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WOBEC OBCHODÓW ROCZNICY WIEDEŃSKIEJ W 1883 R. * 

Nowoczesne obchody rocznic narodowych 1 genezą swoją tkwiły 

w znacznej mierze w uroczystościach religijnych i dynastycznych. Na 
ziemiach polskich pojawiały się w drugiej połowie XVIII w. Największą 
wówczas rolę odegrały obchody stulecia bitwy pod Wiedniem w 1783 r. 
i pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 2. Były to obchody 
organizowane przy udziale lub wręcz przez władze, ściśle mówiąc przez 
obóz zmierzający do reform państwa. Jeszcze w okresie Księstwa War
szawskiego, gdy rocznicę 3 maja przyćmiewały nieraz rzekome imieniny 
Napoleona w dniu 15 sierpnia, uroczystości inspirowane były przeważnie 
przez władze. 

W całym XIX w. jednak ważną cechą charakterystyczną obchodów 
rocznicowych na ziemiach polskich było to, że przeważnie stanowiły 
one wyraz protestu przeciwko istniejącym stosunkom i przeciwko wła

dzom zaborczym. W latach 1815-1830 w Królestwie wolno było mani
festacyjnie żegnać ks. Józefa Poniatowskiego czy Kościuszkę, ale tradycje 
3 maja stały się nielegalne. W Krakowie uroczyście jeszcze grzebano 

bohaterów narodowych, ale polski charakter władz Rzeczypospolitej, co 
prawda ściśle nadzorowanych przez mocarstwa opiekuńcze, nie zapobie

gał temu, że najczęstsze stały się obchody dynastyczne, organizowane 
przez reprezentantów mocarstw rozbiorowych. I tu, i tam świętem ofi-

* Artykuł przeznaczony był do zeszytu poświęconego pamięci prof. dra Roma

na Recka (,,Sobótka", 1980, nr 1). Drukowany jest dopiero teraz ze względu na 
spóźnione dostarczenie. 

1 Artykuł powstał na marginesie pracy poświęconej roli obchodów rocznico

wych w Polsce w XIX w. Przygotowywana ona jest w ramach problemu węzło
wego „Polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja", kierowa

nego przez prof. dra Cz. Hernasa. Z tego też powodu stanowisko władz pruskich 

umieszczone zostało na szerszym tle, a samo ujęte tylko skrótowo. 
2 Ostatniej rocznicy p:iświęciłem osobny artykuł: Z zagadnień roli rocznic

historycznych w Polsce w XIX w. Pierwszy obchód rocznicy trzeciomajowej na 

tie rocznic XIX w. (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 543, Historia XXXVI, 

Wrocław 1980, s. 137 - 153). 
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cjalnym były rocznice wprowadzenia Konstytucji, ale przeważnie sztyw

ne i wymuszone, nie nabrały one charakteru narodowego. 
W ciągu kilku miesięcy trwania powstania listopadowego uroczysto

ści rocznicowe mieściły się w dwóch nurtach. Jeden z nich to głównie 
obchody miesięczne upamiętniające wybuch powstania, zainicjowane 
przez K. Lacha Szyrmę, bardziej w postaci akademii niż manifestacji; te 
cieszyły się poparciem, a przynajmniej tolerancją władz. Gdy jednak 
obchody wychodziły na ulicę, co najbardziej widoczne było w dniu 25 
stycznia w czasie uroczystości na cześć dekabrystów, i gdy stawały się 
okazją do rzucania haseł nie tylko narodowych, ale także radykalnych 
społecznie, towarzyszyła im podejrzliwość władz, nawet mobilizowanie 
przeciw nim sił wojskowych. Niechęć do bardziej masowych wystąpień 
grała też chyba pewne] rolę, gdy starano się nie dopuścić do manifestacji 
na cześć 3 maja, choć ograniczające ją zarządzenie za powód przytaczało 
epidemię cholery. 

Od 1831 r. niemal zupełnie zniknęło zagadnienie stosunku władz pol
skich do obchodów, na plan pierwszy wysunęła się natomiast polityka 
rządów obcych. Do 1848 r. na podstawie stosunków we Francji, ale 
w pewnym stopniu także w Wielkiej Brytanii i Belgii, można stwierdzić, 
że głównym czynnikiem, wpływającym na stanowisko władz, była rola 
tych obchodów w życiu wewnętrznym tych państw. Wprowadzanie róż
nych ograniczeń zależało nie tyle od polskiej działalności narodowej, ile 
od stopnia, w jakim uroczystości wyzyskiwane były przez różne ugrupo
wania opozycyjne do mobilizowania swoich zwolenników i do wystąpień. 

Na ziemiach polskich publiczne i ja\vne obchody rocznic narodowych 
od upadku powstania listopadowego aż do końca lat pięćdziesiątych nie
mal nie występowały. Wyjątki, jak np. w Galicji w 1848 r., pojawiały 
się wówczas, gdy władze państwowe były osłabione. Dopiero przed po
wstaniem styczniowym w zaborze rosyjskim obchody stały się jednym 
z głównych środków do poruszenia społeczeństwa pod względem naro
dowym i przeciw zaborcy. Między 29 XI 1860 i 15 X 1861 r. rocznice 
należały do najważniejszych motywów demonstracji. Większe czy mniej
sze oddźwięki obchodów sięgały daleko poza Królestwo, na terenie po
zostałych zaborów nabierając niekiedy akcentów wymierzonych w rząd 
pruski i austriacki, co wywoływało wrogie reakcje. 

