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POLONIA LIPSKA WOBEC SETNEJ ROCZNICY ZGONU
KS. J. PONIATOWSKIEGO
Już w 1898 r. na polach Probstheide rozpoczęto prace nad pomnikiem
upamiętniającym stoczoną w 1813 r. pod Lipskiem bitwę narodów. Pro
jektowany przez Brunona Schnitza, a wznoszony przez architekta Cle
mensa Thieme (przy współudziale rzeźbiarzy Christiana Behrensa i Franza
Metznera), monument przybrał kształt wysokiej na 91 m granitowej
piramidy. Jego odsłonięcie miało być nie tylko oznaką czci dla poległych
żołnierzy, ale także symbolem siły i świetności zjednoczonej Rzeszy 1•
Akt ten przewidywano na dzień 18 X 1913 r., a więc w setną rocznicę
gigantycznych zmagań wojsk sprzymierzonych z armią Napoleona.
Obiekt w Probstheide nie był wszakże pierwszym i jedynym świa
dectwem tego historycznego wydarzenia. Jeszcze w 1863 r., a zatem
w pięćdziesiąt lat po bitwie, dr Theodor Apel poumieszczał w punktach
zajmowanych przez poszczególne armie i dywizje kamienie oraz skrom
ne pomniczki z okolicznościowymi na nich napisami. Do dziś stoją: na
Nord Platz, nie opodal dawnego folwarku Pfaffendorf, w którego gru
zach uparcie broniła się dywizja gen. Henryka Dąbrowskiego, oraz w Do
litz, miejscu działań korpusu ks. Józefa Poniatowskiego, granitowe po
stumenty utrwalające pamięć o tych dowódcach i ich żołnierzach 2•
Naczelny wódz Wojska Polskiego posiadał w Lipsku jeszcze dwa inne
znaki potwierdzające jego związki z tym miastem. Jeden z nich ufun
dował w 1814 r. Reichenbach, w ogrodzie na brzegu Elstery, w miejscu,
z którego czterokrotnie ranny, wykrwawiony ks. Poniatowski runął
w odmęt rzeki. Z czasem ta niewielka, z odpowiednią inskrypcją bryła
piaskowca, została otoczona przez wybudowane w tamtej okolicy czyn
szowe kamienice. Zapomniana i zaniedbana przetrwała (chyba właśnie
dlatego) do naszych czasów 3•
1 :vr. E s c h n c r, Leipziges Denkmaler, Denksteine und Gecldchnistafeln, Leip
zig 1910; Leipzig 1913, Leipzig 1953, s. 165-190.
2 Tamże; Album der Volkerschlacht bei Leipzig und andere Schlachtdenkmate
der Umgegencl, Borna 1864.
3 Ten najstarszy pomnik ks. J. Poniatmvskicgo przeniesiony po wojnie na
miejsce dawnego sarkofagu W,i'\volal sporo zamieszania; oba obiekty czQsto są
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Bardziej znaną pamiątką po ks. Poniatowskim był ustawiony w 1834 r.
staraniem żołnierzy powstania listopadowego, przy ul. Lessinga, na te
renie szkoły - Ratsfreischule, wielokrotnie reprodukowany i zamiesz
czany w czasopismach oraz książkach sarkofag, cel corocznych pielgrzy
mek miejscowej Polonii 4.
Wobec zbliżającego się terminu odsłonięcia monumentu w Probstheide
władze miejskie Lipska przystąpiły do odnowienia także istniejących
już, odnoszących się do bitwy narodów obiektów. Akcją tą objęto rów
nież pomnik ks. Poniatowskiego. Ponieważ napisy na cokole były już
zatarte, przeto kierujący renowacją inspektor budownictwa Kunde, zwró
cił się do osiadłego w Lipsku slawisty dra Henryka Ułaszyna z prośbą
o ustalenie ich poprawnego brzmienia. Okazało się, że data urodzenia
ks. Poniatowskiego: 6 V 1761 r. jest błędna, albowiem rzeczywistą była
7 V 1763 r. Ułaszyn uważał jednak, iż transkrypcji tej nie należy zmie
niać, lecz zachować w pierwotnej formie. Jednocześnie Kunde zaznajo
mił Ułaszyna z pochodzą,cymi z 1886 r. planami przebudowy S?Tkofagu.
Według ich założeń cokół winien być obwiedziony „kolumnową galerią",
za nim zaś miała się wznosić półkolista ozdobna ściana. Brano także
pod uwagę przeniesienie i ustawienie pod nią „kamienia pamięci" z po
sesji niegdyś Reichenbacha, a wówczas już Wilhelma Gerhardta. Ze swej
strony Kunde dodawał konieczność wymiany górnej części pomnika, któ
ra wykonana z cegieł coraz widoczniej ulegała zniszczeniu s.
Dnia 18 X 1910 r. władze municypalne i społeczeństwo Lipska urzą
dziły pochód w wielkim stylu poprzez ulice miasta, stanowiący niejako
generalną próbę tego, co miało nastąpić jesienią 1913 r. Również Polacy
zaznaczyli wtedy swą obecność. Ruszyli korporacjami - a było ich
w Lipsku kilka - pod pomnik ks. J. Poniatowskiego w celu złożenia
tam wieńców, które zdobiły szarfy o narodowych barwach. Do zebra
nych rodaków przemówił Władysław Walicki, przypominając im dni
chwały i klęski polskiego oręża, żołnierski honor naczelnego wodza i jego
tragiczny zgon 6.
