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KATOLICKI RUCH POLITYCZNY NA ŚLĄSKU W 1866 ROKU

Sprawa politycznej opinii katolickiej na Śląsku w 1866 r. posiada 
wielostronne aspekty. Nie sposób byłoby omówić ten problem wszech
stronnie w ramach krótkiego artykułu. Na szczególną uwagę w problema
tyce tej opinii zasługuje nie tyle je j zainteresowanie się złożoną proble
matyką wojny prusko-austriackiej, ile nastroje i tendencje wśród szerokich 
kół opinii katolickiej. Co więcej, obóz katolicki i protestancki stanowiły 
dwie sfery opinii publicznej, które przeciwstawiały się sobie, wywoływały 
głęboki ferment, pozostawały ze sobą — rzec można — w ostrym kon
flikcie. Podkreślić trzeba, że jakkolwiek kształtował się on zgodnie z po
działem wyznaniowym, posiadał wybitnie polityczne znaczenie.

Konflikt ten pozostawał w związku z wojną prusko-austriacką, która 
rozstrzygnęła kwestię preponderancji politycznej w Niemczech pómiędzy 
„katolicką“ Austrią a „protestanckimi“ Prusami na korzyść tych ostatnich. 
Istniejącej przedtem rywalizacji prusko-austriackiej towarzyszyło nieod
łącznie ciągłe ścieranie się dwóch orientacji w niemieckim ruchu poli
tycznym: małoniemieckiej (propruskiej) oraz wielkoniemieckiej (pro- 
austriackiej). Ta ostatnia była reprezentowana m. in. przez katolicki ruch 
polityczny w całych Niemczech. Czynniki katolickie na Śląsku całkowicie 
podzielały te ogólne tendencje wielkoniemieckie. Ich stosunek do Austrii 
kształtowało wszakże nie tyle zainteresowanie się kwestią zjednoczenia 
Niemiec, ile przekonanie, że silna pozycja Austrii w Niemczech jest gwa
rancją praw politycznych katolików. Ponadto na Śląsku żywe były tra
dycje przynależności do monarchii austriackiej, co spowodowało, że 
w związku z wojną prusko-austriacką katolicy śląscy — wprawdzie mil
cząco i biernie, ale dostatecznie wyraźnie — spodziewali się i oczekiwali 
ponownego przyłączenia Śląska do Austrii. Protestanci natomiast obawiali 
się tego, czego pragnęli i spodziewali się katolicy. Na tym tle doszło do 
konfliktu katolicko-protestanckiego na Śląsku. Nie był to konflikt wyzna
niowy, ale czysto polityczny. Sytuacja wszakże wyznaniowa na Śląsku 
w bardzo wysokim stopniu konflikt ten uwarunkowała.



Problem katolicko-protestanckiego konfliktu politycznego na Śląsku 
w 1866 r. nie jest opracowany w dotychczasowej literaturze w dostatecz
nym stopniu. Zajmowali się nim wyłącznie historycy niemieccy, posiada
jący bezpośredni dostęp do źródeł, zwłaszcza archiwalnych, wyzyskanych 
zresztą w bardzo skromnym tylko zakresie. W opracowaniach niemiec
kich problem ten potraktowano jedynie ubocznie i marginesowo, a przy 
tym tendencyjnie. Historycy bowiem niemieccy z reguły bronią lojalności 
katolików śląskich wobec państwa pruskiego, co niezupełnie odpowiada 
prawdzie. Katolicko-protestancki konflikt na Śląsku w 1866 r. Kissling 
tłumaczy jako rezultat antykatolickiej agitacji ze strony protestantów nie 
tylko na Śląsku, ale w całych Niemczech 4. Vigener, autor obszernej mono
grafii o Kettelerze, zajmuje nieco odmienne stanowisko. Przyznaje 
wprawdzie, że „pruscy klerykałowie w ogóle obawiali się w głębi duszy 
pruskiego zwycięstwa'1, fakt ten jednak tłumaczy jedynie ich awersją do 
małoniemieckiej koncepcji zjednoczonych Niemiec; podkreśla przy tym, 
że katolicy w Prusiech spełnili w wojnie 1866 r. swój obowiązek obywateli 
pruskich, walcząc w ich interesie przeciw Austrii. Obca jest autorowi 
teza o oczekiwaniu przez śląską opinię klerykalną na przyłączenie do 
Austrii Śląska w rezultacie ewentualnego zwycięstwa Austrii 1 2. P. Mazura 
w pracy dotyczącej katolickiej opinii politycznej na Śląsku stwierdza 
otwarcie, że Wick, redaktor reprezentatywnego dla niej czasopisma, opo
wiadał się zdecydowanie za Prusami z chwilą wybuchu wojny 1866 r. 3 4 
Wszystkie te stwierdzenia są prawdziwe o tyle, o ile dotyczą tylko pew
nych wyodrębnionych aspektów zagadnienia. W ogólnej jednak konfigu
racji wydarzeń i faktów są one nie do przyjęcia, zwłaszcza jeśli dąży się 
przy ich pomocy do wyjaśnienia wielostronnej problematyki opinii kato
lickiej na Śląsku, spiętrzonej niejako w 1866 r. Zresztą ciążenie polityczne 
ku Austrii nie było integralną cechą wyłącznie opinii klerykalnej na 
Śląsku. Na Śląsku austriackim stanowisko to reprezentowała także bur- 
żuazja niemiecka, która, popierając wielkoniemiecki program zjednocze
nia Niemiec, równocześnie uznawała Śląsk austriacki za nieodłączną część 
Śląska pruskiego4. Jeśli zważymy, że pewne sfery burżuazji niemieckiej 
w monarchii austriackiej popierały koncepcję małoniemiecką, poparcie

1 J. B. K i s s l i n g ,  G eschichte des K u lturkam pfes im  D eutschen R eiche, t. I, 
Freiburg 1911, s. 302—303.

2 F. V i g e n e r ,  K etteier. Ein deutsches B ischo fsleben  des 19. Jahrhunderts, 
München 1924, s. 491. Nazwa „klerykalny“ używana będzie przez nas w dalszym 
ciągu wymiennie z „katolicki“, jakkolwiek zdajemy sobie sprawę z różnicy między 
tymi pojęciami.

3 P. M a z u r a ,  Die Entw icklung des politischen  K atholizism us in  Schlesien, 
Breslau 1925, s. 41.

4 A. G r o b e i n  ý, Češi a  P oláci ve S lezsku w letech  1848—1867, Ostrava 1958, 
s. 68.



dla sprawy integralności Śląska austriackiego i pruskiego ze strony 
burżuazji niemieckiej na Śląsku austriackim jest zastanawiające.

Wojna prusko-austriacka 1866 r. była faktem, który przed kultur- 
kampfem najżywiej i najgłębiej poruszył katolicką opinię polityczną na 
Śląsku. Spowodowała ona, że odżyły tradycje przynależności Śląska do tej 
monarchii, gdy losy wojny nie były jeszcze przesądzone. Wprawdzie kato
licy na Śląsku podobnie jak w całych Prusiech mieli zagwarantowane 
konstytucyjnie duże swobody, ale świadomość potencjalnej możliwości 
naruszania ich wobec panującego i przeważającego w Prusiech protestan
tyzmu stwarzała poczucie niepewności, sprawiała, że katolicyzm nie czuł 
się panem swego losu w dalszej przyszłości, co było w sprzeczności z sze
rokimi aspiracjami społeczno-politycznych wpływów. Inaczej przedstawiały 
się perspektywy‘przynależności do monarchii habsburskiej w 1866 r., kiedy 
zarysowała się wyraźnie realna możliwość ponownego przyłączenia do niej 
Śląska.

Źródła, które pozwalają sympatie te stwierdzić i bliżej określić, są 
bardzo skąpe, gdyż zostały w przeważnej części zniszczone. Jednak i te, 
które się zachowały, stanowią podstawę do bardzo ciekawych rozważań na 
ten temat. Pozwalają one przede wszystkim stwierdzić, że proaustriackie 
sympatie katolików obejmowały Śląsk wszędzie tam, gdzie znajdowały się 
choćby niewielkie ich skupiska. Ponieważ inspiratorami proaustriackich 
sympatii byli przede wszystkim księża katoliccy, źródła mówią o nich 
najwięcej.

O proaustriackich i an ty pruskich nastrojach wśród katolików na 
Śląsku władze ministerialne dowiadywały się z „wiarygodnych“ — jak 
je określano — źródeł. W połowie maja 1866 r. minister Miihler w liście do 
biskupa wrocławskiego, Forstera, komunikował właśnie, że księża katoliccy 
na Śląsku za pośrednictwem zwłaszcza kazań wzniecają wśród wiernych 
ferment, inspirują, by nie walczyć przeciw Austrii, „gdyż chodzi tu 
o religię“ 5. Biskup wrocławski kategorycznie zaprzeczał owym podejrze
niom, podkreślając tradycje wierności katolików śląskich do króla 
pruskiego, w piśmie jednak do dziekana kurialnego. Neukircha, prosił 
o napomnienie duchowieństwa na drodze nieoficjalnej, by zachowywało 
się „ostrożnie i mądrze“ wobec rozpoczętych przez landratów kroków 
w kierunku szpiegowania księży6 7. W liście zaś do królowej Augusty 
przyznawał, że mogą się zdarzyć wypadki proaustriackich sympatii wśród 
księży 1.

Proaustriackie sympatie i wynikające stąd zachowanie się księdza

5 Mühler do Forstera, Berlin 15 V 1866, Archiwum Archidiecezjalne we Wro
cławiu, Akta biskupów, Kriegsja.hr 1866, I A 22 a 22.

8 Förster do Mühlera, 16 V 1866, ib id .; Förster do Neukircha, 16 V 1866, ibid.
7 Förster do królowej Augusty, 8 VI 1866, ibid .



Antoniego Philippi' w Pszczynie było podstawą do rozpoczęcia przeciw 
niemu przez władze pruskie postępowania karnego8. O sympatie pro- 
austrackie, a nawet szpiegostwo na rzecz Austrii, byli podejrzani: pastor 
Heinz z Głuszycy (powiat wałbrzyski), dawniej ksiądz katolicki 
w Austrii, oraz ksiądz Simon ze Świdnicy9. Prokuratura w Jeleniej 
Górze donosiła Nadprezydium we Wrocławiu w końcu lipca 1866 r., „że 
w ostatnim czasie napłynęła większa ilość denuncjacji“, w których oskarża 
się o sympatie, a także szpiegostwo na rzecz Austrii i współpracę z nią 10 11 
„zarówno księży katolickich, w szczególności zaś proboszcza Bayera ze 
Starej Kamienicy, Sternaux z Miłkowa, Webera z Sobieszowa, Rabego 
z Wojcieszyc ... jak też katolików świeckich“. W końcu pismo stwierdza, 
„że nie wpłynęły żadne denuncjacje przeciw duchownym katolikom, które 
przyniosłyby jakiś materiał dla prokuratury w sprawie ich zdradzieckiego 
wobec kraju postępowania“.

