
ECHA POWSTANIA STYCZNIOWEGO W DZIENNIKACH 
WROCŁAWSKICH

I
Jednym z ważnych zadań naszej nauki historycznej jest stwier

dzenie, jakie było ustosunkowanie się poszczególnych klas i grup 
ludności śląskiej — tak polskiej, jak niemieckiej — wobec wypad
ków rozgrywających się w zaborze rosyjskim w okresie powstania 
styczniowego.

Zbadanie tego zagadnienia jest ogromnie utrudnione przez nie
dostatki materiału źródłowego. Urzędowe archiwalia pruskie są 
w tej chwili niedostępne, bo albo uległy zniszczeniu na przełomie 
lat 1944 i 1945, albo też znajdują się poza Polską. Jedno z najpo
ważniejszych źródeł, które jest w tej chwili dostępne, to publicy
styka. Ale jest to materiał olbrzymi; zbadanie i wyzyskanie go prze
rasta siły nawet całych zespołów badaczy. Podjęliśmy zatem pracę 
cząstkową, która ma być pewnego rodzaju zapuszczeniem sondy 
w materiał, a co powinno w rezultacie zorientować w możliwościach 
i kierunkach dalszych analogicznych poszukiwań odnośnie do tych 
zagadnień. Przewertowaliśmy mianowicie roczniki dwu głównych 
organów prasowych Wrocławia, to jest „Schlesische Zeitung" i’,,Bres- 
lauer Zeitung" z lat 1861 do 1864, a artykuł niniejszy ma za zadanie 
zreferować to, co w tych rocznikach odnosi się do spraw nas intere
sujących. Oba organy reprezentowały wówczas opinie liberalnej 
burżuazji.

1 „Breslauer Zeitung" dopiero od r. 1859, kiedy została zakupiona przez firmą 
księgarską E. Trewendt, za którą stały banki wrocławskie; w ten sposób z dzien
nika konserwatywnego stała się gazetą liberalną, przy czym ta zmiana nie doko
nała się od razu, ale drogą stopniowego wymieniania personelu redakcyjnego. 
(L. M u l l e r ,  Die breslauer politische Presse von 1742—1860, Wrocław 1908, 
s. 60 i in.).



Badając nastawienie tej prasy musieliśmy oczywiście zająć się 
także w ogóle postawą burżuazji pruskiej wobec Polski w tym okre
sie, przy czym nasunęły się nam pewne uwagi pozostające niejedno
krotnie w sprzeczności z sądami dotychczasowej literatury zarówno 
polskiej, jak i niemieckiej la.

Skoro oba dzienniki reprezentują opinię pruskiej burżuazji na 
Śląsku i są źródłem przede wszystkim do poznania tej opinii, to na
świetlają udział ludności Śląska w powstaniu i jej do niego stosunek, 
zwłaszcza jeśli chodzi o ludność polską, jedynie ubocznie i nawia
sowo.

Polskie masy ludowe na Śląsku przechodziły wówczas okres wy
jątkowej nędzy, żyły w poniżeniu materialnym i w grubej ciemno
cie za tym idącej. Musiały się one interesować przede wszystkim 
swoim własnym położeniem.

Nie tu miejsce na szczegółową analizę położenia gospodarczego 
i społecznego Śląska w latach powstania styczniowego. Ale przykła
dowo wystarczy chociażby zapoznać się z danymi statystycznymi 
sporządzonymi przez ówczesnego landrata bytomskiego, a ogłoszo
nymi przez niego w r. 1860 * 2. Książka ta zdumiewa wprost szczero
ścią wynikającą z przekonania, że ponieważ ludność polska znajdu
je się na niskim poziomie kulturalnym, zatem nie ma właściwie pra
wa domagać się lepszego losu. W ystarczy przeczytać parę kartek tej 
pracy opisującej dzień wypłaty 3 dla górników, aby się przekonać, 
że ten urzędnik niemiecki traktuje polskich robotników jak jakichś 
dzikusów. Kupują oni w tym dniu najbardziej niepotrzebne świeci
dełka, zachowują się jak dzieci, wobec czego nie dopowiedziany 
wniosek narzucający się czytelnikowi, że zatem oni sami winni są 
swego opłakanego położenia. Jeśli się zważy, że w masach mie
szczańskich panowały wówczas przekonania skrajnego liberalizmu 
gospodarczego, zatem wniosek taki był zupełnie w oczach czytelni

la Ostatnio Z. G r o t  w artykule pt. Demokracja niemiecka a powstanie 
styczniowe (Przegl. Zach. 1954 z. 3/4) podjął to zagadnienie wychodząc ze słusz
nych pod względem metodologicznym założeń. Niemniej praca ta, jak stwierdza 
sam autor, ma raczej charakter szkicowy i jest na razie podsumowaniem dopiero 
wstępnych badań nad tym problemem.

2 H. S o 1 g e r, Der Kreis Beuthen in Oberschlesien mit bes. Berucksichti- 
gung der durch Bergbau u. Hiittenbetrieb in ihm hervorgerufenen eigentiimlichen 
Arbeiter u. Gemeinde-Verhaltnisse mit Benutzung amtiichen Ouelien, Wrocław 
1860.

3 Ibid., s. 186 i n.



ków prawidłowy. Wątpliwe natomiast, czy znalazło się wielu kry
tycznych czytelników, którzy zastanowili się nad liczbami przez te
go urzędnika podanymi. Otóż na stronie 60 przedstawione jest 
minimum utrzymania rodziny robotniczej w naturaliach, co w prze
liczeniu na pieniądze daje 220 talarów rocznie. Natomiast ten sam 
autor podaje na stronie 195 wykaz przeciętnych zarobków gór
nika, które wahają się od 94 do 195 tal. rocznie; tuż obok podane 
są też potrzeby górników, które w tym miejscu obliczone są na 132 
tak rocznie na rodzinę z 3 do 4 osób. Ale gdy porównamy potrzeby 
robotnika rolnego ze s. 60 z potrzebami górnika na s. 195, to stwier
dzimy między innymi, że górnik nie jada chleba w ogóle. Zamiast 
tego kartofle i żur. Ale nawet takie obliczenie jasno świadczy o tym, 
że zarobki górników były znacznie poniżej koniecznego minimum 
wyżywienia. Inne liczby podane przez tę statystykę wyjaśnią nam tę 
sprzeczność. Górnik ani żaden robotnik śląski nie jest w stanie 
utrzymać za swój zarobek rodziny. Rodzina musi pracować. Toteż 
wykazy zatrudnionych w poszczególnych gałęziach przemysłu prze
konają nas od razu, że większość tych zatrudnionych to kobiety 
i dzieci. Dla przykładu weźmy dane z zatrudnienia w przemyśle 
cynkowym, a więc najbardziej niezdrowym — w r. 1858 pra
cowało tam 3931 mężczyzn a 4871 kobiet i dzieci4. Można 
sobie łatwo wyobrazić, jakie żniwo zbierała śmierć w hutach 
cynkowych, w których wówczas prawie wcale nie dbano
0 zdrowie pracujących. Do tego trzeba dodać, że kobiety, 
nie mówiąc oczywiście o dzieciach, nie otrzymywały wy
nagrodzenia, które by stało w jakiejkolwiek proporcji do kosztów 
najbardziej nawet nędznego utrzymania. Zarobki wahały się w gra
nicach 30 do 60 talarów roczpie. Ale jeśli zestawimy te wszystkie 
liczby, to dopiero stanie się zrozumiałe, jak żyli ci ludzie: i robotnik,
1 jego żona, i dziecko musieli pracować z największym trudem, aby 
uzyskać środki na najniższe minimum konieczne do przeżycia. Nie 
wolno bowiem zapominać, że ogólnie panowała zasada pracy na 
akord, a autor tej statystycznej książki w pełni zdaje sobie sprawę 
z tego, co to oznacza. Sam bowiem stwierdza, że wobec tego, iż po
daż pracy zawsze przewyższa popyt, płace tak się kształtują, że tyl
ko z największym wysiłkiem przeciętny robotnik może wyżywić 
siebie i rodzinę.

4 Ibid., s. 117.

18 — Sobótka. R. IX, 1954



Dlaczego podaż rąk do pracy była stale na Śląsku tak wielka 
przede wszystkim w okręgach przemysłowych? Otóż do przemysłu 
napływała nie tylko ludność autochtoniczna, ale także przybysze 
z Kongresówki, gdzie ciągłe faktycznie istniejące rugi na wsi wypę
dzały całe rzesze biedoty w poszukiwaniu środków do życia. Tych 
przybyszów z Królestwa zupełnie niewykwalifikowanych opłacano 
już najgorzej. Ale też opis ich bytowania, który nam statystyk pru
ski podaje 5, świadczy o tym, że żyli nieomal bez dachu nad głową, 
a ubierali się w łachmany. Znowu komentarz tego urzędnika jest 
bardzo charakterystyczny: takie odzienie jest najbardziej odpowied
nie do rodzaju pracy, który ci ludzie wykonują.

Tak żyła masa robotników polskich na Śląsku według niepodej- 
rzanego świadectwa współczesnego. O tym, że to byli prawie wy
łącznie Polacy, mówi autor książki wielokrotnie i podkreśla ten fakt, 
aby usprawiedliwić niejako taki stan rzeczy. Niemcom należałyby 
się nieco lepsze warunki bytowania. Czytelnik nie ma bowiem z tej 
książki pruskiego urzędnika wyciągać jakichś rewolucyjnych wnio
sków. Burżuazyjny czytelnik tej statystycznej rozprawy ma być 
uspokojony w swoim narodowym sumieniu, państwo pruskie nie 
ścierpiałoby prawdopodobnie takiej nędzy u Niemców, jest ona lo
sem wyłącznie Polaków.

Jak przedstawiały się warunki życiowe chłopa polskiego? Dla 
zilustrowania ich wystarczy w tym miejscu przytoczyć tylko kilka 
danych z zestawienia statystycznego. Otóż w powiecie bytomskim 
73,49% ziemi należało do największej własności 6, było w rękach 
wielkich latyfundiów. Wystarczy powiedzieć, że do dwu gałęzi ro
dziny Henckel v. Donnersmarcków należało blisko 62%... Ostatecz
nie było w powiecie 71 gospodarstw powyżej 300 morgów, 490 po
wyżej 30 morgów, 2824 powyżej 5 morgów, a 2188 poniżej 5 mor
gów 7. Już z tych liczb widać wyraźnie, jak wyglądały stosunki na 
wsi w powiecie, w którym żyło wtedy około 150 000 ludzi, a w tym 
zapewne co najmniej połowa chłopów. Łatwo obliczyć, ile wśród 
nich było bezrolnej biedoty, jaka masa proletariatu rolnego. Skoro 
bowiem mamy około 5000 gospodarstw chłopskich, gdzie pracuje 
wraz z rodzinami około 30 000 osób, to ponad 40 000 będzie tworzyło 
masę proletariacką, zatrudnioną w wielkich majątkach czy u boga-



tych chłopów na warunkach oczywiście nie o wiele lepszych niż 
w przemyśle czy górnictwie. Sprawę tę regulowało bezlitosne prawo 
podaży i popytu na rynku pracy, o..czym tak przekonywająco mówi 
statystyk współczesny 8.

W podsumowaniu stwierdza autor tych wywodów statystycz
nych, że 80% ludności dosłownie przymiera głodem, 13% ledwo 
utrzymuje się ze swej bardzo ciężkiej pracy, a tylko 7% posiada 
skromną, ale wystarczającą stopę życiową 9. Ludzie zamożni nie sta
nowią nawet jednego procentu. Jest to zupełnie drobna garstka. 
Niemniej ciężar utrzymania pajństwa spada na warstwy uboższe. 
Albowiem można wierzyć autorowi, jeśli oblicza, że 38% podatków 
bezpośrednich wpływających w powiecie do kas skarbowych po
chodzi od najbiedniejszych.

Ale ten sumienny, z punktu widzenia państwa pruskiego, urzęd
nik zdaje sobie sprawę i z innych potrzeb ludzkich poza wyżywie
niem i odzieniem; zajmuje się również szkolnictwem. Jak wiadomo, 
ludność polska w powiecie bytomskim to katolicy. W tych czasach 
szkoła była wyznaniowa. Zatem szkoła katolicka była szkołą dla 
Polaków, szkoła ewangelicka szkołą dla Niemców. Można się domy
ślać, że przymus szkolny nie był w warunkach takiej nędzy zbytnio 
przestrzegany, a państwo pruskie dbało bardziej o szkołę dla dzieci 
niemieckich niż dla polskich. Naturalnie nie tyle z powodów naro
dowościowych, ile z bardziej zasadniczych dla państwa na wpół feu- 
dalno-burżuazyjnego, gdzie jeszcze nie ma mowy o jakimś zdekla
rowanym nacjonalizmie. Popiera się w państwie pruskim szkołę dla 
Niemców, ponieważ szkoła dla Polaków jest szkołą dla biedoty. To
też w r. 1858 w powiecie bytomskim w publicznych szkołach ewan
gelickich jeden nauczyciel przypadał na 80 dzieci, a w katolickich 
jeden na 133 dzieci10. Niewątpliwie nauczyciele w obu tych szkołach 
byli przeciążeni i nie mogli dzieci odpowiednio uczyć. Dla bogat
szych szkoły publiczne w ogóle nie wchodziły w rachubę, ponieważ 
mieli oni do dyspozycji szkoły prywatne, gdzie naturalnie stosunki

8 Dokładniejsze dane do położenia chłopów w owym czasie znajdzie czytelnik 
w następujących najnowszych pracach: S. W y s ł o u c h ,  Kapitalistyczna prze 
budowa rolnictwa śląskiego 1850—1880 (Studia Śląskie, Poznań 1952); K. O r z e 
c h o w s k i ,  Uwagi o przebiegu i rezultatach uwłaszczenia w powiecie koziel
skim na Górnym Śląsku (tamże); K. J o ń c a ,  Komasacja gruntów w Starym Koźlu 
w 1. 1861—1878 (Przegl. Zach. 1952. z. 1/2).

9 S o 1 g e r, op. cit., s. 223 i n.
10 Ibid., s. 316.



przedstawiały się zgoła inaczej. Jednakże na 17 000 dzieci uczęszcza
jących do szkół w powiecie bytomskim tylko około 1000 mogło 
korzystać ze szkół prywatnych. *

Trzeba pamiętać i o tym, że w latach reakcji między 1849 a 1859 r. 
nie wychodziło żadne pismo polskie na Śląsku, a prawie nikt, jeśli 
idzie o żywioł miejscowy, nie czytał pism polskich z innych dzielnic. 
Kiedy ożywił się w całej Polsce ruch narodowy około r. 1860, pe
wien działacz poznański stwierdzał: „Ubolewać atoli trzeba, że na 
pruskim Śląsku dla 800 000 ludności polskiej żadne pismo czasowe 
nie wychodzi, zwłaszcza że tam inne czasopisma polskie nie docho
dzą" 11. W tym czasie w zaborze pruskim ukazywało się 9 periody
ków, a ponadto jeszcze w Berlinie wydawano „Prawdę". Jednocześ
nie pastor ewangelicki, Polak, proboszcz w powiecie namysłow
skim, zwracał uwagę działaczom polskim z zaboru austriackiego, że 
lud mówi na Śląsku po polsku, ale księża wygłaszają kazania albo 
po niemiecku, albo w bardzo złej polszczyźnie. I on uważa, że po
trzebne jest polskie czasopismo dla Ślązaków. W braku takiego or
ganu należałoby zatem rozpowszechniać pisma galicyjskie — cha
rakterystyczne, że proponuje kolportaż najbardziej klerykalnych 
pisemek ludowych, jak „Dzwonek" i „Przyjaciel Domowy", nato
miast na „Gwiazdkę Cieszyńską", stojącą na bardziej postępowych 
pozycjach, patrzy niechętnie uważając, że nie nadaje się dla ludu 11 12.

W tych warunkach każdy objaw solidarności, jaką ludność pol
ska na Śląsku okazywała w stosunku do tego, co się działo w innych 
dzielnicach polskich, musi być oceniany wielokrotnie wyżej, bo ma 
niewspółmiernie wielkie znaczenie 13.

Bardzo charakterystyczna dla stosunków narodowościowych na 
Śląsku jest wypowiedź jednego z współczesnych niemieckich dzia-

11 „Gwiazdka Cieszyńska" 1861, s. 228.
12 List z Wrocławia z 1860 r. wyd. i koment. opatrzył T. Mikulski („Odra" 

1949. nr 45/207, s. 2).
13 Wywody A. L a t t e r m a n n a  w Obeischlesien u. die poln. Aufstdnde im 

19 Jahrh. (Zeitschrift f. d. Gesch. Schlesiens 1930, t. LXIV, s. 212—289) są wyraźnie 
tendencyjne. Co do stanowiska nowszej historiografii polskiej na temat kształto
wania się polskiego narodu burżuazyjnego na Śląsku w XIX w., por. materiały 
zawarte w wydawnictwie S. W y s ł o u c h a  Polacy ewangelicy na Dolnym Ślą
sku i ich postawa narodowo-spoleczna, Poznań 1950 oraz dyskusje na konferencji 
historyków w Otwocku w styczniu 1952 (Pierwsza konferencja metodologiczna 
historyków polskich, Warszawa 1953, t. II, s. 191 nn.) oraz na konferencji wrocław
skiej poświęconej dziejom Śląska (Konferencja Śląska Instytutu Historii PAN, 
Wrocław 1954, t. I).



łączy burżuazyjnych. Mianowicie w „Schlesische Zeitung'' 14 umiesz
czony został artykuł na temat stosunków narodowościowych na 
Śląsku. Na wstępie autor stwierdza, że różnice językowe są szkodli
we. Jest to uwaga niezmiernie charakterystyczna, albowiem potwier
dza w pełni ogólnie znane zjawisko, że burżuazja dąży do stworze
nia państwa jednolitego pod względem narodowościowym. Różnice 
językowe, utrudniając kupcom panującej narodowości stosunki 
handlowe na terenie własnego państwa, rozbijają jednolity rynek 
wewnętrzny i dlatego są szkodliwe. Ale autor tej wypowiedzi zdaje 
sobie sprawę, że jeśli różnice językowe na Śląsku można zakwali
fikować jako szkodliwe, to i tak istnieją w państwie pruskim, cho
ciażby przez przynależność do tego państwa innych ziem polskich. 
Dlatego ten skądinąd inteligentny obserwator zaznacza z góry, że 
Poznańczycy są związani z kulturą polską, od której Ślązacy są 
oderwani i dla której, jego zdaniem, nie mają żadnej sympatii. 
Stwierdza zresztą dalej w sposób nie pozostawiający wątpliwości, że 
Ślązacy różnią się od Niemców językiem i obyczajami, ale różnice 
te, zdaniem autora, nie przeszły jeszcze w poczucie różnicy naro
dowej.

Cytowany publicysta zna straszliwe położenie ludności polskiej 
na Śląsku i rozumie, jak bardzo ta ludność jest upośledzona. Nato
miast wnioski, jakie z tego wyciąga, są narzucone przez interes bur- 
żuazji niemieckiej. Oto zlanie się polskiej ludności Śląska z naro
dowością niemiecką jest zdaniem autora historyczną koniecznością. 
Ów burżuazyjny publicysta zdaje sobie sprawę, że nawet niektórzy 
niemieccy jego czytelnicy, przejęci ideałami i hasłami walki o wol
ność narodową, mogą mieć w obliczu jego stwierdzeń skrupuły i za
strzeżenia, dlatego dodaje: ,,kto tego nie chce uznać, ten łudzi się 
w narodowym idealizmie i zaprzecza rzeczywistym stosunkom, ale 
kto jest o tym przekonany, ten musi sobie życzyć, aby się ta koniecz
ność dokonała w wolności''. Hasła, którymi żyje część ówczesnego 
mieszczaństwa niemieckiego, nie pozwalają jawnie pochwalać prze
mocy. Zresztą sami Niemcy są przedmiotem takiego przymusu i na
cisku w Szlezwiku ze strony szkoły duńskiej i o tym właśnie mówi 
dalej liberalny dziennikarz. ,,Żadnej gwałtownej germanizacji na 
wzór duński, przy pomocy wyłącznie niemieckiego nauczania 
w szkołach, ale z drugiej strony, pomimo pełnego pielęgnowania 
i równouprawnienia języka ojczystego — jak długo lud sam go jesz

14 ,.Schlesische Zeitung", nr 39, r. 1861 (skrót SZ. 39/61).



cze kocha — żadnego zasadniczego albo nawet upartego konserwo
wania tego języka, połączonego z tendencyjnym oporem przeciw 
rozpowszechnianiu się języka niemieckiego". Odczuwamy, że autor 
nie chce powiedzieć wszystkiego, co myśli. Widać wyraźnie, że 
chciałby, aby co rychlej język polski przestał rozbrzmiewać w szko
łach śląskich, ale równocześnie zdaje sobie sprawę z siły przywiąza
nia do ojczystego języka objawiającej się chociażby w Szlezwiku 
i dlatego uważa, że polityka wynaradawiająca w szkołach musi być 
prowadzona niesłychanie ostrożnie, aby nie wywołać zaciętego opo
ru, bo wtedy traci szanse sukcesu i prowadzi jedynie do rezultatów 
zgoła sprzecznych z zamierzeniami. Przejawia się w tym całe zakła
manie światopoglądu liberalnego, ale też jest dowodem, że choć bur- 
żuazja niemiecka w tym okresie przestaje być obiektywnie klasą 
postępową, to jeszcze wciąż istnieją w umysłowości pewnej jej częś
ci nawyki pojęć, idei i haseł z okresu wiosny ludów i braterstwa 
między narodami.

Kiedy pod koniec 1860 r. sprawa polska stała się przedmiotem 
ogólnych zainteresowań ze względu na ożywienie się ruchu narodo
wego w zaborze rosyjskim i kiedy w Europie środkowej w ogóle za
częła się gwałtownie podnosić fala rewolucyjna, wówczas te wszyst
kie ogólne zjawiska gospodarcze i społeczne, któreśmy w szkicowy 
sposób tylko zaznaczyli, nabrały szczególnej ostrości. Było to mię
dzy innymi spowodowane kryzysem gospodarczym, który już od kil
ku lat gnębił państwa europejskie, ale który miał się jeszcze skom
plikować przez specjalnie złą koniunkturę w poszczególnych gałę
ziach przemysłu wywołaną przez wojnę secesyjną w Ameryce. 
Zresztą jeszcze przed jej wybuchem sfery handlowe i przemysłowe 
przeżywały depresję; toteż ,,Schlesische Zeitung", jako organ tych 
sfer na Śląsku, omawiając rok 1860 pod względem gospodarczym 
stwierdziła, że był rokiem złej koniunktury finansowej15.

Zgodnie ze swoją ideologią widział organ prasowy burżuazji 
śląskiej wyjście z tych trudności przez konsekwentne stosowanie 
polityki liberalizmu handlowego. W pierwszym rzędzie należy pou- 
suwać te przeszkody, na które natrafia wymiana handlowa w samych 
Niemczech. Otóż dopiero ostatnio zniesiono cła wewnętrzne na Re
nie, wkrótce będą one zniesione na Menie i Nekarze. Trzeba teraz 
walczyć o zniesienie ceł na Łabie. Z tej charakterystycznej wypo
wiedzi wynika jasno, że zacięta walka, jaką toczyła burżuazja pru- 1

1- Ibid., 5 61.



ska o liberalizm polityczny, miała swoje głębokie uzasadnienie 
w stosunkach gospodarczych, w danym wypadku handlowych, 
w których również nie były jeszcze usunięte pozostałości feudalne.

Drugim postulatem, który wysuwały stale śląskie sfery kapitali
styczne, była zmiana taryf przewozowych w taki sposób, aby uła
twić przemysłowi i górnictwu tego rejonu konkurencję wobec sil
niejszego przemysłu i górnictwa angielskiego. Wprawdzie nie było 
to całkiem zgodne z ideologią liberalizmu gospodarczego, ale wszel
kie zasady w sprawach, gdzie wchodzą w grę realne interesy gospo
darcze, stają się, jak wiadomo, rzeczą drugorzędną. Zresztą argu
mentacja przemysłowców śląskich była dość przekonywająca, bo 
w rezultacie tak się układały stosunki, że węgiel angielski był w Ber
linie tańszy od węgla gómo-śląskiego, pomimo że stopa wyzysku 
górnika śląskiego była na pewno wyższa niż górnika angielskiego. 
Te niekorzystne stosunki taryfowe odczuwali silnie przede wszy
stkim kupcy wrocławscy. Orientowali się doskonale, gdzie jest wła
ściwe zaplecze gospodarcze Śląska. W jednym ze wstępnych arty
kułów ,,Breslauer Zeitung" z tego czasu poruszono problem zmiany 
polityki taryfowej jako decydujący dla pozycji handlowej Wrocła
wia16. Wzywa zatem czynniki komunalne do energicznej akcji w tym 
kierunku: ,,Jeśli się Wrocław nie okaże dostatecznie obrotny, to 
wkrótce straci ten tak solidnie postawiony ośrodek handlowy wiele, 
a przede wszystkim Polskę [rozumie się Kongresówkę] i Galicję. 
A jeśli te kraje znajdą sobie inne ośrodki pośrednictwa handlowego, 
wtedy i u nas usłyszymy żałosne: Za późno!".

Jeśli zatem kapitaliści skarżyli się na złą koniunkturę, to jest 
jasne, że koszta złej koniunktury w przeważającej części płacił pro
letariat. Nędza, która opanowała najszersze masy ludności śląskiej 
w tych latach, była nawet w stosunkach śląskich czymś wyjątko
wym. Prasa burżuazyjna pisze o tym wyraźnie. Zima 1860 na 1861 r. 
była szczególnie ostra; równocześnie nieurodzaj kartofli — tego 
głównego pożywienia biedoty — wywołuje klęskę głodową. Wobec 
tego władze ułatwiają import mąki kukurydzianej z Węgier. ,,Schle- 
sische Zeitung" stwierdza, że to i tak nie rozwiązuje zagadnienia, 
ponieważ zarobki większej części robotników nie pozwalają im ku
pować dostatecznej ilości kukurydzy 17. Mnożą się wypadki tyfusu, 
nieodłącznego towarzysza głodu. Istota położenia leży w tym, że

™ „Breslauer Zeitung", 63/61.
^ ,,Schlesische Zeitung", 113/61.



szerzy się bezrobocie, wiele pieców hutniczych wygaszono, bo 
zwłaszcza w przemyśle żelaznym koniunktura była fatalna. Zakoń
czenie wywodów jest bardzo charakterystyczne. Sytuacja wpraw
dzie jest bardzo zła, ale nie tak zła, jak była w zimie 1847—1848 r. 
Widocznie perspektywa rewolucji i dla burżuazji nie jest perspek
tywą pożądaną, a przecież rok 1848 był rokiem rewolucji właśnie 
burżuazyjnej.

Widmo rewolucji musi jednak teraz już przerażać burżuazję. Tym 
razem rewolucja mogłaby bowiem stać się przewrotem proletariac
kim. Zresztą zaczynają się już rozruchy. Powodem były zajścia przy 
wypłacie w kopalni Cecylia w Bytomiu * 18. Przemysłowcy zamiast 
zmienić system wypłat, który krzywdził robotników i dawał pole 
rozmaitym nadużyciom, domagają się od władz zmiany postępo
wania sądowego wobec zadłużonych robotników. Mianowicie mo
żna było wyegzekwować od robotnika całą jego płacę za długi. 
Oczywiście taki robotnik musi przestać pracować, bo nie ma abso
lutnie z czego żyć. Przemysłowcy wnieśli w tej sprawie memoriał 
do sejmu, w którym zwracają uwagę na wzrost liczby takich pro
cesów, tzw. Bagatelprozesse, ponieważ szło o sumy bardzo niewiel
kie. Jeśli w ogóle — według memoriału — w przemyśle górno
śląskim pracuje około 30 000 mężczyzn a 40 000 kobiet i dzieci, to 
w sześcioleciu 1852—1858 było takich procesów 4574, natomiast, 
w jednym 1860 roku 31 502. Nie możemy naturalnie skontrolować, 
czy nie ma tu jakiejś pomyłki dziennikarskiej, ale cokolwiek by nie 
było, nawet gdybyśmy te liczby bardzo zredukowali, to jednak mó
wią one w sposób wstrząsający o rozmiarach nędzy i straszliwym 
nasileniu złej koniunktury w tym okręgu przemysłowym 19.

Wśród zarządzeń mających nieco poprawić te warunki podkre
ślić wypada starania władz pruskich, aby zahamować dopływ ro
botników z Królestwa. Nie był to jednak formalny zakaz, ale pół
środek, a więc pewne szykany, mające zniechęcić przybyszów z Kró
lestwa do poszukiwania pracy na Śląsku 20. Między innymi wyni
kało to stąd, że w stosunku do poddanych pruskich władze miały 
pewne obowiązki dobroczynności. Gminy, do których przynależni 
byli robotnicy, w wypadku zupełnej nędzy musiały dawać im jał
mużnę. Nie były to sumy znaczne, ale i tego należało unikać. Zatem 
była pewna tendencja ochrony interesów biedoty śląskiej ze strony

18 Ibid., 186/61.
18 „Breslauer Zeitung", 113/61.
!0 „Schlesische Zeitung", 186/61.



władz pruskich — natomiast wszelkie usiłowania, aby część cięża
rów tego rodzaju przerzucić na przedsiębiorców, nie udawały się. 
W korespondencji z Katowic czytamy 21, że za półtoraroczną pracę 
robotnika płaci firma gminie najwyżej 2,5 srebrnego grosza. A z ta 
kich wpływów gmina nie jest zupełnie w możności płacenia sum.po
trzebnych na zapomogi dla głodujących. Korespondencja z Tarnow
skich Gór mówi o tym, jak funkcjonuje ubezpieczenie, które powin
no dawać górnikom bractwo na wypadek bezrobocia 22. Otóż bezro
bocie ogarnia i huty rządowe, ale istniejące tam bractwo płaci za
siłki tylko tym, którzy regularnie wpłacali wkładki. „Jak zaś mogą 
robotnicy — czytamy — którzy przeważnie żyją nie mogąc zwią
zać końca z końcem [von Hand zu Mund], płacić punktualnie skład
ki, skoro im brakuje środków na codzienne utrzymanie? Pewna gru
pa bezrobotnych zwróciła się onegdaj do Urzędu Górniczego i za
pewne uzyska zgodę na swe słuszne prośby. Oby nasze zapobie
gliwe władze na czas zdecydowały się i zapobiegały dalszemu nie
szczęściu [Calamitat]. Inaczej mogłoby być narażone publiczne bez
pieczeństwo, a wtedy pomoc dla wielu przyszłaby za późno".

