
WŁADZE PRUSKIE WOBEC PRASY POLSKIEJ NA GÓRNYM ŚLĄSKU
PRZED KULTURKAMPFEM 

(1860— 1871)

Problem polityki prasowej rządu pruskiego wobec prasy polskiej na 
Górnym Śląsku przed kulturkampfem jest równie ciekawy, jak nie znany. 
Dotychczasowa bowiem literatura ograniczała się w tej kwestii jedynie 
do uogólnień, opartych bądź to na przypuszczeniach, bądź też na enun
cjacjach samej prasy, jednostronnych już choćby ze względu na ich 
charakter.

Niedostateczna znajomość problemu pruskiej polityki prasowej na 
Śląsku posiada swoje bardzo istotne przyczyny. Historiografia polska nie 
mogła się nim bliżej zająć, gdyż historycy polscy nie mieli dostępu do 
odpowiednich archiwaliów, znajdujących się przede wszystkim w Archi
wum Państwowym wre Wrocławiu (dawnym Staatsarchiv) 1. Natomiast 
historycy niemieccy wyzyskali te materiały w sposób rażąco niedokładny 
i powierzchowny; wyrwano z nich bowiem kilka najczęściej drugorzęd
nych, a nawet trzeciorzędnych szczegółów, bagatelizując cały szereg bar
dzo wymownych dokumentów o pierwszorzędnym znaczeniu.

Obchodzącą nas problematykę studiowali: Ilse Schwidetzky oraz Willy 
Kiawitter. Ilse Schwddetzky zamieściła kilka nie najważniejszych szcze
gółów z tych akt w książce Die polnische Wahlbewegung in Oberschle
sien. Książka ta jednak posiada zbyt szeroki zakres zarówno pod wzglę
dem chronologicznym, jak i tematycznym, by mogła bliżej omówić 
problem prasy polskiej na Śląsku, przy tym w sposób jednostronny i ten
dencyjny zmierza ona do pomniejszania roli prasy polskiej na Górnym 
Śląsku.

Te same akta przeglądał także Willy Klawitter. Niektóre wzięte z nich 
szczegóły opublikował w artykule Preussische Pressepolitik in Oberschle-

1 Adam Bar przygotowując pracę o Karolu Miarce (Karol Miarka. Studium  
z dziejów Górnego Śląska, Katowice 1938) starał się o udostępnienie akt dotyczą
cych prasy polskiej na Górnym Śląsku, znajdujących się we wrocławskim Staats
archiv. Mimo iż starania te były prowadzone na drodze dyplomatycznej, skończyły 
się niepowodzeniem. Staatsarchiv we Wrocławiu z inspiracji rządu niemieckiego 
odmówiło udostępnienia odpowiednich akt (B ar, op. cit., s. 9).
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sień im Zeitalter Bismarcks2. O okresie poprzedzającym kulturkampf 
mówi Klawitter bardzo mało; nie wspomina nic o „Przyjacielu Ludu“, 
czytanym na Górnym Śląsku w latach sześćdziesiątych, a wydawanym 
przez Danielewskiego w Chełmnie, nie wspomina też o „Zwiastunie 
Górnośląskim“. Dość szeroko omawia współpracę starokatolika księdza 
Pawła Kamińskiego z rządem niemieckim w okresie kulturkampfu, na
tomiast nie wspomina nic o jego działalności przed kulturkampfem, tak 
przecież różnej ze względu na stosunek Kamińskiego do rządu pruskiego 
i jego germanizacyjnej polityki na Śląsku.

Archiwalia, z których korzystali Schwidetzky i Klawitter. są ze 
wszech miar ciekawe i cenne; są one jedynymi w swoim rodzaju ocala
łymi i zachowanymi do dziś źródłami, które umożliwiają szersze i wni
kliwsze przedstawienie polityki rządu pruskiego wobec prasy polskiej 
na Górnym Śląsku przed kulturkampfem, pozwalają lepiej niż dotąd 
ocenić rolę i znaczenie prasy polskiej na Górnym Śląsku w tym czasie.

Polityka prasowa rządu pruskiego na ziemiach polskich w latach 
sześćdziesiątych wynikała z ogólnej sytuacji politycznej w ówczesnym 
państwie pruskim. Zapoczątkowany w 1858 r. nowy, bardziej liberalny 
kurs umożliwił szeroki i szybki rozwój, zwłaszcza liberalnej publicystyki 
i prasy krępowanej dotąd przez ostrą cenzurę. Rozwój ten będzie postę
pował w okresie ostrych walk politycznych wewnątrz Prus, znanych 
pod nazwą konfliktu konstytucyjnego, kiedy prasa przez swe często 
bardzo gwałtowne enuncjacje była w pełni zaangażowana w walce po
litycznej.

Wewnętrzne przemiany w państwie pruskim nie pozostały oczywiście 
bez echa także na ziemiach polskich zaboru pruskiego, na których rów
nież ożywiają się nastroje polityczne i narodowe. Zaznaczało się to 
najwyraźniej w Poznańskiem i na Pomorzu. Nastrojona nacjonalistycz
nie liberalna opinia burżuazyjna w Prusiech niechętnie odnosiła się do 
ożywienia politycznego na tych terenach. Zarówno rząd, jak i burżuazja 
liberalna były za zwalczaniem tego ruchu w sposób jak najbardziej 
zdecydowany. Tkwiła w tym głęboka niekonsekwencja walczącej o kon
stytucyjne swobody liberalnej opinii, ale wypływała ona z politycznej 
postawy, znajdującej swój wyraz w negacji m. in. także polskiego ruchu 
narodowego. Burżuazja niemiecka udzielała w ten sposób pośrednio 
istotnego poparcia rządowi, z którym tak namiętnie walczyła na pła
szczyźnie innych spraw.

Przypomnienie tych problemów jest konieczne dla zrozumienia sen
su polityki pruskiej wobec prasy polskiej na Górnym Śląsku w Jatach 
sześćdziesiątych. Pewne liberalne swobody uzyskane przez burżuazję

2 „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens“, 1942, s. 125—136.



w okresie „nowej ery“, w końcu lat pięćdziesiątych, a dotyczące m. in. 
publicystyki i prasy, ułatwiały siłą rzeczy także rozwój prasy polskiej. 
Rząd jednak nastawiony do tej ostatniej zdecydowanie wrogo przeszka
dzał jej rozwojowi w sposób trudny do /zaobserwowania dla szerokiej 
opinii. Nie można było zlikwidować prasy polskiej czy też ograniczyć 
zakresu jej działania i oddziaływania na drodze jednej czy szeregu 
jawnie anty liberalnych ustaw. Zrodziła się potrzeba użycia mniej wi
docznych dla szerokiej opinii metod. Ich zastosowanie w odniesieniu do 
prasy polskiej na Górnym Śląsku było podyktowane także inną oko
licznością. Rząd pruski zawsze cofał się przed wszelkimi krokami, które 
mogłyby być świadectwem istnienia polskiego problemu na Górnym 
Śląsku. Chociaż późniejsza historia Śląska wykazała zawodność tych 
metod walki, niemniej jednak są one charakterystyczne dla pruskiej po
lityki prasowej.

Jeżeli po r. 1866 ruch polski na Śląsku jest faktem oczywistym, to 
w odniesieniu do początku lat sześćdziesiątych XIX w. budzi się pytanie, 
czy możemy mówić już o jakimkolwiek aktywnym ruchu polskim, pol
skiej agitacji na Górnym Śląsku.

W dotychczasowej literaturze zagadnienie to przedstawione jest 
w sposób niejasny i pełny niedomówień. Wprawdzie nierzadko można 
się spotkać z twierdzeniami o istnieniu polskiej agitacji na Górnym 
Śląsku w tym okresie, ale twierdzenia te nie są poparte dostateczną 
ilością faktów, lecz opierają się często na informacjach źródłowych nie 
całkiem jednoznacznych i pewnych.

Podniesiony przez B. Limanowskiego fakt, że po upadku powstania 
się spotkać z twierdzeniami o istnieniu polskiej agitacji na Górnym 
Śląsku lub osiedla się tam na stałe,' nie może być ani dowodem, ani prze
jawem istnienia polskiego rucł)u na Górnym Śląsku, a najwyżej może 
być czynnikiem sprzyjającym jego rozwojowi3. Jeszcze przed Lima
nowskim o propagandzie polskiej na Górnym Śląsku w tym czasie mó
wił, choć bez dostatecznych dowodów źródłowych, J. K udera4.

Niewystarczająca dokumentacja źródłowa omawianego zagadnienia 
występuje jaskrawo także u innych historyków. I. Schwidetzky przy 
jego omawianiu powołuje się na Kuderę, Limanowskiego i Knapowską 5.

3 B. L i m a n o w s k i ,  Odrodzenie i rozwój narodowości polskiej na Śląsku, 
Warszawa 1921, s. 27.

4 Ksiądz [Jan K u d e r a ] ,  Dziennikarstwo polskie na Śląsku, Bytom 1912, s. 20— 
21, przytacza (nie podając źródła) fragment rozporządzenia kurii biskupiej we 
Wrocławiu, w którym kuria domaga się od duchowieństwa śledzenia przejawów 
polskiej propagandy i donoszenia o tym kurii. Por. także Bar ,  op. cit., s. 15.

5 I. S c h w i d e t z k y ,  Die polnische Wahlbewegung in Oberschlesien, Breslau 
1934, s. 23.



A. Bar, nie dysponując innymi nowymi źródłami, uznał podawane przez 
powyższych historyków fakty za niewystarczające, by na ich podstawie 
można było mówić o agitacji polskiej na Górnym Śląsku w tym czasie; 
wyraził jednak przypuszczenie, że „wpływy polskich emisariuszy prze
nikały na Górny Śląsk“ 6.

Ocalałe materiały źródłowe, jakkolwiek nie dają pełnej podstawy 
do twierdzenia o istnieniu szerokiego polskiego ruchu propagandowego 
na Górnym Śląsku na początku lat sześćdziesiątych XIX w., w pełni 
jednak potwierdzają powyższe przypuszczenie Bara. Najliczniejsze z nich 
pochodzą z r. 1861. Już w połowie stycznia tegoż roku Nadprezydium 
we Wrocławiu otrzymało od Rejencji w Opolu sprawozdanie o kontaktach 
Polaków, różnego rodzaju agentów polskich, oraz Francuzów na Górnym 
Śląsku7. Trudno powiedzieć cokolwiek bliższego o charakterze tych 
kontaktów na podstawie krótkiej notatki źródłowej. Być może, celem 
ich była organizacja pracy agitacyjnej.

W 1861 r. T. Rakowicz, student medycyny w Berlinie, wydał bro
szurą, w której uzasadniał potrzebą polskiej organizacji, mającej na celu 
szerzyć oświatę wśród ludu przez „zakładanie czytelń po parafiach lub 
gminach ... rozdawanie tańszych działek uboższym wieśniakom ... sprze
dawanie książek i ... wydawanie pism dla ludu“. Zastanawiając sią nad 
sposobem kolportażu książek wśród chłopów, autor stwierdza, że do tego 
celu można by wyzyskać czy też zorganizować „podróże piesze młodzie
ży ... po kraju“. Przy tym autor broszury podaje jako przykład i wzór 
„młodzież uniwersytetu, którego ze wzglądów od nas niezależnych wy
mienić nie możemy, i młodzież jednej ze szkół agronomicznych w Pru- 
siech, która fundusz pewien na zakupywanie książek przeznaczyła, aby 
lud nimi w swych pieszych wycieczkach zaopatrywać“ 8. Cała broszura 
utrzymana jest w duchu ideologii pracy organicznej, a przy tym także 
w tonie klerykalnym.

Władze pruskie ustaliły, że akcja, o której w broszurze mowa, pro
wadzona jest przez polskich studentów we Wrocławiu oraz w Prószko
w ie9. Jak przedstawiał sią faktyczny stan rzeczy? W r. 1860 w Insty

8 B a r, op. cit., s. 15.
7 Samego sprawozdania brak. Zachowało się tylko pismo o jego przekazaniu. 

Jeden egzemplarz sprawozdania był wysłany przez Rejencję w Opolu także Mi
nisterstwu Spraw Wewnętrznych (Prezydent Rejencji Opolskiej do nadprezydenta 
we Wrocławiu 16 I 1861, Wojewódzkie Archiwum Państwowe Wrocław, Rep. 200, 
Acc. 54/16, nr 2556).

8 T. R a k o w i c z ,  Towarzystwo Świętego Wojciecha. Duchowy pomnik ty 
siącletniej rocznicy, Poznań 1861, s. 5, 8, 9.

9 Nadprezydent w Poznaniu do Nadprezydium we Wrocławiu: „In einem Be
richte des hiesigen Polizeipräsidenten über die Verbindungen, welche in Berlin 
unter den Studenten polnischer Zunge stattfinden, begegne ich der Mitteilung, dass



tucie Agronomicznym 10 11 12 w Prószkowie koło Opola studiowało 26 Polaków 
na ogólną liczbę 62 uczniów szkoły. Była to grupa stosunkowo bardzo 
liczna-.- Uczniowie Polacy pochodzili z Poznańskiego, Galicji i Królestwa. 
W r. 1860 dla uczczenia trzydziestej rocznicy wybuchu powstania listo
padowego zorganizowali oni nabożeństwo, które stało się manifestacją 
solidarności z polskimi tradycjami powstańczymi11.

W 1861 r. kierownictwo szkoły prószkowskiej stwierdziło w raporcie 
do Nadprezydium we Wrocławiu, że Polacy studiujący w Instytucie 
sprowadzają czasopisma polskie: „Nadwiślanina“, „Przyjaciela Ludu“, 
„Dziennik Poznański“, a także Hercenowski „Kołokoł“, oraz odbywają 
częste podróże do Drezna, Poznania i Krakowa1*. Raport urzędowy 
w tej sprawie nie tylko niczego nie mówi, co wskazywałoby na jakieś 
kontakty tych studentów z polską ludnością Górnego Śląska, ale wręcz 
przeciwnie, zaprzecza, choć gołosłownie, istnieniu tych kontaktów, twier
dząc, że nie cieszą się oni na miejscu żadną popularnością. Trudno zgo
dzić się całkowicie z treścią raportu.

von einem in Berlin Medizin studierenden Lehrersohn Th. Rakowicz eine Bro
schüre über die Gründung eines umfassenden Vereines erfasst ist, welcher sich 
die Aufgabe stellen soll, die Abfassung und Verbreitung von polnischen Volks
schriften im Sinne der Agitationspartei zu fördern. Es wird darin auch der Stu
dentenverein in Breslau und Proskau gedacht, deren Mitglieder es sich zur Aufga
be gemacht haben, auf ihren Reisen durch polnische Ortschaften mit Wort und 
Schrift für Polonismus-Propaganda zu machen“.

10 Königliche Landwirtschaftliche Lehranstalt.
11 W. K r a u s e ,  Unsere Oberschlesier gehören zu den Festen Preussen (Der 

Oberschlesier, 1933, s. 271—272).
12 Kierownictwo Instytutu Agronomicznego w Prószkowie do Nadprezydium 

we Wrocławiu (WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2556): „so weit ich Kenntnis 
erlangen könnte, keine Veranlassung habe zu glauben, dass unter der hier stu
dierenden Polen ein Verein existiere, wie jenes Schreiben [nadprezydenta poznań
skiego, por. przyp. 9] ihn anzudeuten scheint; man müsste denn unter einen sol
chen Verein das exklusive Zusammenleben der Polen mit ziemlich strenger Abson
derung von ihren deutschen Commilitionen verstehen, was aber durchaus keine 
neue Erscheinung ist. Am allerwenigsten aber scheint es wahrscheinlich, dass die 
hiesigen Polen auf ihren Reisen durch polnische Ortschaften mit Wort und 
Schrift für den Polonismus-Propaganda machen sollten, was wenigstens in Ober
schlesien ein ganz fruchtloses Unternehmen sein möchte, da die hiesigen polni
schen Studierenden unter der polnisch sprechenden Bevölkerung sich durchaus 
keiner Popularität erfreuen. Dagegen habe ich in Erfahrung gebracht, dass von 
den hier studierenden Polen mehrere in polnischer Sprache erschienen Zeitschriften, 
worunter mir die Weichselzeitung, der Volksfreurid, das Posener Tageblatt und 
die Glocke genannt wurden, durch die hiesige Post-Expedition bezogen worden, 
so wie, dass einige von ihnen ziemlich häufige Reisen angeblich nach Dresden, 
Posen und Krakau unternehmen sollen, jedenfalls aber oft abwesend von hier 
sind. Der bei weitem grössere Teil aber lebt sehr eingezogen, und Fleiss und Be
tragen geben zu keiner Beschwerde Anlass...“



Częste kontakty studentów z wielkimi miastami w Polsce i poza 
Polską wskazują na ich szerokie, polityczne zapewne, zainteresowania 
i działalność. W takiej sytuacji trudno przypuścić, by nie interesowni się 
oni miejscową ludnością polską. O prowadzeniu przez studentów polskiej 
agitacji na Górnym Śląsku zdaje się mówić spora liczba sprowadzanych 
przez nich czasopism, i to w dodatku o tak różnym charakterze. „Dzien
nik Poznański“ i „Kołokoł“, wymagające od czytelnika pewnego inte
lektualnego wyrobienia, kontrastują bardzo wyraźnie z „Nadwiślaninem“ 
i „Przyjacielem Ludu“, które były przeznaczone dla ludu i dostosowane 
do jego poziomu umysłowego'. Trudno przypuścić, by polscy studenci 
w Prószkowie prenumerowali te ostatnie dla własnych potrzeb osobistych. 
Należy przyjąć, że pisma te były przez nich rozpowszechniane wśród 
ludu górnośląskiego; mielibyśmy więc do czynienia z działalnością taką, 
jakiej program znajdujemy w broszurze Rakowicza. Bardzo szerokie jak 
na owe czasy rozpowszechnienie na Górnym Śląsku zwłaszcza „Przyja
ciela Ludu“ w następnych latach jest zapewne nie wyłączną, być może, 
ale znaczną ich zasługą. Zresztą rozpowszechnianie „Przyjaciela Ludu“, 
a także innych polskich pism wśród ludu górnośląskiego przez polskich 
studentów w Prószkowie w następnych zaraz latach jest faktem bezspor
nym. Miejscowe władze pruskie prowadziły dochodzenia w tej sprawie 
bezpośrednio przed wybuchem powstania styczniowego. A. Lattermann 
bardzo wysoko ocenia znaczenie akcji studentów prószkowskich; istotnie 
przynosiła ona widoczne rezultaty w postaęi wzrostu uświadomienia 
narodowego ludu górnośląskiego la.