Z danych cytowanego źródła wynika, że opinia katolicka nie praktyko
wała szpiegostwa na rzecz Austrii. Nie zaprzecza to jednak jej pro- 
austriackim sympatiom i nastrojom. Sympatie te były bardzo żywe i — 
jak wynika ze źródła — obejmowały bardzo szerokie koła opinii katolickiej, 
zarówno duchownej, jak też — i to należy podkreślić — świeckiej. Pro
kuratura jednak nie była w stanie zwalczać tych sympatii i nastrojów, gdyż 
nie można było zakwalifikować ich jako konkretnych czynów przestęp
czych. Podobnie zresztą było na całym Śląsku, jak można sądzić na pod
stawie zachowanych źródeł. Wprawdzie prokuratury otrzymywały często 
doniesienia o propagowaniu przez księży katolickich sympatii pro- 
austriackich, trudno było jednak o wszczęcie postępowania dowodowego 
w takich sprawach, gdyż już przy wstępnych badaniach nie sposób było 
ustalić, co konkretnego powiedział podejrzany, co kwalifikowałoby się 
jako przestępstwo, zdrada itp. W dodatku zeznania świadków były naj
częściej bardzo niejasne, przy czym powoływali się oni prawie zawsze na 
osoby trzecie lub wręcz na pogłoski. W takiej sytuacji trudno było dojść 
do ustalenia jakiegoś faktu, mającego dla władz sądowych wartość dowo
dową. Tak miała się rzecz ze sprawą proboszcza Lengsfelda z Piławy u.

8 Wobec tego, że przeważna część dokumentu jest zbutwiała, trudno ustalić, jaka 
instancja administracji pruskiej sporządziła dokument i w jakim celu. A kta ü ber die 
ö ffen tlich e  Stim mung und das patriotische V erhalten  der B ew ohn er der Provinz 
in sbeson dere ü ber an geblichen  A gitationen katholischer G eistlichen  zu Gunsten  
Ö sterreichs in  Folge der Kriegsrüstungen... (1866—1867), Wojewódzkie Archiwum 
Państwowe (WAP) Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2698.

9 Jak wyżej.
10 Landrat w Dzierżoniowie do generaladiutanta von Zahtrov w Frankenstein, 

24 V 1866, WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2698.
11 Jak wyżej.



Zresztą sympatie proaustriackie wyrażane były powszechnie, poza 
nielicznymi stosunkowo wypadkami, w formie nie podlegającej sankcji 
prawnej. Wszystko to bowiem, w czym przejawiają się nastroje, opinia 
społeczeństwa lub jego poszczególnych odłamów, nie da się ująć w ka
tegorie prawne. Tym się tłumaczy fakt, że władze pruskie nie mogły 
karać za sympatie proaustriackie, jakkolwiek wyczuwały wyraźnie ich 
istnienie. Na tym polegała ich bezradność wobec niechętnej Prusom 
opinii. Bardzo charakterystyczne jest pod tym względem pismo praw
dopodobnie landrata rybnickiego do prezydenta rejencji opolskiej Viebahna 
z maja 1866 r. Komunikował on, „że duchowieństwo katolickie w powiecie 
pszczyńskim uważa wojnę z Austrią za zwróconą przeciw katolicyzmowi 
i takie je j rozumienie propaguje wśród ludności“, twierdził jednak, „że 
nie doszły do niego podobne wiadomości z jego powiatu“. Bardziej może 
jeszcze charakterystyczna pod tym względem jest wypowiedź landrata 
w Nowej Rudzie, skierowana w piśmie do nadprezydenta we Wrocławiu 
z 13 V I1866 r. Pisał on w sprawie księdza Ardelta, podejrzanego o sympatie 
proaustriackie, że nie jest prawdą, jakoby miał on modlić się przy ołtarzu, 
a więc publicznie, o zwycięstwo Austrii; że mógł jednak powiedzieć coś 
w duchu antypruskim, co do tego wyrażał landrat swoje stanowcze prze
konanie 12.

Nie zawsze jednak proaustriacka opinia na Śląsku przejawiała się 
w sposób tak nieuchwytny. Od czasu do czasu, jakkolwiek rzadko — są
dząc z zachowanych źródeł — księża katoliccy w sposób niedwuznaczny 
wyrażali swoje sympatie do Austrii, swoją niechęć do Prus. O jednym 
z nich pisał prezydent rejencji legnickiej do nadprezydenta we Wrocławiu. 
Wskazywał on na przykład pewnego księdza, kuratora szkolnego, który 
w swoich kazaniach wyraźnie miał podkreślać związek między konfliktem 
austriacko-pruskim a zwycięstwem katolicyzmu 13. Mówienie o zwycięstwie 
katolicyzmu przed rozstrzygnięciem wojny dowodzi, że wspomniany 
kurator był pewien zwycięstwa właśnie Austrii, z wszelkimi jego kon
sekwencjami, które miały dotyczyć przede wszystkim Śląska. Można 
przypuścić, że ta nadzieja wśród katolickiej opinii na Śląsku była po
wszechna. Nie mogło być zresztą inaczej, gdyż wiara w zwycięstwo Austrii 
musiała być podstawowym motywem proąustriackich sympatii. Przykład 
księdza Franza pod tym względem nie jest jedyny.

Według urzędowych relacji wojskowych i administracyjnych władz 
pruskich wspomniany przez nas ksiądz Ar delt z miejscowości Świerki 
„miał modlić się przed ołtarzem o zwycięstwo Austrii i o klęskę Prus, 
gmina Świerki ma być przygotowana na klęskę [państwa pruskiego]“. Miał

12 Jak wyżej.
13 Jak wyżej.



on też wyrazić swoje głębokie zadowolenie, że otwarła się możliwość 
ponownego przyłączenia hrabstwa kłodzkiego oraz całego Śląska do 
Austrii14. Wprawdzie landrat w Nowej Rudzie nie mógł dojść do stwier
dzenia, czy wypowiedzi te faktycznie miały miejsce, ale też nie zaprzeczył 
im. Co więcej, stwierdził on, że według jego „moralnego przekonania“ 
ksiądz Ardelt jest nastawiony wrogo wobec Prus. Powołując się zaś na 
rozmowę z księdzem Ardeltem, wyrażał przekonanie, że jest on „papistow- 
skim wrogiem Prus, widzącym w Bismarcku człowieka, który zamierza 
połknąć Rzym“ 15.

Jak wynika z danych źródłowych, podstawą proaustriackich sympatii 
księdza Ardelta było nie tylko pragnienie, by Śląsk znalazł się w gra
nicach katolickiej monarchii Habsburgów; w monarchii tej widzi on pro
tektora i obrońcę państwa kościelnego. Podstawą zaś antypatii do Prus 
nie jest istniejący antagonizm prusko-austriacki, lecz przekonanie, że 
protestanckie Prusy tak czy inaczej są naturalnym wrogiem katolicyzmu, 
podrywającym jego siłę, znaczenie i wpływy, utrudniającym, choćby 
w sposób bierny, wzrost jego siły społecznej i politycznej. Dane źródłowe 
w żadnym wypadku nie dają podstawy do stwierdzenia, że Ardelt sym
patyzuje z Austrią dlatego tylko, że Prusy znajdują się w konflikcie z nią. 
Przeciwnie, zdaje się być zadowolony z tego konfliktu, gdyż jest pewny 
zwycięstwa Austrii, a w rezultacie tego — przyłączenia do niej Śląska. 
Czy Ardelt kierował się w swoich poglądach politycznych innymi jeszcze 
motywami, trudno stwierdzić. Nie ulega jednak wątpliwości, że istnieli 
przedstawiciele katolickiej opinii politycznej, którzy swoją orientację 
polityczną — analogiczną zresztą do orientacji Ardelta — opierali na 
szerszej płaszczyźnie. Do nich należeli: ksiądz Hermann Nackel ze Strze
gomia oraz ksiądz Dierschke ze Słupa.

Ksiądz Nackel w lutym 1867 r. udał się ze Strzegomia, gdzie był pro
boszczem, do Tomkowie (w powiecie świdnickim), ażeby w tamtejszej 
szkole odbyć lekcje religii dla dzieci katolickich. Przy tej okazji zatrzymał 
się w domu tamtejszego nauczyciela Kaufmanna. Doszło tam między nimi 
do rozmowy, w której brał także udział miejscowy młynarz Elsner. Oni 
to przypuszczalnie zakomunikowali władzom pruskim treść wypowiedzi 
Nackela, które stały się podstawą do wszczęcia przeciw niemu dochodzenia 
na drodze sądowej. Jaki był tego rezultat, trudno stwierdzić, gdyż akta 
dotyczące sprawy księdza Nackela nie zachowały się.

We wspomnianej wyżej rozmowie miał on powiedzieć — jak stwierdzał 
prokurator w Jaworze w oskarżeniu, powołując się na świadectwo Kauf-

14 Meldunek władz wojskowych, 3 VI 1866, WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, 
nr 2698.

15 Landrat w Neurode do nadprezydenta we Wrocławiu, 3 VI 1866, WAP Wro
cław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2698.



manna i Elsnera — m. in.: „Nie będzie u nas lepiej, dopóki będziemy 
mieli w Prusiech »króla-szablę« i »księcia-szablę«. Co za pożytek z króla 
i cesarza? Gdyby to ode mnie zależało, wypędziłbym króla i cesarza do ... 
albo: Gdyby króla można napędzić do...“

Trzeba przede wszystkim stwierdzić, że powyższe enuncjacje Nackela 
miały miejsce w czasie, kiedy konflikt zbrojny austriacko-pruski był już 
dawno rozstrzygnięty i zakończył się klęską Austrii. Jego zatem sympatie 
i antypatie polityczne nie mogły być określone przez jakiekolwiek nadzieje 
obliczone na zwycięstwo Austrii. Proaustriackie sympatie Nackela za
znaczały się w mocnym akcentowaniu jego wrogości do Prus, bowiem 
klęska militarna Austrii nie stwarzała przychylnej atmosfery dla wyraża
nia otwartych proaustriackich sympatii. Warto przy tym podkreślić, że 
Nackel bardzo wrogo odnosi się do samej instytucji królestwa w państwie 
pruskim. Wynikałoby z tego, że był on zwolennikiem republiki. Na jego 
republikańskie przekonania wskazywałaby wypowiedź o Stanach Zjedno
czonych: „tam [gminy] nie posiadają żadnego króla czy cesarza i jeśli
0 mnie chodzi, nic nie robiłbym sobie z tego, gdybyśmy nie mieli króla
1 cesarza“. Król był dla Nackela symbolem całego ustroju w Prusiech 
i panujących tam stosunków. Urzędowy komentarz śledczy o wypowie
dziach Nackela stwierdza :■ „Własne wynurzenia księdza uzasadniają prze
konanie o jego wrogim nastawieniu do stosunków w Prusiech i pruskiej 
konstytucji“.