Jeśli zaś idzie o pozytywne wyjście z problemu robotniczego, 
który staje w tych latach przed burżuazją, to oprócz oparcia w apa
racie państwowym widziała ona jeszcze możliwość rozładowania 
sytuacji w akcji samopomocowej patronowanej przez działaczy 
mieszczańskich wśród robotników. W „Schlesische Zeitung" z 20 I 
1861 r. pojawia się na ten temat artykuł wstępny, którego sens się 
streszcza w tym, że kasy oszczędnościowe stanowią dla robotników 
samopomoc, która ich może uchronić od nędzy 23. Natomiast komu- 
nizrń ich od tej nędzy nie uchroni, bo propaguje zrównanie ludzi 
drogą terroru, ani socjalizm, który chce stworzyć nowy ustrój spo
łeczny. Kilka tygodni później poświęca temu zagadnieniu ta sama 
gazeta również artykuł wstępny, w którym jest mowa o rozwoju 
organizacji samopomocowych w A nglii24. Dziennikarz stara się 
wykazać, że mylne jest przekonanie, jakoby uprzemysłowienie pro
wadziło do nędzy mas. Właśnie Anglia jest dowodem, że akcja sa
mopomocowa robotników doprowadziła do tego, iż robotnik angiel
ski ma się znacznie lepiej niż robotnik innych krajów.

21 „Breslauer Zeitung", 85/61.
22 Ibid., 243/61.
23 „Schlesische Zeitung", 33/61.
24 Ibid., 75/61.



Kiedy w ciągu następnych miesięcy w związku z trudnościami, 
jakie wywoływała w przemyśle tkackim na Śląsku amerykańska 
wojna secesyjna, zapanowała jeszcze dotkliwsza nędza wśród tka
czy tamtejszych, to „Breslauer Zeitung" z satysfakcją donosiła, że 
w okolicach Bielawy skonsygnowano wzmocnione posterunki żan
darmerii, „aby bezrobotni nie robili głupich historii". Niemniej ape
luje do władz, by rozpoczęto roboty publiczne i stworzono komitet 
opieki nad setkami bezrobotnych25. Natomiast w innym numerze 
artykuł wstępny referuje „znakomity" sposób zabezpieczenia robot
ników przed nędzą 26. Mianowicie tkacze śląscy płacą swoim robot
nikom za dzień roboczy skrócony o 4 godziny pełną stawkę dzien
ną, aby sobie na przyszłość zachować swego robotnika. „W ten 
sposób najlepszym regulatorem jest zdanie jednej egzystencji na 
drugą i działa lepiej i trwalej niż wszystkie socjalistyczne chimery, 
a nawet lepiej niż serce kierowane miłością". Jest to klasyczna wy
powiedź liberała, który wierzy, że wzajemny interes automatycznie 
w najdoskonalszy sposób reguluje sprawy gospodarczo-społeczne. 
Ten sam dziennik w dwa tygodnie potem rozprawia się znowu z ten
dencjami czynników feudalnych, chcących wyzyskać nędzę robot
niczą do walki z burżuazją 27. Artykuł stwierdza, że feudalna partia 
stara się wykorzystywać dla celów politycznych obecną nędzę robot
ników atakując klasy posiadające, o ile nie należą do właścicieli 
ziemskich. Tak np. „Kreuz Zeitung" — główny organ reakcyjnego 
junkierstwa pruskiego — zamieszcza na temat nędzy robotniczej ta
kie zadanie: „wkrótce musi wybić godzina, kiedy rzesze, do tej pory 
wprowadzane w błąd i wyzyskiwane, powstaną i zrzucą jarzmo 
tych, którzy ich prowadzą nie do wolności, ale do niewoli". Tu li
beralny dziennik dodaje z przekąsem, że tego rodzaju wypowiedź 
podpada pod § 100 kodeksu karnego, ale w Prusiech panuje taka 
wolność prasy, że nie została skonfiskowana. Trzeba sobie uprzy
tomnić, że jest to grudzień 1862 r., to jest początek rządów Bismar
cka, który rozpoczynał ostry kurs walki z liberałami, przede wszyst
kim na terenie prasy. Publicysta „Breslauer Zeitung" widzi wyjście 
z zagadnienia nędzy robotniczej tylko w ścisłym stosowaniu zasad 
liberalizmu gospodarczego i zwraca uwagę, że zła koniunktura nie 
obciąża bynajmniej tylko klasy robotniczej, ale solidarnie ponoszą 
stratę i kapitaliści.

25 „B reslauer Zeitung", 586/62.
26 Ibid., 538/62.
27 Ibid., 609/62.



Szczególne zaniepokojenie można stwierdzić w prasie wrocław
skiej, z chwilą, gdy odezwały sią masy proletariackie stolicy prowin
cji — Wrocławia. Z tego, co wiemy z prasy, nie jest dostatecznie 
jasny incydent, który sią zdarzył tam w kwietniu 1861 r. W każdym 
razie świadczy o panicznych nastrojach wśród zamożniejszych 
mieszkańców Wrocławia. Otóż rozeszła się w mieście pogłoska 28, 
że rozlepiane są afisze wzywające robotników w niedzielą, 14 kwiet
nia, na zgromadzenie do lasku w Popowicach — przedmieścia W ro
cławia — aby sią naradzić nad sprawą walki o podwyższenie zarob
ków i zniesienia konkurencji, jaką stanowi praca więźniów w dzie
dzinie rzemiosł. Jedne gazety starały sią robotnikom wytłumaczyć, 
że powinni zaprzestać tak niemądrej akcji, zwłaszcza że panuje 
zła koniunktura i robotnicy powinni być zadowoleni, jeśli w ogóle 
mają pracą. Inne gazety uważały, że to wszystko jest w ogóle wy
mysłem i ma na celu wprowadzenie w błąd publiczności. O jaką 
publiczność tu idzie, dowiadujemy sią z ,,Breslauer Zeitung" 29: „po
głoska ta  sią rozeszła szeroko wśród burżuazji i sfer urzędniczych 
i dlatego należałoby sobie istotnie życzyć, aby nasze uważne i za
pobiegliwe władze dały publiczności autentyczne wyjaśnienia".

Jeśli uprzytomnimy sobie, że właśnie wtedy między sejmem, ma
jącym zdecydowaną większość ugrupowań burżuazyjnych, a jun
kierskim rządem rozpoczynała sią zażarta walka o władze, to ten 
nie ukrywany strach przed najmniejszym samodzielnym wystąpie
niem proletariatu tłumaczy nieskończenie wiele; rozumiemy, dla
czego w walce decydującej o losach Prus i Niemiec burżuazja za
chowała sią tak niezdecydowanie i tchórzliwie. Przecież bez tego 
rządu, któremu podlegały owe „uważne i zapobiegliwe władze", nie 
mogła sią obyć.

Opis zdarzeń w dniu 14 kwietnia podany przez prasą w parę 
dni później jest tego bodaj że najlepszym dowodem. Zatem „Schle- 
sische Zeitung" stwierdziła, że pogłoski o wystąpieniach robotni
czych przygotowanych na niedzielą, o których ten dziennik w ogóle 
przedtem nie wspomniał, aby nie alarmować swoich czytelników, 
okazały sią oczywiście pozbawione wszelkiej podstawy. Tylko tro
chę więcej publiczności niż zwykle poszło na spacer do lasku po- 
powickiego z ciekawości zobaczyć, co sią tam będzie działo. Nato
miast „Breslauer Zeitung", która przedtem o tych pogłoskach pisa

28 „Schlesische Zeitung", 175/61.
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ła, informuje teraz swoich czytelników, że okolica tego lasku roiła 
się od pieszych i konnych patroli żandarmskich 30 31. Czy naprawdę ta 
dość tłumnie zgromadzona publiczność znalazła się tam powodowana 
tylko ciekawością, czy też byli to po prostu właśnie robotnicy, któ
rzy przyszli na zapowiedziane zgromadzenie, a widząc skonsygno- 
waną żandarmerię musieli zaniechać zamierzonego wiecu, tego się 
zapewne już nie dowiemy. Cytowana prasa podkreślała jednak, że 
nastrój wśród tych tłumnie spacerujących był dość podniecony.

W całej tej sprawie charakterystyczne jest odzwierciedlanie 
przez prasę panicznych nastrojów, którym podlegała ówczesna bur- 
żuazja jeszcze nie zaprawiona do walki z proletariatem, a więc ma
jąca do czynienia z przeciwnikiem, którego nie znała należycie 
i dlatego bała się go podwójnie. Zrozumiały więc jest pewnego ro
dzaju zamęt ideologiczny burżuazji, która pragnąc wielkiej przebu
dowy politycznej w Niemczech wie, że na przeszkodzie ku temu 
stoją istniejące państwa opanowane przez czynniki feudalne. Chcia
łaby te państwa obalić, ale równocześnie boi się tego. Lapidarnie 
określił to jeden z liberalnych działaczy w liście do przywódcy 
National-Vereinu, Benningsena, właśnie w tym samym czasie, bo 
w kwietniu 1861 r.: „...uważam przebudowę konstytucji w Niem
czech za niewykonalną, dopóki państwa niemieckie tkwią w obec
nym stanie. Aby tego dokonać, należałoby najpierw je zburzyć, a te
go może dokonać tylko rewolucja, której stanowczo ani nie popie
ram, ani nie chciałbym w żaden sposób korzystać z jej pomocy" 8l. 
Zatem można by zapytać tego polityka: „Czego więc chcesz?" Szcze
ra odpowiedź brzmiałaby prawdopodobnie: „Kompromisu z tymi 
na wpół feudalnymi państwami". Istotnie, przyszłość miała przy
nieść takie rozwiązanie sprawy zjednoczenia Niemiec, na nieszczę
ście dla narodu niemieckiego, o czym ten naród miał się prze
konać dopiero znacznie później.

Takie było ogólne położenie gospodarczo-społeczne Śląska, gdy 
sprawa polska zwróciła na siebie powszechną uwagę polityków nie
mieckich. Nim przystąpimy do zreferowania nastawienia prasy wo
bec spraw polskich w tym okresie, trzeba zdać sobie sprawę z ogól
nego położenia politycznego w Niemczech i Prusach. Wiadomo, że od 
1859 roku zaczyna się gwałtowne ożywienie polityczne wynikające 
z tego, że sprawa zjednoczenia Niemiec, która była nieodpartą ko

30 I b i d . ,  175/61.
31 H. O n c k e n ,  R u d o l f  v o n  B e n n i g s e n ,  Stuttgart—Lipsk 1910, t. I, s. 493.



niecznością dziejową, stała się na powrót naczelnym zagadnieniem 
aktualnej polityki. Rozwój gospodarczy kraju szedł niepowstrzy
manie naprzód pomimo reakcji politycznej po r. 1849, wzmacniając 
siły burżuazji niemieckiej, która musiała coraz natarczywiej doma
gać się spełnienia jej najważniejszych postulatów politycznych, 
w pierwszym rzędzie zjednoczenia Niemiec. Było ono konieczne dla 
swobodnej wymiany handlowej na wielkim ogólnoniemieckim ryn
ku wewnętrznym, a w dalszym etapie także dla swobód społecz
nych mających stworzyć wielki wewnętrzny rynek pracy. W kon
sekwencji walka o wpływ na rządy, walka o władzę dla zrealizo
wania tych postulatów stawała przed burżuazją niemiecką jako ko
nieczność narzucająca się, ale podejmowana przez nią niechętnie 
i z bojaźnią. Jakie były przyczyny tej niechęci, o tym wspominaliś
my już powyżej.

W Prusach walka o władzę przeszła do historii pod nazwą „kon
fliktu konstytucyjnego" — sporu o wykonywanie konstytucji, która 
dawała sejmowi prawo budżetowania. Tymczasem król chciał prze
prowadzić reformę wojskową w sposób trudny do przyjęcia dla 
burżuazji, ponieważ reforma ta w rezultacie miała wzmocnić czyn
niki junkierskie w armii, a więc wzmacniała najważniejszy instru
ment władzy dotychczasowych czynników rządzących państwem. 
Walka o władzę od razu niejako skoncentrowała się na walce o woj
sko, o charakter tego wojska. Nie tu miejsce na szerokie omawianie 
tego bynamniej nie prostego zagadnienia. Król uważał, że zarówno 
sprawy wojskowe, jak i zagraniczne są domeną wyłącznie jego wła
dzy i sejm nie ma prawa tymi sprawami się zajmować. Wkrótce 
i sprawy zagraniczne stały się przedmiotem walki, a właśnie sprawa 
polska miała być konkretnym przedmiotem sporu w tej dziedzinie. 
Ale stało się to dopiero po wybuchu powstania. W latach je poprze
dzających sejm tylko całkiem nieśmiało wypowiadał się w spra
wach zagranicznych uznając, iż jest to dziedzina zastrzeżona dla 
króla' i jego ministrów. Burżuazyjni politycy wychodzili z założenia, 
że król podziela aspiracje burżuazji, aby Niemcy zostały zjednoczo
ne oczywiście pod przewodnictwem Prus. Reakcyjnej, rozkładającej 
się Austrii bardziej postępowa burżuazja nie chciała brać pod uwa
gę. Toteż nim wybuchło powstanie styczniowe, czynniki najbardziej 
junkiersko-reakcyjne i klerykalno-katolickie stały na stanowisku 
dobrych stosunków z Austrią w myśl zasad świętego przymierza 
i w nadziei, że związek trzech państw konserwatywnych potrafi 
utrzymać istniejący stan rzeczy, który dawał gwarancję, że rządy



w państwach niemieckich pozostaną nadal w rękach tych samych 
społecznie czynników. Burżuazja wiedziała, że w zjednoczonych 
Niemczech ona będzie klasą rządzącą, junkrzy tego się bali i sądzili, 
że rozczłonkowanie polityczne Niemiec zapewni im dalsze rządy 
w Prusach. Dopiero dzieło Bismarcka miało rozwiązać ten problemat 
w sposób dla obu stron nieprzewidziany — utrzymało niemało z po
zycji junkierskich w państwie pruskim, a równocześnie dało Pru
som hegemonię w Niemczech. Takie wyjście z sytuacji nie było jed
nak przez nikogo przewidywane w r. 1861. Należy przypuścić, że 
przez Bismarcka również, a cała jego koncepcja — moim zdaniem 
wbrew zdaniu historiografii dotychczasowej — została mu po prostu 
narzucona przez grę sił, w której się znalazł. Wymagało tylko nie
zwykłej zręczności, aby w tej gmatwaninie sprzeczności społecznych 
i politycznych utrzymać się przy władzy i dać swoje nazwisko ko
nieczności historycznej, która była wypadkową tych wszystkich 
sił działających, dla współczesnych trudnych do zrozumienia i ogar
nięcia.

II
Kiedy zastanawiamy się nad nastawieniem prasy wrocławskiej 

do spraw polskich w latach poprzedzających powstanie, trzeba od 
razu stwierdzić zasadniczą i konsekwentnie podtrzymywaną dwoi
stość tego stanowiska. Co innego są sprawy Polaków w zaborze 
pruskim, a czym innym sprawa polska w ogóle, to znaczy sprawa 
polskich aspiracji do samodzielności politycznej. Sprawa polska 
jako kwestia europejska wchodziła w ogólne zagadnienie walki na
rodów o wolność. Obok sprawy polskiej należała tu sprawa włoska 
i sprawa węgierska, no i — oczywiście jako zagadnienie dla tej 
prasy główne — sprawa niemiecka.

Wobec sprawy polskiej jako zagadnienia międzynarodowego mu
siała niemiecka prasa burżuazyjna okazywać sympatię, tak jak miała 
sympatię dla aspiracji włoskich i węgierskich. Oczywiście sympatie 
dla Włochów i Węgrów równoznaczne były z niechęcią do habsbur
skiej Austrii, ale niechęć do Austrii też była poddana pewnym ogra
niczeniom, bo Austria była także państwem niemieckim i niejeden 
polityk czy dzienikarz niemiecki miał pewne ideologiczne trudności 
do przezwyciężenia. Stąd w tych sprawach zdarzają się niejednokrot
nie uderzające niekonsekwencje i często wypowiedzi poszczególnych 
korespondentów tej samej gazety różnią się dość wyraźnie czy to 
w zasadniczym nastawieniu, czy tylko w tonie. Dlatego i w sprawach



polskich nigdy nie będziemy mieli całkiem konsekwentnie prowa
dzonej polityki redakcyjnej. Można tylko stwierdzić, że zrazu te nie
konsekwencje są dość częste i jak można się łatwo domyślać raczej 
przypadkowe, wynikające z tego, że redakcja nie przywiązywała 
do nich zbyt wielkiego znaczenia. Dopiero na wiosnę 1861 r., kiedy 
na skutek wypadków warszawskich publiczność zainteresuje się Pol
ską niesłychanie żywo, wówczas linia redakcyjna stanie się bar
dziej jednolita.

Obserwując ogólne linie wytyczne obu głównych gazet wrocław
skich trzeba stwierdzić, że w r. 1861 „Schlesische Zeitung" miała 
bardziej do Polaków przychylny stosunek niż „Breslauer Zeitung".

Trzeba też zaznaczyć, że walor „Schlesische Zeitung" był znacz
nie większy niż „Breslauer Zeitung". Pierwsza była wielkim praso 
wym organem o europejskim znaczeniu, druga ważyła raczej tylko 
na Śląsku L Aparat informacyjny „Schlesiche Zeitung" był istotnie 
imponujący; miała ona we wszystkich stolicach własnych korespon
dentów. Miała ich nawet w takich miastach, jak Kraków czy Lwów. 
Warszawa była obsługiwana przez kilka sił dziennikarskich w obu 
dzienpikach. Za żywe związki handlowe łączyły Wrocław z Króle
stwem, aby mogło być inaczej. Zresztą nie byli to korespondenci spe
cjalni, raczej kupcy, którzy przebywali w Warszawie mając tam 
interesy, a którzy niejako ubocznie trudnili się pisywaniem kores
pondencji do wrocławskich dzienników. Bodaj najwybitniejszym 
z korespondentów warszawskich „Schlesische Zeitung" był młody 
wówczas dziennikarz G. Ch. Petzet, zrazu nauczyciel domowy u wła
ściciela wielkiej firmy handlowej warszawskiej, potem w r. 1859 za
łożyciel „Warschauer Zeitung", blisko związany z kręgiem ludzi 
Wielopolskiego, co było powodem, że wkrótce po wybuchu powsta
nia musiał uciekać z Warszawy i znalazł zajęcie w redakcji „Schle
sische Zeitung". Po paru latach (1870) został jej naczelnym redakto
rem, związawszy się ze stronnictwem narodowych liberałów13. Rów
nież władze warszawskie były bardzo zainteresowane tym co pisano 1

1 „Schlesische Zeitung" płaciła w tedy rocznie 22 000 talarów podatku gaze
tow ego, natomiast „Breslauer Zeitung" 8000 (SZ. 71/62). Pierwsza wychodziła 
w  r. 1863 w  8000 egzemplarzach, z tego sprzedawała poza W rocławiem 5800. 
Druga zaś z 5500 egzemplarzy nakładu rozchodziła się poza W rocławiem w 2800 
egzemplarzach (Jahresbericht der Handelskammer in Breslau, W rocław 1864, 
s. 95).

la B i o g r a p h .  J h r b .  u. d e u t s c h e s  N e k r o l o g ,  t. X (1905). Berlin 1907, s. 37 i in. 
(Pozycję tę zawdzięczam informacji dr A. Galosa).



w gazetach wrocławskich o sprawach Królestwa i starały się tych 
korespondentów odpowiednio urabiać. Urabiały ich nie tylko wła
dze carskie, ale i Wielopolski, a naturalnie i politycy niezależni od 
rządu. Charakterystyczne, że do „Schlesische Zeitung" znachodzili 
dostęp biali, natomiast do ,,Breslauer Zeitung" w czasie powstania 
i bardziej czerwoni korespondenci.

Zdarzało się w czasie powstania, a nawet przed jego wybuchem, 
że właśnie telegramy i korespondencje ,,Schlesische Zeitung" były 
dla prasy europejskiej pierwszymi informacjami o tym, co się działo 
w Królestwie. Ułatwiał to fakt, że dziennik wrocławski miał swoich 
korespondentów również w miejscowościach przygranicznych, skąd 
przychodziły nieraz wiadomości, których władze carskie nie pozwa
lały przesyłać z Warszawy. Osobiste kontakty z ludźmi mieszkają
cymi na terenie Królestwa ułatwiały im „przemycanie" wiadomości. 
Ponadto stale do Katowic dojeżdżali kolejarze z Królestwa i przez 
nich też przechodziły wiadomości, które dzienniki wrocławskie po
syłały potem poprzez swe łamy do prasy europejskiej. W każdym 
razie nie tylko wiadomości idące w świat poprzez Wrocław, ale 
i opinie tu tworzone sugerowały liberalną prasę europejską, tym 
bardziej że wiedziano, iż to nie są organy będące wyrazicielami rzą
du pruskiego ani też instrumenty propagandy polskiej.

Zaraz na początku roku 1861 w związku z rozpoczynającą się 
sesją sejmową „Dziennik Poznański" zapowiedział, że teraz posło
wie polscy będą prowadzili kampanię o zasadnicze prawa polskie na 
terenie Prus a nie o drobne prześladowania. Komentarz do tego 
w „Schlesische Zeitung" był bardzo nieprzychylny2.

Podobnie obie wrocławskie gazety podkreślają, że polskie dzien
niki są jedynymi, które po śmierci zmarłego Fryderyka Wilhelma IV 
wyszły bez czarnych obwódek, a wiadomość o zgonie króla pomie
ściły jedynie w rubryce »Rozmaitości«3. „Schlesische Zeitung" za
mieszcza też przedruk obcej korespondencji z Poznania, która mówi 
o kampanii nienawiści, jaką właśnie zaczęli prowadzić Polacy w Po- 
znańskiem w stosunku do rządu i do Niemiec w ogóle, a wśród mas 
propagują wiarę w rychłe oswobodzenie Polski spod obcego jarz
ma 4. Trzeba się z tym zgodzić, powiada korespondent, ponieważ 
jest to zgodne z ideą narodowości, ale to zapowiada walkę polsko- 
niemiecką o te ziemie. „Breslauer Zeitung" w tych samych dniach

2 „Schlesische Zeitung", 39/61.
3 I b id . ,  30/61.
1 I b id . ,  17/61.



na ogólny temat zasady narodowościowej pisze: „Nie przychodzi 
nam naturalnie na myśl, aby na rzecz zasady narodowościowej od
dawać jakąś cząstkę W. Ks. Poznańskiego albo Prus Zachodnich czy 
nawet Górnego Śląska. Kraje te bowiem bardziej niż mieczem i trak
tatami zostały zdobyte faktycznie pługiem niemieckim... chcemy te 
kraje zatrzymać wbrew wszelkim pretensjom narodowego senty
mentalizmu" 5.

W lutym odbyła się w sejmie debata nad adresem do tronu, 
w czasie której Polacy wnieśli poprawkę zastrzegającą prawa od
rębności dla ziem polskich. Poprawka ta została odrzucona wszyst
kimi głosami niepolskimi. Ale dyskusja była kurtuazyjna wobec Po
laków nie tylko ze strony posłów liberalnych, ale nawet ław rządo
wych. Widać z tego wyraźnie, że „zasada narodowościowa", która 
właśnie zatriumfowała we Włoszech i w imię której Prusy roszczą 
sobie pretensje do zjednoczenia Niemiec, staje się niejako obowią
zującym konwenansem politycznym. Zresztą rządowi pruskiemu 
szło w danym momencie o to, aby uchodzić w oczach opinii za libe
ralny. W ten sposób bowiem zdobywał sobie opinię niemieckiej bur- 
żuazji przeciw Austrii, głównemu rywalowi Prus. Tym należy tłu
maczyć sobie wypowiedź ministra spraw wewnętrznych hr. Schweri- 
na, który pod koniec debaty nad polską poprawką do adresu wyraził 
się, że współczuje Polakom w ich patriotycznym bólu i sądzi, że 
Izba dlatego pozwoliła się polskim posłom wypowiedzieć bez prze
szkód, ale to wcale nie jest równoznaczne z poparciem dla polskie
go stanowiska.

Podobnie zachowuje się też i prasa wrocławska. Zastrzeżenia 
„Breslauer Zeitung" są może bardziej stanowcze niż „Schlesische 
Zeitung", ale zasadniczych różnic nie można zauważyć 6. Natomiast 
oba dzienniki solidaryzują się zupełnie z akcją, którą od początku 
1861 r. rozpoczął na ziemiach polskich zaboru pruskiego National 
Verein. Pierwsze organizacyjne zebranie odbyło się 25 stycznia 
w Bydgoszczy 7. Główny mówca wspomniał także o stosunkach pol
sko-niemieckich. Zastrzegł się, że nie jest zadaniem National Verei- 
nu pomniejszanie praw narodu polskiego, ponieważ w ogóle uznają 
prawa wszystkich narodowości, zwłaszcza że „naród niemiecki od 
dawna odznacza się kosmopolitycznym poszanowaniem cudzoziem
skiej tężyzny". Ale pod adresem Polaków dodaje, że co umarło to

'■ „Breslauer Zeitung", 23/61.
„Breslauer Zeitung", 68/61; „Schlesische Zeitung", 68/61.

" „Schlesische Zeitung", 57/61.



nie powstanie i trzeba się wyzbyć sentymentalizmu. „Trzeba ziemię 
naszej prowincji odzyskaną w czasie wojny wyzwoleńczej [Befre- 
iungskrieg] krwią niemiecką zatrzymać dla niemieckiej ojczyzny 
i przeciwstawić się zdecydowanie niesłusznym pretensjom" (rozu
mie się polskim). Dzienniki wrocławskie podają te wypowiedzi bez 
żadnego komentarza uważając je niejako za zrozumiałe.

Natomiast w stosunku do wiadomości przychodzących od końca 
1860 r. z Warszawy o budzeniu się tam ruchu narodowego stano
wisko tej prasy jest zrazu niezdecydowane. Czynnikiem rozstrzyga
jącym jest nastawienie ruchu polskiego w Królestwie wobec Niem
ców i Żydów. Pierwsze wiadomości idą w tym kierunku, że ruch ten 
ma ostrze antyniemieckie i antyżydowskie. I to jest powodem bar
dzo niechętnych komentarzy8. Trzeba tu przypomnieć, że ówczesna 
cała prasa burżuazyjna uważała wszelkie objawy antysemityzmu 
za objaw wstecznictwa i braku kultury. Jeśli idzie o oba główne 
organy prasowe Wrocławia, to warto dodać, że nie były one w rę
kach przedsiębiorców żydowskiego pochodzenia ani Żydzi nie 
wysuwali się specjalnie w personelu dziennikarskim. Potępianie 
antysemityzmu wynikało z ogólnych założeń ideologicznych libera
lizmu.

Na przełomie 1860 i 1861 r. zaczęło się w Warszawie bratanie 
polsko-żydowskie i znajduje to natychmiastowy oddźwięk w prasie 
wrocławskiej. Jeszcze korespondencja z Warszawy z grudnia 
1860 r. przedrukowana w „Schlesische Zeitung" mówi o tym, że 
ruch polski zwraca się nie tylko przeciw Rosjanom, ale Niemcom 
i Żydom, i dodaje, iż szlachta oczekuje z wiosną Mesjasza, który 
wskrzesi Polskę z Gdańskiem i Pomorzem 9. Najwyraźniej idzie o to, 
aby czytelnika niemieckiego usposobić zupełnie niechętnie do tego, 
co się zaczyna dziać w Warszawie. Natomiast już w połowie stycz
nia czytamy w tejże samej gazecie 10, że ruch narodowy ogarnia 
nie tylko Polaków, ale także ludzie pochodzenia niemieckiego i ży
dowskiego solidaryzują się z nimi w pełni. Korespondent wypo
wiada życzenie, aby pokojowy rozwój kraju nie natrafiał na prze
szkody, aby obecne podniecenie się uspokoiło i aby zamiast fanta
stycznych rojeń gorącej młodzieży wzięły górę praktyczne i owoc
ne dążenia do postępu na wypróbowanych zasadach. Korespondent 
wydaje się być przesiąknięty ideami pracy organicznej bogatego

" I b i d . ,  1/61.
• I b id . ,  1/61.

1# I b id . ,  25/61.



mieszczaństwa warszawskiego, z którym być może się stykał. Trze
ba od razu dodać, że tej linii politycznej pozostanie ,,Schlesische Zei- 
tung" zasadniczo wierna. Konsekwentnie będzie też popierała refor
my Wielopolskiego. Nawet w czasie samego powstania, do które
go będzie się odnosiła z sympatią, nie zapomni o zasadniczym na
stawieniu, które zdąża do tego, aby Królestwo przeszło do pokojo
wej akcji gospodarczo-kulturalnej. Zresztą zgodne to jest z gospo
darczymi interesami przemysłu i handlu śląskiego, które chcą wi
dzieć w Królestwie solidnego i zamożnego partnera we wspólnych 
interesach.

Pierwszą polityczną wypowiedź wychodzącą od redakcji w spra
wach polskich znajdujemy w ,,Schlesische Zeitung" na początku 
lutego, kiedy jeden z redaktorów rozprawia się w artykule wstęp
nym z atakami prasy francuskiej na Prusy n . Przy tej okazji poru
sza i sprawę sympatii francuskich dla Polski. Otóż przestrzega Pola
ków, że te sympatie są wprawdzie dawne, ale zawsze były ogra
niczone do słów. Dlatego, jeśli Polacy im wierzą, to tym gorzej dla 
nich. Zresztą sprawa polska dla Prus nie jest problemem międzyna
rodowo niebezpiecznym. Mogłaby się nim stać wtedy dopiero, gdy
by Rosja dała Polsce niezależność i oddała Polsce to wszystko, co jej 
w ciągu ostatnich 200 lat zabrała. Dziennikarzowi idzie wyraźnie 
o to, aby całą sprawę przedstawić jako absurd. Toteż dodaje, że 
o takiej koncepcji baje się od czasu do czasu w Rosji, ale to są rze
czy pozbawione podstaw. Zapewne jest to echo ówczesnych zabie
gów dyplomacji francuskiej, która starała się doprowadzić do poro
zumienia rosyjsko-polskiego, z ostrzem zwróconym przeciw pań
stwom niemieckim 11 12. Akcja francuska idąca w tym kierunku wy
woła, zdaniem redaktora, tylko odnowienie się solidarności trzech 
dworów północnych.