Mimo to' na ogół, jak widzieliśmy, administracja pruska na Śląsku 
nie doceniała znaczenia działalności agitacyjnej polskich studentów 
wr Prószkowie. Pierwsze sygnały o rozpowszechnianiu się „Przyjaciela 
Ludu“ na Górnym Śląsku w latach następnych wyszły nie od śląskich, 
lecz poznańskich władz pruskich.

W lutym 1861 r. pojawiła się na Górnym Śląsku w większej ilości 
broszura Stanisława Bratkowskiego Gmina i szkoła luiejska w Polsce po 
zniesieniu pańszczyzny (Paryż 1860) u . W Kochanowicach * 14 15 w ręce po
licji pruskiej dostała się cała paczka tych broszur 16. Były one przezna-

18 M. C h a m c ó w n a ,  Z życia studentów polskich w Prószkowie na Opol- 
szczyźnie w drugiej połowie XIX w. (Sobótka, 1949, s. 126—127); A. L a t t e r m a n n ,  
Oberschlesien und die polnischen Aufstände im 19. Jahrhundert (Zeitschr. f. Ge
schichte Schlesiens, 1930, s, 266—269).

14 W broszurze tej autor daje utopijny obraz społeczeństwa, w którym nie 
istniałaby prywatna własność ziemi.

15 Kochanowice, pow. Lubliniec.
18 Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 18 I 1861 (WAP Wrocław, Rep. 200, 

Acc. 54/16, nr 2556).
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czone przede wszystkim dla Królestwa. Nie jest jednak wykluczone, że 
próbowano rozpowszechniać je także na Gćmym Śląsku.

Wypadki warszawskie z końca lutego 1861 r. odbiły się tam dość 
wyraźnym echem. Młodzież polska studiująca w Prószkowie uczciła ża
łobą w sposób demonstracyjny pamięć poległych w Warszawie ofiar. 
Przez pewien czas noszono żałobne opaski, próbowane też zorganizować 
publiczne nabożeństwo żałobne. Miejscowy jednak ksiądz Smolka od
mówił odprawienia nabożeństwa 17 18 *.

Ta jawna, demonstracyjna, rzec można, żałoba narodowa skłoniła 
władze pruskie do skrupulatnego nadzoru szkół gimnazjalnych, w któ
rych nie brakło uczniów Polaków. Dopatrywano się istnienia tajnych 
polskich organizacji w7 Opolu. Gliwicach i Raciborzu. Nie stwierdzono 
jednak istnienia takich organizacji lřL Nabożeństwa żałobne za poległych 
w Warszawie odprawiali także Polacy we Wrocławiu, którzy przybyli 
w 1861 r. na Śląsk w dość znacznej liczbie w celach handlowych, jak 
komunikuje dobrze poinformowana „Breslauer Zeitung“ t9.

Brak jest dokładniejszych informacji źródłowych, które pozwalałyby 
stwierdzić sympatie Polaków górnośląskich do Polaków w Królestwie 
w związku z wypadkami warszawskimi20. Zdaje się jednak nie ulegać 
wątpliwości, że takie sympatie były tu bardzo żywe.

Władze pruskie zwróciły uwagę na pojawienie się na Górnym Śląsku 
emigrantów z Królestwa po wypadkach warszawskich. W końcu 1861 r. 
przybyło stamtąd kilku Polaków do Katowic. Prezydent rejencji opol
skiej w piśmie do Nadprezydium we Wrocławiu z 1 XI 1861 r. komuniko
wał, że „w Katowicach zatrzymało się kilku Polaków, którzy w swojej 
ojczyźnie mogliby być uważani za skompromitowanych. Zachowują się 
oni spokojnie i nie ma powodu podejmować przeciw nim jakichś kro
ków“ 21.

Można jednak przypuszczać, że grupa kilku Polaków, zbiegów z Kró

17 Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 2 IV 1861 (sygń. jak wyżej).
18 Raporty dyrektorów szkół gimnazjalnych w Opolu z 15 VII 1861, w Gliwi

cach z 19 VII 1861 oraz w  Raciborzu z 27 VII 1861 (sygn. jak w przyp. 16).
10 „Breslauer Zeitung“, 7 III 1861, nr 111, s. 540. Zob. także: Nadprezydium 

we Wrocławiu do ministra spraw wewnętrznych Bethmanna-Hollwega 8 III 1861 
(WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2556).

20 Nadprezydium we Wrocławiu do Viebahna 29 III 1861 komunikowało, że 
w „Preussische Zeitung“ z tego samego dnia znajduje się notatka, przedrukowana 
z „Breslauer Zeitung“, o agitacji na polsko-śląskiej granicy i o pewnym wypadku 
„dotyczącym władz“ (WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2556); „Breslauer 
Zeitung“, 25 III 1861, nr 142, s. 699, zamieszcza korespondencję z Katowic, która 
jest bardzo niejasna i trudno na jej podstawie stwierdzić, o jakie zajścia na Gór
nym Śląsku chodziło.

21 WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2556.



lestwa, zainteresowała przynajmniej niewielki krąg miejscowych Pola
ków wypadkami w Królestwie i w ten sposób przyczyniła się do obu
dzenia życia narodowego na Górpym Śląsku. Skądinąd wiemy, że w tym 
czasie pojawiali się na Górnym Śląsku Polacy z innych ziem Polski 
i, jak można przypuszczać, z emigracji, którzy przybywali tu ze świado
mym zamiarem rozwijania narodowej agitacji. Źródła nie dają dużo 
materiału do tej kwestii, ale jeden fakt pojawienia się na Górnym 
Śląsku w lecie 1861 r. takiego „emisariusza“ — jak go nazwały władze 
pruskie — możemy konkretnie wskazać 22.

Kim był ów „emisariusz“, powiedzieć trudno, gdyż nie został on ujęty 
przez policję pruską i źródło nie podaje bliższych szczegółów dotyczą
cych jego osoby. W każdym razie interesował się szkolnictwem polskim 
na Śląsku, czytelnictwem prasy polskiej, usiłował wciągnąć do pracy 
agitacyjnej księży, a obok nich zapewne także nauczycieli. Ponadto roz
powszechniał broszury i ulotki polskie, których treścią była m. in. sytu
acja polityczna w Królestwie. Technika agitacji, dysponowanie szere
giem broszur, interesowanie się polskim szkolnictwem itd. wskazuje, 
że jego działalność nie była przedsięwzięciem jednostkowym, lecz akcją 
zorganizowaną o szerszym zasięgu. Zdaje się jednak nie ulegać wątpli
wości, że pojawienie się polskiego „emisariusza“ budziło wśród ludności

22 Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 18 VII 1861 (sygn. jak wyżej) ko
munikował: „Am Morgen des genannten Tages [12 VII] trat nämlich ein anständig 
gekleideter Mann, anscheinend einige zwanzig Jahre alt, an den hiesigen Kaplan 
Wrzodek heran, als dieser sich in die Pfarrkirche begeben wollte, und fragte ihn, 
ob hier eine polnische Schule vorhanden sei und ob polnische Zeitschriften gele
sen würden. Als dies verneint wurde, erwiderte unbekannte, es sei Unrecht, solche 
Schriften nicht herauszugeben, und fragte schliesslich: »Wollt ihr auch nicht 
mit uns vereinigen?« Als der Kaplan Wrzodek diese Zumutung unter Berufung 
auf seine Stellung als Geistlicher mit Indignation zurückwies, übergab ihm der 
Fremde die gehorsamst beigefügte Druckschrift, welche am 3-ten d. Mts. u. J. bei 
L. Martinet in Paris erschienen ist und die bei Lelewells Begräbnis gehaltene 
Rede eine Vorschlag, zu Lelewells Gedächtnis eine Medaille zu prägen, die Rede 
des Abgeordneten Niegolewski, und ähnliche, das Nationalgefühl der Polen auf
regende Aufsätze enthält, darunter auch Korrespondenzen aus dem Königreiche 
Polen. Angehängt ist ein Verzeichnis von Büchern und Broschüren ähnlichen 
Inhalts“. Ksiądz Wrzodek zakomunikował o tym władzom policyjnym, którym jed
nak nie udało się ująć nieznanego „emisariusza“. W końcu raportu Viebahn 
stwierdza: „In Oberschlesien ist im allgemein kein für polnische Emissaire günsti
ges Terrain, und dass der Fremde auch hier in Oppeln ratlos und ohne Verbin
dungen dastand, geht daraus hervor, dass er sich an den ersten ihm begegneten 
Geistlichen, einen ihm bis dahin ganz unbekannten Mann, gewandt hat. Wir glau
ben daher Abstand von weiterer Verfolgung dieser Angelegenheit nehmen zu kön
nen, um nicht Veranlassung zu geben, dass über die hiesigen Zustände Gerüchte 
sich verbreiten, welche bei dem im allgemeinen guten Geisten der Bevölkerung 
völlig unbegründen sein werden“.



ciekawość polityczną i, co za tym szło, polityczny niepokój i ferment. 
W każdym razie przytoczony fakt, choć jednostkowy, jest bardzo cha
rakterystyczny. Istnienie polskich nastrojów — jeśli wolno użyć takiego 
wyrażenia — na Górnym Śląsku przed 1866 r. jest również faktem bez
spornym. Nastroje te były niewątpliwie echem narodowego „obudzenia 
się“ Górnego Śląska w okresie Wiosny Ludów, przytłumionego w latach 
pięćdziesiątych w ' okresie politycznej reakcji. W chwili pojawienia się 
na nowo bardziej liberalnego kursu politycznego ożyły ponownie i przy
bierały na sile. Znane dziś źródła nie oddają, niestety, w pełni natężenia 
tych nastrojów i ich rozmiarów. Były one niewątpliwie i głębsze, i szer
sze, niżby to wynikało z krótkich, niejasnych, często marginesowych in
formacji źródłowych.

Stosunek pruskich władz rządowych do tych nastrojów był ze wszech 
miar swoisty. Przede wszystkim były one bardzo nieuchwytne nawet 
dla sprawnie działającej policji pruskiej. Nie mogły też stanowić podsta
wy do pociągania do odpowiedzialności sądowej; istniejące bowiem li
beralne swobody krępowały działalność władz pruskich.

Ich stanowisko wobec kwestii polskiej na Śląsku zawierało w sobie 
sprzeczności. Z jednej strony zdawano sobie doskonale sprawę z tego, 
że problem polski istnieje choćby potencjalnie, z drugiej jednak po
mniejszano znaczenie każdego symptomu polskich nastrojów, nie chcąc 
dopuścić do tego, by kwTestia polska na Śląsku stała się zjawiskiem o szer
szym znaczeniu politycznym.

Rząd pruski był zaniepokojony faktem wprowadzenia stanu oblęże
nia w Królestwie, gdyż przypuszczał, że to spotęguje’ nastroje polskie 
w zaborze pruskim. Temu zaniepokojeniu dał wyraz minister spraw 
wewnętrznych w piśmie do Nadprezydium we Wrocławiu z 26 X 1861. 
„Przypuszczam — pisał on — że wprowadzenie stanu oblężenia w Kró
lestwie Polskim musi się odbić jakoś i na innych ziemiach polskich w Pru- 
siech i Austrii. Stąd konieczność większej czujności, ponieważ nie jest 
wykluczone, że agitacja polska przerzuci się teraz na sąsiednie tereny“. 
W dalszej części pisma prosi o informacje, jakim echem odbija się po
stępowanie rządu rosyjskiego w Królestwie ha terenie danej prowincji, 
jakie są potrzebne środki zapobiegawcze oraz w jaki sposób można prze
ciwdziałać przypuszczalnemu wzrostowi polskiego ruchu narodowego na 
terenie państwa pruskiego23. Przekazanie tego pisma Rejencji Opolskiej 
za pośrednictwem Nadprezydium we Wrocławiu świadczy o tym, że rząd 
pruski nie wykluczał możliwości obudzenia się polskich nastrojów na 
Górnym Śląsku.

Zresztą nie tylko centralne władze pruskie żywiły tego rodzaju oba

23 WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2556.



wy. Na polecenie Nadprezydium we Wrocławiu Rejencja Opolska prze
prowadziła poufny wywiad w niektórych szkołach gimnazjalnych na 
Górnym Śląsku, by przekonać się, czy nie istnieją tam tajne organizacje 
polskie24. Mimo całej ostrożności i skrupulatności w zapobieganiu przy
krym dla rządu ewentualnościom terenowe władze pruskie odnosiły się 
z lekceważeniem do istniejących symptomów czy wręcz faktów agitacji 
polskiej na Górnym Śląsku. Zaznaczyło się to bardzo wyraźnie przy ba
daniu ewentualnej politycznej działalności polskich studentów Instytutu 
Agronomicznego w Prószkowie. Z jednej strony wymieniano ‘wprawdzie 
pewne fakty ich politycznej ruchliwości, z drugiej jednak najwyraźniej 
usprawiedliwiano ich, twierdząc, że nie wszyscy z nich prenumerują 
polskie czasopisma i odbywają podróże. Ponadto stwierdzano bez istot
nego uzasadnienia, że propaganda polskości na Górnym Śląsku byłaby 
bezowocna, gdyż studenci nie cieszą się żadną popularnością „wśród 
ludności mówiącej po polsku“ 25.

Zupełnie analogiczną argumentację wadzimy u landrata lubliniec- 
kiego w związku z pojawieniem się na Śląsku broszury Bratkowskiego,
0 której była mowa wyżej. Stwierdzał on, że “ponieważ język wielko
polski [język broszury] wśród prostego ludu wiejskiego jest mało znany
1 rozumiany, pismo to, nawet gdyby było rozpowszechniane, pozostałoby 
bez znaczenia“ 26. Podobne były opinie innych landratów górnośląskich 27. 
Viebahn, oceniając możliwości propagandy polskiej na Śląsku w związku 
z pojawieniem się tam polskiego agitatora, stwierdzał, że „emisariusze 
polscy nie posiadają w ogóle na Górnym Śląsku żadnego podatnego 
gruntu“ 28.

W okresie powstania styczniowego propolskie nastroje na Górnym 
Śląsku znacznie się spotęgowały. Wiele ciekawych na ten temat szcze
gółów znajdujemy w pracy H. Wereszyckiego29. W Staatsarchiv we 
Wrocławiu istniały ciekawe zapewne materiały źródłowe do tego za
gadnienia. Były one zgrupowane w osobnych teczkach i, niestety, uległy 
zaginięciu i zniszczeniu.

Po 1866 r. nastąpiła poważna ewolucja w nastawieniu władz pruskich 
do kwestii polskiej na Górnym Śląsku, jakkolwiek przez pewien jeszcze 
okres czasu wahały się one w wyborze pomiędzy stanowczym tłumieniem 
lub przynajmniej krępowaniem ruchu polskiego a złudzeniami, że on

24 Por. przyp. 21.
25 Por. przyp. 15.
26 Por. przyp. 19.
27 K r a u s e ,  op. cit., s. 271—272.
28 Por. przyp. 25.
29 H, W e r e s z y c k i ,  Echa śląskie powstania styczniowego iv dziennikach 

wrocławskich (Sobótka, 1954, s. 505—590).



nie istnieje. Złudzenia te jednak rozwiewały się równolegle z procesem 
rozwoju uświadomienia narodowego Polaków na Górnym Śląsku. Wy
kładnikiem tego uświadomienia była rosnąca z biegiem czasu popular
ność czasopism polskich: „Gwiazdki Cieszyńskiej“, wydawanej przez Pa- 
wTła Stalmacha w Cieszynie, oraz „Przyjaciela Ludu“, wydawanego przez 
Ignacego Danielewskiego w Chełmnie. Jak daleko sięgała ta popular
ność przed 1866 r., trudno stwierdzić na podstawie znanych źródeł. Zdaje 
się jednak, że „Przyjaciel Ludu“ posiadał szerszy krąg czytelników na 
Górnym Śląsku niż „Gwiazda Cieszyńska“ 30. Znajduje to swoje uzasad
nienie w tym, że „Przyjaciel Ludu“ częściej może interesował się spra
wami Górnego Śląska, przez co zdobywał sobie tam coraz więcej czy
telników“ 31. Ponadto „Przyjaciel Ludu“ górował nad „Gwiazdką Cieszyń
ską“ bogactwem i różnorodnością treści.

Na podstawie istniejących i znanych informacji trudno jest stwier
dzić, od kiedy „Przyjaciel Ludu“ pojawia się na Śląsku 32. Można przy
puścić. że pierwszych prenumeratorów pozyskał tutaj już od samego 
początku swego istnienia, tzn. od 1860 r. W każdym razie, jak wiemy, 
w 1861 r. polscy studenci w Prószkowie abonowali „Przyjaciela Ludu“, 
a zapewne popularyzowali go także wśród miejscowej ludności. Nie ulega 
żadnej wątpliwości, że pismo to w 1861 r. posiadało już sporą liczbę 
czytelników na Górnym Śląsku. Z tego bowiem roku pochodzą pierwsze 
sygnały stwierdzające, że „Przyjaciel Ludu“ był tam pismem znanym. 
Wyszły one od prezydium policji oraz Nadprezydium w Poznaniu, bar
dziej wrażliwych na każdy przejaw ożywiania się ruchu polskiego. .

Powodem zainteresowania się władz poznańskich penetracją „Przy
jaciela Ludu“ na Górnym. Śląsku było zamieszczenie przez to pismo 
korespondencji nadesłanych przez dwu czytelników z Górnego Śląska: 
Jana Jasionowskiego i Juliusza Ligonia. Już w połowie grudnia 1864 r. 
Nadprezydium we Wrocławiu, zaalarmowane przez Nadprezydium w Po
znaniu, rozpoczyna zbieranie informacji dotyczących powyższych dwu 
osób 33.

J. Jasionowski pochodzący z Kolonii Strzebińskiej w pow. lubliniec- 
kim był od r. 1843 mistrzem piekarskim w Piekarach Wielkich, natomiast

30 B a r ,  op. cii., s. 67. W źródłach niewiele jest mowy o „Gwiazdce Cieszyń
skiej“. To również wskazywałoby na słabsze rozpowszechnienie tego pisma na 
Górnym Śląsku w porównaniu z „Przyjacielem Ludu“.