Stanowisko polityczne Nackela jest bardzo złożone i pełne nie
konsekwencji. Elementy właściwe grupom centrowym zbliżonym do „Bres
lauer Hausblätter“, organu katolików śląskich, łączą się w nim pewnymi 
elementami radykalizmu, z poglądami republikańskimi, znajdującymi 
zapewne oddźwięk wśród niższego kleru katolickiego. Był to swoisty 
konglomerat konserwatyzmu centrowego i radykalizmu politycznego. 
Sympatie proaustriackie podobnie jak w całej opinii klerykalnej na Śląsku 
były u Nackela określone względami społeczno-politycznego interesu 
katolicyzmu. Zapewne tym się tłumaczy fakt, że jakkolwiek Nackel 
potępia ustrój monarchiczny, to jednak ogranicza się w tym właściwie 
tylko do Prus.

Jeden jeszcze aspekt poglądów Nackela zasługuje na uwagę, mianowicie 
to, że swojej niechęci do konstytucji i ustroju w Prusiech nie łączy on 
z problemem zjednoczenia Niemiec. W każdym razie zachowane źródło — 
oskarżenie — na to nie wskazuje. Dowodziłoby to, że jego republikańskie 
przekonania nie były oparte na szerszych politycznych przesłankach, że 
wypływały^ być może, z filozoficzno-etycznych raczej założeń. Osłabiałoby 
to wagę radykalizmu jego przekonań, które ogólnie należałoby określić 
jako zachowawcze. Są to jednak przypuszczenia o hipotetycznym zupełnie 
znaczeniu.



Dużo czasu, papieru i uwagi poświęciły władze pruskie sprawie księdza 
Dierschkego. Zajmowały się nią wszystkie instancje administracji pruskiej, 
począwszy od ministerstwa, a skończywszy na landraturze i niższych 
organach sądowych. Sprawa ta ciągnęła się przez niespełna rok i była 
przedmiotem dociekań, dochodzeń i zabiegów. Podejrzewano lub oskarżano 
Dierschkego o próbę zamachu na głowę Bismarcka i króla pruskiego, 
o wrogie nastawienie do Prus i sympatie proaustriackie, o propagandę 
tych własnych przekonań. Po długich dochodzeniach i śledztwach zde
cydowano się uwolnić Dierschkego; zebrany przeciw, niemu materiał 
dowodowy władze pruskie uznały za niewystarczający, by w rezultacie 
procesu spodziewać się dla niego wyroku skazującego. Obawiano się 
przy tym kompromitacji własnych podejrzeń i żmudnych dochodzeń. 
Niemniej materiał zgromadzony przeciw księdzu Dierschkemu w sposób 
niedwuznaczny określa jego polityczne stanowisko. Szkoda tylko, że źródła 
dotyczące jego sprawy zachowały się tylko we fragmentach.

Ksiądz Józef Dierschke, pracujący przed wybuchem wojny 1866 r. 
w miejscowości Słup, znajdował się w czasie kampanii na polu walki 
w Czechach, gdzie jako kapelan przebywał w lazaretach i gdzie zdobył 
sobie uznanie. 1 VIII 1866 został jednak aresztowany, ale po czterech 
tygodniach uwolniono go z aresztu i odesłano do domu16. W jednym 
z oskarżycielskich pism przeciw Dierschkemu stwierdzano, ,,że ksiądz 
Dierschke ... wyrażał się w sposób nienawistny o rządzie Jego Mości 
Króla, w szczególności zaś skarżył się na niesprawiedliwość wobec ludności 
katolickiej, a przeciwnie, wychwalał rząd austriacki“. Ponadto miał on 
powiedzieć, że „gdyby tylko cztery oczy zamknęły swoje powieki, wszystko 
byłoby lepiej“. Mieli to być — według aluzyjnych informacji źródłowych, 
król pruski i Bismarck. Dierschke miał sam dokonać zamachu na te dwie 
osoby. Osoby, które go bliżej znały, uważały go za zdolnego do takiego 
przedsięwzięcia 17. Z danych źródłowych wynika, że Dierschke występował 
nie tylko przeciw królowi pruskiemu, ale także przeciw ustrojowi w Pru- 
siech. Mógł być zatem podobnie jak ksiądz Nackel przeciwnikiem mo
narchii.

Dużo światła na polityczne stanowisko Dierschkego rzucają zeznania 
dwóch świadków, zeznających w toku śledztwa przeciw niemu; zeznania te 
w ocenie władz sądowych dawały podstawę do przekonania, że Dierschke 
uważa wojnę 1866 r. za „wojnę rewolucyjną“ 18. Ksiądz Dierschke miał

16 Mühler do nadprezydenta Schleinitza we Wrocławiu, 7 XI 1866, WAP Wro
cław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2698.

17 Nadprezydent we Wrocławiu do landrata w Jaworze, 12 X I 1866, WAP Wro
cław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2698.

18 Landrat w Jaworze do nadprezydenta we Wrocławiu, 28 I 1867, WAP 
Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2698.



na myśli oczywiście rewolucję włoską i Wiktora Emanuela, króla sardyń- 
skiego, i jego wysiłki w kierunku zjednoczenia Włoch, wysiłki z natury 
rzeczy skierowane przeciw państwu papieskiemu. Właśnie dlatego, że 
Wiktor Emanuel brał udział w wojnie przeciw Austrii po stronie Prus, 
wojnę tę nazywa Dierschke rewolucyjną. Sojusz sardyńsko-pruski jest też 
jednym z podstawowych motywów jego zdecydowanie negatywnego 
nastawienia do Prus. W toku zresztą śledztwa Dierschke sam oświadczył — 
jak to stwierdza protokół śledczy — „że wygłosił on pewnego rodzaju 
polityczne kazanie...“ W kazaniu bowiem mówił o współczesnych zagadnie
niach, o wojnie w Italii, o Wiktorze Emanuelu, Garibaldim, o zagrożeniu 
Państwa Kościelnego, które musi ulec likwidacji, jeśli Wenecja zostanie 
przyłączona do Włoch 19.

Jeden jeszcze fragment tego protokołu zasługuje na uwagę; stwierdza 
się w nim mianowicie, że Dierschke pocieszał jedną z kobiet ze wsi 
Chroślice (pow. Jawor), której mąż poszedł na wojnę. O rozmowie tej 
napisała ona później do swego męża: „Był on [Dierschke] również okropnie 
zły na króla“. Oczywiście, na króla pruskiego. „Bardzo zdradzieckie było 
to — pisze protokół — co on odpowiedział tej kobiecie na pytanie, czy 
pokój zostałby utrzymany, gdyby hrabia Bismarck przestał żyć [miano
wicie w rezultacie zamachu]: Rozłam między dwoma państwami zdaje się 
być tak daleko posunięty, że wojny nie udałoby się uniknąć; nawet zmiana 
osób na stanowiskach kierowniczych w państwie niewiele by zmieniła“. 
Przytoczony fragment dowodzi, że winą za wojnę obarczano Bismarcka, 
i to nie tylko ze strony księży, ale także prostych ludzi. Oczywiście nie
trudno się domyślić, że nastawienie prostej kobiety było inspirowane przez 
księdza Dierschkego. Zresztą jego wpływy na opinię miejscowej ludności 
były wyjątkowo silne i szerokie. Świadczą o tym zeznania dwóch świad
ków (kramarzy) w czasie dochodzeń w sprawie księdza Dierschkego; 
świadkowie skarżą się, że wskutek jego agitacji wśród okolicznej i miej
scowej ludności prowadzony przez nich handel uległ bankructwu 20. Być 
może, niechęć ludności do kramarzy i ich bojkot wynikały z innych 
przyczyn, niezależnych od księdza Dierschkego. Jego jednak oddziaływanie 
w tym kierunku jest, zdaje się, niewątpliwe. Nie ograniczało się ono przy 
tym do jednej miejscowości, ale rozciągało się na całą okolicę.

Z przytoczonych wyżej danych źródłowych wynika, że ksiądz Dierschke 
sprawami politycznymi interesował się ogromnie żywo. Był to przy tym 
człowiek ogromnie ruchliwy i energiczny, swoje przekonania polityczne 
objawiał w sposób namiętny i pełen wewnętrznej pasji. Był trochę fanaty
kiem, trochę fantastą pod tym względem, na co wskazywałoby jego udanie

19 Protokół, Jawor 30 VIII 1867, WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 5416, nr 2698.
20 Pisma i protokoły z 19 IV, 21 IV, 28 IV, 13 V 1866, WAP Wrocław, Rep. 200, 

Acc. 54/16, nr 2698.



się na front oraz zupełnie prawdopodobny i chyba maniacki trochę zamiar 
dokonania zamachu na Bismarcka i króla pruskiego. Dierschke był ponadto 
zręcznym i umiejętnym agitatorem politycznym, wyzyskującym w tym 
celu nie tylko kościelną ambonę, ale także osobiste, bardzo żywe kontakty 
z ludźmi. Jego wpływ i popularność, jak o tym świadczy przykład świad
ków — kramarzy, były bardzo szerokie, rozciągały się bowiem na całą oko
licę, przy tym posiadały w sobie coś demonicznego, jeśli Dierschke potrafił 
wyzyskiwać je w celu moralnego i materialnego dyskryminowania osób.

