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SLĄSKIE ODGŁOSY POWSTANIA LISTOPADOWEGO 

Powstanie listopadowe należy do najważniejszych wydarzeń rewolu
cyjnej Europy w latach 1830-1831, a równocześnie można je uważać 
za największy polski zryw powstańczy w XIX w. Jako czyn zbrojny 
zwracało się ono przeciw Rosji, pośrednio jednak było wymierzone prze
ciw największym reakcyjnym potęgom Europy, które kilkadziesiąt lat 
wcześniej dokonały podziału Polski. Doniosłość tego faktu jest znana 
i uznana w historiografii. Wyrażała się ona w stymulującej roli niepod
ległego ruchu polskiego wobec europejskich ruchów rewolucyjnych i na
rodowowyzwoleńczych, zwróconych m. in. przeciw mocarstwom podzia
łowym 1. Z tego względu polskie dążenia niepodległościowe i powstania 
narodowe, w tym chyba najbardziej właśnie powstanie listopadowe, bu
dziły zawsze najżywsze zainteresowanie opinii europejskiej, i to zarówno 
rewolucyjno-demokratycznej, jak też konserwatywnej oraz reakcyjnej. 
Oczywiście w jednym i drugim wypadku zainteresowanie to miało od
mienny charakter. Zarówno jednak entuzjaści, jak i wrogowie powstania 
listopadowego i w ogóle polskich dążeń niepodległościowych w różnych 
krajach kierowali się pod tym względem różnymi motywami, znajdują
cymi swoje uzasadnienie w miejscowych warunkach politycznych po
szczególnych krajów i regionów. 

Podobnie miała się rzecz z postawami różnych kręgów społecznych 
Śląska wobec powstania styczniowego. Były one uwarunkowane różnymi 
okolicznościami: przynależnością Śląska do państwa pruskiego, bezpo
średnim sąsiedztwem, poprzez granicę państwową, z Królestwem Pol
skim, żywymi kontaktami handlowymi z zaborem rosyjskim, zróżnico
waniem narodowym i społecznym mieszkańców tego regionu. 

Dotychczasowe zainteresowania historyków tym problemem (trzeba 
przyznać: dość wąskim chronologicznie, ale ważnym z uwagi na swe 

1 H. We r e s z y c k i, Powstania jako problem międzynarodowy (Pamiętnik VIII 

Pows.r.echnego Zja.r.du Historyków Polskich w Krakowie 14-17 września 1958 r., 

cz. I, Warszawa 1958, s. 17-22); te n że, W 150 rocznicę (Tygodnik Powszechny, 
nr 46, 16 XI 1980). 
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znaczenie) były stosunkowo nikłe. Dotyczy to zarówno historyków pol
skich, jak i niemieckich, dla których temat ten, choć z różnych powodów, 
mógł być najbardziej interesujący. Dawniejszych autorów polskich uspra
wiedliwiają w tej mierze trudności w dostępie do źródeł, zwłaszcza archi
walnych, dzisiejszych zaś fakt, iż źródła te zostały w ogromnej części 
zniszczone podczas ostatniej wojny. 

Autorzy niemieccy podejmowali ten temat jeszcze przed I wojną 
światową, ale czynili to powierzchownie i jakby z góry zakładając, iż 
odgłosy, z jakimi spotkało się powstanie listopadowe na Śląsku, były 
słabe i nie miały poważnego znaczenia. Celem zatem jakoby zbadania 
problemu było jego zbagatelizowanie dla uzasadnienia z góry powziętej 
tezy, iż powstanie listopadowe było Śląskowi obce. Wskazują na to choć
by tylko niekonsekwentne i niezgodne z prawdą opinie Juliusza Steina, 
autora znanej historii miasta Wrocławia, wydanej w 1884 r. Na jednym 
miejscu stwierdzał on: ,,Francuska rewolucja lipcowa 1830 r. minęła bez 
śladu we Wrocławiu i w ogóle na Śląsku; nawet powstanie i wojna 
w sąsiedniej Polsce nie wywołała żadnego wrażenia (hinterliess keinen 
Einduruck)". Kilka stron dalej autor nieco się zreflektował, stwierdza
jąc, że „rewolucja i wojna w Polsce wprawdzie poruszyły Wrocław bar
dziej" niż rewolucja lipcowa we Francji-, ,,ale spokój polityczny nie został 
przez to naruszony" 2. Warto zaznaczyć, że tej opinii Steina przeczą choć
by tylko ogromne i systematycznie drukowane w dziennikach wrocław
skich relacje zarówno o rewolucji lipcowej we Francji, jak i o powsta
niu polskim. 

Spośród dotychczasowych prac śląskie reperkusje powstania listopa
dowego najobszerniej i najpełniej omawia rozprawa doktorska Wolfgan
ga Woidschiltzkego, wydrukowana w 1913 r. a W późniejszych pracach 
niemieckich Klawittera, Lattermanna i Lauberta spotykamy na ten te
mat tylko wzmianki nie wykraczające poza fakty przedstawione przez 
Woidschtitzkego. Jego rozprawa wszakże jest wyraźnie tendencyjna i za
wiera błędy 4. Wykorzystał on bogate niegdyś, dziś tylko w szczątkowym 
stanie zachowane akta Nadprezydium Prowincji Śląskiej we Wrocławiu, 
ale ograniczył się jedynie do ich ogólnego zreferowania, nieraz bezkry
tycznie przyjmując za dobrą monetę zawarte w dokumentach opinie 
urzędników pruskich. Bardzo słabo natomiast wykorzystał prasę wro
cławską. Ponadto Woidschiitzke ograniczył się niemal wyłącznie do omó-

1 J. Stein, Geschichte der Stadt Bresza.u im neunzehnten Jahrhundert, Wro
cław 1884, s. 87, 90. Nieco dalej. na tej samej stronie czytamy: ,.Sonst ,[tzn. oprócz

zarządzeń wojskowych dotyczących przemieszczeń żołnierzy] erfuhr Breslau von 

dem polnischen Kriege wenig", oraz: ,,Das Burgertum blieb auch von diesen Be
wegungen ganzlich unberiihrt". 

• W. W o id s c h il t z k e, Beitrage z·ur Haltung Sch.lesiens in den Revolutions

jahren 1830/31 und 1848, Wrocław 1913. 
• Autor podaje 23 listopada jako datę wybuchu powstania listopadowego.
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wienia poczynań administracji i władz wojskowych na Sląsku wobec 
powstania listopadowego. Sporo uwagi poświęcił epidemii cholery. 

Jeśli chodzi o oceny polskie, syntetyczne ujęcie śląskich odgłosów 
powstania listopadowego znajdujemy jedynie w wydanej przez PAN 
Historii Śląska. Znamienne, że jej autorzy nie ustrzegli się przed powtó
rzeniem pewnego błędu pokutującego w wypowiedziach historyków nie
mieckich, mianowice iż do Wrocławia napływały skąpe informacje o po
wstaniu w Królestwie Polskim s. Korzystnym odstępstwem od tego fał
szywego stereotypu jest krótki, ale źródłowo solidnie udokumentowany 
artykuł Henryka Kocója s. Opisane w nim liczne fakty podważają do
tychczasowe oceny śląskich odgłosów powstania listopadowego, choć 
autor ogranicza się tylko do zreferowania różnorodnych źródeł na ten 
temat, powstrzymując się przed wnioskami uogólniającymi. 

Nasze rozważania należałoby rozpocząć od zaprzeczenia twierdzeniu, 
jakoby do Wrocławia nadchodziły skąpe wiadomości o powstaniu listo
padowym. Informacje na ten temat napływające na Sląsk, zwłaszcza 
zaś do Wrocławia, i to przez cały czas powstania, a nawet przez kilka 
miesięcy po jego zakończeniu, były ogromnie bogate - najczęściej bar
dzo szczegółowe - oraz bardzo poszukiwane i bez przesady budziły naj
większą ciekawość. W czasie powstania poczta warszawska była we Wro
cławiu najbardziej niecierpliwie oczekiwana, bo niemal codziennie, jeśli 
nie zachodziły nieprzewidziane perturbacje, przynosiła bogaty materiał 
informacyjny na ten temat. Gdy poczta ta z powodów wynikających 
z przebiegu samego powstania zawodziła w dostarczaniu informacji, ga
zety wrocławskie czuły się w obowiązku wytłumaczyć czytelnikom, że 
z tego powodu nie mogły podać obszernych relacji o przebiegu wyda
rzeń w Królestwie Polskim. Oprócz poczty warszawskiej wiele wiado
mości o powstaniu, zawsze pilnie poszukiwanych w pewnych kręgach 
społeczeństwa na Sląsku, dostarczali przejeżdżający przez Śląsk i Wro
cław Polacy, udający się bądź z Królestwa Polskiego na Zachód, bądź 
też odwrotnie, uciekinierzy, a także kupcy zarówno z Królestwa, jak też 
Śląska, a zwłaszcza z Wrocławia, którzy tradycyjnie i systematycznie 
udawali się do Królestwa w celach handlowych. Te ostatnie źródła infor
macji nie były wszakże pewne, z czego redakcje gazet wrocławskich 
w pełni zdawały sobie sprawę. Wiele wiadomości o powstaniu docierało, 
zwłaszcza do Wrocławia, z Kalisza, Galicji, Wiednia, Petersburga, rza
dziej z innych jeszcze krajów i miast, a przynosiły je różne gazety, zwła
szcza polskie, wśród nich zaś przede wszystkim warszawskie, oprócz nich 
poznańskie, pruskie, niemieckie, galicyjskie. W największym stopniu były 
pożądane różnorodne prywatne źródła informacji. 

G Historia Slqska, t. II, cz. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 366.
e H. Koc 6 j, Sla,sk wobec powstania listopadowego (Sląski Kwartalnik Histo

ryczny Sobótka, 1980, nr 3, s. 513-516). 

4 - Sobótka 2Jl!l 
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Najważniejszym instrumentem rozpowszechniania wiadomości o po
wstaniu w skali społecznej (choć nie tak wielkiej, jak by to można było 
sądzić z odniesiei. do naszych czasów) była prasa. Wówczas miała ona 
odmienny charakter niż choćby niespełna dwadzieścia lat później, w cza
sie Wiosny Ludów. Należy sobie z tego zdawać sprawę, gdyż na Śląsku 
zarówno sposób f(ccepcj i wydarzeń w {C ró lestwie Polskim poprz'::z prasę, 
jak i inne sposoby byłby niezrozumiały. 

