
„TELEGRAF GÓRNO-SLĄSKI“
Kartka z dziejów prasy polskiej na Śląsku

Obraz odrodzenia narodowego na Górnym Śląsku w okresie 
Wiosny Ludów zwykło się poddawać popularnemu uproszczeniu: 
przyjm uje się istnienie jednego zasadniczego nurtu walki o język 
i prawa narodowe, wiążąc z nim nazwiska Lompy, ks. Szafranka, 
Józefa Łepkowskiego i in. Zasadnicza jednolitość tego nurtu ma 
wypływać z faktu, że walka polityczna miała u swych podstaw spo
łeczno-gospodarczy podział ówczesnej ludności Górnego Śląska na 
polskie chłopstwo, proletariat i dużą część drobnego mieszczaństwa 
oraz niemieckich właścicieli ziemskich, przemysłowych i urzęd
ników.

Ta jedność jest wszakże tylko pozorna. Postawienie na czele 
wszystkich programów politycznych polskich ugrupowań na Gór
nym Śląsku walki o język polski, to fakt niewątpliwy, ale kryły się 
za tym poważne różnice poglądów na sprawy społeczne, gospodar
cze, polityczno-ustrojowe i religijne.

Śląsk znajdował się w większości swego terytorium w grani
cach państwa pruskiego i to miało znaczenie zasadnicze dla kształ
towania się tam stosunków w połowie XIX w. Rewolucja marcowa 
1848 roku szybko straciła swą ostrość. Fiasko rewolucji na ziemiach 
czysto polskich, zawiedzione nadzieje na wojnę rosyjsko-pruską 
przekreślały możliwości włączenia Śląska do rewolucyjnych planów 
galicyjsko-wielkopolskich. W tej sytuacji działacze polscy na Śląsku 
zmuszeni byli dostroić swoją politykę do sytuacji w państwie prus
kim. I na tym właśnie punkcie doszło do zróżnicowania w łonie pol
skiego ruchu na Śląsku.

W warunkach wytworzonych ogólną sytuacją w Niemczech po
słowie polscy ze Śląska w obu niemieckich parlamentach zaprezen
towali zbliżone nieco stanowisko. Jedyny Polak we Frankfurcie, 
chłop Krystian Minkus spod Olesna, należał do skrajnie radykal
nego skrzydła. Mniej radykalną postawę wykazali górnośląscy po-



słowie polscy w Berlinie z ks. Szafrankiem na czele, choć wszyscy 
bez w yjątku należeli do lewicy. Odpowiadało to stanowi rzeczy 
w najważniejszym polskim ośrodku na Górnym Śląsku, jakim był 
Bytom, gdzie w Klubie Narodowym zasiadali obok siebie ziemianin 
Kosicki, krakowski literat Łepkowski, nauczyciel Smółka i działacz 
robotniczy Rzychoń. Organem ich był „Dziennik Górnośląski"1), 
pismo o programie dość eklektycznym, najbardziej wszakże postę
powe z ówczesnych polsko-śląskich gazet i ostro występujące 
o prawa narodowe na Śląsku. „Dziennik" upadł, gdy załamała się 
umiarkowana 2) liberalna opozycja pruska, na której pomoc liczyli 
działacze bytomscy. Ostatni redaktor „Dziennika" Emanuel Smółka, 
tonujący w czasie swej redakcji dawną bojowość pisma z okresu 
Lepkowskiego, przystał po upadku swego organu do lojalistycznej 
grupy ks. Ficka i Kosickiego. Obóz ks. Ficka, złożony z księży i miej
scowych działaczy katolickich, jak np. drukarz Teodor Heneczek, 
był w czasie istnienia „Dziennika" cichym konkurentem politycz
nym redaktorów bytomskich. Ks. Ficek redagował w Piekarach 
„Tygodnik Katolicki", pismo poświęcone walce z alkoholizmem, oby
czajowości i sprawom religijnym, piszące o polityce bardzo rzadko, 
ale wtedy — w tonie wyraźnie prorządowym.

Siedziby obydwu pism, Bytom i Piekary, należały do najważ
niejszych ośrodków polskich na Górnym Śląsku w owym czasie. Re
dakcja bytomska, bardziej postępową postawą polityczną porusza
jąca polską opinię, była naturalnym  sprzymierzeńcem drzemiących 
na Śląsku sił rewolucyjnych, ujawniających się coraz w różnych 
niepokojach. Piekarska redakcja „Tygodnika Katolickiego" starała 
się propagandą spraw moralnych i „ładu społecznego" neutralizować 
wpływy ośrodka bytomskiego.

Wkrótce przybył nowy ośrodek czasopiśmiennictwa polskiego 
na Śląsku. Dziewiętnaście dni po ukazaniu się pierwszego numeru 
„Tygodnika Katolickiego", 26 października 1848 r. drukarnia Fran- 
ciska Kuhnera w Oleśnie wypuściła pierwszy numer nowego 
pisma polskiego pod nazwą „Telegraf Gómo-Slązki, Tygodnik dla 
polepszenia, wyćwiczenia i wynauczenia ludu".

h Por. artykuł A. Rombowskiego w „Sobótce", 1948, I.
2) Rozróżnienie to konieczne jest dla wyodrębnienia bardziej radykal

nych ugrupowań niemieckich z ogólnego miana demokratów, jakie współcze
sność nadawała wszystkim niemal działaczom postępowym, nazywając zresztą 
przy innych okazjach komunistami lub socjalistami nawet bardziej umiarko
wanych liberałów.



