niepłacenia podatków, 
Diepenbrock zdecydowanie opowiedział się za siłami kontrrewolucji, wy
dając odezwę, w której nawiązując do nauki Chrystusa nakazał wiernym 
podporządkować się władzy królewskiej. „Obowiązek płacenia podat
ków — czytamy w odezwie — nie może być pominięty bez grzesznego 
nieposłuszeństwa wobec nakazu Chrystusa, naszego boskiego ustawo
dawcy i jego apostoła, i dlatego upominam moich diecezjan w imieniu 
Boga w Trójcy Świętej Jedynego, ażeby nie dali zbałamucić się w tym, 
co się tyczy wypełnienia tego obowiązku, upominam ich, by zaufali kró
lowi, że sumiennie wypełni on dane narodowi przyrzeczenia, i by nie
zmiennie trwali w wierności dla niego" 24.

To orędzie biskupa Diepenbrocka wywołało tak wielkie zadowolenie 
w rządzie pruskim, że nakazał je wydrukować w 30 tysiącach egzempla
rzy w języku niemieckim i polskim i rozpowszechniać nawet daleko po
za granicami biskupstwa i wyznania. Był to jednocześnie pierwszy wy
padek, że list pasterski biskupa katolickiego odczytywano w Prusach 
nawet na odprawach wojskowych 25.

W ogłoszonym wkrótce potem adwentowym liście pasterskim biskup 
Diepenbrock nawoływał wiernych z nadzwyczajną siłą i energią do trwa
nia przy starym porządku. Prześladował również Diepenbrock tych 
wszystkich księży katolickich, którzy opowiedzieli się za rewolucją, jak 
np. bojownika o prawa narodowe ludu polskiego na Śląsku, proboszcza

23 Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu IA 21 a 5.
24 L. M u e 11 e r, Die Publizistik und das katholische Leben in Breslau und Schle

sien waehrend des 19. Jahrhunderts, Wrocław 1908, s. 20.
25 Ibid., s. 21—22 i S e p p  eit ,  op. cit., s. 110.



bytomskiego ks. Szafranka, demokratycznego posła do pruskiego Zgro
madzenia Narodowego 26.

Gdy w następnym roku obradował we Wrocławiu wspomniany już 
zjazd katolików niemieckich, jego duszą był biskup Diepenbrock. W mie
ście trwał jeszcze stan oblężenia po krwawym stłumieniu powstania 
wrocławskich mas pracujących w dniach 6—7 maja 1849 r. Na ulicach 
rozlegały się strzały. Zjazd miał jednak taki przebieg, że napięcie rewo
lucyjne we Wrocławiu opadło. W jakim stopniu katolicy niemieccy obra
dujący wówczas we Wrocławiu ułatwili oddziałom pruskim stłumienie 
rewolucji, świadczy wypowiedź dowódcy miejscowego garnizonu: „Gdy
by cały Wrocław był jednym związkiem katolickim, wówczas nie potrze
ba by było ogłaszać stanu oblężenia" 27.

W liście pasterskim wydanym 6 listopada 1849 r. ponownie biskup 
Diepenbrock nawoływał do podporządkowania się władzy pruskiej 
oświadczając m. in.: „Kto przeciwstawia się zwierzchności, ten przeciw
stawia się rozporządzeniom Pana Boga, tzn., że niszczy wszelką zaporę... 
kto przeciwstawia się władzy zwierzchności, ten przeciwstawia się naka
zom Boskim i ściąga na siebie potępienie" 28.

Gdy się już stary porządek na nowo umocnił, pisał biskup Diepen
brock o królu pruskim w orędziu, ogłoszonym na Boże Ciało 1852 r.: 
„Wierni i posłuszni we wszystkim, co jego dotyczy, bylibyśmy mu wierni 
nawet wtedy, gdyby nie był tym szlachetnym, którym jest. Ponieważ 
jednak pod jego płaszczem królewskim bije tak wielkie, czyste i spra
wiedliwe serce, przeto jemu jest poświęcona cała nasza miłość i wdzięcz
ność, a nasze modły o jego długie życie nigdy nie zamilkną" 29.