Artykuł jest więc wyrazem dość głębokiej niechęci, jaka istnieje 
wśród polityków pruskich, przeciw wszelkiej myśli o odbudowaniu 
niepodległości Polski. Niechęć ta była udziałem nie tylko junkrów, 
co jest zupełnie zrozumiałe, ponieważ jakiekolwiek uszczuplenie 
państwa pruskiego na ziemiach wschodnich osłabiało ich pozycję 
w całym państwie, ale w okresie, który nas interesuje, rozpowszech
niła się w całym bogatym i średnim mieszczaństwie. Wynikało to 
z tego, że burżuazja widziała już wtedy we wschodnich terenach

11 I b id . ,  57/61.
12 H. W e r e s z y c k i ,  A u s t r i a  a  p o w s t a n i e  s t y c z n i o w e ,  Lwów 1930, s. 37.



nie tylko domenę wrogiego jej junkierstwa, ale i dogodny teren 
zbytu towarów przemysłowych oraz źródło wydajnej produkcji rol
nej potrzebnej dla prosperowania miast i osad przemysłowo-handlo
wych. Poza tym burżuazja niemiecka coraz liczniej reprezentowana 
na polskich ziemiach jako nowy czynnik eksploatatorski nie mogła 
się pogodzić z perspektywą odpadnięcia tych ziem od państwa pru
skiego. Toteż głosy niechęci do wszystkiego, co by mogło być zapo
wiedzią odpadnięcia ziem zaboru pruskiego, dają się słyszeć przede 
wszystkim w prasie niemieckiej Poznania, Bydgoszczy czy Gdańska. 
Stamtąd dopiero idą do innych dzienników burżuazyjnych. Również 
dla śląskiej burżuazji widmo utraty choćby tylko Poznańskiego jest 
niepokojące, stąd powtarza się w tej prasie często argument, że 
Poznańskie jest konieczne jako ziemia geograficznie łącząca Prusy 
ze Śląskiem. Ponadto Śląsk potrzebuje pozostałych ziem polskich 
jako swego zaplecza gospodarczego i stąd równocześnie powstanie 
państwa polskiego, mającego ustrój liberalny i dążącego do żywej 
wymiany handlowej, stanowi nęcącą perspektywę. Jest to tym waż
niejsze, jeśli się weźmie pod uwagę wyraźne upośledzenie komuni
kacyjne Śląska w kierunku północy i zachodu, a więc głównego 
rynku niemieckiego. Będzie to miało swój wpływ na wypowiedzi 
prasy śląskiej odnośnie do spraw polskich.

Wieści o pierwszych krwawych wypadkach w Warszawie zosta
ły od razu podchwycone przez prasę wrocławską. Pierwsze komen
tarze były uzależnione od źródła bezpośredniej informacji. Kores
pondent ,,Schlesische Zeitung" z Petersburga jeszcze 23 lutego do
nosił, że w Polsce panuje wrzenie, tak zresztą jak w całym 
imperium1 :J. Opinia korespondenta idzie w tym kierunku, że otwar
ty wybuch powstania polskiego zostanie stłumiony w morzu krwi. 
Pisane to jest jakby beznamiętnie, bez sympatii, ale i bez nienawiści. 
Natomiast listy z Warszawy ogłaszane w pierwszych dniach marca 
w głównym organie prasowym wrocławskim są pełne coraz silniej
szej sympatii dla ruchu polskiego u . Wreszcie korespondencja da
towana z Warszawy 2 marca przynosi opis pogrzebu pięciu pole
głych, a zaczyna się słowami: ,,Dzień dzisiejszy będzie stanowił 
jedną z najpiękniejszych kart historii polskiej" 15. W numerze dato
wanym 8 marca „Schlesische Zeitung" poświęca sprawie polskiej

1:t ,,Schlesische Zeitung", 103/61.
14 I b id . ,  99, 103, 105/61.
n I b id . ,  106/61.



artykuł wstępny pt. Sprawa polska na porządku dziennym  16. Autor 
stwierdza, że ostatnie wypadki warszawskie świadczą, że widmo, 
które się tak długo snuło po gazetach a nawet niepokoiło sejm 
pruski, nabrało ciała i krwi. Nie byliśmy nigdy entuzjastami po
działów Polski — pisze dziennik — tej „plamy, która i od Prus do
magała się ciężkiej pokuty. Jeszcze dziś cierpimy przez złe skutki 
tego czynu, a posiadanie W. Ks. Poznańskiego nie jest dla nas 
niczym radosnym". By jednak nie wprowadzać dalej w błąd swych 
czytelników, zaczyna redaktor usprawiedliwiać obecny stan rzeczy. 
Oto Fryderyk II musiał zająć ziemie polskie wobec agresywności 
Rosji. Bez Poznańskiego zaś ziemie pruskie byłyby okrążone przez 
carat i byłby wbity klin między Śląsk, Marchię i Prusy.

Ten geograficzny — można by anachronicznie powiedzieć: geo
polityczny — argument jest często używany i przedtem, i długo je
szcze potem. Natomiast liberalny dziennikarz ma jeszcze inny, 
właśnie z arsenału liberalnego światopoglądu. Prusy nie prowadziły 
germanizacji w Poznańskiem drogą gwałtu. Przeciwnie, Polacy swo
bodnie korzystali z wszelkich dobrodziejstw państwowości pruskiej. 
Szczególnie zyskał na tym chłop polski i dlatego szlachta polska ma 
małe w nim oparcie, kiedy chce występować przeciw Prusom. Tak 
mógłby wprawdzie argumentować nawet junkier, ale jest to już 
oczywiście burżuazyjna logika mająca wiele pozorów słuszności. 
Natomiast zdumiewa następne zdanie, w którym jest mowa, że 
w Królestwie szlachta ma w chłopach oparcie. Widocznie redaktor 
wrocławski wziął udział delegacji chłopskiej na pogrzebie pięciu po
ległych za dowód, że nastąpiło już zakończenie walki między wsią 
a dworem. Świadczy to, jak silnie działały demonstracje warszawskie 
na liberałów europejskich. Oto czytamy w artykule wstępnym, że 
ogólne powstanie polskie jest teraz .bardzo możliwe. I co ciekawe, 
bynajmniej nie zaczyna on z góry potępiać takiego przedsięwzięcia, 
ale stara się jakby łagodnie tłumaczyć, że Polacy nie mieliby w ta
kim wypadku szans na zwycięstwo. Jeśli liczą na pomoc Francji, to 
się łudzą. Po pierwsze Francja teraz zapobiega o zbliżenie do Rosji, 
a poza tym dla Napoleona III zasada narodowościowa jest tylko atu
tem w grze międzynarodowej. Polacy mogliby się spodziewać stam
tąd jedynie wyrazów sympatii, a potem gościny dla nowej emigracji. 
Zakończenie tej ciekawej wypowiedzi jest równie charakterystycz
ne dla nastrojów chwili i światopoglądu pokolenia. „Naprawdę

1,1 I b id . ,  113/61.



można głęboko i szczerze [innig] współczuć tęsknocie za niepodległą 
ojczyzną... ale trzeba apelować, by nie rzucać wszystkich sił na no
wo na zgubę bezowocnie a tylko dla korzyści obcych machinacji. 
Ludzkość sięga dalej niż narodowość i w jej imieniu chcielibyśmy 
naszych polskich współbraci prosić i zaklinać, aby spojrzeli praw
dzie w oczy [der Zeit ins Auge schauen] i znowu nie zaczynali dzieła 
dla nich zgubnego".

Gdy się czyta cały ten artykuł, to bynajmniej nie odczuwa się, 
aby to były tylko wywody zręcznego polityka, który nie chce 
dopuścić do walki niekorzystnej dla interesów, które on reprezen
tuje. Przeciwnie, czytelnik i dziś jeszcze musi być przekonany, że 
było w tym niemało szczerszej sympatii dla Polski i współczucia nad 
jej losem. W tym właśnie przejawiła się zapomniana Polenfreund- 
schaft z. okresu młodości tego wpływowego i poważnego dzienni
karza.

Natomiast artykuł wstępny ogłoszony w tej samej gazecie 
w dwa dni później jest niejako refleksją, która nastąpiła po chwilo
wym wytrąceniu z równowagi17. Założeniem jego jest, że Rosja 
dąży do podboju świata i dlatego musi utrzymać swoje panowanie 
nad Polską i nie może dać jej samodzielności. Ale — zdaniem auto
ra — Polacy stoją pod względem kultury wyżej niż Rosjanie, a za
tem w zaborze rosyjskim je.st sytuacja odwrotna niż w Poznańskiem, 
gdzie Niemcy mają wyższość kulturalną nad Polakami. Jest to po
wód, dla którego Aleksander II chce dać Polsce pewne koncesje, 
które są dla Rosjan jeszcze przedwczesne, aby w ten sposób pogo
dzić Polaków z rosyjskim panowaniem. Jeśliby się to stało, wów
czas wytworzy się sytuacja niebezpieczna dla Austrii i Prus, ponie
waż ziemie polskie staną się dla Rosji bazą wypadową na świat ger
mański. W tej chwili jedno jest pewne — wywodzi dziennikarz — 
wiadomości, które mówiły o istnieniu porozumienia między trzema 
państwami rozbiorowymi w sprawie polskiej, okazały się niepraw
dziwe. Świadczy o tym niezdecydowane zachowanie się władz 
rosyjskich w Królestwie. Zapewne wynika to z tego, że rząd rosyj
ski nie wie, jakie stanowisko w sprawie polskiej zajmie Francja. 
Zatem i polityka pruska musi zachować rezerwę, niemniej co do 
integralności granic państwa rząd jest w pełni zdecydowany bronić 
jej, o czym świadczy ostatnia deklaracja ministra spraw wewnętrz
nych w sejmie pruskim.

17 Ibid., 117/61.



Artykuł jest z dwu względów interesujący. Po pierwsze, prze
strzega społeczeństwo pruskie przed niebezpieczeństwem Polski 
pogodzonej z Rosją, a więc wychodzi już z innych założeń niż wywo
dy sprzed dwu dni. Nie interesuje go już, kiedy z całym wyrachowa
niem rozważa sytuację, ani dobro ludzkości, ani zasady narodowo
ściowe, ani braterstwo ogólnoludzkie. Jest zatroskany o interes 
państwa pruskiego i to interes bardzo wąsko pojęty. Dlatego można 
ten drugi artykuł uważać za bardziej miarodajny jako wypowiedź 
polityczną niż poprzednie wywody.

Historyka zaciekawi jeszcze inna sprawa. Otóż znając poufną 
korespondencję dyplomatyczną owych dni trudno oprzeć się prze
konaniu, że redaktor organu wrocławskiego miał doskonałe infor
macje i inspiracje. Albowiem w tym samym czasie dyplomacja 
austriacka18 alarmowała tym samym argumentem rząd brytyjski 
wskazując na niebezpieczeństwo, jakie zagraża obecnemu położeniu 
Europy, gdyby doszło do pogodzenia Polski z Rosją, co jest zgodne 
z interesami Francji, a sprzeczne z interesami i integralnością gra
nic niemieckich.

W zestawieniu z tym nabiera trochę poważniejszego znaczenia 
fakt, że równocześnie zjawiła się u ministra spraw wewnętrznych 
deputacja ludności niemieckiej okręgu Noteci z adresem podpisa
nym przez 6000 osób, dziękująca mu za stanowisko, jakie zajął 
w czasie ostatniej debaty polskiej w sejmie. Prowadził deputację nie 
kto inny jak hr. Schleinitz, minister spraw zagranicznych, jako poseł 
z Bydgoszczy 19. Widać zatem, że wypadki warszawskie alarmując 
dyplomację obu mocarstw niemieckich były przez nią traktowane 
nie jako okazja do użycia dodatkowego argumentu w ogólnej roz
grywce międzynarodowej, ale miały dla niej znaczenie jako zagad
nienie dość istotne, niejako samodzielne. Dlatego dyplomacja pru
ska, bo nie można wątpić, że to ona inspirowała pośrednio przynaj
mniej wypowiedź „Schlesische Zeitung'' i że ona zainicjowała 
demonstrację Niemców bydgoskich, starała się przedstawić ruch 
warszawski jako ze wszechmiar niebezpieczny. Tym zapewne moż
na tłumaczyć nastroje prostodusznego króla Wilhelma, któremu tak 
przedstawiono wypadki w Warszawie, aby nabrał przekonania, iż 
jest to pierwszy sygnał ogólnej międzynarodowej rewolucji. Oto
czenie jego stwierdzało 20, że wiadomości warszawskie podziałały

18 H. W e r e s z y c k i ,  o p .  c i t . ,  s. 23 i n.
19 „Schlesische Zeitung", 118/61.
10 A u s  d e m  L e b e n  T h e o d o r  v o n  Bemhardis, Lipsk 1895, t. IV, s. 100.



na niego przygnębiająco; obawiał się, że wkrótce i w Berlinie zacz
ną się walki barykadowe. Stąd jego rozdrażnienie wobec sejmu 
wyrażające się w niechętnym sposobie przyjęcia adresu Izby. Ile 
było w tym wpływu ludzi należących do odsuniętej od władzy kliki, 
której głową był ultrareakcyjny Manteuffel, a ile własnych prze
myśleń Wilhelma, który nie mógł zapomnieć marca 1848 r., kiedy 
musiał gwałtownie wyjechać z Berlina, to właściwie jest mało waż
ne. Ważny jest tylko wielostronny wpływ, jaki miało w Prusach 
to, co się działo w tym czasie w Warszawie.

W każdym razie nastawienie opozycyjnych posłów zmienia się 
w stosunku do Polski. Jeśli w debacie nad adresem do tronu 
w pierwszych dniach lutego nikt nie głosował za poprawką Niegolew
skiego, to w drugiej połowie marca nowa inicjatywa polska na tere
nie sejmu, a mianowicie wniosek tegoż Niegolewskiego, aby respek
towano postanowienia traktatu wiedeńskiego o jedności celnej 
i zachowaniu praw narodowych ziem polskich w granicach 1,772 
roku, otrzymał dostateczne poparcie i odesłany został do specjalnej 
40-osobowej kom isji21.

Zatem i sejm pruski nie chciał pozostać w tyle za parlamentem 
angielskim, który w tym samym czasie odbywał debaty nad polskim 
zagadnieniem.

Także ,,Breslauer Zeitung" dotychczas dość niechętnie komen
tująca wiadomości przychodzące z Warszawy wystąpiła wreszcie 
21 marca 22 z redakcyjnym artykułem wstępnym, w którym zacho
wuje ton rzeczowy i wstrzemięźliwy, ale niewątpliwie przychylny 
Polsce, podkreślając moralną siłę ruchu polskiego. Zakończenie jest 
bardzo charakterystyczne dla ideologii średniej burżuazji nie
mieckiej tego pokolenia. „Jakie przy tym rozwiną siły Polacy, tego 
nie można wiedzieć, ale ich nowe wystąpienie ponownie dowodzi, 
że jeśli organizm państwowy jakiegoś narodu rozpadnie się, to na
ród sam nie kładzie się z nim do grobu i nie umiera". Oczywiście 
jest to morał przeznaczony dla Niemców, aby wierzyli w rychłe 
powstanie zjednoczonego państwa niemieckiego i siłę swego narodu.

Z ziem polskich zaboru pruskiego dochodzą jednak inne głosy, 
którym udziela prasa śląska pośrednio poparcia. Oto dowiadujemy 
się, że pod koniec m arca23 odbył się wiec zorganizowany przez

21 „Schlesische Zeitung", 136/61.
22 I b i d . ,  135/61.
23 ,.Schlesische Zeitung", 156/61; „Breslauer Zeitung" 157/61.



National Verein w Bydgoszczy, na którym przemawiał słynny dzia
łacz liberalny Schultze-Delitzsch. W sejmie był on jednym z przy
wódców lewego skrzydła opozycji, umiarkowani liberałowie uwa
żali go nawet za rewolucjonistę. Ale na ziemiach wschodnich oka
zuje on nam nieco inne oblicze. Oto uspokaja Niemców bydgoskich, 
że National Verein nie opuści ich w momencie, kiedy Polacy zaczy
nają nową, jeszcze bardziej zdecydowaną kampanię agitacyjną 
dążącą do oderwania tych ziem od Niemiec. Uważają oni Niemców 
na tych ziemiach za przybyszów. Trzeba więc wrogowi polskiemu 
wprost patrzeć w oczy. Nie można zasady narodowościowej stoso
wać do naszych wschodnich prowincji, ponieważ ziemie te zostały 
zdobyte nie mieczem, ale kulturą niemiecką. My tu jesteśmy kul- 
turtraegerami. Tak jak myśmy stracili Alzację — którą zdobyła kul
tura francuska — tak Polacy stracili Poznańskie.

Właśnie ostatniego marca „Breslauer Zeitung"24 zamieściła 
artykuł wstępny, który jest znacznie bardziej stanowczy wobec 
pretensyj polskich. Wychodzi on z założenia, że dla Polaków można 
być sprawiedliwym o tyle, o ile nam nasze interesy na to pozwalają. 
Dlatego nie poświęcimy na ich rzecz tego, cośmy zdobyli.' Potem 
następuje dłuższy wywód historyczny, z którego wynika, że nie 
można pogodzić interesów pruskich i aspiracji polskich. Prusy stały 
się wielkie przez-upadek Polski. ,,Przeciwieństwo między Prusami 
a Polską ciągnię__się przez stulecia ich wzajemnej historii od po
czątku do końca. Nie bierzemy im za złe, że chcą odzyskać to, co 
utracili, ale i nam me można brać za złe, że nie chcemy tego oddać". 
Brzmi to już, jakby było pisane nie przez liberalnego dziennikarza 
z okresu walki sejmu pruskiego o rządy parlamentarne, ale jakby 
wyszło spod pióra hakatysty z końca XIX stulecia.

Natomiast inaczej postawiono sprawę w „Schlesische Zeitung". 
Ten organ liberalizmu niemieckiego żywo interesuje się sprawą pol
ską i jej nową fazą, której wyrazem na terenie wewnętrznej polityki 
pruskiej jest wniosek Niegolewskiego. 5 kwietnia 85 w obszernej ko
respondencji sprawozdawcy parlamentarnego zastanawiano się, ja
kie będą losy wniosku polskiego. Zasadniczo wszystkie polityczne 
odłamy pruskie, poza nieliczną grupką marzycielów, są w tej spra
wie jednozgodne. Mowa berlińskiego posła Schultze-Delitzscha 
w Bydgoszczy zrobiła jak najlepsze wrażenie w stolicy. Wniosek



polski to jedyna sprawa w sejmie, co do której wiadomo, jak będzie 
załatwiona. Niemniej sposób, w jaki zostanie odrzucony, nie jest 
rzeczą obojętną. Zapewne nie będzie trudno dać Polakom odczuć 
jednomyślne i pewne siebie nastawienie kraju wobec nich, ale nie 
wolno zapominać, że słabszemu szczególnie w czasach dzisiejszych 
na wiele się pozwala i dlatego byłoby mądrze, aby im w jakiś sposób 
okazać pewną ustępliwość. Tu następuje bardzo charakterystyczna 
wypowiedź: ,,Rządy najezdnicże [Fremd-Herrschaften], prawie bez 
wyjątku, były zawsze prowokowane, nim przystąpiły do twardych 
wystąpień, które potem wywołały przeciw nim nienawiść i były 
uważane za przyczynę ich upadku, a przewrót w nastrojach 
[Umschlag] jest tak łatwy, że nie można dość przestrzegać przed 
pierwszym krokiem. Cel zatem, który musi mieć przed sobą zarówno 
Izba, jak i rząd, zawsze będzie ten, aby pomimo prowokacji, która 
zawarta jest w wniosku Niegolewskiego, trzymać się ściśle polityki 
sprawiedliwości wobec Polaków, którą do tej pory stosowano". 
Nie można się oprzeć przekonaniu, iż nastroje stolicy pruskiej w tym 
czasie wcale nie były takie pewne i nieprzejednane, jak starano się 
je wobec Polaków przedstawić. Obawiano się najwidoczniej takiej 
koniunktury międzynarodowej, w której Polacy jednak mogliby 
uzyskać cel swoich dążeń, to znaczy własne państwo. Liberałowie 
musieli pragnąć niedrażnienia Polaków mając przed oczyma fatalne 
skutki, do jakich doprowadziła polityka represji stosowana przez 
rząd austriacki we Włoszech.

W związku z tym umieściła ,,Schlesische Zeitung" w parę dni 
później artykuł wstępny, tym razem zwrócony pod adresem poli
tyków polskich, pt. Rosyjskie koncesje dla Polaków 26. Idzie o to, że 
Polacy wobec ustępstw, jakie rząd rosyjski dał w Królestwie Pol
skim, uzyskali obecnie już we wszystkich trzech zaborach to, co 
zasadnicze i osiągalne, a mianowicie wolność języka, obyczajów, 
religii. Więcej będzie im trudno uzyskać, ponieważ ich protektor 
Napoleon jest za daleko. W Prusach w ogóle żadne koncesje dla 
Polaków nie były potrzebne. Jeśli były jakieś narzekania na rządy 
pruskie, to wynikały z niedoskonałości reakcyjnego reżymu, a nie 
z zasadniczej walki przeciw polskości. Publicysta daje więc Pola
kom do zrozumienia, że liberalne rządy w każdym z państw rozbior- 
czych rozwiązują niejako automatycznie zagadnienie polskie. Potem 
umieszczono w artykule kilka komplementów pod adresem Polaków,

2# I b id . ,  164/61.



aby tę radę przyjęli tym chętniej. Mianowicie dziennikarz pruski 
uważa, że najważniejsza zdobycz polska w Królestwie to szkoła, 
bo Polacy mają najwspanialszą literaturę pośród narodów słowiań
skich. Muszą się tym wszystkim zadowolić i pracując spokojnie cze
kać dalszej, lepszej przyszłości.

Redaktor ,,Schlesische Zeitung" pisał artykuł w przekonaniu, że 
będzie on przez polityków polskich wzięty pod rozwagę i może 
mieć wpływ na ich decyzje; odczuwa się to z tonu, w jakim był 
ujęty. Czy istotnie mógł on w jakikolwiek sposób wpłynąć na dzia
łaczy polskich, to już sprawa zgoła inna. Wiemy, że to co się działo 
w tym czasie w Królestwie, miało charakter tak żywiołowy, że mało 
znaczyły dla rozwoju wypadków takie czy inne rozumowania. Roz
budzone namiętności faktycznie decydowały.

Niemniej to publicystyczne wystąpienie świadczy o tym, że 
ruch polski zaczyna politykom pruskim imponować. Stąd chęć pew
nego paktowania z nim. Okaże się to też i na terenie sejmu pruskie
go w czasie debaty, jaka rozwinęła się nad wnioskiem Niegolew
skiego 27. Tym razem Izba bynajmniej nie była jednomyślna w od
rzucaniu go, tak jak to miało miejsce na początku lutego. Większość 
komisji postawiła wniosek o odrzucenie wniosku Niegolewskiego, 
jako sprzecznego z ustawami i konstytucją. Duża część lewej strony 
Izby nie poparła wniosku komisji, który przeszedł bardzo słabą 
większością. W myśl regulaminu dyskusja została ograniczona do 
dwu dyskutantów. Losem otrzymał prawo zabrania głosu Reichen- 
sperger, przedstawiciel klerykałów, którzy byli wówczas zdecydo
wanymi przeciwnikami zasady narodowościowej, wobec czego wy
stępowali przeciw polskim postulatom. Ale wobec apelu Niegolew
skiego zrzekł się swego głosu na rzecz Polaka. Niegolewski wygłosił 
przemówienie, w którym wzywał polityków pruskich, aby nie zmu
szali Polaków do działalności rewolucyjnej, odrzucając ich słuszne 
i uprawnione żądanie. Na to sprawozdawca komisji, prawicowy libe
rał, odpowiedział, że dylemat, który stoi przed polityką pruską, to 
konstytucja albo rewolucja. On jest za konstytucją. Izba prżyjęła to 
owacyjnie, ale też sens tego hasła miał całkiem inne znaczenie. 
Szło o wykonywanie przez rząd konstytucyjnych praw należnych 
sejmowi, bo w przeciwnym razie grozi rewolucja demokratyczna, 
której przedstawiciele umiarkowanych polityków burżuazyjnych



wcale sobie nie życzą. Zaostrzający się konflikt konstytucyjny 
w Prusach, jako zasadnicza walka między siłami feudalnymi a bur- 
żuazyjnymi, podporządkowywał sobie wszystkie aktualne zagadnie
nia polityczne, a zatem uzależniał także i odniesienie się do polskie
go zagadnienia. W miarę zaostrzania się konfliktu sprawa polska 
w Prusach coraz bardziej staje się problemem związanym z tą we
wnętrzną walką.

Panowało zresztą wówczas widocznie ogólne zainteresowanie 
sprawami polskimi, skoro co parę dni możemy czytać artykuły 
wstępne na ten temat. Tak więc np. ,,Schlesische Zeitung" pod datą 
19 kwietnia zamieszcza wypowiedź pt. Nowa zasada i jej zastosowa
nie 28. Idzie o zasadę narodowościową i zastosowanie jej wobec 
Polski. Stwierdzono więc w artykule, że w Prusach widoczne są 
dwa ekstremy w traktowaniu polskich zagadnień. Albo podchodzi 
się do nich tylko ze względu na Poznańskie, albo patrzy się na 
sprawę polską jako problem powszechnodziejowy. Oba podejścia 
nie są słuszne. Nie można bowiem redukować sprawy polskiej do 
Poznania ani też o nim zapominać. Publicysta stwierdza, że nikt 
z odpowiedzialnych polityków pruskich nie sądzi, jakoby Polacy 
przygotowywali powstanie w ziemiach państwa pruskiego i zresztą 
bez obcej pomocy nie byłoby to w ogóle możliwe. Podobnie nie
słuszne jest założenie, że sprawa polska jako sprawa narodowościo
wa jest fragmentem ogólnoeuropejskiego zagadnienia i jako taka 
odnieść musi zwycięstwo. To nie ma nic wspólnego z realną po
lityką.

Wypowiedź kończy się stwierdzeniem, że przyszłości nie da się 
przewidzieć i wobec tego jedyną słuszną polityką jest poleganie na 
sile. Znowu można się domyślić, że u źródeł tych dziennikarskich 
elukubracyj leży niepewność i lęk wywołany gwałtownie wzrasta
jącym ruchem polskim.

W ciągu następnych tygodni możemy w dalszym ciągu obser
wować bardzo ostrożne i umiarkowane wypowiedzi prasy wrocław
skiej wobec Polaków. Kiedy ,,Schlesische Zeitung" referuje debatę 
nad budżetem ministerstwa oświaty, w czasie której Polacy skarżyli 
się na upośledzenie języka polskiego w szkołach i domagali się 
stworzenia polskiego uniwersytetu w Poznaniu, wówczas jedyny 
komentarz, jaki do tego dodał ten organ prasowy, to stwierdzenie.



iż większość stara się Polaków nie drażnić i nie ona jest odpowie
dzialna za wystąpienie pewnego posła urażające Polaków 29.

W drugiej połowie m aja30 zamieszczona została dłuższa ko
respondencja z Wielkopolski, która miała uspokoić czytelników. 
Donoszono, że stosunki między Polakami a Niemcami zaczynają się 
tam nieco lepiej układać. Podniecenie, które panowało na skutek 
sukcesów włoskich i wypadków warszawskich, powoli ustaje, ale 
i tak nigdy nie było mowy o powstaniu przeciw Prusom. Ruch 
Polski ma oparcie pośród uboższej szlachty, bogatsza trzyma się na 
uboczu. Podobnie i kler, który nie chce popierać sprawy zwróconej 
we Włoszech przeciw papieżowi. W ogóle, stwierdzono w korespon
dencji z Inowrocławia, kler katolicki nie jest wrogo wobec Niem
ców nastawiony. Używa swego wpływu, aby polskiego robotnika 
nakłonić do posłuszeństwa i wierności także wobec niemieckiego 
pracodawcy. Zresztą robotnik polski, który ma wrodzoną niechęć do 
Niemca, przekonawszy się, że u niemieckiego pana nie jest w za
sadzie żle, że płacę otrzymuje regularnie i nikt nie prześladuje go 
z powodu jego religijnych i obyczajowych potrzeb, zmienia nasta
wienie. Dlatego nie należy przypuszczać, aby klasa robotnicza przy
łączyła się do jakiegoś powstania przeciw Niemcom. Może skłonni 
byliby do tego chłopi, ale oni nie mają wielkiego znaczenia, żyją 
w nędzy i ciemnocie, są niegospodarni i zadłużeni u Żydów. Ponadto 
jest w prowincji dość wojska, które by łatwo taki ruch stłumiło. 
Także nieszczęsny spór językowy znacznie osłabł, a władze respek
tują wszędzie prawa języka polskiego, gdyż to jest zgodne z obo
wiązującymi ustawami. Niemniej dobrze by zrobili najwyżsi urzęd
nicy prowincjonalni, aby przebywali na miejscu swego urzędowa
nia, a nie siedzieli w Berlinie jako posłowie na sejm. Trzeba bowiem 
wiedzieć, że spośród landratów wielu dawało się wybierać na po
słów i jako ludzie zależni od rządu głosowali z reguły przeciw libe
rałom. Korespondent uderzył w bardzo drażliwą materię, zwłaszcza 
że konflikt konstytucyjny w Prusach był cały czas przepełniony sze
regiem incydentów, kiedy landraci nie tylko w sejmie, ale też w te
renie bardzo ostro zwalczali liberalne poczynania polityków burżua- 
zyjnych, dopuszczając się ciągłych nadużyć. Niemniej ton całej 
korespondencji, jakkolwiek ma uspokoić czytelników, świadczy,

I b id . ,  226/61. 
■’ I b id . ,  234/61.



że pomimo wszystko na wschodnich ziemiach państwa pruskiego 
panowało wśród Niemców niemałe zaniepokojenie polskim ruchem.

W drugiej połowie lata nastąpiło jakby pewne otrzeźwienie. 
Publicyści niemieccy przekonali się, że nie ma bezpośredniego nie
bezpieczeństwa i zaczęli może trochę siłę Polaków lekceważyć, 
a za tym poszło wyrażanie pewnej niechęci. W obu dziennikach 
wrocławskich coraz częściej znajdujemy przedruki wypowiedzi 
z prasy zachodniej niechętnych Polsce, szczególnie takich, które 
podkreślają, że w Prusach Polacy powinni być zadowoleni ze swego 
losu.