W polityce władz zaborczych wobec wystąpień polskich z okazji 
rocznic narodowych dominowała metoda represji o niej,ednakowym zre
sztą nasileniu. Przeciwstawiano im jedynie obchody dynastyczne, które 
tylko w zaborze rosyjskim przed 1830 r_ mogły znajdować poważniejsze 
odbicie w społeczeństwie polskim. Władze rosyjskie po 1831 r. niekiedy 
odwoływały się do pewnych rocznic związanych z powstaniem, rzecz 
prosta w duchu wymierzonym przeciwko polskim aspiracjom politycz
nym, ale i one rychło z tego zrezygnowały, wracając do szeroką rozbu
dowanego systemu większych i mniejszych „pamiątek" dynastycznych. 
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W okresie nasilenia nastrojów patriotycznych przed powstaniem stycz
niowym te obchody oficjalne zostały wyraźnie przyciszone. 

W ciągu kilkunastu lat po upadku powstania styczniowego obchody 

rocznicowe straciły wiele ze swojego znaczenia. Tradycyjnie pielęgno
wane były na emigracji, teraz nieraz bardziej w Anglii niż we Francji, 
gdzie napotykały większe przeszkody ze strony władz cesarskich. Odgło
sy na ziemiach polskich były słabe, może nawet bardziej ze względu 
na panujące nastroje niż z powodu wrogiej postawy władz. Dla tych 
lat charakterystyczna była fala publikacji towarzysząca setnej rocznicy 
I rozbioru, zawierających nieraz gorzkie rozpamiętywania przeszłości 
i chwili obecnej oraz szukanie wskazań na przyszłość. 

Z rządów rozbiorowych najdalej szły władze rosyjskie, które nie 
tylko uniemożliwiały jakiekolwiek obchody, ale tępiły nawet wzmianki 
o nich. Na terenie pozostałych zaborów konstytucyjność rządów, mimo
wielu w tym zakresie ograniczeń, nie tworzyła nieprzebytych zapór
przed urządzaniem obchodów. W Galicji ponownie pojawiło się zagad
nienie stanowiska władz polskich, tym razem autonomicznych. Czy to ze

względu na Wiedeń, czy pod hasłami „ochotniczej straży pożarnej",
niechętnie odnosiły się one do poruszania społeczeństwa za pomocą
wspomnień przeszłości, ale nie mogły odwoływać się do takich metod
represji, jakich używały obce rządy.

Ponowna wyraźniejsza zmiana nastąpiła na przełomie lat siedemdzie
siątych i osiemdziesiątych. Trzy zwłaszcza wypadki z tych lat zasługują 
na uwagę, a mi�nowicie jubileusz 50-lecia pracy twórczej Kraszewskiego 
co prawda nie mieszczący się ściśle w pojęciu obchodów rocznic naro
dowych, ale o szerokim zasięgu i poważnych reperkusjach (i tak np. 
pod jego wpływem powstała myśl zorganizowania obchodów poświęco
nych rocznicy wiedeńskiej), obchody 50-lecia wybuchu powstania listo
padowego i wreszcie obchody rocznicy Wiednia w 1883 r. Każda z tych 
uroczystości pod wieloma względami posiadała odmienny charakter i wy
woływała różną reakcję ze strony władz. Pierwsza, mimo niewątpliwych 
akcentów narodowych, była w największej mierze „neutralna"; rocznicę 
tę tolerowały nawet władze carskie, choć w Krakowie doszło do sporów 
z gośćmi z Rosji. Druga miała najwyraźniej charakter narodowy, nawet 
przy odżegnywaniu się od myśli o powstaniu była w jakimś stopniu 
kontynuowaniem tradycji walk zbrojnych, a więc i władze galicyjskie 
starały się ją ograniczać. Największe rozmiarami były obchody 200-lecia 
potrzeby wiedeńskiej s. 

Dominującą w nich nutą było nawiązywanie do dawnej Rzeczypospo-

a Solidnie zestawiona bibliografia współczesnych druków, ukazująca więc od

bicie obchodów w publicystyce, wymienia 1472 pozycje; W. Wisłocki, Sobie

sciana. Bibliografia jubileuszowego obchodu dwóchsetnej rocznicy potrzeby wie

deńskiej z r. 1683, Lwów 1884; ogólnie problematyką obchodu zająłem się w: Ob

chody rocznicy ·wieclc,"iskiej w XIX wieku (Sobótka, 1980, nr 1, s. 433 - 439). 
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lit-ej, do jej .świetności, choćby w sohyłkowym okresie. Szczególnie ek�
ponowano na różne sposoby znaczenie i zasługi Polski dla całej Europy 
i dla chrześcijaństwa. Wszystko t<? miało przywracać poczucie własnej 
wartości, tak potrzebne w okresie popowstaniowej prostracji nastrojów. 
Różnorodne znaczenie miał religijny aspekt uroczystości i rocznicy, 
ułatwiał udział hierarchii katolickiej i dotarcie do chłopów, oddziaływał 
także pod innymi względami. 