Nic dziwnego przeto, że protestancki król pruski Fryderyk Wil
helm IV odwdzięczał się serdeczną przyjaźnią tak niezachwianie wierne
mu biskupowi katolickiemu, który w tej wierności powoływał się często 
na swą oficerską przeszłość. Przyjaźń ta znajdowała wyraz w wielokrot
nych osobistych spotkaniach i w obfitej korespondencji, a przede 
wszystkim w powierzeniu Diepenbrockowi świeżo utworzonego biskup
stwa wojskowego w Prusach (1849 r.) oraz w nazwaniu jednej z ulic 
Berlina na cześć biskupa ulicą Melchiora 30.

2fi Por J. t n d e r .  Suspensa ks. Szafranka (Zaranie Śląskie, XIX (1948), nr 1, 
s. 15—17).

27 Verhandlungen der XXII General-Versammlung der Katholiken Deutschlands 
zu Breslau am 8. 9. 10. 11. und 12 September 1872. Nach stenographischer Aufzeich
nung, Wrocław 1872, s. 16—17.

28 Meer ,  loc. cit.
29 J. E n d e r, Ks. Józef Szaf ranek, trybun ludu śląskiego, Warszawa 1951, s. 34.
30 M u e 1 1 e r, op. cit., s. 192.



V

Jak już zaznaczyliśmy, dokoła osoby biskupa Diepenbrocka skupiały 
się wszystkie żywioły konserwatywne. Był on głównym ośrodkiem sii 
broniących dotychczasowego ustroju. Nie od rzeczy więc będzie przyj
rzeć się bliżej środkom, jakimi koła te posługiwały się w swej antyre- 
wolucyjpej agitacji wśród katolickiego ludu polskiego. Sposobność do 
tego nastręczają dokumenty znalezione w papierach po biskupie Diepen- 
brocku. Jest to mianowicie druk zatytułowany: O królu list starego Po
laka do braci Szlązaków stanu wieyskiego, Wrocław, w Zielone Świątki 
1848, oraz nr 13 „Przyjaciela Chłopów" (drukowanego u R. Grassmanna 
w Szczecinie). Autor tych anonimowych publikacji w liście do księcia 
biskupa ujawnił swe nazwisko podpisując się jako Eugene de Breza, za
mieszkały w Berlinie31. Był to więc osławiony hr. Eugeniusz Breza(1802— 
1860), bywalec salonów berlińskich, cieszący się w kołach rządowych 
opinią „lojalnego obywatela pruskiego", a przede wszystkim otoczony 
powszechną pogardą Polaków — zaprzaniec narodowy. On właśnie wy
dawał wspomnianego „Przyjaciela Chłopów", gdzie za pieniądze rządu 
pruskiego nawoływał lud polski do zerwania z tradycją narodową, a kró
la pruskiego wychwalał jako jedynego dobroczyńcę Polaków 32.

Oto jak hr. Breza, dla zabezpieczenia interesów swojej klasy i dla 
interesów swego władcy, jako stary Polak, uderzając w tony swojszczy
zny i pobożności usiłował chłopom polskim wyperswadować rewolucję 
i utwierdzać ich w wierności dla króla pruskiego 33: „Już stary jestem, 
nie na jedną rewolucyję patrzałem, niejedną książkę przeczytałem. 
Wiem, co Bogu i królowi, i ludziom się należy, ale Wy serce moje rani
cie, bo równie z drugimi i przez złych ludzi zbałamuceni zapominacie 
winnej wdzięczności królowi i rządowi jego.

Jeżeli mnie albo raczej Pisma świętego posłuchacie, bo każde zdanie, 
moje na świętych księgach opieram, to powróci na Szląsk porządek i do
bry byt, król o Was pamiętać będzie, jego rząd i sądy sprawiedliwości 
Wam nie odmówią, a Bóg Miłościwy Wam i dzieciom Waszym we wszy
stkim błogosławić nie przestanie.

Włóczęgi i buntownicy, którzy nie mają innego rzemiosła jak bied
nych ludzi mamić i z ciężko zapracowanego grosza obierać, wmawiają 
w Was, iż wszelka władza od ludu, niby od Was, pochodzi; prawią dalej,

31 M e e r, loc. cił.
32 Jw.
33 S e p p e l t ,  op. cił., s. 108 i art. w „Schlesische Zeitung" nr 22 z 10 11903 

pt. Koenig Friedrich Wilhelm IV und Cardinal Melchior von Diepenbrock, będący 
streszczeniem odczytu Jungnitza na powyższy temat w „Verein fuer Geschichte und 
Altertum Schlesiens".



