
ŚLĄSKIE PIELGRZYMKI DO CZĘSTOCHOWY 
W XVIII WIEKU

,,Je laisse a chacun la liberte de penser a sa guise“ 
oświadczył Fryderyk II w liście do d‘Alemberta 
z 8. IX. 1872. Filozof, dla którego najwyższym do
brem była kultura, uważał, że stoi ponad religiami, 
znajdującymi swoich wyznawców wśród zabobonnych 
ludzi. Za najważniejszy cel w swoim życiu uważał do
bro państwa, którego głową myślącą i kierującą był 
on sam na swoim monarszym stanowisku. W stosunku 
Fryderyka II do Kościoła katolickiego dominuje po
garda i lekceważenie. Jest w tym trochę nienawiści 
odziedziczonej po pokoleniach protenstanckich w ład
ców, jest więcej poczucia kierownika państwa prze- 
ważająco protestanckiego. Pogarda i nienawiść nie 
miały jednak wpływu na czyny — w nich kierował się 
chłodnym rozeznaniem racjonalnej wartości. To też 
niechęć do katolicyzmu nie przeszkadzała mu ani tro 
chę używać jego wpływów, gdzie się dało, dla dobra 
państwa. Miało to miejsce na przykład na Śląsku.

W chwili wkraczania na niziny nadodrzańskie sze
regów pruskich kraj był po większej części polski 
i polskie też było w dużej mierze duchowieństwo. 
W r. 1764 m inister dla Śląska znalazł na terenie roz
ległych powiatów bytomskiego i pszczyńskiego raptem 
dwóch księży, jako tako rozumiejących po niemiecku. 
Rezultatem tego był nakaz, zresztą niezbyt skuteczny, 
nauczenia się w ciągu roku języka urzędowego pod 
grozą utraty urzędu. Poprzednio stanowisko wobec 
języka polskiego było dość tolerancyjne, a nawet wiele 
zarządzeń dla celów ściśle praktycznych tłumaczono 
na język polski. Polityka Fryderyka II była więc dwu
torowa: tolerancja ale i germanizacja. Kościół miał



tu służyć jako jedno z narzędzi. W tym celu starał 
się Fryderyk o uzyskanie zwierzchności nad katolika
mi, aby wpływać niezależnie od władzy papieskiej za 
pomocą własnej adm inistracji na sprawy Kościoła na 
Śląsku. W dużym stopniu chodziło mu zresztą o wy
kluczenie wpływów Austrii, której niedawno ŚLąsk 
wydarł. Ponieważ zaś katolicy a szczególnie ducho
wieństwo często ciążyło ku katolickiemu Wiedniowi, 
rozporządzeniem gabinetowym z 11. X. 1741 nakazał 
obsadzanie stanow isk. burmistrzów, syndyków i in 
nych na Śląsku wg pewnego klucza ilościowego przez 
protestantów. O polityce 1) odseparowywania Śląska 
od zagranicy i 2) zapewniania na jego terenie po
ważnych wpływów protestantom świadczy szereg in 
nych kroków.

Na skrzyżowaniu stosunku do katolicyzmu i do 
polskości znajduje się zagadnienie pielgrzymek poza 
granice kraju. Stosunek do katolicyzmu wchodzi w ra 
chubę, bo duchowieństwo miało tym pielgrzymkom 
przeciwdziałać. Stosunek do Polaków był ważny, bo 
chodziło tu głównie o polską ludność Górnego Śląska, 
a miejscem pielgrzymek była Częstochowa. O pogar
dzie Fryderyka II dla „liederliches Zug“ i ^brzydkie
go narodu11 pisano już sporo (Zimmermann, Konop
czyński). Wyłączał z niej tylko jednostki (Skórzew- 
ska, Krasicki) i czasami w chwilach potrzeby pewne 
grupy społeczne (drobna szlachta) lub wojsko (kon
nica). Poza tym ,,Polacy są próżni i wyniośli w szczę
ściu, poniżający się w nieszczęściu11; 1) konfederatów 
barskich zohydził w La guere de Confederes, a wszyst
kich chętnieby wywiódł od małpy.

