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SLĄSK WOBEC POWSTANIA LISTOPADOWEGO 

Interesująco przedstawia się zagadnienie wpływu powstania listo
padowego na społeczeństwo Sląska. Istnieją głębokie różnice w ocenie 
tegó problemu przez historiografię polską i niemiecką. Historycy nie
mieccy starają się zazwyczaj nie dostrzegać oddźwięku, jaki wywarło 
powstanie listopadowe na tamtejszym terenie. Jako argument na po
parcie swych tez przytaczają fakt, że ze Sląska zbiegło do Polski 
w 1831 r. tylko 23 osoby, mimo że Sląsk liczył tyle samo mieszkańców 
polskiego pochodzenia, co Poznańskie 1. Według historiografii niemiec
kiej charakterystyczne dla usposobienia i postawy ludności górnoślą
skiej było to, że pruscy poddani, zatrudnieni w Polsce, a pochodzący 
ze Śląska, na wiadomość o wybuchu powstania nie przyłączyli się do 
powstańców, lecz pozostawiali swe majątki i pospieszyli do Prus 2. 

Powstanie polskie miało wśród Slązaków tylko obudzić obawy, by nie 
powtórzyły się wypadki z r. 1806/07. W związku z tym wśród ludności 
zaznaczyła się troska o wojskowe zabezpieczenie wobec możliwości na
padów rabunkowych, gdyż powstańcy, jak utrzymywali historycy nie

mieccy, w wielu wypadkach po przekroczeniu granicy chcieli siłą ściąg
nąć na powrót pruskich poddanych. 

Najdalej z historyków niemieckich w udowadnianiu, że na Górnym 
Śląsku nie było żadnego współczucia dla wypadków rozgrywających się 
w Polsce, poszedł M. Laubert, znany ze swego wrogiego stanowiska wobec 
Polski. Twierdził on, że na niektórych terenach Górnego Śląska panowa
ło nawet takie rozgoryczenie prreciw „buntownikom", że władze pru
skie musiały działać uspokajająco s. Wydaje się jednak, iż historykom nie
mieckim Lattermanowi i Laubertowi nie chodziło o przedstawienie właści
wej prawdy historycznej, ale ich tendencyjne tezy służyły raczej do
raźnym celom politycznym i miały udowodnić potrzebne „nauce nie-

1 A. Latt e r  ma n, Oberschlesien und die polnischen Aufstiinde im 19.

Jahrhundert (Zeitschrift des Vereins fiir Geschichte Schlesiens, Breslau, 1930, 

t. 64, s. 220). 

2 Tamże, s. 221. 
8 M. La ub er t, Oberschlesien und die polnischen Aufstćinde im 19. Jahr

hudert (Oberschlesier, 1926, s. 313). 
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mieckiej prawa" Niemiec do Górnego Sląska. 
Z większym obiektywizmem pisana jest praca innego historyka nie

mieckiego, mianowicie Woidschtitzkego, oparta na bogatych materiałach 
archiwalnych. Autor wspomina o silnym wpływie i oddziaływaniu Poz
nańskiego na teren Górnego Sląska oraz trafnie zwraca uwagę na to, że 
policja śląska bardzo pilnie śledziła każde poruszenie miejscowych Po
laków, nie tyle z powodu bliskości granicy, ile w dużym stopniu dlate
go, że „wybuchłe w Warszawie powstanie mogło obudzić uśpione poczu
cie przynależności narodowej, mimo tysiącletniego rozdziału"'· 

Szczególnie niebezpieczny nastrój panował na wschodnich granicach 
Śląska. Dochodziło tam do szeregu zabójstw urzędników pruskich, i tak 
w Bytomiu został zabity komornik, w Lublińcu zaś gajowy. Szczególnie 
ciężka była sytuacja materialna ludności Sląska, do czego w dużej mie
rze przyczyniło się przerwanie kontaktów handlowych z Polską. Często 
można było słyszeć narzekania na wysokie cfężary wojskowe i stały 
wzrost podatków. 