że nasz król jest pierwszym urzędnikiem . . . Rewolucyja, która nas w ta
ką nędzę wtrąciła, z tego wzięła swój początek, że ludzie pracowici, któ
rzy nie mają czasu na nauki i czytanie książek, oszukańcom uwierzyli, 
że lud królowi dał koronę, że nie my króla, ale on nas słuchać powinien.

Bracia, odrzućmy podobne bluźnierstwa!
Nie z ludu łaski, ale z Bożej łaski mamy króla. Tak twierdzi Pismo 

święte, tak czuje każdy prawy katolik".
,,Stary Polak" poddaje krytyce posłów wybranych do Zgromadzenia 

Narodowego i radzi chłopom wybrać innych przedstawicieli: „Jeżeli pan 
w okolicy Waszej dobrze się rządzi, nikogo nie krzywdzi, zgorszenia nie 
daje, biednego nie odpędza, z każdym umie pomówić, każdemu do
brą radą służy, to jego wybierzcie. On się lepiej za Wami wstawi jak 
ci, którycheście dotąd wybierali. On i dzieci jego pomiędzy Wami wzro
śli, żyć i umierać z Wami pragną. Z uszanowaniem i godnością królowi 
niedolę Waszą przedstawi i nie będzie bluźnił przeciwko Bogu i naszej 
świętej religii, a podobnego grzechu niejeden się już deputowany do
puścił.

Nie będzie lżył obelżywymi słowy naszego dobrego króla jak ów 
nieszlachetny szlachcic, co go Poznańczycy w marcu roku przeszłego 
do Berlina posłali, lub jak ów Żyd, który śmiał go łajać w jego własnym 
pałacu królewskim. Niech im Bóg przebaczy ich ciężką winę, jaką im 
wspaniałe serce królewskie darowało.

Jeżeli pan nie posiada zaufania Waszego, to się pewnie znajdzie 
w stronach Waszych: landrat, oficer, sędzia lub inny urzędnik, którego 
znacie ludzkość, rozum i naukę. Oni Was nie zawiodą; przyjaciele Wasi 
i królewscy będą pośrednikami Waszymi, prawa Waszego się dopomna, 
z rozwagą roztrząsając nowe ustawy, ulżą biedy i zmniejszą podatków. 
Takich mężów król wysłucha, boć on tylko dobra Waszego pragnie.

Ale pan nasz, którego Bóg sam wezwał, aby nad nami panował, nie 
może ulegać ludziom ćo bez czci i wiary wszystko nogami depcą, co 
człowiekowi drogie: świętą wiarę naszą, własność zapracowaną lub od 
ojców odziedziczoną, miłość i zaufanie do monarchy, który Was, Bra
cia Szlązacy, z niewolników w ludzi wolnych zamienił.

Innych więc ludzi jak dotąd na sejmy posyłajcie. Zamykajcie uszy 
i serca przed mowami obłudników, którzy tylko własnej, próżnej i niec
nej chwały szukają, a nie dobra Waszego.

Słuchajcie słów Pisma świętego, a porządek i dobry byt do Śląska 
zawita.

Kłamstwem i bluźnierstwem jest, powtarzam Wam, że król od ludu ma 
władzę swoją . . . nie ujdziecie tej klęsce, jeżeli szczerze nie powrócicie 
do miłości króla, do zaufania w rządy jego . . . Jeżeli Wam jeszcze miła 
święta wiara Wasza, jeżeli Boga jeszcze w sercu chowacie, jeżeli nie



chcecie, żeby drogie dzieci Wasze zostały żebrakami lub rozbójnikami, 
to odpychajcie z całej siły Waszej owe szatańskie kłamstwa, że król 
z Waszej łaski panuje.

Uwierzcie nie mnie, ale Pismu świętemu, że Bóg nadał królowi ko
ronę jego, że miłując go, w nim, a nie w buntownikach zaufanie pokła
dając, do zbawienia duszy i do szczęścia doczesnego przyjdziemy".

Co się tyczy cytowanego numeru 13 „Przyjaciela Chłopów", to za
wiera on m. in. następującą odezwę 34:

„Bracia! Król do broni zawołał — ochoczo się młodzież w zbrojne ci
śnie szeregi.