Oczywiście setną rocznict� tego wydarzenia lipska Polonia była goto
wa uczcić w sposób- jeszcze bardziej widoczny. Już 23 II 1913 r. Broni
sław Lipski polemizował w miejscowej gazecie z projektem ufundowa
nia nowego pomnika ku czci ks. Poniatowskiego. Proponował natomiast
utożsamiane zarówno w polskiej, jak i w niemieckiej literaturze. Ich opis podał
B. L. Ka I i n a [B. Londytiski], Lipsk i jego pamiqtki, Poznati 1910, s. 25-31.
O tradycjach ks. J. Poniatowskiegó w Lipsku wspomina Historia wychodźstwa
polskiego w Niemczech, red. M. Plończak, Pozna{1 [1936], s. 52-54; por. również
I\!. Ci c ś 1 a, Pomnik ks. Józefa w Lipsku (Iviówią wieki. 1969, nr 5).
4 Ka 1 i n a, o)). cit., s. 28-31.
6 Archiwum PAN w \Varsz,nvic, syg. III-162 (j. 238), k. 37 i 39, H. U łaszy n,
Dziennik III. 1909-1914 (Epoka lipska 2).
s Obchód w Lipsku (Dziennik Poznaóski, 1910, nr 249).
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nabyć bądź wybudować w Lipsku „Dom Polski", który stałby się sie
dzibą polonijnych organizacji oraz przystanią dla sezonowej emigracji.
Dom ów nosiłby imię księcia i w ten sposób utrwalał i rozpowszechniał
postać narodowego bohatera pośród prostego ludu 7•
Jednakże wyłoniony z Komisji Towarzystw dnia -18 IV 1913 r. Ko
mitet obchodu setnej rocznicy zgonu ks. J. Poniatowskiego nie ustosun
kował się do tych sugestii, choć na wniosek studenta Stanisława Jar
kowskiego był skłonny wydać pocztówki z widokami polskich pamiątek
w Lipsku, a uzyskany z ich sprzedaży fundusz przekaza.ć na „Dom Pol
ski". Na czele Komitetu chciano postawić dra Ułaszyna. W związku
z tym w jego „Dzienniku" czytamy: ,,Prezesury nie mogłem przyjąć
z powodu zbliżającego się mego wyjazdu na Ukrainę oraz albowiem
w Komitecie są Brejski i Wujek". Wiązało się to z tzw. sprawą Wejnera,
który ze swych skromnych oszczędności przez dłuższy czas, na zasadzie
pożyczki, finansował wydatki Towarzystwa św. Stanisława. Działało ono
pod patronatem rzutkiego organizatora życia religijnego polskiej emi
gracji, wikarego parafii św. Trójcy, ks. Stanisława Witkowskiego; kiedy
Wejner zażądał zwrotu pieniędzy, patron „Towarzyst,va" ,,umył ręce"
i odmówił ingerowania w tę kwestię. Doszło do sądu honorowego, przed
który wezwano ks. Witkowskiego. W czasie posiedzenia tego organu po
wstała z kolei kontrowersja między redaktorem ultramontańskiej „Ga
zety Lipskiej" Antonim Brejskim i katolickim działaczem Ignacym Wuj
kiem a Ułaszynem. Stąd opory uczonego, owo uchylanie się od prze
wodnictwa w Komitecie Obchodowym. Kiedy jednak spór powaśnionych
stron w imię wyższych celów został zażegnany, Ułaszyn prezesurę przy
jął 8• Poczynania jego wspierali dwaj zastępcy - popularny pośród lip
skiej Polonii wielokrotny prezes Towarzystwa Przemysłowców Polskich,
krawiec Jan Glubka, oraz społecznik, członek PPS, Jan Stańczyk; na
sekretarzy powołano: S. Jarkowskiego (z czasem trwale związanego
z Akademią Nauk Politycznych w Warsza,vie) oraz Jadwigę Gulińską,
literatkę i działaczkę PPS; skarbnikiem został W. Walicki, jego zastępcą
Stanisław Rądlewski; w charakterze członków do Komitetu weszli
A. Brejski i I. Wujek!>.
Komitet zbierał się kilkakrotnie. Po naradach ustalił następujący
program uroczystości: 1. Kantata; 2. Odsłonięcie odnowionego pomnika;
3. Przemówienie; 4. Złożenie kwiatów u stóp pomnika; 5. Wieniec pieśni
polskich, patriotycznych; 6. Marsz z kapelą; 7. - Wieczorne uroczyste
przedstawienie. Jednakże przygotowania szły opornie, Komitet bowiem
nadal rozsadzały nieporozumienia i wzajemne anse. Zaniepokoiło to lip7 B. Lipsk i, Jak czcić pami<:ć ks. J. Poniatowskieg:i (Gazeta Lipska, 1913,
nr 24).
8 U łaszy n, op. cit., k. 229.
9 Biblioteka Publicma im. E. Raczyóskicgo w Poznaniu, ms. syg. 3985)II, Pa
piery H. Ulaszyna: Protokół z zebrania Komitetu Obchodowego.
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ską Polonię, ponieważ termin rocznicy zbliżał się, a rezultatów pracy
reprezentacyjnego organu nie było widać. W końcu dano temu wyraz
w publikacji pt. Obchód ks. J. Poniatowskiego, zamieszczonej w „Gazecie
Lipskiej". Anonimowy autor (czy nie sam Brejski?) stwierdzał, iż ciągle
się mówi o uczczeniu narodowego bohatera, ale faktycznie nic realnego
się nie robi. A najwyższa pora, aby Komitet zabrał się energiczniej do
pracy, jako że termin uroczystości zbliża się coraz bardziej 10.
Tymczasem sprawę rocznicy bitwy pod Lipskiem, udziału w niej
Polskiego Wojska i śmierci jego wodza rozpropagowano w całym kraju
oraz na emigracji 11• W prasie ukazywały się okazjonalne artykuły, szcze
gólnie często w „Gazecie Lipskiej", a w ślad za nią w „Dzienniku Po
znańskim", ,,Dzienniku Berlińskim" oraz innych czasopismach polskich l:?.