W chwili kiedy wydawało się, że sympatie dla sprawy polskiej, 
którym dawała wyraz liberalna prasa niemiecka, zaczynają słabnąć, 
wystąpił w ich obronie ekscentryczny nieco działacz polityczny, 
zaprzysiężony przyjaciel Polski, niejaki dr Metzig z Leszna 31. W po
wstaniu badeńskim w r. 1849 brał udział jako lekarz batalionowy, 
a jeszcze przedtem w r. 1846 występował w obronie przyjaźni nie
miecko-polskiej. W r. 1861 wydał w Hamburgu broszurę pt. Zjazd 
warszawski i kongres europejski, w której proponuje odbudowanie 
Polski pod berłem saskim, w zamian Saksonia przypadłaby Prusom. 
,,Schlesische Zeitung" umieściła o tym wzmiankę określając te wy
wody jako marzenia, ale dodając, że czytelnik znajdzie tam sporo 
ciekawego m ateriału32. W odpowiedzi na to umieścił dr Metzig 
w płatnym anonsie swoją wypowiedź, w której dziękuje redakcji 
gazety za przerwanie konspiracji milczenia, którą się stosuje od 15 
lat wobec jego działalności mającej na celu uświadomić Niemców 
co do sprawy polskiej33. Ciekawe są jego dalsze wywody. Otóż 
nawet ten zdecydowany przyjaciel Polski przyznaje, że w obecnej 
chwili oddanie Poznańskiego byłoby krokiem samobójczym dla 
Prus. Natomiast konieczne jest pełne równouprawnienie Polaków 
mieszkających w liczbie ponad 2 miliony w czterech prowincjach 
pruskich. Po raz pierwszy mowa tu jest zatem o narodowym upraw
nieniu Polaków na Śląsku, bo tylko tak można by tę liczbę prowin- 
cyj rozumieć (Poznańskie, Prusy Zachodnie, Prusy Wschodnie 
i Śląsk). Trzeba stworzyć polski uniwersytet. Należy nauczyć współ-

31 Por. W. B i c k e r i c h ,  J o h a n n  M e t z i g  e i n  d e u t s c h e r  I d e a l i s t  i m  P o s e n e r  
L cin de  (Deutsche W issenschaftliche Zeitschrift fur Polen), Poznań 1926, z. 6 
s. 80— 111. Znajduje się tam obszerna bibliografia pism Metziga i o Metzigu, ale 
omawianych tu w ystąpień dziennikarskich nie notuje.

32 I b id . ,  414/61.
33 I b id . ,  432/61.



żyć ze sobą oba narody na małym terenie. Potem po odbudowaniu 
Niemiec i Polski powstanie kwestia zasadnicza, czy będzie między 
nimi panowała niszcząca walka narodowa, czy ścisłe połączenie 
i zbratanie w pokoju; Prusy nie mogą się obyć bez Poznania, ale 
zjednoczone Niemcy jako całość nie mogą się obyć bez zjednoczo
nej Polski. Dlatego powinny wrócić do koncepcji przymierza 
z 1790 roku, które w r. 1793 złamały na nieszczęście Polski i swoją 
zgubę (r. 1806).

Nie należy przypuszczać, aby ten głos osamotnionego publicy
sty niemieckiego wiele zaważył na nastrojach panujących wśród 
mieszczaństwa niemieckiego, ale niemniej jest on pewnym znamie
niem czasu. Natomiast „Breslauer Zeitung" w tym samym czasie 
szeroko komentowała i rozpowszechniała wrogą wobec Polski wy
powiedź Proudhona umieszczoną w ,,La Presse" paryskiej34. Wpraw
dzie niemiecki dziennikarz nie zgadza się z francuskim filozofem, 
który występuje przeciw zasadzie narodowościowej, albowiem 
Niemcy, Włosi, Węgrzy mają rację walcząc o swoją niepodległość, 
ale przyznaje rację temu drobnoburżuazyjnemu socjaliście w jego 
niechęci do aspiracji polskich. Uzasadnia swoją niekonsekwencję 
otwarcie tym, że polskie dążenia są sprzeczne z interesami nie
mieckimi. Wszystko inne zaś Niemców nie powinno obchodzić, po
dobnie jak posłów polskich w sejmie pruskim nie obchodzi sprawa 
Szlezwiku i Holsztynu. Jest to aluzja do stanowiska, jakie zajmowali 
posłowie polscy w Berlinie, którzy wstrzymywali się od głosowania 
i dyskusji w sprawach ogólnoniemieckich wychodząc z założenia, 
że nie mają prawa opowiadać się w sprawach obcej narodowości. 
Trzeba przyznać, że argument dziennikarza niemieckiego jest 
w pewnym stopniu celny. Skoro bowiem w imię zasady narodowo
ściowej domagano się uznania przez Niemców polskich praw naro
dowych, to dlaczego w takim razie wtedy, kiedy szło o prawa lud
ności niemieckiej uciskanej w księstwach duńskich, Polacy zacho
wywali obojętność. Wynikało to między innymi i z tego, że posłami 
polskimi w Berlinie byli przeważnie klerykali, a ci niechętnie po- 
wywołali się na zasadę narodowościową, potępioną przez papieża ze 
względu na państwo kościelne. Dlatego też Polacy w sejmie pruskim 
z reguły powoływali się na traktaty międzynarodowe i przyrzecze
nia królewskie, a nie ogólnoludzkie zasady. Niemniej w tym wy
padku ,,Breslauer Zeitung" cytując Proudhona na pewno sprzenie-



wierzała się hasłom, które sama głosiła. Trzeba bowiem dodać, że 
przedrukowała bez komentarza zdanie francuskiego pisarza, że gdy
by powstała Polska w jej historycznych granicach, to obowiązkiem 
Europy byłoby natychmiast ją na nowo rozebrać.

Natomiast korespondecje z Warszawy, jakie umieszczały obie 
gazety, były raczej stale przychylne dla Polaków. Z jednym tylko 
wyjątkiem. Ile razy korespondentowi wydawało się, że Niemcy 
mieszkający w Polsce są przedmiotem ataków ze strony polskiej, 
natychmiast ostro reagowali 35. Dlatego też przykrość, jaką miał zna
ny cukiernik warszawski niemieckiego pochodzenia, Wedel, została 
zaraz szeroko omówiona w wrocławskich notatkach prasowych. 
Mianowicie, kiedy w połowie września cech cukierników ewangeli
ków urządził nabożeństwo z jakiejś patriotycznej polskiej okazji, 
Wedel nie poszedł na to nabożeństwo i nie zamknął swego sklepu. 
Wobec tego zdemolowano mu lokal, a przed jego mieszkaniem zro
biono kocią muzykę. Korespondent ,,Schlesische Zeitung" pisząc to 
dodaje, że jeśli takie fakty będą się powtarzać, to Europa straci dla 
Polaków sympatię 36.

W parę dni później Metzig zachęcony widocznie łatwością, z ja
ką mu przyszło wystąpić publicznie, znowu dał inserat cytując wy
jątki ze świeżo wyszłej słynnej broszury Montalamberta Naród 
w żałobie, w której jest mowa o liberałach niemieckich, którzy po
pierają idee zjednoczenia Włoch, a są przeciw odbudowaniu Pol
ski 37. Metzig ze swej strony dodaje, że jeśli Niemcy nie stworzą 
niepodległej Polski, to znajdą się między wrogą Francją a wrogą 
Rosją i w rezultacie nie tylko stracą prowincje nadreńskie, ,,ale na 
wschodzie będą wykreślone takie granice, o których dziś mało kto 
nawet we śnie pomyśleć może".

Wiadomość o ogłoszeniu stanu oblężenia w Warszawie a potem 
o zamknięciu kościołów narzuciła znowu prasie wrocławskiej żywe 
zainteresowanie sprawami polskimi. 17 X ogłosiła „Schlesische Zei- 
tung" artykuł wstępny pt. Stan oblężenia w Polsce38. ,,Bez niespra
wiedliwości wobec obcego narodu można powiedzieć: nareszcie 
skończyła się cierpliwość rządu rosyjskiego w Polsce" — tak się 
zaczynają długie i dość skomplikowane wywody publicystyczne.

35 „Schlesische Zeitung", 438, 439, 441, 444/61.
aB I b i d . ,  438/61.
37 I b i d . ,  464/61.
:,M I b id . ,  486/61.



Ale zaraz potem wyrażona jest wątpliwość, czy ten krok rosyjski 
co pomoże. Agitacja polska ogarnęła bowiem wszystkie warstwy 
społeczne Królestwa, a nawet przeszła do polskich prowincji w Pru
sach. Tylko jeżeli w Królestwie szlachta, duchowieństwo, mieszcza
nie i chłopi oraz robotnicy są porwani ruchem narodowym, to 
w Prusach jest inaczej. Ani chłopi, ani mieszczaństwo polskie w za
borze pruskim nie mają ochoty do beznadziejnej walki, ponieważ 
stan tych klas znacznie się poprawił na skutek rządów pruskich, do 
których mają one przywiązanie. Ale z drugiej strony należy liczyć 
się z tym, że agitacja kleru i szlachty może mieć wpływ i na warst
wy niższe. ,,Trudno uczucie narodowe stłumić w zarodku w umy
słach, nawet jeśli ono ledwo zapuściło korzenie. W słowie narodo
wość zawarte jest takie bogactwo treści, która oparta jest o serce 
i uczucia ludzkie, że byłoby okrucieństwem jednostce czy całym na
rodom brać je za złe lub oskarżać z tego powodu uczucie, które po
wszechnie uważane jest za cnotę. Podobnie niesprawiedliwie było
by czynić odpowiedzialne obecne pokolenie za błędy i grzechy, 
z których powodu upadła stara republika szlachecka i pozbawiła na
ród polski jego niezależności". Słowa te są dowodem, jak bardzo 
pióro tego liberalnego dziennikarza trzymane było w niewoli obo
wiązujących haseł. Ale też zdaje on sobie z tego sprawę i dlatego 
następne zdania dają wyraz bardziej realnym i aktualnym poglą
dom. Oto pod adresem polityków polskich wypowiada redaktor ad- 
monicję streszczającą się w tym, że ogólne zasady bynajmniej nie 
mogą usprawiedliwić poczynań, które by porwały masy do walki 
z przeważającą potęgą bez realnej nadziei na powodzenie i byłoby 
wprost zbrodnią wobec ludzkości, gdyby dla marzeń o politycznej 
samodzielności narażano dobrobyt tysięcy ludzi, prowadząc ich lek
komyślnie na oczywistą zgubę. Uznajemy, że Polakom jest bardzo 
źle pod panowaniem rosyjskim, ale pomimo to nie usprawiedliwia
łoby to powstania zbrojnego. Zapewne cel zdobycia niepodległości 
jest godny uznania, ale skoro nie ma szans na powodzenie, to trzeba 
z niego zrezygnować. Na Francję nie mają Polacy co liczyć, nato
miast w razie wybuchu w Polsce odnowi się natychmiast solidarność 
trzech mocarstw podziałowych. Niestety, odnosi się wrażenie, że 
politycy polscy nie chcą o tym myśleć.

Znowu widać z tej wypowiedzi jasno, że każde zaostrzenie się 
sytuacji w Kongresówce niepokoi dziennikarza pruskiego. Po pierw
sze nigdy nie wiadomo, jak się może skończyć polskie powstanie, 
ponieważ czasy sprzyjają walkom wyzwoleńczym narodów, a po



drugie w razie klęski nastąpi upadek stanu gospodarczego w Polsce, 
a to dla interesów burżuazji śląskiej jest bardzo niekorzystne, po
nieważ ziemie polskie to główny rynek wymiany handlowej dla tej 
pruskiej prowincji.

Tymczasem druga połowa listopada odwróciła uwagę prasy 
pruskiej od spraw zewnętrznych, ponieważ był to okres wyborczy. 
Nas może ciekawić, jakie hasła rzucano wśród ludności polskiej. 
Otóż agitował wśród niej na Górnym Śląsku przede wszystkim kler, 
któremu zależało, aby zdobyć jak najwięcej głosów na listy klery- 
kalne. Wobec tego wzywał on wyborców do obrony pozycyj ko
ścielnych. Księża mówili ludowi, że grozi zeświecczenie szkoły, że 
będą wprowadzone śluby cywilne, że wreszcie fundacje katolickie 
oddane będą protestantom 39. Jak widzimy, kler zapowiadał to, co 
dopiero w dziesięć lat później miało się stać aktualne. Ale nie było 
to tak całkiem wyssane z palca, jakkolwiek niewątpliwie w danym 
momencie jeszcze przedwczesne. Kler dobrze się orientował, że 
liberalne mieszczaństwo natychmiast po dojściu do władzy posta
wiłoby taki program walki z wpływami kleru wśród mas. Na razie 
oczywiście jeszcze nie mogło o tym myśleć, ponieważ dopiero o tę 
władzę walczyło i nie mogło sobie stwarzać dodatkowych nieprzy
jaciół. Dla nas jest ten sposób agitacji ciekawy, ponieważ przygoto
wuje niejako grunt pod wielki rozwój agitacji wyborczych, których 
widownią stanie się Śląsk w okresie Kulturkampfu. Ponadto trzeba 
podkreślić, że księża prowadząc wyborczą agitację przypisują rzą
dowi, a nie opozycji liberalnej tego rodzaju antyklerykalne zamiary. 
Widocznie kler zdawał sobie sprawę, że w masach tkwi żywiołowa 
niechęć do państwa i łatwiej będzie trafić do tych mas, jeśli się bę
dzie występowało w roli opozycji niż popierając rząd.

Charakterystyczny dla sytuacji na Śląsku jest epizod, o jakim 
rozpisywała się dość obszernie w owym czasie prasa pruska. Mia
nowicie w kwietniu 1862 r. ukazała się w dziennikach polskich 
odezwa ks. Biernackiego, który objeżdżał poszczególne prowincje 
polskie i zbierał składki na dom sierot w Gliwicach 40. Szło o sieroty 
po ofiarach epidemii cholery, która w r. 1853 grasowała na Śląsku. 
W odezwie swej podkreślał ten działacz śląski, że sierocińce rzą
dowe wynaradawiają dzieci polskie i odrywają od katolicyzmu. Przy 
tej okazji ksiądz wzywał do starań o to, aby ludność polska pozo



stawała na wsi, a nie szła do przemysłu, ponieważ przemysł prowa
dzi do pauperyzmu. Wynika z tego, że akcja utrzymania polskości 
ludu śląskiego szła w parze z agitacją antyburżuazyjną, wychodzącą 
z feudalnych założeń światopoglądowych. Jest to zjawisko typowe 
dla Śląska i niewątpliwie uwsteczniało ono ideologię mas pod wzglę
dem społecznym, pomimo że obrona polskości była oczywiście spra
wą postępową i dla ostatecznego rozbudzenia świadomości klasowej 
ludu konieczną. Ale tej sprzeczności nie pozbędzie się Śląsk przez 
długie jeszcze lata.

Władze rejencji opolskiej zaalarmowane przez prasę wystąpiły 
przeciw odezwie z protestem 41. Przede wszystkim protestowały prze
ciw zarzutowi prasy polskiej, jakoby sierocińce rządowe prowadziły 
dekatolizację lub wynaradawiały swoich wychowanków. W sprosto
waniu stwierdzono, że opiekę nad sierocińcami sprawują księża ka
toliccy umiejący po polsku, także pielęgniarki znają język polski. 
Nauki religii udziela się po polsku, uczy się pieśni kościelnych 
w języku polskim. Dzieci polskie mają naukę języka polskiego, na
turalnie, że i języka niemieckiego dzieci się uczy. Po tej części fak
tycznego sprostowania, w którego prawdziwość wątpić nie można, 
następuje część polemiczna. Mianowicie autor sprostowania, dy
rektor sierocińców rządowych rejencji Połomski, wyraża przeko
nanie, że ks. Biernacki na pewno nie solidaryzuje się z prasą pol
ską, albowiem jeszcze przed paru laty, nim rozpoczęła się agitacja 
polska, która obecnie rozwija się w Prusach, postanowiono za zgodą 
legalnych katolickich władz duchownych otworzyć katolicki polsko- 
niemiecki sierociniec w Gliwicach. Władze zatem nie zgodzą się na 
stworzenie wyłącznie polskiego zakładu, jedynie może istnieć ogól
ny katolicki. Wszelkie nadzieje „Dziennika Poznańskiego" na stwo
rzenie ośrodka, w którym wychowają się ludzie poczuwający się 
do wspólnoty z resztą ziem polskich, pozostaną płonne. W ogóle bo
wiem Górnoślązak nie ma nic wspólnego z narodowymi aspiracjami, 
które gdzie indziej przejawiają się w dążeniu do wolnej Polski. Prze
ciwnie, czuje się szczęśliwy pod rządami swego króla z Bożej łaski, 
które mu nie przeszkadzają w praktykach religijnych ani w uży
waniu języka polskiego. Natomiast rodzice wdzięczni są za to, że 
ich dzieci uczą się po niemiecku, a ponadto mnożą się wypadki, że 
polskie gminy szkolne same proszą o rozszerzenie nauki języka nie
mieckiego.



„Schlesische Zeitung" umieściła to sprostowanie bez komenta
rza, podobnie jak bez komentarza referowała całą sprawę w opar
ciu o doniesienia niemieckiej prasy poznańskiej wrogo nastawio
nej wobec Polaków. Można w tym widzieć zapowiedź zmian, jakie 
w dziedzinie języka polskiego w pruskiej polityce szkolnej na 
Śląsku nastąpią wkrótce, to jest po objęciu rządów przez Bismarcka.

Równocześnie prasa wrocławska notuje, że warszawscy działa
cze polscy zaczynają się interesować ludnością polską na Śląsku. 
Mianowicie w jakiejś gazecie warszawskiej — jak doniósł w mar
cu 1862 r. korespondent ,,Schlesische Zeitung" — ukazał się dłuższy 
artykuł na temat posuwania się elementu niemieckiego na wschód 
na ziemiach polskich 42. Publicysta warszawski wzywa, według rela
cji dziennika wrocławskiego, właścicieli ziemskich i przedsiębiorców 
polskich, aby nie pozwalali Polakom opuszczać ziem zaboru pruskie
go, bo na ich miejsce przychodzą Niemcy i w ten sposób polskość 
traci swoje ziemie dziedziczne. Natomiast do Królestwa nie należy 
sprowadzać ani Polaków z Niemiec, ani Niemców. Niemców należy 
przesuwać dalej na wschód za Bug i Niemen, gdzie będą mniej dla 
Polski szkodliwi, natomiast do Kongresówki trzeba ściągać Słowa
ków, Czechów lub innych Słowian. Jeśli Niemcy opuszczają ziemie 
polskie w Prusach, to należy zrobić wszystko, aby na ich miejsce 
nie przychodzili nowi Niemcy, ale osadzać tam Polaków. W tym 
celu należy zdobyć się na ofiary, a więc sprzedawać taniej ziemię 
Polakom, opłacać lepiej robotnika polskiego, bo tylko w ten spo
sób uda się zachować te odwiecznie polskie ziemie. Korespondent 
zwraca uwagę, że odnosi się to nie tylko do Poznańskiego czy Prus 
Zachodnich, ale też do Śląska.

O sprawie owego warszawskiego artykułu już więcej wzmianek 
nie znaleźliśmy.

Prasa niemiecka rejestrowała oczywiście z wielkim zaintereso
waniem tego rodzaju wypowiedzi. Donosiła szczegółowo o wszyst
kich przejawach i zmianach nastrojów na ziemiach polskich wobec 
Niemców. ,,Breslauer Zeitung" ma w tym wypadku największe za
interesowanie dla sprawy żydowskiej 43. Natomiast „Schlesische Zei
tung" w sporacłi niemiecko-żydowskich, które w tym czasie sy
gnalizowano z Królestwa, zwłaszcza z Łodzi, raczej stawała po stro

42 I b id . ,  135/62.
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nie niem ieckiej44. Korespondent „Schlesische Zeitung" orientuje się 
leż, że cenzura rosyjska ułatwia wypowiedzi antyniemieckie pol
skiej prasy, bo to osłabia nienawiść do Rosjan, ale radzi Polakom, 
by niechęci do Niemców nie podniecali, ponieważ to wychodzi na 
ich szkodę 45.

Nastrój panujący na ziemiach polskich udzielał się także i Niem
com na Śląsku, zwłaszcza tym, którzy nie byli zainteresowani w wy
zysku gospodarczym ludności polskiej ani nie czuli się politycznymi 
eksponentami niemieckości na jej kresach. Przykładem może być le
karz niemiecki z Wirtembergii Juliusz Roger, który od r. 1852 prze
bywał u ks. Raciborskiego 4G. Zainteresował się on pieśniami polski
mi, które zebrał i wraz z melodiami wydał w r. 1862. W odwiedziny 
do ks. Raciborskiego przyjeżdżał też poeta Hoffmann v. Fallersleben 
i tam zaprzyjaźnił się z Rogerem. Na życzenie księżny poeta roz
począł te pieśni tłumaczyć właśnie w 1862 roku i pracę swą prowa
dził przy następnych wizytach na Śląsku w czasie samego powsta
nia. W r. 1865 wyszedł zbiór 25 pieśni w tłumaczeniu Hoffmanna 
w Kassel. Jest to świadectwem ogólnych nastrojów, na które nie 
mogli pozostać obojętni nawet mało narodowo uświadomieni Śląza
cy mówiący po polsku. Wszystkie życiorysy ówczesnych pionierów 
polskiego odrodzenia śląskiego świadczą, że właśnie ich poczucie 
przynależności do Polski zaczynało się od momentów czysto kultu
ralnych. Nigdy natomiast w tej epoce fakty ściśle polityczne nie 
działały zbyt silnie na ich poczucie przynależności narodowej. O tym 
nie wolno zapominać, jeśli się chce zrozumieć to, co się działo z lu
dem śląskim w owym pokoleniu.

Tymczasem druga połowa 1862 roku przyniosła cały szereg zmian 
politycznych w Kongresówce i dlatego reakcja na gwałtownie roz
wijające się wypadki ograniczała się na Śląsku właśnie do sfer po
litycznie zainteresowanych. Związało się to ściśle ze zmianami po
litycznymi, jakie następowały w sytuacji wewnętrznej Prus. W y
bory 1861 roku przyniosły zwycięstwo bardziej lewicowym libera
łom, którzy od tego momentu występują jako Fortschrittspartei — 
Partia Postępowa. ,,Breslauer Zeitung” staje się T^forganem na te
renie Śląska, natomiast ,,Schlesische Zeitung” pozostanie bliższa sta-

^ „Schlesische Zeitung", 111/62.
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rym, bardziej prawicowym ugrupowaniom liberalnym. Związane 
z tym są zmiany nastrojów „Breslauer Zeitung" wobec zagadnień 
polskich. Jeśli w r. 1861 obserwowaliśmy w tym organie wrocław
skim raczej niezdecydowane stanowisko wobec Polski, a nieraz 
wręcz wrogie, to od końca 1861 r. zmienia się to wyraźnie. Redak
cja zdecydowanie opowiada się po stronie polskich aspiracji, przy 
czym ma sympatie dla „czerwonych" — oczywiście nie trzeba tego 
rozumieć w tym sensie, że będzie popierać ich lewe, prawdziwie re
wolucyjne skrzydło. Istotne różnice społeczne, które dzieliły czer
wonych, nie były zresztą znane obserwatorom niemieckim, czemu 
nie można się dziwić, skoro wielu Polaków nie orientowało się 
w nich dostatecznie, na skutek czego np. Mierosławski mógł ucho
dzić dość powszechnie za najbardziej rewolucyjnego działacza pol
skiego w tym czasie. W każdym razie redakcja „Breslauer Zeitung" 
korzystając w dalszym ciągu z doniesień dawniejszych swoich ko
respondentów z Warszawy, nie całkiem przychylnych stronie pol
skiej, odcina się zdecydowanie w razie potrzeby od jakichś niechęt
nych Polakom wypowiedzi47. Natomiast „Schlesische Zeitung" idzie 
po swojej dotychczasowej linii odzwierciedlając w swych warszaw
skich sprawozdaniach nastroje białych. Jej berlińscy korespondenci 
zaś oddają niechętne Polakom nastawienie prawicy liberalnej.

Od r. 1862 „Breslauer Zeitung" tłumaczy czytelnikom, że niechęć 
Polaków do Niemców ma swoje uzasadnienie w tym, że czynniki 
najbardziej wrogie Polsce na terenie rosyjskim to arystokracja nie
mieckiego pochodzenia48. Natomiast Polska ma przyjaciół wśród 
oświeconych Rosjan, a przede wszystkim wśród oficerów, z których 
wielu jest pod wpływem Hercena (21 V). Kiedy indziej podkreśla, że 
gazety polskie mają wiele sympatii dla postępowych działaczy nie
mieckich 49. Natomiast partia feudalna, która ma wielu zwolenników 
wśród Niemców mieszkających w Polsce, wciąż powtarza wytarte 
frazesy, że nienawiść polska do Niemców jest nie do usunięcia. „Nie 
czysta, walcząca o wolność niemieckość, ale niemieckie lokajstwo 
ma w Polakach zażartych przeciwników" — oświadcza z emfazą 
i na pewno szczerym przekonaniem korespondent „Breslauer Zei
tung". Jest to najbardziej oczywiste echo coraz bardziej zażartej

47 „Breslauer Zeitung", 498, 553/62.
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walki toczonej przez Partię Postępową z feudałami pruskimi na te
renie sejmu berlińskiego. Bardzo też charakterystyczny jest prze
druk bez komentarza w „Breslauer Zeitung" wypowiedzi reakcyjnej 
„Ostsee Zeitung" 50. Oto ten organ junkierstwa wytyka „Dzienni
kowi Poznańskiemu", że tak często przedrukowuje przychylne Pol
sce wypowiedzi hercenowskiego „Kołokoła". „Uwagi godne jest, że 
organa polskiej partii klerykalno-arystokratycznej zachowują się 
zupełnie biernie wobec solidarnych związków łączących ruch pol
ski z rosyjską partią czerwonych. Dzieje się tak najwidoczniej dla
tego, ponieważ wszystkie partie polskie nie chcą stawiać przeszkód 
przewrotowi społecznemu w Rosji, który ma partia hercenowska 
wywołać. Ale też rewolucyjna partia polska nie może się dziwić, 
jeśli Europa będzie ją uważała za współwinną pożarów, które rewo
lucjoniści rosyjscy wywołują w Petersburgu i innych miastach ro
syjskich". Na wstępie tego przedruku umieściła tylko redakcja 
„Breslauer Zeitung" wzmiankę, że podaje swoim czytelnikom do 
wiadomości tę dziwną korespondencję, której treści nie rozumie.

„Breslauer Zeitung" podała ją dlatego, aby swoim czytelnikom 
pokazać, że ruch polski jest ruchem postępowym, a nie ruchem kle- 
rykalno-arystokratycznym, jak to głosiła niechętna Polsce propa
ganda w prasie mieszczańskiej Europy. Natomiast jest zrozumiałe, że 
nie wszystko w tej notatce wydawało się jasne. Dopiero dziś histo
rycy wiedzą, że pożary, które w tym czasie alarmowały mieszkań
ców Petersburga, były prawdopodobnie dziełem żandarmerii car
skiej, a z drugiej strony prasa polska stojąca pod komendą białych 
nie występowała istotnie przeciw akcji Hercena, ponieważ białym 
dogadzałaby sytuacja, w której na terenie Rosji wybuchłyby zamie
szki rewolucyjne mogące uczynić carat bardziej skłonnym do ugody 
ze szlachtą polską.

W lecie, kiedy wszyscy się orientują, że sprawa polska wchodzi 
w decydujące stadium, „Schlesische Zeitung" związana z czynni
kami, które teraz za wszelką cenę szukają jakiejś ugody z rządem, 
rozumie, że w sytuacji tak bardzo zagmatwanej i na wewnątrz, i na 
zewnątrz należy wyjaśnić stosunki polsko-niemieckie. Najpierw od
zywa się korespondent warszawski (31 V). Stwierdza, że wśród Pola
ków panuje wielkie niezadowolenie z powodu stanowiska prasy nie
mieckiej 51. Korespondent tłumaczy to dość przekonywająco. Tutejsi
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Niemcy, a od nich idą inspiracje dla prasy niemieckiej, czują się 
w Polsce bardzo niepewni. Nie mają żadnej opieki, więc chociaż nie 
przyłączyli się do ruchu polskiego, który zeszłego roku wybuchł 
z taką gwałtownością, to po prostu poddali się „ogólnym wymaga
niom burzliwego czasu, tak jak ostatnio dyktaturze ulicy, i na wszy
stko spokojnie pozwalali. Ale skoro od jesieni zaczęły się znane sce
ny, a w dodatku coraz ostrzejsza nagonka na wszystko co niemie
ckie, to każdy uczciwy Niemiec musiał stracić sympatię dla ruchu, 
który odznacza się takimi wyskokami. Niemiec nie ma zrozumienia 
dla kościelno-politycznych demonstracji, dla zamętu, jaki robi tajna 
prasa, dla jednostronnego oczerniania wszystkiego, co robi rząd, 
i odwraca się z odrazą od partyj, które wyczerpują w tym całą 
swoją działalność i istnienie". Zdaje się, że można wierzyć temu 
burżuazyjnemu dziennikarzowi, że to co się działo w Warszawie, 
nie bardzo mu odpowiadało. Ale ponieważ był liberałem, dodaje, że 
nigdy nie podnosił głosu przeciw słusznym żądaniom narodu pol
skiego. „Liberalne sfery narodu niemieckiego i wykształceni spo
śród tutejszych Niemców nie mogą być nigdy wrogami dążeń, które 
chcą panowania światła i prawa w tym tak bardzo doświadczonym 
przez los kraju".

Że pod panowaniem światła i prawa rozumiano reformy Wielo
polskiego, o tym mogli się przekonać łatwo polscy czytelnicy „Schle- 
sische Zeitung". W kilka tygodni potem (23 VII) umieszczono redak
cyjny artykuł wstępny będący apologią Wielopolskiego 52. Zdaniem 
autora artykułu Polska nie może w ogóle już.dostać dalszych kon- 
cesyj jako kraj niesuwerenny prócz tych, które otrzymała dzięki re
formom Wielopolskiego. A zdobycie niepodległości przez powstanie 
nie jest możliwe, ponieważ w Królestwie jest potężna armia rosyj
ska, a zagranica nie ma sympatii dla partii rewolucyjnej w Polsce. 
Oświecona i liberalna Europa radzi Polakom jednomyślnie przyjąć 
stworzoną przez Wielopolskiego organizację i wykorzystać ją dla 
podniesienia w dziedzinie narodowej, humanitarnej, społecznej i go
spodarczej, duchowej i materialnej. „Polska potrzebuje prawa i świa
tła, szkół i praw, wolnego stanu mieszczańskiego i chłopskiego, 
wtedy zakwitnie i stanie się bogata i potężna. Bez tego suwerenność 
jest bezsensem [Unding], Jakkolwiek my, jako Niemcy,, możemy 
mieć pewne zastrzeżenia co do polityki Wielopolskiego, to jednak 
radzimy iść za nim. Niestety brakuje wśród Polaków odwagi w tym



kierunku. A przecież ta tyrania niedouków, rewolucjonistów i tym 
podobnych to skandal wobec świata. Należy zdjąć żałobę a wziąć 
się do pracy". Potem następuje patetyczne wezwanie do współpra
cy z Wielopolskim ,,daj Boże dla zbawienia kraju. To jest nasze naj
lepsze życzenie dla Polski".

Czy artykuł ten był zamówiony, czy nawet zapłacony przez W ie
lopolskiego, to oczywiście nie da się rozstrzygnąć, ale jest faktem, 
że rządowa prasa warszawska przedrukowała go, podobnie zresztą 
jak inne dzienniki warszawskie, o czym w parę dni później doniósł 
korespondent z polskiej stolicy5S. Wezwanie to w każdym razie 
szło po zasadniczej linii politycznej wspomnianego organu praso
wego, której pozostanie wierny nawet wtedy, kiedy polityka Wielo
polskiego przestanie być w ogóle aktualna.