Stanowisko polityczne Dierschkego jest o wiele prostsze w porównaniu 
ze stanowiskiem Nackela. Cała sympatia polityczna Dierschkego jest po 
stronie Austrii. Antypatią zaś darzy w równej mierze Królestwo Sardynii, 
jak Prusy. Sympatia do Austrii wypływa ze zrozumienia katolickiej racji 
stanu — jeśli wolno użyć takiego wyrażenia — reprezentowanej i uzna
wanej przez całą opinię klerykalną na Śląsku. Proaustriacka sympatia 
Dierschkego jest spotęgowana przez dalsze czynniki: wystąpienie Kró
lestwa Sardynii w sojuszu z Prusami przeciw Austrii, co było skierowane 
podwójnie przeciw wspomnianej katolickiej racji stanu, gdyż było wrogie 
w stosunku do Austrii i groźne dla Państwa Kościelnego. Orientacja 
polityczna Dierschkego zbliżona była do tej, jaką reprezentowały „Bres
lauer Hausblätter“, z tą różnicą, że one zasłaniały się pozorami lojalności 
wobec króla pruskiego, gdy Dierschke nie ukrywał właściwie swoich 
antypatii pod tym względem, wypowiadał je oględnie, ale z pasją i prze
korną stanowczością.

Wśród innych stanowisk politycznych różnych przedstawicieli opinii 
klerykalnej na szczególną uwagę zasługuje pogląd proboszcza Muenzera 
ze Starego Koźla, pogląd sformułowany jak wyidealizowany postulat, 
utopijna koncepcja, nie pozbawiona zresztą swojej wymowy politycznej. 
Według raportu landrata z Koźla z kwietnia 1866 r. proboszcz Muenzer 
miał wygłosić w dniu 1 IV z okazji pierwszego dnia świąt wielkanocnych 
kazanie, które zawierało „wrogi rządowi wydźwięk i nielojalne podburzanie 
do niekorzystnego rozumienia sprawy pruskiej, do nieposłuszeństwa w wy
padku zbrojnego konfliktu“ 21.

Bliżej sprawę wyjaśniają zeznania świadków w toku dochodzeń przeciw 
proboszczowi Muenzerowi. Jeden z inwigilatorów stwierdzał, że Muenzer 
po skończonym nabożeństwie zainicjował wśród zebranych modlitwę na 
intencję zażegnania wojny. Miał przy tym powiedzieć, że wojna jest 
nonsensem, że byłoby mądrzej, gdyby obydwie strony rzuciły broń i prze
stały się bić. Bliższe szczegóły w tej sprawie zawierają zeznania innego 
ze świadków, które pozwalają stwierdzić, że Muenzer był stanowczym, 
ideowym przeciwnikiem każdej wojny. Inny jeszcze spośród świadków



stwierdzał, że Muenzer widział dwie możliwości wojny prusko-austriackiej: 
porozumienie monarchów lub porzucenie broni przez walczące strony 22.

Pogląd Muenzer a określony jest w sposób filozof iczno-utopi jno- 
-moralny. Jedynym bliżej określonym politycznie elementem jego wy
powiedzi jest stwierdzenie, że wojna będzie się toczyła o Szlezwik- 
-Holsztyn. Trudno stwierdzić, czy Muenzer uważał spór o te kraje za 
jedyny przedmiot czy powód mającej nadejść wojny. Przypuścić można, 
że było inaczej. Położenie geograficzne i polityczne Szlezwiku-Holsztynu 
było tego rodzaju, że w wypadku wojny austriacko-pruskiej opanowanie 
ich przez wojska pruskie stawało się oczywiste. Kto obawiał się takiej 
ewentualności na wypadek wojny, rzecz oczywista sympatyzował z Austrią. 
Podobnie było z Muenzerem. Jego wzmianka o Szlezwiku-Holsztynie 
w czasie kazania, w tonie pewnej obawy czy troski, nie świadczyłaby 
może jeszcze bez reszty o jego sympatiach do Austrii, o antypatiach do 
Prus. Samo jednak nawoływanie do porzucenia broni na froncie w czasie 
wojny na terenie państwa pruskiego musiało być siłą rzeczy wymierzone 
przeciw temu państwu. Warto przy tym podkreślić, że sformułowana 
przez Muenzera wizja świata i ludzkości bez wojen jest jak najbardziej 
szczera, że nie posiadała ona znaczenia wybiegu taktycznego, mającego 
na celu ukrywać jego proaustriackie sympatie. Zresztą wszystko, co 
Muenzer powiedział na ten temat, miało miejsce przed wybuchem wojny, 
w chwili kiedy je j rezultatu nie można było przewidzieć, a opinia 
klerykalna spodziewała się zwycięstwa Austrii i przyłączenia do niej 
Śląska. W takiej sytuacji wypowiedź Muenzera nie mogła być wyrazem 
obawy przed klęską Austrii.

I jeszcze jedna uwaga na marginesie rozważań na temat poglądów 
politycznych Muenzera: był on zwolennikiem rozwiązania konfliktu 
austriacko-pruskiego na drodze polubownej, był zwolennikiem zgodnego 
współdziałania Austrii i Prus w dziedzinie politycznej. Analogiczne zu
pełnie stanowisko reprezentowały „Breslauer Hausblätter“. Być może 
tylko, że Muenzer wyprowadzał to swoje stanowisko z idei negacji wojny, 
podczas gdy „Breslauer Hausblätter“ czyniły to w imię bardziej okre
ślonych założeń politycznych.

Proaustriackie sympatie, wypływające z klerykalnej orientacji poli
tycznej, były zjawiskiem dającym się zaobserwować nie tylko wśród 
księży katolickich, ale także wśród niektórych sfer świeckiej ludności. 
Wprawdzie źródła, jakie są do dyspozycji w tej mierze, zawierają nie
słychanie skąpe informacje o tej części opinii klerykalnej, niemniej 
pozwalają one stwierdzić, że taka opinia istniała.

Pisząc o nastrojach proaustriackich wśród kleru katolickiego, landrat 
dzierżoniowski stwierdzał w zakończeniu swego raportu: „Różne spostrze-



żenią pozwalają mi wyrazić pogląd, że w ogóle wśród katolików nie panują 
dobre nastroje“ 23.

Oddział spraw wewnętrznych rejencji opolskiej komunikował nad- 
prezydentowi we Wrocławiu, że w końcu czerwca „pijak i awanturnik 
(Skandalmacher), znany postrzygacz sukna (Feilhauer) szedł po południu 
rynkiem obok gmachu rządowego i wykrzykiwał powtarzając: »Niech żyją 
Austriacy« (Die Österreicher sollen leben)“ 24. W pow. jeleniogórskim 
„świeckich katolików“ posądzano o proaustriackie nastroje na równi 
z klerem. Władze pruskie w Legnicy stwierdzały istnienie nastrojów 
proaustriackich także ze strony nauczycieli katolickich25.

Fakty te dało się ustalić na podstawie zbutwiałych i kruszejących 
strzępków źródłowych. Są one tylko przykładami i absolutnie nie oddają 
w całej pełni ani nasilenia, ani też tendencji świeckiej i klerykalnej opinii 
proaustriackiej. Nade wszystko nie da się ustalić bez zastrzeżeń na tej 
podstawie, jaka była wymowa, sens polityczny nastrojów tej opinii, jakie 
je j miejsce w całości opinii społecznej. Powstaje bowiem przede wszystkim 
najważniejszy problem, czy i w jakim stopniu świecka opinia proaustriacka 
posiadała klerykalny charakter, czy i w jakim stopniu sympatyzowała 
z Austrią ze stanowiska roli i znaczenia, sytuacji Kościoła katolickiego. 
Trudno na tym miejscu ten problem rozstrzygnąć, gdyż szczupłe dane 
źródłowe na to nie pozwalają. Pewne jednak wnioski chociażby o cha
rakterze hipotetycznym są możliwe i potrzebne.

Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że nastroje proaustriackie miały 
szeroki zasięg wśród ludności katolickiej zarówno w miastach, jak i wsiach. 
Podstawą ograniczenia tej opinii do ludności katolickiej może być fakt, 
że władze pruskie identyfikują sympatie proaustriackie z opinią i ludnością 
katolicką. Wskazywałoby to przy tym w poważnej mierze, że sympatie 
proaustriackie świeckiej opinii katolickiej wypływały z poczucia ko
nieczności obrony interesów katolicyzmu. O takim identyfikowaniu 
sympatii proaustriackich z katolicyzmem przez samą ludność, która je 
reprezentowała, zdecydowała także w bardzo wysokim stopniu anty
katolicka reakcja ze strony protestanckiej, która widziała zawsze w ka
tolikach austrofilów. Ta antykatolicka reakcja jest również wymownym 
świadectwem takiego identyfikowania katolicyzmu z austrofilstwem 
w opinii publicznej.

Gdy chodzi o świecką opinię klerykalną, jedno wydaje się nie ulegać 
wątpliwości: znajdowała się ona pod przemożnym wpływem kleru. 
Wskazują na to wyżej omówione sprawy księdza Nackela, Dierschkego,

23 Zob. przyp. 10.
24 Ibid.
25 Pismo datowane w Legnicy 8 VIII 1866, WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, 
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a także Muenzera. Jedynie inteligencja katolicka (np. wspomniani w źró
dłach nauczyciele) mogła wykazywać i zapewne wykazywała trochę 
samodzielności; ale zaznaczało się to zapewne bardziej w samej postawie, 
formie objawiania je j politycznego stanowiska, w którym nie było istotnej 
merytorycznej różnicy w porównaniu z politycznym stanowiskiem kleru. 
Inteligencja na równi z klerem odgrywała w opinii katolickiej rolę przo
downiczą. We Wrocławiu ta je j rola zaznaczała się w sposób nie podlega
jący żadnej wątpliwości. Przypuścić można, że podobnie było też w mniej
szych miastach, miasteczkach i wsiach na całym Śląsku, na co wskazywa
łyby pewne symptomy prowincjonalnej opinii katolickiej, zaznaczające się 
w źródłach.

Niezależnie od tego, jakie były faktyczne rozmiary i faktyczny zasięg 
wpływów i faktyczna obiektywnie rola proaustriackiej opinii klerykalnej 
na Śląsku w 1866 r., miała ona w mniemaniu całego społeczeństwa ślą
skiego reputację bardzo istotnego czynnika politycznego ciążenia Śląska 
ku Austrii. Nawet chłopi katoliccy przypisywali więcej austrofilstwa 
księżom i związaną z tym większą rolę polityczną, niż to odpowiadało 
rzeczywistości. Było to jednym z czynników ich biernej uległości wobec 
księży także w dziedzinie politycznej. Polityczną rolę kleru w związku 
z wojną 1866 r. wyolbrzymiała przede wszystkim niekatolicka opinia 
publiczna. Było to z jednej strony wyrazem dążenia do dyskryminacji 
i potępienia opinii katolickiej, do stworzenia podstaw je j zwalczania 
ze strony czynników rządowych, z drugiej zaś strony wynikało z fak
tycznych obaw przed rzeczywistym wzrostem je j roli i znaczenia, zwłaszcza 
w sprawie przyłączenia Śląska do Austrii w wyniku przegranej Prus 
w wojnie z Austrią.