Kilkadziesiąt lat wcześniej wspomnienie odsieczy nieraz budziło w Ga
licji wrogie odgłosy pod adresem Wiednia wobec jego udziału w rozbio
rach i prowadzenia antypolskiej polityki. W 1883 r. jeżeli dochodziło do 
zadrażnień, to nie z rządem, tym mniej z cesarzem, lecz z liberalnymi 
centralistami wiedeńskimi, którzy w czasie obchodów w stolicy państwa 
spychali Sobieskiego na ostatni plan. 

Inaczej było w zaborze pruskim. Formalnie :rzecz biorąc wspomnienie 
walki orężnej z Turcją ottomai1ską nie po\vinno mieć wiele wspólnego ze 
stosunkami na polskich ziemiach zachodnich w okresie między dogasa
jącym Kulturkampfem, którego skutki antypolskie jeszcze żywo od� 
czuwano, a o kiika lat późniejszym zaostrzeniem polityki wobec Pola
ków. W licznych wypowiedziach prasy polskiej zapewniano, że przy 
organizowaniu obchodów w żadnym razie nie chodzi o agitację, że -
co więcej - ma to być „raczej święto zbratania ludów, choćby różno
plemiennych, w imię idei chrześcijańskiej i cywilizacyjnej" 4, albo że 
obchód „nie ma być bynajmniej jakąś demonstracją, ale jest i będzie 
materialnym wypływem uczuć społeczeństwa" s. Wbrew temu jednak 
nierzadko pojawiały się mniej czy więcej zawoalowane akcenty antynie
mieckie. Podkreślono np., że Sobieski wyratował z niebezpieczeństwa ce
sarza niemieckiego, przy czym władze, nie bez racji, stwierdzały, że 
mniej wprawny w historii czytelnik łatwo może utożsamić ratowanego 
z cesarzem Rzeszy Niemieckiej. Nie brakowało krytyki postawy kufirsta 
brandenburskiego, który w sojuszu z Francją prowadził w 1683 r. poli
tykę sprzyjającą tureckim najezdnikom. Jeszcze wyraźniej formułowano 
stanowisko pisząc, że „pożądliwość obcych" nie tylko odebrała nam wol
ność, ale „sięga nawet po naszą sławę" 6. ,,Wielkopolanin połączył obcho
dy wiedeńskie z protestem przeciw rozbiorom i żądaniem powrotu do 
granic z 1772 r., za co redaktor zapłaci 2-letnim więzieniem 7• 

Te i podobne sformułowania stanowiły jeden z motywów postawy 
władz pruskich. Drugi, w gruncie rzeczy znacznie ważniejszy, gdyż tam
tero służył nieraz bardziej jako pretekst, to fakt rozmiarów i rozpow
szechnienia obchodów. 

4 „Dziennik Poznański'", l'.! IX 1883.

& ,,Kurier Poznański", 8 VIII 1883. 

e „Dziennik Poznański", 12 IX 1883. 

1 H. Sc hu l the s s, Europiiischer Geschichtskalender, 1883, Nordlingen 1884, 

s. 146.
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Spośród skupisk polskich zabór pruski w ciągu poprzednich kilkudzie
sięciu lat cechowało mniejsze niż gdzie indziej poruszanie ludności przez 
obchody rocznic narodowych. Z drugiej strony rozwój społeczeństwa 
polskiego, zwłaszcza przemiany wsi po uwłaszczeniu, tworzyły naturalne 
podłoże pod szerokie rozpowszechnienie wystąpień narodowych, w do
datku trzymających się ram legalności i o aspekcie religijnym. Obcho
dom towarzyszyły różne poczynania o aktualnym znaczeniu, np. w Po
znaniu założono Towarzystwo Czytelń Ludowych na pow. poznański 8, 

w wielu miejscowościach (zwłaszcza na Pomorzu) uchwalono petycje 
o naukę religii w języku polskim 9, a na Górnym śląsku doszło do
pierwszej chyba próby zorganizowania zebrania poświęconego rocznicy
narodowej 10. Tworzyło to dla władz pruskich znacznie większe zagroże
nie niż antyniemieckie sformułowania w broszurach czy artykułach.

Sama biurokracja pruska wahała się między traktowaniem ruchu 
polskiego z punktu widzenia racji państwowej czy nacjonalizmu nie
mieckiego .. Jeżeli w pierwszej połowie stulecia liberałowie niemieccy nie
rzadko brali udział w obchodach polskich, od 1870 r. niemieckie uro
czystości upamiętniające zwycięstwo pod Sedanem we wschodnich pro
wincjach dawały nieraz asumpt do antypolskich wystąpień. W 1872 r. 
polskim rozważaniom nad bilansem stulecia niewoli towarzyszyły nie
mieckie obchody rocznicy opanowania Pomorza Gdańskiego. W 1883 r. 
uroczystościom wiedeńskim w jakimś stopniu przeciwstawiano i obchody 
sedańskie, i rocznicę urodzin Lutra 11. Musiało to wywrzeć wpływ także 
na urzędników, choć prasa polska nie przeciw biurokracji kierowała 
najostrzejszą krytykę. W jakiejś mierze anachroniczne stawały się próby 
konserwatywnych żywiołów polskich odwoływania się do pruskiego po
czucia sprawiedliwości i prawa bez rezygnowania ze swojego polskiego 
charakteru. W czasie obchodów wiedeńskich organ tego kierunku, obli
czony na oddziaływanie na opinię niemiecką, ,,Polnische Correspondenz", 
podkreślał, że urzędnicy z niewi,eloma wyjątkami nastawieni są toleran
cyjnie wobec uroczystości, że poza paroma wy,iątkami urzędy nie sta
wiają przeszkód, że to raczej niektórzy subalterni próbują szkodzić, 
a tylko prasa niemiecka określona została jako puszka Pandory, pełna 
żółci 12