W pierwszej p,)łowie XIX w. prasa na Sląsku, podobnie jak w całych 
Prusach i w innych państwach i krajach, miała inny charakter niż w dru
giej połowie stulecia. Przed rewolucją 1848 r., jak łatwo zorientować się 
z bibliografii Kła wittera, ukazywało się na Śląsku bardzo dużo czaso
pism. Jednakże w latach 1830 i 1831 charakter polityczny miały wśród 
nich bodajże tylko dwa wrocławskie dzienniki, swoim znaczeniem i za
sięgiem czytelnictwa przekraczając granice Śląska, a mianowicie: ,,Pri
vilegierte Schlesische Zeitung" i „Breslauer Zeitung". Jak na owe czasy 
miały one bardzo wysoki nakład. W 1845 r. ,,Schlesische Zeitung" uka
zywała się w nakładzie 3000, a „Breslauer Zeitung" 4000 egzemplarzy. 
Ile z tych 7000 egzemplarzy było czytanych na samym śląsku, trudno 
powiedzieć 1. Sposób redagowania obu dzienników i ich cena (prenume
rata kwartalna jednego z nich wraz z opłatą stemplową wynosiła 1 talar 
71/2 srebrnego grosza) wskazują, że były one czytane przez ludzi zamoż
nych i wykształconych. Jest to ważne, gdyż pozwala uzmysłowić sobie, 
dla jakich kręgów społecznych pisma te przeznaczały także ogłaszane na 
swych łamach relacje o powstaniu listopadowym. Do pewnego stopnia 
tłumaczy to także, dlaczego obydwa te dzienniki nie zajmowały wyraź
nego stanowiska wobec opisywanych wydarzeń w Królestwie Polski!n, 
jakby nie chciały narzucać czytelnikom o wyrobionych sądach własnych 
opinii i ewentualnie nie zrażać ich do siebie. Odnosi się wrażenie, że 
oba dzienniki drukowały o powstaniu listopadowym wszystkie mate
riały informacyjne, jakie mogły zdobyć, starając się jak najpełniej za
spokoić ciekawość czytelników pod tym względem. O tym zaś, że zain
teresowanie powstaniem było na śląsku bardzo duże, mówi bogactwo 
informacji zamieszczanych w obydwu gazetach, najczęściej na pierwszym 
miejscu. W ciągu wielu tygodni, a nawet miesięcy przed powstaniem, za
chowywały one całkowite milczenie w sprawach polskich. Na ich łamach 
dominowały wówczas wydarzenia francuskie, belgijskie i inne. 

Pierwsze, od razu bardzo obszerne informacje o powstaniu dzienniki 
wrocławskie zamieściły 10 XII 1830 r., powołując się na „Preussische 
Staats-Zeitung". Wydarzeniom w Warszawie „Schlesische Zeitung" po
święciła tego dnia 4 strony, ,,Breslauer Zeitung" zaś ponad 2 strony 
(zwyczajny numer jednej i drugiej gazety obejmował 16 stron, numery 

1 W. KI a w i t ter, Die Zeitungen und Zeitschriften Schlesiens von den Anfiin

gen bis zum Jahre 1870 bezw. bis zur Gegenwart, Wrocław 1930, s. 14-1:i. 
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zaś specjalne i świąteczne lub niedzielne 20 i więcej stron). Wiadomości 
te zostały podane w osobnej rubryce „Polen", jakby redakcje obydwu 
gazet przewidywały i zapowiadały stałe informowanie czytelników o wy
darzeniach w Królestwie Polskim s. Odtąd rubryka „Polen" nie schodziła 
ze szpalt obydwu gazet przez cały 1831 r., w „Schlesische Zeitung" 
kontynuowano ją jeszcze w 1833 r., natomiast w „Breslauer Zeitung" 
znika już w kwietniu 1832 r. W dniu 11 grudnia brakło wiadomości o po
wstaniu, gdyż nie dostarczyła ich poczta warszawska. Podobnie było 
w następnych tygodniach i miesiącach, co skłaniało redakcje do tłuma
czenia się przed czytelnikami 9. Np. ,,Schlesische Zeitung" informowała 
25 lutego (nr 48) w korespondencji z Wrocławia z 24 lutego: ,,Nie mamy 
jeszcze żadnych wiadomości o wydarzeniach w Warszawie. Listy z 21 [lu
tego 1831 r.] nadmieniają o poważnych starciach między walczącymi 
stronami, nie mówią jednak niczego o konkretnych wydarzeniach". 

Rubryka „Polen" w obydwu dziennikach w ciągu całego 1831 r., 
a częściowo także i później, była zamieszczana na pierwszym miejscu 
(wyprzedzała ją tylko rzadko spotykana na łamach pism rubryka „Preus
sen"), a w bardzo nielicznych wypadkach po rubryce „Russland". Ta 
ostatnia również obszernie informowała o powstaniu, ale niejako ze sta
nowiskri rosyjskiego i z powołaniem się na źródła rosyjskie. Natomiast 
rubryka „Polen" w obydwu gazetach opisywała przebieg wydarzeń na 
podstawie polskich, głównie warszawskich źródeł, przeważnie czasopism: 

e „Privilegierte Schlesische Zeitung", cyt niżej jako „Schlesische Zeitung", nr 
290, 10 XII 1830. ,,Breslaue, Zeitung", nr 290, 10 XII 1830. Za „Preussische Staats

zeitung" informowano: ,,liber die seit einigen Tagen bereits dem Gertichte nach 
bekannten, zu Warschau ausgebrochenen Unruhen, enthalten in Berlin angekom
mene dortige Blatter vom 1. Dezember folgendes Thatsachliche ... " ,,Schlesische Zeit
ung" ponadto poinformowała o zarządzeniach i proklamacjach powstańczych, po
wołując ,ię na „Warszawską Gazetę Rządową" z 1 XII 1830 r. i cały serwis infor
macyjny zakończyła wiadomością zatytułowaną Nachschrift: ,,So eben erfahren 
wir, dass am gestrigen Tage auch in Kalisch der Geist des Aufruhrs zum Ausbruch 
�ekommen ist. Die Kosacken an der Granze sollen entwaffnet und der Komman
dant der Stadt arretirt worden seyn ... " 

9 Np. ,,Schlesische Zeitung", nr 40, 16 II 1831, w korespondencji z Wrocławia 
informowała: ,,Die heutige Warschauer Post ist ausgeblieben; ob solche in Kalisch 
zuri.ick gchalten worden, odcr von Warschau nicht abgegangen, ist zweifelhaft". 
Pewne wiadomości o pow$t,�niu w tym numerze - na podstawie informacji od 
podróżnych . .. Breslauer Zeitung", nr 26, 31 I 18:�1, w korespondencji z Wrocławia 
z 29 I informowała: ,,Die aus Warschau hier angelangten Briefe sind unterwegs 
erbrochen und mit dem polnischen Post-Siegel versehen worden". W nr 38 z 14 
II 1831 ten sam dziennik donosił w korespondencji z Wrocławia z 13 II: ,,Die 

Warschauer Post ist gestern hier angekommen, jedoch ohne Zeitungen mitzubrin

gen, welche samtlich in Polen zuri.ickgehalten wurden". Podobnie w nr 49 z 26 II: 
„Breslau, vom 25. Februar. In Ermangelung offizieller Nachrichten aus Warschau 

konnen hier nur die Aussagen der von dort gekommenen Reisenden mitgetheilt 
werden, welche bis zum 22. Vormittags diese Stadt verlassen haben". 
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,,Kuriera Warszawskiego" i „Warszawskiej Gazety Rządowej" 10_ Na źró
dła rosyjskie powoływano się stosunkowo rzadko przeważnie wówczas, 
gdy nie docierały źródła polskie i wtedy z reguły pojawiała się kolumna 
,,Russland". Ze sposobu redagowania wiadomości o powstaniu, zwła

szcza w „Schlesische Zeitung", wynika, że już w grudniu redakcja za
pewniła sobie napływ wiadomości ze strony osób prywatnych. Nie byli 
to korespondenci w dzisiejszym tego słowa znaczeniu ani zawodowi 
dziennikarze, lecz osoby stale przebywające w Warszawie lub w innych 
miastach i posiadające jakieś raczej prywatne kontakty z redakcją_ Np. 
w korespondencji datowanej w Warszawie z grudnia 1830 r., a ogłoszo
nej w „Schlesische Zeitung'' 17 grudnia t.r. (nr 296), autor informował: 
,,Wczoraj, w ósmym dniu n a s  z e  j re w o 1 u c j i {podkreślenie mo
je - M.P.] we wszystkich kościołach stolicy odbyły sią uroczyste nabo
żeństwa". W innej korespondencji autor pisze o Warszawie: ,,nasze mia
sto" 11. 

Serwis informacyjny o powstaniu był objętościowo nieraz bardzo im
ponujący, i to w obydwu dziennikach. Np. w liczącym 20 stron numerze 
„Schlesische Zeitung" z 4 VII 1831 r. wszystkie wiadomości polityczne 
zajmują ponad 11 stron, w tym relacje o powstaniu polskim ponad 
5 stron; natomiast 30 IX 1831 r. (nr 229) na 12 stron poświęconych wia
domościom politycznym relacje z Królestwa Polskiego zajęły 6 pełnych 
stron 12• Bogactwo materiału o powstaniu w dziennikach wrocławskich 
jest tak duże, że � jak sądzę - pozwoliłoby na jakieś monograficzne 
ujęcie historii powstania, zapewne posiadające wiele luk, ale pod wie
loma względami bardzo dokładne i wierne, choć w innych wypadkach 
błędne i fałszywe, zniekształcone lub przesadzone. Np. korespondent 
„Schlesische Zeitung" donosił 4 XII 1830 r., że „mieszkańcy stolicy 
z wielkim entuzjazmem przywitali oddział jazdy wkraczający pieszo pod 
dowództwem gen_ Szembeka", podobnie jak oddział dowodzony przez 
Dąbrowskiego 1s. W kolejnym numerze ta sama gazeta donosiła, że „pe
wien członek Towarzystwa Patriotycznego, Maurycy Mochnacki, jest 
oskarżony o szereg oszczerstw przeciw osobie dyktatora i dlatego gwar
dia uniwersytecka, do której należy, wydaliła go ze swoich szeregów" 14. 
W połowie grudnia informowano w korespondencji z Warszawy z dnia 

10 Niesłuszne jest twierdzenie Kocója: ,,Ponieważ do miasta [Wrocławia] nie 
docierały gazety polskie, przebywający tam agenci rosyjscy rozsiewali celowo sze

reg pogłosek niekorzystnych dla sprawy powstania" {op. cit., s. 516). Gazety te 
docierały pocztą warszawską, przez Kalisz, były wykorzystywane tylko przez re
dakcje dzienników wrocławskich. 

11 „Schlesische Zeitung", nr 302, 24 XII 1830.

i,i Por. ,,Breslauer Zeitung", nr 293, 14 XII 1830 o powstaniu listopadowym 
ponad 4 strony. 

18 „Schlesische Zeitung", nr 292, 13 XII 1830, Polen. 
u Tamże, nr 293, 14 XII 1830, Polen. 