W tej sytuacji lipski Komitet uznał za stosowne poinformować ogół
o przygotowaniach, wyrażając przekonanie, że manifestacja w Lipsku
wypadnie należycie, tak jak tego wymaga wzniosła i niecodzienna oka
zja. Ustalony przez nią program przesłano do zatwierdzenia policji, która
notabene nigdy dotąd do spraw miejscowej Polonii nie podchodziła zbyt
rygorystycznie. Ale tym razem wynikły kłopoty. Dnia 19 V 1913 r. został
wezwany na przesłuchanie polonijny działacz Ludwik Haydrich. Wypy
tywano go, czy dr Ułaszyn uczęszcza na zebrania ziomkowskich towa
rzystw, jakie miewa odczyty i czy należy do Komitetu Obchodowego 13•
Nastę pnie prezydium policji zażądało tekstów pn:emówień, deklamacji
i pieśni. Po zapoznaniu się z nimi odmówiło zezwolenia na ich wygło
szenie, godząc się tylko na milczące złożenie wieńców pod sarkofagiem
Poniatowskiego. Zastrzeżono przy tym, że może się to odbywać wyłącz
nie małymi grupami, a nie jednolitym, o manifestacyjnym charakterze
pochodem 14_
Obchód ks. J. P:miatowskiego w Lipsku (Gazeta Lipska, 1913, nr 124).
Centralny komitet dla uczczenia ks. Pon:at(m·skicgo po·i:ohmo w Krakowie;
por. Ku czci ks. Józefa (Dzienn;k Poznai·iski, 1913, nr 232); Odezwa (tamże, 1913,
nr 233); Rocznica śmierci ks. Józefa (tamże, 1913, nr 238).
12 Z artykułów ukazujących sil; ,v czasopismach warto odnotować opubliko
\vane w „Gazecie Lipskiej"; O JJJmnik ks. J. Poniatowskiego w Lipsku (1912,
10

11

nr 123); Poznajemy pamiątki przeszłości (912 nr 123); Pamiątki pJ ks. J. Ponia
towskim (1913, nr 90); Ksiqię Józef (1913, nr 94); Ku uczczrniH setnej rocznicy
(1913, nr 109); Ks. J. Poniatou;ski (rec. k�iq::ki Sz . .1skenazego) (1913, nr 115); Ku
uczczeniu setnej rocznicy (materia();) (913, nr 116). ,,Gazeta Lipska" drukowała

ró\vnież kilka wierszy związanych z postacią ks. Poniatowskiego, nutorstwa Niem
i Gulińskiej.
13 U łaszy n, op. cit., k. 232. \V marcu 1913 r. Ministerstwo Oś·.viaty rządu
saskiego zastanawiało sic;, czy nic wydalić UJ;:iszyna z Lipska jako .. �1c':1żliwcgo
cudzoziemca"; por. Pat1sh\·011·c Arch;wum (SlaatsnrchiY) w Drc;";:·,:e, :,'Ii,�ist:rium f(i;:
Volksbi!6ung 1832-1913, Nr 10047 k. 44, pir.mo Królewskiego Saskiego Ministerstwa
Spraw Wcwnc;trznych, z dn. 15 III 1913 r.
11 Uroczysty obchód publiczny w Lipsku (Dziennik Poz11at1ski, 1913, nr 239).
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To nieprzychylne stanowisko było wyrazem narastającej od dłuższego
czasu w Lipsku niechęci wobec Polaków. Szczególnie celowały w szerze
niu tego nastroju „Leipziger Neueste Nachrichten", które raz po raz udo
st�pniały swe szpalty dla antypolskich wystąpień, urabiając nimi „praw
dzi\vie niemiecki" sposób myślenia czytelników w kwestii polskiej. Dnia
17 V 1913 r. wydrukowały prośbę anonimowego korespondenta skiero
waną do rady miejskiej, aby ta zmieniła nazwę „Poniatowskistrasse" na
bardziej swojską, odpowiadającą narodowym uczuciom mieszkańców Lip
ska 1.;_ Następnie ukazał siq w nich artykuł o polonijnych przygotowa
niach do setnej rocznicy bitwy narodów. Powołując się na „Gońca Wiel
kopolskiego" niemiecka gazeta wyrażała niezadowolenie, iż miejscowa
emigracja znosi się z Komitetem Krakowskim, że pragnie dla utrwalenia
pamięci Poniatowskiego zbudować nad Elsterą „Dom Polski" jego imie
nia 10. Im bliższy był termin odsłonięcia monumentu w Probstheidc, tym
ostrzejszy stawał siq ton „Leipziger Neuestc Nachrichtcn". W sierpniu
ogłosiły list czytelnika protestującego przeci\V polskim obchod::im. Czyż
by w teutońskim Lipsku było to możliwe? - zapytywał ów gorliwiec.
Nie dość, że mamy tu pomnik Poniatowskiego, zawsze ozdobiony świe
żymi kwiatami, to jeszcze obcy przybysze chcą zorganiZO\vać na ulicach
naszego miasta demonstracyjny pochód. Poniatowski - dodawał - nie
był znów tak nadzwyczajnq postacią, jak to wszystkim wmawiają jego
rodacy. Napoleon go lekceważył i nigdy nie traktował poważnie. Śmierć
księcia bynajmniej nie była bohaterska; przedwcześnie opuścił swe sta
nowisko i uchodząc z pola walki zginął niesławną śmier<:ią w ucieczce.
Niestety - ubolewał autor tej cpisbły - w niemieckich podrqcznikach
i utworach beletrystycznych wciąż przeclsta,via :sit; g0 jako wzór żoł
nierskich cnót 11.
Nie zabrakło jednak pośród lipskiego społeczeństwa postaw wrqcz
przeciwnych, dalekich od nacjonalistycznej megalomanii i ksen::ifobii.