. W ogóle zresztą cała prasa polska częściej krytykowała gazety 
niemieckie ·(szczególnie z Wielkopolski i Pomorza, a poza prowincjami 
polskimi gazety narodowo-liberalne) niż władze 13, 

s Np. ,,Wielkopolanin", 5 IX 1883. 
u Np. ,,Pielgrzym", 30 VIII 1883. 
10 Materiały w: WAP Wrocław, zespół Rejencji Opolskiej, Wydz. I, nr 161. 
11 Por. np. ,,Kurier Poznański", 18 VII i 8 VIII 1883, ,,Gazeta Toruńska", 28 

VIII 1883. 
12 „Polnische Correspondenz", 15 IX 1883, s. 1 - 3, s. 8 -10; z 8 IX, s. 8.
18 Np. ,,Dziennik Poznański", 1 IX 1883, pisał o „istnie semickiej wrzeskliwo

ści" prasy niemieckiej. 
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Choć sprawę obchodów wiedeńskich poruszano w prasie już wcześniej, 

przygotowania rozpoczęły się dopiero w lecie 1883 r. 14 Na zaintereso
wanie władz wpływały zarówno pierwsze objawy działalności polskiej, 
jak oskarżenia nacjonalistycznej prasy niemieckiej. Tworzenie lokalnych 
komitetów mających przygotować obchody przebiegało na ogół bez inter
wencji władz, do wyjątków należał Wągrowiec, gdzie burmistrz, a za 
nim landrat, do którego się odw·ołano, stawili poważniejsze przeszkody 1s.

Władze centralne zainteresowały się obchodami dopiero w drugiej poło
wie sierpnia, gdy wydane zostały także instrukcje ministra spraw we
wnętrznych, Puttkamera 10_ Jako ogólne założenie przyjęto dopuszczanie 
uroczystości w zamkniętych pomieszczeniach, natomiast objęcie zakazem 
wystąpień pod gołym niebem. Stwierdzenia, że nie należy dopuścić do 
kolizji między dwoma narodami, wynikały z mniej czy więcej już fik
cyjnej teorii nadrzędności władz wobec wszystkich grup obywateli. 
W zarządzeniu pojawiło się dalej zdanie, nie pozbawione racji, że pod 
pozorem obchodu narodowego Polakom chodzi w rzeczywistości o de
monstrację polskości. Natomiast wyraźniejszy posmak ulegania nacjona
lizmowi miał inny fragment, w którym Puttkamer zaznaczał, że nie 
należy dopuścić do niczego, co mogłoby obrazić uczucia Niemców; trud
no sobie wyobrazić podobne sformułowanie odnoszące się do obchodów 
niemieckich, a dodać trzeba możliwość różnorodnej interpretacji takiego 
zdania. 

W ówczesnym systemie pruskim postępowanie władz w takich wy
padkach biegło dwoma nurtami. Polegało z jednej strony na bacznym 
śledzeniu wszelkich przejawów aktywności polskiej i szukaniu w niej 
poczynań dających podstawy do wszczęcia postępowania sądowego, 
z drugiej na rozporządzeniach administracyjnych. 

Liczniejsze były przejawy pierwszego nurtu. Akty urzędov,,e 11 pełr? 
są tłumaczeń prasy polskiej, i to sporządzanych ponad zwykłą miarę. 
Poza regularnie wydawanymi w tym czasie w Poznaniu, Toruniu i By
tomiu na użytek wewnętrzny periodycznymi przekładami artykułów 
z polskich czasopism i gazet 1s, które od lipca, a zwłaszcza we wrześniu, 
pełne były artykułów o samej odsieczy wiedeńskiej i o obchodach jej 
rocznicy, także w korespondencji urzędowej nie brak pism w sprawie 

H Jeszcze 7 VII 1883 r. ,,Wielkopolanin" pisał, że mc1ło zrobiono, a 18 VII 
,,Dziennik Poznański", że grozi pozostanie w tyle. 

15 Por. np. ,,Polnische Correspondenz", 28 VII 1883.

1• Pismo Puttkamera do nadprezydenta prowincji poznańskiej z 23 VIII 1883, 
„Niepodległość", t. II, 1933, s. 954 - 956, oraz podobne pismo do nadprezydenta 
Prus Zachodnich z 4 IX 1883, ,vAP Wrocław, ARO, Wydz. J, nr 161. 