Sląskie odgłosy powstania listopadowego 249 

5 grudnia: ,,Liczba jeńców rosyjskich w Warszawie jest tak wielka, że 
zabrakło dostatecznych miejsc, w których można by ich pomieścić. Są 
oni bardzo dobrze traktowani". W tym samym numerze w korespon
dencji z Warszawy z 9 grudnia donoszono: ,,W Lublinie z entuzjazmem 
przyjęto wiadomość o rewolucji i podjęto ją" 1s. W numerze z 21 XII 
1830 r. ,.Schlesische Zeitung" informowała, że „obcokrajowcy w Zgierzu, 
Konstantynowie, Aleksandrowie i inni osiadli tam właściciele fabryk 
z wdzięczności postanowili dla swej nowej ojczyzny na własny koszt zor
ganizować legion i wybrali na jego dowódcę W. Okołowicza". Być może, 
gazeta chciała w ten sposób podkreślić solidarność także kupców i mie
szczan śląskich, a przynajmniej ich części, z powstaniem. W tym sa
mym numerze w korespondencji z Warszawy z 13 grudnia informowano 
także m. in.: ,.Jak się zapewnia, żołnierze rosyjscy w Zamościu poddali 
się oddziałom tamtejszego garnizonu polskiego" 16

• Dwa dni później w ko
respondencji warszawskiej z 17 grudnia informowano, iż „deputowany 
Klein, Witkowski, poseł prof. Lelewel i radca wojewódzki Majewski zo
stali mianowani przez dyktatora radcami państwowymi w komisji rządo
wej do spraw religii i nauczania, radca zaś państwowy Plater tymczaso
wym ministrem finansów" 11. Pod koniec stycznia 1831 r. ,,Schlesische 
Zeitung" przytoczyła in extenso w niemieckim tłumaczeniu przemówie
nie Niemcewicza z 12 I 1831 r. 1a 

Tego rodzaju i tym podobne relacje i informacje publikowała także 
,,Breslauer Zeitung". Obydwie gazety drukowały lub przedrukowywały, 
przeważnie z gazet warszawskich, pełne teksty przemówień sejmowych, 
relacje z obrad sejmu, odezwy, proklamacje, opisy bitew. wiele faktów 
dotyczących zachowania się ludności Królestwa wobec powstania, oświad
czenia generałów i dowódców rosyjskich. Pisano o polityce rosyjskiej wo
bec Polaków itp. Bardzo wiele miejsca poświęcono epidemii cholery 
w Rosji i Królestwie. Zamieszczano relacje nie tylko o wielkich wyda
rzeniach, ale także o drobnych, lecz charakterystycznych faktach mają
cych niewielkie lub zgoła nieistotne dl.a powstania znaczenie, ale zna
mienne dla jakichś ogólniejszych nastrojów, opinii itp. Np. ,,Breslauer 
Zeitung" tak przedstawiała swoim czytelnikom dyktatora Chłopickiego: 
,,Generał Józef Chłopicki ma prawie 60 lat, lecz jest silny i krzepki, 
i wygląda młodziej. Jakkolwiek szlachcic, nie należy do wysoko urodzo
nych. Żołnierz od młodości, brał w swojej ojczyźnie udzhł w wojnir. 
w latach dziewięćdziesiątych, a potem przyłączył się do utworzonych 
we Włoszech legionów polskich pod wodzą Dąbrowskego'' 18. Pod koniec 
stycznia ta sama gazeta powtórzyła za „Gazetą Warszawską" ciekawostkę 

l, Tamże, nr 294, 15 XII 1830, Polen. 
1� Tamże, nr 299, 21 XII 1830, Polen. 
11 Tamże, nr 301, 23 XII 1830, Polen. 
,e Tamże, nr 24, 28 I 1831, Polen. 
1u „Breslauer Zeitung", nr 16, 19 I 1831, Miscellen. Der Diktator Chlopitzki. 
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z Uniwersytetu Wiedeńskiego, iż „kilku niemieckich studentów przyłą
czyło się do sprawy polskiej z wdzięczności za uratowanie Wiednia przez 
Polaków" w 1683 r. Tę informację redakcja opatrzyła nawiasowym i iro
nicznym tudzież lapidarnym komentarzem: ,, Trochę spóźniona to wdzięcz
ność" 20. 

Obszerne objętościowo, bogate pod względem treści i systematycznie 
przez cały czas powstania, a nawet jeszcze długo potem ogłaszane w ga
zetach wrocławskich relacje o wydarzeniach w Królestwie Polskim nie
wątpliwie wskazują na duże zainteresowanie tymi sprawami zarówno ze 
strony redakcji, jak i pewnych kół społecznych Wrocławia i Sląska, zwła
szcza zaś sfer przemysłowych i kupieckich. ,,Breslauer Zeitung" jeszcze 
na początku 1832 r. żywo interesowała się wydarzeniami w zaborze ro
syjskim. W kwietniu zainteresowanie to gwałtownie spada i zanika zu
pełnie. W numerze z 17 IV 1832 r. korespondencję z Warszawy w „Bre
slauer Zeitung" ogłoszono z pominięciem nagłówka „Polen", w numerze 
zaś z 19 kwietnia korespondencja z Warszawy została w tym czasopiśmie 
wydrukowana w rubryce „Russland", co się od początku powstania li
stopadowego nie zdarzało 21. Inaczej postąpiła redakcja „Schlesische Zei
tung". Rubrykę „Polen" utrzymała ona do końca 1832 r., dość często za
mieszczając ją na pierwszym miejscu całego serwisu informacyjnego. 
Nawet obszerne omówienie manifestu carskiego z 26 II 1832 r. zamie
ściła „Schlesische Zeitung" w rubryce „Polen" i w korespondencji z War
szawy, zaznaczając rozstrzelonym drukiem te słowa manifestu, w któ
rych car zapowiadał, iż Polska ma być integraln;i_ części8, Rosji 22. 

Oceny nastawienia opinii śląskiej do powstania listop�dowego spoty
kane w literaturze ograniczają się do tych grup, które reprezentoV1ały 
„Schlesische Zeitung" i „Breslauer Zeitung". tzn. kół przemysłowych 
i handlowych oraz związanych z nimi sfer inteligencji. Ich przychylne 
dla powstania nastawienie tłumaczy się dość jednostronnie motywacjami 
gospodarczymi, a więc zainteresowaniem dla takiego ukształtowani<1 sy
tuacji politycznej Królestwa Polskiego, które umożliwiałoby kontakty 
gospodarcze ze Śląskiem. Oczywiście, względy handlowe i gospodarcze 
nie były bez znaczenia. Wybuch powst2nia poważnie zakłócił żywą w spr
kojnych czasach wymianę handlow.c1 między Sląskiem a Królestwem, 
przynoszącą przemysłowcom i kupcom śląskim, a zwłaszcza wrocław
skim, bardzo duże zyski. Powstanie, zakłócając poważnie wymianę han
dlową, a nieraz wstrzymując ją całkowicie, przynosiło dotkli-.,,e straty, 
stwarzało niemałe perturbacje w życiu gospodarczym śląska. Z drugiej 

10 Tamże, nr 23, 27 I 1831, Polen.
11 Ciekawe, że już 17 XII 1831 r. korespondencja z Krakowa informująca

o śmierci rezydenta pruskiego Fryderyka Wilhelma Konstantyna von Knobelsdorfa 

została podana w rubryce „Russland", ,,Breslauer Zeitung", nr 296, 17 XII 1831.
n „Schlesische Zeitung", nr 78, 31 III 1832, Polen. 
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jednak strony, co warto zaznaczyć, niektórym kupcom wrocławskim 
i śląskim powstanie przynosiło niemałe korzyści, pochodzące z przemytu 
różnych towarów i sprzętu dla powstańców 23. 

Istotnie, motywy gospodarcze i handlowe w wysokim stopni-,1 okre
ślały stosunek zainteresowanych kół na Śląsku do powstania listopado
wego. Obok znanych w literaturze faktów można by dla pełniejszego 
uzasadnienia tej opinii przytoczyć jeszcze inne dane. Od początku po
wstania w Królestwie Polskim gazety wrocławskie systematycznie infor
mowały o warunkach i możliwościach operacji pieniężnych, operacji lista
mi zastawnymi i papierami wartościowymi 24. Wydaje się jednak, że mo
tywacji określającej choćby tylko stanowisko kół przemysłowych i han
dlowych Śląska wobec powstania polskiego nie można ograniczać do 
spraw gospodarczych, że w grę wchodziły także pewne przesłanki poli
tyczne, choć na podstawie zachowanych i dostępnych d,mych źródłowych 
trudno je bliżej określić. 

W tej sprawie wiele do myślenia dają ogłoszenia firmy wydawniczej 
Kornów w „Schlesische Zeitung" (będącej własnością tej firmy), rekla
mujące w czasie powstania listopadowego, obok przewodników po \Var
szawie, także mapy Polski. Już w połowie grudnia 1830 r. Wilhelm 
Gottlieb Korn polecał na łamach „Schlesische Zeitung" 16 map i atla
sów, z których 11, wymienionych w pierwszej kolejności, dotyczyło Pol
ski, pozostałych zaś 5 - Prus, a więc pośrednio także Polski zs. W innych 
ogłoszeniach reklamowano m. in.: ,,Plan miasta Warszawy", pod koniec 
stycznia 1831 r. zapowiadano „interesującą nowość", a mianowicie uka-

23 Por. Historia ślqska, t. II, cz. 2, Wrodaw-Warszawa-Kraków 1970, s. 369_ 
Najlapidarniej i bardzo trafnie ujął to Stein, op. cit., s .  90: ,,Die preussischen 
Zeitungen, an der Spitze die Staatszeitung, berichten aus russischen Quellen und 
in russischem Sinne, obwohl die »Schlesische Zeitung« oft die Warschauer Revo
lutionsblatter benutzte und aus diesen wenigstens zuweilen einen objektiven Be
richt zusammenstclltc, s0 dass die Brcslauer doch von Zeit zu Zeit die \\\1hrheit cr
fuhren. Ohne Zwcifel gab es viek, wclche die polnischc Revo1ution cinen g!i_icklkhcn 
Erfolg wi.inschten, denn der Handel und der Wohlstand Breslaus musste einen 
ni�uĘ;n Aufschwung nehmen, wenn Polen als cin freier, nicht mit Russland ver
bundener Staat wieder hergestellt wurde. Wahrend des Kricges wurden ungeachtet 
des Militar-Kordons aus Breslau und Schlesicn i.iberhaupt viele Waren in das 
polnische Lager hi nu ber geschmuggelt". Por_ W o id s chi.i t z k e, op. dt., s. 40-
41. 

H Np_ ,,Schlesische Zeitung", nr 30, 4 II 1831: ,,Warschau, vom 27. Januar ... 
Wii.hrend den unruhigen Tagen in Warschau sind mehreren Personen Polnische 
Pfondbriefe abhanden gekornmen, vor deren Ankauf in den Polnischen Zeitungen 
gewarnt wird- Dicscr L'mslar,d verdicnt wohl eine Berlicksichtignng im :\uslandc''_ 
Por. nr 21 z 25 I 1831, Miscelle. Uber den Handel mit dem Kłinigreich Polen. Jest 
to obszerna wypowiedź dotycząca stosunków handlowych między Królestwem Pol
skim a Rosją. 

