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LIST GOŃCZY ZA HERCENEM NA SLĄSKU

Związek Hercena z polskim ruchem narodowowyzwoleńczym szcze
gólnie mocno uwidacznia się w okresie poprzedzającym wybuch powstania 
styczniowego, kiedy to nawiązuje on bezpośrednią współpracę z przedsta
wicielami polskich rewolucyjnych organizacji. Warto przypomnieć m. in., 
że Her cen był wielkim przyjacielem polskiego socjalisty utopijnego, 
Worcella, i gdy zmarł ów ideolog Gromady Grudziąż, wśród tych, którzy 
nieśli jego trumnę, znaleźli się trzej Rosjanie: Hercen, jego syn i Ogariow. 
Polską inteligencję demokratyczną uważał za sojusznika w walce o sze
rokie perspektywy postępu ludowego i prawa narodów do stanowienia
0 swym losie, dlatego też nie wahał się krytykować je j tradycjonalistycz- 
nych obciążeń ideowych oraz przestrzegać przed przedwczesnym zrywem 
powstańczym w warunkach niedostatecznej aktywności i konsolidacji 
rewolucyjnego ruchu rosyjskiego * i.

W końcu września 1862 r. przybyli do Londynu jako przedstawiciele 
polskiego Komitetu Centralnego Narodowego Zygmunt Padlewski i Aga- 
ton Giller dla przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z Hercenem
1 Ogariowem na temat współpracy polskich organizacji powstańczych 
z rosyjskimi rewolucyjnymi kołami. Doniosłym rezultatem tych rozmów 
stało się ogłoszenie na łamach „Kołokoła“ w dniu 1 X  1862 r. listu Ko
mitetu Centralnego ujmującego program polskiego ruchu wyzwoleń
czego 2. Dokument ten, na którego ostateczną redakcję wpłynęły dyskusje 
z Hercenem, posiadał wielkie znaczenie dla utrwalenia sojuszu rewolu
cyjnej Polski z rewolucyjną Rosją.

Po rozmowach w Londynie Padlewski zaopatrzony w list polecający 
Hercena wyjechał do Petersburga w celu nawiązania ściślejszych kontak
tów z rosyjskim rewolucyjnym Komitetem Centralnym organizacji Zie
mia i Wolność. Dnia 5 XII 1862 r. w wyniku rozmów podpisano konwencję

1 J. E i s b e r g ,  H ercen. Zycie i tw órczość, Warszawa 1955, s. 443—444.
1 Istorija  Polszi, t. II, Akademija Nauk SSSR, Moskwa 1955, s. 122.



między obiema kierowniczymi organizacjami, akt ten potwierdzał ideolo
giczną platformę przymierza polsko-rosyjskiego ukształtowaną w lon
dyńskich spotkaniach z Hercenem 3.

W grudniu tego samego roku przybywa Padlewski znów do Londynu. 
Upewnia on Hercena, że jeśli zamierzony przez władze carskie projekt 
bestialskiej branki młodzieży polskiej dojdzie do skutku, to powstanie 
wybuchnie z niepowstrzymaną siłą.

Z tych właśnie gorących miesięcy poprzedzających zbrojny zryw na
rodu polskiego w styczniu 1863 r. zachował się ciekawy dokument świad
czący o aktywnym współdziałaniu rosyjskiego rewolucyjnego demokraty 
Hercena z polskim ruchem rewolucyjnym. Echo tej współpracy dotarło aż 
na Śląsk i znalazło swój wyraz w liście gończym policji niemieckiej za 
redaktorem „Kołokoła“ (WAP Wrocław, Oberpräsidium, Rep. 200. Acc. 
54/16 2556). Dobrze poinformowane władze pruskie, ściśle współdziała
jące z policją carską w tępieniu emisariuszy, konspiratorów i działaczy 
politycznych, zastawiły tym razem sieć na grubą rybę; na szczęście połów 
się nie udał, gdyż — jak można sądzić — Her cen wolał się raczej kontak
tować w tym pełnym napięcia okresie z przedstawicielami „czerwonych“ 
w bezpiecznym Londynie, niż ryzykować spotkania w jaskini lwa. Oto 
dokument:

Nach einer mir gewordenen Mitteilung, welche aus guter Quelle zu kommen 
scheint, beabsichtigt der bekannte Hertzen sich in kürzem nach Berlin und von 
hier aus nach der polnischen Grenze zu begeben, um hier mit den Häuptern 
der revolutionären Partei in Kommunikation zu treten. Ew. Excellenz ersuche 
ich ergebenst, auf denselben vigilieren zu lassen, ihn vorkommenden Falles 
zu verhaften und mir hiervon ungesäumt Anzeige zu machen.

Berlin, den 12. November 1862. Der Minister des Innern, (gez.) v. Jagow.

An den Königlichen Wirklichen Geheimen Rat und Ober-Präsidenten Herrn 
Freiherrn von Schleinitz Excellenz zu Breslau C. B. 1457.

Abschrift teile ich den Herren Landräten zur gefälligen Kenntnisnahme mit 
dem ergebenen Ersuchen mit, die polizeilichen Organe hiernach unter Vermei
dung jeder Veröffentlichung mit entsprechender Anweisung zu versehen und im 
Falle der Verhaftung des b. Hertzen mir sofort Anzeige zu machen.

Breslau, den 14. November 1862. Der Königliche Wirkliche Geheime Rat und 
Ober-Präsident der Provinz Schlesien. Schleinitz.

An sämmtliche Herren Landräte der Provinz.

3 Ibid., s. 124.