17 Materiały zaczerpnięto głównie z Zentrales Staatsarchiv Merseburg, Rep. 
77, Tit. 343 A, nr 122 (cyt. dalej Mers.). 

1s Por. W. Cho j n ac k i, Niemieckie ilumaczenia :: prasy polskiej 1858 - 1958

(Przegląd Zachodni, 1958, t. III, s. 389 - 398). 
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poszczególnych artykułów czy szerzej o ogólnym tomie prasy polskiej. 
Przetłumaczone zostały chyba wszystkie broszury i inne utwory polskie 
(jak broszury Danielewskiego i Chociszewskiego, rozprowadzane w wielu 
tysiącach egzemplarzy w czasie obchodów, czy utwór Ligonia z Górnego 
Śląska). Nie brakowało dokładnego opisywania ilustracji, a także wyda
nej mapy Polski z czasów Sobieskiego 19; jeszcze bardziej interesowano 
się treścią napisów na tablicach umieszczanych głównie na murach ko
ściołów. We wszystkich tych opisach podkreślano co bardziej narodowe 
wypowiedzi polskie, z większą czy mniejszą słusznością doszukiwano się 
intencji ich autorów. Jeżeli można je było uznać za skierowane przeciw 
państwu, starano się to wysunąć na plan pierwszy. Na bliską metę celem 
było uzyskanie podstawy do zaskarżenia piszących o działanie sprzeczne 
z ustawami. Przy ścisłym na ogół trzymaniu się norm prawnych nie 
było to łatwe. Niejednokrotnie też tłumaczenie lub opis tekstu kończyły 
się podobnym sformułowaniem jak pismo prezydenta policji poznańskiej 
do nadprezydenta poznańskiego z 29 VIII 1883 r. w sprawie broszury 
J. Chociszewskiego, Sobieski pod Wiedniem, i J. Danilewskiego, Król

polski ratuje Niemcy i chrześcijaństwo. Po dokładnym streszczeniu obu
prezydent stwierdzał, że „wykroczenia przeciw ustawie prasowej nie
występują w tych drukach" 20. 

Nacisk położony na baczną obserwację obchodów polskich rocznicy 
wiedeńskiej znalazł swój wyraz w dużej liczbie raportów o nich na 
terenie całego zaboru pruskiego. Interesowano się jednak także uroczy
stościami poza granicami Rzeszy, szczególnie zaś centralnymi obchoda
mi w Krakowie. Policja pruska wysłała tam swojego agenta, mającego 
za zadanie donieść dokładnie o przebiegu wypadków i o panujących na
strojach 21. Nie jedyny to wypadek zainteresowania władz pruskich ru
chem polskim w innych państwach, później przybierze ono rozmiary 
znacznie większe 22; niemniej świadczyło to o znaczeniu, jakie przywią
zywano do reakcji społeczeństwa polskiego na rocznicę. 

Ten nurt działalności władz opierał się w większym stopniu na pru
skiej racji państwowej niż na przesłankach nacjonalistycznych. Znajdo
wało to swój wyraz także w wielu raportach o przebiegu obchodów ku 
czci odsieczy wiedeńskiej. Rzadko trafiły się w nich zdania, że celem 
działalności polskiej jest walka z niemczyzną, jak to się stało nagmin-

1� Por. np. tajne pismo prezydenta policji poznańskiej do prP.zydenta rejencji 
z 9 IX 1883, Mers., k. 59 - 60. 

to Mers., k. 22 - 28.
�1 Materiały dotyczące misji kpt. policji Zernickiego do Krakowa, Mers., k. I,

100 nn. Także z Zurychu inny agent przysłał raport o tamtejszym obchodzie, 

tamże, k. 76. 
11 Por. np. A. Ga I os, Policja pruska a Polonia amerykańska (Sobótka, 1979, 

nr 1, s. 107 - 111); te n że, Z dziejów antypolskiej działalności policji pruskiej

(Polska-Niemcy-Europa, Poznań 1977, s. 239 - 249). 
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nym zwyczajem ćwierć wieku później. Dominowała informacja dla władz 
wyższych o charakterze i rozmiarach wystąpień polskich, a mniej było 
sądów pejoratywnych. Przykładem podobnych raportów było sprawozda
nie wspomnianego Zernickiego z Krakowa, piszącego o porządku i pa
triotycznym nastroju, a w dużej mierze także obszerne sprawozdanie 
prezydenta policji poznańskiej dla nadprezydenta poznańskiego z 13 IX 
1883 r. o uroczystościach w Poznaniu. Autor tego sprawozdania również 
wspomina o porządku i spokoju 23_ Nie brakło jednak i raportów o zgoła 
odmiennym tonie, należały do nich zwłaszcza sprawozdania znanego age,1-
ta policji w Toruniu, Rexa, opisującego uroczystości na Pomorzu 24• 