31 Bar ,  op. cit., s. 67.
32 „Przyjaciel Ludu“ wychodził z początkiem 1860 r. jako dodatek do „Nad- 

wiślanina“; w tym samym jeszcze roku usamodzielnił się i zaczął wychodzić jako 
odrębne czasopismo, redagowane i wydawane w Chełmnie przez Ignacego Danie
lewskiego (1829—1907), znanego nauczyciela, wydawcę, pisarza ludowego.

33 Nadprezydent we Wrocławiu do Viebahna 17 XII 1864 oraz 28 I 1865 (WAP 
.Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2556).



J. Ligoń to popularny poeta ludowy na Śląsku, z zawodu kowal, który 
pracował od 1852 r. w hucie „Andrzej“ w Zawadzkiem. J. Jasionowski 
V / swoich zeznaniach wymienia cały szereg znanych mu prenumerato
rów „Przyjaciela Ludu“ i, jakkolwiek nie podaje ich liczby, można przy
puścić, że była ona stosunkowo znaczna 34; najprawdopodobniej bowiem 
J. Jasionowski nie znał wszystkich prenumeratorów pisma. Interesujący 
jest również fakt, że czytelnikami „Przyjaciela Ludu“ byli przede wszyst
kim ludzie ze sfer drobnomieszczańskich. Wspomniany protokół zeznań 
J. Jasionowskiego wymienia wśród prenumeratorów nauczyciela, szty
gara, podmajstrzego, murarza, sołtysa, szewca oraz introligatora. Wśród 
czytelników „Przyjaciela Ludu“ byli także robotnicy; hutnicy w Zawadz
kiem prenumerowali 4 egzemplarze35 *. Trzeba ponadto stwierdzić, że 
faktyczna liczba czytelników była daleko większa niż liczba prenumera
torów. Charakterystyczna jest też wypowiedź J. Jasiomowskiego' na te
mat motywów, które skłaniały tak poważną grupę Polaków do czy
tania polskiego pisma. Wymienia on w zasadzie trzy motywy: 1. gazeta 
pisana jest po polsku; 2. posiada interesującą treść („podawanie różnych 
wiadomości z całej Europy“); 3. jest tania. W uzupełnieniu tego uza
sadnienia Jasionowski oświadcza: „Znam lepiej język polski niż nie
miecki i lepiej czytam polski druk“ 30. Oświadczenie to nie wymaga bliż
szych wyjaśnień i tłumaczy dostatecznie fakt rosnącej popularności 
„Przyjaciela Ludu“ na Śląsku. Na jeden wszakże szczegół argumentacji 
Jasionowskiego trzeba zwrócić uwagę, mianowicie na twierdzenie, że 
„Przyjaciel Ludu“ przynosi różne wiadomości z całej Europy. Jasionowski 
wyrażał w ten sposób swoje uznanie dla dość dużego bogactwa infor
macji, jakie pismo zawierało. Jak wielkie to miało znaczenie, wskazuje 
historia późniejszego „Zwiastuna Górnośląskiego“, który prowadził na 
ogół suchotniczy żywot w dużej mierze z powodu monotonii treści pisma.

Poważnym czynnikiem rosnącej popularności „Przyjaciela Ludu“ na

34 Jasionowski zeznawał w tej sprawie przed policją pruską: „Ausser mir wird 
diese Zeitschrift hier in der Gegend von dem Lehrer Langer und dem Steiger 
Novak, so wie dem Mauerpolier Ogurek zu Scharley gehalten. Ebenso bekommen 
diese Zeitschrift der Schulze Buneczkowitz in Radzionkau [Radzionków, pow. Tar
nowskie Góry] und der Schuhmacher Bulski und Buchbinder Welzel in Beuthen. 
Ebenso höre ich, dass diese Zeitschrift in mehreren Exemplaren in Nicolai [Miko
łów, pow. Bytom] gehalten wird“ (Zeznania Jasionowskiego 2 I 1863, WAP Wro
cław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2556).

35 Landrat powiatu Strzelce Opolskie do Viebahna 12 I 1865, (sygn. jak wyżej).
38 „Ich lese diese Zeitschrift, welche alle Woche einmal erscheint deshalb,

weil dieselbe polnisch geschrieben ist, verschiedene Nachrichten aus ganz Europa 
bringt und im allgemeinen billig is t  Ich bin der polnischen Sprache mächtiger, 
wie der deutschen und kann auch den polnischen Druck besser lesen“ (Z zeznań 
Jasionowskiego).



Śląsku było jego żywe zainteresowanie się, zwłaszcza od 1867 r., polsko
ścią na tym terenie, świadoma dążność do obudzenia i ożywienia po
czucia narodowego Polaków na Śląsku.

Ustalenie liczby czytelników „Przyjaciela Ludu“ dla całego Śląska 
w poszczególnych latach jest niemożliwe, gdyż nie pozwalają na to dane 
źródłowe. W r. 1861 napływał tu zapewne w bardzo niewielkiej ilości 
egzemplarzy. Większą liczbę prenumeratorów zdobywá w latach 1863— 
1864, na co wskazywałby fakt zainteresowania się przez władze pruskie 
po raz pierwszy kwestią oddziaływania „Przyjaciela Ludu“ na Górny 
Śląsk w tym właśnie czasie. W r. 1866 liczba jego prenumeratorów na 
terenie rejencji opolskiej wynosiła 8 7 37, jednak już *w roku następnym 
liczba ta wzrosła do 249 osób38. Nagły, gwałtowny wręcz wzrost liczby 
abonentów w 1867 r. jest zastanawiający. Został on wywołany przez 
żywą agitację wyborczą „Przyjaciela Ludu“, co pozostawało w związku 
z wysunięciem na Górnym Śląsku kandydatury Danielewskiego (o czym 
niżej). Jak wynika z tabeli sporządzonej przez pocztę pruską, najwięcej 
egzemplarzy „Przyjaciela Ludu“ przychodziło do placówek pocztowych 
w Królewskiej Hucie (35), Katowicach (29), Rozdzianiu (19), Chebziu (16), 
Szarleju (14), Zawadzkiem (12). Ogółem 53 urzędy pocztowe rozprowa
dzały pismo. Jest to liczba poważna, zwłaszcza gdy uświadomimy sobie, 
że liczba miejscowości, w których czytano „Przyjaciela Ludu“, była 
o wiele większa. Podobnie zresztą liczba 249 abonentów nie oznapza, że

37 M. T o b i a s z ,  Pionierzy odrodzenia narodowego na Śląsku (1863—1890), Ka
towice, s. 60.

38 Według danych ówczesnej poczty pruskiej poszczególne urzędy pocztowe na 
Górnym Śląsku otrzymywały w trzecim kwartale 1867 r. następujące ilości egzem
plarzy „Przyjaciela Ludu“: Królewska Huta—  35, Katowice — 29, Rozdzień (pow. 
Katowice) — 19, Chebzie (pow. Bytom) — 14, Zawadzkie (pow. Strzelce Opolskie) — 
12, Gliwice — 11, Mysłowice — 11, Siemianowice (pow. Katowice) — 11, Mikołów 
(pow. Pszczyna) — 10, Wirek (pow. Katowice) — 10, Brzezinka (ipow. Kluczbork) — 
9, Bytom — 9, Ruda (pow. Zabrze) — 8, Rudziniec (pow. Gliwice) — 8, Żory (pow. 
Rybnik) — 8, Kędzierzyn — 6, Miechowice (pow. Bytom) — 7, Kuźnia Raciborska 
(pow. Racibórz) — 6. Łabędy (pow. Gliwice) — 6, Zabrze — 6, Biskupice Xpow. 
Zabrze) — 5, Koszęcin (pow. Lubliniec) — 5, Olesno — 5, Orzesze (pow. Pszczy
na) — 5; Tychy (pow. Pszczyna) — 5, Stary Bieruń (pow. Pszczyna) — 4, Czerwion- 
ka (pow. Rybnik) — 4, Dziećkowice (pow. Pszczyna) — 4, Golasowice (pow. Pszczy
na) — 4, Kielcza (pow. Strzelce Opolskie) — 4, Racibórz — 3, Strzelce Opolskie — 3, 
Dobrodzień (pow. Lubliniec) — 2, Chrząsty (pow. Opole) — 2, Pyskowice (pow. 
Gliwice) — 2, Rybnik — 2, Wodzisław (pow. Rybnik) — 2. Sławęcice (pow. Ka
towice) — 2, Tarnowskie Góry — 2, Ujazd (pow. Strzelce Opolskie) — 2, Koźle — 1, 
Jastrząb (pow. Rybnik) — 1, Sośnicowice (pow. Gliwice) — 1, Strzeleczki (pow. 
Prudnik) — 1, Strzybnica (pow. Tarnowskie Góry) — 1, Tworóg Wielki (pow. Gli
wice) — 1, Woźniki (pow. Lubliniec) — 1. (Sprawozdanie poczty pruskiej w Chełm
nie 24 VIII 1867, WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2556).



».Przyjaciel Ludu“ posiadał tylko 249 czytelników. Egzemplarze tego 
pisma krążyły od domu do domu, powiększając coraz bardziej liczbę 
jego czytelników. Świadczy o tym poniekąd liczba (około 350) głosów 
oddanych na Danielewskiego w wyborach do parlamentu Związku Pół- 
nocnoniemieckiego w 1867 r., przewyższająca wybitnie liczbę abonentów 
„Przyjaciela Ludu“39.

Niższa biurokracja pruska w ogóle nie zdawała sobie sprawy z pro
cesu budzenia się świadomości polskiej. Stosunek wyższych sfer biuro
kracji do „Przyjaciela Ludu“ nacechowany był wyraźnym niezdecy
dowaniem; wypływało to z tej okoliczności, że z jednej strony chciano 
zapobiec jego rozpowszechnianiu się, a nawet usiłowano doprowadzić do 
jego depopularyzacji, z drugiej zaś obawiano się, że zbyt stanowcze kro
ki podejmowane w tym celu mogą wzmocnić i rozszerzyć jego zasięg 
oddziaływania. Ta dwoistość stanowiska władz pruskich zaznaczyła się 
dobitnie w ocenie politycznej postawy Jasionowskiego i Ligonia. Ocena 
ta była bardzo lekceważąca. Obawiano się przede wszystkim ich ewen
tualnej współpracy z redakcją tygodnika oraz świadomego uprawiania 
przez nich „polskiej propagandy“, stąd zainteresowanie się wysłanymi 
do „Przyjaciela Ludu“ korespondencjami40. Pomniejszano jednak te oba
wy. O Jasionowskim powiedziano, „że jest człowiekiem prostym, a jego 
wykształcenie nie jest tego rodzaju, by mógł być czynnym współpra
cownikiem takiego pisma“, że „jest człowiekiem mało wykształconym 
i bez znaczenia, by polskiej propagandzie oddać jakiekolwiek istotne 
usługi“ 41. Nie potrzeba chyba udowadniać, że ten pogląd władz pruskich 
nie odpowiadał prawdzie. J. Ligoń posiadał umiejętność trafnego dostrze
gania i oceny przejawów życia politycznego, tej umiejętności trudno 
także odmówić Jasionowskiemu, jakkolwiek wiemy o nim o wiele mniej.

39 S c h w i d e t z k y ,  op. cit., s. 24; Bar ,  op. cit., s. 64, powołuje się na pracę 
Schwidetzkiej.

40 Np. w 1864 r. Danielewski zamieścił w „Przyjacielu Ludu“ (nr 45, 25 XI) 
wiersz J. L i g o n i a  Podobieństwo; w  nr 45 z 5 XI 1864 informację na podstawie 
korespondencji J. Jasionowskiego; w nr 50 z 10 XII 1864 znajduje się dość obszer
ne omówienie nieszczęśliwego wypadku w kopalni „Szarlej“, również na podstawie 
korespondenc j i Jasionowskiego.

41 W końcu cytowanego już protokołu zeznań Jasionowskiego stwierdzono: „Vor 
der Unterschrift wurde noch registriert, dass der Jasionoweki ein ganz schlicher 
Mann ist und seine wissenschaftliche Bildung nicht von der Art ist, um als Mit
arbeiter einer solchen Zeitschrift tätig, zu sein“. W piśmie zaś Solgera do Viebahna 
czytamy m. in.: „wenngleich ... Jasionowski geständigermassen die polnische Zeit
schrift »Przyjaciel Ludu« hält, auch hin und wieder Inserate an dieselbe abschickt, 
ich dennoch darin eine irgend bedenkliche Erscheinung nicht zu erblicken vermag, 
da ... Jasionowski ein zu ungebildeter Mensch ist, um der polnischen Propaganda 
irgendwelche wesentliche Dienste leisten zu können“.



Biurokracja pruska nie wierzyła własnej ocenie. Poważnie bowiem 
zaczęto się obawiać, by zainteresowanie się „Przyjacielem Ludu“ na 
Śląsku nie przybrało szerszych rozmiarów. Wyrazem tego był nie kate
goryczny wprawdzie, ale zupełnie wyraźny zakaz wysyłania koresponden
cji do redakcji „Przyjaciela Ludu“ przez Jasionowskiego, którego straszono 
odpowiedzialnością za pisane słowo42. W rzeczywistości grożenie odpo
wiedzialnością wypływało z obawy władz pruskich przed wzrostem poli
tycznej i narodowościowej dojrzałości tego człowieka, z obawy przed 
możliwością promieniowania jej na otoczenie. Przejawem obaw władz 
pruskich przed zbyt dalekimi konsekwencjami wzrostu popularności 
chełmskiego tygodnika było wymuszone przez nich na hutnikach w Za- 
wadzkiem oświadczenie, że w przyszłości nie będą prenumerowali „Przy
jaciela. Ludu4' 43. Pozostało to wprawdzie bez skutku, ale jest wymow
nym świadectwem obaw władz pruskich.

Mimo to jeszcze w 1865 r. landrat pow. bytomskiego, gdzie najlicz
niej czytano „Przyjaciela Ludu", zapewniał, że „propaganda polska nie 
posiada tam najmniejszego gruntu, że po polsku mówiąca część tamtej
szej ludności myśli po prusku", że „nie posiada ona ani zrozumienia, ani 
sympatii dla polskich dążeń narodowościowych“ 44. Podobnie uspokaja
jąco o czytelnictwie „Przyjaciela Ludu" mówił dyrektor huty w Zawadz- 
kiem, gdzie' pracował Ligoń 45.

42 „Zum Schluss — stwierdzono w protokole zeznań Jasion o wskiego — wurde 
der ... Jasionowski eröffnet, dass er sich bei Einsendung von Inseraten an das ge
n a n n t Blatt hütten möchte, da er für den Inhalt des Inserats verantwortlich bleibt 
und ihm daher der Rath erteilt werden muss, sich der Mitkorrespondenz überhaupt 
ganz zu enthalten...“

43 Solger do Viebahna 12 I 1865: „Um dem Wunsche der Behörden zu genügen, 
haben die betreffenden Hüttenarbeiter erklärt, den »Przyjaciel Ludu« nach Ablauf 
des Quartals nicht weiter zu bestellen resp. lesen. Dass einzelne der Arbeiter auf 
den Hüttenwerken in Zawadzki, darunter namentlich ... Ligon, eine Ehre darin 
sehen eine Zeitung mitzuhalten, für welche dann und wann einen Aufsatz liefern 
können, ist nicht zu verkennen; es wäre daher erwünscht, wenn denselben ein 
anderes populäres polnisches Blatt in die Hand gegeben werden konnte“ (WAP 
Wroclaw, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2556).

44 Solger do Viebahna 3 II 1865 (sygn. jak wyżej): „andererseits aber diese 
Propaganda [chodzi tu o „Przyjaciela Ludu“] — wie ich schon mehrfach zu be
richten erlaubt habe — hier im Kreise nicht den geringsten Boden hat. Auch der 
polnisch redende Teil der hiesigen Bevölkerung ist auf preussisch gesinnt; er hat 
weder Verständnis noch Sympatien für die polnischen Nationalitäts-Bestrebungen. 
Was das Bedürfnis eines populär geschriebenen polnischen Blattes für den hie
sigen Kreise anlangt, so glaube ich dasselbe entscheiden verneinen zu müssen“.

45 Landrat powiatu Strzelce Opolskie do Viebahna: „Nach allen Mitteilungen 
sind es die ordentlichen Arbeiter, welche das Blatt halten und sind solche sämt
lich der festen Meinung, dass dasselbe nur religiöse Zwecke verfolge. Eine Anspre- 
chung unter sich wegen Haltung des Blattes soll unter den Arbeitern nicht statt-



W tym zaufaniu władz pruskich do lojalności ludu górnośląskiego 
powstawały coraz większe wyłomy. Pierwszym z nich było wprowadze
nie nieoficjalnej kontroli czytelnictwa „Przyjaciela Ludu“ wśród nau
czycielstwa, za pośrednictwem zwierzchnich władz szkolnych46. Nie ro
biono tego jawnie, by nie wywoływać rozgłosu i by nie przyczyniać się 
ze swej strony do powstawania polskiego problemu na Śląsku.

Pogląd władz pruskich na rolę „Przyjaciela Ludu“ na Śląsku zmienił 
się zasadniczo w 1867 r. Przyczyną tej zmiany był wspomniany wyżej 
gwałtowny wzrost liczby abonentów tego pisma oraz wysunięcie na 
Śląsku kandydatury Danielewskiego na posła do sejmu Związku Północno- 
niemieckiego. Danielewski nie spodziewał się odnieść zwycięstwa w wy
borach. Jego kandydatura była tylko manewrem, przy którego pomocy 
usiłował z jednej strony rozszerzyć krąg abonentów „Przyjaciela Ludu“, 
co w dużej mierze powiodło się, z drugiej zaś chciał się przekonać, jakie 
są istotne wpływy tego pisma na Śląsku. Kandydowanie Danielewskiego 
było zatem w dużej mierze eksperymentem, po raz pierwszy zresztą 
możliwym do przeprowadzenia na Górnym Śląsku, gdyż wybory do 
parlamentu Związku Północnoniemieckiego były w odróżnieniu od 
wyborów do sejmu pruskiego powszechne, bezpośrednie i tajne, co było 
gwarancją swobody głosowania na dowolnego kandydata i umożliwiało, 
a w każdym razie utrudniało wybitnie wywieranie presji na wyborców 
ze strony czynników rządowych.

Bezpośrednio przed wyborami „Przyjaciel Ludu“ rozpoczął żywą 
i bardzo zręczną agitację wyborczą. Spośród całego materiału argumen- 
tacyjnego najciekawsze są niewątpliwie dwie odezwy Danielewskiego 
Do braci Górnoślązaków47, w których formułuje on bardzo szeroki pro
gram narodowościowy dla Górnego Śląska.