Natomiast w momencie kiedy jeszcze nie było zupełnie pewne, 
jak się rozwinie sytuacja w Polsce, ukazał się dłuższy artykuł wstęp
ny w ,,Schlesische Zeitung", który dobrze odzwierciedla nastroje 
panujące wśród umiarkowanych liberałów pruskich54. Asumptem 
do tej wypowiedzi było wystąpienie Libelta w sejmie, z którego wy
nikało, że posłowie polscy nie czują się związani ze sprawami nie
mieckimi. Dziennikarz wrocławski wyciąga z tego wniosek, że Po
lacy używają debat sejmowych jako trybuny, z której mogą się 
przed Europą skarżyć na swój los. Wiadomo, że ich celem jest za
chować polskość W. Ks. Poznańskiego, aby kiedyś połączyć je 
z Kongresówką i Galicją w jedno państwo. Akcja wyborcza służy 
im zaś do agitowania chłopów, aby ich skłaniać do wspólnego ze 
szlachtą występowania. Politycy polscy teraz jednak dążą tylko do 
wewnętrznych reform. Pomimo to jednak rząd pruski powinien za
stanowić się nad całym tym zagadnieniem. Powinien przyjąć do 
wiadomości oświadczenie Libelta. „Nie dlatego, abyśmy mieli po
czytywać to temu posłowi za zbrodnię, że czuje się Polakiem, a nie 
Niemcem. Dziś byłoby bardzo nie na czasie prawować się o zagad
nienia narodowościowe. Ale rząd zrobi dobrze, ^ęśli zastanowi się 
nad sprawą W. Ks. Poznańskiego. Będzie się musiał postarać o środ
ki, aby albo dać polskiemu żywiołowi możność oddzielnego dzia
łania bez szkody dla całości interesów państwa, albo też będzie ab
strahował od polskiego charakteru tych okolic, jako przypadko
wego, i tylko mieć będzie przed oczami ostro i zdecydowanie pruski



interes". Możliwe jest też inne wyjście, mianowicie porozumieć się 
z rządem austriackim i rosyjskim co do odbudowania państwa pol
skiego. „Pytanie, czy takie wciśnięte między nas a Rosję państwo 
polskie nie byłoby dla nas bardziej korzystne niż utrzymanie kilku 
mil kwadratowych czysto polskiej ziemi" — publicysta ten odna
wia tu starą koncepcję pruską, która była aktualna w czasie wiosny 
ludów, aby zrzec się niewielkiego kawałka Poznańskiego na rzecz 
Polski i w ten sposób zabezpieczyć sobie resztę zaboru. Jednakże 
zdaje on sobie sprawę z trudności takiego rozwiązania sprawy pol
skiej. Polacy bowiem chcą w ogóle całej Polski, wszystkich ziem, 
gdzie kiedyś była Polska, gdzie kiedyś mówiono po polsku albo 
gdzie kiędyś istniała polska zwierzchność. Taka restytucja byłaby 
sygnałem do najgorszej walki dwu narodowości, wobec czego mo
żemy z radością powołać się na to, jak silnie w tych ziemiach duch 
niemiecki opowiedział się przeciw polskim pretensjom. Koncepcja 
polityka pruskiego idzie zatem w kierunku stworzenia niewielkiego 
buforowego państwa oddzielającego Niemcy od Rosji, ale pozba
wionego większej części ziem zaboru pruskiego; przeciwko projek
towi odbudowy całej Polski radzi jednak prowadzić zdecydowaną 
walkę. Zakończenie tej znamiennej wypowiedzi świadczy, że zdaje 
sobie sprawę, iż moment jest w dziejach obu narodów decydujący. 
Oto dziennikarz wzywa rząd, żeby zajął konkretne stanowisko wo
bec sprawy polskiej, ponieważ rozstrzygające zarządzenia są po
trzebne. „W. Ks. Konstanty i Wielopolski symbolizują programy dla 
Rosji i Polski zmierzające do wzmocnienia sił obu narodów. To się 
już wyczuwa w Warszawie i wszysto wskazuje na to, że ruch polski 
przybiera inny charakter, mianowicie jeszcze bardziej zwrócony 
przeciw niemieckości". Dlatego rząd pruski musi powziąć jakieś de
cyzje w sprawie W. Ks. Poznańskiego.

Jeśli na Śląsku pruscy politycy mieszczańscy widzieli w ruchu 
polskim i reformach Wielopolskiego bardzo konkretne niebezpie
czeństwo, to w Berlinie panowały bardziej pewne siebie nastroje. 
Wkrótce bowie3S^nogli czytelnicy „Schlesische Zeitung" czytać 
wypowiedzi berlińskich sprawozdawców politycznych, z których 
wynikało, że niebezpieczeństwo ugody rosyjsko-polskiej nie jest 
istotne, ponieważ ta ugoda nie ma szans na zrealizowanie 55.

Koniec 1862 r., obok doniesień świadczących o pozycji przeciw 
polityce Wielopolskiego w Królestwie, przynosił równocześnie



i wiadomości świadczące, że polityka ta znajduje coraz silniejszy 
oddźwięk w zamożnym mieszczaństwie polskim i bogatszej szlach
cie. A właśnie były to sfery, z których opinią najbardziej się libe
ralna prasa pruska musiała liczyć. Stąd poczucie niepewności i stan 
jakby zawieszenia w oczekiwaniu na wypadki najbliższych tygodni, 
które musiały przynieść ostateczną odpowiedź. Ale w takich warun
kach łatwo wzrastał nacjonalizm wśród Niemców mieszkających 
na ziemiach polskich. Tak więc dowiadujemy się, że z redakcji po
znańskiej ,,Ostdeutsche Zeitung" ustąpił znany literat, działacz wio
sny ludów, mający sympatie dla Polaków dr Rudolf Gottschall5G. 
,,Schlesische Zeitung" donosi o tym z pewnym ubolewaniem. Stwier
dza, że różnica zdań między nim a akcjonariuszami była powodem 
ustąpienia. Różnica zdań odnosiła się właśnie do stosunku wobec 
Polaków. Redaktor ,,Schlesische Zeitung" wyraża żal, że odchodzi 
człowiek reprezentujący prawdziwie postępowe, choć umiarkowane 
ideały i że to świadczy o niepowodzeniu jego koncepcji zmierza
jącej do wzmocnienia żywiołu niemieckiego w tej prowincji przy 
równoczesnym uwzględnieniu uzasadnionych postulatów polskich. 
Ale dodaje też, że koncepcja ta natrafia na przeszkody, o które musi 
się rozbić najzdolniejsza jednostka.

Aż do wybuchu powstania przynosiła „Schlesische Zeitung" 
swym czytelnikom dość dokładne i obiektywne wiadomości z Kró
lestwa, ale nie zajmowała wobec nich żadnego zdecydowanego sta
nowiska- Inaczej „Breslauer Zeitung". Po pierwsze, jak wspomina
liśmy, jej źródła informacyjne pochodziły także od ludzi będących 
pod wpływem inspiracji czerwonych, a poza tym redakcja wrocław
skiego dziennika całkiem wyraźnie opowiada się, po której stronie 
stoi. Toteż korespondenci „Breslauer Zeitung" starają się w swych 
doniesieniach pomniejszyć doniosłość ustępstw rosyjskich, a szeroko 
omawiają wszelkie fakty świadczące o brutalności władz w Kongre
sówce 56 57. Jakby walcząc z coraz silniej podnoszącą się falą nacjo- 
nalistyczriej nienawiści mieszczaństwa niemieckiego wobec Pola
ków, organ Partii Postępowej oddaje swe łamy do dyspozycji tych, 
którzy starają się propagować porozumienie niemiecko-polskie58. 
Drukuje się tu listy dr Metziga, który przy okazji stwierdza, że 
„Breslauer Zeitung" jest teraz bodaj jedynym pruskim organem pra

56 Ibid., 587/62.
57 „Breslauer Zeitung", 371, 487, 498/62.
58 Ibid., 399/62.



sowym popierającym ideę braterstwa niemiecko-polskiego59. Po
dobnie możemy w tym czasie znaleźć w tym dzienniku przedruki 
z „Kołokoła" o rewolucyjnej solidarności rosyjsko-polskiej 60. Trze
ba też zdać sobie sprawę, że od października pruskim premierem 
jest Bismarck, a zatem walka liberałów z partią feudalną zaostrza 
się coraz bardziej i w przekonaniu wielu współczesnych prowadzić 
może do wybuchu rewolucyjnego w samych Prusach.

Wśród takich nastrojów mieszczańskich polityków niemieckich 
na Śląsku zaczęły w drugiej połowie stycznia przychodzić wiadomo
ści, że rozpoczyna się ostateczna rozgrywka w Polsce.

III

Prasa wrocławska nie zajęła od razu stanowiska wobec wybu
chu powstania. W pierwszej chwili szło jej przede wszystkim o zo
rientowanie swoich czytelników w tym, co się w Królestwie stało. 
Wiadomości, które w pierwszych dniach stamtąd przychodziły, były 
bardzo niejasne i pełne sprzeczności. Największe zainteresowanie 
wzbudzać musiały doniesienia o zarządzeniach władz pruskich na 
terenie przygranicznym. Pod tym względem oba dzienniki są kopal
nią wiadomości o ruchach patroli żandarmerii, o przesunięciach po
szczególnych oddziałów wojskowych i drobnych zarządzeniach po
rządkowych- Dowiadujemy się więc, że od razu po kilku dniach 
wprowadzono ograniczenia w handlu bronią* 1, a wkrótce też prasa no
tuje fakty aresztowań pośród Polaków zarówno we Wrocławiu, jak 
i w miejscowościach nadgranicznych. Wynikało to z okoliczności, 
że Śląsk był bardzo dogodną drogą z zachodu na teren powstania. 
Istotnie poprzez Wrocław, Katowice i Mysłowice przejeżdżali ochot
nicy do powstania z zachodu, a i z Krakowa do Zagłębia Dąbrow
skiego można się było koleją dostać w pewnych momentach naj
łatwiej i najbezpieczniej. Równocześnie właśnie ze stacyj nadgra
nicznych przychodziły najbardziej autentyczne wiadomości o tym, 
co się dzieje na terenie Królestwa. Wkrótce oba naczelne organy 
prasowe Wrocławia otwierają ogromne kolumny pod rubryką „Pol
skie powstanie". Są tam zarówno przedruki z prasy pruskiej, austria
ckiej, francuskiej i angielskiej, ale też z gazet polskich, podane jak
by w stanie surowym, co przy czytaniu robiło niesłychanie chao

59 Ibid., 409/62.
89 Ibid., 337/62.
1 „Schlesische Zeitung'1, 51/63.



tyczne wrażenie; wszystkie źródła miały przecież w każdym wypad
ku nieco inne nastawienie. Przeglądając numery obu dzienników 
z końca stycznia i pierwszej połowy lutego odczuwa się wyraźnie, 
w jakim podnieceniu żyła ludność śląska od momentu wybuchu 
powstania w najbliższym sąsiedztwie ziemi nadodrzańskiej.

Pomimo to pierwsze trzy tygodnie nie są bynajmniej okresem, 
w którym powstanie polskie jest przedmiotem głównego polityczne
go zainteresowania. Przeciwnie, i wstępne artykuły, i najrozmaitsze 
korespondencje własne obu głównych dzienników Śląska świadczą 
najwyraźniej o tym, że wszystkie sprawy przesłaniał konflikt kon
stytucyjny, w którego najostrzejszą fazę państwo pruskie właśnie 
weszło. Debata nad adresem do tronu, która odbyła się na początku 
stycznia, rozpoczyna nowy okres zainicjowany objęciem władzy 
przez Bismarcka. Dopiero kiedy Bismarck sam zaangażuje się 
w sprawę polskiego powstania przez zawarcie słynnej konwencji 
z Rosją w dniu 8 lutego, sprawa polska stanie się nie tylko głównym 
problemem dyplomacji europejskiej, ale przejściowo głównym za
gadnieniem wewnętrznej polityki pruskiej dając nową sposobność 
do rozgrywki o ustrój parlamentarny w Prusach 2.

Pierwszy artykuł wstępny poświęcony powstaniu zamieściła 
,,Breslauer Zeitung" 4 lutego 3. Ale nie jest to — co charakterystycz
ne — artykuł redakcyjny tylko przez kogoś nadesłany. Autor ma 
dość skomplikowany stosunek do zagadnienia polskiego. Jest on 
zwolennikiem koncepcji, której wyrazem poprzedniego roku był ar
tykuł redakcyjny ,,Schlesische Zeitung", a mianowicie stworzenia 
małej Polski jako państwa buforowego 4. Argumenty przy tym uży

2 Stosunek opinii niemieckiej do polityki zewnętrznej Bismarcka w tym okre
sie najobszerniej przedstawia O. N i r r h e i m, D a s  e r s t e  J a h r  d e s  M i n i s t e r i u m  
B is r s .a r c k  u n d  d i e  ó i i e n t l i c h e  M e i n u n g ,  Heidelberg 1908, s. 624. Książka ta oparta 
jest o roczniki kilkunastu dzienników współczesnych i kilkadziesiąt broszur pu
blicystycznych. Ale ani dzienników, ani periodyków śląskich nie uwzględnia. 
Autor nie ma krytycznego stosunku do polityki zewnętrznej Bismarcka, zgodnie 
z poglądami niemieckiej historiografii burżuazyjnej przełomu XIX i XX wieku. 
Jak wiadomo, dopiero klęska Niemiec cesarskich w r. 1918 wywołała rewizję tych 
poglądów. Ostatnio ewolucję nastawienia niemieckiej historiografii burżuazyjnej 
wobec tych zagadnień przedstawił ze stanowiska marksistowskiego J. S t r e i- 
s a n d :  B i s m a r c k  u n d  d i e  d e u t s c h e  E i n i g u n g s b e w e g u n g  d e s  19. J a h r h u n d e r t s  in  
d e r  we s t d e u t s c h e n  G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g  (Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft 
1954, 11 3, s. 349—369).

3 ,,Breslauer Zeitung", 57/63.
* Por. wyżej s. 369; ,,Schlesische Zeitung", 263/62.



te są bardzo charakterystyczne dla ideologii działacza liberalnego 
i to — sądząc po tym, że pisze w „Breslauer Zeitung" — należącego 
do lewicy liberalnej. Publicysta ten uważa, że powstanie jest zdarze
niem korzystnym dla Niemiec. W razie jego powodzenia zostanie 
stworzone słabe państwo polskie, sąsiad dla Prus niegroźny, a nasta
wiony wrogo wobec Rosji, co na długie lata zabezpieczy wschodnie 
granice Prus, do tej pory zagrożone możliwością ekspansji rosyj
skiej. W ciągu tych lat wschodnie prowincje państwa pruskiego zo
staną do reszty zgermanizowane. Zresztą i tak niemiecka kultura 
spełniła w byłych polskich prowincjach swój obowiązek. Na Śląsku 
polski żywioł w zupełności, w Prusach Zachodnich i Wschodnich 
w większej części, a w Poznańskiem znacznie ustąpił żywiołowi nie
mieckiemu. Dążenia szlachty i kleru polskiego, które od czasu ostat
nich wypadków we Włoszech z wielką stanowczością przeciwsta
wiły się temu procesowi, a dla których Poznańskie miało stanowić 
wzór dla innych dzielnic, zatrzymały na moment postęp niemieckiej 
cywilizacji. Jeśli powstanie państwo polskie, wówczas aktywne ży
wioły polskie przeniosą się do Królestwa, a za nimi pójdzie i reszta 
polskich właścicieli ziemskich; germanizacja postąpi wtedy gwał
townie i uzyska przewagę, której już Polacy nigdy nie nadrobią. 
Wprawdzie za jakie 50 lat Polska stanie się silnym państwem, ale 
będzie miała dość do roboty na ziemiach wschodnich. Jedynie Gnie
zno i Kruszwica, te dawne stolice polskie, są ważne dla Polaków, 
ale sam Poznań nie ma większego dla Polaków znaczenia; zresztą 
okręg Gniezna i Kruszwicy mogłyby Prusy bez wielkiej szkody od
stąpić. W tym miejscu redakcja zamieściła komentarz, że wprawdzie 
zgadza się z ogólnymi wywodami autora artykułu, ale nie uznaje 
żadnego argumentu mającego uzasadnić odstąpienie chociażby naj
mniejszego kawałka terytorium państwowego Prus. Widzimy jasno 
w wypowiedzi i autora artykułu, i redakcji, jak w rzeczywistości 
wyglądają sympatie tych najbardziej lewicowych liberałów niemiec
kich. Są to wypowiedzi na pewno szczere, jeszcze bowiem zagadnie
nie polskie nie stało się przedmiotem namiętności politycznej i za
ciętej polemiki prasowej.

Zakończenie wypowiedzi też jest bardzo charakterystyczne dla 
mentalności ówczesnego pokolenia liberałów niemieckich. Oto ta
kie rozwiązanie sprawy polskiej umożliwiłoby Niemcom zmazanie 
winy, jaką było uczestnictwo w rozbiorach Polski. Poza tym ułatwi
łoby rozwój stosunków handlowych ze Wschodem, które na skutek 
polityki celnej Rosji są bardzo utrudnione. Polska byłaby skazana



na import towarów przemysłowych z Prus. Przypomina tu autor, 
że likwidacja Wolnego Miasta Krakowa przysporzyła Wrocławowi 
kilkaset tysięcy talarów rocznej straty. Dlatego też burżuazja pru
ska powinna sobie życzyć sukcesu powstania polskiego. Wszystko 
to jest bardzo jasne i dostatecznie przypomina koncepcje, jakie były 
aktualne w czasie pierwszej wojny światowej — szło o stworzenie 
z Polski wasala uzależnionego politycznie i gospodarczo od Niemiec. 
Nie wolno przy tym zapominać, że jest to wypowiedź organu lewicy 
burżuazyjnej.

Wkrótce zamieściły dzienniki pruskie wiadomość o zawartej 
przez rząd konwencji wojskowej z Rosją. Pierwsza reakcja na to 
wydarzenie jest bardzo słaba, np. właśnie ,,Breslauer Zeitung'' do
nosząc o tym z Berlina obojętnie komentuje współdziałanie prusko- 
rosyjskie i możliwości wkroczenia Prus do Kongresówki5. Zresztą 
są już skutki działania tej konwencji. Przez nadgraniczne powiaty 
Śląska maszeruje oddział kozaków, którzy się schronili przed pow
stańcami na terytorium pruskie. Dzienniki wrocławskie6 szczegółowo 
opisują to zdarzenie, dając barwne obrazki, przedstawiając zresztą 
wojska rosyjskie w bardzo nieprzychylnym świetle. Sympatie są 
wyraźnie po stronie powstańczej, ale żadnego oburzenia nie wyra
żają; wyraźnie widać, że jeszcze redakcje wrocławskie nie są zo
rientowane w rzeczywistym charakterze konwencji i co najważniej
sze — w jej międzynarodowych skutkach.

Pierwsze wzmianki w „Schlesische Zeitung'' 7 odnoszące się do 
wypadków w Królestwie Polskim wyrażały współczucie Polakom, 
ale dawały wyraz przekonaniu, że powstanie jest bezsensowne, bo 
ani nie ma za sobą większości społeczeństwa, ani też widoków na 
pomoc z zagranicy. Zatem nie można mu przypisywać żadnego mię
dzynarodowego znaczenia. W tydzień później stwierdzała ta sama 
gazeta, że powstanie jest jednak poważniejszym ruchem, niż się zra
zu wydawało, ale brak konkretniejszych wiadomości, aby można 
dać jego poważniejszą ocenę 8. Następnego dnia zaznaczono w dzien
niku, że wobec wzmagania się siły powstania potrzebne są i po 
stronie pruskiej wojskowe zarządzenia, o których informuje bar
dzo dokładnie swoich czytelników 9.

5 „Breslauer Zeitung", 75/63.
8 „Schlesische Zeitung", 66, 69/63; ,,Breslauer Zeitung", 75/63.
7 ,,Schlesische Zeitung", 49/63.
s Ibid., 63/63.
9 Ibid., 65/63.



„Schlesische Zeitung" dała od siebie polityczną oceną powstania 
dopiero pod datą 12 lutego 10. Jest ona w zasadzie zgodna ze sta
nowiskiem „Breslauer Zeitung", tylko znacznie mniej zdecydowana. 
Niewątpliwie pierwsza ma redaktora, który rozumie, że nie można 
się jeszcze zbyt konkretnie w tej materii wypowiadać. Artykuł jego 
jest tedy raczej referujący. Są rozmaite możliwości polityki pruskiej. 
Zasadniczo pochwala zarządzenia wojskowe mające chronić granice 
przed przeniesieniem się powstania na terytorium pruskie. Istnieje 
bowiem teoretyczna możliwość, że i po stronie pruskiej wybuchnie 
polskie powstanie. Tylko tu ma ono jeszcze mniej szans na powo
dzenie niż po stronie rosyjskiej, gdzie armia rosyjska walczy sama 
bez pomocy ludności. W Prusach byłoby inaczej, ponieważ społe
czeństwo niemieckie dałoby pomoc swojej armii w walce z Pola
kami. Natomiast dziennik zaznacza, że nie może ocenić wagi kon
wencji na terenie międzynarodowym, ponieważ rząd pruski nie wy
powiada się w tej sprawie przed sejmem, tak jak to czynią rządy 
w Paryżu i Londynie, gdzie sprawa polska jest przedmiotem obrad 
parlamentarnych.

Po czym następuje stwierdzenie, że jeśli wszyscy patrioci pruscy 
uznają potrzebę zarządzeń zwróconych przeciw działaniom pow
stańczym na terenie pruskim, to wszystkie inne poczynania rządu 
nie znajdują jednomyślnego poparcia opinii publicznej. Niektórzy 
uważają wszelką pomoc dla Rosji za niepotrzebną i szkodliwą, na
tomiast inni sądzą, że właśnie teraz jest najlepsza okazja stłumienia 
ruchu polskiego, skoro wojska pruskie mają możność skutecznej in
terwencji uderzając w główne ośrodki powstańcze, do których ar
mia pruska ma lepszy dostęp niż rosyjska. Mamy tu do czynienia 
z koncepcją, którą rozgłaszały czynniki niewątpliwie inspirowane 
przez Bismarcka, że możliwa jest okupacja Królestwa przez Prusy. 
Zresztą Bismarck sam o tym w sposób nieobowiązujący opowiadał 
w rozmowach z parlamentarzystami pruskimi. Czy nosił się poważ
nie z takimi zamiarami, czy był to manewr polityczny, tego się roz
strzygnąć dziś zapewne nie da. Ale jest to sprawa niezmiernej wagi, 
aby zrozumieć to co się później stało na terenie sejmu pruskiego.

Skoro od końca roku 1860 zaczynał się coraz bardziej zaostrzać 
konflikt między rządem a sejmem, zapanowało wśród większości po
lityków pruskich zarówno liberalnych, jak i umiarkowanie reakcyj
nych przekonanie, że najkorzystniejszym wyjściem z sytuacji by



łyby energiczne działania pruskie na zewnątrz. Bismarck, nim objął 
władzę, miał opinię męża stanu, który potrafi taką energiczną poli
tykę zewnętrzną prowadzić.

Powstanie polskie dawało takie możliwości. Konwencja z rządem 
rosyjskim albo miała mu zapewnić przyjaźń caratu do jakichś akcji 
międzynarodowych na najbliższą przyszłość, albo też ułatwić ane- 
ksję jakiejś części Królestwa na wypadek, jeśli w Rosji zwycięży 
tendencja, o której istnieniu dobrze wiedział z czasów swego dwu
letniego pobytu w Petersburgu, a mianowicie tendencja zrzeczenia 
się Kongresówki i pozbycia się kłopotu polskiego raz na zawsze. 
Dlatego też Bismarck opowiadał właśnie liberalnym politykom o ta
kich możliwościach, aby im osłodzić niewątpliwą przykrość, jaką 
odczuwali na myśl, że ich liberalne Prusy przeznaczone do roli 
jednoczyciela Niemiec, a więc do roli wykonawcy aspiracji burżu- 
azyjnych, miały się stać pomocnikiem najbardziej niepopularnej 
sprawy — tłumienia powstania narodowego i to powstania przeciw 
ostoi wszelkiej reakcji, a szczególnie reakcji na terenie niemie
ckim, to jest przeciw caratowi.

Skutek tych wypowiedzi okazał się jednak zgoła inny. Zrazu 
pruscy politycy liberalni jakby się nie zorientowali, do czego prowa
dzi pomoc pruska dla caratu. Ale gdy przyszła ostra reakcja opinii 
liberalnej Europy, kiedy zorientowali się, że grozi Prusom znalezie
nie się w wojnie prowadzonej przez mocarstwa zachodnie i to w do
datku także przez Austrię, która w ten sposób przyłączyłaby się do 
obozu liberalnego, wówczas zdano sobie sprawę, że taka polityka 
pruska nie zbliża, a oddala sprawę zjednoczenia Niemiec. Zdobycze 
na wschodzie to była tradycyjna polityka junkrów pruskich, to było 
dalsze wzmacnianie elementu junkierskiego w państwie, a zatem 
osłabiało pozycję burżuazji.

Liberałowie byli gotowi poprzeć każde działanie rządu pruskiego 
idące po linii polityki ogólnoniemieckiej — atak na wschód w da
nym wypadku był zaprzeczeniem takiej polityki. I tym należy sobie 
tłumaczyć furię, z jaką po paru dniach rzucili się liberałowie pruscy 
na rząd Bismarcka w związku z konwencją rosyjską. Wprawdzie po
tem historiografia burżuazyjnych Niemiec starała się gloryfikować 
Bismarcka i pragnęła tłumaczyć zawarcie konwencji z lutego 1863 r. 
jako pierwszy krok zmierzający do zjednoczenia Niemiec, ale żadne 
współczesne źródło nie daje potwierdzenia podobnej tezy. Bismarck 
w chwili kiedy wysłał gen. Alvenslebena z misją zawarcia układu 
z Rosją, nie przewidywał ani wojny z Danią, ani tym mniej wojny



z Austrią. Chciał uprzedzić dyplomację austriacką w walce o wzglę
dy rządu carskiego i szedł po tradycji współpracy mocarstw rozbio
rowych, co było jednak, jak wiadomo, sprzeczne z wszelkimi ten
dencjami do jednoczenia Niemiec pod berłem Hohenzollernów.

Od połowy lutego prasa liberalna zaczyna coraz ostrzej wystę
pować przeciw konwencji alvenslebenowskiej. „Schlesische Zei- 
tung" donosi z Berlina, że nawet tzw. lewe centrum, to znaczy pra
wica liberałów nie jest skłonna dać środków budżetowych na wy
konanie konwencji, której cel nie jest wiadom y11. Trzeba dodać, że 
prasa konserwatywna donosiła, iż dwa korpusy pruskie mają wkro
czyć do Królestwa — tym rząd chciał wytłumaczyć, po co jest ta 
konw encja11 12. Niemniej iunctim, jakie liberałowie zrobili między 
konwencją a prawami budżetowymi, świadczy najwyraźniej o tym, 
że od razu sprawa powstania została podporządkowana zasadnicze
mu wewnętrznemu problemowi walki o rządy parlamentarne. Skoro 
więc prasa rządowa donosiła o wzburzeniu, jakie panuje na zie
miach polskich zaboru pruskiego, co miało być dowodem, że tam się 
szykuje również powstanie, to dzienniki liberalne zaczęły ogłaszać 
korespondencje wykazujące, że w granicach państwa pruskiego cała 
ludność zachowuje się najzupełniej spokojnie i nikt nie myśli o wy
stąpieniach przeciw w ładzy13. Tak więc prasa rządowa doniosła 
o aresztowaniach nawet na Śląsku — miało to przekonać liberałów, 
że Polacy rozpoczynają akcję na całym terytorium pruskim. Natych
miast też dzienniki wrocławskie 14 zamieściły korespondencje lokal
nych swoich informatorów, które wykazywały, że aresztowano Po
laków udających się z Francji do Polski, albo też szukających z Ga
licji przez Mysłowice możliwości dostania się na teren Kongre
sówki.

Sprawa konwencji stała się najaktualniejszym zagadnieniem pra
sy, gdy przyszły wiadomości o rozpoczynającej się akcji dyploma
tycznej mocarstw zachodnich i o negatywnym wobec konwencji 
stanowisku rządu austriackiego. To ostatnie szczególnie było bole
sne dla liberałów, albowiem w ten sposób znienawidzony rząd au
striacki mógł skutecznie stroić się w piórka liberalizmu i przelicy- 
towywać Prusy w walce o zjednoczenie opinii niemieckiej. Dla pru

11 Ibid., 77/63.
12 Ibid., 75/63.
13 Ibid., 74/63.
14 Ibid., 77/63.



skich działaczy liberalnych wszystko to było najbardziej istotne. 
W ten sposób konwencja z Rosją postawiła wszystkie najistotniejsze 
zagadnienia polityczne w najbardziej decydujący sposób, mogący 
całą przyszłość burżuazji pruskiej przesądzić na okres najbliższych 
lat.

„Breslauer Zeitung" pisze o tym całkiem wyraźnie już 15 lutego 
w artykule wstępnym pt. Nasza zewnętrzna sytuacja 1\ Otóż redak
tor tego lewicowego organu burżuazyjnego zgadza się, że Prusy 
mają prawo bronić swoich granic, ale z tego nie wynika, abyśmy 
się stali zbirami carskimi i pomagali rządowi carskiemu w tłumieniu 
powstania polskiego. A właśnie takie jest pragnienie partii feudal
nej, która przy sposobności chciałaby wprowadzić w Prusach woj
skową dyktaturę- Trzeba przyznać, że dziennik wrocławski miał do
bre informacje. Właśnie dokładnie w tych samych dniach zwierzał 
się minister wojny von Roon 15 16, że bardzo by sobie życzył, aby de
mokraci w rodzaju Waldecka — przywódcy Partii Postępowej — 
zrobili jaką próbę rewolucyjną. Wówczas można by rozpocząć rzą
dy bez konstytucji. Szło o to, że Roon nie widział sposobu przepro
wadzenia reformy wojskowej zgodnie z przepisami konstytucji, 
a ponadto jak każdy generał uważał, że najlepiej władzę oddać woj
sku, które najprościej rozstrzyga wszystkie skomplikowane zagad
nienia polityczne.