O założeniach władz pruskich świadczyć może poufna rozmowa, jaką 
przeprowadził przed obchodem jubileuszu wiedeńskiego prezydent po
licji poznańskiej z przewodniczącym prowincjonalnego komitetu obcho
�owego, redaktorem „Dziennika Poznańskiego" F. Dobrowolskim, i z dwo
ma członkami tegoż komitetu, redaktorem „Kuriera Poznańskiego" ks. 
Kanteckim i Julianem Bukowieckim. Według jego własnych słów miał 
im oświadczyć, że „dochód j2ko uro::zystość historycznej p?.miątki nie 
napotka, oczywiście, żadnych przeszkód, ale że w żadnym wypadku nie 
może na zewnątrz przybierać takiego demonstracyjnie agitatorskiego 
charakteru, który obrażałby uczucia ludności niemieckiej i przez to pro
wadził do starć między dwoma narodami. Dlatego nie będę tolerował 
żadnych zebrań ludowych pod gołym niebem, publicznych pochodów, 
demonstracji publiczności w czasie przedstawień teatralnych, wywiesza
nia emblematów o narodowym charakterze polskim. Celowo i starannie 
unikałem przy tym - choć ks. Kantecki próbował właśnie w tym punk
cie mnie wybadać - sprowokowania mnie do wyjaśnienia, czy ze strony 
waszej ekscelencji [tzn. nadprezydenta prowincji pozn.] i z Berlina 
udzielone zostały jakiekolwiek dyrektywy odnoszące się do traktowania 
tej sprawy, co niepotrzebnie przydałoby obchodowi znaczenia i zrobiłoby 
mu wśród ludności polskiej pożądaną reklamę" 2s. Rozmówcy mieli obie
cać utrzymywanie poważnego charakteru obchodu i unikanie wszelkich 
demonstracji obrażających niemieckie poczucie narodowe. 

W tych i w innych wypowiedziach widoczne są próby utrzymania 
władzy na pozycji czynnika nadrzędnego w stosunku do obu grup naro
dowych. Nie przeszkodziło to zresztą zmobilizowaniu w Poznaniu policji 
(która jednak miała zachowywać się jak najmniej ostentacyjnie), wzmoc
nionej nawet rezerwą w postaci oddziałów wojskowych, oraz przygoto
waniu miejsc w aresztach. 

Gdy chodzi o pociągnięcia bardziej represyjne, celem władz stało się 
niedopuszczenie do udziału w obchodach niektórych grup społeczeństwa. 

ts Mers., k. 183 - 192. 

tł Mers., k. 3 - 4, 130 - 138, 179 - 180. 

�5 Mers., k. 183 - 184. 
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Wyraźnym ograniczeniem był zakaz udziału urzędników i innych kate
gorii ludzi zależnych od władz, co udało się w dużym stopniu przepro
wadzić 26, oraz dzieci szkolnych i młodzieży. W tym ostatnim wypadku 
można było zapobiec udziałowi zwartych grup pod kierunkiem nauczy
cieli, ale nie pojawieniu się dzieci szkolnych na uroczystościach w dzień 
powszedni po południu, jak zaznaczał niejeden z raportów 21. Najmniej 
precyzyjne określenie dotyczyło zakazu publicznych wystąpień. Z tego 
też powodu dochodziło w różnych miejscowościach do zakazów np. po
chodów, co wywoływało skargi organizatorów, przesyłane do wyższych 
instancji z wątpliwymi na ogół wynikami. Władze wyższe, aż do ministra 
spraw wewnętrznych, czy to dlatego, że nie chciały zmieniać postano
wień niższych instancji, czy kierując się tendencją do zaostrzenia poli
tyki wobec Polaków, na skargi odpowiadały przeważnie odmownie albo 
sprawę przewlekały tak, że nawet pozytywne rozstrzygnięcie traciło 
znaczenie 28. 

Chyba w sposób najbardziej zdecydowany władze wystąpiły prze
ciwko umieszczaniu tablic upamiętniających obchody. Sprawą tą intere
sowały się jeszcze długo po rocznicy, aż do pierwszych miesięcy 1884 r. 2s 

Wychodziły z założenia, że pozostawienie trwałych pamiątek po obcho
dach, i to w miejscach tak ważnych, jak kościoły, wywrze znaczne wra
żenie na chłopach. Polski obchód narodowy nabierałby w mniemaniu 
władz jakby cech oficjalności. Szukały więc różnych sposobów usunięcia 
tablic {np. przez nacisk na zarządy i patronów kościołów, zwłaszcza 
w wypadkach, gdy w wyniku Kulturkampfu parafie nie miały probo
szczów). Cofały się tylko w wypadku, gdy istniały o�awy, że interwencja 
wywoła wrogie odruchy lub wręcz starcia ludności z żandarmami. Wed
ług opinii władz udało się im usunąć wszystkie tablice umieszczone na 
zewnętrznych ścianach świątyń, w większości wypadków także wewnątrz 
nich, choć nieraz natrafiano na różnorodne formy oporu. 

Zdaniem nadprezydenta Prus Zachodnich biurokracja pruska prze-

u Zdarzały się wypadki, że Polacy piastujący pewne funkcje otrzymywali po

lecenie nadzorowania obchodów i sporządzania raportów; na ogół rezygnowali oni 

ze swoich stanowisk. Po obchodach władze wymieniały ludzi, z którymi należy 
zerwać kontakty ze względu na udział w obchodach. 

21 Zdarzały się także wypadki udziału nauczycieli w obchodach (por. np. raport
prezydenta policji poznańskiej do nadprezydenta z 6 XI 1883, Mers., k. 218). 
Zakaz dotyczył szkół wszystkich stopni, pisała o tym sporo prasa polska por. np. 