Olesno w roku 1848 zapisało się przede wszystkim zwycięstwem 
ludności polskiej w wyborach do parlamentu frankfurckiego, gdy 
wybrało (tworząc wspólnie z Kluczborkiem jeden okręg wyborczy)a) 
K rystiana Minkusa. Wychodziło tam wówczas u Franciszka Kuh- 
nerta  niemieckie opozycyjne pismo polityczne „Rosenberger-Kreutz- 
burger Telegraph“, wydawane już od roku 1844 3 4). Pismo to, istnie
jące do roku 1850, przejść musiało niemałe kłopoty, skoro nakład 
1100 egzemplarzy z roku 1847 zmalał przez okres Wiosny Ludów 
do 300 egzemplarzy w roku 1850 5). Jak pisze K law itter ,,Im No- 
vember 1848 lauft bei der Regierung eine Anzeige ein, dass ein gleich 
bóswilliger polnischer „Telegraph44 der Landbevolkerung zuganglich 
gemacht werden solle“ 6). Ów polski „Telegraf4, który znany nam 
jest tylko częściowo 7) , drukowano na złożonym półarkuszu, co da
wało numery czterostronnicowe o wymiarach 21 X 28,5 cm. Ma
teriał rozmieszczono w układzie dwuszpaltowym, wyjątkowo zakłó
cała ten porządek posucha materiałowa lub wymogi reklamy i wów
czas poświęcano nawet pół strony dla dwóch czy trzech ogłoszeń, 
przeważnie zalecających wydawnictwa książkowe Kuhnerta. Osobne 
pozycje materiałowe redakcja wyraźnie wyodrębniała tytułami, 
drobniejsze — jak suche komunikaty — gromadząc we wspólnej 
rubryce.

Pierwszy numer „Telegrafu Gómo-Sląskiego“ zawiera informa
cję, że „pismo to wyindze jeden raz w tygodniu, a można je za 7 cze-

3) Popiołek Kazimierz, Polska „Wiosna Ludów" na Górnym Śląsku, 
Poznań-Wrocław 1948, s. 26.

4) Klawitter Willy, Zeitungen u. Zeitschriften Scjilesiens, Wrocław 
1930, s. 167.

5) Klawitter, tamże.
6) Klawitter, tamże.
7) Pismo to znane było dotąd przede wszystkim ze skąpych wzmianek 

w pracach poświęconych historii i prasie śląskiej. Ogrodziński (Dzieje piśmien
nictwa śląskiego, s. 117) przypuszczał, że w roku 1848 ukazało się dziewięć nu
merów „Telegrafu". Posiadanie tych dziewięciu numerów pisma przez nie
miecką Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu stwierdził Klawitter (o. c., 
s. 167), egzemplarz ten jednak nie był zdaje się nigdy w rękach polskich ba
daczy i w czasie wojny zawieruszył się w stosach różnych książek i czaso
pism. Odszukany w roku ubiegłym dzięki staraniom p. mgra Nowosada, znaj
duje się obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Egzemplarz 
obejmuje dziewięć czterostronicowych, we wspólną okładkę oprawionych nu
merów, razem 36 stron o ciągłej paginacji. Są to wszystkie numery „Telegrafu", 
które ukazały się w roku 1848. Cytowana bibliografia Klawittera nie odno
towuje istnienia dalszych numerów.



.skich 6 feników za miesiące Listopad i Grudzień w Drukarni Ole
skiej i Kluczborskiej pociągać," a na stronie ostatniej, że pismo wy
chodzi „nakładem i drukiem u F. K uhnerta w Oleśnie". Anoni
mowy „Redaktor" nigdzie wszakże nie ujawnia swego nazwiska.

Jak w ogóle mało znane jest samo pismo, tak i jego redaktor- 
stwo było przeważnie przedmiotem tylko różnych domysłów. 
W prawdzie ks. Kudera 8) pisał, że „Telegraf" był „redagowany przez 
Józefa Lompę", czemu bliższe czasowo świadectwo daje również ko
respondent „Czasu" krakowskiego w roku 1855 9) (prawdopodobnie 
Józef Łepkowski). Z drugiej wszakże strony sam Lompa w swej 
autobiografii10) o współpracy z różnymi czasopismami do redaktor- 
stw a „Telegrafu" się nie przyznaje, przypisując sobie jednocześnie 
wątpliwe redaktorstwo „Dziennika Górnośląskiego."

Związek Lompy z Olesnem wypływał już choćby z tego, że było 
to jego miasto rodzinne. Tam też, jak sam wyznaje w cytowanej 
autobiografii, był przez dwa lata aplikantem w kancelarii sądu pa- 
trymonialnego; pisze tam również o współpracy piórem z „Rosen- 
berger-K reutzburger Telegraph". Kontakty Lompy z Kuhnertem 
m ają też zapewne starszą historię niż współpraca z „Telegrafem 
Górno-Sląskim". Warto przypomnieć, że przed rokiem 1848 z dru
karni K uhnerta wyszło parę książek Lompy, wśród nich „Historya 
o pięknej i ślachetnej Meluzynie", na której reklamę w „Telegrafie 
Górno-Sląskim" tak odpowiada „Dziennik Górnośląski", do którego 
redakcji Lompa się tak chętnie potem przyznawał:

„... drukarnię Telegraf a prosimy, aby nie ogłaszała obwiesz
czeń o głupiej książce Meluzyna, bo lud z takich książek nic
nie skorzysta, choć je i kupi" n ).
Gdy przeglądamy stronice dziewięciu posiadanych numerów 

„Telegrafu", dostrzegamy, że nazwisko Lompy jest tu  jedynym pod
pisującym artykuły nazwiskiem i że Lompa był nie tylko głównym 
„autorem" „Telegrafu", ale również faktycznym redaktorem tego 
pisma. Można w tych dziewięciu numerach odczytać pewien kon
kretny program, który pismo starało się zrealizować — piórem

8) Ksiądz (Jan Kudera), Dziennikarstwo polskie na Śląsku, Bytom 
1912 s. 16.