Bóg natchnie drogiego króla naszego, gdzie leży kres usiłowań 
zgodnych, wskaże chwilę, w której się wojna począć ma. Pobożny król, 
czuły ojciec poddanych swoich, jakim jest monarcha nasz, powinien 
wyczerpać wszystkie środki do zgody prowadzące, nim rozlew krwi na
każe . . . Jeśli do wojny przyjdzie, rycerski książę pruski syny Wasze 
na pole chwały poprowadzi i stary Wrangiel, i szlachetny Radziwiłł 
przewodzić im będą.

Niech żyje król, Niech żyje woysko Wasze!"
Na uwagę zasługuje też zamieszczona tam następująca wiadomość: 

„Wy już od lat kilkunastu z łaski królów Waszych jesteście właścicie
lami; nie tak się rzeczy mają w Galicji i W dawnej Rzeczypospolitej 
Krakowskiej, prowincjach, które do Austrii należą: tam dziś dopiero 
tameczny cesarz o chłopach pomyślał: wydał prawa o separacji do na
szego podobne, ale na prawie nie dość, trzeba do wykonania prawa spo
sobnych urzędników, na tych zdaje się w Austrii zbywać. Chłopi bronią 
rozmiaru gruntów mówiąc, że urzędnicy niewierni i od dziedziców przeku
pieni. Nie chwalę tego oporu, gromię go jako każdą krnąbrność przeciwko 
władzy duchownej, rządowej i gospodarczej, ale nadmieniłem Wam o tym, 
abyście zrozumieli, ileście wdzięczności winni królowi, który nas nie tyl

34 W aktach wrocławskiego Archiwum Archidiecezjalnego dotyczących biskupa 
Diepenbrocka pod nr IA 21 i 16 znajduje się teczka z 4 drukami: 1. Lettre sur le celi
bat des prelres, Posen, Imprimerie du Stefański 1842; 2. O królu list starego Polaka do 
braci Szlązaków stanu wieyskiego, Wrocław, czcionkami Storcha i Spółki 1849 z dodat
kiem „Przyjaciela Chłopów", nr 13 z 20 paźdz. 1850; 3. Christliche Bescherung der 
Herren Abgeordneten der beiden Kammaern 1850—1851 von E. v. B., Berlin; 4. Zdań reli
gijnych na zasadzie doktorów Kościoła Bożego opartych trzysta sześćdziesiąt sześć, 
Poznań, Żupański 1842.— W teczce tej znajduje się również list następującej treści: 
„Votre Eminence, daignez permettre que je mette á Vos pieds, Monseigneur, ces quatre 
petits ouvrages, faibles products de la plume ďun pauvre pécheur. Mon Prince, en de
mandant la grace de la bénédiction de Votre Altesse, j ’ai 1'honneur ďétre avec le plus 
profond respect de Votre Eminence le trěs humble et trěs obéissant serviteur Eugene 
de Breza, Berlin, Rheinischer Hof, le 19 Décembre 1850. Por. Polski słownik biograficz
ny, t. II, Kraków 1936, s. 430—432.



ko mądrymi i sprawiedliwymi prawami obdarza, ale razem starania do
kłada, aby też przez urzędników światłych i wiernych wykonanymi 
były".

Znaczenie powyżej przytoczonych tekstów narzuca się samo przez 
się: dostarczają one typowego przykładu solidarności klasowej magna- 
terii, rządu pruskiego i władzy biskupiej w obronie zagrożonych wspól
nych interesów, a ponadto uzmysławiają plastycznie, jak dalece klasa 
posiadająca potrafiła wprzęgać do swej kontrrewolucyjnej agitacji, wy
mierzonej przeciwko ludowi próbującemu rozpaczliwie zerwać okowy 
przemocy i ucisku, motywy religijne. Wpojenie w uciemiężone masy 
przekonania, że przeciwko nim, przeciwko ich dążeniom wolnościowym 
są nie tylko wszystkie potęgi ziemskie: szlachta, biurokracja i król, ale 
również wszystkie moce niebieskie, reprezentowane przez Kościół i jego 
władzę, miało na celu ostateczne przytwierdzenie tych mas do obroży 
i jarzma, miało raz na zawsze stępić i zamrozić wszystkie ich pragnienia 
i tęsknoty za życiem bardziej godnym człowieka.

Na chwałę ludu śląskiego należy powiedzieć, że nie popadł on w apa-d 
lię, że nie uległ temu wyrafinowanemu i wielostronnemu terrorowi 
i propagandzie, że raz w nim obudzona wola zmiany ustroju społecznego 
i gospodarczego nie tyko nie osłabła, ale w następnych latach stawała 
się coraz silniejsza.