2s „Schlesische Zeitung", nr 292, 13 XII 1830. W wykazie m.in. ,,Atlas de la 
Pologne, par Pfau, 25 feuilles. Auf Leinwand gezogen ;n Futteral. 30 Rthl", i inne. 
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zanie się w ciągu trzech tygodni książki pt. Polen und seine Schicksale

seit 1773 bis heute ... i zapraszano do przedpłaty na to dzieło w firmie 
G. G. Leuckarta (Buch-, Musik-, und Kunst-Handlung) we Wrocławiu. 
W tym samym miesiącu firma Kornów oferowała kupno map Rosji, 
Galicji i dwie różne mapy Polski. W lutym 1831 r. w „Schlesische Zei
tung" firma August Schulz and Comp. we Wrocławiu proponowała kupno 
mapy Polski (Karte von Polen), z zaznaczeniem granic przedrozbioro
wych i w czasie rozbiorów 26_ Wszystkie te publikacje były drogie, a na
wet bardzo drogie, i mogły być przeznaczone tylko dla odbiorców dobrze 
sytuowanych materialnie. Trudno też zakładać, jakoby były one przezna
czone wyłącznie dla Polaków przejeżdżających przez Wrocław lub za
trzymujących się tu na krótszy lub dłuższy pobyt. Trzeba przyjąć, że 
publikacje te miały na celu zaspokojenie ciekawości wrocławskiego i ślą
skiego mieszczaństwa i inteligencji. $wiadomość polityczną tychże z pew
nością w niemałym stopniu nurtowała sprawa rozbiorów Polski i pro
blem polski jako następstwo rozbiorów. Żyło przecież wówczas jeszcze 
pokolenie, które pamiętało przynajmniej dwa ostatnie rozbiory i dla któ
rego zorientowanie się w zawikłanych sytuacjach politycznych, będących 
skutkiem podziału Polski, z pewnością było sprawą ważną. Powstanie 
listopadowe taką sytuację stwarzało i zmuszało do różnorodnych refleksji 
politycznych, i to również w odniesieniu do niedawnej wówczas prze
szłości, której następstwem były wydarzenia 1830 i 1831 r. 

Tego rodzaju refleksje narzucały siG niejako same przez się, i to nie 
tylko ze względu na położenie Polaków w Królestwie Polskim, lecz prze
de wszystkim ze względu na sytuację Śląska. Podobnie jak inne pro
wincje państwa pruskiego Śląsk był podminowany nastrojami niepoko
jów i buntów społecznych, które pod wpływem wieści o rewolucjach 
1830 i 1831 r., w tym także pod wpływem powstania listopadowego, znacz
nie się nasiliły, stwarzając sytuację ogólnego napięcia społecznego i po
litycznego. Również na Śląsku tu i ówdzie owe nastroje przeobrażały 
się, zwłaszcza we ·wrocławiu, w otwarte wystąpienia 27

• Obawa przed 
ich rozszerzeniem się na teren całej prowincji, m. in. pod wpływem po
wstania listopadowego, skłaniała do tworzenia towarzystw (Sicherheit
vereine), które miały na celu zapobiegać owym buntom i tumultom, za
grażającym wszakże nie ze strony powstania i powstańców, jak to su
gerują autorzy niemieccy, lecz ze strony przede wszystkim uciskanego 
chłopstwa i mas plebejskich na samym śląsku 2s. ów społeczny charak-

18 „Schlesische Zeitung", nr 24, 28 I 1831; nr 29, 3 II 1831; nr 30, 4 II 1831; 
nr 48, 25 II 1831; nr 49, 26 II 1831; nr 82, 8 IV 1831. Są to tylko przykłady. 

27 S te i n, op. cit., s. 89. Historia Slqska, t. II, cz. 2, s. 368-369. 
18 W o id s c h ii t z k e, op. cit., s. 20. Por. ,,Breslauer Zeitung", nr 17, 20 I 1831, 

Inland . .. Breslau. Aus einem oberschlesischen SUidten schreibt man uns unterm 
12. Januar: Es hat sich hier, in der Nahe der Polnischen Grenze, ein stadtischer
Sicherheitsverein gebildet, der fleissig exercirt. -U-berhaupt wird die Granze dies-
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ter i społeczne podłoże konfliktów, napięć i buntów na Śląsku w czasie 
powstania listopadowego wcale nie pomniejsza jego inspirującej roli 
w tym zakresie. Samo powstanie, podobnie jak wszystkie rewolucje euro
pejskie w tym czasie, miało również swój wymiar społeczny i wzmac
niało stan podminowania umysłów na Śląsku. Rewolucje te nie były 
przecież pozbawione poważnych skutków właśnie politycznych. Zwraca
jąc się bowiem przeciw anachronicznym wówczas strukturom społecz
nym feudalizmu poważnie podważały system polityczny działający w in
teresie owych struktur społecznych. To wystarczało aż nadto, aby żywić 
sympatie do polskiego powstania i solidaryzować się z nim mimo jego 
szlacheckiego charakteru. Ważny był bowiem sam bunt i jego słuszne 
i sprawiedliwe racje, a nie to, kto go podnosił. 

W związku z tym należałoby przypomnieć dużą popularność postaci 
Kościuszki zarówno na Śląsku, jak zwłaszcza we Wrocławiu, szczególnie 
w czasie powstania listopadowego, oraz równie popularny utwór Karola 
von Holteia o przywódcy insurekcji 1794 r. Fragment tego utworu pt. 
Stary wódz Tadeusz (Der alte Feldherr Thaddeus) był śpiewany jako 
obiegowa, a więc ogólnie znana piosenka polityczna. Z tym faktem łatwo 
skojarzyć sytuację, w jakiej znalazła się rodzina Lubeckich, będących 
zwolennikami współpracy Polaków z caratem. Na początku powstania 
listopadowego przebywała ona we Wrocławiu. Na wiadomość, jakoby 
wielki książę Konstanty zginął w chwili wybuchu powstania, przebywa
jący we Wrocławiu Lubeccy przywdziali żałobę. Z tego jednak powodu 
musieli opuścić miasto, gdyż - jak czytamy w polskim zapisie źródło
wym - ,,prąd sympatii dla naszej ojczyzny i dla nas był wtenczas tak 
ogólny, stąd akademicy wrocławscy, dowiedziawszy się o przyczynie tych 
kirów, zaczęli robić demonstracje coraz groźniejsze, a lękając się prze
widywanego wybijania szyb radzono tej rodzinie, by dla bezpieczeństwa 
i spokojności wyjechała z miasta" 29_ 

Jeśli gazety wrocławskie, ,,Schlesische Zeitung" i „Breslauer Zei
tung", w ogóle nie pisały o reperkusjach powstania listopadowego na 
śląsku, nie wynikało to z faktu, jakoby Sląsk był obojętny wobec wy
darzeń w Królestwie Polskim, lecz z profilu redakcyjnego tych dzien
ników, które niemal w ogóle nie interesowały się sprawami śląskimi, 
a nawet pruskimi, na co utyskiwał wspomniany już Stein ao. Widocznie 
upodobania czytelników tych pism i ich zainteresowania sięgały daleko 

mal aufmerksamer bewahrt, ais im Jahre 1806. Wollen sich jetzt, wie damals, 
kleine Abtheilungen ph1ndernder Polen zu uns heriiber wagen, so mochte ihnen 
der spass schlecht bekommen ... " 

:g Sląsk w pierwszej połowie XIX wicku, t. 1, Sląsk w latach 1806--1847. Wy

bór źródeł. Opracowali i wstępem poprzedzili W. Długoborski i K. Popiołek, Wro
cław 1957, s. 322, por. s. 323 i nn. Zob. M. Pater, W murach uniwersytetu. Pa
triotyczne tradycje wrocławskich studentów, Wrocław 1962, s. 25-26. 

30 S te i n, op. cit., s. 88-89.
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poza Prusy i Śląsk. O problemach pruskich i śląskich prawdopodobnie 
wiedziano z innych źródeł. Nam może się więc dziś wydawać dziwne, 
że wspomniane dzienniki wrocławskie rzadko bo rzadko, ale o pewnych 
odgłosach powstania listopado·,vego zarówno we Wrocławiu, jak i na 
Śląsku, informowały powołując się na polską prasę w Waszawie. Np. 
,,Schlesische Zeitung" 27 I 1831 r. pisała, powołując się na pismo z Wro
cławia ogłoszone w „Gazecie Warszawskiej", że we Wrocławiu powszech
nie wspiera się sprawę Polaków 31. Potwierdzają to również inne, polskie 
źródła: w liście z Olkusza z 26 XJI 1830: ,.Lud śląski powszechnie z unie
sieniem i radością o naszej wspomina rewolucji"; w innej informacji: 
„List pisany z Wrocławia pod dniem 5 lipca 1831 roku wzmiankuje, iż 
udział l:.ldu za sprawą naszą coraz większy spostrzegać się daje"; na 
antypruskie nastroje na Śląsku wskazywał list z Kalisza do władz po
wstańczych z 2 V 1831 r. 32 

Przychylne dla powstania listopadowego stanowisko przynajmmeJ 
niektórych kół opinii niemieckiej na Sh1sku nie pojawiło się od razu 
w chwili jego wybuchu. Powstanie jedynie ożywiło te sympatie dla Po
laków, które można stwierdzić także pr;,;ed 1830 r. Popularność Ko
ściuszki nie jest pod tym względem jedynym przykładem. W popular
ności chyba mu nie dorównywał, ale w wyobrażeniu wielu Niemcó'.v na 
Śląsku niejako wzorcmvą polskość i aspiracje narodowe Polaków symbo
lizował k:,iqż,;; Józef Poniatow:,ki, jakże,'; gło6ny wśród Polaków i oto
czony legendą, trwającą wiele dziesięcioleci po jego śmierci. Otóż 
w 1826 r. Fryderyk Wilhelm Weilshauser senior, założyciel (w 1820 r.) 

u „Schlesische Zeitung", nr 23, 27 I 1831, Polen. ,,Die »Gazeta Warszawska« 
vom 16. Januar sagt: »Nach einen aus Breslau eingegangenen Schreibcn ist man 
in dieser Stadt allgemein unserer Sache zugethan und wlirde nothigenfalls ge
meimchaftlich mit uns handeln. [!] Weg also mit dem Hasse der bisher zwischen 
Polen und Deutschen statgefunden hat«. In Deutschland sagt dasselbc Blatt, sind 
besonders die Frauen unserer Sache zugethan". Por. ,,Schlesische Zeitung", nr 302,

24 XII 1830; ,,Privat-Nachrichten zufolge sind an mehreren Orlen unscrer Schlc
sischen Grenzc, die Russisch-Polnischen Embleme, die im ersten Taumcl vernichtet 
wordcn werden, wicder aufgestellt worden ... " W czasie powstania wzrosło też 7.H

potrzcbowanie na różnorodne płatne usługi polskie, na co mogłoby wskazywać na
stępujące ogłoszenie w języku polskim w „Schlesische Zeitung", nr 59, 10 III 183 l: 

„Obwieszczenie. Niżej podpisany ma zaszczyt ofiarować Szanownej publiczności 
swe usługi pośrednicze przy przedażach i wydzierżawieniach domów i dóbr ziem
skich, przy najmowaniu i wynajęciu mieszkaii, przy kupowaniu i sprzedaży towa
rów i innych rzeczy wszelkiego rodzaju. Nadto trudni się niżej podpisany stręcze
niem miejsc dla Ekonomów, prywatnych Nauczycieli i Pisarzów, Strzelców, Ku
charzy, Ogrodników, w ogólności wszelkiego rodzaju służących obojej płci, za
pewniając, iż najusilniej starać się będzie, podobne polecenia z zupełnym zadowo
leniem obydwóch interesowanych stron wykonywać; przyczem nadmienić nie za
wadzi, iż jest dosyć mocnym w języku Polskim, Ruskim i Kurskim [sic]. Agent 
F. W. Kayser, Wrocław dnia 8go Marcu 1831" (zachowano ortografię). 