\V czasie obrad nad programem uroczystości zwiqwnych z odsłoni<�ciem
obiektu w Probsthcide w radzk miejskiej doszło do scen gorszących
,,patriotów". Socjaliści bowiem ostro zapr0tcstowali przeciw wykorzysty
waniu setnej rocznicy bitwy narodóvv' d:i wzniecania imperialistycznych
i pangermańskich nastrojów. Zapowiedzieli przy tym zwołanie na te
renie Lipska pięciu wieców op:mujących wobec fałszowania historii Nie
miec, przeciw apoteozie rzezi narodów pod murami miasta 1 s.
Natomiast jeżeli chodzi o polonijny Komitet Obchodov,1y, to w dia
riuszu Ułaszyna pod datą 26 IX 1913 r. znajdujemy nastc;pu.i4cą nois Poniatowskistrasse (Lcipziger N'cuestc N'achricMen, 1913, nr 128); przedruk:
Lipska", 1913, nr 58.
10 Nic udało sic; dottzeć do tego numeru „Le'pz:gcr Ncuestc Nachricllten"; wia
dorn,)�Ć jest oparb na przedruku w: ,,Gazeta Lipska", 1913, nr 90.
11 Tamże, 1913, nr 97.
is Uroczystości l1pskie (Dzien:1ik Pozna11ski, 1913, nr 2-łl).
,,Ga:>:cta
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tatkę: ,,A oto i kłopoty z obchodem Poniatowskiego; wszyscy zaproszeni
odmawiają; musieliśmy na własnych poprzestać siłach; i to przeważnie
robotniczych, bo studenci zawiedli, zresztą nie ma ich jeszcze: A oto
wczoraj nowy kłopot: policja zakazała nam publicznego obchodu. Może
i tym lepiej: zrobimy cały szereg [imprez] we wszystkich stowarzysze
niach, z czego będzie daleko większa korzyść ideowa" 19.
Słowa te zostały uzupełnione 11 paździer-nika nowym zapisem: ,,Wo
bec zakazu policji na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu postanowiliśmy
nie urządzać uroczystego, publicznego obchodu, natomiast (mój wniosek)
postarać się o złożenie jak największej ilości wieńców (niema manifesta
cja) i przez cały rok urządzać w towarzystwach polskich uroczyste po
siedzenia i obchody uczczenia rocznicy zgonu [ks. Poniatowskiego], np.
po trzy w każdym towarzystwie, więc za rok cały 45 obchodów r;atrio
tycznych. W ten sposób w umysł i serce każdego wsączy się posta(: ks.
Józefa i ideały łączone z tą postacią. Uroczysty zaś jeden obchód przej
dzie bez głębszego znaczenia - jak to najczf;ściej bywa, tym bardziej
w tych warunkach tutaj. Tym bardziej potrzebne Sc1 szeregi obchodów,
że spotykam siq z ludźmi, którzy nawet z imienia nie znają ks. Józefa.
Nawet członkowie Komitetu, jak to dziś wylazło, nie wiedzą co to za
obchód, kto z kim walczył i o co?" 20
Jak wynika z tej notatki, Komitet ugiął się przed zakazem policji;
w przeddzień uroczystości podał za pośrednictwem prasy do wiadomości,
że zostają one zredukowane do składania \Vieńców u stóp pomnika ks.
Poniatowskiego 21. Mimo to - według relacji Józefa Sommera-Grzybow:..
skiego, zamieszczonej \V ,,Dzienniku Poznańskim" i „Gazecie Lipskiej" obchód, choć milczący, stanowił podniosłą dla Polonii chwilę; pomnik
ks. Poniatowskiego pokryły kwiaty i wieńce, oplotły biało-czerwone
szarfy.
,,Tam, niedaleko centrum - pisał Sommer - fala tłumów podziwia
jących iluminację ciska się, stoi, kłębi, to znów płynie niby lawina ludz
ka. Tutnj stoi garstka ludzi, przejęta na wskroś znaczeniem chwili cicho i nastrojowo zbliża się do krat okalających pomnik. Z dala do
chodzą odgłosy szumiącego, rozradowanego tłumu, a tutaj panuje ponura
cisza nad wodami Elstery ... " Po opisie składania wieńców autor jeszcze
dodaje: ,,Jak zeszliśmy się, tak też rozeszliśmy się spokojnie i uroczyś
cie, nie dając policji powodów do wkroczenia. Miejsce pod pomnikiem

"''

ig Ul a szyn, op. cit., k. 287. Informacja o zakazie urządzania polskich uroczystości związanych ze zgonem ks. Poniatowskiego znajduje Ęię również w: Die
Leipziger Jahrhundertfeier (Leipziger Neueste Nachrichten, 1913, nr 287).
20 U ł a s z y n, op. cit., k. 289-290.
21 Obchód setnej rocznicy śmierci ks. J. Poniat'Jwskiego w Lipsku (Dziennik
Poznański, 1913, nr 237).
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opustoszało i tylko nur.ty Elstery płynące opodal, szemrały swoją jed
nostajną melodię... " 22
W tej niemej manifestacji uczestniczyły liczne delegacje z Lipska
i okolic, z dalszych miast Rzeszy oraz z kraju. Pośród przybyszów wy
różniali się przedstawiciele Warszawy, Krakowa, Poznania, symbolizując
narodową jedność wszystkich trzech zaborów; następnie reprezentanci
Halle, Jeny, Giessen, Sandersdorfu, Greppiny i Berlina. W skład ostat
niej grupy wchodzili: Władysław Herz - delegat Komitetu Polityczne
go; Michał Kaczmarek, Pietrzak i Ciesielski - z Towarzystwa Polsko
-Katolickiego pod wezwaniem św. Kazimierza; L. Leśniewski - delegat
z Neukoln; A. Śliwiński - z Towarzystwa Wyborczego Berlin-Wschód;
Zydor - przedstawiciel Związku Towarzystw Polskich; nierozszyfrowany
L. B. - współpracownik „Kuriera Poznańskiego"; Kazimierz Ziqtowski sprawozdawca „Dziennika Berlińskiego", oraz J. Miklaszewski - oby
watel Berlina.