Zapytują mnie tu wiarusy z Górnego Śląska — pisał Danielewski — czy- 
by oni tam nie mogli głosować także na Polaka posła, który by ich na przy
szłym Reichstagu zastępował.

Nie tylko możecie to uczynić, Moi Kochani Bracia, ale podług mojego zda
nia koniecznie tylko na Polaka głosować powinniście. Że Wam wolno głosować, 
na kogo chcecie, toć o tym nie ma wątpliwości, bo to według prawa wolno 
każdemu. Za takie głosowanie więc ni prawo, ni sąd, ni urząd nic Wam robić 
nie może.

Żeście zaś tak głosować powinni, stąd miarkuję: Mówicie po polsku, tą 
samą piękną mową, którą my tu mówimy i ja oto piszę. Długie wieki żyjecie

gefunden haben, auch ist der Hüttendirektor Naumann noch jetzt der Meinung, 
dass eine politische Aufregung bei den Arbeitern in Folge des Lesen dieses Blattes 
durchaus nicht zu befürchten sei“ (sygn. jak wyżej).

48 S c h w i d e t z k y ,  op. dt., s. 24; B a r ,  op. dt., s. 67.
47 „Przyjaciel Ludu“, 10 VIII 1867, nr 32, s. 209—210, oraz 24 VIII 1867, nr 34, 

s. 227.



otoczeni niemczyzną, a przecież nie zapomnieliście tej mowy, kochacie ją, 
w niej się modlicie i czujecie, że najlepiej w tej Waszej polskiej mowie umiecie 
swoje myśli wypowiedzieć i innych rozumieć. Czujecie ponadto, że potrzeba 
Waszym dzieciom, żeby je w szkole uczono w polskiej mowie, a wtedy więcej 
się nauczą, zrozumieją i spamiętają. Żal Wam, że na urzędach po polsku rozmó
wić się często nie możecie, że praw i przepisów po polsku Wam nie ogłaszają. 
Życzylibyście sobie, żeby było inaczej, żeby polska mowa więcej miała prawa 
i poszanowania. Otóż my wszyscy, Polacy, tego też tylko sobie życzymy. Widać 
więc, że jedna bieda nas gniecie, że do jednego dążymy, zwyczajnie jako 
bracia.

Życzenie, wygadywanie i wzdychanie nic nie pomogą, trzeba się starać 
i pracować nad tym, żeby inaczej było. My jużeśmy to i owo uzyskali naszą 
pracą, już lepiej u nas niż u Was. Uzyskaliśmy zaś przez to, żeśmy zawsze 
na naszych rodaków, na Polaków, głosowali. Zróbcie to samo. Toć na sejmie 
radzą o prawach, tam się o swoje prawo i my, Polacy, upominajmy. To zaś 
widzi i wie każdy, że tylko swój za swego i za swoje się upomni, że tylko 
polski poseł za polską mową. A więc naradźcie się i głosujcie na Polaka posła. 
Róbcie jak m y 48.

Kilkanaście dni po wydrukowaniu tej odezwy Danielewski po raz 
drugi zwrócił się w płomiennych słowach do ludu górnośląskiego.

Proszony z wielu Waszych powiatów o radę co do tego, jakby Wam, lu
dziom polskim, głosować należało przy wyborach dn. 31 bm., to Wam za nara
dzeniem się z innymi rodakami odpowiadam:

* Jesteście w trudnym i nieszczęśliwym położeniu, bo choć stanowicie w wie
lu powiatach większość, to przecież brak Wam ludzi oświeconych i wykształ
conych, a przy tym tyle odważnych, iżby się za prawami Waszej ojczystej mowy 
otwarcie i śmiało odezwali, a przy teraźniejszych wyborach stanęli na czele 
i prowadzili polską ludność do głosowania na polskich kandydatów. Brak Wam 
pomiędzy Wami takich ludzi, którzy by mogli być posłami, a zarazem i z na
szymi polskimi posłami na sejmie zgodnie się trzymali i do polskiego kółka 
należeli. To wszystko wiem z doświadczenia, bo znam Górny Śląsk. Wy to samo 
w listach mi powiadacie.

Rozważywszy rzecz, radzę Wam, żebyście wszędzie po wszystkich powia
tach głosowali na mnie, majstra od „Przyjaciela Ludu“, który się nazywam 
Ignacy Danielewski, a mieszkam w Chełmnie w Prusiech Zachodnich.

Piszcie więc lub każcie drukować na karteczkach: Buchhändler Ignacy 
Danielewski aus Culm in Westpreussen.

Chyba że macie gdzie między sobą człowieka zdatnego do posłowania, 
a zarazem tak dowodnego charakteru, że mu ufać można, iż będzie na Reichs
tagu z polskimi posłami trzymał i zgodnie z nimi jako Polak występował 
i głosował. Takiemu ja z wielką chęcią ustępuję.

48 Nadprezydium w Poznaniu zwróciło uwagę na tę odezwę w piśmie do Nad- 
prezydium we Wrocławiu 15 VIII 1867, dołączając równocześnie niemieckie tłu
maczenia jej fragmentów. Nadprezydium zaś we Wrocławiu zwróciło się do Vie- 
bahna z prośbą o wypowiedzenie się, „ob unter den in dortigem Regierungsbezirk 
obwaltenden Verhältnissen zu besorgen ist, dass die Agitation des »Przyjaciel 
Ludu« dort Boden finde, sowie ob das gedachte Blatt dort überhaupt in bemerkens
werter Weise verbreitet ist“ (WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2556).

Sobótka R. XII 1957, z. 2 4



Przez to, że na mnie wszędzie będziecie głosowali, okaże się, ilu też ludzi 
polskich między Wami rozumie swoje położenie, kocha swoją mowę, dba
0 swoją narodowość, wierzy w przyszłość i stara się o lepsze czasy dla dzieci 
swoich. Dowiecie się, ilu między Wami jeszcze do Niemców nie przystało, boć 
publicznie w  każdym powiecie ogłoszą, jak głosy padły. Z tego zaś poznamy 
wszyscy, w których powiatach możecie mieć polskich posłów i według tego 
na przyszłość postąpimy. Na ten raz skończy śię zapewne na tej próbie, do 
której chętnie imię i osobę moją podaję. Wątpię bowiem, aby Wam się od 
razu Niemców przegłosować i mnie obrać udało.

Gdyby przecież nadspodziewanie mieliście zaraz od pierwszego razu tak 
stanąć górą, żebyście mnie swoimi głosami na posła wybrali, w takim razie 
chętnie pojadę’ na Reichstag i będę Waszym posłem, będę praw Waszych bronił, 
Wasze życzenia uwzględniał, za naszą mową polską i naszą wiarą obstawał. 
Nie poskąpię ni kosztu, ni czasu, a Wam w częstych listach przez „Przyjaciela 
Ludu“ będę donosił o sejmowych sprawach, po sejmie zaś przyjadę do Was
1 o wszystkim ustnie opowiem. Żebyście zaś wiedzieli, kto Wam się na posła 
poleca, oto moje wyznanie:

Jestem katolik i Polak. Jak myślę, jak Wasze położenie, Wasze potrzeby 
pojmuję i rozumiem, wiecie to już z „Przyjaciela Ludu“, którego ja założyłem 
i od samego początku, z różnymi wszelako przerwami, wydaję i pisuję. Uważa
jąc Was za ludność polską, do jakiej i ja należę, sądzę, że Wam potrzeba pol
skiej nauki w szkołach, polskich kazań po kościołach, po polsku mówiących 
urzędników po urzędach i sądach, po polsku ogłaszanych ustaw i przepisów 
po pismach urzędowych. Sądzę nadto, że Wam chodzi o swobodę i dobro Ko
ścioła katolickiego, którego zawsze i wszędzie przestrzegałem i za któryrh 
i w przyszłości będę obstawał.

Nareszcie wiem, że Wam wszelkie nowe ciężary i podatki byłyby nad siły, 
dlatego w myśl postępu a zdrowego rozsądku starałbym się na sejmie i o to 
wszystko, co by Wasz dobrobyt mogło pomnożyć, a ciężarów uszczuplić.

Co się zaś mojej zdatności do posłowania tyczy, to najprzód mam zupełne, 
a zupełne prawo, a potem byłem już posłem pa sejm pruski przez trzy la ta49 
i nikt nawet z moich nieprzyjaciół zdatności do tego mi nie odmawia. Wy 
zaś znacie mię z pism moich, z tego mianowicie „Przyjaciela Ludu“.

Wypowiedziałem otwarcie wszystko o sobie i o moich zamiarach. Sądźcie 
sami, czy źle lub dobrze radzę.

Zgodzicie się na moją radę, wtedy w jedno się połączcie, jednego się trzy
majcie, śmiało swoje róbcie. Pocznijcie to nowe połączenie się z rodakami 
zgodą i jednością, śmiałym prawa swego wykonywaniem, a to Was prędzej 
czy później do zwycięstwa doprowadzi i zleje w jedno z braćmi rodakami. 
Bóg z Wami! Ignacy Danielewski. Majster od „Przyjaciela Ludu“.

Znamienne to dokumenty, o bardzo mocnych akcentach politycznych, 
społecznych i narodowościowych. Silne akcentowanie narodowej łą
czności Polaków Górnego Śląska z Polakami z innych ziem polskich, 
domaganie się szerokich uprawnień dla języka polskiego nie tylko 
w szkołach, ale i w urzędach, poruszenie sprawy zbytniego obciążenia

49 W latach 1863—1866.



podatkowego Górnoślązaków — oto najważniejsze kwestie składające 
się na program Danielewskiego sformułowany w przytoczonych wyżej 
odezwach. Był to program o wiele szerszy i śmielszy, zarysowany o wiele 
wyraźniej niż wysunięty w kilka lat później narodowościowy program 
Miarki i ,,Katolika“. Trzeba przy tym stwierdzić, że z punktu widzenia 
rozwoju świadomości narodowej na Górnym Śląsku rolę „Katolika“ przed 
1871 r. należy ocenić bardzo wysoko.

Danielewski postawił swoją kandydaturę we wszystkich powiatach 
Górnego Śląska50, jednak tylko1 w niektórych z nich otrzymał pewną 
ilość głosów: w okręgu pszczyńsko-rybnickim — 230, w bytomskim — 00 
i kilka, w trzech gminach powiatu Strzelce Opolskie — 56 głosów. Ra
zem około 350 głosów51. Była to liczba zbyt znikoma, by mogła rozstrzy
gnąć los wyborów w okręgach górnośląskich na korzyść Danielewskiego, 
jednak stanowi wymowne świadectwo rzeczywistego i dość znacznego 
wpływu politycznego „Przyjaciela Ludu“. Trzeba przy tym stwierdzić, 
że Danielewski mógłby uzyskać z pewnością o wiele więcej głosów, gdy
by w okresie agitacji wyborczej nie popełnił szeregu błędów, przede 
wszystkim, jak już wspomniałem, traktował swoją kandydaturę jako 
czysto taktyczny manewr, mający na celu wysondowanie nastrojów 
polskich wśród ludności górnośląskiej. Ponadto zaś nie wierzył w swoje 
zwycięstwo w wyborach. Otwarcie zresztą pisał o tym w swoich ode
zwach. Zapewne wielu Górnoślązaków odstręczyło to od głosowania za 
nim. Ponadto jego kandydatura została wysunięta zbyt późno, bo do
piero na kilka dni przed terminem głosowania52. Danielewski dosko
nale zdawał sobie z tego sprawę, czemu później dał wyraz w „Przyjacielu 
Ludu“ 53. Jeżeli mimo tego uzyskał dość poważną ilość głosów, sukces 
jego był tym większy. Mogłoby to świadczyć o tym, że uświadomienie 
narodowe Górnego Śląska było większe, niż się spodziewano. W każdym 
razie głosowanie na Danielewskiego było pierwszym po Wiośnie I.udów

50 W powiatach: kluczborskim, oleskim, opolskim, strzeleckim, kozielskim, lu- 
blinieckim, toszecko-gliwickim, bytomskim, pszczyńskim, rybnickim, raciborskim, 
głubczyckim, niemodlińskim, grotkowskim i nyskim (Przyjaciel Ludu, 24 VIII 1867, 
nr 34, s. 225). W następnym numerze Danielewski zaznaczał, że kandyduje „na 
wszystkie powiaty“ (27 VIII 1867, nr 35, s. 234).

51 Takie liczby podaje Viebahn w oparciu o raporty landratów. Według danych 
opublikowanych w „Przyjacielu Ludu“ (14 IX 1867, nr 37, s. 246), Danielewski miał 
otrzymać 59 głosów w powiatach kozielskim i strzeleckim, 322 — w powiatach 
pszczyńskim i rybnickim oraz. 22 w powiecie opolskim, a także 2 głosy w powia
tach lublinieckim i toszecko-gliwickim; w sumie 405 głosów.

52 Swoją kandydaturę wysunął Danielewski dopiero 24 VIII, wybory zaś od
były się 31 VIII 1867.

53 „Przyjaciel Ludu“, 7 IX 1867, nr 36, s. 238; 14 IX, nr 34, s. 246—250; 28 IX, 
nr 39, s. 266—267.



przejawem politycznej aktywności ze strony polskiej ludności Górnego 
Śląska.

Rezultat głosowania na kandydaturę Danielewskiego* wywołał pewną 
konsternację wśród władz pruskich. W listopadzie 1867 r; prezydent re- 
jencji opolskiej, von Viebahn, zmuszony był stwierdzić, ,,że wysiłki agi
tacji polskiej zdobycia sobie tutaj gruntu nie pozostały bez skutku“. Ro
zumiano doskonale, iż nie jest ważną klęska kandydatury Danielewskiego 
w wyborach, lecz to, że w ogóle agitowano ,,za wyborem tego człowieka“, 
że agitacja ta znalazła dość duży stosunkowo oddźwięk54. Próbowano 
i teraz pomniejszać znaczenie tego faktu i łudzono się, że agitacja wy
borcza „Przyjaciela Ludu“ mogła mieć charakter raczej klerykalny niż 
narodowy, ale była to tylko argumentacja samouspokojenia, w którą 
sam Viebahn nie wierzył55. Zresztą odezwy Danielewskiego, które są 
najważniejszymi dokumentami jego agitacji wyborczej, przeczą argu
mentacji Viebahna. Trzeba przy tym stwierdzić, że Viebahn znał treść 
tych odezw.

Rezultatem sukcesu Danielewskiego było bliższe zainteresowanie się 
Śląskiem ze strony polskich działaczy w Poznańskiem. Powstały tu 
w .1868 r. Centralny Komitet Wyborczy obejmował zasięgiem swego 
działania także Śląsk. Jakie były tego skutki, nie da się stwierdzić.
I. Schwidetzky utrzymuje, że „dla Górnego Śląska zamierzenie to długo 
jeszcze pozostało teorią z powodu braku jakichkolwiek podstaw dla 
polskiej działalności narodowej“ 56. Jest to w wysokim stopniu niesłusz
ne. Sukcesy „Przyjaciela Ludu“ już w 1867 r. są tego wyraźnym zaprze
czeniem. Wprawdzie w oparciu o zachowany materiał archiwalny nie 
da się ustalić, jak daleko sięgały wpływy Komitetu Wyborczego, jednak 
nie ma podstawy, by je całkowicie negować.

Mimo wyraźnego sukcesu politycznego odniesionego przez „Przyja
ciela Ludu“ w agitacji wyborczej władze pruskie nie odważyły się na 
otwartą z nim walkę. Viebahn stwierdzał dobitnie, „że bezpośrednie 
kroki przeciw rozszerzaniu się »Przyjaciela Ludu« na Górnym Śląsku 
mogłyby więcej zaszkodzić, niż przynieść pożytku“ 57. Wypowiedź ta jest

64 S c h w i d e t z k y ,  op. cit., s. 24.
55 S c h w i d e t z k y ,  op. cit., s. 24; Bar ,  op. oit., s. 67.
59 S c h w i d e t z k y ,  op. cit., s. 25.
57 Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 24 XI 1867 (WAP Wrocław, Rep. 

200, Acc. 54/16, nr 2556): „Allerdings spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass 
man hierbei mehr den Katholiken, als den Polen im Auge gehabt hat; auch liegt 
die Besorgnis nahe, dass ein direktes Einschreiten gegen die Verbreitung des 
»Przyjaciel Ludu« in Oberschlesien mehr schaden als nützen könnte. Dennoch 
dürfte es bedenklich sein länger zu zusehen, wie ein so offenkundig für die Zwecke 
der polnischen Agitation stätiges Blatt bei der derselben Nationalität angehören
den Bevölkerung Oberschlesiens mehr und mehr sich heimisch macht“.



potwierdzeniem naszej oceny dotychczas praktykowanego postępowania 
władz pruskich, które obawiały się przez otwartą walkę potwierdzić 
istnienie polskiej kwestii na Śląsku.

O ile jednak przed 1867 r. takie nastawienie władz pruskich było 
w pewnej mierze wyrazem ich rzeczywistego przekonania o lojalności 
Górnego Śląska, to odtąd będzie się stawało coraz bardziej świadomie 
używanym manewrem taktycznym. Na tym polegała istotna ewolucja 
w polityce władz pruskich wobec prasy polskiej na Górnym Śląsku po 
1867 r. Objawem tej nowej taktyki władz pruskich było dokładniejsze 
niż dotąd obmyślanie środków przeciwdziałających popularności i dal
szej popularyzacji „Przyjaciela Ludu“. Równocześnie podejmowane prze
ciw niemu środki realizowano zupełnie świadomie w sposób ukryty, nie
widoczny i nieodczuwalny dla szerokiej opinii.

Germanizację za pośrednictwem szkoły uznano za środek nie całkiem 
wystarczający58. Podjęto inną próbę przyciągnięcia na stronę rządu 
zwłaszcza duchowieństwa i nauczycielstwa. Główną rolę w tym przed
sięwzięciu odegrać miał radca szkolny Połomski59. Sam pomysł takiego 
oddziaływania na polską ludność za pośrednictwem kleru i nauczycielstwa 
był celny, ale nie mógł przynieść natychmiastowych rezultatów. Dlatego 
też zastanawiano się nad możliwością użycia środków bardziej rady
kalnych.