Wyrazem tej atmosfery otaczającej opinię klerykalną było bezpod
stawne, oparte na pogłoskach oskarżania czy podejrzewanie poszczególnych 
księży katolickich o współpracę z rządem austriackim, szpiegostwo na 
ťzecz Austrii, a nawet zbieranie pieniędzy na rzecz wojsk austriackich. 
Stąd pochodziły liczne donosy do władz pruskich, skierowane przeciw 
księżom i nauczycielom katolickim, przeciw katolikom. Oparte o niechęć 
do katolików lub jakieś zasłyszane pogłoski, w których prawda ograni
czała się do wypowiedzianych przypadkowo i nie zawsze wyraźnie fak
tycznych proaustriackich sympatii, urastały do miary przestępstwa 
równającego się zdradzie stanu. Jak powszechne i głębokie było przeko
nanie o wielkiej wrogiej i niebezpiecznej roli opinii klerykalnej na 
Śląsku, świadczy fakt, że nawet ministerialne władze berlińskie dawały 
im posłuch i uznawały za realne.

Przykładem tego może być szeroko rozpowszechnione przekonanie 
niekatolickiej i katolickiej opinii na Śląsku o zbieraniu przez hierarchię 
katolicką na Śląsku pieniędzy dla armii austriackiej. Sprawa ta znalazła



swoje echo w prasie, władze zaś pruskie przeprowadziły w związku 
z tym sporą ilość żmudnych i subtelnych dociekań, by się przekonać 
ostatecznie, że oskarżenia pod adresem hierarchii katolickiej i poszczegól
nych księży o zbieranie pieniędzy dla Austrii w związku z wojną 1866 r. 
są całkowicie bezpodstawne. Zresztą tego rodzaju zbiórka pieniężna 
byłaby czymś śmiesznym w swoim założeniu; gdyby to miała być forma 
politycznej demonstracji, byłaby za kosztowna, gdyby to była natomiast 
forma faktycznej pomocy materialnej, byłaby nieistotna, nie do zreali
zowania. A jednak władze centralne w Berlinie skłonne były uwierzyć 
w prawdziwość tej pogłoski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystoso
wało w tej sprawie alarmujący list do nadprezydenta we Wrocławiu26.

Podejrzenie o organizowanie składek pieniężnych na rzecz Austrii 
zwrócone było przede wszystkim przeciw proboszczowi parafii w Guro- 
wie. Jeden z policjantów, opierając się na relacjach całego szeregu osób, 
które z kolei słyszały o tym od osób trzecich, doniósł o tej sprawie lan- 
dratowi. Cała rzecz była zatem oparta na plotce powstałej w sposób dość 
szczególny i zabawny. Mianowicie handlarz starzyzną (Lumpensammler) 
Metz z miejscowości Czernin zwierzył się „w największej tajemnicy“ 
przed niejakim Karolem Beckerem, że klasztory zgromadziły dla Austrii 
już 80 milionów. Przy tym wszystkim powiedział: „my także zbieramy dla 
nich“ 27. Była to najordynarniejsza i najpospolitsza w świecie plotka rzu
cona przez handlarza, stanowiąca zresztą dowód jego sprytu i fantazji. 
Być może, był to zwykły oszust; jakkolwiek było, zdaje -się nie ulegać 
wątpliwości, że chciał on wyłudzić od ludzi trochę pieniędzy dla siebie pod 
pretekstem zbiórki na „wielki“ cel, wyzyskując proaustriackie nastroje 
katolików-chłopów, nie wyrobionych politycznie i nie znających się na 
rzeczy. To oni właśnie całe to oszustwo podnieśli do godności „wielkiej 
sprawy“. W ten sposób spreparowana plotka nie mogła ujść uwagi 
opinii niekatolickiej. Na tej drodze dowiedziały się o całej sprawie władze 
administracyjne i sądowe.

Cała ta sprawa nie zasługiwałaby może na tak szerokie omówienie, ale 
jest ona wymownym, aczkolwiek groteskowym nieco przykładem fak
tycznego istnienia proaustriackich nastrojów nawet wśród najniższych 
warstw ludności katolickiej, a także dowodem tego, że opinia niekatolicka 
uznawała w niej poważną siłę polityczną; trzeba przy tym zaznaczyć, że 
była to również opinia niższych grup społecznych.

Pogłoski o organizowaniu przez katolicką hierarchię kościelną zbiórek 
pieniężnych dla armii austriackiej pojawiały się w różnych, miejscach

26 Ministerstwo Spraw Zagranicznych do nadprezydenta we Wrocławiu, 24 VI 
1866, WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2698.

27 Sprawozdanie landrata gurowskiego, 20 VII 1866, WAP Wrocław, Rep. 200, 
Acc. 54/16, nr 2698.



zwłaszcza Dolnego Śląska. Gdzieniegdzie, jak np. we Wrocławiu, miały one 
charakter demonstracji politycznych przeciw katolikom. W ogóle sprawa ta 
dowodzi, że klerykalnej opinii politycznej na Śląsku przeciwdziałała inna, 
niekatolicka opinia. Nie powstała ona jednak jako przeciwstawienie opinii 
klerykalnej, lecz istniała niezależnie czy obok niej jako kierunek repre
zentujący określone idee polityczne; w chwili jednak, gdy przeciwstawiała 
się opinii klerykalnej — co zaznaczyło się w 1866 r. szczególnie wyraźnie — 
sama nabrała pewnych cech wyznaniowych. Być może, cechy te tkwiły 
w niej mimo to. Omówienie je j jako politycznej antytezy w stosunku do 
politycznej opinii katolickiej jest bezwzględnie konieczne — w miarę, 
jak na to pozwalają źródła — w celu lepszego zrozumienia i wyjaśnienia 
tej ostatniej.

Ciekawe fakty przejawiania się antykatolickiej opinii podają „Bre
slauer Hausblätter“. W jednym z numerów zamieszczają one anonimowy 
list pełen antykatolickich pogróżek sformułowanych w tonie bardzo 
ostrym, nawet gwałtownym28. Pismo potępiło ten list, zawarte w nim 
oskarżające fakty uznając za kłamstwo. Dla naszych rozważań ciekawsza 
jest samą jego wymowa. Rzecz charakterystyczna, zwrócony jest on nie 
przeciw' katolicyzmowi jako takiemu, lecz przeciw jego określonej ten
dencji politycznej — austrofilstwu. Tendencję tę jednak anonimowy autor 
łączy z katolicyzmem. Dla niego te dwa pojęcia: katolicyzm i austro- 
filstwo, są nierozdzielne. I jeszcze jedna uwaga: potępienie wyznaniowego 
austrofilstwa nie zostało sformułowane ze stanowiska wyznaniowego, ale 
czysto politycznego, ze stanowiska pruskiej racji państwowej.

Te same „Breslauer Hausblätter“ w innym numerze komunikowały: 
„Przysyłane ostatnio do ... biskupa-księcia listy anonimowe muszą być 
traktowane jako rezultat ciągłego podszczuwania ludności przeciw kato
likom, a mianowicie przeciw katolickiemu duchowieństwu“ 29. W końcu 
maja opinia publiczna we Wrocławiu poruszona była wiadomością o zło
żeniu rzekomo przez kurię 8 milionów talarów na rzecz Austrii 30. Dość 
zabawny fakt zdarzył się w Gliwicach: w kościele ksiądz w czasie kazania 
posłużył się cytatem z ewangelii: „Oddajcie co cesarskie cesarzowi...“, 
Jeden z zagorzałych patriotów — jak relacjonują „Breslauer Hausblätter“ 
— zrozumiał, że chodzi tu o cesarza austriackiego, i zaraz pośpieszył za
meldować o tym w urzędzie policji31. Wygląda to trochę groteskowo, ale 
jest bardzo wymownym dowodem, jak silne były antykatolickie nastroje 
na Śląsku. Dane z prasy nie są jedynymi informacjami na ten temat.

28 „Breslauer Hausblätter“, 7 VII 1866, s. 429, V erm ischte N achrichten .
29 Ibid.
39 J. W i c k ,  Aus m ein em  L eben , 1895, s. 24.
31 „Breslauer Hausblätter“, 15 VIII 1866, s. 519.



Ciekawe fakty ilustrujące charakter i rozmiary opinii anty klery kalnej 
podają również źródła archiwalne mimo swej fragmentaryczności.

Biskup wrocławski zwracał na nie uwagę w piśmie do nadprezydenta 
z 12 VI 1866 r . 82 Warto zwrócić uwagę na dwa momenty tego pisma: 
stwierdzenie, że nastroje anty klery kalne obejmują cały Śląsk oraz że są 
rozpowszechnione wśród wszystkich grup społecznych. W stwierdzeniu 
tym- nie ma przesady. W liście do królowej Augusty z 8 VI 1866 r. 
Förster z ubolewaniem podkreślał również bardzo mocno fakt szerzenia 
się na Śląsku nastrojów antyklerykalných 32 33. Zwracali na nie uwagę rów
nież katolicy wrocławscy w piśmie do władz administracyjnych w lipcu 
1866 r. 34 Rzecz charakterystyczna, że w liście tym autorzy uważają wystą
pienia antykatolickie za przedsięwzięcia planowe, a zatem organizowane 
i przygotowywane przez pewne koła opinii publicznej. Na Podgórzu 
i w pow. lwóweckim, jak donosiły „Breslauer Hausblätter“, „w perfidny 
sposób szerzą się najbardziej niegodziwe podejrzenia i najzłośliwsze 
oszczerstwa przeciw katolickiemu duchowieństwu, nauczycielom i osobom 
świeckim“ 35. Sąd powiatowy w Trzebnicy skazał zagrodnika Augusta 
Schöna na 14 dni aresztu pod zarzutem rzucanych oszczerstw przeciw ka
tolikom. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że Schön, będąc We Wro
cławiu, opowiadał jednemu małżeństwu, również zagrodnikom, iż biskup 
wrocławski posłał cesarzowi austriackiemu 3 miliony talarów, oraz 
mówił do pewnego koszykarza, że „biskupowi we Wrocławiu życie już nie 
jest miłe, gdyż widzi, że sprawa kiepsko się przedstawia“ 36. Jedna 
jeszcze informacja źródłowa w tej sprawie zasługuje na uwagę. Jest to 
fragment sprawozdania nadprezydenta wrocławskiego, przekazanego mi
nistrowi Mühlerowi w Berlinie, o nastrojach anty klery kalných na 
Śląsku 37. W sprawozdaniu tym zasługuje na uwagę wyraźne przeciwsta
wienie opinii klerykalnej i opinii protestanckiej. Ten konflikt dwóch 
odłamów opinii traktuje on jako całkiem wyznaniowy. Co więcej, przed
stawia sprawę tak, jak gdyby tendencje polityczne tych dwóch odłamów 
opinii politycznej były rezultatem konfliktu wyznaniowego czy też — 
powiedzmy ostrożniej — różnicy wyznaniowej. Co odgrywało rolę

32 Förster do nadprezydenta we Wrocławiu, 12 VI 1866, WAP Wrocław, Rep. 
200, Acc. 54/16, nr 2698.

33 Förster do Augusty, 8 VI 1866, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, 
Akta biskupów, K riegsja h r  1866, I A 22 a 22.