9) „Czas“, 162 (20. VII. 1855), „Lud polski i jego siedziby na Szląsku 
pruskim11.

10) „Gwiazdka Cieszyńska", 12 (24. III. 1855); przedruk w „Zaraniu Ślą
skim" 1947, 3, s. 147.

u) „Dziennik Górnośląski", 55 (13. XII. 1848).



Lompy. Trudno przypuścić, by autorem tego programu był sam 
Kuhnert, który traktował przedsięwzięcie wydawnicze z „Telegra
fem Gómo-Sląskim" jako stworzenie pewnego rodzaju polskiej mu
tacji swego pisma niemieckiego w okresie dobrej koniunktury na 
polskie słowo drukowane.

Program materiałowy pisma wy łuszczył w numerze 1. tajem
niczy „Redaktor" pisząc, że „przyszłe Nry tego Telegrafu doniesą 
wam najprzód polityczne wiadomości, to jest doskonałe i obszyme 
okryślanie krajowego i przyjacielskiego stanu. Przitem będą wam 
także wiadomości tyczące się rolnictwa, rzemieślnictwa i handel,
doniesione ......  Najbardziej będziemy do tego celu dążyć, żebyśmy
wam jak najprędzej wiadomość dali, o rozmowach i ustanowieniach 
deputyrowanych naszych w Berlinie i Frankfurcie. Po trzecie będą 
w tern piśmie najnowsze prawa, które dla wieśniaka ważne są, 
umieszczone".

Jak wynika z tego programu, pismo było przeznaczone przede 
wszystkim dla chłopów, potem także dla rzemieślników i drobnych 
kupców, ta baza czytelnicza stanowiła właśnie polską ludność Gór
nego Śląska.

Dobór materiału, jego komentatorskie oświetlenie i tezy publi
cystyczne pisma szły po linii określonego programu politycznego. 
U jego podstaw miała leżeć obrona „uciśnionego rolnika", jego go
spodarczych i społecznych interesów oraz krytyka niesprawiedli
wych urządzeń administracyjnych.

„Bardzo nam miło będzie, gdy nam uskarżenia wieśniaków 
na przeciw urzędom, jak też o przekroczeniu urzędowej mocy 
nadesłane będą, a zaręczamy, że wszystko w tern piśmie umie
śćmy, co się uciśnionego rolnika tyczy".
Program ten sformułowany jest w duchu opozycyjnych, umiar

kowanie liberalnych kół niemieckich, które swej opozycji nie posu
wały zbyt daleko w obawie przed wywołaniem bardziej radykal
nego ruchu. Granice swej opozycji pismo wyraźnie oznacza w wy
żej cytowanym „Wezwaniu do Wieśniaków" w numerze 1:

„Ten nasz Telegraf nie będzie nigdy zastępcą tychto ludzi, 
którzi rozburzenie w wszystkich ustanowień prawnych żądają, 
chociaż innej lepszej konstytucye ustanowić nie potrafią, bo 
oni tylko nieporządek, gwałt i rabunek wprowadzić chcą. 
Cudze dobra nam zawsze mają być święte, a gwałtowne odebra
ne: kradzież".



Programowy artykuł dotyka jeszcze jednej ważnej sprawy — 
sprawy języka. Węzłowe zagadnienie ówczesnego ruchu polskiego 
na Śląsku jest tu potrącone od strony najbardziej praktycznej: w ja
kim języku przemawiać ma pismo do swoich śląskich odbiorców.

Istniały w tej sprawie dwa poglądy. Według pierwszego, uzna
jącego język Ślązaków za zepsutą polszczyznę, należało używać im
portowanego z czysto polskich obszarów języka literackiego. Dru
gie stanowisko, którego zwolennikiem był między innymi Lompa, 
popierające nieświadomie niemieckie koncepcje odrębne śląskiej 
mowy k e u d e r w a l s c h ,  zalecało, także ze względów praktycz
nych, pisać gwarą śląską i awansować ją do godności śląskiego ję
zyka literackiego. W „Telegrafie** tak redaktor formułuje swoje sta
nowisko w tej sprawie:

Moje przedsięwzięcie jest, wieśniakom nie w wysoko pol
skiej mowie, tylko w tutaj zwyczaynem języku służyć, i zniem
czona jest, a naraz poprawić się nieda“.
Zgodnie z tym założeniem szata językowa pisma przedstawiała 

często tak pocieszne konstrukcje syntaktyczne, tak niestrawną lek
sykę i nieporządek ortograficzny, że nawet w ówczesnych śląskich 
warunkach mogło to raz ić12). Szczególnie często zdarzało się to 
w tłumaczeniach z niemieckiego (przekłady podpisane przez Lompę 
różniły się korzystnie od reszty). Oto dosłowny tekst ogłoszenia urzę
dowego, który przepisujemy z numeru 3. z 16 XI 1848

„Tenże wielą zapytanią za doszyt uczynić, zawiadomiam 
lud, że żądaniu panów Landratów, tyczące się stanowenie 
ludzkiey brońby (Burgerwehr) nie na przeciwko jest, owszem 
upraszam do tegoż skutkie wszystko supełnie wyprowadzić, 
i będę według tegoż bliższą wiadomość w zgromadzeniu 19tego 
m. b. dawać, az do ktorego czasu niechżo wszyscy pokornie 
i cierpliwie będę w które daiu (dniu) ale się niech wszyscy 
Walerze i zastempci ludu do tuteyszego zwiąsku się dzieżące,