Rezultatem tych poszukiwań był przede wszystkim pomysł stworzenia 
prorządowego czasopisma polskiego na Górnym Śląsku. Podobne po
mysły powstawały już wcześniej, jakkolwiek nie podejmowano1 ich 
w praktyce. Już w styczniu 1865 r. landrat pow. Strzelce Opolskie 
w związku z pojawieniem się „Przyjaciela Ludu“ wśród hutników w Za- 
wadzkiem proponował stworzenie jakiegoś popularnego polskiego cza
sopisma 60. Opinia górnośląskich landratów nie była co do> tego zgodna. 
Landrat bytomski np. stanowczo zaprzeczał konieczności powołania do 
życia polskiego czasopisma61. Jest to bardzo zastanawiające, gdy się

58 W piśmie (jak wyżej) Viebahn komunikował: „Der Landrat Solger empfielt 
als das wirksamste Gegenmittel, dass man mit grosser Energie die Verbreitung 
der deutschen Sprache mittels der Schulen fördere, und sein Vorschlag verdient 
volle Beachtung. Allein so ernstlich sieht einer Reihe von Jahren dieser Zweck 
hier erfolgt wird, so wenig ist in Abrede zu stellen, dass man solchem Wege 
nur langsam vorwärts kommen kann, dass also Mittel im vorliegenden Falle nicht 
viel zu hoffen vermag“.

50 Ibid.
80 Por. przyp. 43.
61 Solger do Viebahna 3 II 1865 (WAP Wroclaw, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2556): 

„Der polnische Oberschlesier liesst überhaupt nicht — mit verschwindenden Aus
nahmen, welche die Gründung eines polnischen Blattes nicht rechtfertigen wür
den — höchstens die utraquistischen Lehrer finden mitunter an polnischer Lektüre



zważy, że liczba czytelników „Przyjaciela Ludu“ w Bytomskiem była 
bez porównania większa niż w pow. Strzelce Opolskie.

Niechęć do utworzenia proprusko nastawionego czasopisma polskiego 
wypływała z obawy, by nie było to uznaniem faktu istnienia ludności 
polskiej na Górnym Śląsku. Kiedy jednak fakt ten stał się zbyt oczy
wisty, by można było ukrywać go, dojrzała w kołach biurokracji pruskiej 
myśl założenia polskiego czasopisma na Górnym Śląsku. Najszerzej 
rozwinął ją Viebahn. W 1867 r. uznał za pożądane ze wszech miar roz
powszechnianie wśród polskiej ludności Górnego Śląska czasopisma lu
dowego o. nastawieniu lojalnym i „patriotycznym“, aby w ten sposób 
przeciwdziałać wpływom „Przyjaciela Ludu“ C2.

Viebahn rozumiał, że nie pomogą w tej kwestii żadne półśrodki w ro
dzaju polskich przekładów w dziennikach urzędowych, i dlatego wy
sunął propozycję wydawania taniego czasopisma polskiegom. Postano
wiono jeszcze tylko zasięgnąć opinii Nadprezydium w Poznaniu, które, 
jak się spodziewano, posiada więcej doświadczenia w tych kwestiach. 
Przypuszczano ponadto, że w Poznaniu istnieje czasopismo, za którego 
pośrednictwejn rząd kształtuje polską opinię w Poznańskiem. Tymcza
sem informacje z Poznańskiego nie były zachęcające * * 64 i Rejencja Opolska 
w takiej sytuacji nie spieszyła się zbytnio z realizacją swego zamierzenia.

Samo zaistnienie tego dość kłopotliwego dla władz pruskich problemu 
oraz późniejszy rozwój prasy polskiej na Śląsku wskazują, jak wybitną 
rolę odegrał „Przyjaciel Ludu“ na tym terenie. Jego niewątpliwą zasługą 
jest obudzenie po Wiośnie Ludów życia politycznego na Górnym Śląsku, 
on zapoczątkował późniejszy rozwój tamtejszej prasy polskiej. Dzięki

gefallen — eine Erscheinung, die ich zwar ebenfalls nicht für bedenklich erachte, 
und derentwegen die Herausgabe eines besonderen polnischen Blattes noch nicht 
nötig erscheint, die aber insofern vielleicht Berücksichtigung finden könnte, als 
daraus zu nehmen wäre, die Herren Kreis-Inspektoren auf eine gewisse Ueber- 
»wachung der Lektüre ihrer Leser hinzuweisen“.

82 Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 24 XI 1867 stwierdzał: „Was 
schliesslich die Frage betrifft, ob nicht auch im Wege der Presse den Tendenzen 
des »Przyjaciel Ludu« entgegen gearbeitet werden könnte, so erachte ich es aller
dings für wünschenswert, wenn ein Volksblatt loyaler und patriotischer Richtung 
bei der polnischen Bevölkerung Oberschlesiens Eingang und Verbreitung fände“.

83 W tym samym piśmie (jak wyżej) Viebahn stwierdzał: „Da ein solches 
Blatt [chodzi o planowane pismo] vorzugsweise bei den unteren Schichten der 
Bevölkerung Eingang und Beifall finden soll, so würde nicht nur der .Preis 
möglichst niedrig zu stellen sein, sondern auch der Inhalt dem Bildungsgrade 
und dem Geschmacke dieser Klassen angepasst werden müssen. Besonders dür
fen populär gefasste Artikel aus dem landwirtschaftlichen Gebiete aussprechen 
und von Nutzen sein...“

84 ibid.; Nadprezydium w Poznaniu do Nadprezydium we Wrocławiu 6 XII 11867 
(WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2556); S c h w i d e t z k y ,  op. cit., s. 25.



„Przyjacielowi Ludu“ uznano potrzebę wydawania polskiego czasopisma 
na Górnym Śląsku zarówno ze strony czynników rządowych, jak też 
polskich działaczy. Zarzucana bowiem przez władze pruskie myśl została 
podjęta, niezależnie zresztą od ich zamierzeń, przez Heneczka.

Jakie realne widoki rozwoju polskiego czasopisma na Górnym Śląsku 
widział Heneczek, trudno powiedzieć; najprawdopodobniej popularność 
„Przyjaciela Ludu“ skłaniała go do wydawania na Śląsku osobnego cza
sopisma polskiego, którym stał się „Zwiastun Górnośląski“. Traktował 
jednak to przedsięwzięcie jako źródło łatwych zysków, co z góry prze
sądzało o losach założonego przez niego „Zwiastuna“, tym bardziej że 
Heneczek nie posiadał żadnego talentu ani zdolności dziennikarskich, 
w bardzo niedostatecznym stopniu znał urnysłowość Polaków na Górnym 
Śląsku. Ponadto redaktorem „Zwiastuna Górnośląskiego“ był ksiądz 
Purkop, nie znający nawet dobrze języka polskiego.

Pomijając zmiany i wahania w nastawieniu programowym „Zwiastu
na“, wypływające zwłaszcza z faktu współpracy z jego redakcją K. Miar
ki, stwierdzić trzeba, że program pisma był bardzo wąski: Uzasadnianie 
potrzeby języka polskiego wymogami praktyk religijnych, jednostronnie 
klerykalna i katolicka jego treść, przesadne podkreślanie lojalności wo
bec króla i rządu pruskiego, zdecydowane odżegnywanie się od jakiego
kolwiek choćby cienia narodowego programu, to najważniejsze — ogólnie 
rzecz biorąc — założenia programowe „Zwiastuna“. Władze pruskie nie 
powinny były posiadać żadnych wątpliwości i zastrzeżeń wobec takiego 
nastawienia. Mimo to były podnoszone niejednokrotnie z ich strony 
zastrzeżenia i obawy. Niektóre instancje administracji pruskiej nie po
siadały wyrobionego sądu o „Zwiastunie“. Zgłaszane przez nie obawy 
wypływały raczej z pozytywnej oceny roli „Zwiastuna“ przez prasę 
polską w Poznańskiem, a także w Galicji. Takimi przesłankami w ocenie 
„Zwiastuna“ kierowało się Nadprezydium w Poznaniu 65.

Obawy poznańskiego Nadprezydium podzielały zresztą także wyższe 
władze pruskie na Śląsku, jakkolwiek obawy tych ostatnich wypływały 
z odmiennych nieco motywów; inaczej trochę rozumiano tu niebezpie
czeństwo propagowania polskiego słowa drukowanego. Władze pruskie 
na Śląsku ciągle jeszcze nie wierzyły, że polski Górnoślązak nie jest Po
lakiem, że jest on pruskim poddanym mówiącym po polsku. Obawiano 
się, że pojawienie się wśród nich polskiego czasopisma uczyni ich świa
domymi Polakami. Najdobitniej obawę tę wyraził landrat bytomski 
Solger: „Trzeba zdać sobie sprawę — pisał on — że wymienione czaso
pismo klerykalne [„Zwiastun Górnośląski“] posiada posmak narodowy

65 Nadprezydent w  Poznaniu do nadprezydenta we Wrocławiu 30 III 1868 
(WAP Wrocław, sygn. jak wyżej).



polski już choćby dlatego, że pojawia się w jeżyku polskim i stara się 
budzić zamiłowanie do polskiej lektury“ 66. Solger stwierdzał potrzebę 
walki ze „Zwiastunem“; najchętniej zakazałby jego wydawania, ale 
w ówczesnej prawno-politycznej sytuacji wewnętrznej Prus było tó nie
możliwe. Śledzono treść każdego numeru „Zwiastuna“, widziano, jak 
w powodzi artykułów o charakterze religijnym przemyca się pewne 
myśli budzące świadomość narodową. Było to w pierwszej połowie 
1868 r., kiedy rzeczywistym redaktorem „Zwiastuna Górnośląskiego“ był 
K. Miarka, który umiał nadać pismu wyraźniejszy ton polski. Landrat 
Solger z ubolewaniem prawie pisał o tym, że „redakcja [„Zwiastuna“] 
postępuje jednak bardzo oględnie i do tej pory nie dała żadnego pGwodu 
do wystąpień przeciw niej. Tylko z rzadka przeświecają spod szerokiej 
zasłony głoszonego przez nie katolicyzmu polityczne aluzje, które usiłują 
budzić polski element ... jak np. zamieszczona w piśmie wiadomość, że 
wszyscy władcy zaprotestowali przeciw prześladowaniu Żydów w Ru
munii, podczas gdy Polacy od wielu lat są ciężko prześladowani i nikt 
się za nimi nie ujmie“ 67.

Jak widać z powyższej wypowiedzi, Solger szukał pretekstu do otwar
tego wystąpienia przeciw redakcji „Zwiastuna“. Ponieważ jednak wy
naleźć go nie mógł, wysunął myśl opanowania redakcji pisma i oddania 
jej w ręce ludzi zaufanych wobec władz pruskich. Było to tym ko
nieczniejsze, że — jak stwierdził Solger — „Zwiastun“ „mógłby w pew
nych okolicznościach stać się niebezpieczną bronią“ ÜS. Powyższe wypo
wiedzi Solgera są ogromnie znamienne dla zmiany poglądu władz pru
skich wobec kwestii polskiej na Górnym Śląsku. Jeżeli przed 1808 r. 
Solger wyrażał się lekceważąco o wpływach „Przyjaciela Ludu“, to 
w „Zwiastunie Górnośląskim“ widział już „niebezpieczną broń“. Ta 
zmiana poglądu wypływała z faktu, że „Zwiastun“ był, w odróżnieniu od 
„Przyjaciela Ludu“ pismem wydawanym na Górnym Śląsku. Ponadto 
wysoka ocena „Zwiastuna“ przez prasę polską w Poznań skiem sprawia
ła, że działalność tego pisma w oczach władz pruskich stawała się bardziej 
niebezpieczna i dawała asumpt do podejmowania kroków przeciw 
„Zwiastunowi“ 69.

Z początkiem 1869 r. „Dziennik Lwowski“ zamieścił artykuł, prze
drukowany potem wT „Dzienniku Poznańskim“, który bardzo pozytywnie 
oceniał rezultaty agitacji polskiej na Górnym Śląsku. Wprawdzie w arty-

98 Solger do Nadprezydium we Wrocławiu 26 V 1868 (WAP Wrocław, Rep. 200, 
Acc. 54/16, nr 2556).

97 Pismo Solgera (jak w przyp. 64).
88 Ibid.
69 Nadprezydium w Poznaniu do Nadprezydium we Wrocławiu 19 II 1869 (WAP 

Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2556).



kule jest mowa przede wszystkim o Śląsku Cieszyńskim, „Gwiazdce 
Cieszyńskiej“, o potrzebie obrony interesów Polaków na Śląsku austriac
kim na forum Rady Państwa przez delegację galicyjską, ale nie brak 
w nitn niedwuznacznych aluzji także do kwestii narodowościowych na 
Śląsku pruskim70. Pozytywną ocenę agitacji polskiej damą w tym arty
kule Viebahn uznał za przesadzoną 71. Nie podzielał on także obaw Sol- 
gera w związku z pojawieniem się „Zwiastuna“. Trzeba jednak stwier
dzić, że w tej sprawie był on doskonale poinformowany przez Połomskie
go, radcę szkolnego, człowieka cieszącego się zaufaniem Rejencji Opol
skiej. Połomski znał dość dobrze sprawy związane z redagowaniem 
„Zwiastuna Górnośląskiego“. Stał on na stanowisku, że „w każdym razie 
lepiej jest, jeżeli mówiący po polsku Górnoślązak czyta to właśnie pismo, 
niż gdyby miała do niego docierać lektura z prowincji poznańskiej lub 
z Galicji“. Pewne niemiłe z punktu widzenia pruskiej racji stanu ten
dencje „Zwiastuna“ uważał za nieszkodliwe72. Według Połomskiego 
„Zwiastun“ był narzędziem germanizacyjnej polityki pruskiej. Mimo 
to Viebahn uznał za potrzebne — idąc zresztą za insynuacją Połomskie
go — „rozciągnąć staranną kontrolę nad »Zwiastunem«, który już teraz 
[luty 1869 r.] zdobył wielką popularność w powiatach Górnego Śląska 
mówiących po polsku“ 73. Ponadto podjęto wysuniętą przez Solgera myśl 
przekazania redakcji „Zwiastuna“ komuś bardziej odpowiedzialnemu niż 
ksiądz Purkop. Jest przy tym rzeczą uderzającą, że w swoich wypo
wiedziach na ten temat Solger nie wspomniał o Miarce, który od po
czątku 1869 r. był rzeczywistym redaktorem „Zwiastuna“. Poszukiwanie 
bardziej zaufanego dla władz pruskich redaktora nie mogło być spowo
dowane niską popularnością „Zwiastuna“, gdyż właśnie w tym czasie 
osiąga ono najwyższą liczbę abonentów. Zresztą władze pruskie ?. pew
nością wiedziały o współpracy K. Miarki ze „Zwiastunem“ 74, zdaje się

70 Artykuł został przedrukowany w „Dzienniku Poznańskim“, 14 II 1869, 
nr 31, s. 3.

71 Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 1 III 1869: „Nach den ebenfalls 
angeschlossenen Äusserungen des bekanntlich sehr zuverlässigen und mit den 
Verhältnissen Oberschiesien, so weit sie irgend hier in Betracht kommen, genau 
bekannten Schulrats Połomski, ist anzunehmen, dass die Angaben des „Dziennik 
Lwowski“ an starken Übertreibungen leiden“ (WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 
54/16,; nr 2556).

72 Rejencja Opolska do Nadprezydium we Wrocławiu 1 III 1869 (sygn. jak 
wyżej).

73 Viebahn (jak w przyp. 71). Jak podaje Bełza, op. cii., s. 32, w pierwszym 
kwartale 1869 r. liczba prenumeratorów „Zwiastuna“ wynosiła 3300.

74 Solger do Nadprezydium we Wrocławiu 26 V 1868 (WAP Wrocław, Rep. 200, 
Acc. 54/16, nr 2556). Jest tu mowa o współpracownikach redakcji „Zwiastuna“, 
ani słowem jednak nie wspomina się o Miarce.



jednak, że nie zdawały sobie sprawy z roli i znaczenia jakie posiadał 
w redakcji pisma. Że tak było, zdaje się na to wskazywać interpretacja 
artykułu z „Nationalzeitung“, która wysunęła przypuszczenie o popie
raniu przez jednego z opolskich radców szkolnych „polskich dążeń“ 
„Zwiastuna“. Viebahn stanowczo zaprzeczył temu i stwierdził, że nie
wątpliwie chodzi tu o pomieszanie (Verwechselung) jednego z radców 
z Purkopem, gdyż radca szkolny Połomski jest bardzo daleki od tego, 
by takie tendencje popierać, a także radca szkolny Wittig zapewnia, 
że nie posiada nic wspólnego ze „Zwiastunem“ 75. Władze pruskie nie 
były pewne, kto nadaje ton pismu. W jednym ze swych urzędowych 
pism Viebahn mówi o opanowaniu „Zwiastuna“ przez „polską narodową 
agitację“. Pozwalałoby to przypuszczać, że „Zwiastun“ był traktowany 
przez Viebahna jako organ agitacji polskiej na Górnym Śląsku, ale po
chodzącej spoza terenu Śląska, agitacji prowadzonej przez nie-Slązaków. 
O takie przypuszczenie było tym łatwiej, że w końcu marca 1869 r. 
czasopismo „Katolik“, wydawane przez Józefa Chociszewskiego w Chełm
nie, zostało przeniesione na Śląsk do Królewskiej Huty i sprzedane 
M iarce76. Czasopismo to Viebahn w piśmie z 19 V 1869 nazywa Volks
blatt, co świadczyłoby c tym, że niewiele jeszcze wtedy o nim wiedział. 
W każdym razie nie ulega wątpliwości, że śmielsze tendencje narodowe 
„Zwiastuna Górnośląskiego“ w okresie współpracy z nim Miarki były 
istotnym powodem dążenia władz pruskich do zmiany redaktora. O no
wego redaktora nie było łatwo. Poszukiwania prowadzone za pośrednic
twem Połomskiego długo pozostawały bez rezultatu77. Rejencja tym
czasem zarządziła ścisłą kontrolę pisma 78. Wreszcie w maju 1869 r. Po
łomski znalazł kandydata na redaktora „Zwiastuna Górnośląskiego“ 
w osobie Nachbara, nauczyciela w seminarium katolickim w Pysko
wicach 79 80. '

Jak wynika z pisma Nachbara do Połomskiego z 6 V 1869 r . ao, He-

75 Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 1 III 1869 (sygn. jak wyżej).
78 Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 19 V 1869 (sygn. jak wyżej).
77 Por. przyp. 75.
78 Ibid. W piśmie tym Viebahn pisał m. in.: „Ebenso habe ich den Eandrat 

Solger durch die abschriftlich beiliegende Verfügung vom heutigen Tage die 
strenge Beaufsichtigung des »Zwiastun« wiederholt zur Pflicht gemacht und ihm 
aufgegeben sofort vorzugehen und mir gleichzeitig zu berichten, wenn irgend 
sich Veranlassung finden solle, das Einschreiten der Staatsanwaltschaft in An
spruch zu nehmen“.