'' K o c ó j, op. cit.



Sląskie odgłosy p:)\vstania listopadowego 255 
-- ·���···-··--• - ---- ----·- ----------- ����- · -·-----··- - ------ --· ·-· ·-- ---·-----·- --

i właściciel oficyny wydawniczej w Opolu, wydrukował w formie bro
szury, na doskonałym papierze, w świetnej formie graficznej przemó
wienie hrabiego Stanisława Potockiego, wygłoszone w Krakowie w czasie 
złożenia zwłok księcia Józefa Poniatowskiego na ·wawelu. Trudno to 
wydawnicze przedsięwzięcie tłumaczyć inaczej niż zainteresowaniem pew
nych, choćby i niewielkich kręgów społeczności niemieckiej na Śląsku 
sprawami polskimi. Warto przy tym nadmienić, że mowę Potockiego 
przetłumaczył na język niemiecki Jan Samuel Richter, radca rejencyjny 
i konsystorialny ewangelicki w Opolu, członek honorowy towarzystw 
ekonomicznych w Poczdamie i Lipsku, a przede wszystkim żarliwy 
obrońca języka polskiego na śląsku 33

. Nie można przy tym nie zwrócić 
uwagi na pełne zachwytów superlatywy Richtera zarówno dla księcia 
Józefa, jak i kunsztu oratorskiego Stanisława Potockiego, a także dla 
języka polskiego. Richter dał temu wyraz w przedmowie do swego dzieł
ka. ,,Co za elegancja w dykcji!, jaki piękny wybór obrazów i porów
nań! jaka siła wyrazu!'' - zachwycał się tłumacz przemówienia Potoc
kiego. Intencją Richtera było przy tym przekonanie opini, niemieckiej, 
że wśród Polaków są wielcy ludzie, a język polski nie pozostaje w tyle 
za żadnym językiem europejskim 34_ Sądzę, że tego przedsięwzięcia wy
dawniczego nie można sprowadzić tylko do entuzjazmu Richtera dla ję
zyka polskiego i kultury polskiej, do jego poczynań antygermanizator
skich. Przedsięwzięcie wydawnicze w tamtych czasach musiało być opła
calne, a przecież angażował się w nie przede wszystkim wydawca, pono
szący ryzyko swego zamierzenia. Zresztą przykład powyższej broszury 
wydanej przez Weilshausera nie jest czymś wyjątkowym z punktu wi
dzenia rozważanego tu problemu. 

Jeszcze ciekawszym pod tym względem przykładem jest przedsię-

38 O. Sł o m czyń s ka, Książka polska w Opolu 1800-1890, Opole 1978, s. 178.
Por. KI a w i t t er, op. cit., s. 163. Stc1nislaw Potocki Ja nie Ponia towski, jak 
podaje Słomczyńska], Red e gehaiten am Gra be des Fursten Joseph Poniatow

ski ... , Oppeln 1826. Egzemplarz tej broszury zob. Zentrales Staatsarchiv, Dienststel
lc Merseburg, Rep. 76 VII, Sekt. 1 aa., Nr 31, Bd. I., Bi. 51-72. 

3-l Richter w przedmowie m. in.: ,,Das Deutsche Publikum empfiingt hier eine 
Rede des Grafen Stanislaus Potocki, welche derselbe in der Kathedral-Kirche zu 
Cracau, bei Gelegenheit der Beisetzung der Leiche des, bei Leipzig in der po:ni:;
chen Sprache gehalten hat, und die ich ins Deutsche i.ibersetzt habe. 

Das Lob, das in dieser Rede dem verewigten F'iirsten Joseph Poniatowski er
theilt wird, hat der Vortreffliche buchstablich verdient ... Welch'eine Eleganz in 

der Diction! welch'eine Kraft im Ausdrucke! ist in dieser herrlichen Rede sicht
bar! ... Wenn ich bei dieser Gelegenheit meinen lieben Landsleuten, den Deut

schen, ausser dem geistlichen Genusse auch noch die V-bersetzung verschafft haben 

sollte, dass es nicht nur in der gebildeten Klasse der Pohlen, in geistiger sowoh! 

ais sittlicher Beziehung, ausgezeichnete Manner gebe, sondern dass auch ihre 

Sprache keiner anderen europaischen Mundart nachstehe, und keineswegs die 

Verachtung verdiene, mit der sie bisher von Nichtkennern derselben beurtheilt 

\vurde", Rede gehaiten ... , s. III. 
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wzięcie prasowe opolskiego księgarza Ernsta Graeffa, który od 1 X 

1830 r. zaczął wydawać w Opolu, niestety nie zachowane dziś w biblio
tekach, pismo pt. ,,Zeitung fur Oberschlesien". Trzeba przy tym zazna
czyć, iż Graeff reprezentował opolską filię księgarni Meurera we Wro
cławiu 35_ Otóż pismo Graeffa od samego początku sprawiało wiele kło
potów ówczesnemu prezydentowi rejencji opolskiej Hippelowi, gdyż 
otwarcie sympatyzowało z ideami i ruchami rewolucyjnymi, powstania
mi itp. Ciekawe jednak, że dopiero w marcu 1831 r. Hippel przedstawił 
tę sprawę w osobnym piśmie do pruskiego ministra spraw wewnętrznych 
von Brenna, gdyż ostatecznie skłoniło go do tego stanowisko Graeffa wo
bec powstania w Królestwie, niewątpliwie i dla Hippela, i dla Graeffa 
najważniejszego wówczas wydarzenia, choć dla obu z różnych, rzecz 
oczywista, powodów 36_ Hippel stwierdzał, że czasopismo Graeffa od po
czątku wykazywało skłonność do „szybkiego rozpowszechniania wiadomo
ści dotyczących obcych powstań w sposób niekorzystny dla prawowi
tych rządów". W związku z tym kilkakrotnie oświadczał redakcji, aby 
o wydarzeniach w Belgii, Hesji Elektoralnej i Brunszwiku nie druko
wała niczego, czego nie zamieściłaby „Preussische Staatszeitung". Po
kilku napomnieniach redakcja dostosowała się do życzeń prezydenta re
jencji, ,,od kiedy jednak wybuchło powstanie polskie, znowu pojawiła
się ta tendencja do rozpowszechniania tylko jednostronnych - jak pi
sał prezydent - wiadomości, korzystnych dla Polaków". Hippel znowu
energicznie interweniował w redakcji, która w rezultacie korzystała
z serwisu informacyjnego „Preussische Staatszeitung'' na temat powsta
nia polskiego, ale informacje te preparowała w sposób korzystny dla
Polaków, co znowu było powodem irytacji Hippela 37• W jego piśmie na

s.� K la w i t t e r, op. cit .. s. 162.
10 Hippel do ministra Brenna 15 III 1831, Oppeln. Por. KI a w i t te r, op. cit.,

s. 162.
17 W piśmie datowanym w Opolu 15 III 1831 r. do Brenna Hippel referował:

,, ... Allein schon im Anfange glaubte ich an der Redaktion die �eigung zu ent
decken, die Nachrichten von fremden Insurrektionen schnell und zum Nachteil der 
rechtmassigen Regierungen zu verbreiten. Ich erklarte daher mehrmals, liber Bel
gien, Kurhessen und Braunschweig nichts in der Zeitung zu dulden, was nicht in 
der Preussischen Staatszeitung enthalten sey, was auch nach w,iederholter Erin· 
nerung gehalten wurde. Mich leitete dabey vorziiglich die RUcksicht der Verwand
schafts-Verhaltnisse der dabey betroffenen regierenden Hauser mit Sr. Majestat 

unserm Konige. 
Seitdem die polnische Insurrektion ausgebrochen war, erneute sich dies Be

streben, nur einscitige Nachrichten zu Gunsten der Polen zu Verbreiten, so dass 
ich zu mehreren unangenehmen Erorterungen bied.Iber mich genotigt sah, die zum 
Theil der Kurze wegen mundlich gefi.ihrt wurden, theils einen Schrift-Wechsel 
veranlassen, der meinerseits den Zweck hatte, von dem Graeff, der t.lberall die 
unverkennbare Absicht zeigte, die Censur dadurc:h zu umgehen, dass er aus den 
preussischen Zeitungen und namentlich aus der Staatszeitung nur die der polni
schen Insurrektion giinstige Nachrichten aufnahm, die widerlegenden oder mil-
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podkreślenie zasługuje obawa, aby wydawane przez Graeffa pismo nie 
wprowadziło, w jego mniemaniu, w błąd opinii publicznej. Wskazuje to 
nie tylko na zainteresowanie, ale i sympatie pewnej części tej opinii dla 
powstania polskiego. 

Docierające na Śląsk odgłosy powstania listopadowego potęgowały 
znacznie te nastroje i niepokoje, które wyrastały z miejscowych konflik
tów i które łączyły się z nieco wcześniejszymi echami francuskiej rewo
lucji lipcowej, wbrew temu, co na ten temat sądzi wspomniany już 
Stein. W sposób może nieco afektowany pisał na ten temat współczesny 
tamtym wydarzeniom obserwator, charakteryzując nastroje ludności Wro
cławia. ,,Zaledwie - pisał on - jak grom z jasnego nieba zabrzmiała 
wieść o paryskich wydarzeniach, a już niepostrzeżenie nad wszystkimi 
dziedzinami życia rozciągać się_ zaczęła dziwna i dławiąca oddech groza. 
Narastała ona z dnia na dzień wraz z napływającymi z niektórych stron 
Niemiec wiadomościami, niejasnymi opowiadaniami, kłamstwami i pro
roctwami" 38. O podminowanych nastrojach opinii Sląska w tamtych la
tach niedwuznacznie świadczą także niektóre artykuły w wydawanym 
we Wrocławiu przez Kornów miesięczniku „Schlesische Provinzialbliit
ter". W jednym z nich, ogłoszonym y., 1831 r., czytamy: ,,W tak wzbu
rzonych i niespokojnych czasach jak obecne, gdy niemal wszędzie wokół 
nas wśród ludów wybuchły i wybuchają rozruchy i powstania (Unruhen 
und Emporungen), naturalne jest pytanie: skąd pochodzą te zjawi
ska?" se 

dernden aber ganz weg liess oder abkilrzte, auch die offentliche Mitteilung solcher 
widerlegenden Nachrichten zu verlangen. 

Da der Censor nur schadliche Zeitungstellen ausmerzen, nUtzllch scheinende 
aber nicht hinzufi.igen, oder deren Aufnahme verlangen darf, so machte ich mein 
Amt ais Chef der Landespolizeistelle geltend und verlangte von ihm dienstlich 

die Aufnahme von Aufsatzen, die mir zur Besichtigung des Publikums unumgang
lich nothwendig schienen, und namentlich zuletzt des Kaiserlich Russischen Mani
festes beym Einrticken der Russischen Truppen, des Artikels der Staatszeitung Nr. 
68 i.iber den General Umiński. 