Przybyłych niemile zaskoczyło to, co zastali w Lipsku. Nie podziela
jąc wzniosłych wrażeń Sommera, ostro zaatako\vał Ziętowski "" ,,Dzien
niku Berlińskim" sposób, w jaki nad Elsterą uczczono pamięć narodo
wego bohatera. Obchody odbywały sh� w kraju i za granicą; różne były
możliwości, zależnie od miejscowych warunków. Ale w Lipsku - pisał
on - zastano tylko rozgardiasz i organizacyjną indolencję. Wyglądało
na to, iż Komitet poczuł się policyjnym zakazem zwolniony od wszelkiej
dalszej działalności. Delegatów z Berlina nie raczono nawet p::iwitać,
nie mówiąc już o tym, aby się nimi ktoś zajął. Przybysze ruszyli bez
lipszczan pod pomnik Poniatowskiego i tam złożyli swe wieńce i kwiaty.
Policja wprawdzie tam stała, ale nie ingerowała w poezynania Polaków.
Następnie berlińska delegacja wraz ze znaczną grupą miejsc0wych ro
daków udała się do sali, w której zbierały się ziomkowskie towarzystwa.
Sądzili bowiem, że w „Thalii" odbędzie siq spotkanie wszystkich dele
gatów z lipską Polonią. Na próżno jednak wyczekiwano w na pół ciemnej
sali na członków Komitetu. Żaden z nich nie p::ikazal się, wreszcie zjawił
się redaktor Brejski zawiadamiając zebranych, że nazajutrz w Towa
rzystwie św. Kazimierza odbędzie się odczyt o ks. Poniatowskim, jego
zasługach dla Polski i tragicznej śmierci.
„Doprawdy, że nie ma słów na takie postępowanie - irytował się
Ziętowski - i brak wprost wyrażeń parlamentarnych, ażeby określić to
wrażenie, jakieśmy z Lipska odnieśli". Już w maju - przypomniał został wybrany Komitet Obchodu z drem Ułaszynem na czele, ale nie
zgoda panująca w tym gronie rozbijała jego pracę. Zbierano nawet pod
pisy, aby usunąć z niego Brejskiego i Wujka. Przez pierwsze trzy mien J. S[ommcrJ, V pomnika Poniatowskiego w Lipsku (Dziennik Pozna11ski,
1913, nr 244); przedruk w: ,,Gazeta Lipska", 1913, nr 126.
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- ----·---------siące Komitet nie zrobił dosłownie nic, zajmując się plotkami i intrygami.
Wreszcie ułożono program, który wskutek protestu policji został odwo
łany. Komitet nie próbował nawet szukać jakiegoś godnego wyjścia z te
go impasu. Tylko „ślamazarności i tchórzoshvu" należy przypisać, że
manifestacja polska w Lipsku nie udała si� n.
Podobnego zdania był korespondent „Kuriera Poznańskiego". Cały
Lipsk świętował, rozbrzmiewał śpiewami, rozblyskhvał światłami. Tylko
przy pomniku ks. J. Poniatowskiego, mimo że i tam rada miejska zb
żyla wieniec, było głucho i ciemno. Policja wprawdzie stała obok, ale
chyba w celu utrzymania porządku wobec spodziewanego tłumnego przy
bycia Polaków. Nic interweniowała, gdy składano przy sarkofagu wią
zanki, jedynie nie zezwoliła Brejskiemu na wygbszenie przemówienia.
Zamiast spontanicznej, tłumnej manifestacji - donosił L. B. - widziało
si( tylko grupki przemykające w kierunku naszej, narodowej pamiątki.
EGdąc w sali, do której przybył z całą berlińską delegacją, usłyszał na
stępuj<łce zdanie: ,,Komitet ma szczęście, że policja zakazała, inaczej
bowiem nie miałby czym zakryć nagości swego niedołęstwa" 2l.
Po ukazaniu się tych artykułów w Lipsku zawrzało: Komitet uznał
si,; za znieważony, a szczególnie jego przewodniczący Ulaszyn. Czuły na
wszelką dotyczącq go krytyk(;. przy tym - jak przystało n� kresowego
Sarmatę - pieniacz znakomity, mimo że przebywał na leczeniu w Blan
kcnburgu, wykazał wi0,eej energii w utarczkach z dziennikarzami niż
w czasie przygotowań obchoct: �-•. Przede wszystkim przesłał do „Dzien
nika Berlińskiego" obszerny dab)rat sygnClwany przez J. Glubkę, W. Wa
lickieg:J i J. Guli11ską. Shvicrdzam w nim, iż wypowiedż ZiGtowskiego
składa się z „fałszów, niedokładności i niekonsekwencji" domagających
sir; sprostowań następują cyc�:
1. Z relacji sprawozdawcy moghby sic; zda\vai:, że oprócz delegacji z Ber
lina nilrngo więcej pod pomnikiem Ponia towskicg:_1 nie było. W rzeczy
wistości z samego Lipska zło2ono tam siedemnaście wieńców od miej
scowych towarzystw i dwa od o�ób prywatnych. Z innych ośrodków
polonijnych wicńCÓ\V byh dziewięć 01·a;;; trzy z kraju. Poza tym do Ko
rr;itetu nadeszły dwa pisma Lużyczan, ale ani jedno od organizacji pol
skich.
2. O zakazie publicznyd1 obch:xlów ogłoszono w prasie, zaznaezając, że
wolno tylko skladeć \Vid1ce u ::;tóp pomnika. Slqd przeto u berlillczyków
owo zaskoczenie i roczarowani�?
3. Na pov;itanie ąeleg;,cji z B>::dina udało się na dworzec kolejowy
dwóch członków Komitetu. Trudno przesądzić, co spowodowało rozmi21 1(. Z[i,�t<n�.;skij, Rozc::nrov.