79 Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 19 V 1869 (WAP Wrocław, Rep. 
200, Acc. 54/16, nr 2556).

80 Jest to szczególnie ciekawe pismo ze względu na sformułowany w nim pro
gram Nachbara. W piśmie tym Nachbar oświadczał: „Der Verleger des Blattes 
hatte mich bis dahin bereits zweimal ersucht, die Zeitung des Blattes zu über-



neczek dwukrotnie proponował Nachbarowi objęcie stanowiska redakto
ra, jeszcze zanim do niego zwrócił się w tej sprawie Połomski. Fakt 
ten, a także późniejsza zgoda Heneczka na ultrareakcyjny program ty
godnika sformułowany przez Nachbara są wymownym dowodem tego, 
jak dalece traktował „Zwiastuna“ jako zyskowny interes. Porozumienie 
z Nachbarem miało zapewne na celu — w założeniu Heneczka — uzyskać

nehmen, worauf ich jedoch nicht eingehen zu dürfen glaubte. Nachdem Er. Hoch
würdigen die Gewogenheit gehabt haben, mir die angenehme Mitteilung zu machen, 
dass mir ... der Herr Regierungspräsident ... in Betreff der Bewussten Zeitschrift
angelegenheit Vertrauen schenke, habe ich sofort ein Engagement als Hauptmit- 
arbeiter-quasi Mitredakteur des Blattes unter folgenden Bedingungen resp. Ver
pflichtungen angenommen:

1. Das Blatt gibt jede nähere Verbindung mit Galizien, Posen und West- 
preussen auf, wenn eine solche bestehen sollte, und nimmt aus jenen Gegen
den nur solche Korrespondenzen auf, welche mit Politik, besonders polnisch-na
tionalen Wünschen und Bestrebungen, nichts gemein haben.

2. Das Blatt wendet sich auf Richtung dem religiös-katholischen Standpunkte 
noch ferner zu, wie bisher, jedoch mit ebenso treuer Festhaltung an dem biblischen 
Motto* 1: »Gebet Gott was Gottes und dem Kaiser was des Kaisers ist«, so wie an 
dem vaterländischen »Mit Gott für König und Vaterland«.

3. Benutzung jedes entsprechenden Mittels, jeder Gelegenheit zur Mittei
lung nur solcher Nachrichten, welche geeignet sind, die »Liebe des Vaterlandes, 
die Liebe des freien Mannes« zum angestammten Herrschertron zu erhöhen und 
Preussens Politik im günstigen Lichte zu zeigen, den wahren Patriotismus aber 
äuf das Fundament des Glaubens und der Religion zu gründen, ferner ein den 
Frieden unter den verschiedenen Konfessionen stören zu halten, auch die Hoch
herzigkeit unseres Staatsoberhauptes und allerhöchst derselben Regierung Ge
rechtigkeit gegen die Bekenner der katholischen Religion darzulegen und so die 
Herzen des katholischen Volkes dem Gouvernement geneigt zu machen.

4. Gute häusliche, soziale und überhaupt sittliche Grundsätze, Einfachheit, 
Massigkeit, Sparsamkeit, Ruhe und Frieden unter dem Volke zu befördern, so 
weit dies alles in den engen Rahmen eines Wochenblattes möglich erscheint; kurz 
ein Blatt herzustellen, welches das Bedürfnis des Oberschlesischen Volkes in tun
licher Weise zu berücksichtigen und mit der Regierung Hand in Hand zu gehen 
aufrichtig bemüht ist. Auf diese Bedingungen ist der Verleger vollständig ein- 
ge.gangen und ich habe in Folge dessen in März die Herstellung der Leitartikel, 
der Wochenrundschau, und sonstiger politischen Mitteilungen übernommen, ohne 
für den übrigen Teil verantwortlich zu sein.

Der Umschwung in der Politik des Blattes ist sofort durch die Angriffe zweier 
polnischen Blätter, des kulmer »Przyjaciel Ludu« und eines neuentstandenen ober
schlesischen »Volksblattes«, welches aus Kulm hierher übersiedelt worden ist, 
konstatiert worden. An den Redakteur des Letzteren hat ein »Nationalpole« aus 
dem Posenschen geschrieben, der »Zwiastun Górnośląski« werde dort alle Abon
nenten einbüssen (teilweise ist dies bereits erfolgt). Besonderen Unmut hat in 
gewissen Kreisen die Gratulation zum letzten Wiegenfesten Sr. Majestät in Nr. 13, 
s. 98 des Blattes erregt (»Morgenbetrachtung eines oberschlesischen Patrioten am 
Wiegenfesten des Monarchen«) und die Folge für den Verleger sind nicht ausge
blieben... J. Nachbar (WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2556).



poparcie administracji pruskiej w prowadzeniu tego interesu. Zabiegi 
te, rzecz oczywista, nie tylko nie pomogły, ale wręcz zaszkodziły „Zwia
stunowi“. Od chwili objęcia jego redakcji przez Nachbara pismo to 
traci gwałtownie swoich abonentów, do czego przyczynia się zapewne 
krytyka „Katolika“ Miarki i „Przyjaciela Ludu“. Propruski program 
„Zwiastuna“ nie znalazł oddźwięku wśród polskiej ludności, dla której 
był przeznaczony. Gwałtowny spadek jego popularności był rezultatem 
konsekwentnego wcielania w życie, wstecznego pod względem społecz
nym i politycznym, antypolskiego programu Nachbara, sformułowanego 
w liście do księdza Połomskiego. Znamienny to dokument. Jego autor 
postanawia zerwać wszelką łączność z innymi ziemiami polskimi i za
mieszczać tylko takie korespondencje o nich w „Zwiastunie“, „które 
nie. miałyby nic wspólnego z polskimi pragnieniami i dążeniami“. Ozna
czało to szczelne odgrodzenie się od polskości, zerwanie z nią, przeciw
działanie jakiejkolwiek polskiej myśli narodowej na Górnym Śląsku, 
germanizację przy pomocy polskiego słowa drukowanego. W dalszej 
części swego programu Nachbaj zapowiada redagowanie „Zwiastuna 
Górnośląskiego“ w duchu religii katolickiej i patriotyzmu pruskiego. 
Mit Gott für König und Vaterland oto jedna z maksym programowych 
Nachbara, która w szerszym jego rozwinięciu oznaczała „miłość“ do 
pruskiej „ojczyzny“, do tronu panującego, uległość i ślepe posłuszeństwo 
władzom pruskim. Ponadto program Nachbara przewidywał propagowa
nie „dobrych domowych, społecznych, a nade wszystko moralnych zasad 
prostoty, umiarkowania, oszczędności, spokoju i pokoju wśród ludu“. 
Był to skrajnie wsteczny program. Nie ma w nim ani jednego słowa 
o popieraniu języka polskiego na Górnym Śląsku. Polskie słowo „Zwiastu
na“ miało służyć celom germanizacji, miało przemienić „mówiącego po 
polsku Górnoślązaka“ w Prusaka, wiernego poddanego tronu, uległego 
wobec'pruskiej biurokracji. Społeczne założenia programu miały na celu 
wychowanie ludzi w duchu czci i zaufania do istniejącego porządku 
społecznego, w duchu niewiary w sens i skuteczność walki o zmianę 
tęgo porządku. Jak widzimy, program Nachbara był wszechstronny. 
Głównym jednak założeniem tego programu było stłumienie w zarodku 
budzącej się świadomości narodowej Polaków, zlikwidowanie wszelkich 
źródeł ich narodowego uświadomienia.

Próby zrealizowania tego programu zawiodły całkowicie. Krąg czy
telników „Zwiastuna Górnośląskiego“ kurczył się coraz bardziej. Sam 
Nachbar stwierdził, że zamieszczenie w „Zwiastunie“ gratulacji z okazji 
rocznicy urodzin króla pruskiego wywołało szczególne niezadowolenie 
w niektórych powiatach. Świadczy to c tym, że poziom uświadomienia 
narodowego na Górnym Śląsku był dość wysoki; nie było sposobu, by 
przeciwstawić się skutecznie procesowi dalszego wzrostu tego uświado



mienia. ,,Zwiastun“, który usiłował tego dokonać, w kilka łat później 
poniósł całkowitą klęskę. Zresztą już w 1869 r. traci om na znaczeniu, 
kiedy pojawia się na Górnym Śląsku redagowany przez K. Miarkę „Ka
tolik“. Odtąd „Zwiastun“ przestaje być problemem ważnym dla władz 
pruskich, które całą swoją uwagę skupiają na „Katoliku“ Miarki.

Pismo to zaczęło wychodzić od 1 IV 1869 r., zaś od 1 VII tego roku 
„Katolik“ staje sio pismem politycznym i dopiero od tego momentu na
biera większego znaczenia, gdyż środki oddziaływania na czytelnika 
i pozyskiwania nowych stają się szersze.

Jak można przypuszczać, władze pruskie niewiele wiedziały o dzia
łalności Miarki przed 1869 r., o jego współpracy z „Gwiazdką Cieszyń
ską“; nie wiedziały nawet — o czym pisałem wyżej — o tym, jak wy
bitną rolę odegra! w redakcji „Zwiastuna“. Nie doceniano go albo też 
zbytnio wierzono w jego lojalność jako polskiego Ślązaka. Być może, nie 
wiedziano o nim niczego bliższego.

Wśród dokumentów dotyczących „Katolika“ jeden tylko pochodzi 
z okresu, kiedy „Katolik“ nie był jeszcze pismem politycznym. Jest 
to pismo radcy rejencyjnego Kaeglera, który zwraca uwagę na pewne 
polityczne tendencje „Katolika“, opierając się na niektórych zdaniach 
powieści Sierota, w której jest mowa o wojnie za „wiarę świętą i wol
ność drogiej ojczyzny“ (Polski). Nie trzeba chyba dodawać, że pełne 
podejrzenia, a nawet wręcz oskarżenia, nastawienie Kaeglera do tych. 
sformułowań wywołało obawy, by lud górnośląski nie dowiedział się 
niczego o sprawie walki za polską ojczyznę, będącą jego własną ojczyzną. 
W takiej sytuacji łatwo mógł on stwierdzić, że „Katolik“ realizuje za
łożenia polskiej propagandy na Śląsku w duchu programu sformułowa
nego przez „Dziennik Lwowski“ 81. Rzecz charakterystyczna, że Kaegler 
w tym piśmie ani razu nie wymienia nazwiska Miarki. Co więcej, stwier
dza on, że duszą polskiej agitacji na Górnym Śląsku jest Chełmno, skąd 
został przeniesiony „Katolik“, przy tym przypomina fakt kandydowania 
Danielewskiego do parlamentu półnoononiemieckiego na Śląsku oraz 
niektóre fakty jego dziennikarskiej działalności w Poznańskiem i w Cheł
mnie 82. Świadczyłoby to o tym, że Kaegler w dalszym ciągu uważał

81 W piśmie z 5 V 1869 (sygn. jak wyżej) Kaegler komunikował m. in.: „Wenn
gleich die ... Nummern des »Katolik« keine Artikel enthalten, welche zu einem 
Einschreiten Veranlassung geben konnten,. so zeigt doch seine mit der Tendenz
wendung dee »Zwiastun Górnośląski« zusammentreffende Übersiedelung von Culm 
nach Königshütte und die Wahl der Stoffe, dass er die von dem jedenfalls wohlun
terrichteten Correspondenten des »Dziennik Lwowski« angedeutete Aufgabe, die 
polnische Agitation in Schlesien zu präparieren zu erfüllen, bestimmt und bereit 
ist“. Chodzi tu ö artykuł przedrukowany w „Dzienniku Poznańskim“, por. przyp. 70.

82 W piśmie (jak wyżej) stwierdza dalej Kaegler: „Die seinerzeit aus dem 
Agitationslager zu Posen nach Kulm abgezweigte demokratische Pressepartei



Danielewskiego za redaktora „Katolika“, przeniesionego już wów
czas do Królewskiej Huty. Fakt ten jak również powoływanie się na 
inspiracje „Dziennika Lwowskiego“, mało prawdopodobne, a w każ
dym razie problematyczne 83, wszystko to jest ogromnie charakterystycz
ne dla poglądu Kaeglera na sprawę „Katolika“. Jego pojawienie się na 
Górnym Śląsku, mimo doświadczeń z „Przyjacielem Ludu“ i „Zwiastu
nem Górnośląskim“, usiłowano traktować jako wynik zewnętrznej pene
tracji polskiej agitacji, przenikającej na Górny Śląsk spoza jego granic, 
jako zjawisko, które nie znajduje tam warunków rozwoju; obawiano się 
stwierdzić, że „Katolik“ jest zjawiskiem powstałym na rodzimym, śląskim 
gruncie. Pozytywna z punktu widzenia pruskiego ocena postawy poli
tycznej Miarki dana w kilka miesięcy później przez Viebahna jest naj
lepszym tego dowodem. Tylko wskutek tej opinii Miarka z łatwością 
uzyskał zgodę Rejencji w Opolu, jak też w Nadprezydium we Wrocławiu 
na przekształcenie „Katolika“ w pismo polityczne, po złożeniu 500 tala
rów kaucji84.

Opinia władz pruskich o Miarce była w 1869 r. tylko złudzeniem, 
opartym zresztą na przekonaniu, ze Miarka niegdyś czuł i myślał po nie
miecku, był Niemcem. Złudzenie to prysnęło w 1870 r., zwłaszcza gdy 
Miarka w sposób dobitny zadokumentował w „Katoliku“ swoją polskość, 
kiedy zaczął ją szeroko i skutecznie propagować wśród ludu polskiego 
na Górnym Śląsku. Rezultatem tego była gruntowna zmiana poglądu 
władz pruskich na rolę „Katolika“ i Miarki.

Bezpośrednim i istotnym powodem tego było ukazanie się w „Kato
liku“ dwu artykułów: Polska a Francja oraz Baczność katolicy, bo nie
przyjaciel i podczas wojny czyha na naszą zgubę 83. Ten ostatni, wymie
rzony przeciw „liberalistom“ i „masonom“, budził mniej zastrzeżeń niż 
pierwszy, który wywołał prawdziwą konsternację władz pruskich. Były

(»Nadwislania« unter Redaktion des früheren Elementarlehrers Danielewski) hat 
sich auch schon bei den letzten Wahlen in Oberschlesien bemerkbar gemacht und 
damals, wenn auch im Endresultate erfolglos, doch an einzelnen Orten eine com
pacte Stimmenzahl für sich erreicht, so dass ich annehmen zu dürfen glaube, 
die Seele der polnischen Agitation für Oberschlesien residiere in Culm, woher der 
»Katolik« gekommen“.

83 S c h w i d e t z k y ,  op. cit., s. 27/28.
84 Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 4 VII 1869 (WAP Wrocław, Rep. 

200, Acc. 54/16, nr 2556) stwierdzał m. in.: „Da der... Miarka, welcher übrigens 
die Loyalität seiner Gesinnung und seiner Absichten beteuert, unbedingt dispo
sitionsfähig ist, sich im Vollbesitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindet, und in 
Berichte der preuss. Gerichtsbarkeit seinen persönlichen Gerichtsstand hat, auch 
bereit ist, die gesetzliche Kaution von 500 Rth. zu bestellen, so wird demselben 
die Genehmigung zu einem Vorhaben nicht versagt werden können“.

85 Polska a Francja (Katolik 13 VIII 1870); Baczność! katolicy... (w następnym 
numerze).



cne przekonane, że autorem tych artykułów nie jest Miarka. Prezydent 
rejencji opolskiej argumentował to dość naiwnie: z faktu, że artykuł był 
podpisany kryptonimem X, wnosił, że nie Miarka był jego autorem 86. 
Za pośrednictwem władz policyjnych usiłowano dociec autorstwa tego 
artykułu, ale nie wiadomo, z jakim skutkiem. Jego zamieszczenie w „Ka
toliku“ było jednak dostatecznym powodem wytoczenia Miarce procesu, 
w którego rezultacie został on uwolniony 87.

Fakt uwolnienia Miarki nie był równoznaczny z przywróceniem po
litycznego zaufania do niego ze strony władz pruskich; Viebahn wy
raźnie ubolewał z powodu uwolnienia redaktora „Katolika“ 88. O wrogim 
nastawieniu do Miarki i jego tygodnika wymownie świadczy sposób 
interpretowania artykułu Polska a Francja, ocena całej działalności „Ka
tolika“ oraz plany ostrej z nim walki.

Wspomniany artykuł według oceny Viebahna zawierał antypruskie 
tendencje89. Stwierdzano ponadto, że Miarka wzbudzał w tym artykule 
„szacunek i sympatię do Francuzów, a także dla ich polityki, oraz nie
chęć do narodu niemieckiego i niemieckiej polityki“, że w okresie wiel
kiej wojny stara się doprowadzić do tego, by Niemcy stały się czymś 
obcym dla mówiących po polsku mieszkańców Górnego Śląska90. 
Wszystko to było całkowitym zaprzeczeniem germanizacyjnego programu 
Nachbara, redaktora „Zwiastuna“. Same próby oddziaływania „Katolika“ 
na ludność górnośląską w duchu artykułu Polska a Francja ni£ wywo
łałyby tak wielkiej konsternacji, stwierdzano jednak, że wpływy „Kato
lika“ są bardzo szerokie, że znajduje on żywy oddźwięk wśród szerokiej 
rzeszy czytelników, i to stanowiło istotny powód zaskoczenia i zdziwie
nia. Okazało' się bowiem, że tak długo i systematycznie kultywowane 
przekonanie o tym, iż Polak górnośląski jest po polsku mówiącym Pru
sakiem, nie znajduje już potwierdzenia w rzeczywistości, musiano uznać, 
że agitacja polska zarówno przenikająca na Górny Śląsk z zewnątrz, jak 
też rodzima przyniosła namacalne. już rezultaty.

Nie bez przerażenia stwierdzał Viebahn w październiku 1870 r., że

86 Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 27 VIII 1870. Ba r ,  op. cit., s. 107, 
twierdzi, że artykuł Polska a Francja był na pewno napisany przez Miarkę.