W dwa dni później publikuje „Breslauer Zeitung" pismo prezy
denta policji wrocławskiej skierowane do redakcji17. Szef policji 
wzywa dziennik, aby nie podawał tak szczegółowych wiadomości 
o ruchach wojsk zarówno pruskich, jak i rosyjskich. Jako przykład 
podaje wiadomość zamieszczoną w „Breslauer Zeitung", że oddział 
kozaków, który przekroczył przed paru dniami granicę pruską, teraz 
udał się przez Herby do Częstochowy. Otóż może to powstańcom 
ułatwić atak na ten oddział, który na skutek tego byłby może znowu 
zmuszony przejść granicę pruską. „Ponadto nie jest wskazane, aby 
podawać do wiadomości rozlokowanie i ruchy oddziałów pruskich, 
które mogą być przeznaczone albo do ochrony granicy, albo też do 
bezpośredniego wystąpienia poza granicami". Takie wiadomości 
prasowe mogą kosztować krew i majątek pruskich poddanych — 
kończy apel policyjny. Komentarz redakcji jest ogromnie charak-

15 „Breslauer Zeitung ', 77/63.
,B Aus dem Leben..., t. V, s. 7.
17 „Breslauer Zeitung", 79/63.



terystyczny. „Jakkolwiek nasza interwencja na rzecz Rosji, która 
jest tak wrogo usposobiona wobec handlu i przemysłu szczególnie 
naszej prowincji, nie wydaje się w najmniejszym stopniu korzystna 
dla państwa i narodu pruskiego, to jednak usłuchamy powyższego 
wezwania, o ile milczenie będzie w zgodzie z naszym pojęciem pa
triotyzmu". W dalszym ciągu skarży się redakcja, że obecne mini- 
sterium szkodzi o ile możności prasie, to jej jednak nie powstrzyma, 
„by występować w obronie honoru, potęgi i prawdziwych interesów 
naszej ojczyzny i nawet ponieść dla tego celu ofiary". Dla tych 400 
kozaków mamy współczucie, ale ich dalszy los jest nam, jako Pru
sakom, obojętny. Trzeba jednak jeszcze dodać, „że nasze gazety słu
żą jako źródło informacji dla prasy zagranicznej i dlatego poniesie
my pieniężne straty, jeśli wstrzymamy się z podawaniem ciekaw
szych wiadomości. Jeśliby jednak powstało rzeczywiste niebezpie
czeństwo dla państwa pruskiego, wtedy nawet i osobista strata nie 
powstrzyma nas od spełnienia patriotycznego obowiązku". Jak wi
dzimy, swój serwilizm stara się redakcja zamazać patriotycznymi 
frazesami, bo z całej tej sprawy wynika jasno, że pretensje prezy
denta policji nie miały ani prawnego uzasadnienia, ani też nie były 
zgodne z tym, co redaktor „Breslauer Zeitung" uważał za interes 
państwowy. Uderzające są argumenty pieniężne, ale widocznie były 
one najbardziej zrozumiałe dla mieszczańskich czytelników tej ga
zety.

Zarządzenia, o których w tym czasie wspomina „Schlesische Zei
tung", miały świadczyć, że rząd zamierza bezwzględnie wystąpić 
przeciw powstaniu18. Tak więc landraci opublikowali przepisy 
z 1853 r. o wydawaniu Rosji i Austrii wszystkich podejrzanych 
o działania zwrócone przeciw państwom. Musiało to wywołać kolo
salne oburzenie, ponieważ było jak najbardziej sprzeczne z liberal
nymi zasadami, dla których prawo azylu stanowiło rzecz świętą. 
Prasa wrocławska szczegółowo donosiła o wszystkich aresztowa
niach i losach uwięzionych Polaków, którym w myśl cytowanych 
okólników zagrażało wydanie w ręce władz rosyjskich. Ale rząd nie 
chciał iść aż tak daleko i nie dowiadujemy się z ówczesnej prasy ani 
o jednym takim wypadku na śląskim pograniczu. Naturalnie nie opi
nia pruskich liberałów, ale echa zagraniczne wstrzymywały Bismar
cka od rygorystycznego wykonywania tych drakońskich przepisów.

•r



Druga połowa lutego to okres siluego zainteresowania powsta
niem polskim w związku z trzema debatami, jakie miały miejsce 
w sejmie. Najpierw interpelowali posłowie polscy w sprawie za
rządzeń wydanych w Poznańskiem. Posłowie liberalni spodziewali 
się, że przy tej okazji Bismarck da nareszcie wyjaśnienia co do 
konwencji. Ale w odpowiedzi na polską interpelację Bismarck 
w ogóle pominął to zagadnienie. Wobec tego zaraz potem wnieśli li
berałowie należący do wszystkich odcieni interpelację o wyjaśnie
nie konwencji. Po jednodniowych burzliwych obradach sprawę ode
słano do komisji, której wniosek stał się znów przedmiotem nie
zmiernie gwałtownych trzydniowych rozpraw sejmowych. Ta batalia 
parlamentarna nie miała wprawdzie żadnego bezpośredniego wpły
wu na politykę pruską wobec powstania polskiego, ale stała się 
czynnikiem, który doprowadził do wyraźnego zróżnicowania stano
wisk w sprawie zasadniczej, to jest stosunku poszczególnych polity
ków liberalnych do rządu. Ponadto wynikiem tej debaty było poru
szenie szerokich sfer czytelników gazet, którzy od tej pory zaczy
nają się coraz żywiej interesować polskim powstaniem i patrzyć na 
nie zwłaszcza na Śląsku nie tylko jako na zagadnienia takich czy 
innych kłopotów nadgranicznych, ale jako na sprawę, która ma za
sadnicze znaczenie dla wewnętrznej polityki w Prusach. Zdradza 
się z tym wyraźnie pewien lokalny korespondent „Schlesische Zei- 
tung" z Katowic, który pod datą 26 I I 19 pisze dość naiwnie, że 
w pierwszych dniach powstania ludzie się interesowali wiadomo
ściami z pola walki, potem zarządzeniami granicznymi, nie poczu
wając się bynajmniej do jakichś sympatii dla Polaków. Ale okru
cieństwa rosyjskie, a przede wrzystkim konwencja, radykalnie to 
zmieniły. Teraz publiczność rozumie, że walka nie tylko idzie o od
budowanie państwa polskiego, ale o swobody obywatelskie w Pru
sach i dlatego potępienie konwencji jest powszechne.

W związku właśnie z wyjaśnieniem się pozycyj poszczególnych 
ugrupowań liberalnych, które debaty polskie przyśpieszyły, można 
obserwować, jak różnie reagują na debatę z 18 lutego oba główne 
organy wrocławskie. Otóż „Schlesische Zeitung" reprezentująca 
czynniki bardziej prawicowe komentuje tę debatę niesłychanie po
wściągliwe 20. Nie sądzi, że była ona w ogóle konieczna, uważa ją 
poniekąd za przedwczesną, a w każdym razie bezskuteczną. Takie

1# „Schlesische Zeitung", 99/63. 
20 Ibid., 89/63.



debaty są celowe tam, gdzie władza parlamentu jest ugruntowana 
jak w Anglii, ale w Prusach prowadzi do pewnego rodzaju monolo
gu. Izba mówi swoje, a rząd robi, co mu się podoba. Zresztą najwię
cej mówiono o zarządzeniach wojskowych w prowincjach nadgra
nicznych, których celowości właściwie nikt nie kwestionuje. Nato
miast mniej mówiono o sprawie zasadniczej, to jest o polityce za
granicznej. Trzeba jednak podkreślić, że konwencja spotyka się 
z opinią negatywną całkiem powszechną tak w kraju, jak i za gra
nicą. Skutki, jakie mogłyby wyniknąć dla ludności z wykonywania 
tej konwencji, byłyby bardzo przykre. Wiadomości z Londynu, 
Paryża i Wiednia mówią o fatalnych skutkach międzynarodowych. 
Można się tylko pocieszyć tym, że powstanie wkrótce się skończy. 
Trzeba jednak, aby Bismarck wiedział, że opozycja przeciw jego 
polityce nie jest pryncypialna, ale lojalna, nie chce bowiem ata
kując ministerstwo szkodzić równocześnie państwu. Natomiast lek
ceważenie opozycji jest szkodliwe dla państwa. Z tej wypowiedzi 
jasno wynika, że prawica liberałów chciałaby co rychlej dojść do 
jakiegoś porozumienia z rządem, zwłaszcza że w tvm czasie rozcho
dziły się uporczywe pogłoski, kolportowane w dobrze poinformo
wanych kołach politycznych, że stanowisko Bismarcka jest za
chwiane. Część liberałów widocznie chciała w tym ciężkim dla 
niego momencie wyciągnąć rękę do zgody licząc, że nareszcie bę
dzie okazja do pogodzenia się, do jakiejś kompromisowej polityki 
między przedstawicielami najbogatszej burżuazji i przedstawicie
lami junkierstwa.

Całkiem w innym duchu utrzymane są wywody ,,Breslauer Zei- 
tung" 21. Dla tej ostatniej debata ma znaczenie o tyle, o ile świadczy 
o tym, że Bismarck nie chce konstytucjonalizmu. Kiedy w sejmie nie 
chce mówić o konwencji, to równocześnie prywatnie opowiada 
o możliwościach okupowania Kongresówki. Dlatego musimy pro
testować przeciw polityce, która nas naraża na wielkie niebez
pieczeństwo. Postanowienia konwencji są w ogóle niebywałe, nie 
tylko lud pruski nigdy nie akceptował umów o wydawaniu zbiegów 
politycznych, ale nie może się zgodzić z tym, aby rząd pruski dawał 
obcym wojskom prawo wkraczania na nasze terytorium. Poza tym 
nie możemy popierać Rosji, bo ona prowadzi panslawistyczną, anty- 
niemiecką politykę. Wreszcie argument najistotniejszy — polityka 
ta pozbawia nas popularności w Niemczech na korzyść Austrii.



Zaraz też na łamach tej gazety znalazły się głosy czynników 
gospodarczych, które zaniepokojone zostały konwencją. W jednym 
z następnych numerów ,,Breslauer Zeitung"22 w rubryce »Handel, 
Rzemiosło i Przemysł« zamieszczono dłuższe wywody na temat go
spodarczych skutków konwencji. Oto w Gdańsku poruszono zagad
nienie, jakie będą konsekwencje rozgoryczenia, które ta konwencja 
wywoła w Kongresówce, co się mianowicie stanie z pieniędzmi, któ
re tam zaliczkowali kupcy drzewni i zbożowi. Podobnie na Śląsku 
prowadzi się interesy z Królestwem, w których kupcy wrocławscy 
dają kredyt na zakup towarów wełnianych, kolonialnych i manufak
turowych. Wszyscy pamiętają, że kiedy zniesiono Wolne Miasto 
Kraków, to nie tylko ustał handel, którego obroty wynosiły rocznie 
prawie 2 miliony talarów, ale ponadto długi kupców krakowskich 
zostały pokryte przeważnie ledwo w jednej trzeciej wysokości. 
A trzeba zważyć, że panował wtedy pokój i wierzyciele nie mogli 
się tłumaczyć stratami, jakie przynoszą zamieszki. Wartość sum za
angażowanych w handlu z Polską sięga wiele- setek tysięcy tala
rów, a straty, których domaga się nie patriotyzm, ale awanturnicza 
polityka, nie mogą podziałać korzystnie na nasz stan kupiecki.

Podobne głosy padają też i ze szpalt ,,Schlesische Zeitung1'23. 
W tych samych dniach korespondent parlamentarny tej gazety soli
daryzuje się z wnioskiem komisji sejmowej idącym w kierunku za
chowania neutralności przez Prusy w walce powstańców z Rosją, 
albowiem konwencja naraża nie tylko życie i bezpieczeństwo pod
danych pruskich, ale ich majątki, które posiadają w Kongresówce, 
ponieważ tam można je uważać za własność poddanego strony wo
jującej. Obywatele pruscy dość strat ponieśli z powodu zniesienia 
Wolnego Miasta Krakowa, teraz znowu narażeni są na poważne 
straty, na czym zyskuje tylko Rosja.

W ogóle sprawa Krakowa przypomina się wrocławskim kupcom 
coraz widoczniej. W związku z tym ciekawa jest wypowiedź tejże 
gazety w numerze z 28 lutego 24, gdzie zauważa, że to czego żądają 
mocarstwa zachodnie, a mianowicie powrót do stosunków, jakie 
ustalał na ziemiach polskich traktat 1815 r., leży w interesie Prus, 
albowiem na tej podstawie można by domagać się restytucji Wol
nego Miasta Krakowa. Redaktor piszący ten artykuł wstępny koń

Ibid., 91/63.
2-1 „Schlesische Zeitung", 97/63.
M Ibid., 99/63.



czy z emfazą stwierdzeniem, że są w Prusach mężowie stanu, któ
rzy podejmą tę sprawę. Już następnego dnia nowy artykuł wstępny 
poświęcony sprawie polskiej podkreśla, że nic tak nie wzmaga opo
zycji, jak wyrządzanie szkód materialnych klasom zamożnym25. 
Tak więc widać wyraźnie, że burżuazję, szczególnie śląską, iryto
wała perspektywa strat, jakie poniesie handel z Królestwem na 
skutek konwencji.

28 lutego odbyło się plenarne posiedzenie wrocławskiej Izby 
Handlowej, gdzie uchwalono petycję do ministerstwa handlu 
w sprawie konwencji26. I w tej petycji mowa jest o stratach, jakie 
poniesie kupiectwo śląskie z chwilą, kiedy poddanych pruskich bę
dą Polacy traktować jako wrogów. Przy tej okazji znowu mowa 
jest o Krakowie. Ponadto Izba zwraca uwagę ministerstwa, że także 
nieprzyjaźń Anglii i Francji może mieć fatalne skutki dla interesów 
śląskich. W Szczecinie są składy towarów przeznaczonych na eks
port do Anglii, jak cynk i zboże, i wystarczy parę francuskich albo 
angielskich okrętów wojennych, aby port ten zablokować. Sama 
taka ewentualność już w tej chwili wywołała podrożenie stawki 
asekuracyjnej.

W tym też duchu polemizuje ,,Breslauer Zeitung"27 z wypowie
dziami berlińskiej ,,Kreutz-Zeitung" — organem junkrów. Jeśli 
trzeba wojsk do ochrony granicy — dobrze, zgadzamy się na to, 
godzimy się nawet na zwiększenie tego wojska, ale nie godzimy 
się z polityką, która prowokuje komplikację międzynarodową, nara
ża nasze miejscowości nadgraniczne na los Miechowa, a co najważ
niejsze, narzuca nam nienawiść Polaków po wsze czasy — obronę 
takiej polityki pozostawiamy MKreutz-Zeitung“. Ten organ junkrów 
straszy ewentualnościami, jakie wynikną dla Prus po zwycięstwie 
powstania. Jeśli powstanie zwycięży — odpowiada organ liberal
ny — to będzie dowodem, że naród wyżej stojący kulturalnie nie 
pozwoli sobie narzucać panowania narodu niżej stojącego. W sto
sunku do Rosji Polacy mają przewagę kulturalną, tak jak Niemcy 
mają ją wobec Polaków. Zresztą gdyby Polska była wolna, to Prusy 
na tym tylko zyskają — jeśli bowiem kładziemy wielki nacisk na ma
terialny dobrobyt państw, to otwarte Królestwo Polskie ma ogromne 
znaczenie dla dobrobytu narodu niemieckiego. Na argumenty

25 Ibid., 101/63.
2fi Ibid., 103/63.
27 „Breslauer Zeitung", 95/63.



„Kreutz-Zeitung ", że Polacy zechcą odebrać Prusom Gdańsk i Po
znań, odpowiada liberał wrocławski stanowczo. Samo chcenie nie 
decyduje. My chcemy Holsztynu, a przecież go nie mamy, chcemy 
Alzacji i Lotaryngii i też jej nie mamy. Przeciw zakusom francuskim 
nad Renem i polskim nad Wartą stoją armia i naród pruski. Będzie
my bronić naszych granic, ale nie chcemy wyciągać dla Rosji kasz
tanów z ognia. Ciekawi jesteśmy , jak tę politykę będzie uzasadniał 
Bismarck w sejmie.

Potem odbyła się wielka trzydniowa debata, która — jak widać 
z prasy — zrobiła ogromne wrażenie. Odczuwa się kolosalne podnie
cenie, w jakim były pisane sprawozdania z obrad sejmowych i na
strojów berlińskich. Zresztą prawie cała debata podana jest w obu 
gazetach irt extenso. W wypowiedziach rozumowanych oba organy 
stwierdzają, że nastąpiło pogłębienie się różnic między prawicą 
a lewicą liberałów. Toteż artykuł w ,,Breslauer Zeitung"28 na ten 
temat jest zdecydowanym atakiem na Vinckego, przywódcę prawicy 
liberałów, natomiast ,,Schleisische Zeitung'1' ubolewa nad tym roz
łamem 29.

Pierwsza sądzi, że debata polska była w wewnętrznej polityce 
tak ważna, jak debata adresowa w styczniu, o której wiadomo, że 
rozpoczęła nowy rozdział konfliktu konstytucyjnego. Dziennik uwa
ża, że celem konwencji było także zyskanie pomocy ze strony cara
tu dla wewnętrznej polityki Bismarcka. W następnych numerach 30 
zamieszcza ta gazeta szereg korespondencji prowincjonalnych znad 
granicy, które przedstawiają skutki konwencji jako katastrofalne 
dla ludności miejscowej, mogącej się w każdej chwili spodziewać 
najścia wojsk rosyjskich w pościgu za powstańcami. Równocześnie 
szpalty tego dziennika roją się od opisów okrucieństw wojsk rosyj
skich. Są to wyniki nie tylko polskiej propagandy, która te wiado
mości lansowała w prasie europejskiej, ale także spowodowane są 
wyraźną tendencją redakcyjną, która chętnie takie wiadomości nad
graniczne umieszcza. Wszędzie zresztą powtarza się refren: ,,i ta
kim wojskom my otwieramy nasze granice!'1 Równocześnie prasa 
wrocławska rejestruje kampanię prowadzoną przez burżuazję pru
ską za pośrednictwem izb handlowych, które za przykładem Gdańska 
i Wrocławia zwracają się do rządu z analogicznymi wypowiedziami
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wykazującymi szkody, jakie na skutek konwencji ponoszą interesy 
handlowe tych m iast31. Memoriały takie napływają nie tylko 
z miast wschodnich prowincyj pruskich, ale nawet miasta westfal
skie i nadreńskie skarżą się, że obecny kordon wojskowy uniemożli
wia wywóz towarów do Kongresówki i że nawet bariera celna po
stawiona przez rząd rosyjski na tej granicy jest mniej szkodliwa niż 
zarządzenia pruskich władz wojskowych.

Ale w gazetach wrocławskich można wyczytać, że na skutek 
działań powstańczych niektóre odcinki granicy śląskiej zostały 
ogołocone z rosyjskiej straży celnej, dzięki czemu rozpoczął się 
masowy przemyt, na którym naturalnie zarabiał drobniejszy kupiec 
śląski. Istotnie, długo potem wspominali sobie kupcy nadgraniczni 
ze Śląska ten okres powstania, kiedy zarabiali na przewożeniu to
warów przemysłowych bez cła do Królestwa lub trudnili się prze
mytem broni i amunicji dla powstania, co zwłaszcza w późniejszych 
miesiącach powstania stało się bardzo zyskownym procederem dla 
kupców, przede wszystkim wrocławskich. Niemniej trzeba stwier
dzić, że ten przemyt nie mógł bynajmniej wpływać na polityczne 
nastawienie burżuazji pruskiej. Wielcy kupcy, a oni przecież decy
dowali o polityce liberałów pruskich, na'powstaniu ponosili straty. 
Słynne było bankructwo wielkiego kupca gdańskiego Behrenda, 
wiceprezesa Izby poselskiej, który na skutek upadłości musiał wy
cofać się z życia politycznego. Interesy jego ucierpiały właśnie na 
skutek powstania i niemożności wydobycia należności, jakie miał 
w Królestwie.

Nieco poza linią polityczną obserwowaną przez ,,Schlesische Zei- 
tung" jest artykuł wstępny tego dziennika umieszczony pod datą 
6 marca 32, a więc w kilka dni po wielkiej debacie sejmowej. Otóż 
popiera on wyraźnie argumenty użyte w debacie przez Bismarcka, 
a mianowicie ciągłe podkreślanie tego, że niepodległa Polska będzie 
musiała walczyć o dostęp do morza, zatem upomni się o Prusy Za
chodnie i Gdańsk. Artykuł ten podaje cały szereg argumentów 
historycznych sięgających od wczesnego średniowiecza aż do cza
sów najnowszych. Pisany jest z wyraźną niechęcią w stosunku do 
Polaków. Kończy się wezwaniem, aby gotować się do obrony za
grożonych przez Polaków prowincji. Nie można oprzeć się wrażeniu, 
że ktoś z otoczenia Bismarcka albo za pieniądze, albo innymi droga-
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mi postarał się o umieszczenie tej wypowiedzi. „Schlesische Zei- 
tung'' była zbyt poważną trybuną prasową, aby umieszczenie takie
go artykułu mogło się stać na skutek przeoczenia. Może też 
wynikało z chęci szukania jakiegoś porozumienia i miało być nieja
ko dowodem, że prawica liberalna ma dobrą wolę. Jest to o tyle 
dziwne, że pod bezpośrednim wrażeniem debaty sejmowej ,,Schle- 
sische Zeitung" oświadczyła, że teraz może nastąpić tylko albo upa
dek rządu Bismarcka, albo rozwiązanie Izby 33. Zaraz zaś następnego 
dnia mogli czytelnicy dziennika34 zapoznać się z wstępnym artyku
łem, który klarował, że nie tylko reformy wojskowej, ale i polityki 
zagranicznej nie można prowadzić bez poparcia sejmu i dlatego 
można się wkrótce spodziewać nowego rządu w Prusach: rządu 
koalicji liberalnej.

Takie niekonsekwentne wypowiedzi w sprawie polskiej zdarzają 
się też w „Breslauer Zeitung" 35. Tak np. w korespondencji z Berlina 
datowanej 11 marca czytamy, że powstanie polskie wzrasta na sile. 
Zatem trzeba sobie zdać sprawę, że państwo polskie nie będzie po
kojowym sąsiadem, a Niemcy będą musiały jeszcze raz drogą walki 
utrzymać swoje dotychczasowe nabytki zarówno wobec Polski, jak 
i wobec Francji. Rosja pod tym względem jest korzystniejszym 
sąsiadem i nie wolno zapominać, że bez jej pomocy nie bylibyśmy 
sobie dali rady z Napoleonem. Po czym ten korespondent niekon
sekwentnie dodaje, że jednak nie należy tracić sympatii dla Pola
ków, tym bardziej że istnieją małe szanse, aby się im udało zdobyć 
własne państwo. Jeśliby nawet powstanie się powiodło, to z począt
ku Polska będzie bardzo osłabiona, a zatem niegroźna dla Niemiec. 
Widoczne jest, że korespondent albo znajduje się w sytuacji przy
musowej i tylko część jego wypowiedzi jest szczera, albo też organ 
liberałów chce podkreślić, że w sprawie polskiej skłonni są do cał
kowitej zmiany orientacji, o ile w innych sprawach uzyskają jakieś 
ustępstwa. Nie jest też wykluczone, że w obu swych sprzecznych 
twierdzeniach jest szczery. Szczery jest, kiedy widzi w przyszłym 
państwie polskim wroga Niemiec i szczery jest, kiedy mówi o sym
patiach dla powstania podkreślając, że są to sympatie platoniczne, 
alboyriem nic realnego z nich nie wyniknie. Uderza przy tym, iż na
wet len najbardziej opozycyjny organ liberałów pruskich nie potrafi
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bez zastrzeżeń ani w pełni konsekwentnie głosić sympatii dla spra
wy polskiej.

Zapewne jeszcze inny wzgląd skłaniał redaktorów prasy libe
ralnej do tej niekonsekwentnej sympatii dla polskiego powstania. 
Oto politycy burżuazyjni obawiali się, że sympatie polskie mogą 
im szkodzić w szerokich kołach mieszczaństwa niemieckiego, zwła
szcza ną wschodnich ziemiach pruskich coraz silniej przesiąkających 
nastrojami nacjonalistycznymi. Zapewne nieodosobnione były 
opinie takich prawicowych działaczy konserwatywnych i liberal
nych, jak Bethmann-Hbllweg i von Bernhardi36, którzy w związku 
z poparciem interpelacji polskiej w sejmie przez Partię Postępową 
pocieszali się, że te sympatie zrujnują politycznie lewicę liberalną 
w opinii ,,kraju". Politycy junkierscy zaś starali się sprawę powstań
czą przedstawić jako ściśle związaną z międzynarodową rewolucją 
„socjalistyczną" — co oczywiście musiało paraliżować burżuazję 
zastraszoną widmem socjalistycznego przewrotu.

Tym też należy tłumaczyć sobie wypowiedź „Breslauer Zeitung", 
która umieściła 13 marca artykuł wstępny pt. Europejski sp isek37. 
Omawia on działania policji pruskiej, która kraj alarmuje rzekomym 
znalezieniem 300 granatów ręcznych w Berlinie, fabrykuje listy 
z pogróżkami do Bismarcka, w ogóle widać wyraźnie, że reakcja po
trzebuje jakiegoś puczu rewolucyjnego i chce to wszystko związać 
z polskim powstaniem.

Oczywiście dziennikarz stara się to wszystko przedstawić jako 
czcze wymysły mające zdyskredytować opozycję. Jak wspomina
liśmy, sfery rządzące bardzo sobie w rzeczywistości życzyły takich 
wystąpień, a Bismarck doskonale się nadawał do tego, aby tego 
typu incydenty politycznie eskontować.

W drugiej połowie marca największe zainteresowanie prasy 
europejskiej wzbudzał oczywiście Langiewicz, dlatego jego upadek 
wywołał ogromne wrażenie. „Breslauer Zeitung" poświęciła tej 
sprawie artykuł wstępny, w którym wypowiada myśl, iż Polacy nie 
powinni wyczekiwać pomocy od dyplomacji, ponieważ stamtąd jej. 
nie otrzym ają38. Dyplomacje poszczególnych rządów korzystają 
z powstania polskiego dla szukania korzyści dla własnych krajów, 
a nie dla Polaków'. Jedynie Bismarck jest wyjątkiem — stwierdza
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ironicznie opozycyjny dziennikarz — mianowicie jego polityka pro
wadzona jest wyłącznie z myślą przysłużenia się Rosji. Ale potem 
wygłasza poważną admonicję pod adresem Polaków, że powinni 
starać się o sympatie ludów. Jedyna ich obecna droga to iść za wzo
rem Niemców z okresu, gdy byli pod panowaniem Napoleona, to 
znaczy walczyć w dziedzinie ducha. Artykuł kończy się pięknym 
zdaniem: „Jedyna nadzieja Polski to wykształcony, dzielny [tiichti- 
ges], godny wolności lud".

W' parę dni przyszła na ten apel odpowiedź z Warszawy. Jest 
to korespondencja datowana z 26 marca 39 a sygnowana w sposób, 
który przy innej sposobności został przez redakcję wyjaśniony, 
świadczący, że korespondent był Polakiem. Otóż przyznaje, że rada, 
aby Polacy na wzór Niemców stali się narodem wykształconym 
i pracowitym, wydawać by się mogła słuszna. „Ale właśnie to jest 
przez system rządów w Polsce najzupełniej uniemożliwione, to wła
śnie pcha całe społeczeństwo, a nie tylko fanatycznych patriotów 
do rozpaczy. Autor tego artykułu niech mi wierzy, że najgorsze, 
jakie się da pomyśleć, stosunki w najgorzej rządzonym kraiku nie
mieckim są w porównaniu z naszymi rajem, a wykonywanie tak 
zwanych reform wykazało niestety niezbicie, że szukano tylko innej 
formy dla dotychczasowej korupcji, dla dotychczasowego barba
rzyństwa i dotychczasowej niewoli, aby właśnie przeszkodzić po
wstaniu wykształconego i silnego narodu". Zapewne było to sku
teczne polskie pociągnięcie propagandowe — bez względu na zgod
ność we wszystkim z faktami — i zapewne zrobiło odpowiednie wra
żenie na drobnomieszczańskich czytelnikach, dla których było 
przeznaczone.

Podobnie dla takich czytelników był przeznaczony artykuł 
wstępny tej gazety z 27 marca pt. Polska40. Klęska Langiewicza 
dowodzi zdaniem tego publicysty, że powstanie nie wywalczy roz
strzygającego zwycięstwa. Ale mimo to może trwać bardzo długo — 
„doprowadzi do zrujnowania kraju, ale jedno uratuje: honor! A ten 
honor będzie obmyty rzeką serdecznej krwi z tych wszystkich ciem
nych plam, które powstały na skutek wiekowych rządów niesu
miennych junkrów [tzn. szlachty] i klechów... i ten to honor będzie 
tym, co podtrzyma naród we wszystkich nieszczęściach, zapewni mu 
sympatię innych narodów, doprowadzi do ostatecznego zwycię-
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siwa '. Interwencja dyplomatyczna — jak to poprzednio podkreśla
liśmy — do niczego nie doprowadzi, ale car powinien jednak dać 
jakieś koncesje, bo słuszność zawsze w końcu zwycięży. Są w oto
czeniu cara ludzie o poglądach liberalnych, którzy to rozumieją. 
Jeżeli się tak stanie, to obecna krwawa walka będzie ostatnią pol
ską insurekcją. „Powstanie szczęśliwa Polska odrodzona i poprawio
na przez długie cierpienia, a Europa odetchnie od wiecznej groźby 
dla pokoju".

Komplikująca się sytuacja dyplomatyczna, organizowanie przez 
Francję koalicji przeciw Rosji i ewentualnie Prusom były dokład
nie rejestrowane przez prasę i wiedzieli o tym wszyscy, którzy się 
interesowali publicznymi sprawami. I jeśli burżuazja pruska prag
nęła wojny, to w żadnym wypadku nie takiej, na jaką się zanosiło, 
a mianowicie wojny w sojuszu z reakcyjną Rosją przeciw wszyst
kim liberalnym potęgom ówczesnej Europy. Wyraźnie o tym mówi 
artykuł wstępny w „Schlesische Zeitung" z 10 kwietnia pt. Ostrze
żenie 41. Sytuacja według tego artykułu jest groźna, albowiem spra
wa polska może wywołać wojnę, w której Prusy pójdą z Rosją prze
ciw mocarstwom zachodnim. W Prusach oznaczałoby to powrót do 
pełnej reakcji, natomiast Rosja szłaby dalej drogą reform, na którą 
wkroczyła. Ponadto sprawa Szlezwiku odsunięta zostałaby na dalszy 
plan. Sytuacja wewnętrzna w Prusach pogarsza się na skutek roz
bicia obozu liberalnego i na skutek wystąpienia Lassalla. Widać 
z tego wyraźnie, jak ściśle z klasowego punktu widzenia ocenia 
sytuację wielki dziennik wrocławski. Burżuazja nie jest jednolita, 
albowiem nie idzie w myśl wskazań prawicy liberalnej, która, jak 
wiadomo, chce doprowadzić koniecznie do ugody z rządem; publi
cysta burżuazyjny wyjaśnia od razu, dlaczego ta ugoda z rządem 
jest potrzebna — oto w osobie Lassalla widzi tu początek samodziel
nego ruchu politycznego klasy robotniczej.