..:cn:?e {D�dcnnik B·:-rl::·1ski, 1913, nr 2l·i).
�1 L. B., Obchód !i1nki (Kurier l'ozna1·1ski, rn1:�. nr 2-H.).
1J las;: y n, op. cit., k. 291. D::i.: :!G X 1913 r.•�uto:· wnotowal: ,,awantura
z p.;·sodu niedoszłego ob(;hódu. Zbc,zt:lli nasz Kornilc,t w Dzienniku BerliJ1skim
i Kurierze Poznai'1skim. Trzeba .:dp,:wiadać na kh1mstwa".
�j
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nięcie się ich z przybyszami. Niezależnie od tego, p. Glubka przyv,,1ital
wszystkich przybyłych gości na sali i jeszcze raz ogłosił, że niestety
uroczystość musi ograniczyć się do niemego hołdu u stóp sarkofagu ks.
Poniatowskiego, i to małymi grupami. Delegacja z Berlina przybyła
późno, kiedy większość lipskiej Polonii już się rozeszła. Poza tym policja
saska nie jest znów tak uprzejma, jakby to wynikało ze sprawozdań
w „Dzienniku Berlińskim" i „Kurierze Poznańskim". Kiedy jej funkcjo
nariusze usłyszeli, iż zebrani wokół pomnika rozmawiają po polsku, za
raz interweniowali, zabraniając im tego.
4. Insynuacje, jakoby Komitet był rozsadzany wewnętrznymi rozterkami, są pozbawione wszelkich podstaw. Nikt nikogo z tego grona nie
pragnął wykluczyć. Chodziło jedynie o zawieszenie działalności dwóch
członków zespołu, a miane>wicie Brejskiego i Wujka, do czasu ukończenia
przez nich spraw honorowych. Ostatecznie dla dobra sprawy zarzucono
te zastrzeżenia i wymienieni pracowali na równi z innymi przez cały
czas istnienia Komitetu.
5. Pomówienie Komitetu, jakoby przez trzy miesiące nic nie robił, mija
się z prawdą. Jedynie w okresie ferii letnich jego działalność osłabła.
Mimo to program obchodów ustalono na czas, a że potem musiano go
zmieniać, a nawet zredukować dJ składania wieńców, to już nie wina
Komitetu.
6. Obchód nie ,vypadł tak jak planowano, ale nie z powodu „ślamazar
ności i tchórzostwa", jak suponują reporterzy, lecz wskutek presji po
licji. Polacy zamieszkali w Lipsku lepiej znają miejscowe stosunki od
rodaków z Berlina. Zatem po rozważeniu wszelkich pro i contra, ,vy
brali najrozsądniejszy wariant postępowania w sytuacji, w jaką ich wpę
dzono.
7. Rozterki w łonie Komitetu zostały załatwione we własnym zakresie
bez rad Ziętowskiego. Natomiast jego artykuł oparty na nie sprawdzo
nych pogłoskach ,vprowadził rozjątrzenie pośród lipskiej Polonii, wzbu
dził niepotrzebną niechęć do rodaków z Berlina.
Do punktów tych, podanych w epistole Komitetu, redakcja „Dzien
nika Berlińskiego" ustosunkowała się szeregiem własnych uwag, pytaj
ników, wykrzykników. Niezależnie od tego sprowokowany Ziętowski za
brał głos na łamach czasopisma po raz wtóry. Na wstępie zaznaczył, że
do spraw merytorycznych nie będzie powracać, gdyż już dostatecznie
je naświetlił. Natomiast uznc:ł za stos:Jwne zaprotestm:vać przeciw formie
listu, przeciw uwłaczającym określeniom w nim zawartym oraz dygresjom
sprowadzającym dyskusję na niewłaściwe tory. Również w Berlinie zaznaczał - policja zabroniła urządzić dnia 18 października publiczną
manifestacje;, lecz mimo to tamtejsza Polonia potrafiła obejść ten zakaz
i dać odpowiedni wyraz swym patriotycznym uczuciom _2°.
20 Por. Obchód polski w Berlinie (Dziennik Pozna11ski, 1913, nr 277).
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Ziętowski stwierdzał, że pisząc swój artykuł nie musiał opierać się
na plotkach, jak to lipscy działacze sugerują, ale na faktach, które sam
zaobserwował. Zresztą równie krytycznie ustosunkował się do Komitetu
przedstawiciel lipskiej emigracji. Dnia 20 października na zebraniu To
warzystwa św. Kazimierza reprezentant Sokoła, Wincenty Andrzejewski,
oświadczył, że uroczystości związane z uczczeniem ks. Poniatowskiego
wypadły słabo i należy je uznać za nieudane. Nic jednak dziwnego dowodził - skoro Komitet więcej uwagi poświęcał nieistotnym rozter
kom, a nie sprawom, dla których został powołany 21_
Z prostestami Komitetu w „Dzienniku Berlińskim" korespondowało
sprostowanie przesłane do „Kuriera Poznańskiego" przez J. Sommera
-Grzybowskiego. Ponieważ au tor nie wnosił nic nowego do toczonego
sporu, przeto redakcja wypowiedzi jego nie opublikowała 2s.
Mimo to polemika berlińczyków z lipszczanami nie wygasła. Komen
tarz Ziętowskiego do listu Komitetu w „Dzienniku Berlińskim" podniecił
Ułaszyna do nowych wystąpień. Z kolei przygotował on dziesięciostro
nicowy elaborat w imieniu Komitetu, jako zapowiedź obszernej odpra
wy, którą miano dać berlińskiemu czasopismu. Nadto wysłał w imieniu
Glubki oraz swoim list z żądaniem wydrukowania go na łamach „Dzien
nika Berlińskiego". W przeciwnym razie - podkreślał - uda się „o po
moc do sędziów polubownych czy też honorowych".