34 Korzystałem z odpisu, który na końcu zawiera uwagę: „Eine grosse Anzahl 
katholischer Bürger“. Na samym wstępie pismo żąda: „Notgedrungene Abwehr“, 
WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2698.

35 „Breslauer Hausblätter“, 21 VII 1866, s. 463.
36 Protokół sądowy, 6 IX  1866, WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2698.
37 Nadprezydent we Wrocławiu do ministra Mühlera, 21 VIII 1866, WAP Wro

cław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2698.



pierwszorzędną w tym konflikcie, interes polityczny czy wyznaniowy — 
rozstrzygnięcie tego problemu jest dla istoty zagadnienia nieodzowne. 
W każdym razie przedmiotem tego konfliktu były sprawy polityczne, 
chodziło bowiem o dylemat, po której stronie opowiedzieć się, po stronie 
Austrii czy Prus. Zajęcie jednego z tych stanowisk określało przynależność 
do jednego z tych dwóch przeciwstawnych sobie odłamów opinii publicz
nej. Że opowiedzenie się po stronie pruskiej czy austriackiej łączyło się 
z określoną orientacją wyznaniową, nie decydowało o wyznaniowym 
charakterze konfliktu, o wyznaniowej jego istocie. Chodziło tylko o kon
kretny cel polityczny, a raczej o możliwość jego realizacji w imię, oczywi
ście, założeń pewnego wyznania jako instytucji, jako organizacji. Stąd 
pozory, że konflikt ma charakter wyznaniowy. Kiedy jednak przestają 
istnieć polityczne przesłanki konfliktu, przesłanki wyznaniowe nie są 
w stanie przedłużyć go, utrzymać jego istnienia. Pewnie, że niechęci wy
znaniowe mogły potencjalnie istnieć w opinii publicznej i dopiero sprawy 
polityczne wydobyły je niejako na wierzch, ożywiły i nadały konfliktowi 
zabarwienie wyznaniowe. Jeżeli wspomniany Schön, protestant, wymyślał 
pod adresem biskupa wrocławskiego, to czynił to przede wszystkim dlatego, 
że widział w nim austrofila, co z kolei godziło w jego pojęcie określonej, 
reprezentowanej przez niego racji wyznaniowej, związanej politycznie 
z Prusami. Ponieważ polityczna racja wyznaniowa biskupa była związana 
z Austrią, w danej chwili wrogiem Prus, Schön potępiał biskupa zarówno 
jako austrofila, jak też katolika. Oczywiście, niecała opinia antykatolicka 
uznawała te „propruskie racje wyznaniowe“ — jeśli wolno użyć takiego 
wyrażenia. Do niej należała opinia liberalna przede wszystkim. Ale i inny 
odłam tej opinii uznający polityczno-wyznaniowe względy nie był bez 
znaczenia. Cała antyklerykalna opinia publiczna nie ograniczała się tylko 
do słownych czy pisemnych enuncjacji antykatolickich; z je j strony 
dochodziło także do publicznych demonstracji, a nawet incydentów skiero
wanych przeciw katolikom.

„Breslauer Hausblätter“ informowały m. in.: „12 lipca po południu, 
kiedy ksiądz biskup przechodził ulicą Urszulanek, pewna kobieta siedząca 
w bramie z dziećmi odważyła się Jego Wysokość przechodzącego obok 
obrzucić najbardziej pospolitymi obelgami, których tu nie śmiemy do
słownie przytaczać, jak też powtórzyła stare kłamstwo o subwencjach 
dla Austrii“ 38.

Przechodzącej jedną z ulic Zgorzelca zakonnicy jakiś osobnik groził 
w sposób niewybredny: „Poczekaj, wkrótce będzie koniec z twoim łaj
dactwem [Luderei]“ 39. Dwóch oficerów piechoty w dniu 3 lipca w jed

38 „Breslauer Hausblätter“, 18 VIII 1866, nr 57, s. 455, V erm ischte N achrichten .
39 Ibid.



nym z hoteli wrocławskich publicznie pozwalało sobie na pogróżki pod 
adresem księży katolickich. Oświadczyli oni: „Byłoby dobrze ukrzyżować 
duchownych katolików albo raczej — ponieważ to zbyt długa egze
kucja — powiesić ich“ 40.

Zarówno księża, jak i świeccy katolicy wnosili skargi i zażalenia do 
władz przeciw tym incydentom, prosząc o przeciwdziałanie im, o obronę 
przed nimi i ukaranie winnych. Nieliczne spośród tych skarg podają całe 
listy antykatolickich incydentów. Np. niejaki ksiądz dr Heine, w sutannie, 
został na otwartej ulicy we Wrocławiu napadnięty i obrzucony obelgami. 
Innego z księży, przechodzącego przez Ritterplatz, również we Wrocławiu, 
systematycznie obrzucano — idąc za nim — różnymi kalumniami, tak iż 
musiał się schronić do gmachu jednego z urzędów. W nie dającej się 
zidentyfikować miejscowości 11 i 12 czerwca napadnięto na trzy sklepy 
prowadzone przez katolików i zdemolowano je, a także powybijano szyby 
w budynku szkoły katolickiej 41.

W znanych źródłach nie można stwierdzić faktu, by przeciw opinii 
katolickiej występował katolik. Wszędzie, gdzie dało się to ustalić, anty
katolicką opinię reprezentowali protestanci. Mogłoby to wskazywać, że 
czynnik wyznaniowy posiadał swoje znaczenie w tym, jak go nazwałem, 
konflikcie dwóch odłamów opinii publicznej.

Społeczne zdeterminowanie antykatolickiej opinii nastręcza olbrzymie 
trudności. Dostępne źródła zawierają tak niesłychanie skąpe informacje na 
ten temat, że trudno na ich podstawie wysuwać uogólniające wnioski 
o bezspornej wartości. Antykatolicka opinia była reprezentowana w roz
maitych środowiskach społecznych: wśród kupców, właścicieli warsztatów, 
rzemieślników, chłopów, robotników, inteligencji, urzędników. Np. jeden 
z robotników fabrycznych w Świdnicy donosił władzom policyjnym 
o szpiegostwie na rzecz Austrii ze strony tamtejszego pastora ewangelic
kiego, byłego katolickiego duchownego w Austrii 42. Biskup wrocławski we 
wspomnianym już memorandum do nadprezydenta utrzymywał, że incy
denty antykatolickie inspirowane są przez ludzi „z salonów i z biur“. Na 
myśli ma zatem bogate mieszczaństwo i biurokrację. O incydenty antyka
tolickie posądza się także oficerów. Są wśród nich także nauczyciele, nie 
brak też chłopów, których reprezentuje wspomniany zagrodnik Schön. 
Liudzie, przed którymi się on zwierzał ze swoich politycznych niechęci, 
byli również chłopami. Przeciw Dierschkemu zeznawali kupcy-kramarze.

40 Ibid., 7 VII 1866, s. 425, An alle christliche Leute.
41 Pismo J. Wicka do nadprezydium, 15 VII 1866. Pismo podpisane przez 107 

katolików Wrocławia do nadprezydenta, 7 VII 1866, WAP Wrocław, Rep. 200, 
Acc. 54/16, nr 2698.

42 Protokół, 20 VII 1866, WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2698.



Zeznania obciążające księdza Klosego, podejrzanego o organizowanie 
składek pieniężnych na rzecz Austrii, składali m. in.: chłop, nauczyciel, 
urzędnik dominialny, urzędnik policyjny, urzędnik sądowy. Wszyscy byli 
ewangelikami.

Również poważne trudności źródłowe nastręcza ustalenie, jaki był 
zasięg oddziaływania, jakie były rozmiary tej opinii w ogólności, a zwła
szcza w poszczególnych grupach społecznych. Jest to zagadnienie jeszcze 
trudniejsze od poprzedniego. Jeden ze świadków zeznających przeciw 
księdzu Klosemu zeznał, że pogłoski na ten temat są powszechne w całej 
okolicy 43. Inny ze świadków zeznał, że pogłoski te rozszerzają się i przy
bierają coraz większe rozmiary. W cytowanym już piśmie do. nadprezy- 
denta biskup wrocławski stwierdzał, że oszczerstwa przeciw klerowi kato
lickiemu na Śląsku rozszerzane są przez wszystkie warstwy ludności.

Jest rzeczą absolutnie pewną, że czynnikiem inspirującym w opinii 
antyklerykalnej była liberalna prasa; ataki przeciw politycznej opinii 
katolickiej były z je j strony tym łatwiejsze w 1866 r., że porzuciła ona 
niejako w jednej chwili swe opozycyjne stanowisko wobec rządu pru
skiego i zaczęła go popierać całą siłą swoich politycznych wpływów. Wydaje 
się jednak, że jeżeli ten kierunek je j oddziaływania i inspiracji politycznej 
dotarł do niższych grup ludności, zwłaszcza chłopów, rzemieślników 
wiejskich i małomiejskich, uległ pewnemu wykrzywieniu i zniekształceniu 
w tym sensie, że tracił poważną, właściwie większą część swojej treści 
politycznej, a przybierał charakter polityczno-wyznaniowego zjawiska. 
Elementy polityczne, nawet te, które docierały do masowego i biernego 
reprezentanta tej opinii, ulegały uproszczeniu i zelementaryzowaniu — 
jeśli wolno użyć takiego wyrażenia. Wyrazem tego było występowanie 
tej części opinii antyklerykalnej przeciw katolikom jako austrofilom, 
jeśli pominąć bardzo rozmaitą formę tych wystąpień. Polityczna ich treść 
była elementarna i uboga. Ale stanowiła ona siłę pierwszorzędnej wagi. 
Była to jednak bierna siła i dlatego rozporządzali nią ci, którzy ją inspi
rowali: przede wszystkim liberałowie.