,,Dziennik Poznański" z 4 IX 1883; Kurier Poznański z 5, 6 i 8 IX 1883. 
28 Sporo przykładów podobnych wypadków przytaczają zarówno akty (por.

np. Mers., k. 12 - 13, 37, 39, 215 - 217) jak prasa (,,Kurier Poznański", 8 i 18 IX, 

22 X 1883). Zakazy dotyczyły najczęściej przedstawień teatralnych i zebrań, na 

których przewidziane były odczyty, a także pochodów, zwłaszcza z udziałem or

kiestry. Postępowanie władz nie wszędzie było zresztą jednakowe. 
29 Materiały w Mers., k. 30 - 33, 116 - 117, 154- 155, 172, 213, 219; sporo pisała

o tym prasa polska, i to nawet w Galicji.
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strzegała zarządzeń ministerialnych z końca sierpnia i z początku września 
1883 r. 30 Nie było to całkowicie ścisłe, a i same zarządzenia nie były 
precyzyjne we wszystkich sformułowaniach. Stąd pewne różnice w za
chowaniu władz w różnych ośrodkach. Najostrzejsze kroki podjął prezy
dent rejencji bydgoskiej, Tiedemann, znany w historiografii ze swojego 
udziału w kilka lat później w przygotowaniu ustawy kolonizacyjnej 31, 

oraz landrat wągrowiecki Unruh. 
Tiedemann już wcześniej występował przeciwko ruchowi polskiemu 

w sposób dalej id.-1cy niż władze rejencji poznańskiej, a nawet cn!ej 
prowincji. Przykładem może być jego okólnik z 19 II 1883 :r., zwrócony 
przeciwko polskim zwicp�lrnm, szczególnie zaś przeciw amatorskim przed
stawieniom teatralnym, uznający, ie organizacje zajmujące się ruchem 
amatorskim winny być uznawane za polityczne, a więc podlegać kontroli 
policji 32. Stanowisko ,vobec obchodów wiedeńskich, zwłaszcza ponownie 
wobec przedstawień teatralnych, charakteryzuje telegram Tiedemanna 
do ministra spraw wewnętrznych z 5 IX 1883 r., w którym pisał on: 
„Jeśli coś nadaje się do rozbudzania fanatyzmu narodowego i przez to 
wzmagania i pogłębiania ruchu narodowego, są to bez wątpienia przed
stawienia teatralne, w trakcie których przedstawiając fakty z przeszłości 
apeluje się do namiętności narodowych widzów. Żaden, nawet wybitny, 
mówca nie oddziała w podobny sposób na tak znaczną masę, jak nawet 
średniej klasy aktor, który potrafi używać haseł i point, obliczonych na 
patriotyczne podniecenie umysłów" sa. 

O roli landrata (na mniejszą skalę także burmistrza) Wągrowca pisała 
sporo ówczesna prasa polska, uznając jego postawę za odbiegającą od 
norm przyjętych przez całą administrację 34. Pociągnięciem Unruha, któ
re wzbudziło największą kontrowersję (dodać zresztą trzeba, że wystę
pował on także w innych sprawach. np. był najgorliwszym zwolenni
kiem usuwania tablic 35), było ogłoszenie w lokalnym organie urzędo
wym, i to w numerze poświęconym rocznicy bitwy pod Sadową, choć 
wydanym w parę dni później, odezwy do ludności. W niej zaś, obok wielu 
innych sformułowań, jak wezwanie do spokojnego przebiegu obchodów 
wiedeńskich i unikania wszystkiego, co mogłoby spowodować obrażenie 
ludności niemieckiej, znajdował się znamienny passus: ,,Także polska 

30 Pismo do ministra spraw wewn. z 31 X 1883, Mers., k. 215 - 216. 
s1 O stanowisku Tiedemanna por. Mers., k. 9 - 10, 11, 14 - 16, 18, 20, 34 - 35.

s2 Mers., k. 14 - 16; o poprzednich zarządzeniach z 1875 i 1879 r. por. ,,Kurier 

Poznański" 5 IX 1883. 

u Mers., k. 9 - 10. 
H Obok prasy poznańskiej (por. np. ,,Kurier Poznański" z 8, 15 i 25 IX 1883, 

„Polnische Corrcspondenz" z 8 IX 1883) o Unruhu pisała także prasa galicyjska 

(np . .,Nowa Reforma" z 10 VII 1883); wspomina o nim literatura, np. H. K. Ro
se n t hal, German and Pole, Gainsville 1976, s. 49; z aktów por. Mers., k. 49 - 51, 
88, 158 - 163, 165 - 171, 174 - 178. 

n Por. raport do prezydenta rejencji bydgoskiej z 6 IX 1883, Mers., k. 175 - 178. 



Władze pruskie wobec rocznicy wiedeńskiej 271 �----------------+----- -+ ----

część ludności nie zna i nie będzie znała dumy innego rodzaju, jak 
wynikającej z przynależności do potężnego państwa pruskiego i do Rze
szy Niemieckiej, dumy z tego, że Polacy są też świadkami i poddanymi 
naszego wielkiego i bohaterskiego cesarza, którego chwała i świetność 
zasłania niepowrotnie minioną przeszłość" 36

. Połączenie argumentacji 
nacjonalistycznej, symbolizowanej przez Sedan, z pruskopaństwową wy
stępowało tutaj na pełną skalę. 