Prezydent rejencji opolskiej von Hippel w czarnych kolorach przed
stawiał w swym raporcie z 20 Xll 1830 r. sytuację na Sląsku. Zwracał 
mianowicie uwagę, że dokonane ostatnio redukcje w wielu zakładach 
przemysłowych powodują silne oburzenie. Niepokój zwolnionych z pra
cy udziela się sąsiadom, groźne zaś nastroje wzrastają w związku z bra
kiem środków do życia. W dalszym ciągu swego raportu wskazywał na 
to, że panujące napięcie zwiększają jeszcze zbrojenia rozpoczęte 5 XII 
1830 r. 5 Wiadomo, że w celu ochrony granicy przed ewentualnym ata-
kiem Polski ściągnięto na Sląsk dodatkowe kontyngenty wojsk oraz 
przeprowadzono częściową mobilizację landwery. Hippel w swym spra
wozdaniu wyrażał obawy, aby ludność, niezadowolona ze swego ciężkie
go położenia, widząc, że sąsiedzi walczą zbrojnie o swe prawa, nie ze
chciała ich naśladować 6. Istotnie, 1uż podczas zbierania się landwery 
doszło do pewnych zaburzeń. ,,Dziennik Powszechny Krajowy" z 17 I 
1831 r. podawał: ,,Na Śląsku koło Namysłowa zaszły rozruchy, miesz

kańcy nie chcieli stanąć Prusakom do Landwerów" 7• List z Poznania 
z 7 XII 1830 r. donosił: ,,We Wrocławiu panuje nieukontentowanie, 
kiedy wojsko ruszyło ku Renowi, oficerowie narzekali głośno, że ich 
nie w sprawie narodu, lecz za Holendrów i Karola X poświęcają" 8• Dla 
pełni obrazu należy dodać, że landwerzyści, którzy musieli pozostawić 

4 W. W o id s c h ii t z k e, Beitriige zur Haltung Schiesiens in den Revolu
tions;ahren rl831 und 1848, Breslau, 1913, s. 13. 

, W. Dług obo r s k i  i K. P o p  i o ł e k ,  Slqsk w pierwsze; połowie XIX w.,
t. I. Wrocław 1957, s. 320, Odgłosy Powstania Listopadowego na Górnym Sląsku.
z raportu prezydenta rejencji opolskiej von Hippla, Opole 20 XII 1830. 

a Tamże. 
1 „Dziennik Powszechny Krajowy", nr 16, 17 I 1831, s. 62. 
a Tamże, nr 342, 12 XII 1830, s. 1707, wyjątek listu z Poznania z 7 XII 1830. 
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rodziny i gospodarstwa, byli bardzo niezadowoleni z powołania ich do 
wojska, a dyscyplina landwery pozostawiała dużo do życzenia 9, W liście 
z Olkusza z 26 XII 1830 r. czytamy: ,,Lud śląski powszechnie z uniesie
niem i radością o naszej wspomina rewolucji" 10. 

Źródła polskie z terenów pogranicznych ze Śląskiem zapewniają, że 
nie tylko wśród ludności cywilnej spotkać się można z objawami przy
chylności do sprawy polskiej, ale także „Landwera pruska jest naj
przychylniejsza sprawie polskiej, a pewien rodowity Niemiec miał na
wet oświadczyć, iż zaczęcie wojny z którymkolwiek ościennym narodem 
niewątpliwie poda sposobność do powstania na całym Śląsku, gdyż za
pał mieszkańców Śląska, jeżeli nie przewyższa zapału mieszkańców 
Księstwa Poznańskiego, to przynajmniej jest mu równy" 11• 

Wydaje się jednak, że w tym ostatnim zdaniu tkwi pewna przesada. 
Śląsk był bardziej zniemczony- i wpływ pruski zaznaczał się tu sil
niej niż w Poznańskiem. Dodać by jednak należało, iż najgorzej dla Prus 

kształtowała się sytuacja na granicy Wielkiego Księstwa Poznańskie
go i Śląska. 

Z dowodami życzlfwości dla sprawy polskiej spotkać się można było 
wśród ludności Wrocławia 12. Na Uniwersytecie Wrocławskim studiowa-

9 W. W o i d  s c hu t z k e, op. cit., s. 24. Por. AGAD, A.W.C. Powstania Listo
padowego. rkps 626, s. 74. Pismo do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Po
licji od prezesa Komisji Województwa Kaliskiego, 11 IV 1831: ,,Zaciężni żołnierze 
[Landwerzyści] niczego nie pragną, jak ażeby jak najprędzej do domów swoich 
powrócić mogli". Por. AGAD, A. W. C. Powstania Listopadowego, rkps 81, 
31 I 1831, s. 22: ,,Landwerzyści śląscy w jednym z miasteczek śląskich tyle okazali 
uporu w wkraczaniu do W.K. Poznańskiego. iż dowódcy swemu szpadę złamali 
nie chcąc siedzib swoich opuszczać". 