Der Redakteur Graeff hat diese Artikel zwar aufgenommen, nach seiner 
Erklarung jedoch nur aus Gefalligkeit. Er bestreitet im Gegentheil meine Befu
gniss, dergleichen anders als g e g e n  I n s er t i os g e b ii hr e n  zu verlangen. 

Ich ilbergehe alle diese Erlfrterungen die Euer Excellenz nur kleinlich erschei
nen miissten - wie wohl meiner Ansicht die grosse treugesinnte Wahrheit des 

Publikums zur Seite steht - halte mich aber verpflichtet, soll die offentliche 
Stimmung des Publikums gegen den Graeff nicht laut werden, und vielleicht auch 
manches schwache Gemilth zu verurteilen verfi.ihrt werden ... " 

18 Historia Sląska, t. II, cz. 2, s. 366. Por. s. 368-369; Sląsk w pierwszej poło

wie XIX wieku, t. I, s. 338. 

n Ein tii.chtiger VoZksunterricht ist das krii.ftigste Mittel, Revolutionen von 
einem Staate abzuwenden. Vom Ober-Pfarrer Burkmann in L1l.ben (Schlesische 

Provinzialblatter", VII-XII, Wrocław 1831); Literarische Beilage zu Streits Schle

sischen Provinzialblattern. Aut das Jahr 1831, Wrocław 1831, s. 122-138. Por. 

Blicke in das Reicli dunkleT Ideen (Schlesische Provinzialblatter, III/1832, s. 217-
225). 
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Polskiego badacza i polskiego czytelnika najbardziej interesuje, rzecz 
oczywista, stosunek polskiej ludności na śląsku do powstania listopado
wego. Dla właściwego ujęcia i zrozumienia tego zagadnienia i jego oceny 
sine ira et studio, tak jak ono się przedstawia w świetle dostępnych 
i, trzeba dodać, nielicznych zachowanych przekazów źródłowych, trzeba 
zdać sobie sprawę z położenia polskiej ludności na Śląsku w czasie po
wstania. Otóż olbrzymia jej większość to ludność chłopska. Polacy two
rzyli też ubogą, plebejską część mieszkańców miast. W czasie powstania 
listopadowego chłopi niemal w całości stanowili ludność poddańczą, pozo
stającą w zależności feudalnej i obciążoną feudalnymi powinnościami. 
Wyłączeni z tych powodów z życia publicznego i politycznego, pozba
wieni kontaktu z nim, a tym bardziej jakiegokolwiek wpływu na to ży
cie, dotkliwie odczuwający na co dzień brzemię ucisku gospodarczego 
i społecznego, wszelkie obserwowane i zasłyszane fakty, zjawiska, idee 
skłonni byli oceniać w odniesieniu do swej sytuacji właśnie społecznej 
i materialnej. Wszystko, co w ich rozumieniu zdawało się osłabiać dotkli
wy dla nich system ucisku, witali z,e zrozumiałą ciekawością, przychyl
nością, a nawet entuzjazmem. 

Podobne postawy ludności chłopskiej obserwujemy w całej Europie, 
wszędzie tam, gdzie feudalizm był jeszcze systemem obowiązującym. Ani 
Śląsk, ani chłopi polscy na Śląsku nie stanowili wyjątku pod tym wzglę
dem. Nie mogli oni solidaryzow�ć się z powstaniem polskim bezpośred
nio ani brać w nim udziału, bo ich sytuacja społeczna i ekonomiczna na 
to nie pozwalała. Warto przy tym zaznaczyć, że jeszcze w czasie Wiosny 
Ludów polski ruch na Sląsku pojawił się jako ruch społeczny i dopiero 
w późniejszym stadium tej rewolucji przybrał pewne cechy narodowe. 
Mimo wszystko już w czasie powstania listopadowego Polacy śląscy 
instynktem nie tylko społecznym, ale także tym, co można by nazwać 
instynktem samowiedzy narodowościowej (w sensie świadomości odręb
ności językowej, etnicznej) wyczuwali, że powstanie polskie jest dla nich 
czymś pomyślnym i korzystnym. Było to oczywiste, jeśli zważyć, że 
zwłaszcza Górnoślązacy w powiatach i miejscowościach graniczących 
z Królestwem i Galicją nader często przekraczali kordony graniczne, spo
tykali się ze współziomkami, z którymi łączyła ich jednakowa sytuacja 
społeczna i materialna i ten sam język. Nic więc dziwnego, że wybuch 
powstania listopadowego ośmielił ludność polską na Śląs�-rn do bardziej 
niż w latach poprzednich zdecydowanego wysuwania własnych żJ,dań. 
Zwracał na to uwagę cytowany już prezydent rejencji opolskiej Hippel 

w znanej w literaturze relacji urzędowej z 20 XII 1830 r. ,,W moim 
sprawozdaniu z 29 ubiegłego miesiąca - pisał on do ministra spraw 
wewnętrznych Brenna - podkreślałem wprawdzie wierność i dobre na
stroje miejscowej ludności, wtedy jednak nie oddziaływały jeszcze wpły
wy owego przewrotu i nie było takich jak dziś powodów do podniecenia. 
Oddziaływanie przewrotu staje się wyraźniejsze ... Oczywiste jest rów
nież, iż opowiadania o powstaniach ludowych w innych krajach wywo-
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lały wśród ludności przekonanie, że może i poprawę własnego ciężkiego 
położenia osiągnąć będzie można drogą walki i oporu przeciwko zwierzch
ności. Wśród mówiącej po polsku ludności mnożą się oznaki niechętnych 
nastrojów. Na uchylenie swoich żądań deputacje tej ludności odpowiada
ją w sposób o wiele ostrzejszy niż dotąd .. .'' 40 Opinię tę w zupełności 
podzielał minister Brenn, który po przE!studiowaniu sprawozdania Hip
pela pisał w odpowiedzi, ,,że wstrząsy, do jakich doszło w Królestwie 
Polskim, zaczynają oddziaływać szkodliwie na sytuację tamtejszego [tzn. 
opolskiego} departamentu. Ze wzgl�du na niekorzystne nastroje, które 
tam zaczynają górować i które dały o sobie znać w wielu wypowie
dziach, zalecam tym większą czujność (Aufmerksamkeit) wobec tych nie
zwykłych wydarzeń, aby w żaden sposób nie dopuścić do zakłócenia spo
koju i ładu" 4t. 

O powadze sytuacji i zaniepokojeniu rejencji opolskiej wzrostem na
pięć pod wpływem powstania listopadowego i o obawach władz przed 
przekształceniem się nastrojów buntu w otwarte bunty świadczy pomysł 
Hippela uspokojenia tych podminowanych nastrojów przy pomocy du
chowieństwa. W tym celu Hippel w osobnym liście poprosił Sedlaga, je
dynego wówczas duchownego katolickiego radcy w rejencji opolskiej, 
aby ten z kolei wystąpił do księcia biskupa wrocławskiego Emanuela von 
Schimonskiego z prośbą o wystosowanie odpowiedniego listu pasterskiego 
do duchowieństwa na Górnym Śląsku. List ten miał być, zgodnie z po
mysłem Hippela, odczytany wiernym w kościołach. Prezydent rejencji 
przypominał równocześnie Sedlagowi jako coś oczywistego, że tego ro
dzaju list pasterski miałby znaczenie „tylko w przeważnie polskich po
wiatach, przede wszystkim zaś w pszczyńskim, rybnickim, bytomskim 
oraz częściowo w gliwickim, strzeleckim, opolskim, lublinieckim i ole
skim". Możliwość skutecznego oddziałania takiego listu na ludność polską 
widział on w fakcie ogromnych wpływów, jakimi wśród niej cieszyło się 
duchowieństwo. Hippel zaznaczał przy tym, co być może miało stano
wić zachętę dla biskupa, że tego rodzaju list do wiernych z wdzięczno
ścią byłby widziany przez państwowe władze pruskie w Berlinie, a król 
przyklasnąłby takiemu przedsięwzięciu. 

Sedlag zadośćuczynił prośbie Hippela, ale uczynił to bez entuzjazmu 
dla pomysłu prezydenta rejencji opolskiej. Do własnego listu skierowa
nego do Schimonskiego załączył list Hippela 42. Proponowany przez niego 

40 ślqslc w pierwszej połowie XIX wieku, t. I, s. 320-321. Por. F. A. Mare k, 
Najdawniejsze czasopisma polskie na śląsku 1789-1854, Wrocław-Opole 1972, 
s. 35-39, 264-266.

u Brenn do Hippela, Berlin 26 XII 1830, Zentrales Staatsarchiv Dienststellc
Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, Nr. 4, Bd. I, BI. 74, Por. BI. 75-85, 146 - pisma 
Hippela do Brenna z 24 XII 1830 i z 21 II 1831. 

4t Hippel do Sed laga, Oppeln 27 XII 1830: ,,Ihren, meinem bewahrten Freunde 
und Collegen, ist es aus den Vortragen erinnerlich, dass in unserem Verwaltungs
bezirke sich in einigen Gegenden ein Geist der Widersetzlichkeit zu entwickeln an
fangt, der sich bis jetzt zwar nur auf Wart und Schrift beschrankt, jedoch nur 
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list pasterski nie ukazał się jednak. Nie wiadomo, jak jego propozycję 

przyjął biskup wrocławski, ale nie on zadecydował o losach tego pomy

słu. Hippel zwierzył się z tym ministrowi Brennowi, ten zaś, zapewne 

einige von starken Aul'regung iu bedi.irfen scheint, um zur That zu werden. Dass 
dies jedoch nur von den am meisten polnischen Kreisen, und vorzugsweise von 
dem Plessschen, Rybniker, Beuthener, ,[skreślone: Gleiwitzer] und von einem 
Theile des Gleiwitzer, Strehlitzer, Oppelner, Lublinitzer, Rosenberger gilt, wissen 
Sie ebenfalls. 

Gewiss sind Sie, mein wertheste Freund und Koll1ge auch darin mit mir ein
verstanden, dass die Erinnerung der Geistlichen auf das Volk in solchen Zeiten 
von tiefen und umfassenden Einflusse ist. Viele sahen es ein, und wirken aus 
eigenem Antriebe, Vielen fehlt die richtige Kenntniss ihrer Gemeine, so wie die 
richtige Wurdigung der gegenwartigen Zeit. Hćichst wlinschenswerth ware es 
daher, wenn alle Geistliche durch einen gleichen und al!gemeinen Antrieb zu einer 
zeitgemassen Ermahnung an und fur die Herzen ihrer Gemeine vermocht wlirden. 
Von wem aber kann ein solcher Antrieb wiirdigen und richtiger ausgehen, ais 
von unserm verehrten Furstbischofe? So viel ich weiss, werden seine Schritte 
hierzu von der weltlichen Oberbehćirde dankbar aufgenommen werden. Ich glaube 
sogar, dass der Beifall des Kónigs nicht fehlen kann. Mir, mein ernstester Freund, 
steht hieriiber keine Einmischung zu Ihrer Stenung, aber a1s des einzigen geist-
1ichen Rathes der katholischen Kirche in unserm Colegio, scheint es mir ganz 
angemessen, dass Sie Sr fiirstl. Gnaden auf diesen Stand der Dinge aufmerksam 
machen, und eine vertrauliche Bitte an ihn richten. Er will gewiss nur das Gute 
und wird sie daher auch richtig wiirdigen und gar erfiillen. 