Ale właśnie w sprawie orientacji zewnętrzno-politycznej opo- 
zycyjni politycy pruscy zaczęli się w momencie największego na
pięcia wojennego w Europie, to jest przy końcu kwietnia i na 
początku maja, wycofywać z ataków na rząd. Walka prowadzona na 
terenie sejmu, której głównym problemem w lutym i marcu była 
konwencja alvenslebenowska, niejako schodzi z tego właściwie 
ubocznego przedmiotu sporu. Ogranicza się całkiem wyraźnie na 
skutek decyzji większości liberalnej do spraw budżetowych i spra-



wy reformy wojskowej. Atak na rząd z powodu jego polityki pro- 
rosyjskiej dodawał bowiem do konfliktu sejmu z rządem rzecz bar
dzo zasadniczą. Mianowicie sejm rozpatrując sprawę konwencji 
stawiał pośrednio żądanie, by mu przyznano prawo kontroli poli
tyki zewnętrznej. Wiadomo zaś było nie tylko z niedwuznacznych 
wypowiedzi Bismarcka w sejmie, ale i ze wszystkich innych źródeł, 
że król pruski nigdy nie zgodzi się na tak daleko idące ograniczenie 
swojej monarszej władzy. Opozycja zaś podkreślała swoją lojalność 
wobec instytucji monarchii pragnąc między innymi i w ten sposób 
skłonić króla do ugody kosztem poświęcenia osoby znienawidzone
go premiera. Prawdopodobnie zdając sobie sprawę ze swej rzeczy
wistej słabości postanowiła zaniechać poruszania spraw polityki 
zagranicznej i zrobić w ten sposób ze swej strony pierwszy krok 
ugody. Nie były to rzeczy tajne. Albowiem działacz partii postępo
wej, słynny profesor medycyny Virchow, zaprojektował adres do 
tronu, w którym dość niedwuznacznie domagano się zmiany gabi
netu, a wśród motywów była też podana jego polityka zewnętrzna. 
Otóż projekt ten nie przeszedł w pierwotnym brzmieniu, albowiem 
właśnie ustęp o polityce zagranicznej został przez większość polity
ków liberalnych uznany za niepotrzebny i nie znalazł się na obra
dach sejmowych.

Sprawa toczyła się w rokowaniach pomiędzy poszczególnymi 
ugrupowaniami opozycji od połowy kwietnia do połowy maja, 
a więc właśnie w czasie, kiedy, jak wiemy dziś, decydowały się losy 
interwencji dyplomatycznej. Decyzje, jakie wówczas nastąpiły, prze
sądzały też i taktykę opozycji pruskiej. Wyraźnie zaczyna się ona 
cofać i to zapowiada nieuchronną jej klęskę. Oczywiście wówczas 
nikt nie mógł w pełni zdać z tego sprawy, ale historyk widzi ten 
moment przełomowy doskonale.

Świadomość tego cofania się można zauważyć i w głosach prasy 
wrocławskiej. Jeszcze 29 kwietnia stwierdza „Breslauer Zeitung" 42 
w artykule wstępnym, że niebezpieczne położenie zewnętrzne, 
w jakim znalazły się Prusy, to wyłączna wina rządów reakcji. Partia 
feudalna zawsze prowadziła do klęsk w polityce zewnętrznej. W ie
lokrotnie w całym tym okresie słowo Ołomuniec zjawia się na szpal
tach prasy liberalnej. Ołomuniec to kapitulacja Prus Fryderyka 
Wilhelma IV wobec presji Mikołaja przed Austrią i rezygnacja 
z aspiracji do zjednoczenia Niemiec w r. 1850. Pomimo to nie wycią
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ga autor wniosku, że należy walczyć o kontrolę tej polityki. Prze
ciwnie, właśnie poprzedniego dn ia43 mogli czytelnicy tej gazety 
zapoznać się z artykułem wstępnym, który doniósł, iż posłowie sej
mowi uważają, że chociaż ciężkie położenie międzynarodowe Prus 
wywołane zostało przez konwencję Alvenslebena, nie należy już 
więcej nad tym dyskutować, a skoncentrować wysiłki na sprawach 
wewnętrznych.

Dalsze etapy interwencji dyplomatycznej są bardzo dokładnie 
rejestrowane przez oba organy prasowe Wrocławia, podobnie jak 
zresztą przez całą prasę europejską. Ale charakterystyczne, że oma
wiając każdorazowo sytuację artykuły tych dzienników stwierdzają 
przede wszystkim, czy grozi wojna, czy też jest nadzieja na zacho
wanie pokoju. Zastanawiają się nad taką czy inną ewentualnością, 
ale nie korzystają z okazji, aby atakować rząd i czynić go odpowie
dzialnym za niebezpieczeństwa, w jakich Prusy się znajdują. Stwier
dzają tylko, że w interesie niemieckim leży albo niepodległa Polska, 
albo Polska obdarzona szeroką autonomią. Ważne jest, aby tam był 
spokój i zamożność, żeby były uregulowane stosunki, ponieważ dla 
przemysłu i handlu śląskiego jest to najważniejszy rynek. Nato
miast publicyści ci obawiają się najbardziej rozpaczy powstańców, 
która by mogła doprowadzić do ogólnego samobójstwa narodowe
go 44. Wreszcie, kiedy pod jesień stało się już zupełnie jasne, że 
powstanie musi upaść, ponieważ żadnej pomocy z zewnątrz nie 
otrzyma, wówczas w artykule wstępnym w ,,Schlesische Zeitung" 
stwierdzono (4 X), że los Polski jest istotnie tragiczny, ale sprawa 
polska jako zagadnienie międzynarodowe kończy się 43. I teraz ustęp 
niezmiernie charakterystyczny, z którego wynika jawna pochwała 
polityki zewnętrznej Bismarcka, a którego sens zawarty jest 
w stwierdzeniu, że rząd pruski w sprawie polskiej działał mądrze 
i jak dotąd szczęśliwie. Zresztą w parę tygodni później prasa pruska 
i w ogóle niemiecka przestała się Polską zajmować jako ważnym 
zagadnieniem międzynarodowym. Sprawa duńska odsunęła w cień 
wszystkie inne sprawy zewnętrzno-polityczne. Prawda, że „Schle- 
sische Zeitung" to organ prawicy liberalnej i że takiej pochwały 
,,Breslauer Zeitung" jeszcze w tym czasie Bismarckowi nie udzieli; 
stanie się to zapewne dopiero po Sadowię, ale będzie to już inny 
rozdział historii niemieckiego liberalizmu.
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Kiedyś po latach, kiedy w stupięćdziesięciolecie ,,Schlesische 
Zeitung" wydawcy postarali się o historię swej gazety, w rozdziale 
odnoszącym się do okresu lat sześćdziesiątych usprawiedliwiają 
politykę, jaką prowadziło pismo wobec Bismarcka46. Uważają, że 
ówczesna redakcja nie miała zrozumienia dla genialności tego męża 
stanu i że stała na zupełnie fałszywych pozycjach. Mówi się przy 
tym o konflikcie konstytucyjnym, ale ani słowem nie wspomina
0 powstaniu styczniowym ani o sympatiach, jakie wówczas ten 
dziennik okazywał Polakom. Zostało to zupełnie przemilczane — wi
docznie dla autora było tak wstydliwe, że po prostu nie widział moż
ności usprawiedliwiania tego grzechu wobec interesów burżuazji 
niemieckiej. Ale gdy się czyta wypowiedzi polemiczne umieszczane 
w „Schlesische Zeitung" w r. 1863, skierowane przeciw jej rywalce, 
,,Breslauer Zeitung", to stwierdzimy, że wówczas redakcja uważała 
każde podejrzenie o sprzyjanie Rosji za obraźliwe. Od wiosny do 
jesieni w obu głównych organach prasowych Wrocławia są częste 
wypowiedzi na ten temat. Zarzut, że się sprzyja rządowi carskiemu 
albo że jest się na jego usługach, przyjmowany jest jako obelga 
przez obie redakcje.

Polemika zaczęła się od tego, że gdzieś w połowie marca „Schle- 
sische Zeitung", przynosząca zresztą olbrzymi materiał informacyj
ny z terenu powstania lub też w korespondencjach własnych, które 
dawały oświetlenie poszczególnych zdarzeń, ogromnie często szła 
najzupełniej wyraźnie po linii orientacji Wielopolskiego. Historyk 
nie może mieć żadnych wątpliwości, że inspiracje margrabiego były 
stale dostarczane. Ostrze komentarzy gazety skierowane było nie 
tylko przeciw lewicy powstańczej, przeciw całemu obozowi czerwo
nych, a4e wyraźnie zwrócone także przeciw Hotelowi Lambert
1 przeciw białym. Cały czas jednak podkreślana jest konieczność 
szerokiej autonomii dla Królestwa, konieczność prowadzenia dal
szych reform rozpoczętych w duchu dwu lat poprzedzających po
wstanie. Najbardziej musiało to uderzać czytelników gazety w okre
sie dyktatury Langiewicza. Wspominaliśmy, że biały dyktator zy
skał sobie kolosalną popularność. Jego rychły upadek bynajmniej 
tej popularności nie osłabił. Zarówno ,,Schlesische Zeitung", jak 
i ..Breslauer Zeitung" ogłaszają wywiady prasowe z Pustowójtówną 
— dyktator wywiadów nie dawał. Korespondencje z Krakowa
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w czasie, kiedy tam przebywał Langiewicz, opisując najdrobniejsze 
szczegóły odnoszące się do jego osoby i osoby jego romantycznego 
adiutanta. Na początku kwietnia i potem jeszcze kilka razy można 
było w prasie wrocławskiej czytać anonsy obrotnej firmy, która 
sprzedawała portrety Langiewicza i Pustowójtówny z faksimile ich 
podpisów po 10 groszy, dając rabat przy tuzinowych zakupach. 
Szczególnie Pustowójtówna musiała działać na imaginację. W kroni
ce wrocławskiej zamieszczonej w „Breslauer Zeitung" w pierwszej 
połowie lipca czytamy notatkę pod tytułem Wrocławska Pustowój
tówna 47. Okazuje się, że jakaś młoda Niemka uciekła z domu zosta
wiając rodzicom list, aby jej nie szukano, ponieważ pod opieką dwu 
Polaków udaje się do powstania.

Przy takich nastrojach sens komentarzy politycznych „Schlesi- 
sche Zeitung" musiał być uderzający. Pierwsza reakcja przyszła 
z Warszawy od tamtejszego korespondenta „National-Zeitung" — 
berlińskiego organu Partii Postępowej — który doniósł, że „Schlesi- 
sche Zeitung" stoi na usługach rządu rosyjskiego. ,,Schlesische Zei
tung" informuje o tym swoich czytelników w notatce zatytułowanej 
Bezczelne kłam stwo48. Zaatakowany korespondent odpowiedział 
wkrótce, że nie może podać nazwiska urzędnika rosyjskiego, od któ
rego ma tę skądinąd pewną wiadomość, aby go nie narażać. I ta 
wypowiedź została podana do wiadomości czytelników z komenta
rzem: ,,zatem jest to kłamstwo i bezczelne oszczerstwo" 49.

Kilka dni przedtem przedrukował ten dziennik wiadomość 
z ,,Czasu" krakowskiego, że jeden z korespondentów „Breslauer 
Zeitung" stoi na usługach Rosji 50. Oczywiście, że reakcja była na
tychmiastowa. Już następnego dnia redakcja „Breslauer Zeitung" 
umieściła notatkę pt. Obrona przed świadomym oszczerstwem51. 
Mianowicie korespondent „Czasu" mógł podać taką nieścisłość, ale 
redakcja „Schlesische Zeitung" zna dobrze nastawienie „Breslauer 
Zeitung", przecież właśnie korespondencje tego informatora, o któ
rym „Czas" wspomniał, spowodowały odebranie debitu „Breslauer 
Zeitung" w Królestwie; „Schlesische Zeitung" zaś rozpowszechnia
na jest tam bez przeszkód. „Musimy też dodać, że ostatnio »NationaI- 
Zeitung« doniosła, że »Schlesische Zeitung« jest na usługach rządu

47 „Breslauer Zeitung", 317/63.
48 „Schlesische Zeitung", 162/63.
49 Ibid., 173/63.
30 Ibid., 158/63.
51 „Breslauer Zeitung", 159/63.



rosyjskiego, ale myśmy wstydzili się podać taką wiadomość naszym 
czytelnikom o dzienniku, który wychodzi w tym samym mieście". 
W końcu zaznacza redakcja, że tłumaczenie notatki z ,,Czasu" było 
zrobione niedokładnie, bo zaostrzyło ją. Polemika na temat tego 
tłumaczenia będzie się toczyć jeszcze przez parę dni. Wkrótce inny 
miejscowy organ, „Schlesische Morgenblatt", zaatakuje „Schlesische 
Zeitung" z powodu jej nastawienia wobec sprawy powstania. Za
atakowany dziennik odpowiedział, że wprawdzie większość gazet 
liberalnych daje wyraz swoim sympatiom dla Polaków, ale wynika 
to z tego, że czerpią swe informacje ze źródeł polskich, które są na
turalnie stronnicze 52. Natomiast prasa nie powinna przemilczać żad
nych faktów o krzywdzeniu przez Polaków niemieckich kolonistów 
w Królestwie. Ten argument miał widocznie przekonać czytelników, 
że rezerwa wypływa z pobudek patriotycznych. Zresztą redakcja 
tego prawicowego organu zdawała sobie sprawę, iż jej linia poli
tyczna wobec powstania sprzeczna jest z nastrojami większej części 
czytelników. Wynika to chociażby z artykuliku zamieszczonego na 
końcu ogromnej — jak zawsze w tym okresie wieloszpaltowej —- 
rubryki pod tytułem Polskie Powstanie, w numerze z 14 maja 53. 
Stwierdza tam redakcja, że celem jej jest przynoszenie wszechstron
nych wiadomości ze wszystkich źródeł, aby umożliwić czytelnikom 
wyrobienie sobie własnego sądu o powstaniu. ,,Ze swej strony musi
my jednak uznać, że Polacy pom-imo niektórych faktów, które zde
cydowanie potępiamy, na ogół [im Grossen und Ganzen] dają 
dowody ofiarnego patriotyzmu i M^trwałego bohaterstwa, co zjed
nuje dla nich sympatie ludów, chociaż nie mogą oni osiągnąć celu, 
do którego zmierzają, to jest pełnej niepodległości ich ojczyzny". 
Bardzo to ciekawa notatka, świadczy bowiem o tym, że niejako pod 
przymusem swoich czytelników redakcja uznaje sympatie dla Polski 
i że wielką wagę przywiązuje do wpływu, jaki będzie miało na 
mieszczańskich czytelnikach stwierdzenie, iż wysiłki polskie są 
bezcelowe i bezskuteczne. Mieszczanin bowiem nigdy nie ma zbyt 
wielkich sympatii dla sprawy, która nie ma widoków na powo
dzenie.

W czerwcu, kiedy odchodziły do Petersburga noty trzech mo
carstw żądające w znanych 6 punktach autonomii Królestwa, sytua
cja wydawała się bardzo groźna. Ale „Schlesische Zeitung" stwier-
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dzając niebezpieczeństwo wojny stara się nie podniecać sympatii 
swoich czytelników dla Polski 54. Znowu na końcu rubryki wiado
mości o sprawach polskich daje własny komentarz stwierdzający, 
że „obecnie niektóre wielkie dzienniki niemieckie starają się refe
rować także rosyjski punkt widzenia w sprawie polskiej. Jest to 
pochwały godne, ponieważ należy podawać obustronne opinie i nie 
powinno się stawiać zarzutu, że takie postępowanie jest dowodem 
stronniczości na rzecz Rosji; nie można też twierdzić, że wszystko, 
co pochodzi od Rosjan czy Wielopolskiego, jest łgarstwem". I ta 
wypowiedź dowodzi, że redakcja miała trudności utrzymania swego 
niezbyt przychylnego powstaniu stanowiska wobec presji, jaką wy
wierała powszechna w szerokich sferach mieszczańskich nienawiść 
do wszystkiego, co szło od caratu, tego sprzymierzeńca pruskiego 
junkierstwa i znienawidzonego reżymu feudalnego absolutyzmu.

Kiedy w połowie lipca sytuacja międzynarodowa zaczyna się 
wyjaśniać i widać wyraźnie zbliżającą się klęskę interwencji dyplo
matycznej, wówczas z pewną satysfakcją stwierdzono, że ci którzy 
do niedawna podniecali Polaków do walki, teraz polecają im, by 
się godzili z Rosją 55. „Myśmy zawsze byli za polityką Wielopol
skiego, chociaż dla niego osobiście sympatii nie mieliśmy". Trzeba 
jednak dodać, że było to pisane w parę dni po dymisji margrabiego. 
Załamywanie się nastrojów propolskich, na skutek widocznego fia
ska interwencji mocarstw, odbije się również bardzo silnie na ła
mach angażującej się na rzecz powstania „Breslauer Zeitung". Pod 
datą 12 lipca 56 czytamy charakterystyczny artykuł wstępny zatytu
łowany Sympatie dla Polski. „Rzadko jakiś naród w tym stopniu 
zdobył sobie serca ludów, jak to zrobili Polacy i jeszcze dalej robią. 
Nie jest tego powodem sam fakt, że są ujarzmieni, przecież Szlezwik 
też jest ujarzmiony, a kto poza Niemcami ma dla niego sympatię? 
Mamy rozliczne porachunki z Polakami: mieszczanie niemieccy 
byli przez wieki krzywdzeni przez szlachtę polską i duchowieństwo, 
a pomimo to żaden inny naród nie okazał tyle sympatii dla Pola
ków jak właśnie Niemcy". Autor podaje na dowód tych bezintere
sownych sympatii przyjęcie, jakiego Polacy doznali w Niemczech 
w 1831 roku. Nawet powstanie poznańskie z 1848 r. zostało im za
pomniane, ale też serca ludów zachowują się podobnie jak serca 31
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kobiet. „Lekkomyślność, niechęć do pracy, niesolidność, łupienie 
chłopów, wszystko zostało zapomniane na skutek interesującej ze- 
wnętrzności". To charakterystyczne wyliczenie najcięższych grze
chów polskich wskazuje, jak bardzo współpracownik „Breslaur Zei- 
tung'' tkwi w moralności mieszczańskiej. Autor jeszcze raz pow
tórzy to wyliczenie podkreślając, że w Anglii i Francji mało kto wie 
o smutnym losie chłopa polskiego, o braku stanu mieszczańskiego,
0 zachowaniu się drobnej szlachty (des kleinen Junkers), o brudzie
1 nędzy. Montalambert, który pisał płomienną broszurę Naród w ża
łobie, widział w Polsce tylko katolicyzm i kult Matki Boskiej. W dal
szym ciągu wywodów podkreśla autor, że władza Rządu Narodo
wego działa na imaginację. Ale dodaje, że jednak najważniejsze 
są okrucieństwa caratu, które wywołują powszechne oburzenie.

Publicysta niemiecki nie rozumiał faktu, że uporczywa i boha
terska walka słabszego z silniejszym jest najbardziej istotnym po
wodem sympatii dla powstańców. Niemcy nie mogli z powodu 
sprawy szlezwickiej wzbudzić takich sympatii w liberalnych ko
lach europejskich, ponieważ zbrojnie wystąpili dopiero wtedy, 
kiedy byli stroną silniejszą. W drugiej połowie września „Bre- 
slauer Zeitung" zamieściła artykuł wstępny pod tytułem Walka 
na zniszczenie w Polsce 57. Jest to bardzo piękna i pełna sympatii 
dla Polaków wypowiedź. Autor podkreśla, że walka Polaków jest 
rozpaczliwa i beznadziejna, ale daje wyraz przekonaniu, że się Pol
ska nigdy nie podda. „Podbicie Polski będzie zawsze tylko ze
wnętrzne i przemijające1'. Liberalny publicysta przyznał, że odwaga 
wojenna Polaków imponuje mu i jest głównym motywem jego 
sympatii dla nich.

W miarę jak sprawa polska przestawała być aktualnym proble
mem międzynarodowym, a na terenie walki ujawniała się coraz bar
dziej przewaga wojsk carskich, prasa wrocławska coraz mniej się 
interesuje powstaniem. Powoli maleje rubryka wiadomości z pola 
walki. Sprawa duńska wyraźnie staje się naczelnym zagadnieniem 
politycznym. Zmienia się i ton teraz już bardzo rzadkich wypowie
dzi obu gazet w sprawach polskich. Tak np. artykuł wstępny „Bres- 
lauer Zeitung" 38 ogłoszony 25 października pisany jest jakby iro
nicznie. Mocarstwa zachodnie — według artykułu — dotrzymały 
obietnic, które dawały Polsce na zasadzie, na jakiej dotrzymał sło

57 Ibid., 437/63. 
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wa ten, który obiecał do 10 lat nauczyć mówić osiołka wiedząc, że do 
tego czasu osioł zdechnie. Natomiast carat nie zdradza najmniej
szych zamiarów, by dać jakiekolwiek ustępstwa Polakom. Autor 
artykułu insynuuje, że polityka Rosji różni się tym rzekomo od po
lityki innych państw, że nie zależy od charakteru regenta ani cha
rakteru mężów stanu, a jest własnością całego narodu.

Publicysta ten zapewne doskonale zdawał sobie sprawę, że wy
wody jego w tym względzie dalekie są od prawdy, ale chodziło mu 
najwidoczniej o to, żeby uzasadnić, dlaczego państwo rosyjskie 
triumfuje. Mianowicie jego polityka jest oparta o te zasady, które 
chciałby, aby były zasadami polityki pruskiej. Znowu na tym przy
kładzie można obserwować, że sprawa polska była dla niemieckich 
polityków liberalnych sprawą podporządkowaną zasadniczemu we
wnętrznemu konfliktowi, to znaczy walce o panowanie burżuazji 
w państwie pruskim.

Tym się w pewnym stopniu tłumaczy też piękna wypowiedź 
w „Breslauer Zeitung" na zakończenie roku59 traktująca o arogancji 
angielskiej, to znaczy o stanowisku, jakie dyplomacja brytyjska za
jęła w sprawie duńskiej. A zaraz po tym dając przegląd wydarzeń 
międzynarodowych w ostatnim roku przechodzi do sprawy polskiej, 
przy czym jest jasne, że Anglia i jej dyplomacja ponosi winę za 
nieszczęsny los Polski. Otóż Polska umiera i nie wiadomo, co się do 
tego bardziej przyczyniło, czy nienawiść Polaków do niewoli, czy 
ich miłość ojczyzny, czy haniebna angielska dyplomacja, która 
chciała rozbić porozumienie francusko-rosyjskie. „Okropny to wi
dok patrzeć, jak cały naród umiera, powoli członek po członku, 
zdradzony i sprzedany przez dyplomację''. Tak się kończy to, co 
prasa wrocławska pisała o polskim powstaniu w ciągu 1863 r.

Referowaliśmy do tej pory tylko wypowiedzi polityczne; w nu
merach dzienników wrocławskich znajdziemy także nieco materiału 
do badania nastrojów szerszych mas Wrocławia i nawet ludności 
całej prowincji. W drobnych kronikarskich wzmiankach rzuca się 
w oczy żywiołowa wprost niechęć ludności do wojska pruskiego. 
Żadnych tego typu notatek nie znaleźliśmy w latach poprzedzają
cych wybuch powstania. Zapewne niemały wpływ na wywołanie 
całego szeregu zajść miał fakt, iż na skutek powstania na Śląsku 
skonsygnowano znacznie większe siły wojskowe niż w czasach

•>9 Ibid., 607/63.



normalnych. Ale to samo oczywiście nie może być dostatecznym 
wyjaśnieniem zjawiska. Nie chcę naturalnie powiedzieć, że niechęć 
do wojska pruskiego wywołana była polskim uczuciem patriotycz
nym. Sądzę, że raczej wyładowywała się w tym nienawiść do pań
stwa pruskiego, tak samo uciskającego Polaków, jak i Niemców, 
tych warstw, które dawały wyraz swoim nastrojom w bijatykach 
ulicznych. Należy przypuścić, że agitacja idąca przez prasę 
liberalną, która przedstawiała rząd i jego armię jako czynniki wro
gie, udzielała się masom, które w ten sposób interpretowały swoją 
walkę z rządem. — U podłoża tych zatargów leżały przyczyny wy
nikające z sytuacji wewnętrznej w Prusach, o czym może świad
czyć choćby następujący incydent:

Było to w pierwszej połowie marca, a więc w czasie kiedy spra
wa polska była przedmiotem najbardziej zaciętej polemiki sejmowej 
między rządem a opozycją. Na pograniczu były skonsygnowane 
oddziały wojskowe. Oficerowie niewiele mieli do roboty i zaba
wiali się po knajpach. W Zabrzu pewnej niedzieli siedziało w res
tauracji kilku oficerów i rozpoczęła się rozmowa na tematy poli
tyczne z pewnym towarzystwem urzędników bytomskich, którzy 
tam przyszli na spacer60. W czasie tej rozmowy okazało się, że 
jakiś młody sędzia miał zgoła inne poglądy na powstanie polskie 
niż dysputujący z nim porucznik. Wobec tego po rozejściu się towa
rzystwa pan leutnant kazał tego asesora sądowego aresztować. 
Kolega asesora udał się jeszcze tej samej nocy do dowódcy dywi
zji, który zwolnił aresztowanego. Na drugi dzień zebrali się sędzio
wie bytomskiego sądu okręgowego na plenarne posiedzenie, na 
którym postanowiono wystąpić o ukaranie porucznika. Można 
sobie wyobrazić, jakie wrażenie ta cała sprawa musiała wywołać 
w małym urzędniczym światku miasta prowincjonalnego. Ale też 
jest bardzo wątpliwe, czy oficer został ukarany. Z innych wypad
ków kronikarskich wiemy, że w tym czasie sądy wojskowe były 
bardzo uczulone na tak zwany honor oficerski.

Nastroje opozycyjne sfer sądowniczych przeciw akcji rządu 
związanej z powstaniem miały swój niezaprzeczalny wpływ na los 
Polaków, których na śląskim terenie przygranicznym aresztowała 
policja pruska. O każdym takim aresztowaniu prasa donosiła i sta
rała się wykazać, że nie popełnili oni żadnych przestępstw w sto
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sunku do państwa pruskiego61. Ostatecznie wszyscy ci Polacy 
zostali prędzej czy później wypuszczeni na wolność, co niewątpli
wie było wynikem niezależności sędziów, którzy decydowali, a nie 
chcieli iść rządowi w tej sprawie na rękę. Bardzo łatwo zresztą 
było zorganizować pomoc dla aresztowanych. Mówią o tym często 
korespondenci lokalni. W Mysłowicach miejscowa ludność zaopa
trywała aresztowanych w żywność, w Katowicach „pewna liczba 
tutejszych mieszkańców", jak pisze korespondent62, zwróciła się do 
swego posła sejmowego, który przebywał na obradach w stolicy, 
z prośbą o interwencję, przedstawiając brak podstaw prawnych 
przetrzymywania Polaków w więzieniu; po wypuszczeniu zaś ich 
przesłano dalsze dokumenty temu posłowi, aby miał materiał do in
terpelacji.

O podobnym nastawieniu świadczy doniesienie korespondenta 
z Mysłowic z drugiej połowy marca 63. Żył tam staruszek, weteran 
z powstania listopadowego i były legionista z Algeru, major Boski. 
Cieszył się powszechną sympatią i ludzie tamtejsi zbierali między 
sobą często składki na niego, ponieważ miał już 72 lata i nie mógł 
na siebie zarobić. Teraz burmistrz każe mu opuścić miasto, jako że 
ma być politycznie podejrzany. Grono mysłowickich obywateli 
ujęło się za nim. Nie wiadomo, jaki będzie skutek tej interwencji, 
dodaje korespondent, ale to też jest wynik konwencji alvenslebe- 
nowskiej — kończy swoją notatkę. Fakty te świadczą o nastrojach 
na samym początku powstania, kiedy cała inteligencja pruska wią
zała walkę o ustrój parlamentarny z atakami na rząd za jego polity
kę wobec powstania. Potem ten związek się rozluźnił, ale sympatie 
pozostały. Świadczy o tym chociażby sprawa pewnej Niemki, która 
uprawiała szpiegostwo na rzecz carskiej żandarmerii. Działo się to 
już w grudniu, a więc wtedy, kiedy powszechne sympatie dla po
wstania dogasały. Notatka o tym fakcie w ,,Breslauer Zeitung" 64 
przysłana z Katowic jest bardzo znamienna. Jest rzeczą znaną, że 
dyplomacja i policja rosyjska posługują się kobietami do celów

<!1 Ibid., 119/63, gdzie pisze się o wypuszczeniu na wolność trzech Polaków, 
którzy przez cztery i pół tygodnia byli więzieni w ciasnej celi i spali na jednej 
pryczy: „mogę dies Andenken an Preussen durch die humane Behandlung der 
Lokalpolizei und die Theilnahme des Publikums ihnen etwas freundlicher sich 
gestalten".

02 Ibid., 125/63.
63 Ibid., 145/63.
04 Ibid., 574/63.



szpiegowskich, „ale jest oburzające, jeśli niemiecka kobieta da się 
użyć za pieniądze do takich celów, aby nieszczęśliwy naród jeszcze 
bardziej unieszczęśliwić i sprawić niezmierne nieszczęścia rodzin
ne". Potem następuje dokładny opis sposobów, jakimi ta niewiasta 
wysługiwała się żandarmerii carskiej.

Opozycyjne nastroje ulicy wrocławskiej objawiające się w ciąg
łych bijatykach z żołnierzami stały się głośne w całych Niemczech. 
Nawet prasa wiedeńska o tym pisała. „Breslauer Zeitung" 65 w nu
merze z 21 V polemizuje z notatką klerykalnego organu austriackie
go, który pisał, że „Wrocław odznacza się od dłuższego czasu upar
tym, nieposłusznym i skłonnym do skandalów usposobieniem niż
szych klas społecznych", które są pod wpływem agitacji demokratów 
i niemiecko-katolików. To, że klerykalny dziennik widział w tych 
zajściach dzieło demokratów i odszczepieńców, to oczywiście nie 
jest dziwne, ale dla nas będzie ważne przypomnienie, iż te niższe 
klasy społeczne Wrocławia posiadały niemały odsetek Polaków. 
Stwierdzał to w tych latach pewien dziennikarz polski, który swo
imi wrażeniami po przyjeździe do stolicy nadodrzańskiej podzielił 
się z czytelnikami „Gwiazdki Cieszyńskiej" Cf>. „Obecnie w warst
wach ludności tutejszej narodowość polska jest dość znacznie re
prezentowana. Jest tu między kupcami wielu Polaków, nierównie 
więcej pomiędzy rzemieślnikami; służebna zaś klasa prawie prze
ważnie rekrutuje się z Górnoślązaków, którzy pomimo długoletniego 
pobytu w Wrocławiu nie zapominają zepsutego, ale zawsze polskie
go swego narzecza. Zdarzyło mi się nieraz spotkać tu ludzi nader 
podeszłego wieku, którzy może od 30 lat nie słyszeli słowa polskie
go, a jednak zrozumieli mnie, gdym do nich przemówił językiem 
ojczystym i nawet jako tako wysłowić się umieli. Widać z tego, jak 
niespożyta jest siła mowy rodzinnej". Na tym tle stanie się jasne, 
dlaczego właśnie Wrocław wyróżniał się spośród miast państwa 
pruskiego specjalnie niechętnym nastawieniem swojej ludności 
wobec wojska i to właśnie w czasie powstania polskiego. Ani bo
wiem w latach 1861 i 1862 nie zauważyliśmy w kronikarskich notat
kach dzienników wrocławskich wzmianek o zajściach z żołnie
rzami, ani też nie było takich notatek już w 1864 roku.