Z największą siłą i w największych rozmiarach antykatolicka opinia 
przejawiała się w czerwcu i lipcu, a więc w okresie największego nasile
nia walk na frontach. Bitwa pod Sadową nie stanowi dla tego'zjawiska 
jakiegoś przełomu. Zarówno przed, jak i po bitwie opinia ta przejawiała 
się z niesłabnącą siłą. Wskazywałoby to, że przed bitwą pod Sadową oba
wiała się ona zwycięstwa Austrii i wszelkich płynących stąd konsekwencji, 
po bitwie zaś utrzymywała się nadal jako forma odwetu za poprzednią 
obawę przed grożącym, aczkolwiek minionym już niebezpieczeństwem, jako 
tendencja w kierunku całkowitego zgnębienia przeciwnika o zawiedzio
nych nadziejach politycznych. Ze znanych źródeł odnosi się wrażenie, że

43 Ibid.



opinia antykatolicka przejawiała się często w sposób bardzo gwałtowny, 
namiętny, że stanowiła ona siłę polityczną dużej wagi.

W porównaniu z antykatolicką opinią opinia katolicka była o wiele 
słabsza. Poza klerem reprezentowały ją wszystkie warstwy katolickiej 
ludności. Pod tym względem istnieje zupełne podobieństwo do opinii 
antyklerykalnej. Wystarczy wspomnieć na tym miejscu o omawianych wy
żej wpływach księży katolickich wśród chłopów, by stwierdzić — nie bez 
pewnej dozy hipotetyczności — że nawet do nich docierała i przez nich 
była reprezentowana polityczna opinia katolicka. Ciekawych danych do 
kwestii zasięgu opinii klerykalnej wśród poszczególnych grup ludności 
dostarcza wspomniane już pismo katolików wrocławskich do nadprezyden- 
ta we Wrocławiu z prośbą o przeciwdziałanie incydentom antykatolickim. 
Pismo to zostało podpisane przez 107 katolików wrocławskich; zde
cydowaną większość wśród nich stanowią rzemieślnicy, poważna grupa 
to drobni kupcy, właściciele piekarni, restauracji, mniej jest właścicieli ka
mienic, jest kilku nauczycieli, szereg drobnych urzędników, kilku urzędni
ków kurii wrocławskiej i katedry. Rzecz charakterystyczna, nie ma 
wśród nich przedstawicieli wielkiej burżuazji, a także najuboższych 
warstw ludności. Z punktu widzenia zawodowego cała ta 107-osobowa 
grupa przedstawia się dość mozaikowato.

Liczba katolików na Śląsku, zwłaszcza na Dolnym, w porównaniu 
z ewangelikami była daleko mniejsza, co obok innych czynników decydo
wało, że katolicka opinia publiczna była o wiele słabsza w porównaniu 
z antykatolicką opinią. Tę je j słabość powiększał sam sposób zachowania 
się, je j postawa, sposób działania z je j strony. Niewątpliwie krępującą dla 
je j zachowania się okolicznością był fakt, że działała w państwie pruskim, 
ale z drugiej strony stwierdzić trzeba, że zasadę legalności podkreślała ona 
w sposób zbyt przesadny. Na wystąpienia, incydenty antykatolickie opinia 
katolicka odpowiedziała prośbami i żądaniami skierowanymi do władz, 
żądając położenia im kresu i ukarania winnych. Katolicy wrocławscy 
prosili nadprezydenta wrocławskiego o „opublikowanie w urzędowych 
i powiatowych dziennikach ostrzeżenia przeciw dalszemu rozszerzaniu 
bezpodstawnych podejrzeń ewentualnie zamieszczenie naszego protestu 
oraz o obronę nas przez odpowiednią instrukcję do Jego Wysokości orga
nów administracyjnych...“ 44 Z takimi i tym podobnymi żądaniami do 
władz wystąpiła kuria wrocławska oraz „Breslauer Hausbiätter“. z tą 
różnicą, że były one sformułowane w sposób bardziej kategoryczny. 
Biskup Förster w liście do królowej Augusty pisał w tonie stanowczym: 
„w związku z obecnymi wypadkami staję w obronie kleru mojej diecezji 
i twierdzę ... ze spokojnym sercem: jest on wolny od wszelkiej winy“. 
Wprawdzie Förster przyznawał, że mogły się zdarzyć wypadki „niemądre

44 Zob. przyp. 41.



go działania“ wśród księży, ale stanowczo zaprzeczał, jakoby księża sym
patyzowali z Austrią, potępiał ostro enuncjacje „Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung“ i „Kreuzzeitung“, które wojnie 1866 r. przypisywały charakter 
wojny religijnej. Wszystkie te stanowcze stwierdzenia biskupa miały 
wszędzie na celu jedynie nakłonienie władz pruskich, by wzięły w obronę 
katolików przed atakami ze strony protestantów, by położyły kres doko
nywanym przez nich incydentom antykatolickim. Förster odnosił się 
z sympatią do Austrii, a w każdym razie niechętnie odnosił się do Prus 
jako państwa protestanckiego 45.

Sympatie jednak proaustriackie i antypatie polityczne wobec Prus 
w 1866 r. ze strony wyższych i bardziej wpływowych sfer opinii klery- 
kalnej objawiały się jako bierne, nie objawiane na zewnątrz tendencje, 
w jakiś absolutny sposób zakonspirowane. Dla przeciwnych je j sfer opinii 
publicznej tendencje te były wyczuwalne, i to tym łatwiej, że wśród 
niższych grup opinii klerykalnej znajdowały zupełnie wyraźny zewnętrzny 
wyraz. Od tych zewnętrznych objawów sympatii i antypatii politycznych 
wyższe sfery opinii klerykalnej odwracały się. Wprawdzie nie potępiały 
ich, ale też nie udzielały im swego poparcia.

Zarówno rozmiarami, jak też aktywnością oraz różnorodnością działa
nia opinia antyklerykalna posiadała ogromną przewagę nad opinią kle- 
rykalną, dominowała nad nią. Wynika stąd problem, czy opinia antykle
rykalna była tylko rezultatem istnienia nastrojów klerykalnych jako je j 
przeciwstawienie, czy też była zjawiskiem samodzielnym. Najpoważniejszą 
je j część stanowiła opinia liberalna, której samodzielność jest zupełnie 
oczywista i nie ma potrzeby je j dowodzić. Ale opinia liberalna stanowiła 
tylko część opinii antykatolickiej. Pozostała je j część przejawiała się wy
łącznie lub prawie wyłącznie jako antyklerykalne zjawisko. Mimo to, 
jak się zdaje, i ta je j część była w dużym stopniu samodzielnym zja
wiskiem politycznym. Je j niechęć do katolików na Śląsku z pewnością wy
rażała niechęć do katolickiej Austrii, a to stanowiło wyraz je j własnego, 
samodzielnego stanowiska politycznego.

W związku z tym pozostaje jeszcze zagadnienie różnicy wyznaniowej. 
Zaznaczała się ona, jak się zdaje, wyraźnie wśród niższych warstw spo
łecznych. Wprawdzie te różnice wyznaniowe nie przejawiały się może 
tak wyraźnie w praktyce życia społecznego jako samodzielne wyznaniowe 
zjawisko, potęgowały się jednak, gdy łączyły się z innymi sprawami o świec
kim zupełnie charakterze; w r. 1866 zaznaczyło się to szczególnie wyraźnie, 
gdyż różnica wyznaniowa pokrywała się z różnicą w orientacjach politycz
nych, różnica wyznaniowa w dużym stopniu te orientacje polityczne 
określała. Wynikałoby z tego, że jeżeli np. „Breslauer Hausblätter“ czy

45 Förster do królowej Augusty, 8 VI 1866, Archiwum Archidiecezjalne we Wro
cławiu, Akta biskupów, K riegsja h r  1866, I A 22 a 22.



nawet późniejszy „Katolik“ Miarki określają swego politycznego prze
ciwnika mianem ewangelika czy protestanta, nie jest to tak nieuzasadnione, 
jakby się mogło wydawać. Oczywiście, nie jest to całkowicie słuszne i cał
kowicie uzasadnione już choćby z tego względu, że przeciwnikami opinii 
klerykalnej byli liberałowie.

Stanowisko biurokracji pruskiej zarówno wobec opinii klerykalnej, 
jak też antyklerykalnej było mimo swej jednoznaczności dość skompliko
wane. Jednoznaczność ta zaznaczała się w je j konsekwentnej subiek
tywnie dążności do obrony pruskiej racji stanu. Logiczną konsekwencją 
takiego stanowiska powinno być zwalczanie opinii klerykalnej. Problem 
ulegał skomplikowaniu wskutek tego, że stanowisko polityczne biuro
kracji pruskiej określało nie tylko proste, subiektywnie pozytywne nasta
wienie do Prus, ale także je j biurokratyczne zadanie łagodzenia społecz
nych konfliktów, obowiązek obrony i karania drugich z nakazu litery 
prawa. Właśnie dlatego biurokracja pruska była przeciwna antypruskim 
tendencjom klerykalnym, ale też zwalczała w równej mierze wystąpienia 
antyklerykalne. Było to podyktowane nie tylko przepisami prawnymi, ale 
także dążnością do zapobiegania wszelkim społecznym fermentom, obawą 
przed ich rozszerzaniem się do rozmiarów, których nie mógłby opanować 
biurokratyczny aparat. Właśnie dlatego biurokracja starała się podkreślać 
„patriotyczną“ postawę ludności wszędzie tam, gdzie istniały po temu 
choćby skromne przesłanki 46.

Przy rozpatrywaniu problemu stosunku biurokracji pruskiej do klery
kalnej opinii na Śląsku trzeba przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: 
czym była ta opinia w przekonaniu pruskiej biurokracji, co ona wiedziała 
o je j proaustriackich sympatiach i jak je oceniała. Z góry można powie
dzieć, że informacje, jakimi dysponowała w tej sprawie, były bardzo skąpe, 
niejasne i niepewne. Opierała się bowiem na pogłoskach, podejrzeniach, 
nie bardzo pewnych doniesieniach itp. Typowym tego przykładem jest 
szeroko rozpowszechnione podejrzenie kleru katolickiego o organizowanie 
składek pieniężnych na rzecz Austrii. Wyższe zwłaszcza sfery biurokracji 
pruskiej doskonale zdawały sobie sprawę, że wiele podejrzeń politycznych 
pod adresem kleru katolickiego jest nieuzasadnionych, mimo to panowało 
wśród nich przekonanie o niechętnym jego nastawieniu do Prus, o jego 
sympatiach do Austrii. Landrat dzierżoniowski w sposób kategoryczny 
uznał za nieuzasadnione doniesienia przeciw nielojalności jednego z księży 
katolickich, dodał jednak przy tym, „że wśród katolików w ogóle nie 
panują dobre nastroje“ 47. Zupełnie analogicznie brzmi raport landrata

46 Nadprezydium we Wrocławiu do ministra spraw wewnętrznych, Eulenburga, 
13 V 1866, WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2698.