12) „Dziennik Górnośląski", 43 (2. XI. 1848): „Cieszymy się prawdziwie 
z ukazania się na Szląsku każdego nowego polskiego pisma, i Telegrafowi więc 
szczęścia z duszy życzymy, pragniemy jednak, żeby pismo to lepszą pol
szczyzną pisane być mogło. W uwiadomieniu (redakcji „Telegrafu" o nowym 
wydawnictwie — przyp. mój) bowiem oprócz kilkudziesięciu błędów ortogra
ficznych. znaleźliśmy wcale dla Polaków niezrozumiałą niemiecką polszczyznę. 
Mamy jednak nadzieję, że gdy Redakcya nad Gramatyką polską popracuje, 
z czasem po polsku pisać potrafi".



pewnie znajdują ponieważ bardzo główne rzecy nam im ozna- 
jamiać“.

Ze sprawą języka w szerszym aspekcie mamy do czynienia 
w artykule Lompy „O potrzebie powiatowych Dzienników w pol
skiej mowie" w numerze 2. „Telegrafu" z 9 XI 1848 r. U wielu auto
rów piszących w sprawach śląskich, którzy jednak prawdopodobnie 
„Telegrafu" w rękach nie mieli, spotykamy informację, że w arty
kule tym Lompa wzywa jakoby do montowania gęstej sieci polskiego 
czasopiśmiennictwa na Śląsku. Tymczasem treścią artykułu jest je
dynie postulat zastąpienia regencyjnych dzienników urzędowych 
(Amtsblattów) dziennikami urzędowymi powiatowymi, redagowa
nym i po niemiecku i polsku. Dotychczasowe dzienniki urzędowe 
w niemieckim ( z małymi i niestałymi wyjątkami) języku są dla lud
ności polskiej po prostu niedostępne.

„Dzienniki urzędowe niemieckie przychodzą do Sołtysów 
i do Karczmy. Nich ich tam nie czyta i bywają przez Krama
rzy na trąbki do pakowania (tytki) spotrzebowane" —

pisze Lompa i zachęca do udostępnienia rozporządzeń władz w ję
zyku polskim, obiecując, że „w krótkim czasie wiedzielibyśmy, jak 
silny wpływ oneby na naszego chłopa miały".

Tezami tego artykułu włącza się Lompa do popularnej w opinii 
polskiej na Śląsku kampanii o polskie teksty w dziennikach urzędo
wych, co w niektórych wypadkach, jak np. u Kosickiego, stanowiło 
już cały program walki o prawa dla ludności polskiej. „Telegraf" 
Tealizuje zastępczo postulaty artykułu Lompy i drukuje szereg tłu
maczeń rozporządzeń i ustaw pruskich; nie to wszakże stanowiło 
rdzeń działalności pisma.

W materiałowym układzie pisma najnowsze wiadomości poli
tyczne i komentarze do nich mają miejsce najważniejsze. Tematem 
tych pozycji są najczęściej obydwa ówczesne parlamenty niemiec
kie — pruski w Berlinie i ogólnoniemiecki we Frankfurcie. Spra
wozdania z obrad berlińskich nastawione są głównie na informo
wanie o wynikach debat nad sprawami dotyczącymi praw chłopów 
i unormowania zaognionych wiosennymi wypadkami 1848 roku sto
sunków prawnych wsi i dworu, chłopa i pana. Fiasko rewolucji ka
bało zdać się na łaskę parlamentu, postępowego i demokratycznego, 
jak wierzono, bo przecież zrodzonego z rewolucji niemieckiej Wiosny 
Dudów.



Postawa chłopów nie była wszakże wobec ciągle istniejącego 
problemu gospodarczego jednolita. Niektóre rejony śląskie wrzały 
przez cały rok 1848, a z początkiem grudnia tego roku przyciśnięci 
nowymi ciężarami pańszczyźnianymi chłopi wsi Rożnowa powstali 
zbrojnie przeciwko dziedzicowi i spowodowali długotrwały stan oblę
żenia dla powiatu kluczborskiego i okolic oraz surowe represje 13).

W Telegrafie", który zapowiadał w programie obronę intere
sów chłopskich, wzywa się jedynie do cierpliwości, choćby ona była 
trudna i do ufności w parlam entarną drogę reform.

„Cierpcie więc wieśniacy jeszcze tak długo, aż ta  urada zastęp
ców naszych zupełnego prawa dostąpi" — głosi komentarz do spra
wozdania z Berlina 14 15). Jednakże tę wiarę w berliński parlam ent za
chwiały wypadki listopadowe — zawieszenie przez króla obrad par
lamentu i wezwanie do przeniesienia się posłów do Brandenburga. 
Stanowisko pisma wobec sporu króla z parlamentem jest chwiejne. 
Pismo wzywa lud do wyrażenia swego zdania w kwestii sporu i za
komunikowania go Zgromadzeniu Narodowemu w Berlinie. Nie 
staje jednak po stronie parlamentu. Gdy zbuntowany parlament 
ogłosił wstrzymanie w całym państwie pruskim egzekucji podatków 
na rzecz skarbu królewskiego, który to akt poparła entuzjastycznie 
niemal cała opozycja 13), „Telegraf" 16) w komentarzu o ostatnich wy
padkach berlińskich uznał decyzję króla przeniesienia parlamentu 
do Brandenburga za słuszną, zaś postępowanie parlamentu za nie
zgodne z prawem.