10 AGAD, A.W.C. Powstania· Listopadowego, rkps 457, vol. II, list z Olkusza
26 XII 1830 do J.W. Prezesa Komisji Województwa Kaliskiego, Komisarz Woje
wódzki w obwód olkuski delegowany. Tamże, rkps 634, list z Kalisza do Zastępcy 
Ministra Spraw Zagranicznych od Prezesa Komisji Województwa Kaliskiego, 
20 VI 1831: ,,Jeńców moskiewskich mnóstwo dostaje się do Sląska i połowa ich 
jeszcze kwarantannę odbywa, wszystko to zgrozą mieszkańców napełnia, którzy 
duszą i sercem są nam przyjaźni". W „Gazecie Polskiej", nr 334, 17 XII 1830, 
ukazał się artykuł donoszący, że na Sląsku panuje wielkie wrzenie, a Slązacy 
sprzyjają sprawie polskiej. W „Gazecie W.K. Poznańskiego" z 3 I 1831 znalazła 
się ostra replika: autor dowodzi, ,,iż Slązak wie nadto dobrze, iż cały swóf do
brobyt, całą swoją oświatę winien jest łagodnemu rządowi pruskiemu, z trud
nością by tedy zechciał poświęcić swój majątek i siły w walce, w której nie ma 
nic do zyskania". 

" AGAD, A.W.C. Powstania Listopadowego, rkps 626 w Kaliszu 2 V 1831, 
list do J.W. Zastępcy Ministra Spraw Zagranicznych od Prezesa Komisji Woje
wództwa Kaliskiego. 

l! ,,Dziennik Powszechny Krajowy". nr 192, 14 VII 1831, s. 1063. Por. AGAD,
A.W.C. Powstania Listopadowego, rkps 634 11 VII 1831, s. 133. List do Zastępcy 
Ministra Spraw Zagranicznych od Prezesa Komisji Województwa Kaliskiego: 
„List pisany z Wrocławia pod dniem 5 lipca 1831 roku wzmiankuje, iż udział 
ludu za sprawą naszą coraz większy spostrzegać się daje". 
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ło 36 Polaków, 27 spośród nich pod kierownictwem Kuczkowskiego 
zbiegło z wrocławskiej uczelni; by służyć w szeregach ojczystych 13, Rzecz
jasna, że wrogo do powstania odnosiły się wrocławskie czynniki rządo
we, a zwłaszcza pozostająca pod ich wpływem „Breslauer Zeitung", 
która „szyderskim sposobem rewolucję polską opisywała" u. Śląsk dawał 
schronienie jeńcom rosyjskim, a we Wrocławiu osiadł szpieg Lubowicki, 

, który zorganizował tam biuro szpiegowskie i osobną pocztę z Berli
nem 15• W ogóle we Wrocławiu miało się znajdować 80 szpiegów 1&. Po
nieważ do miasta nie docierały garety polskie, przebywający tam agen
ci rosyjscy rozsiewali celowo szereg pogłosek niekorzystnych dla spra
wy powstania 11. 

Specjalnie wrogo do powstania był ustosunkowany Naczelny Pre
zydent Śląska von Merckel, który wydał w 1831 r. szereg ostrych za
rządzeń, utrudniających pod pretekstem cholery całkowicie komunikację 
z terenami objętymi powstaniem. Zwiększył on aparat policyjny i woj
skowy oraz zaostrzył cenzurę. Wydaje się, że tylko te drakońskie za
rządzenia przyczyniły się do tego, iż na Śląsku nie doszło w tym cza
sie do większych zaburzeń. 

u M. Ja s i ń s k i, Wrocławianie w powstaniu listopadowym (Tygoąnik Wro
cławski, 29 XI 1953, s. 7). 

14 AGAD, A.W.C. Powstania Listopadowego, rkps 457, vol. II, Olkusz 26 XII 
1830, s. 27. Pismo do J.W. Prezesa Komisji Województwa Krakowskiego, Komisarz 
wojewódzki w obwód olkuski delegowany. 

1s „Goniec Krakowski", nr 68, 24 III 1831, s. 219. 
10 AGAD, A.W.C. Powstania Listopadowego, rkps 634. Pismo do Zastępcy Mi

nistra Spraw Zagranicznych od Prezesa Komisji Województwa Kaliskiego, 20 VII 
1831. 

11 Tamże. Pismo do Zastępcy Ministra Spraw Zagranicznych od Prezesa Ko
misji Województwa Kaliskiego 26 V 1831, s. 41, według listu z Wrocławia 16 V

1831: Por. ,,Nowa Polska", 21 IV 1831, w korespondencji z Drezna (3 IV 1831): 
,,We Wrocławiu szpiegują, prześladują tak Polaków jak tych co się udają do Pol-
ski". 

·