Działalność Unruha, a zwłaszcza odezwa wywołała gwałtowne pro
testy polskie 31, uznano ją bowiem za zamach na pozycje ludności pol
skiej, tradycyjnie uzasadniane deklaracją królewską z 1815 r. Ciągnąca 
się jeszcze przez parę miesięcy korespondencja nie dała jednak żadnych 
rezultatów. Unruh poparty został przez Tiedemanna i w takiej sytuacji 
trudno się było spodziewać, aby władze berlińskie dezawuowały Wyso
kiego urzędnika lokalnego 3B. Cała' sprawa pokazywała, że możliwości 
traktowania przez umiarkowane żywioły polskie (do takich należeli Po
lacy podpisani na skargach) monarchii pruskiej jako nie mającej cha
rakteru nacjonalistycznoniemieckiego nie mogą liczyć na żadne rezul
taty. 

O takim stanie rzeczy świadczyły też liczne pisma przedstawicieli 
władz pruskich po obchodzie poświęconym Sobieskiemu 39. We wszyst
kich dominuje przeświadczenie, że obchód spowodował wzrost ruchu 
polskiego (nawet jeśli np. z rejencji kwidzyńskiej donoszono, że taki cel 
osiągnięty został tylko częściowo), że Polacy stają się coraz bardziej 
niebezpieczni i bezczelni, rozszerzają teren swojej działalności (odnosiło 
się to zwłaszcza do Pomorza, bo obchód, urządzony przez S. Przyniczyń
skiego w Bytomiu, był niewielki), a stąd wyciągano czasami wniosek, iż 
potrzebne jest zaostrzenie polityki władz wobec ludności polskiej. 

Obchód w 1883 r. był pierwszym na wielką skalę obchodem roczni
cowym polskim, z którym zetknęły się władze pruskie (uroczystości z li
stopada 1880 r. były skromne). W 1861 r. obchody można było uznać 
za nielegalne, teraz organizatorzy polscy starali się w pełni wyzyskać 
możliwości legalnego działania, jakie dawało ustawodawstwo. W walce 
z tym władze skutecznie zaangażowały aparat policyjny do śledzenia, 
nierzadko słusznie odgadywały intencje, natomiast możliwości represyjne 
były ograniczone i tylko w niewielkiej mierze mogły zmniejszyć efekty 
obchodów w postaci wzrostu nastrojów narodowych. Motywując swoje 
stanowisko wahano się między racjami państwa a hasłami nacjonalistycz
nymi, niekiedy Wiedniowi przeciwstawiano Sedan. 

18 Mers., k. 51.
a1 „Kurier Poznański", 25 IX 1883; Mers., k. 89 - 91, 165-166. 
aa Minister spraw wewnętrznych w piśmie do Dziembowskiego, głównego in

terpelanta, z 13 II 1884 r. zgadzał się całkowicie ze stanowiskiem Tiedemanna 
Mers., k. 170. 

a� Por. np. Mers., k. 95, 139 - 146, 150 - 151, 262.

S -- Sobótka 2/81 
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DIE PREUSSISCHEN BEHORDEN 

GEGENOBER DEN WIEN-JUBILXEN IM JAHRE 1883 

Der Artikel entstand am Rande der Forschungen i.iber die Rolle von nationalen 

Gedenktage auf polnischen Gebieten im 19. Jh. Das Verhaltnis der Annexionsmachte 

zu diesen Gedenkfeiern unterlag im Verlauf des Jahrhunderts mannigfaltigen Ve

ri:inderungen. In der Zeit der Intensivierung der Rolle von Feierlichkeitten zu Ende 

der 70er und zu Beginn der 80er Jahre schlossen die russischen Behórden jegliche 

polnische Kundgebungen aus. In Galizien hemmten die polnischen autonomischen 

Behorden die Veranstaltung von Jubilaen, die an die Traditionen des bewaffneten 

Kampfes anknupften; von drastischen Massnahmen war jedoch keine Rede. 

Im preussisc:hen :'-nnexionsgebiet war .;:ne Politik wie in Russland nicht 

moglich. Aufgrund von Presse und Archivmaterial kann man einige wesentliche 

Merkmale in der Haltung der preussischen Behorden aufzeigen. Die Behorden 

waren sich des nationalen Charakters solcher Feiern bewusst und sie befilrchte

ten, dass diese Veranstaltungen zur Vertiefung und territorialer Ausweitung der 

polnischen Bewegung beitragen werden. Mit Hilfe der Polizei gewann man ein 

verhaltnismassig genaues Bild der Feierlichkeiten. Gegenilber den von den Polen 

angewandten legalen Methoden konnten Repressalien nur in bestimmten Fallen 

eingesetzt werden, deshalb ergaben die Versuche, die Wirksamkeit der Feierlich

keiten zu vermindern, nur begrenzte Erfolge. In den schriftlichen Motivierungen 

der Behorden mischten sich Argumente, die sich aus der preussischen Staats

raison ergaben, mit Losungen nationalistischen Charakters. 