„Zgromadzenie groziło, że podatek królewski odmówiony 
będzie, lecz taka groźba nie zasłuży żadnej uwagi, ponieważ 
nie jest na zasadach prawnych wymówiona (...... ) Bez podat
ków rząd bydź nie może, kto więc odmówił Królowi podatki, 
które bez zezwolenia Króla żadnemu upuszczone bydź nie 
mogą, ten postąpi na przeciw prawu i nie ujdzie karze zasłu
żonej".

13) Popiołek, o. c., s. 59; „Telegraf Górno-Slązki“, 7 (14. XII. 1848). W „Te
legrafie" 9 (27. XII. 1848) redakcja drukuje ostrzeżenie przed powtórzeniem 
się podobnych jak w Rożnowie wypadków.

14) „Telegraf Górno-Slązki", 1 (26. X. 1848).
15) Wezwanie parlamentu berlińskiego do niepłacenia podatków wydruko

wały różne pisma opozycyjne, z polskich na Śląsku — „Dziennik Górnośląski", 
48 (18. XI. 1848).

16) „Telegraf Górno-Slązki", 4 (23. XI. 1848).



Takie ostrzeżenie daje czytelnikom pismo i apeluje do nich tym i 
słowami:

„Idźcie jedynie za prawem, trzymaycie się prawa, któ
remu każdy poddany uledz powinien, zachowuycie porządek,
ponieważ prawo jedynem jest źródłem do utrzymania po
rządku".
Staczając się powoli do pozycji wiernopoddańczego lojalizmu 

„Telegraf" dzieli losy umiarkowanego liberalizmu niemieckiego, 
który w decydujących momentach przechodził na pozycje reakcji.

Osobne stanowisko zajmuje pismo wobec spraw związanych 
z parlamentem frankfurckim. Dwukrotnie (w numerach 3. i 6.) znaj
dujemy zbiorowe sprawozdania członków lewicy parlamentarnej 
zgromadzenia frankfurckiego, przeznaczone dla wyborców. Spra
wozdania te redakcja otrzymała od posła Minkusa 17), czy wszakże 
był on stałym korespondentem i współpracownikiem „Telegrafu" —  
nie wiadomo. Spotykamy tu o Minkusie jeszcze jedną wzmiankę 18) 
w komunikacie o wniosku sądu oleskiego do parlamentu frankfurc
kiego o uchylenie nietykalności poselskiej Minkusa celem pociąg
nięcia go „do indagazyi kryminelney względem zdrady naywyższey 
i wezwania do niespokoyności".

Obydwa sprawozdania lewicy frankfurckiej utrzymane są w to
nie spokojnym; poświęcają sporo miejsca zabiegom lewego skrzydła 
parlamentarnego około wywarcia presji na poszczególne rządy nie
mieckie, by znieść ostatecznie pańszczyznę bez odszkodowania lub 
za odszkodowaniem ratalnym. Zabiegi te nie odniosły skutku, gdyż 
parlament frankfurcki poprzestał na ogólnikowych postulatach w tej 
sprawie i umył ręce od ingerowania w sprawy poszczególnych pań
stw niemieckich.

Reszta materiału informacyjnego za rok 1848 rozbita jest mię
dzy inne popularne wówczas tematy, jak rewolucja wiedeńska, 
zmiany personalne w lokalnej administracji, manewry wojsk rosyj
skich nad granicą pruską, losy papieża i jego ucieczka z Rzymu, 
wreszcie — w grudniu — wypadki rożnowskie, w znacznej części 
przedrukowywane z „Dziennika Górnośląskiego"19). Komunikaty te 
nie są liczne, bo nie pozwalały na to rozmiary i częstotliwość pisma, 
a także były i inne sprawy nie mniej aktualne, o których pisać było

17) „Telegraf Górno-Slązki“, & (30. XI. 1848).
18) „Telegraf Górno-Slązki“, 3 (16. XI. 1848).
19) Wzmianka o przedrukach z „Dziennika Górnośląskiego'1 w „Telegrafie1 

— w „Dzienniku11, 55 (13. XII. 1848).



“trzeba, jak np. epidemia cholery, w związku z czym drukuje pismo 
kilkakrotnie popularne artykuliki medyczne. Główną chyba rolę od
grywały w naszym piśmie artykuły polityczne, przeznaczone do bezpo
średniego kształtowania poglądów polskich czytelników „Telegrafu".

Idąc po linii założeń programowych i chcąc skutecznie docierać 
do umysłów ludu śląskiego, daje pismo w dwóch odcinkach 20) popu
la rn e  wprowadzenie w zagadnienia polityczno-ustrojowe i społeczne. 
Arytkuł ten, podpisany kryptonimem (lambda), gawędziarskim sty
lem, umiejętnie nastawionym na prostego czytelnika, pozwala do
myślać się autorstwa Lompy. Autor wychodzi w swym przeglądzie 
historycznym od okresu wspólnoty pierwotnej i wskazuje jako źródło 
władzy umowę społeczną. Zaraz potem przechodzi do klasyfikacji 
współczesnych ustrojów i wskazuje cztery ich typy: monarchiczno- 
absolutny, monarchiczno-demokratyczny, monarchiczno-arystokra- 
tyczny i republikę. Opisując monarchię absolutną mówi autor, że 
urzędnicy podróże króla po kraju reżyserują w ten sposób, że widzi 
on tylko dobrobyt i szczęście swych poddanych, że monarcha nie jest 
w stanie dostrzec nędzy ludu, gdyż okłamują go.

„Ja bym sobie — pisze autor — przy przywitaniu monarchy 
inaczej postąpił. Zebrałbym ubóstwo całej okolicy (a może by go 
daleko więcej było niż bogaczów), postawiłbym go w szeregi i mó
wiłbym: Oto Królu twój lud wstępuj w chaty jego, a przekonasz się 
o szczęściu kraju twego".