Nie zdolni do niczego poza podłością, państ,wo 
swoje oparli na anarchii, to też powinni być wdzięcz
ni Hohenzollernowi, że łaskawie raczy ich przyjąć 
pod swoje opiekuńcze skrzydła. Zresztą, jeśli idzie 
o Śląsk, wątpić należy, czy zdawano sobie w XVIII w. 
sprawę z jego charakteru narodowego. Przecież je 
szcze sto lat potem cieszono się z tamtejszych ,,Preus- 
sen polnischer Zunge“, co chętnie walczą za króla pod

-1) Z i m m e r m a n n  Ka.z, Fryderyk Wielki i jego kolo
nizacja rolna na ziemiach polskich. T. I, str. 221.



Sadową i Sedanem. W  każdym razie niemiło uderzyły7 
króla wiadomości o kontaktach tej ludności z zagra
nicą.

Pielgrzymki do Częstochowy miały już za sobą w ie
kową przeszłość. Zwycięsko ostały się w XVII w. ry
walizacji obrazu NMP, zainstalowanego przez Jezui
tów w Piekarach, i corocznie ściągały grupy ludności 
Górnego Śląska ku Po lsce.2)

Po zajęciu Śląska przez Prusy rząd szybko zainte
resował' się tą sprawą i starał się pielgrzymkom prze
ciwstawić. Sprawozdanie ministra Massowa z 27, X. 
1754 3) nosi znamienny tytuł ,,Ob nicht die W allfahr- 
ten ausser Landes zu verbieten seien?“ . Jeszcze cie-. 
kawsze są motywy, jakimi kieruje się Massow, pro
ponując zakaz pielgrzymek ,,naoh denen Gnaden-Bil- 
dern in Pohlen und sonderlich nach Gzenstachow“ . 
A mianowicie ,,dieses nun giebt Gelegenheit, dass 
verschiedene Leute, welchen die in Pohlen iiblichę Li- 
berte gefallet, sich debauchiren lassen, wenigstens wird 
dadurch viel Geld ausser Landes geschleppet, welches 
sonst im Lande consumiret w urde“ . Zdanie to dosko
nale charakteryzuje politykę rządu w całej tej spra
wie i powody wszystkich późniejszych kroków. Z jed 
nej strony obawa przed wolnością, która może wabić 
ludzi z kraju, zamienionego w jedne, wielkie koszary, 
z drugiej niesłychana chciwość władcy, który zarzu
cał Polskę milionami fałszywej monety, a dla zyska
nia nowego źródła dochodu nie cofał się przed n i
czym, powodowały, że na powyższym raporcie, który 
kończy się wnioskiem o wydanie zakazu pielgrzy
mek, radca gabinetu Eichel, dopisuje ustną rezolu
cję króla ,,Ist ganz rech t!“ . Zgodę swoją wyraziły 
również władze kościelne, gdyż Massow uzgodnił je 
szcze poprzednio całą sprawę z biskupem wrocław
skim, ks. Schaffgotschem.

Już w parę dni potem, 1. XI. 1754, 4) wychodzi 
z kancelarii królewskiej pismo do ks. Scbaffgotscha, 
na końcu którego zaznaczono, że jeśli ,,nicht nur un-

2) G r i i n h a g e n ,  Geschichte Schlesiens. T. II, sir. 375.
3) L e h m a n n  Max,  Preussen und die katholische Kirche. 

T. III, str. 528, nr. 593.
4) Ibid, T. III, str. 530—i, nr. 596.



ter solchen Schein die mehreste derer dahin wallfah- 
renden schlesischen Leute sich zu allerhand Debau- 
ches, Lastern und zu einerungeziemenden Freiheit 
verleiten lassen, sondern auch dadurch vieles Geld 
ausserhalb Landes schleppen und unnothiger Weise 
depensiren, mithin die anfanglich gut gemeinte In- 
tention davon missbrauchen und sich und die ihrigen 
in Ruin setzen“ , poleca biskupowi pouczyć podległe 
mu duchowieństwo, aby zapobiegało dalszym tego ro 
dzaju pielgrzymkom. Rezultatem jest pismo ks. 
Schaffgotscha, który zapewnia, że w myśl rozkazu 
uczyni wszystko, aby pielgrzymki do Częstochowy 
ustały. Charakterystycznym jest więc, że Fryderyk 
posługuje się w tym wypadku duchowieństwem, co 
jest zresztą zrozumiałe ze względu na bliskie konta
kty z ludnością i duży autorytet.