87 Ibid.; Bar ,  op. cit., s. 108/109.
88 Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 26 IX 1870 (WAP Wrocław, Rep. 

200, Acc. 54/16, nr 2556) komunikował: „Euer Excellenz Verfehle ich nicht... ge- 
horsamst zu berichten, dass gerichtliche Verfahren gegen den Redakteur der 
in Königshütte erscheinenden Zeitschrift »Katodik« wegen der in diesem Blatte 
enthaltenen inkriminierten Artikel leider mit der Freisprechung des Angeklagten 
verlaufen ist...“

89 Por. przyp. 87.
90 Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 15 X 1870 (WAP Wrocław, Rep. 

200, Acc. 54/16, nr 2556).



liczba abonentów „Katolika“ wynosi około 2180 osób. Ze szczególnym 
niepokojem stwierdzano, że „Katolik“ posiada licznych abonentów 
wśród nauczycieli i księży, którzy mogliby pewne jego myśli i idee 
przeszczepić wśród młodzieży szkolnej.

Teraz dopiero, w 1870 r., musiano uznać realną siłę polskiego ruchu 
na Górnym Śląsku w jak najszerszym tego słowa znaczeniu. Kie sposób 
było zaprzeczać teraz jego istnieniu, podobnie jak to czyniono dotąd. 
Mimo to stwarzano sobie nowe złudzenia. Usiłowano dowieść, że polski 
ruch na Górnym Śląsku jest tworem działalności napływowych elemen
tów polskich spoza Górnego Śląska. „Skupienie emigranckich i niespo
kojnych Polaków w Królewskiej Hucie — stwierdzał Viebahn — jest 
nowością, w najwyższym stopniu niepożądaną na Górnym Śląsku“. We
dług niego „Katolik“ i jego redaktor byli punktami zaczepienia agitacji 
polskiej prowadzonej na Śląsku przez Polaków z Poznańskiego i Gali
c ji91. „Moim zdaniem — stwierdzał Viebahn na innym miejscu — dla 
interesu państwa jest rzeczą zbyt szkodliwą, jeśli w Królewskiej Hucie 
skupia się wokół tego pisma pewien rodzaj polskiej propagandy“ 92. Wy
nika z tego, że nie rozumiano procesu dojrzewania świadomości naro
dowej na Górnym Śląsku albo też nie chciano gc rozumieć, jeśli ruch 
polski traktowano jedynie jako rezultat zewnętrznych wpływów. Pogląd 
władz pruskich na tę sprawę zmienił się jednak o tyle, że uznały one 
wobec oczywistych faktów, iż agitacja polska znajduje podatny grunt 
na Górnym Śląsku. Dotąd bowiem nie chciano tego uznać. Jest to o tyle 
ważne, że będzie określało metody walki z Miarką i „Katolikiem“. Stwier
dzano przede wszystkim konieczność ścisłego nadzoru nad „Katolikiem“, 
osłabienia jego wpływów93.

Wybór środków, które miały służyć tym celom, był dość trudny. 
Rozciągnięcie ścisłej kontroli nie wystarczało. W takiej sytuacji powstała 
myśl zakazania prenumeraty „Katolika“ przez nauczycielstwo, wkrótce 
jednak plan ten porzucono. Szybko bowiem zorientowano się. że tego 
rodzaju zakaz mógłby wzbudzić większy ferment, co byłoby dla czyn
ników rządowych z gruntu niepożądane, a przy tym — jak słusznie 
przewidywano — nie odniosłoby skutku, gdyż nauczyciele mogliby abo- 
nować „Katolika“ na drodze pośredniej; w każdym razie przyczyniłoby 
się to do zwiększenia popularności „Katolika“ 94.

91 Ibid.
92 Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu (sygn. por. przyp. 90).
93 Ibid.
94 Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 26 IX 1870 (WAP Wrocław, Rep. 

200, Acc. 54/16, nr 2556): „Der Bürgermeister Golz zu Königshütte ist ... zur streng
sten Ueberwachung der Zeitschrift von mir ermahnt ... So wünschenswert es auch 
erscheint, der Verbreitung des in Rede stehenden Blattes, welches ohnehin bereits



W takiej sytuacji spróbowano spowodować upadek pisma przez po
zbawienie go współpracowników: Michała Rąckiewic^a, Franciszka Tarły, 
oraz Józefa Żłobińskiego95. Niewiele o nich można powiedzieć. Dotych
czasowa literatura o Miarce i „Katoliku“ nie wspomina o nich wcale, 
natomiast znane źródła podają skąpe wiadomości. Jedno tylko jest pewne, 
że byli to Polacy pochodzący spoza terenu państwa pruskiego, nie mieli 
zatem prawa stałego pobytu w obrębie jego granic i to stanowiło pod
stawę ich wydalenia ze Śląska pruskiego. Na czym polegała ich współ
praca trudno stwierdzić; nawet władze pruskie nie były dokładnie po
informowane w tej sprawie96. Postępowano jednak konsekwentnie 
w myśl własnego przekonania: jeśli decydujące znaczenie w redakcji 
„Katolika“ posiadają nie-Slązacy, należy ich usunąć, by pismo doprowa
dzić do upadku. Raz jeszcze musiano się przekonać, że jest to złudzenie.

Rok 1870 był ogromnie ważny dla ukształtowania się poglądu władz 
pruskich na sprawę „Katolika“. Jeżeli w 1869 r. nie doceniały one jego 
znaczenia i wpływów, to po r. 1870 będą pilnie śledziły jego rozwój, 
nastawienie polityczne, jego społeczno-polityczną ruchliwość. Wprawdzie 
narodowy program „Katolika“, na który cenzura była szczególnie wra
żliwa, nie został sformułowany w sposób bardziej wyraźny niż w r. 1870 
w artykule Polska a Francja, mimo to zaczęto później podejrzewać „Ka
tolika“ o rzeczy, od których był daleki. Śledzono rzeczywiście treść 
każdego numeru, a w każdym nowym sposobie oddziaływania „Katolika“ 
na czytelników dopatrywano się nowych prób antypruskiej agitacji. Tak 
miała się rzecz z Poradnikiem Gospodarczym. Szczególnie charaktery
styczne i ogromnie swoiste było stanowisko landrata rybnickiego Duranta 
w tej sprawie. Zasługuje ono na szczególną uwagę także ze względu na 
pogląd Duranta na działalność Miarki i „Katolika“ w ogóle, pogląd nie 
spotykany u innych przedstawicieli pruskiej biurokracji na Śląsku97,

1800 Abonnenten zählt, und dessen Haltung durch seine geringen Abonnentpreise 
erleichtert ist, entgegen zu wirken, so glaube ich dennoch als ein Mittel dazu das 
Verbot, da die Schullehreť bezüglich des Haltens und Verbreitens der Zeitschrift 
nicht empfehlen zu können. Darf auch im allgemeinen von der Loyalität der Lehrer 
die Beachtung des Verbotes erwarten werden, so wirkt immerhin doch ein solches 
Verbot als Reizmittel und es würde kaum ausbleiben, dass auch Lehrer unter 
Vermittelung anderer Abonnenten von dem Inhalte des Blattes sich fortgesetzt 
Kenntnis verschaffen würden“.

95 Ibid.; por. także Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 15 X 1870 (WAP 
Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2556).

99 Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 26 IX 1870; także odpowiedź Nad
prezydium 12 X 1870, w której wyraża się wątpliwość „ob die Mitwirkung der
selben [tzn. Rąckievficza, Tarły i Żłobińskiego] von intellektueller Bedeutung oder 
eine mehr mechanische...“ (sygn. jak wyżej).

97 W piśmie do Nadprezydium we Wrocławiu 28 II 1871 (WAP Wrocław, Rep.

S o b :  11-.a R. x i :  1957, z. 2 5



Zwraca przede wszystkim uwagę fakt, że Durant nazywa Miarkę 
„najniebezpieczniejszym socjaldemokratą Górnego Śląska“, a nawet 
wręcz najniebezpieczniejszym w ogóle osobnikiem, „najgorszym podże
gaczem“ i „wybitnym przywódcą partii wywrotowej“ w 1848 r. Taka 
ocena Miarki jest, grubo przesadzona, gdyż Miarka był zawsze jak naj
bardziej daleki od jakichkolwiek socjaldemokratycznych i „wywroto
wych“ idei. Zresztą argumentacja Duranta nie , pozostawia pod tym 
względem żadnych wątpliwości; socjaldemokratyzm Miarki uzasadnia 
on. bowiem umiejętnością posługiwania się „polskim narzeczem“, szeroką 
popularnością wśród miejscowej ludności oraz wybitnym jego talentem 
w dziennikarstwie ludowym. Dowodzi to, że działalność w interesie na
rodowości polskiej na Górnym Śląsku była traktowana jako największe 
zło i niebezpieczeństwo dla prusko-niemieckiej państwowości, podobnie 
jak ruch socjaldemokratyczny. Takie przekonanie było zapewne po
wszechne wśród pruskich władz rządowych na Śląsku. Durant dał jed
nak temu przekonaniu najjaskrawszy wyraz. Dowodzi tego również fakt, 
że Durant nie tylko Miarkę oskarża o socjaldemokratyzm, ale także

200, Acc. 54/16, nr 2556) Durant stwierdzał: „Excellenz! Der früher katholische 
Elementarschullehrer Miarka zu Pilgramsdorf Kreis Pless hat sich etwa 2—3 
Jahre seine Stellung daselbst aufgegfeben, d. ist auf die Stadt Königshütte im 
Kreise Beuten O/S gezogen um als Litterat, Journalist, Agent u. dergleichen áich 
daselbst zu etablieren. Miarka ist einer der allergefährlisten Sozialdemokraten 
Oberschlesiens, wenn nicht der Allergefährlichste selbst, weil er, bei einer grössten 
Gewandtheit in den hiesigen polnischen Idiom, sich einer ungemein ausgebrüteten 
Bekanntschaft unter der hiesigen Bevölkerung erfreut u, ganz unbezweifelt ein 
eminentes Talent in diesem Genre von Journalistik besitzt. Im Jahre 1848 und auch 
später war er der schlimmste Aufwiegler in hiesiger Gegend u. erklärte Führer 
der Umsturzpartei. Sein sehr lockerner u. ausschweifender Lebenswandel bedarf 
ungewöhnlicher Mittel zu Unterhalt, es bringt hin dadurch auf, seine gewandte 
Feder derjenigen Partei zur Verfügung zu stellen, welche ihm gut bezahlt. Seit 
Jahren haben sich die Schulräte bei der Königlichen Regierung zu Oppeln Mühe 
gegeben, ihn zur Verantwortung zu ziehen, es ist ihnen niemals gelungen, viel
mehr wurden sie von ... Miarka verhöhnt. Jetzt nachdem er aus dem Schuldienst 
geschieden u. der ihn sehr genau kennende Regierungsschulrat Połomski in Op
peln gestorben, ist im hiesigen Regierungsbezirke niemand, den er zu scheuen hat, 
erfreut danach einer völlig freien Hand zum stillen Betriebe seine straffällige 
Bestrebungen. Da die jetzige Zeitströmung sich in hiesiger Gegend sehr eifrig der 
ultramontane Richtung zuneigt, so hat er sich in diese ebenfalls geworfen u. 
gibt in diesem Sinne eine polnische Zeitschrift heraus, den »Katolik«, hat 
9ich ... mit dem in Oppeln wohnenden landwirtschaftlichen Wanderlehrer Arndt zur 
Herausgabe einer volkstümlichen polnischen landwirtschaftlichen Zeitschrift ver
bunden, welche im allgemein gefährlich zu werden scheint. Apndt ist ein argloser 
Mann, der keine Ahnung von den schlimmen Antezedenzien Miarkas hat u. sich 
demselben blos einliesst, weil er dessen Zwecke... benutzen will, ist aber keineswegs 
in der Lage, den gefährliche Tendenzen des Miarkas ... entgegenzutreten...“



„Gwiazdką Cieszyńską, z której redaktorem Miarka pozostawał w przy
jacielskich stosunkach " .

Oskarżenie Miarki o to, że był przywódcą partii wywrotowej w 1848 r., 
podobnie jak mniemanie o jego socjaldemokratyzmie, nie jest oparte na 
faktach. Durant nie przytacza żadnego faktu z działalności Miarki 
w 1848 r. Miarka cieszył się dużą popularnością i sympatią w Pielgrzy- 
mowicach i okolicznych wioskach jako pisarz gminny i sędzia polu
bowny. Zapewne dzięki temu miał opinię l i b e r a ł a Z d a j e  się nie ule
gać wątpliwości, że fakty te były podstawą podejrzeń.

Celem Duranta było spowodowanie podjęcia represji ze strony wyż
szych władz, dlatego też dana przez niego ocena Miarki brzmi jak oskar
żenie. Oskarżenie to posiadało jednak dwa podstawowe braki: po pierw
sze, było nie uzasadnione, po drugie, pełne niekonsekwencji. Durant 
zdawał sobie z tego sprawę, dlatego swemu oskarżeniu starał się nadać 
chociaż pozory słuszności. Widział np., że ideowe nastawienie „Katolika“ 
przesiąknięte ultramontańskim klerykalizmem niezupełnie dobrze pa
suje do socjaldemokratyzmu. Aby pogodzić ten wybitnie sprzeczny w so
bie sąd o Miarce i „Katoliku“, wysuwa Durant całkiem nieuzasadnione ^ 
już twierdzenie, że Miarka „oferuje swoje obrotne pióro tej partii, która 
mu dobrze płaci“.

Cała skomplikowana argumentacja Duranta miała na celu wykazać, 
że Miarka jest ze wszech miar człowiekiem niebezpiecznym dla inte
resów niemieckich na Śląsku. Bezpośrednim powodem tego było poja
wienie się „Poradnika Gospodarczego“ oraz agitacja wyborćza „Katolika“ 
w 1871 r.98 99 100, Według A. Bara 101 iniciátorem założenia „Poradnika Gospo
darczego“ był Arndt, nauczyciel rolnictwa, wysyłany z wykładami na 
tematy rolnicze na Górny Śląsk (stąd nazwano go nauczycielem wę
drownym) przez Centralne Towarzystwo Gospodarcze we Wrocławiu; 
objęło ono protektorat nad „Poradnikiem“, Arndt był zaś jego faktycz- 
hym redaktorem. Relacja Viebahna z marca 1871 r. całkowicie potwier
dza to przekonanie Bara 102. Durant zapewne nie wiedział o tej zakuli-

98 Durant do Nadprezydium we Wrocławiu 21 III 1871 (sygn. jak wyżej).
99 Bar ,  op. cii., s. 18/19.
100 Por. przyp. 96, 97; Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 8 III 1871 

(WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2556).
101 B a r, op. cit., s. 130.
102 Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 8 III 1871 (WAP Wrocław, Rep. 

200, Acc. 54/16, nr 2556) komunikował, „dass die mit Anfangs dieses Jahres seitens 
des landwirtschaftlichen Wanderlehrers Arndt hierselbst im Verein mit dem frü
heren katholischen Elementarlehrer, jetzigen Buchhändler Miarka zu Königshütte, 
unternommene Herausgabe der Landwirtschaftlichen Zeitung »Poradnik Gospo
darczy« vornherein meiner Aufmerksamkeit erregt hat. Als mir Arndt, der ein 
patriotischer und anscheinend zuverlässiger Mann und vom Schlesischen Zentral



sowej stronie redakcji „Poradnika“. Ponieważ był wydawany pod firmą 
niejako „Katolika“ i Miarki, łatwo było o przypuszczenie, że „Poradnik“ 
będzie jednym jeszcze czynnikiem polskiej agitacji, który uzyska szeroką 
popularność podobnie jak sam „Katolik“. Oczywiście przypuszczenie ta
kie mogło być uzasadnione, jednak sprawa' przedstawiała się trochę 
inaczej; nie „Poradnik Gospodarczy“ miał zwiększyć popularność „Ka
tolika“ i rozszerzyć zakres jego narodowościowej agitacji, ale istniejąca 
popularność „Katolika“ miała ułatwić zdobycie odpowiedniej ilości abo
nentów dla „Poradnika“, wydawanego pod szyldem „Katolika“ i Miarki.

Mimo ogromnej przesady Duranta w jego ocenie „Katolika“ i Miarki 
trzeba stwierdzić, że Durant miał dokładniejsze informacje o Miarce niż 
inni urzędnicy pruskiej administracji. Lepiej od innych wiedział on np. 
o współpracy Miarki z redaktorem. „Gwiazdki Cieszyńskiej“, Pawłem 
Stalmachem, w latach sześćdziesiątych. Być może, dzięki temu zdawał 
sobie dokładniej niż inni sprawę z tego, że Miarka jest świadomym dzia
łaczem polskim na Górnym Śląsku i stąd pochodzi jego wyolbrzymianie 
roli Miarki i gwałtowne żądanie walki z nim.

Rejencja Opolska przyjęła podejrzliwie ukazanie się „Poťadnika“, 
w rozmowach jednak z Arndtem przekonano się, że pismo to jest dale
kie od jakichkolwiek zamierzeń prowadzenia propolskiej agitacji, że jego 
redakcja spoczywa faktycznie w ręku Arndta, posiadającego zaufanie 
władz pruskich. Wszelakie wątpliwości z ich strony przestały istnieć, 
kiedy w dodatku Arndt zakomunikował, że z inicjatywy Śląskiego Związ

vereine mit seinem nicht unwichtigen Commissarium betreut ist, anzeigte, dass 
er dies polnische Landwirtschaftsblatt herauszugeben begannen habe, machte ich 
denselben auf gefährlichen Tendenzen des Miarka, Herausgeber des »Katolik«, 
aufmerksam. Arndt bemerkte hierauf, dass es für jetzt keinen anderen Verleger habe 
finden können, aber dem Miarka ganz bestimmt eröffnet habe, dass keinerlei po
litische oder religiöse Artikel aufgenommen werden dürften. Dass dieser Bedin
gung Folge geleistet werde, darüber wacht nicht nur der hierzu besonders auf
geforderte Bürgermeister Golz zu Königshütte, an welchen die jedesmaligen Pflicht
exemplare abgediefert werden und welcher des Polnischen mächtig ist, sondern 
aüoh hier wird die in Rede stehende Zeitschrift, deren erste 6 Nummern ich zur 
geneigten Einsicht beifügte, nach dem Erscheinen jedermal der Durchsicht unter
worfen. Letztere hat ergeben, dass der »Poradnik Gospodarczy« bisher nur ganz 
sachgemäss gehaltene landwirtschaftliche Aufsätze geliefert und sich von Abschwei
fungen auf das religiöse Gebiet ganz fern gehalten hat.