Potępiwszy monarchię arystokratyczną za to, że panuje tam nie 
dbając o lud szlachta, wskazuje autor na rządy monarchiczno—demo
kratyczne jako na ustrój najlepszy z wszystkich czterech wymienio
nych. Omówienie republiki zbywa jednym zdaniem, co jest szcze
gólnie charakterystyczne. Przecież taki np. „Dziennik Górnośląski" 
wraz z dużym odłamem niemieckich liberałów był otwartym zwo
lennikiem rządów republikańskich.

Ta tendencja „Telegrafu" zgodna jest z jego wiernopoddańczą 
postawą wobec monarchii pruskiej. Przechodząc do jej omówienia 
po wstępnych uwagach historycznych i teoretycznych pisze autor:

„Nie możemy powiedzieć, żeśmy pod berłem Najjaśniejszego 
Króla naszego nieszczęśliwi byli, boć on, jak też i przodkowie jego 
na tronie pruskim, zawsze się okazywali przyjaciółmi ludu i ojcami 
swego narodu. Mamy im wiele dobrego do podziękowania, a gdy na 
nieszczęśliwy ale szlachetny naród Polaków, i na niewolników Rosy-

20) „Telegraf Gómo-Slązki“, 2. (9. XI. 1848), 3 (16. XI. 1848).



anów wejrzymy, musimy przyznać, że owe narody nam naszego bytu 
zazdrościć mogły".

Mimo to panował wszakże ucisk w kraju i samowola pańska wo
bec ludu. Gdy wybuchła rewolucja marcowa, król „wspaniałomyśl
nie" obiecał odwołać się do ludu w kwestii dalszych rządów. „Z tego 
przekonać się możesz o szczerem sercu Najjaśniejszego Króla na
szego, którego słowa już w miesiącu Maju się spełniły".

Stanowisko takie wobec aktualnych zagadnień politycznych jest 
typowe dla pewnego odłamu ówczesnej polskiej opinii na Śląsku. 
Większości Polaków śląskich przynależność do państwa pruskiego 
wydawała się w owej epoce rzeczą zupełnie naturalną i tylko w ra
mach legalnej, wewnętrzno-państwowej kampanii politycznej wal
czyli o prawa dla języka polskiego czy o reformy gospodarcze. Sta
nowisko takie nierzadko przebija i z oficjalnych wypowiedzi Lompy, 
a na Górnym Śląsku miało ono jeszcze swą bardziej konserwatywną 
odmianę w działalności Kosickiego i piekarskiego ośrodka „Tygod
nika Katolickiego". Broniono języka polskiego, bo to był język 
ojców, własny, krajowy, wreszcie język ludu w przeciwieństwie do 
niemczyzny ziemian, fabrykantów i urzędników. Ks. Ficek, tak lo
jalny wobec władz pruskich, drukuje w Wiedniu własnym kosztem 
książki polskie w dużym nakładzie, bo wie, że tylko przy pomocy 
polszczyzny trafi duchowieństwo do rzesz Ślązaków, zagrożonych 
wzmagającą się wówczas na Śląsku falą protestantyzmu.

W „Telegrafie Gómo-Slązkim" nie mówi się o polskim ruchu 
narodowym na Śląsku, unika się nawet mówienia o narodowości 
Ślązaków. Sprawy polskie pojawiają się przygodnie, jako sprawy 
zagraniczne, w związku z pogłoskami o mającej nastąpić interwencji 
Rosji po stronie króla pruskiego przeciwko agitującemu za wojną 
z Rosją liberalizmowi niemieckiemu. W numerze 3. z 16 listopada 
pisze Lompa o Łęckim „Przyjacielu Ludu" Gizewiusza i zachęca do 
czytania książek polskich. Ale to — poza artykułem o dziennikach 
powiatowych — w znanych nam dziewięciu numerach „Telegrafu" 
właściwie wszystko, co z polskością ma coś wspólnego.

Konflikty swojej rewolucyjnej epoki sprowadza pismo na użytek 
swoich czytelników do kwestii lokalnych, rozwiązalnych w ramach 
przemian państwa pruskiego, w związku z wprowadzaniem ustroju 
konstytucyjnego. Drukuje wprawdzie „Telegraf" wiadomości o re
wolucji wiedeńskiej i innych wypadkach międzynarodowych, ale — 
bez komentarza, który by jaśniej ukazał stanowisko pisma wobec 
tych wypadków, ergo — wobec całej rewolucji europejskiej.



W miejsce komentarza politycznego drukuje „Telegraf* w numerze 
2. z 9. listopada... „Proroctwa mnicha benediktinów Paola“. Owe 
proroctwa wyjęte z „pisemka, w którem ostatnie słowa prorockie, 
nie dawno w Strasburgu zmarłego, 97 lat liczącego mnicha bene
dyktynów Paola wyrażane są“. Przepowiednie dotyczą czasu nieda
lekiego, bo roku 1850. Ta osobliwa pozycja o tyle w arta jest uwagi, 
że ośrodkiem jej są prognozy polityczne bardzo typowe dla ideologii 
pisma. Uczyniwszy przegląd spraw Kościoła stwierdza autor, że ko
niec świata jeszcze nie nastąpi, choć znaki na niebie się pokażą i za
powiedziawszy pognębienie Turcji przez Rosję oraz upadek „jednego 
z królestw północnych** — przechodzi do spraw niemieckich.