Moge das fest, ungeachtet seiner anstrenger Forderungen an Sie, so ersuchcnd 
an Ihnen voriiber gegangen seyn, ais es Ihnen von Herzen gewlinscht hat. 1hr 
treuergebenster Hippel. O. 27 Decbr 30". 

Sed1ag do Schimonskiego, Oppeln 27 XII 1830: ,,Ew. Hochfiirstlichen Gna den 
geruhen aus der ganz gehorsamst beigebogenen, von dem Chef-Prasidenten der 
hiesigen Koniglichen Regierung Herrn von Hippel an mich erlassenen Zuschrift 
hochgeneigtest zu ersehen, dass auch in Oberschlesien besonders in den an der 
Kćinigreich Polen granzenden und theilweise andern Kreisen ein Geist von Wider
setzlichkeit sich zu aussern beginnt und ich veranlasst bin, Hochdenselben das 
Bedurfniss einer ermahnenden, warnenden und belehrenden Einwirkung von Sei
ten Ew. Hochfiirstlichen Gnaden auf die Geistlichkeit und durch diese auf das 
Volk bei diesen nachtheiligen und gefahrvollen Verhaltnissen mehrerer Staaten 
vorzustellen. 

Obschon ich die vollkommenste U-berzeugung habe, dass Ew. Hochfiirstlichen 
Gnaden in Hochderselben oberhirtlicher erleuchteter Weisheit und Sorgfalt -
welche Gott, unserer h. Kirche noch recht lange erhalten mogel - das bei sol
chen Umsstanden Erforderliche, dem Wohl der Kirche, des Staates und der Unter
thanen Erspriessliche zu verfiigen wissen, so rechne ich dennoch auf Hochdersel
ben gnadige Nachsicht, wenn ich, gleichwohl von dem dringenden Bedlirfniss einer 
oberhirtlichen Ermahnung, Belehrung und Warnung an den Diozesen-Clerus und 
das Volk bei den gegenwi:irtigen Verhaltnissen und deren segenreichen Erfolg 
Uberzeugt, die an mich gerichtete Zuschrift des Herm Chef-Prasidenten mit der 
ganz gehorsamsten Bitte Ew. Hochfiirstlichen Gnaden vorzulegen mir erlaube: 
dasjenige hochgeneigtest zu verfilgen, was das rege Streben zur Forderung der 
Treue gegen unsere Landesherrn, sowie Gesetze und die Behorde erheischt, und 
bin mit tiefster Ehrfurcht Ew. Hochfiirstlichen Gnaden ganz gehorsamster Diener 
Sedlag". Archiwum Archidiecezjalne Wrocław, Akta Biskupów I A 18 d. 
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po konsultacjach rządowych, stanowczo sprzeciwił się wydawaniu i og
łaszaniu tego rodzaju listu pasterskiego, aby jeszcze nie zwiększać właśnie 
nastrojów buntu i niezadowolenia i nie pogarszać sytuacji. Jednakże 
zarówno pomysł Hippela, jak i stanowisko Brenna wobec tego pomysłu 
świadczą o poważnym zaniepokojeniu władz nastrojami wśród polskiej 
ludności, wywołanymi, czy też spotęgowanymi pod wpływem polskiego 
powstania. Że ogromne zainteresowanie tym powstaniem ze strony Pola
ków na Śląsku miało nie tylko podłoże społeczn€, ale i narodowe, choćby 
w sensie językowym, nie ulega wątpliwości. Wskazuje na to opinia 
wspomnianego Woidschi.itzkego, który ze zrozumiałych względów nie 
chciał w swej pracy tego wątku rozwinąć, ale zapewne lektura nie ist
niejąca już dziś materiału archiwalnego podyktowała mu następujące 
stwierdzenie: ,,Jedynie mieszkających na Górnym śląsku Polaków mu
siały władze pruskie bacznym obserwować wzrokiem, po pierwsze ze 
względu na bliską granicę, a ponadto mimo wielowiekowego oderwania 
politycznego i całkowicie odmiennych dialektów, przecież zwycięstwo 
rewolucji mogłoby obudzić wygasłe uczucia wspólnoty narodowej (Stam
meszugehorigkeit)" 4-3. Owo poczucie wspólnoty, mimo upadku powstania, 
bo i przed jego wybuchem, istniało i ono przeczy nacjonalistycznej 
przesadzie w opinii niemieckiego autora o jakoby „całkowicie odmien
nych dialektach" po obu stronach kordonu. Z tego zdawały sobie sprawę 
także władze pruskie na śląsku. Zapewne świadomość tej sytuacji skło
niła je do urzędowych badań stosunków narodowościowych i językowych 
na Górnym Śląsku w latach 183:?. i 1833. 

Trudno powiedzieć, w jakim stopniu opinię mieszkańców Śląska 
o powstaniu kształtowali sami Polacy, którzy jako podróżni, uciekinie
rzy, emigranci, kupcy, emisariusze w służbie powstania podróżowali
przez Śląsk dla niepoznaki jako kupcy, przemysłowcy itp., a także or
ganizatorzy przemytu broni i sprzętu dla powstańców. Zdaje się, że to
oddziaływanie, któremu całkowicie przeczyć nie można, było niewielkie,
bo kontaktowali się oni z bardzo nielicznymi grupami społeczeństwa
śląskiego, a ponadto nie mieli środków i sposobów świadomego kształto
wania opinii śląskiej. Niemniej bardzo liczne i bardzo częste podróże
Polaków związanych bezpośrednio z powstaniem przez Śląsk i Wrocław
niewątpliwie zwracały uwagę miejscowej ludności, która, choćby tylko
incydentalnie, mogła ich obserwować. Surowe przepisy pruskie, utrud
niające lub prawie uniemożliwiające podróże Polaków przez Prusy,
Śląsk, a zwłaszcza Wrocław, z pewnością znacznie zwiększały to zainte
resowanie. Z chwilą wybuchu powstania listopadowego Polacy z Króle
stwa mieszkający we Wrocławiu zostali poddani pilnej obserwacji policji
(Fremdpolizei). Przejazd zaś Polaków przez Wrocław był wówczas uza
leżniony od zezwolenia wrocławskiego prezydenta policji. Ponieważ dra-

u W o i d s c h ii t z k e, op. cit., s. 13. 

5 - Sobótka 2(81 
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ga emisariuszy powstańczych na Zachód i z Zachodu do Królestwa wio
dła przeważnie przez stolicę Dolnego Sląska, urzędowy wymóg policji 
pruskiej omijali Polacy w ten sposób, że przez miasto nie przejeżdżali 
wozami pocztowymi, lecz przechodzili pieszo, a raczej przejeżdżali oka
zyjnymi furmankami. Istotnie, policja wrocławska nie mogła się po
szczycić poważniejszymi sukcesami w tropieniu emisariuszy i kurierów 
powstańczych 44. Mylenie jednak czujności policji zapewne zmuszało 
Polaków do różnorodnych kontaktów z mieszkańcami Wrocławia i in
nymi mieszkańcami śląska 4s_ Należy przy tym wspomnieć, że po klęsce 
powstania przez Śląsk i Wrocław stosunkowo niewielkie grupy emigran
tów udawały się na Zachód. 

Nie jest wykluczone, że kontakty nawiązane przez Polaków na Sląsku 
właśnie w czasie powstania listopadowego były pomocne w latach trzy
dziestych w nielegalnym przewożeniu przez ślr:sk i Wrocław pism i bro
szur z polskich ośrodków emigracyjnych do Galicji i Królestwa, zwła
szcza poprzez Wolne Miasto Kraków, gdzie - jak wiadomo - nie było 
barier celnych. W organizowaniu masowego przemytu tego rodzaju lite
ratury brali udział przedstawiciele firm księgarskich Korna i Bartha 
we Wrocławiu. Hartmann, rezydent pruski w Krakowie, wystosował 
w tej sprawie alarmujący list do ministra pruskiego Ancillona na po
czątku stycznia 1836 r. 46 Wskazywał on m.in. na sposób „przesyłania" 
broszur i pism do Królestwa Polskiego w butelkach wrzucanych do 
Wisły. Z punktu widzenia naszych rozważań ważniejsze jest to stwier
dzenie Hartmanna, w którym, powołując się na wypowiedż prezydenta 
senatu krakowskiego, stwierdza, ,,że wspomniane pisma miałyby napły
wać z zagranicy, w szczególności z Wrocławia, a rząd Wolnego Miasta 
nie może temu przeszkodzić". W końcowej zaś części listu Hartmann wy
mienia „w szczególności księgarza Korna młodszego i Bartha we Wroc
ławiu" jako tych, ,,którzy mają się zajmować przesyłką rewolucyjnych 
pism do Krakowa". 

u Tamże, s. 28-36. 
,s Por. S t e i n, op. cit., s. 90. 
u Hartmann do Ancillona, Kraków 7 I 1836, pisał, co następuje: .,Seit em1ger 

Zeit wird z.u Cracau eine zunehmende Verbreitung in Paris gedruckter aufruh
rerischer Schriften bemerkt. Zahlreiche Exemplaren von litterarischen Erzeugnis

sen dieser Art gehcn von Hand zu Hand, werden mit Begierde gelesen, u(nd) 
streuen, besonders in die Gemi.ither der Jugend, reichlich den Saamen des Bosen. 

Man hat insgeheim eigene Lesezirkel fiir diese Ausgeburten einer ziigellosen Presse 

gcstiftet, u(nd) es ist der Fall eingetreten, dass derg!eichen Schriften, in Flaschen 

verschlossen, in die Weichsel geworfen worden sind, um sie auf diese Art in das 

Konigreich Polen einzubringE:n. Aber auch auf eine weniger klinstliche und daher 

wirksamere Weise, mittels gewohlicher Einschwarzung werden dieselben von hier 

aus, ais Gegenstiinde einer verbotenen Speculation, nach Polen und Galizien ge
schafft. Unter diesen, die verbrecherichsten Grundsatzen predigenden Werken steht 
die in polnischer Sprache verfasste „Anleitung zum Partisan-Kriege" obenan ... 