Der »Poradnik Gospodarczy« hat bis jetzt in Oberschlesien etwa 300 Abon
nenten und beinahe ebensoviel in oesterreichische Schlesien, wo der Teschner 
Landwirtschaftsverein das Blatt patronisiert. Gegenwärtig beabsichtigt Arndt auf 
Anregung des Schlesischen Zentralvereins das Blatt auch deutsch vom 1-ten April 
an Erscheinen zu lassen ... Da der Arndt selbst dabei interessiert ist verwerfliche 
Tendenzen fern zu halten, so ist auch zu hoffen, dass dieselben abgehalten werden. 
Die Besorgnisse des Landrats... von Durant auf Baranowitz scheinen deshalb zu 
weit zu gehen...“



ku Centralnego „Poradnik Gospodarczy“ ma wychodzić od 1 IV 1871 
także w języku niemieckim. W takiej sytuacji podejrzenie i oskarżenie 
wysunięte przez Duranta uznano za bezpodstawne.

Nową okazją do podejrzeń i ataków przeciw „Katolikowi“ ze stro
ny władz pruskich były zaburzenia robotnicze w Królewskiej Hucie 
w czerwcu 1871 r. Niemiecka prasa na Śląsku od razu wystąpiła z za
rzutami pod adresem „Katolika“, oskarżając go o spowodowanie tych 
zaburzeń. Nie istniały fakty, które uzasadniałyby takie zarzuty w spbsób 
oczywisty, opierano się jedynie na przypuszczeniach. Najistotniejszym 
powodem takich przypuszczeń była zapewne , broszura redaktora „Kato
lika“ Przyjaciel yórnikmv i robotników, czyli wskazówki, jakim sposo
bem się z niedoli ratować i przed grożącym niebezpieczeństwem ocalić 
mogą 103. Pewne akcenty krytyki kapitalizmu i kapitalistów w tej bro
szurze pozwoliły przypuścić, że to właśnie Miarka i jego „Katolik“ byli 
promotorami wypadków w Królewskiej Hucie. Stanowisko wrocław
skich dzienników: „Schlesische Zeitung“ i „Breslauer Zeitung“, w spra
wie domniemanej roli „Katolika“ w zaburzeniach robotniczych w Kró
lewskiej Hucie104 pokrywało się zupełnie ze stanowiskiem czynników 
rządowych na Śląsku; być może, prasa ugruntowała takie przekonanie 
władz pruskich. Stawało się to tym bardziej prawdopodobne, że docho
dzenia i śledztwo nie doprowadziły do wykrycia przywódców zabu
rzeń 105. Była to wszakże tylko okoliczność ułatwiająca podejrzenie 
i oskarżenie. Istotne motywy tkwiły gdzie indziej; spodziewano się 
uzyskać podstawę do wytoczenia procesu Miarce, do rozpoczęcia represji 
wobec „Katolika“, do jego zlikwidowania, o ile byłoby to możliwe. Z dru
giej jednak strony zdawano sobie sprawę, że wytoczenie procesu nie 
może się opierać na mglistych przypuszczeniach, gdyż mogłoby to dopro

103 Bar ,  op. cit., s. 111—116.
104 Ibid., s. 128.
105 Nadprezydium we Wrocławiu do Prezydium w Opolu 9 XII 1871 (WAP 

Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2556): „Cito! Nach den dem Herrn Reichskanzler 
zugegangenen Berichten des Staatsanwalts von Makomaski in Beuthen O/Sch. und 
des Oberstaatsanwalts Hantelmann zu Ratiboř hat sich bei der Untersuchung gegen 
die Tumultanten zu Königshütte kein tatsächlicher Anhalt für eine intellektuelle 
Urheberschaft einer bestimmten Person ergeben; auch ist nicht ermittelt worden, 
dass jemand vorher die Gemüter der Exzedenten in Verirrung gebracht habe. In 
dieser Veranlassung bin ich vom Herr Reichskanzler zum Bericht darüber aufge
fordert worden, ob meine eigenen Wahrnehmungen und Nachrichten mit diesem 
Resultate übereinstimmen.

Ich beabsichtige bei Erstattung des Berichtes nicht im wesentlichen auf das 
Promemoria des Landrats Solger am 12. August ca. zu bezeichnen, wurde aber 
wünschen, zugleich durch Vorlage einiger Artikel des »Katolik«, insbesondere aus 
der Zeit vor dem Ausbruch der Unruhen, den Beweis zu liefern, dass der Inhalt 
dieses Blattes vielfach aufreizender Art gewesen ist“.



wadzić do kompromitacji i przegranej ze strony czynników rządowych, 
do zwiększenia popularności samego „Katolika“, podobnie jak to miało 
miejsce w r. 187U w związku z procesem wytoczonym Miarce za za
mieszczenie w „Katoliku“ artykułu Polska a Franc ja. Teraz postępowano 
już ostrożniej, poszukiwano pilnie materiału dowodowego. Nadprezy- 
dium we Wrocławiu uznało za niewystarczające w tej sprawie fakty 
przedstawione przez landrata bytomskiego Solgera, lecz uznało za ko
nieczne dokładne przestudiowanie artykułów „Katolika“ przed wypadka
mi w Królewskiej Hucie 106. Jakkolwiek do procesu nie doszło, to jednak 
próby jego przygotowania są dobitnym świadectwem, że władze pruskie 
usiłowały wyzyskać każdą okazję do podjęcia represji wobec „Katolika“.

Sprawa ta posiada jeden jeszcze aspekt. Dopatrywanie się w dzia
łalności „Katolika“ bezpośredniej przyczyny wypadków w Królewskiej 
Hucie zarówno przez opinię niemiecką, jak przez władze pruskie jest 
wymownym przykładem tego, że ruch polski na Górnym Śląsku, którego 
objawem była działalność „Katolika“, był traktowany jako najwyższe 
niebezpieczeństwo dla państwowości pruskiej — na równi z ruchem ro
botniczym. Społeczny program „Katolika“ nie miał tu istotnego znacze
nia. Ruch polski na Śląsku był w mniemaniu rządu i opinią niemieckiej 
ruchem rewolucyjnym niezależnie od tego, z jakiego wyrastał prograrńu 
społecznego. Wszystko, co sprzyjało temu ruchowi, było zwalczane za
równo przez opinię, jak władze niemieckie jak najsumienniej; przeciw
nie, wszystko, co przeciwstawiało się temu ruchowi ze strony polskiej, 
było gorliwie popierane przez władze pruskie. Wymownym tego przy
kładem jest ich stosunek do księdza Pawła Kamińskiego.

Postać to ogromnie interesująca. W. Klawitter nazywa go „genial
nym awanturnikiem, który opanował wszystkie języki europejskie“. 
Przez pewien czas był on profesorem angielskiej i hiśzpańskiej litera
tury w Tuluzie, później wstąpił do jednego z zakonów w Paryżu, a na
stępnie przeniósł się do Warszawy107. W r. 1861 brał czynny udział 
w wypadkach warszawskich, w rezultacie czego zmuszony był uchodzić 
do Francji. W końcu września 1861 r. przybył do Paryża. Tu w 1862 r. 
wydał po francusku bropzurę Ąppel au clergé et á la Kation 'franęaise, 
która miała na celu ożywić sympatię kleru i narodu francuskiego do 
Polaków. Osnową broszury są wypadki w Królestwie 1861 r., ale pro
blemy w niej poruszane wychodzą daleko poza nie. Autor formułuje 
w niej swoje kredo polityczne: wierzy niezłomnie w odrodzenie niepod
ległości Polski, daje się poznać jako zwolennik przedrozbiorowych jej

108 Ibid.
107 W. K l a w i t t e r ,  Preussische Pressepolitik in Oberschlesien im Zeitalter 
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granic, sprawę niepodległości wiąże nierozerwalnie ze sprawą řeligii 
i Kościoła 108. »

W końcu lat sześćdziesiątych przebywał na Śląsku, a z chwilą gdy 
Miarka zaczął wydawać „Katolika“', pozostawał z nim w dość ścisłych 
kontaktach i współpracował z nim. W artykułach zamieszczanych „Ka
toliku" udzielał swego pełnego poparcia dla programu walki o język 
polski na Śląsky.. P. Kamiński nie uznał dogmatu o nieomylności papieża, 
ogłoszonego w 1870 r., i pozostał starokatolikiem. Fakt ten miał ogromne 
znaczenie dla ukształtowania się kierunku działalności Kamińskiego 
w okresie kulturkampfu. Bezpośrednią tego konsekwencją było zerwanie 
z Miarką i „Katolikiem", który odtąd gwałtownie będzie zwalczał Ka
mińskiego 109. Ponadto Kamiński wskutek swego starokatolicyzmu siłą 
rzeczy znalazł się w okresie kulturkampfu po stronie rządu, który popie
rał starokatolików przeciw katolikom i centrum. W ten sposób powstała 
dość paradoksalna sytuacja. Kamiński, gorący zwolennik odbudowy 
Polski, zwolennik programu walki o język i szkołę polską na Górnym 
Śląsku, znalazł się po stronie rządowej, wrogiej wobec tego programu.. 
Była to konsekwencja starokatolickiego stanowiska Kamińskiego. Tym 
też się tłumaczy współpraca Kamińskiego z czynnikami rządowymi po
1870 r., wybitna pomoc pieniężna tych ostatnich dla Kamińskiego w wy
dawaniu jego czasopisma „Prawda" 110 111.

Jednak przed r. 1870 stosunek władz pruskich dó Kamińskiego był 
diametralnie różny. W. Klawitter całkowicie pomija ten fakt, wskutek 
czego postać Kamińskiego jest przez niego ujęta jednostronnie, a co za 
tym idzie nieprawdziwie.

P. Kamiński był dla władz pruskich osobnikiem podejrzanym przed
1871 r. Wiedziano o jego współpracy z Miarką, o „antypruskich" arty
kułach zamieszczanych przez niego w „Katoliku" m . Zamierzano wyda
lić go z miejscowości Dobra 112 113, gdzie był nadworhym księdzem tamtej
szej magnatki, okazało się tę jednak niemożliwe wobec tego, że Ka
miński naturalizował się na Śląsku na drodze całkiem legalnej, a ponadto 
został przyjęty do służby. kapłańskiej w diecezji wrocławskiej przez 
biskupa wrocławskiego11S. Później władze pruskie skłoniły biskupa do 
przeniesienia Kamińskiego na inne miejsce. W rezultacie przez pewien

108 P. K a m i ń s k i ,  Appel au clergé et ä la nation frangaise, Paris 1862, s. 11.
109 Bar ,  op. cit., s. 91.
110 K l a w i t t e r ,  op. cit., s. 127—128.
111 Viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 26 IX 1870 (WAP Wrocław, Rep. 
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czas Kamiński przebywał w Górze Sw. Anny, potem zaś przeniósł się 
do Katowic.

„Prawda“ Kamińskiego ukazała się po raz pierwszy z początkiem 
1871 r. Jakkolwiek było to czasopismo, które zrodziło się z potrzeby 
obrony starokatolicyzmu, to jednak lokalne władze pruskie odniosły 
się do niego' początkowo zdecydowanie niechętnie. Obawiano się, że 
„Prawda“ mogłaby się stać trybuna, walki o odbudowanie Polski. Na 
takie obawy, wskazywałoby pismo Viebahna, który w związku z poja
wieniem się „Prawdy“ pisał do Nadprezydium we Wrocławiu, że „Ka
miński należy do szermierzy odbudowy polskiej republiki“, powołując 
się przy tyrń na wspomnianą wyżej broszurę Kamińskiego114. Widać 
stąd, że jego przedsięwzięcie wydania „Prawdy“ oceniano nie na podsta
wie treści pierwszych numerów tego pisma, lecz patrzono na nie przez 
pryzmat dotychczasowej działalności Kamińskiego. Każdy numer „Praw
dy“ był dokładnie studiowany, tłumaczony, dopatrywano się w nim 
pilnie szczegółów, które stanowiłyby przekroczenie ustawy prasowej 
z 1851 r. „Prawdę“ Kamińskiego oceniały władze pruskie^ jak się wydaje, 
analogicznie do „Katolika“ Miarki. „Prawda“ była pismem czysto re
ligijnym, niepolitycznym, podobnie jak „Katolik“ w pierwszym okresie 
swego istnienia. Z uzasadnionym lękiem myślano o tym, że Kamiński 
mógłby złożyć wymaganą kaucję i zamienić „Prawdę“ w czasopismo poli
tyczne, podobnie jak to się stało z „Katolikiem“. Późniejsza historia 
„Prawdy“ wykazała, że te uprzedzenia władz pruskich były przedwczesne. 
Dana przez nie ocena „Prawdy“ wykazuje, że nie zdawały sobie sprawy 
z tego, w jakim klimacie politycznym i ideologicznym wyrasta to czaso
pismo, jakkolwiek z drugiej strony przyznać trzeba, że dotychczasowa 
działalność Kamińskiego ocenę tę wybitnie utjudniała. Jest rzeczą wąt
pliwą, czy zdawano sobie sprawę z tego,’że „Prawda“ powstaje na grun
cie obrony starokatolięyzmu; nie zdradza tego ani jedno słowo w zna
nych źródłach, całkiem problematyczne jest również, czy uświadamiano 
sobie w ogóle polityczne konsekwencje wynikające z obrony staroka
tolicyzmu.

Stosunek władz pruskich do prasy polskiej i polskiego ruchu na Gór
nym. Śląsku w latach sześćdziesiątych określały w zasadzie dwa moty
wy: początkowo dość niewyraźna i niejasna, ale rosnąca z biegiem czasu 
obawa wyższych zwłaszcza sfer biurokracji przed tym, by problem 
polski nie stał się ważnym problemem narodowościowym, oraz zapobie
ganie wszelkim zjawiskom, które mogłyby do tego prowadzić. Tego ro
dzaju polityka była powodem szeregu trudności w ich postępowaniu iii *

iii viebahn do Nadprezydium we Wrocławiu 29 IX 1870 (WAP Wrocław, Rep.
200, Acc. 54/16, nr 2556).



wobec prasy polskiej, gdyż zwalczanie choćby tylko zalążków polskiego 
ruchu narodowościowego stanowiło potwierdzenie jego istnienia. Tru
dności te zwiększały się dzięki liberalnym swobodom wprowadzonym 
w Prusiech na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, które 
ułatwiały rozwój prasy polskiej na Górnym Śląsku, a przeciwnie, sta
wiały w trudniejszej sytuacji władze pruskie. Urzędnicy stojący na wyż
szych stanowiskach administracji pruskiej zupełnie wyraźnie zdawali 
sobie sprawę z tej trudnej dla władz pruskich sytuacji. Jakkolwiek wy
czuwano na początku lat sześćdziesiątych, że problem narodowościowy 
istnieje na Górnym Śląsku przynajmniej potencjalnie, czyniono wszyst
ko, by nie stał się on rzeczywistością. Środkiem do tego miało być prze
konywanie opinii śląskiej i pruskiej, że Górnoślązak jest lojalnym, do
brym, wiernym poddanym pruskim. Kiedy jednak na Górnym Śląsku 
pojawiło się zainteresowanie polskimi pismami i czasopismami, wiara 
w lojalność mówiącego po polsku pruskiego poddanego została mocno 
zachwiana; kultywowano jednak dalej tę wiarę, a pojawienie się pism 
i czasopism polskich na Górnym Śląsku przypisywano penetracji pro
pagandy polskiej spoza terenu Górnego Śląska. W poważnym stoppiu 
było to słuszne. Jednakże władze pruskie nie chciały początkowo uznać, 
że ta agitacja polska znajduje podatny grunt na Górnym Śląsku. Spo
dziewano się skutecznie zapobiec sukcesom tej agitacji. Oznaczało to wal
kę z nią, a równocześnie także uznanie istnienia polskiego problemu na 
Śląsku. By nie przyznawać się automatycznie do takiego uznania, walka 
ta była prowadzona jakby z ukrycia. Wyszła ona jednak na jaw wcze
śniej, niż władze pruskie spodziewały się tego. Głosowanie na Danie
lewskiego .w wyborach 1867 r. na Górnym Śląsku poważnie nadwerę
żyło zaufanie władz pruskich do lojalności ludu górnośląskiego, pojawie
nie się zaś „Zwiastuna Górnośląskiego“, a zwłaszcza „Katolika“ Miarki, 
doprowadziło do jego podkopania. W takiej sytuacji władze mniej już 
mówiły o lojalności mówiącego po polsku Górnoślązaka, natomiast przy
stąpiły do otwartej walki z prasą polską. Pierwszym poważniejszym jej 
przejawem był pierwszy proces przeciw Miarce za artykuł Polska a Fran
cja, który skończył się podwójną przegraną władz pruskich; proces przy
czynił się bowiem do rozgłosu samej osoby Miarki i do wzrostu popu
larności jego pisma.

Władze pruskie nie odznaczały się zbytnią bystrością w ocenie zna
czenia poszczególnych przejawów ruchu polskiego na Górnym Śląsku. 
„Zwiastuna“, najbardziej ugodowego wobec Prus, oceniano jako nie
bezpieczne zjawisko dlatego, że czasopisma poznańskie wyrażały się o nim 
pozytywnie. Pierwsze numery „Prawdy“ P. Kamińskiego przyjęto 
z prawdziwą konsternacją, jakkolwiek powstała ona na podłożu staro
katolickim, a więc od początku była obiektywnie po stronie rządowej.



Znaczenie prasy polskiej na Górnym Śląsku w latach sześćdziesiątych 
jest ogromne. Ona bowiem dała podstawę jej rozwoju w latach następ
nych, obudziła na nowo ruch polski, który na krótko zabłysnął w 1848 r. 
i został gwałtownie zduszony w okresie reakcji lat pięćdziesiątych. Rola 
poszczególnych pism nie była oczywiście .równa. „Zwiastun“ po częstych 
zmianach w jego redakcji stał się ostatecznie organem rządowych wpły
wów, co przyczyniło się zresztą do jego upadku. Natomiast rolę „Przy
jaciela Ludu“ i „Katolika“ w tym okresie trzeba ocenić ze wszech miar 
dodatnio, gdyż pisma te zapoczątkowały szeroki ruch polski na Górnym 
Śląsku.
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