47 Landrat w Dzierżoniowie — raport, 24 V 1866, WAP Wrocław, Rep. 200, 
Acc. 54/16, nr 2698.



w Nowej Rudzie, który precyzując doniesienia skierowane przeciw księdzu 
Ardeltowi, zaprzeczał, jakoby jego proaustriackie wynurzenia miały fak
tycznie miejsce, twierdził jednak stanowczo, że Ar delt reprezentuje anty- 
pruskie stanowisko 48.

Dla pruskiej biurokracji na Śląsku opinia klerykalna stanowiła poten
cjalną raczej siłę polityczną, będącą w stanie w jakiś decydujący sposób 
zaangażować się w ścieraniu się różnych tendencji politycznych w momen
cie dla tej opinii najbardziej dogodnym. Możliwość przekształcenia się tej 
siły potencjalnej w aktywny czynnik polityczny była dla biurokracji 
pruskiej tylko ewentualnością, której obawiała się w każdej chwili. 
I jeżeli działała ona przeciw niej, to tylko jako przeciw ewentualnej sile, 
jakkolwiek w je j przekonaniu poważnej, istotnej. Z tego punktu widzenia 
pewne objawy walki z opinią klerykalną ze strony władz pruskich miały 
charakter prewencyjny, zapobiegawczy. Stanowisko to określało w sposób 
bardzo istotny metody walki z opinią klerykalną.

U podstaw tych metod leżały dwie zasady: energiczne i szybkie likwi
dowanie oczywistych przejawów proaustriackiej i antypruskiej opinii 
klerykalnej wszędzie tam, gdziekolwiek mogła się ona pojawić, oraz 
dążenie do tego, by z przejawów politycznego klerykalizmu nie czynić 
rozgłosu, nie rozpowszechniać ich i nie stwarzać z nich zjawiska o po
wszechnym zasięgu i większym politycznym znaczeniu. Wyrazem tej po
dwójnej taktyki było szpiegowanie podejrzanych księży, gromadzenie 
przeciw nim dowodów obciążających, w wypadkach zaś bardziej oczywis
tych wszczynanie otwartego postępowania dowodowego. Decydowano się 
jednak na to tylko w ostateczności i postępowano przy tym z największą 
ostrożnością. Jeżeli w trakcie postępowania dowodowego można było prze
konać się, że oskarżony zostanie uwolniony, starano się zawczasu postępo
wanie umorzyć. Miało to na celu nienaruszanie powagi i autorytetu władz, 
a także niedopuszczanie do rozszerzania się przekonania, że władze wy
stępują przeciw katolicyzmowi. Wymownym tego przykładem jest wypo
wiedź ministra Miihlera w sprawie księdza Dierschkego, a także nadpre- 
zydenta Schleinitza; ten ostatni stwierdzał, że z punktu widzenia interesu 
państwowego tylko wtedy uważa za pożądane wniesienie oskarżenia 
przeciw Dierschkemu, jeżeli istnieje pewność wyroku skazującego 49.

Wysoka ocena opinii klerykalnej przez władze pruskie na Śląsku 
nawet jako potencjalnej siły wypływała z oceny działalności czasopism 
katolickich: „Schlesisches Kirchenblatt“, a przede wszystkim „Breslauer

48 Raport, 13 V 1866; zob. przyp. 20.
49 Miihler do Schleinitza, 13 II 1867; Nadprezydium we Wrocławiu do landrata 

w Jaworze 16 II 1867, WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2698.



Hausblätter“. Pisma te w przekonaniu władz przyczyniły się w wybitnym 
stopniu do wzniecenia fermentu przez szerzenie wyznaniowego konfliktu 50. 
Prezydent policji we Wrocławiu stwierdzał, że „Breslauer' Hausblätter“ 
„od początku konfliktu z Austrią nie zamieściły niczego przyjaznego i lo
jalnego Prusom i przyczyniły się w wysokim stopniu do zakłócenia wy
znaniowego spokoju“ 51. Warto podkreślić, iż w wypowiedziach tego typu 
moment wyznaniowy bardzo wyraźnie łączą ich autorowie z tendencją 
polityczną. Dowodzi to, że władze pruskie czynniki te traktowały w ścisłej 
ze sobą łączności.

Wysoka aktywność polityczna, zwłaszcza ze strony „Breslauer Haus
blätter“, stwarzała wśród władz pruskich przekonanie, że w całej rozcią
głości rozbudzona opinia klerykalna może stać się trudnym do opanowania 
zjawiskiem. Dlatego władze pruskie nie tylko starały się nie drażnić jej 
ze swej strony — o ile było to z je j stanowiska możliwe — ale też broniły 
.katolików przed atakami ze strony antykatolickiej opinii. Sprawcy incy
dentów antykatolickich byli dość energicznie ujmowani i karani przez 
sądy pruskie. Energiczniejsze kroki władz pruskich w tym kierunku roz
poczęły się zwłaszcza po wniesieniu skarg i zażaleń w tej sprawie przez 
kurię wrocławską oraz wrocławskich katolików. Zwrócenie się o obronę do 
władz pruskich było przez nie uznane za dowód legalności i lojalności. 
Było to dla władz pruskich tym wygodniejsze, że opinia klerykalna, od
dając się pod ich obronę, w tym mniejszym stopniu mogła występować 
wobec nich jako samodzielna siła polityczna.

Wspomniana wyżej praktyka umarzania przez władze pruskie spraw 
przeciw katolikom była podyktowana nie tylko względami powagi i au
torytetu rządów pruskich oraz dbałością o to, by ruch klerykalny nie stał 
się zjawiskiem o szerszym znaczeniu politycznym, miało to na celu 
także wytworzenie wśród antyklerykalnej opinii przekonania, że jej wystą
pienia przeciw katolikom są bezpodstawne. Wystąpienia te władze pruskie 
traktowały na równi z politycznymi wystąpieniami katolickimi, z tą róż
nicą, że zwalczały je energiczniej, gdyż przybierały one szersze rozmiary 52. 
Te ogólne tendencje władz pruskich w sposób bardzo przejrzysty charakte
ryzuje pismo Prowincjonalnego Kolegium Szkolnego we Wrocławiu do 
kierownik szkoły w Oleśnie, w którym potępia się antykatolickie wystą
pienia jednego z tamtejszych nauczycieli na łamach miejscowego czaso

50 Schleinitz do Mühlera, 21 VIII 1866, WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, 
nr 2698.

51 Prezydent policji we Wrocławiu do Schleinitza, 19 VII 1866, WAP Wrocław, 
Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2698.

52 Okólnik nadprezydenta we Wrocławiu, 23 VII 1866; pisma prokuratury 
W Brzegu, 28 VII 1866; wyrok przeciw Augustowi Schön, 6 IX  1866, WAP Wrocław, 
Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2698.



pisma53. W podobnym sensie wypowiadał się nadprezydent wrocławski, 
który stwierdzał, że „tym energiczniej należy w moim przekonaniu prze
ciwdziałać rozszerzaniu bezpodstawnych podejrzeń przeciw duchowieństwu 
katolickiemu, iż rozmaitego rodzaju oskarżenia podnoszone przeciw jego 
patriotyzmowi są całkowicie wzięte z powietrza...“ 54 Na innym miejscu 
nadprezydent wrocławski precyzuje ściślej tę swoją myśl. Omawiając 
proaustriackie nastroje wśród kleru katolickiego na Śląsku stwierdza, „że 
ten i ów kapłan katolicki może w rzeczywistości myśleć w ten sposób, ale 
nie objawia się to publicznie i dlatego nie ma powodu wysuwać podejrzeń 
politycznych pod ich adresem“ 55. Podobne wypowiedzi władz pruskich nie 
należą do odosobnionych. Są one świadectwem traktowania przez nie opi
nii antyklerykalnej jako czynnika zwiększającego ferment społeczny. 
Dlatego tym energiczniej przeciw nim występowały. Ogólnie zatem można 
powiedzieć, że władze pruskie, występując przeciw wystąpieniom antyka
tolickim w obronie katolików, a zwłaszcza katolickiego duchowieństwa, 
przeciwdziałały przez to przekształceniu się katolickiej opinii w większą, 
bardziej wpływową siłę polityczną. Opinia katolicka, starając się zawsze 
być legalną i lojalną, ułatwiła przez to władzom pruskim ich zadanie. Tę 
lojalność i legalność oraz wierność dla króla i rządu pruskiego ze strony 
katolików na Śląsku podkreślał zwłaszcza biskup wrocławski, zwracając 
się do nadprezydenta z prośbą i żądaniem przeciwdziałania wystąpieniom 
i incydentom antykatolickim. Trzeba jednak podkreślić, że było to tylko 
taktycznym argumentem, obliczonym na poparcie własnego żądania, nie 
oznaczało wcale szczerego, politycznego wyznania wiary, jakkolwiek 
biskup nie bez dumy podkreśla wystąpienia przeciw niemu ze strony 
austriackiej, a zwłaszcza wiedeńskiej prasy. Dowodzi tego także ocena 
„Breslauer Hausblätter“ dana przez biskupa, która różniła się od oceny 
władz pruskich, pełnej podejrzeń i zastrzeżeń politycznych. Biskup na
tomiast w swoim memorandum podkreślał, że „Dr Wick, redaktor »Bres
lauer Hausblätter«, jest równie wiernym sługą państwa, jak i Kościoła. 
W jednym i drugim wypadku występuje on po stronie prawa i prawdy 
w sposób otwarty i uczciwy, jakkolwiek nieco ostry“ 56.

53 Pismo Königl. Provinzial Sćhul-K ollegium , 8 X  1866, WAP Wrocław, Rep. 200, 
Acc. 54/16, nr 2698.

54 Nadprezydent wrocławski do 6. komendy żandarmerii we Wrocławiu, 20 VI 
1866, WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2698.

55 Nadprezydent wrocławski do biskupa Miihlera, 21 VIII 1866, WAP Wrocław, 
Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2698.

56 Memorandum biskupa wrocławskiego do nadprezydenta we Wrocławiu, 14 VII 
1866, WAP Wrocław, Rep. 200, Acc. 54/16, nr 2698.