Mimo tej groźby redakcja oświadczyła, że żaden z przesłanych z Lip
ska przekazów publikowanym nie będzie, a to ze względu na ich formę
i ton. Dodawała przy tym, iż autorem tych napastliwych pism jest znany
z niewybrednych polemik, m. in. z prof. Aleksandrem Brucknerem,
pewien uczony slawista. Poza tym, dla udowodnienia, że stanowisko Zię
towskiego nie było odosobnione, przytoczyła opinie pozostałych członków
berlińskiej delegacji całkowicie solidaryzujących się z relacją korespon
denta. Na tym dyskusję zamknięto oświadczając, iż więcej do tej sprawy
,,Dziennik Berliński" wracać nie będzie w_
Na takie dictum acerbum, Ułaszyn, zgodnie z zapowiedzią, zdecy
dował się dochodzić satysfakcji na drodze sądowej. Napisał zatem do
mającego zatargi z „Dziennikiem Berlińskim" wziętego w stolicy Prus
krawca Władysława Berkana list, w którym prosił go o wskazanie adwo
kata odpowiedniego do prowadzenia procesu z redakcją tego czasopi
sma 30_ Na !o otrzymał następującą odpowiedź: ,,Szanowny Panie Dokto27 Jeszcze niedoszły obchód ks. Józefa w Lipsku (Dziennik Berlir'iski, 1913,
nr 270).
2s Oclpowiecli... (Kurier Poznański, 1913, nr 248).
20 K. Z i ę to ,v ski, Jeszcze niedoszły lipski obchód (Dziennik Berlir'lski, 1913,
nr 270).
30 \V. B c r ka n, Zyciorvs własny, Poznań 1924, s. 210. Autor przytacza wy
powicdi. skierowaną pod jego adresem przez „Dziennik Berlir\ski": ,,berliński na
wątrobG i manię wielko�ci cierpiący pachołek, nie reagujący niby na to, co o nim
piszą".
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rze, jak już przedtem pisałem, z gazeciarzami, a specjalnie z ))Dzienni
kiem Berlińskim« nie dojdzie się ładu. Czy można zmusić prawnie, to
inna rzecz, lecz oni liczą na to, że człowiek niechętnie polską gazetę
skarży i zwykle potem dają w gazecie temu wyraz, jeżeli ktoś jakie
kroki. poczyni. Jako adwokata polecam p. Kazimierza Unruh'a, Kro
nenstr. 58/59.
Inni adwokaci Polacy nie bardzo się nadają. Mnie często osobiście
>>Dziennik Berliński« zaczepia i nawet lubuje się w tym, lecz mu nigdy
nie odpowiadam, za co on się znowu gniewa. W ten sposób najlepiej się
wychodzi, bo ostatecznie ludzie się przekonują, kto miał rację" 31•
Uwagi te nie ostudziły zapału Ułaszyna. Zwrócił się zatem do Unruha
z propozycją objęcia przezeń prowadzenia sprawy o obrazę honoru, prze
ciw redakcji „Dziennika Berlińskiego". Mecenas w zasadzie godził się
na to, ale z zastrzeżeniem, że kwestię tę rozpatrzy sąd obywatelski lub
podobna instytucja, ponieważ nie było w Berlinie zwyczaju oddawania
do sądów pruskich spraw o charakterze narodowym. Jeżeli takie roz
wiązanie odpowiada Ułaszynowi - nadmieniał - to powinien on na
wszczęcie procesu przesłać sto marek 32•
List ten, a także wysokość kosztów, zastanowiły chyba uczonego,
a ponieważ rzecz dotyczyła w równym stopniu Glubkę, zatem przesłał
mu pismo Unruha do wglądu. Po zapoznaniu się z treścią tego doku
mentu, Glubka odpisał: ,,Co się tyczy listu adwokata z Berlina, to mnie
się zdaje, że ten jest w zmowie z redakcją, jeżeli nie chce sprawy repre
zentować w sądzie ze względów narodowych, to w takim razie po co mu
te sto marek? Tu widzimy od razu, że to wszystko planowo jest obmyślo
ne. Ja zaś z mej strony dałbym zupełnie spokój tej l:alej sprawi�".
Glubka napomykał jeszcze o ewentualnym zaangażowaniu adwokata
Świtały. Skoro ten zdecydowałby się prowadzić sprawę, wówczas cały
Komitet poprze wysiłki Ułaszyna, aby uzyskał on, a tym samym i człon
kowie tego zespołu, satysfakcję 3�.
W papf'erach Ułaszyna, złożonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. E. Raczyńskiego w Poznaniu, brak jest dowodów pertraktacji ze
Świtałą. Wydaje się, że nasz slawista ostatecznie zrezygnował z procesu
z „Dziennikiem Berlińskim" i na tym cała rzecz się zakończyła.
Dodać jednak należy, że w tym samym czasie, kiedy Ułaszyn zabie
gał o swój - według jego mniemania - nadwerężony honor, studenci
Uniwersytetu Lipskiego, zrzeszeni w stowarzyszeniach „Unitas", ,,Ceres"
i „Bratniej Pomocy", skoro nie mogli należycie uczcić rocznicy zgonu
ks. Poniatowskiego dnia 18 października, urządzili 10 grudnia poświęco
ną mu wieczornicę. Na wstępie przemawiał student medycyny Teofil
�1 Biblioteka Publiczna im. F. Raczyr1skiego w Poznaniu, ms. syg. 4011/IV,
Papiery H. Ułaszyna: List W. Berkana z dn. 12 XII 1913 r.