Der K. Russische Hr Resident hat von diesem Unfug Veranlassung genommen, 
bei dem Senats-Prasidenten dariiber Beschwerde zu filhren, u(nd) denselben zur 
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Sprawa ta została przekazana ministrowi spraw wewnętrznych von 
Rochowowi, z wyraźnym poleceniem ostrego kontrolowania przesyłek 
książkowych między Wrocławiem a Krakowem, a także obydwu wspom
nianych księgarzy wrocławskich 47. W związku z tym Ancillon przeka
zał Hartmannowi do Krakowa odpowiednią instrukcję i podał ją do 
wiadomości Rochowowi. Równocześnie przesłał nadprezydentowi wroc
ławskiemu Merckelowi zarządzenie (z 25 I 1836 r.), polecając problem 
jego uwadze 48_ Cała ta sprawa dała Merckelowi powód (zapewne obok 

Ergreifung krii.itigen Maasregeln zu dessen Unterdriickung aufzufordern. Allein 
der Prasident hat, diesmal mit einigen Grunde, zu seiner Entschuldigung ange
fiihrt: dass die erwahnten Schriften vom Auslande, u(nd) besonders von Breslau 
hier eingebracht wilrden, ohne dass die Regierung des Freistaats es hindern konne;

denn da im letzteren kein Zoll erhoben werde, so finde auch keine Durchsuchung 
der nach Cracau transportirten Gegenstande u(nd) mithin auch keine Controle 
fiber den Inhalt der Collis hieselbst batt; u(nd) die Buchhii.ndler hatten die ver
botenen Schriften nicht auf dem Lager, sondern hielten sie ausser dem Hause 
verborgen, so dass Nachsuchungen niemals von Erfolg begleitet sein ... 

Wenn daher dem tlbel Einhalt gethan werden sollte, so miisste dies, wie es 
scheint, durch eine verscharfte ttberwachung des Buchhandels nach Cracau inner
halb der Preuss. Staaten geschehen. 

Ob u(nd) was in dieser Beziehung zu veranlassen sein dilrfte, stelle E. E. ho
hem Ermessen ich ehrerbietigst anheim, indem ich nur noch bemerke, dass, einer 
mit zugegangenen Anzeige zufolge, besonders die Buchhandler Korn der Jiingere 
u. Barth zu Breslau mit dem Vertriebe revolutionarer Schriften nach Cracau sich
beschaftigen sollen". Zentrales Staatsarchiv, Dienststelle Merseburg, Rep. 77, Tit.

509, Nr. 12, Bd. I, BI. 131.
n Fismo do ministra Rochowa, Berlin 17 I 1836 (oryg.): :[Według infÓrmacji 

królewskiego rezydenta w Krakowie von Hartmana], ,,werden dort in Paris ge
druckte aufrilhrerische Schriften in grossen immer zunehmenden Maasse ver
breitet, und zum Theil nach dem Konigreiche Polen eingeschwarzt. Die Polizei 
in Krakau ilberaus mangelhaft organisiert, und da dieselbe dem Senats-Prasiden
ten Wisloglowski, einem untatigen und unzuverlassigen Manne abhangt, so ist von 
ihr keine Hillfe gegen das stets weiter greifende Ubel zu gewartigen. Indess muss 
nothwendig dem Ubel Einhalt geschehen, und die Sicherheit der ehemals polnischen 
Provinzen der drei Schutzmachte erheischt gebieterisch die Ergreifung ernstlicher 
Maasregeln gegen einem Verkehr, dessen Moglichkeit schon eine sehr bedenkliche 
Stimmung verrath, und dessen Fortdauer nicht ohne die schlimmsten Folgen blei
ben kann. 

Wie Ew. Excellenz aus dem Berichte des g. von Hartmann ersehen wollen, 
scheint es, dass die verbrecherischen Schriften wenigstens zum grossen Theil durch 
die Preuss .. Staaten eingefiihrt werden, und zwei breslauer Buchhandler Barth und 
Korn werden ais die Hauptbefi:irderer des Bilcherverkehrs mit Krakau bezeichnet. 
Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes :z.weifle ich nicht, dass es sich der Miihe 
verlohnt, den Buchhandler-Verkehr mit Krakau einer strengen Controle zu unter
werfen, und namentlich zu ermitteln, welche Schriften von den genannten beiden 
Breslauer Buchhandlern dorthin versandt werden ... ", Zentrales Staatsarchiv, Dienst
stelle Merseburg, Rep. 77, Tit. 509, Nr. 12, Bd. I, BI. 130. 

'8 Ancillon do Rochowa, Berlin 4 II 1836; do Hartmanna, Berlin 4 II 1836; 
do Merckela, Berlin 25 I 1836, Zentrales Staatarchiv, Dienststelle Merseburg, jw., 
BI. 132-134. 
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także innych) do podjęcia decyzji o obsadzeniu przez wojsko granicy 
z Wolnym Miastem Krakowem, o czym zawiadamiał Rachowa pismem 
z 6 II 1836 r. Merckel informował, że granica ta została obsadzona, ,,aby 
w ten sposób przeszkodzić przechodzeniu polskich uciekinierów zatrzy
mujących się \V Krakowie" 49_ 

W 1831 r. z Rosji poprzez Królestwo dotarła na Sląsk, w tym także 
do Wrocławia, epidemia cholery. Nie udało się jej powstrzymać mimo 
licznych środków zapobiegawczych. W Rosji wybuchła ona jeszcze przed 
powstaniem listopadowym, o czym pisały „Schlesische Zeitung" i „Bre
slauer Zeitung". Epidemia towarzyszyła wielu faktom politycznym, 
w tym także militarnym w czasie walk w Królestwie. Dlatego i na Slą
sku kojarzyła się ona z wydarzeniami w zaborze rosyjskim. Władze pro
wincji podjęły różnorodne przedsięwzięcia w celu jej zapobieżenia, a po
tem zwalczania. Lekarski Komitet dla śląska, powołany do zwalczania 
epidemii, wydawał nawet w oficynie Kornów w 1831 r. specjalne pismo 
pt. ,,Schlesische Cholera-Zeitung", i to w trzech seriach: zwykłej, ,,no
wej" i „ostatniej". Od 8 października do 8 listopada każdy numer 
,,Schlesische Zeitung" i „Breslaue".' Zeitung" były opatrzone stemplami: 
„Sanitats-Stempel" lub „Desinfecirt". N a śląsku epidemii cholery uległo 
3518 osób, z których 2058 zmarło so. 

Ogólnie rzecz biorąc, można mówić nie tylko o jakimś biernym zain
teresowaniu różnych kręgów społeczności śląskiej powstaniem listopa
dowym, lecz o określonych wobec niego postawach, dodać trzeba: po
stawach na ogół przychylnych, a nawet niejednokrotnie bardzo przychyl
nych i nacechowanych sympatiami dla polskich aspiracji niepodległo
ściowych. Jeśli mimo to, jak stwierdzają autorzy niemieccy, ,,spokój poli
tyczny nie został przez to w żaden sposób naruszony", to fakt ten 
w najmniejszym stopniu nie umniejsza rozmiarów nastrojów propolskich 
we Wrocławiu i na Sląsku ani ich znaczenia s1

• Poważna akcja polityczna 
w Prusach i na Sląsku, która musiałaby być skierowana przeciw państwu 
i panującemu w nim ustrojowi, nie miała szans powodzenia i prawdo
podobnie dlatego do niej nie doszło. Jednakże docierające na Sląsk silne 
i liczne odgłosy powstania listopadowego nie pozostały bez wpływu na 
stan umysłów tutejszego społeczeństwa, czyniąc je bardziej zdatnym do 
walki przeciw feudalizmowi i absolutyzmowi pruskiemu. Polacy zaś na 
Sląsku obserwowali wydarzenia w Królestwie Polskim przynajmniej 
z przychylną ciekawością, co nie mogło pozostać bez pozytywnego wpły

wu na stan ich świadomości narodowej. 

cg Jw., Bł. 136-137. 

50 W o id s c h lit z k e, op. cit., s. 49. 

51 R. Bur k ner, J. Stein, Geschichte der Stadt Breslau von ihrer Griindung 
bis auf die neueste Zeit, Wrocław 1851-1853, t. II, s. 221-223. Por. Teksty źródło

we do historii Wrocławia, cz. 2. Do końca XIX wieku, zestawili: W. Długoborski, 

A. Galas, J. Reiter, pod red. K. Maleczyńskiego, Wrocław 1955, s. 19-20.
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SCHLESISCIIEN ECHO DES NOVEMBERAUFSTANDES 

Die bisherigen Besprechungen dieses Themas sind sowohl in der polnischen 

als auch in der deutschen Literatur - wenn auch aus unterschiedlichen Griin

den - sehr spi:irlich. Polnische Autoren hatten friiher einen erschwerten Zugang 
zu den Quellen, die wi:ihrend des Krieges vernichtet wurden. Deutsche Autoren 
dngegen (W. Woidschiitzke, A. Lattermann, M. Lnubert, W. Klawitter) i:iusserten 
sich zu diesem Thema, urn das Problem zu bagatellisicren. Indessen rief der 
Novemberaufatand (ausser in den konservativen und bilrokratischen Krcisen) leb
hafle polenfreundliche und die Unahhangigkeitshestrebl!ngen befilrwortenden Re8k
ti onen hervor. Es wi:ire i.ibrigens verwunderlich, wenn die von allen Volkern Euro
pas unterstiitzten Freiheitsbestrebungen der Polen in Schlesien, das mit dem vom 
Aufstand umfassten Raum grenzte, keinen Widerhall gefunden hi:itten. In Wirk

lichkeit waren die Sympathiebekundungen filr den polnischcn Aufstanct sehr stark. 
Sie stammten aus verschiedenen Kreisen der dcutschen (jffentlichkeit, insbeson
dere in Wrocław (und dies nicht nur wegen Wirtschafts-und Handelsbeziehun11;en 
mit dem Konigreich Polen), sowie - selbstverstandlich - nus der polnischen Be
vćilkerung in Schlesien. Bezeichnenderweise hatten die Redaktionen der „Schle
sischen Zeitung" und der „Breslauer Zeitung" seit dem Ausbruch des Aufstandcs 
ihre bisher enormen Berichte liber die Ereignissc in Frankreich und Belgien stark 
reduziert und sehr umfangreiche und cingehende Informationen uber die Ereignis�e 
in dem von Russłand annektierten Teil Polens gedruckt. In beiden Zeitungen nah
men diese Relationen oft die Halfte des gesamten politischen Informationsdienstes 
in Anspruch. Zweifellos hatten die Sympathien der Deutschen in Schlesien fur 
den polnischen Aufstand politisch eine antiprcussische Fi:irbung. Das lebhafte In
teresse und die Sympathie der polnischen Gemeinschaft in Schlesien fur den Auf
stand im Konigreich Polen entsprang auch dem ethnischen Zusammengehćirigkeits
�efiihl mit den Polen in den anderen Annexionsteilen. Diese Haltung war auch 
durch die loknlen Spannungen und gesellschaftlichen Konflikte sowie die mate
ricllc Lagc der polnischcn Bcvolkcrung in Schlcsic,n bi,dingt. Wie stark dic:,se Syrn

pathien waren, und dies sowohl in ihrer sozialen ais auch antipreus�ischen und 
propolnischen Farbung, beweisen u.a. die .Ausserungen des damaligen Prasidentcn 
des Regierungsbezirks von Opole, Hippel, sowie dessen Idee, die durch den No
vemberaufstand erregten Gemiiter der polnischen Bevolkerung von Schlesien durch 
einen in polnischer Sprache verfassten Hirtenbrief des Bischofs von Wrocław zu 
beruhigen. 