„Niemczyzna, wewnątrz i zewnątrz mocna i potężna, będzie się, 
przez mądre ustawy prowadzona, co raz bardziej celu swemu pięk
nemu zbliżać, celu najpiękniejszemu, moralnej i politycznej dosko
nałości. Książęta i lud ręce sobie podają i wspólnie pracować będą 
na dobro jeden za drugiego. Wychodztwa z kraju się pomnożą, mia- 
niowie (mianowicie) z Szląska i Turingiy, a na czele książę nie
mieckie stać będzie, które w wschodnich krainach nowe królestwo 
założy, a przedsięwzięcia jego sprawią błogosławieństwo i szczęście 
wszystkim, którzy za nim pójdą**.

Ta prorocza wizja szczęśliwego państwa we „wschodnich krai- 
nach“ przypomina bardzo projekty niemieckiego konserwatysty 
Biilow-Cummerowa 21), wyrażającego sobie bliskie już uwolnienie 
Polski przez jakiegoś niemieckiego księcia, który wkroczywszy 
z wojskiem zapewniłby Polakom niepodległość i odpowiedni ustrój 
konstytucyjny.

Nie chciałbym twierdzić, że zarysowaną dotychczasowym prze
glądem materiału pisma postawę polityczną ustalił Lompa, choć 
z drugiej strony jako jedyny właściwie „autor** oraz przypuszczalny 
redaktor jest za kierunek pisma odpowiedzialny. Na obciążenie 
Lompy odpowiedzialnością za „Telegraf** pozwala odczytanie artyku
łów przez niego podpisanych i porównanie ich z anonimowymi. 
Wniosek jest jeden — autor anonimowy niewiele różni się swą linią 
polityczną od podpisanego. Zacytuję tu jeszcze artykuł „O wolności 
i religii** z numeru 6. (7. listopada 1848), sygnowany tu: J. L., a bę
dący przedrukiem artykułu Lompy z „Kalendarza katolickiego na rok 
1849 (wydanego bodajże u K uhnerta w Oleśnie). Pisze Lompa 
0 tchnieniu wolności, które pobudziło partie polityczne do wzmo
żenia aktywności.

**) „Die europaischen Staaten“, 1845 s. 120.



„Aleć też i takich nie brakowało którzy pod pokrywką 
wolności tylko samolubne stosunki ścigali i tłumy ludu w śle
pej namiętności poburzali, ażeby porządek rzeczy zniweczyć 
i słuszne prawa bezwstydnie nogami podeptać. Takowe ślepe 
postępowanie prowadzi zawsze do zguby i jest rozprzężoną 
swawolą".
Ten ostry atak na radykalizm, ów strach przed „komunizmem11

— dobrze przystają do tez programowego artykułu anonimowego 
redaktora. Pozytywne stwierdzenia Lompy idą po takiej drodze:

„Dla prawdziwej wolności jesteśmy tylko w tej mierze
całemi, jakośmy się moralnie dobremi i pobożnemi stali 
W o l n o ś ć  i r e l i g i a  niechaj odtąd i nadal ś w i ę t e m  
p r z y m i e r z e m  będą, ono bowiem jest potężniejszym nad 
wszelkie związki książąt a pod jej opieką jedynie tylko 
Niemcy błogiej przyszłości śmiało wyglądać m ogą.....  w o l 
n o ś ć  i r e l i g i a  są potężne wagi czasu naszego, są obydwie 
Boskimi żywiołami życia, których wielkość Niemiec wymaga". 
Dzieje „Telegrafu Górno-Sląskiego" okazałyby się niewątpli

wie bardziej interesujące, gdybyśmy znali dalsze numery tego pisma, 
a więc numery z roku 1849. Wśród skąpych wzmianek o „Telegrafie" 
prawie wszystkie przemawiają za tym, że pismo wychodziło jeszcze 
w roku 1849, ale żadna z nich nie potrafi dokładnie określić dłu
gości istnienia pisma 22 *). W cytowanym już artykule w „Czasie" 2;J) 
znajdujemy wzmiankę, że „Telegraf w Olesznie pod redakcyą
p. Lompy ....  wychodził w roku 1849 bardzo krótko". W „Dzienniku
Górnośląskim" (94, 2. VI. 1849) czytamy w rubryce korespondencji, 
że pewien Ślązak chciał od 1. kwietnia 1849 prenumerować — obok 
„Dziennika Górnośląskiego" i „Wielkopolanina" ks. Prusinowskiego
— także „Telegraf". Świadczyłoby to o tym, że wówczas jeszcze 
pismo to istniało. Istnieje także podobno znane M. Tobiaszowi24) 
oświadczenie Józefa Łepkowskiego o ataku, jaki na jego osobę uczy
nił w roku 1849 „Tygodnik Kościelny" krakowski i „Telegraf Gómo- 
Sląski". Szkoda, że tego numeru „Telegrafu" nie posiadamy.

Dziewięć znanych nam numerów daje historykowi podstawę do 
oceny udziału pisma w życiu polskiej ludności Śląska, wpływu, jaki 
pismo wywierało, miejsca, jakie wśród ruchów swego czasu zajęło.

22) Takie jest zdanie Ogrodzińskiego (o. c., s. 117) i Kudery (o. c., s. 16).
2S) „Czas11, 162 (20. XII. 1855), s. 2.
24) Tobiasz M., w „Wiośnie Ludów na ziemiach polskich11, 1948. s. 261.



Wyszliśmy w naszym szkicu od zamiaru wskazania zasadni
czych różnic, jakie dzieliły jednolity jak by się zdawało ruch polski 
na Śląsku w okresie Wiosny Ludów. Różnice te najlepiej uwydat
nia działalność poszczególnych ośrodków ruchu politycznego, jakimi 
były redakcje czasopism, skupiające wokół siebie zbliżonych pro
gramem polsko-śląskich aktywistów.