Nie można wątpić, że fakt powstania, wiadomości o walkach 
toczących się za pobliską granicą podniecały całą ludność w nastro

65 Ibid., 231/63.
06 „Gwiazdka Cieszyńska", 1867, s. 51.



jach antyrządowych i w nastrojach sympatii dla powstańców. Stąd 
przez cały rok 1863 będzie prasa wrocławska notowała bardzo licz
ne wypadki ucieczki młodych ludzi do powstania. W większości 
są to rzemieślnicy, młodzi chłopcy między 16 a 18 rokiem życia. Po
wodem tych notatek dziennikarskich było to, że chłopcy ci byli 
przez swych opiekunów poszukiwani. Byli to w największej ilości 
wypadków terminatorzy czy u rzemieślników, czy u kupców. Kiedy 
zaś do powstania szedł ktoś z dorosłych, nikt nie robił za nim po
szukiwań i stąd w prasie takie wypadki nie są z reguły notowane 67. 
Pisze wprawdzie prasa, że rektorat uniwersytetu ogłasza na czarnej 
tablicy wykazy studentów, którzy nie uczęszczają na wykłady, 
wzywając ich do zgłoszenia się. Z reguły ci studenci już się nie 
zgłaszali. Jak dzienniki z wyraźnym uznaniem stwierdzają, są to 
nazwiska polskie, a więc polska młodzież akademicka masowo po
szła z uniwersytetu wrocławskiego na pole w alki68. ,,Breslauer Zei- 
tung" donosi raz w kronice, że ogłoszone nazwiska zostały z czar
nej tablicy zdjęte, bo termin zgłoszenia już minął i nikt się nie 
zgłosił69. A zatem — pisze reporter — mieliśmy rację, że poszli do 
powstania; część z nich zginęła, część walczy i wyżej stawia obo
wiązki wobec ojczyzny niż wobec uniwersytetu.

Ponadto prasa notuje wiadomości o tych wrocławianach — 
zresztą Niemcach — którzy poszli do powstania, a rodziny otrzy
mały jakieś informacje o ich losie. Często się zdarzało, że gdy któ
ry z nich był ranny i dostał się nawet do rosyjskiej niewoli, to ro
dzina mogła go jako poddanego pruskiego wydobyć i przewieźć 
do Wrocławia. Często też donoszą gazety o wypadkach, że ktoś 
z rodziny jedzie na teren powstania pielęgnować rannego 70. Nieraz 
ranny wrocławianin znajduje się w Krakowie, częściej w jakiejś 
miejscowości w Poznańskiem. Widać wyraźnie, że drobne osobiste 
szczegóły wywoływały wielkie zaciekawienie w mieście. Jeśli 
sprawa tyczy się dezertera z wojska pruskiego, który po dostaniu 
się do niewoli rosyjskiej został wydany wojskowym władzom prus
kim, wówczas dziennikarz wyraża współczucie dla losu tego żołnie-

1,7 „Breslauer Zeitung", 286/63. W tym wypadku mowa o górniku, który po
wrócił z powstania do Bytomia i został aresztowany.

68 Ibid., 283/63. Por. H. B a r y c z ,  Polska młodzież akademicka we Wrocła
wiu przed powstaniem styczniowym (Sobótka, R. I, s. 151—225).

89 Ibid., 315/63.
70 Ibid., 147, 381, 471/63.



rz a 71. Kiedy indziej podobny fakt był opisany jeszcze bardziej cha
rakterystycznie. Oto donosi reporter z Katowic (9 V )72, że przybył 
tam pociągiem rosyjski pułkownik z eskortą i oddał władzom 
pruskim pewnego czeladnika ślusarskiego z okolic Lublińca, który 
w lutym dostał się do niewoli rosyjskiej i był więziony w Radomiu, 
a teraz został odtransportowany do Prus. Na pożegnanie ten pełen 
animuszu młodzieniec powiedział rosyjskiemu pułkownikowi: ,,Do 
widzenia".

Nieraz notuje się bardziej smutne wypadki. Oto we wrześniu 
poszedł do powstania jeden z mieszkańców Lublińca, listonosz 
z zawodu. Pewnej nocy powrócił do domu, aby odwiedzić żonę, ale 
został zdradzony i natychmiast aresztowany przez policję pruską 73. 
Dzienniki nigdy nie mówią, gdy chodzi o Ślązaka, że to był Polak. 
Natomiast zaznacza się, gdy to jest Niemiec. Widocznie dziennika
rze byli niejako dumni ze swych rodaków, że idą walczyć za sprawę 
wolności. „Breslauer Zeitung" przedrukowała też wiadomość 
z „Dziennika Poznańskiego", że w bitwie pod Augustowem zginął 
pewien Niemiec, który nie umiał po polsku, a tylko nauczył się jed
nego okrzyku — „Bracia, naprzód, bijmy Moskala" 74.

Najwięcej jednak wypadków udziału wrocławian w powstaniu 
odnosi się do nieletniej młodzieży. Często zdarza się, że chłopcom 
tym nie udaje się dostać do szeregów polskich; chwytają ich jeszcze 
im terenie pruskim, często są to ucieczki o charakterze dziecinnym, 
wskutek czego uciekinierzy nie mają dostatecznych środków, aby 
odbyć podróż do jakiegoś miasta, gdzieby mogli się zaciągnąć w sze
regi powstańcze75. Często ktoś z rodziny potrafi dogonić takiego 
chłopaka i skłonić go do powrotu. Jakaś niewiasta pojechała za 
swoim synem aż do Krakowa i stamtąd przywiozła go z powrotem 
do Wrocławia 76. Kiedy indziej pryncypał domyślił się, że jego dwaj 
uczniowie wybierają się do powstania — bo, jak „Schlesische Zei
tung" 77 z 14 sierpnia pisze, „pomiędzy wrocławskimi terminatorami 
mania pójścia do powstania rozszerza się coraz bardziej". Wobec 
tego obserwował ich, potem nagle zrewidował ich kieszenie i zna

71 I b i d . ,  229/63.
72 I b i d . ,  213/63.
73 I b i d . ,  449/63.
74 I b i d . ,  420/63.
75 I b i d . ,  115, 286, 325, 375/63.
7# I b id . ,  171/63.
77 ,.Schlesische Zeitung", 369/63.



lazł list napisany do rodziców, w którym donosili, że opuszczają 
dotychczasowe zajęcie, aby w powstaniu polskim znaleźć samodziel
ne stanowisko albo polec chwalebną śmiercią. Ponadto znalazł też 
ten przemyślny kupiec w rzeczach chłopców stary pistolet i sztylet; 
jak chłopcy tłumaczyli, w celu obrony przed Kozakami. Sprowadzo
no urzędnika policyjnego, przed którym chłopcy przyznali się do swo
ich zamiarów, ale na żądanie kupca nie aresztowano ich. Natomiast 
sprowadzono rodziców, którzy — jak donosi reporter — wymierzyli 
chłopcom tak surową karę, że już nigdy nie będą niczego podobnego 
próbowali.

Po czyjej stronie stoją jednak sympatie reporterów tej bardziej 
prawicowej gazety, o tym świadczy notatka ogłoszona w parę dni 
później 78. Czytamy w niej mianowicie, że jeden z czterech młodych 
ludzi, którzy się szczęśliwie dostali stąd do obozu powstańczego, 
pisał ostatnio do rodziny, że znajduje się w oddziale Taczanow
skiego, że był w kilku starciach z Rosjanami, że w jednej bitwie 
został nawet lekko ranny, ale w bardzo dobrym nastroju oczekuje 
dalszych bitew.

Te drobne dziennikarskie notatki w sposób bardzo przekonywa
jący dają świadectwo, jak naprawdę wyglądały nastroje we Wro
cławiu i na Śląsku w czasie powstania.

Wiele wzmianek kronikarskich odnosi się do walki, jaką toczyły 
władze pruskie z dostawą broni do Królestwa. Wrocław był, jak 
wiadomo, jednym z głównych ośrodków, przez które przechodziła 
broń z fabryk belgijskich czy zachodnio-niemieckich. Od początku 
powstania aż przez cały nieomal rok 1864 można w numerach obu 
głównych dzienników wrocławskich czytać wzmianki o tym, gdzie 
i jak władze zabrały skład broni albo schwytały ją w transporcie. 
Konfiskaty odbywały się bardzo często u spedytorów wrocław
skich, ale także odkrywano transporty broni w ładunkach kolejo
wych zadeklarowanych jako inny towar. Często chwytano furmanki 
idące w kierunku granicy, a w ręce policji pruskiej przechodziły nie 
tylko karabiny, pistolety czy amunicja, ale także mundury i części 
ekwipunku, jak tornistry lub pasy. W związku z tym prasa donosi 
o licznych aresztowaniach 79. Bodaj największą sensację wywołało 
aresztowanie naczelnika stacji kolejowej we Wrocławiu, znanej

7H I b i d . ,  381/63.
7* „Breslauer Zeitung", 103, 111, 147, 243, 333, 471/63; „Schlesische Zeitung’', 

203/63; 199, 417/64.



i poważanej w mieście osobistości, jak prasa twierdziła, na skutek 
doniesienia policji rosyjskiej z Warszawy, który został przez władze 
odwieziony do Berlina na dalsze śledztwo. Oba dzienniki donosząc
0 tym wyrażały nadzieję, że udowodni on swą niewinność 80.

W poszukiwaniu broni i ekwipunku idących do powstania brali 
także niejednokrotnie dobrowolny udział niemieccy urzędnicy, 
rozmaici wójtowie, burmistrze lub ławnicy wioskowi czy miejscy. 
Co ciekawe, ludność polska uważała ich z tego powodu za wrogów
1 groziła im zemstą, a prasa doniosła nawet o wypadku podpalenia 
w Beruniu zabudowań takiego donosiciela, na skutek czego pastwą 
płomieni padło 14 budynków 81. Reporter pisząc o tym nie wyraził ża
dnego potępienia. Natomiast ciekawy może być ogłoszony w kores
pondencji z Namysłowa fakt, iż jakiegoś młynarza Niemca podejrze
wano, że doniósł o transporcie broni, który tam właśnie został wy
kryty h2. Wobec tego dał do pism poznańskich po polsku i niemiecku 
oświadczenie, w którym wypiera się zarzuconego mu czynu.

To także świadczy o nastrojach wśród śląskiej ludności i istot
nym nastawieniu wobec walki, która toczyła się za kordonem.

Także cywilna działalność polskich organów Rządu Narodowego 
na śląskim terenie znajduje swoje odbicie w prasie wrocławskiej. 
Dziennikarzom niemieckim imponuje sprawność tych władz. Z uz
naniem też pisze o tym ,,Breslauer Zeitung" w notatce zatytułowanej 
Polski Komitet Narodowy działa i w naszej prowincji8:i. Otóż w zesz
łym tygodfmTzjawił się w jednym z kąpielisk śląskich polski szlach
cic z dwoma dorosłymi synami. W kilka dni potem synowie wyje
chali na skutek wezwania, jakie otrzymali od władz polskich. W we
zwaniu było zaznaczone, że obecnie przebywanie w kąpielskach 
zagranicznych jest tylko wyjątkowo Polakom dozwolone. Wiadomo 
skądinąd, że we Wrocławiu urzędował od końca roku 1863 stale 
przedstawiciel Rządu Narodowego, którego głównym zadaniem było 
organizowanie dostaw bron i64. Niemniej wykonywał on władzę nad 
tamtejszą Polonią i nakładał podatek narodowy na mieszkających 
we Wrocławiu Polaków, był to podatek na tych, którzy przebywali 
za granicą chwilowo. Ponadto nałożył on w lutym 1864 r. jednorazo-

M,i „Breslauer Zeitung", 81/64. „Schlesische Zeitung", 81/64.
w ..Schlesische Zeitung", 483/63.
H2 „Breslauer Zeitung", 243/63.
H:' „Breslauer Zeitung", 325/63.
M J. Ł u k a s z e w s k i ,  Z a b ó r  p r u s k i  w c z a s i e  p o w s t a n i a  s t y c z n i o w e g o ,  

1870, s. 225 i n.



wy podatek na zamożniejszych Polaków stale we Wrocławiu za
mieszkałych. Jak donosi Rządowi Narodowemu, wszyscy ten poda
tek zapłacili z wyjątkiem profesora C. — zapewne Cybulskiego — 
który przypuszczalnie nie chciał narażać swojej skądinąd ze wszech 
miar ważnej placówki kulturalnej, jaką była jego katedra na uni
wersytecie wrocławskim. Ale ciekawsze w tym raporcie jest zdanie 
następujące: „biedniejsi zaś rzemieślnicy, których przy zbieraniu 
podatku tego pominąłem, przysłali mi także kilka srebrników i zo
bowiązali się stosownie do możności miesięcznie, ale dowolny poda
tek opłacać". Widzimy, że polscy rzemieślnicy z Wrocławia w ro
zmaity sposób zaznaczali swój patriotyzm. Młodsi bili przy okazji 
pruskich podoficerów, a starsi płacili podatek narodowy.

Zresztą widzieli oni, że pieniądze te są potrzebne. Coraz częściej 
bowiem na bruku wrocławskim zaczęli się zjawiać powstańcy, 
którzy musieli opuszczać pole walki, a przybywali bez środków do 
życia. Jak w pierwszym okresie powstania Wrocław był punktem 
etapowym dla ludzi idących do powstania, tak pod jego koniec stał 
się ośrodkiem, przez który przechodziły teraz coraz liczniejsze rze
sze idące na Zachód na nową emigrację. Wiadomo, że wielu z nich 
udało się znaleźć na ziemi śląskiej nowe możliwości egzystencji 
i przyczynili się niemało do wzmocnienia rosnącego poczucia pol
skości wśród ludu tej dzielnicy. Ale o tych emigrantach oczywiście 
prasa nie pisze. Byłoby to jawną denuncjacją, a nigdy nie stwier
dziliśmy w badanej przez nas prasie niemieckiej żadnej najmniej
szej choćby tego rodzaju niedyskrecji. Przecież na pewno wiedziano 
we Wrocławiu, że przebywa tam agent Rządu Narodowego i zbiera 
podatek narodowy, a jednak o tym prasa milczy absolutnie.

W roku 1864 zainteresowania polityczne burżuazji niemieckiej 
były oczywiście skoncentrowane na wojnie z Danią. Sprawą polską 
interesują się polityczni sprawozdawcy tylko o tyle, o ile ona ma ja
kiś związek z wojną. Natomiast brak zainteresowań bynajmniej nie 
zaznacza się wyrażaniem niechęci dla pokonanej sprawy. Przeciw
nie, życzliwość dla Polski, która w roku 1864 ma już oczywiście bar
dzo platoniczny charakter, przy nadarzającej się okazji jest wyraź
nie podkreślana. Można stwierdzić w prasie wrocławskiej zjawisko, 
które daje się zauważyć w całej liberalnej prasie europejskiej, 
a mianowicie, że ruch polski poprzedzający powstanie i samo po
wstanie zapoznały dziennikarstwo ze sprawami polskimi. Wypowie
dzi na tematy polskie w roku 1864 świadczą, że redaktorzy gazet 
znają całkiem dobrze stosunki polskie. Komentarze, jakie dała



„Schlesische Zeitung" po nadejściu wiadomości o ukazie marcowym 
i uwłaszczeniu w Królestwie, mogą zainteresować każdego history
ka polskiego.

Oto pod datą 14 marca zamieszcza ten dziennik obszerny artykuł 
wstępny pt. Emancypacja chłopów w Polsce 85. Redaktor zaznacza, 
że wprawdzie wszyscy się interesują teraz sprawą duńską, to jed
nak trzeba zwrócić uwagę czytelników na to, że w sąsiedztwie do
konał się wielki przewrót społeczny. Autor artykułu uważa, że chło
pi wyszli na tym lepiej niż w Rosji, a rząd rosyjski stara się, aby 
odciąć szlachtę od możliwości wpływu na chłopów, ponadto szlach
ta dostała znacznie mniejsze odszkodowanie niż w cesarstwie. W ten 
sposób ginie stara arystokratyczno-klerykalna Polska i nie pomogły 
jej ani ofiary w ostatniej walce, ani niezwykłe bohaterstwo. Powsta
nie dało tylko dowód, że jej stare cnoty rycerskie przetrwały. Obec
na generacja płaci za grzechy ojców i dlatego nie potrafiła pocią
gnąć do walki chłopów. W tej chwili odbudowanie państwa polskie
go stało się niemożliwe. Patrioci mogą się starać tylko ratować 
narodowość, która nigdy nie była w większym niebezpieczeństwie. 
Obecna ich droga to wewnętrzna misja inteligencji wśród ludu, 
a następne pokolenie będzie mogło oglądać wyniki — o ile się to 
uda. Myśmy takiego wyniku ostatnich wypadków w Polsce nie 
chcieli — ma tu na myśli „Schlesische Zeitung" pragnienia burżuazji 
pruskiej. Natomiast rząd pruski może być dzisiaj dumny z właściwej 
polityki — z jego punktu widzenia — w sprawie polskiej. Ale je
szcze nie jest pewne, czy ten sukces nie będzie zbyt drogo okupiony 
przez zupełne rozpłynięcie się Polski w Rosji. Jakiekolwiek zresztą 
można by mieć zastrzeżenia co do ostatniego ukazu carskiego, to 
z punktu widzenia humanitarnego należy się do niego odnieść pozy
tywnie, a car może być ze swego dzieła dumny.

W miesiąc później ukazał się w tej samej gazecie znowu arty
kuł wstępny pt. Edykt o wyzwoleniu chłopów polskich z 2 marca 8G. 
Ma on nieco inne nastawienie. Widocznie z Królestwa przyszły alar
my od ludzi, którzy robili tam interesy i widzieli fatalne skutki, jakie 
z ukazu carskiego doraźnie wynikały dla kupców pruskich zaanga
żowanych w Kongresówce. Autor tego artykułu stwierdza na wstę
pie, że ukaz ten wynikł nie z motywów na dobro społeczne (Landes- 
wohlfart), ale z pobudek czysto politycznych. Okazuje się bowiem,

8r’ „Schlesische Zeitung", 125/64. 
86 I b id . ,  177/64.



że straty, jakie narzuca osobom dotychczas uprawnionym, przekra
czają znacznie miarę słuszności. Sprowadziło to od razu bankructwo 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, co jest ogólną klęską 
i wpływa na negatywne odniesienie się zagranicy do Polski. Widocz
nie bankierzy pruscy ponieśli przy tyrp^znaczne straty i stąd ten 
alarm prasowy. Ogólnie widać — stwierdza dalej artykuł — że 
w Królestwie następuje nawrót do polityki mikołajowskiej, a Rosja
nie niczego nie nauczyli się z doświadczeń lat 1861—1862. Co do 
regulacji włościańskiej, to łudzą się, że zabije ona ducha narodowe
go, przeciwnie, w następnym pokoleniu będzie on jeszcze znacznie 
silniejszy. Oczywiście po upadku powstania szlachta już nie od
zyska dawnego wpływu na naród, ale to nie szkodzi. Polska wyjdzie 
z tego kryzysu bardziej jednolita i ze wzmożonymi siłami. Chłop po 
pewnym czasie i politycznie, i kulturalnie zasymiluje się z wyższymi 
stanami i w żadnym wypadku nie nastąpi koniec narodu polskiego 
(Untergang der polnischer Nation), jak to sobie po ukazach 2 marca 
obiecują Rosjanie.

Artykuł był niewątpliwie inspirowany z Warszawy. Toteż wkrót
ce przyszło stamtąd niejako potwierdzenie tego. Oto donosi kores
pondent warszawski pod datą 27 kw ietnia87, że „Schlesische Zei- 
tung", która nadal trwa na stanowisku reform w duchu Wielopol
skiego, jest najbardziej poczytną gazetą zagraniczną w Warszawie. 
Stąd jest w niełasce u władz i dostarczają ją o jeden dzień później 
niż inne gazety zagraniczne.

Druga połowa roku 1864 przyniosła ponowne zainteresowanie 
burżuazyjnej prasy pruskiej sprawami polskimi. Wywołał to rząd, 
niejako mimo woli, przez wielki proces, który toczył się przed są
dem berlińskim przez kilka miesięcy. Na ławie oskarżonych zasiedli 
działacze polscy obwinieni o chęć oderwania części ziem państwa 
pruskiego. Oba dzienniki wrocławskie przez cały czas podawały 
ogromnie dokładne sprawozdania z sali sądowej. „Breslauer Zei- 
1ung" dodała swoim prenumeratorom jako bezpłatny dodatek wielką 
mowę obrończą prof. Gneista w formie osobnego druku 88 i zamie
ściła na początku procesu artykuł wstępny, który wyraża sympatie 
dla oskarżonych podkreślając, że zawsze przestępcy polityczni 
wzbudzają szacunek 89. Wyraża też przekonanie, że w interesie pań

87 ibid., 197/64.
88 „Breslauer Zeitung", 550/64.
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stwa pruskiego leży, aby proces wykazał, iż nie było pruskich pod
danych, którzy dążyli do oderwania pruskich prowinicji. Na szczę
ście — jak na razie — proces nie wykazuje, żeby były dowody zdra
dy stanu u podsądnych. Wreszcie bardzo łagodny wyrok przyjęła 
ta gazeta z zadowoleniem. Wydała z tą wiadomością dodatek nad
zwyczajny. W artykule poświęconym tej sprawie zaznaczyła, że 
proces był kompromitacją rządu z jednej strony, a z*drugiej wyrok 
ten świadczy o dawnym tradycyjnym poczuciu prawnym sędziów 
pruskich 90.

Proces berliński był ostatnią sprawą związaną z powstaniem 
styczniowym, która wywołała szersze echo wśród mieszczańskiej 
publiczności interesującej się polityką. Gazety wrocławskie jeszcze 
przez cały rok 1864 donosiły w notatkach kronikarskich o częstych 
aresztowaniach wśród Polaków przebywających na Śląsku, o re
wizjach w poszukiwaniu broni, którą teraz znajdowano bardzo czę
sto z tej prostej przyczyny, że nie było jej już po co transportować 
przez granicę, gdyż walka faktycznie ustała. Zresztą i te wiadomości 
wkrótce znikły z rubryk wypadków dnia, a powstanie polskie po
woli szło w zapomnienie, zwłaszcza że w życiu politycznym Prus za
czynał się bardzo burzliwy okres wojenny, który całą energię poli
tycznie uświadomionych rzesz w tę stronę musiał kierować.

Kończąc te uwagi, które się nasuwają przy rozpatrywaniu mate
riału, jaki zawarty jest w prasie wrocławskiej z okresu powstania 
styczniowego i w latach je poprzedzających, należy stwierdzić, że 
prasa ta jest wierną wyrazicielką ideologii burżuazji prusko-nie- 
mieckiej w tym okresie. Odniesienie się do spraw polskich jest pro
bierzem dla oceny postawy burżuazji w danym momencie histo
rycznym. Można bowiem przyjąć jako zasadę, że w okresie powstań 
polskich wszystko co postępowe sprzyjało niepodległości Polski, 
co reakcyjne — było dążnościom wyzwoleńczym narodu polskiego 
wrogie. Z tego, co poprzednio zreferowaliśmy, można zauważyć, że 
słów sympatii dla Polski i jej sprawy w burżuazyjnej prasie śląskiej 
bynajmniej nie brakuje. Ale dokładniejsze zapoznanie się z treścią 
tych wypowiedzi prasowych przekonało nas, iż sympatie te były sil
nie ograniczone. A więc w pierwszym rzędzie ani na moment w pra
sie przez nas badanej nie zgodzono się na odbudowanie państwa 
polskiego w jego całości, a niejednokrotnie natomiast zapowiedziano, 
że burżuazja będzie walczyć o integralność monarchii pruskiej w jej

90 I b id . ,  603/64.



ówczesnych granicach przeciwko ewentualnym pretensjom polskim 
do tych ziem polskich, które znajdują się pod panowaniem pruskim. 
Pod tym względem jednomyślność dwu odłamów politycznych obo
zu burżuazyjnego, z jakimi mamy do czynienia, jest zupełna.

Zarówno lewica liberałów, która reprezentowana jest przez 
„Breslauer Zeitung", jak i prawica liberałów, której organem jest 
„Schlesische Zeitung", najsilniej podkreślają, że ziemie polskie za
boru pruskiego są zdobyte na zawsze dla niemieckości i to nie na 
zasadzie przewagi siły militarnej czy praw międzynarodowych, ale 
na zasadzie wyższości kultury niemieckiej, która panuje już wszech
władnie w tych prowincjach pruskich. W pewnych momentach 
wprawdzie oba te dzienniki godzą się z ewentualnością odbudowy 
państwowości polskiej, ale ma to być twór słaby i faktycznie uza
leżniony od Niemiec i to zarówno militarnie, jak co najważniejsze 
gospodarczo. Godzą się bowiem te głosy publicystyczne na jakąś 
Polskę zwróconą wrogo na Wschód, panującą nawet nad ziemiami 
etnicznie niepolskimi, bo naturalnie taka państwowość byłaby ska
zana na niemiecką pomoc militarną. Ponadto szczególnie mocno -— 
jak to mogliśmy się przekonać — podkreślane są gospodarcze związ
ki śląsko-polskie, ale w zestawieniu, w którym oznaczałoby to pod
porządkowanie gospodarki polskiej przemysłowi i handlowi prus
kich centrów gospodarczych. To wszystko, cośmy zreferowali na 
poprzednich stronach, potwierdza w pełni taką ocenę.

Równocześnie jednak w naszych wywodach nie pomijaliśmy 
częstych wyrazów sympatii dla Polski, dla jej walk wyzwoleńczych. 
Gotowi jesteśmy uznać szczerość niejednej z tych deklaracji. Sym
patie wynikały z dwu istotnych źródeł. Po pierwsze burżuazja stając 
się w tych latach klasą coraz bardziej reakcyjną w swym obiektyw
nym działaniu i roli, jaką społecznie spełnia, równocześnie w swych 
przeobrażeniach ideologicznych nie nadąża za dokonującymi się 
zmianami. Pokolenie ludzi, którzy wyrażają ideologię burżuazji prus
kiej w latach 1860-tych, kształtowało swoją ideologię w innej epo
ce — epoce poprzedzającej rewolucję wiosny ludów, a więc przy
gotowań do niemieckiej rewolucji burżuazyjnej. Wtedy burżuazja 
była jeszcze klasą postępową i hołdowała postępowej ideologii. Po 
klęsce rewolucji 1848 r. ideologia burżuazji niemieckiej musi się 
zmieniać, musi się dostosować do nowych potrzeb bazy, której ma 
służyć. Ale, jak zawsze w dziejach, przemiany ideologiczne nie na
dążają za przeobrażeniami zachodzącymi w bazie. Powstaje pewien 
rozdźwięk ideologiczny. Ale interesy klasowe zawsze zwyciężają.



I dlatego na przykładzie probierczym, jakeśmy to nazwali, odnie
sienia się do sprawy polskiej można obserwować sprzeczności, ale 
też można obserwować, że sympatie dla Polski są w gruncie rzeczy 
praktycznie mało obowiązujące. Wypowiadane są wtedy i w takich 
warunkach, kiedy naprawdę nie szkodzą interesowi politycznemu 
tych ugrupowań, w których imieniu są wypowiadane, a w pewnych 
określonych momentach są nawet dla tych interesów bardzo korzy
stne. Tak należy tłumaczyć sobie wszystko, co życzliwego pod adre
sem Polski powiedziano w chwili, kiedy sprawa polska sprzęgła się 
najbardziej doraźnie z walką o konkretne polityczne cele działaczy 
burżuazyjnych, to jest w momencie, kiedy konwencja prusko-rosyj- 
ska stała się przedmiotem ataków sejmu pruskiego. Ale nawet 
w chwili najbardziej zażartej dyskusji parlamentarnej nigdy żaden 
przedstawiciel burżuazji pruskiej nie poszedł tak daleko, żeby de
klarować sympatie dla myśli odbudowy państwa polskiego w jego 
narodowych granicach. Przeciwnie, ani w sejmie, ani w prasie ta
kich wypowiedzi nie znajdziemy. Świadczy to dobitnie o tym, co 
o nastawieniu burżuazji pruskiej naprawdę należy sądzić.

Ocena burżuazji pruskiej dana przez Marksa i Engelsa, ocena 
najzupełniej negatywna, jeśli idzie o zachowanie się burżuazji 
w czasie powstania polskiego i w czasie równocześnie trwającego 
konfliktu konstytucyjnego, znajduje zatem w świetle przeprowa
dzonej przez nas analizy śląskiej prasy burżuazyjnej całkowite po
twierdzenie 91.

Należy jeszcze bardzo silnie podkreślić moment inny. Otóż jeśli 
burżuazja pruska pragnie kompromisu z monarchią absolutną, jeśli 
swojej walki o ustrój parlamentarny nie traktuje ani przez moment 
jako walki rewolucyjnej o nowe formy społeczne, to jednak ze 
względu na to, że u drobnoburżuazyjnej jej klienteli, u mas ludo
wych tworzących klasę robotniczą sympatie dla Polski i nastroje 
prawdziwie rewolucyjne istnieją i zmuszeni są politycy i publicyści 
burżuazyjni do posługiwania się frazesami postępowymi, a zatem 
do wygłaszania słów sympatii dla polskiego ruchu narodowowyzwo
leńczego. Już w świetle samych tylko wiadomości podanych przez 
dzienniki wrocławskie mogliśmy stwierdzić, że sympatie dla Polski 
u warstw tych przejawiały się przecież nie słowami, ale postawą 
czynną. Bez względu na to, w jakim stopniu działały tu względy
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wspólnoty etnicznej z walczącymi za kordonem powstańcami, mo
żemy stwierdzić bez wątpliwości jedno, że sympatie dla powstania 
i ruchu polskiego w ogóle były najprawdziwsze u tych, którzy byli 
uciskani bez względu na to, czy mówili po polsku, czy tylko dlate
go, że należeli do klasy wyzyskiwanej. Bo walka o wyzwolenie na
rodowe musiała budzić prawdziwą i nieudawaną sympatię u tych, 
którzy chcieli walczyć o własne wyzwolenie społeczne.