Niewielki skutek musiały odnieść te zarządzenia, 
skoro w parę lat później czytamy w okólniku w ro
cławskiej Kriegs- und Domanenkammer do wszyst
kich Land- und Steuerrathe (19. VI. 1764), 5) że 
mimo wszelkich zakazów pielgrzymki trw ają w dal
szym ciągu. Tym razem ustanowiono surowe kary 50, 
100 a nawet więcej dukatów, w razie recedywy •— 
karę czterotygodniowej twierdzy. Aby skuteczniej za
pewnić wykonywanie zarządzenia, nakazano pilnowa
nie granicy przez wojska, trzymane tam dla ochrony 
celnej, a każdemu denuncjantowi obiecano jedną 
czwartą część kary pieniężnej jako nagrodę. Opubli
kowanie zarządzenia miało nastąpić zarówno za po
średnictwem organów rządowych, jak i duchowień
stwa. Polecono także Generalnemu W ikariatowi 
i dziekanom diecezyj praskiej, ołomunieckiej i k ra 
kowskiej (których skrawki leżały w granicach p ru 
skiego Śląska), aby nakazali opublikowanie analogicz
nego zarządzenia podległym im proboszczom i kla
sztorom.

I znowu wszystko wskazuje na to, że w praktyce 
zakazy te były wielokrotnie łamane. Niedość bo
wiem, że w rok później trzeba było je ponowić i za
ostrzyć (30. IV. 1765), 6) ale wiemy także o konkre-



tiiych wypadkach pielgrzymek do Częstochowy. Tak 
np. akty z r. 1782 7 *) rzucają jasne światło na panu
jące stosunki. Jeden ze strażników pogranicznych, Jo- 
hann Benedictus Vundler, zwabiony obiecaną nagrodą 
zadenuncjował całą grupę mieszkańców okolic Byto
mia, którzy wybierali się do Częstochowy. Z Mikulczyc 
wśród 14 zadenuncjowanych widzimy nawet żołnierza, 
Józefa Schmoika, fizyliera z kompanii kpt. Lilienfelsa, 
pułku ks. Henryka. Niektórzy z „przestępców14 okre
ślani są jako Niemcy (Simon Grzegursch, ein Deutsch- 
G artner). Obok mieszkańców Mikulczyc wybierało się 
do Częstochowy 7 osób z Rudy, 9 z Zabrza i 3 z So
śnicy. Przeważają kobiety (23 na 33 osoby), a spo
łecznie poza wspomnianym żołnierzem są to rzemieśl
nicy i rolnicy, zarówno posiadający ziemię, jak i ko
mornicy i robotnicy dniówkowi. Powodem podjęcia 
pielgrzymki są przeważnie śluby, poczynione w chwi
lach ciężkich niedomagań, niektórzy spodziewają się 
dopiero wyleczenia. Jedno z nich dodaje, że Matka 
Boska Częstochowska słynie z cudów liczniejszych 
i większych niż śląska. Wreszcie, co ciekawe, szereg 
osób dodaje, że ponieważ w tym roku proboszcz nie 
odczytywał z ambony zakazu pielgrzymek, powzięto 
mniemanie, że może został on zniesiony i prędko zor
ganizowano pielgrzymkę. A więc wystarczył fakt, że 
w jakieś parafii, proboszcz z tych czy innych wzglę
dów, może przez zapomnienie, nie ponowił w ciągu 
roku zakazu, aby zaraz kilkadziesiąt osób ruszało 
w drogę. To też trzeba było zakazy ciągle przypomi
nać, a obok nich pilnować granicę, aby ktoś nie za
mieniał w Polsce pruskich talarów na wolność, o którą 
przecież nawet nad Wisłą nie było łatwo.

Gdy cały powyższy raport (z 11. X. 1782) magi
stratu w Tarnowskich Górach dotarł do Wrocławia, 
królewska Kriegs- und Domanenkammer wysłała pismo 
(27. VI.) do dziekanatu bytomskiego (Mikulczyce po
dlegały diecezji krakowskiej), aby napomniał probo
szcza mikulczyckiego i przypilnował dalszego obwie
szczenia zakazu; zawiadomiono jednocześnie o wypad

7) Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, rkps I D 8/h.
Na dokument zwrócił mi uwagę prof. Czapliński.



ku wrocławski Generalny W ikariat, prawdopodobnie 
aby przestrzec przed podobnymi niedopatrzeniami.

Tak więc w okresie, kiedy nikt nie myślał poważ
niej o możliwości powrotu Śląska do Polski, polscy 
mieszkańcy Górnego Śląska utrzymywali stosunki 
z ziemiami polskimi, a granica, obstawiona frydery- 
kowskimi żołnierzami nie była dla nich bynajmniej za
porą nie do przebycia.
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