Najbardziej z ówczesnych polskich czasopism postępowy 
„Dziennik Górnośląski" odegrał w ruchu śląskiej Wiosny Ludów rolę 
czołową, lecz upadł z uwiądem mieszczańskiej rewolucji w państwie 
pruskim, z którą był taktycznie związany i z której ducha wyrósł. 
Jako najwcześniejsze z polskich pism na Górnym Śląsku, zrodzone 
w gorącej jeszcze rewolucyjnej atmosferze późnowiosennej 1848, 
wzmacniane agitacją i pomocą postępowych kół Wielkopolski i Ga
licji — nie załamało się to pismo w swej linii politycznej aż do 
końca.

Drugi okres powstawania pism polskich na Śląsku miał już inny 
charakter. Jesień 1848, to wprawdzie jeszcze czas próby wznowie
nia rozruchów, czas silnego jeszcze oporu kół demokratycznych wo
bec zakusów zniszczenia zdobyczy wiosennej rewolucji, ale jedno
cześnie — pierwsze zdecydowane posunięcia ożywającej reakcji, 
powoli lecz pewną ręką reżyserującej pogrzeb Wiosny Ludów.

W polskiej polityce narodowościowej rządu pruskiego na Śląsku 
dostrzegamy wówczas wprowadzenie swoistej taktyki. Popiera się 
nawet język polski w szkołach, w Opolu działa Bogedain, dostarcza 
się ludności polskie słowo drukowane. W styczniu 1849 zaczął Boge
dain wydawać „Gazetę Wiejską dla Górnego Śląska", która najlepiej 
demaskuje cel tej nowej polityki rządu pruskiego. W omówieniu 
popularnej książeczki Józefa Lepkowskiego o dziejach Śląska, wy
danej w roku 1849 w Budziszynie, tak pisze „Gazeta Wiejska":

„Autor książki nie to ma na celu, aby w nas wzbudzić nie
nawiść przeciwko ziomkom niemieckim i przeciw zwierzchno
ści i aby nas pobratać z patryotyzmem polskim. To prawdziwa 
zdrada ludu górnośląskiego, w którym nieprzyjaciel chętnie 
by zasiał konkol rewolucyj i buntu" 25).
Działalność Bogedainów i tym podobnych nie była bynajmniej, 

jak się zwykło o tym sądzić, wyrazem jakiegoś dobrego serca i sym
patii dla narodowości polskiej wśród jednostek w pruskiej hierarchii 
urzędowej. Gdyby działalność ta nie miała na celu wyraźnych ko

25) „Gazeta Wiejska dla Górnego Sląska“, 4 (25. I. 1850).



rzyści politycznych, regencja nie zezwoliłaby z pewnością — i to 
w okresie trium fu reakcji — na takie przedsięwzięcia i nie łożyłaby 
funduszów na wydawanie „Gazety W i e j s k i e j b y  ją potem żan
darmi rozdawali bezpłatnie między chłopów. Działalność ta miała 
na celu wyzyskanie najskuteczniejszej, więc polskiej formy dotarcia 
do umysłów mas polskich na Śląsku dla wszczepienia germanizator- 
skich treści. Był to wreszcie chytrze zaplanowany zabieg kontrrewo
lucyjny, mający sparaliżować od dołu dążności rewolucyjne mas 
i uczynić te masy obojętnymi na „szkodliwą" agitację.

W tych ramach rodzącej się kontrrewolucji widzę miejsce tych 
jesiennych wykwitów polsko-śląskiego czasopiśmiennictwa, a więc 
i „Telegrafu Górno-Śląskiego". Nieśmiało wysuwające początkowo 
skromne postulaty gospodarcze i polityczne w duchu przegranego 
już wówczas umiarkowanego liberalizmu niemieckiego, przeszło 
wkrótce to czasopismo na jawnie reakcyjną, prorządową i antypol
ską linię polityczną.

Warto jeszcze na jedno zwrócić uwagę — na stosunki „Tele
grafu" z innymi współczesnymi pismami śląskimi. Karty tygodnika 
oleskiego odnotowują istnienie „Dziennika Górnośląskiego", z któ
rego „Telegraf" czerpał często m ateriał informacyjny, poza tym jed
nak nic więcej. Z drugiej strony „Dziennik Górnośląski", który za
chowywał wyraźnie chłodną postawę wobec piekarskiego ,„Tygod- 
nika Katolickiego" i zwykł demaskować wszelkie przejawy zbyt
niego lojalizmu oraz szkodliwą antynarodową i anty ludową robotę 
polityczną, wobec „Telegrafu" ograniczał się do ojcowskich uwag 
o ortografii, choć jeszcze przed ukazaniem się „Telegrafu" zawia
domił swych czytelników, że mające się ukazywać w Oleśnie polskie 
pismo „nie jest dobre do czytania, bo go pisze Niemiec luterskiej 
w iary"26). Ta ograniczoność politycznego wzroku i czujności „Dzien
nika" da się chyba wytłumaczyć ograniczonością ideologii pisma.

Zamykając te rozważania wracamy jeszcze do Lompy. 
Stwierdźmy, że nie ma tylu dowodów, by działalność „Telegrafu" 
zaliczyć w całej rozciągłości na konto nauczyciela z Lubszy, tak za
służonego dla polskości Śląska. Niemniej warto,. jak sądzę, pokusić 
się o nowe, świeże spojrzenie, które by ukazało nam Lompę w kon
tekście historycznie istotnych zjawisk śląskiej Wiosny Ludów.

26) „Dziennik Górnośląski" 34 (30. IX. 1848).
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