32 Tamże, List K. Unruha z dn. 10 I 1914
33 Tamże, List J. Glubki z dn. 15 I 1914.

40

Ryszard Ergctowski

Jórga. Przypomniał czyny \vodza polskiego, jego rolę w bitwie pod Lip
skiem, jego śmierć ,v nurtach Elstery. Następnie zaprezentowano szereg
utworów muzycznych; wystąpił akademicki chór i soliści; recytatorzy
wygłosili kilka poetyckich tekstów: Kółko Muzyczne odegrało: Poloneza
Michała Kleofasa Ogińskiego, Marzenie Fryderyka Chopina, Z dymem
pożarów Józefa Nikorowicza. Tadeusz Sygietyński wykonał Etiudę B-mol
Karola Szymanowskiego oraz Z rzeczy niewydanych Mieczysława Kar
łowicza, Janina Dracówna zaś Etiudę As-dur i Fantazję Chopina. Chć1'
odśpiewał Kantatę na cześć ks. Poniatowskiego ze słowami J. Gulińskiej
do muzyki Sygietyńskiego, oraz Antoniego Woykowskiego Na groby.
Jako solista popisywał się Zbigniew Świtalski. W repertuarze miał dwie
pieśni Karłowicza: Skąd pierwsze gwiazdy i Na spokojnym morzu. Wier
sze recytowali Florian Spychalski i Tadeusz Grynwald. Największy
aplauz zyskały dwa poematy: Cambell-Clyde'a Na pog1'zeb mocarza or;:i;:
Stanisława Wyspiańskiego Pogrzeb Kazimierza Wielkiego 34,
W kilka dni potem jeszcze raz zebrał się Komitet Obchodowy. Prze
bieg posiedzenia był burzliwy, wydaje się, że część jego uczestników po
dzielała zdanie prasy berlińskiej i poznańskiej. Mimo to - jak stwier
dzał Ułaszyn - udało się wszystko uładzić i zamierzone uchwały prze
prowadzić. Chodziło o zorganizowanie podobnych jak u akademików
uroczystości na terenie pozostałych towarzystw polskich w Lipsku 3 ·>.
Sam projektoda.wca - Ułaszyn, z powodu choroby nic we ,vszystkich
imprezach uczestniczył. Był jednak dnia 22 VII 1914 r. na uroczystym
posiedzeniu Tov,;arzystwa Przemysłowców Polskich, które uznał za bar
dzo udane, pożyteczne i wartościowe. Jeszcze tego samego dnia zanoto
wał w swym diariuszu: ,,Ładnie wypadło" 36• I był to ostatni znany po
głos setnej rocznicy bitv1y narodów i śmierci wodza Wojska Polskiego,
ks. J. Poniatowskiego, obchodzonej przez Polaków w Lipsku w 1913 r.

DAS LEIPZIGER POLENTOM UND DER HUNDERTSTE TODESTAG
VON PRINZ J. PONIATOWSKI
Der hundcrtste Jahrcstag der Schlacht bei Lei1nig und der hundcrtste Ta
destag von Prinz J. Poniatowski, der Hecrfiihrer der Polnischcn Armee und Mar
schall des Franzosischen Kaiserrcichs war, machte die in dicsc1· Stadt anslissigcn
polnischcn Emig!·anten akti\·. Es wurde cin FestkamtcL� gcgri.indct, cias dcn Ver
lauf cincr feierlichcn :!VIassenkundgcbung for den 18. Oktobcr 1913 bcarbeiten
sclltc. Von der Polizcibchfrrclc wurdc jedoch nur genchmigt, die Kranzniccicrlcgung
am Dcnkmal von Prinz Poniatowski schweigend van.unchmcn. An clicS('nl fcier-

zi Tamże, Program wieczornicy „Towarzystwa Unih1s"; por. J. [Jarkowski?J S.,
Obchód Ponintowskiego (Dziennik I'0znaz'1ski, 1913, nr 239) oraz Ul as z y ll, op. cit.,
k. 2.37.
s, U łaszy n, op. cit., k. 297.
Sff Tamże.
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lichcn Akt haben Delegationen aus Polen und aus mehreren Stadten des Dcutschen
Reichcs tcilgenommen, daruntcr auch Gaste aus Berlin. In diescr Gruppc befand
sich auch K. Zie;towski - Berichterstatter von „Dziennik Berli11ski" (Berliner
Tagesblatt). Ziętowski hat den Loyalismus der Polen von Leipzig kritisicrt und
ihncn Inclolenz sowie Fcigheit bci Bczeigung der patriotischen Gefuhle vorgcwor
fen. Durch diese Kritik hat sich das Festkomitec beleidigt gef(ihlt, welchcs mit
dcn Zeitungcn .,Dziennik Berliósk i" und „Kurier Poznai'1ski" (Poznań-Kurier) zu
polemisiercn anfing. Die ganzc Sachc sollte sogar durch Hcrrn H. Ulaszyn var
Gcricht gcbracht werdcn.
Ei11e Art Wicdcrgutmachung nach der nicht gelungencn Manifestation am
Denkmal von Prinz Poniatowski war cin f.2ierlicher Heimabcncl, veranst«ltct clurch
die Stucknteri zu Eh ren des gefallcnen Heerfi.i hrers. Eine ahnl iche Veran,taltung
organisicrte .,Towarzystwo Przemyslm\·ców Polskich" (Polnischer Indu:;t:·icllen
-Vcrein). Die mit der Masse!1kuncJgebung zu Ehren des Prinzen Poniatows:.;:i
verbundenen Sehwicrigkcitcn wurden an Hand der cinst H. Ułaszyn gehi.ircndcn
Matcrialicn wiedergcgcben, wdchc sich zur Zeit im Arehiv der Polnisclwn Aka·
demie der Wissenschdten und in der Offentlichcn Stadtischcn Raczyński-Bibl iothel<
in Poznafl befindc!1. Eine Erganzung dazu sind die Presseveroffentlichungen in
,,Dziennik BerEński", ,,Dzien;1ik Poznafo,'..;:i" (Poz!1a11-Tagesblatt), ,,Kurier Poznat"1ski", ,,Gazeta Lipska" (Leipziger Zeitung) sowie „Lcipzigcr Ncueste Nachrichten".

