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PROWINCJA SLJ\SKA A WOJNA WYZWOLENCZA PRUS 

W 1813 ROKU 

Gdy w kuncu stycznia 1813 L z:c-idecydawano o przenicsic,,iu 1·ezy
dencji kr6lewskiej z Berlina da Wrocla,via 1, panstwo pruskic znajda
\valo sit:;! \V niezmiernie zlozonym polozeniu politycznym: pomiGdzy Fran
cjq a walcz4cq przcciwko nicj koalicj<1_ pad przewodnictwem Rosji. Przc
bicg zwycü�skiej dla wschodniego macarstwa kampanii v.rojennej czynil 
mozliwc1 mysl zerwania coraz bardziej cic1zflcego Prusom aliansu z Fran
cjcl, �. Totez po kksce nnnii napoleonskiej w Ros:ii pruska „partia re
form", od lat pozostajc1c;.1 w sp17:eciwie wabec oficjalnej profrnncuskiej 
polityki zngraniczncj, poct:'.�la wyv;icrac na Frydcryka Wilhelma III co
raz silniejsze naciski dla wykorzystanin sprzyjaj,1cej chwili. Da adwrö
ceni2. sojuszu skbnialy Prnsy nadzieje na osü1gi1iw�ie wiGkszych korzy
sci politycznych ze wspoldzialania z Rosjq ni:� ze zwic1zku z Napaleo
ncm. :Slabos(: l.Juwit:'m pat"1:sl1,;va w cicigu aslat.nich lnL byfa w znuczncj 
mierze spmvodowana daminucj;.1 Francji i reafü'..'.l.C:]c\ jcj koncepcji urzcl;
dzenia Europy. natomiast powrot da tradycyjncgo sojuszu z Rosja, 
i _.\usti·iq dawal szansc: na wyjscie z kryzysowega polozcnia mi<:dzyna
rndm,:ego, a przedc wszystkim na odzyskanie utni.conych w Tylzy te
rytoriöw. Fryderyk Wilhelm III wahal si�, gdyz losy wojny nie zostaly 
jcszcze ostatecznie przcsqdzone, a garnizony francuskie znajdowa1y si� 
na calym obszarze paüsiwa pruskiego. PotGpil konwencj� zawartc1 30 XII 
1812 r. w Taurogach przez gen. Hansa Dawida Yorcka, ale tez skrycie 
\Vspieral przygotowania polityczne i militarne do zerwania z Francja,. 
Monarcha nie byl jednak zwolennikiem poderwania calego naradu do 
czynnego i bicrnego oporu, wobec Francuz6w 3

, pomimo iz Artur Gnei
senau, glowny doradca wojsko,vy, stwierdzal: ,,niczcgo nie obawiaja, si� 
nasi nieprzyjacicle bardziej, nie bardziej tez nie rozwija sil narodu od 

,.Scblesisclw Privilegierte Zeitung" (dalej cyt. jako „Schlesische Zeitung"), 
nr 12. 27 I 1813. 

2 :\I. Wawrykowa, Dzieje Nicmiec 1789-iS71, Warsz,nva 1980. s. 130-138. 
e :'II. Laub c r t, Die schlesische Lmidwehr der Befreiungskriege (Zeitschrift 

des Vereins für Geschid1le Schlesiens, t. 47, 1913, s. 3, dalej skrot: ZfGS). 



62 lVIagdalena Niedzielska 
-------···--···--

powstania ludowego" <1._ Jeszcze w koncu lutego przebywajqcy we Wro
clawiu Karl von Stein odni6sl wrazenie, ze „kr61 nie ma zaufania ani 
do swojego narodu, ani do Rosji, sqdzi tez, ze Napoleon wkr6tce stinie 
znowu nad Wisl,f' 5

. Podj�cie rozstrzygaja,cych decyzji przyspieszyl osta
tecznie przebieg kampanii wojenncj. Armia rosyjska od dawna znajdo
wala si� w prowincji wschodniopruskiej, a w drugiej polowie lutego 
1813 r. operowala juz na terenie Slqska. W pierwszych dniach marca 
prawie wszystkie oddzialy francuskie. poza nielicznymi punktami oporu, 
znajdowaly si� juz po zachodniej stronie Odry i Nysy Luzyckiej. Totez 
9 II 1813 r. w rosyjskiej kwaterze gl6wnej w Kaliszu rozpocz�to wstt:pne 
pertraktacje, ktore po stronie pruskiej prowadzil pulkownik Friedi·(ch 
Knesebeck. 

W dniu 27 II 1813 r. zawarto uklad, na mocy kt6rego Prusy weszly 
w zaczepno-odporny sojusz z Rosj11. 16 marca oficjalnie wypowiedziano 
wojn� poslowi Francji, Saint Marsanowi, a 17 marca zostaly ogloszone 
slynne kr6lewskie odezwy An mein Volk i An mein Kriegsheer, zry
wajqc z dotychczasow,! profrancuskq politykq i wzywaja,ce spoleczenstwo 
pruskie do walki o wolnosc utracom1 pod jarzmem despotyzmu Napo
leona 6• Tego samego dnia rozpoczql trzydniowq wizyt� we Wroclawiu 
car Aleksander I. 

Wladze wojskowe i cywilne podj�ly odtqd jawne juz przygotmvarüa 
do dzialan militarnych. W minionych latach ugrupow::inin „wojf>nni," 
wykorzystaly wszystkie pozostajqce do dyspozycji srodki do wzmocnie
nia obronnosci Prus. Reorganizowano armie,, umacniano twierdze, inspi
rowano dzialalnosc spisko,vq. Na ozywicnie prac wplyn�la wojna fran
cusko-austriacka w 1809 1·.; liczono, ze w jej _wyniku, w wypadku po
myslnego dla Wiednia zakonczenia, b�dzie mozliwa zmiana mi�dzynarn
dowego polozenia Prus. KlP,ska Austrii zachwiala tymi przejsciowymi 
nadziejami i znacznie oslabila rezultaty prowadzonej wsr6d ludnosci pro
pagandy antynapoleoii.skiej. Napotkano tez silne przeciwdzialanie ze 
strony cz�sci administracji i op6r starej fryderycjaii.skiej generacji urzGcl
niczej, niech�tnej prnwadzonym przez reformator6w przeksztalceniom 
w administracji. Konsekwencj<! tej postawy byly znaczne zmian:-,, per
sonalne, mimo iz wsröd opozycyjnie nastawionej biurokracji wi<;k,;zu.sc 
stanowili „wierni kr6Iowi" urz�dnicy. Minister spraw wewnc:trznych 
Aleksander von Dohna-Schlobitten w skierowanej do Theodora Mcrckla 
w 1809 r. opinii polecal: ,,Niech Pan naciska na jak najszybsze i pelne 
wprowadzenie ordynacji miejskiej, na jak najrychlejsze zawieszenie 
i usuni�cie wszyslkich nicpewnych urz�dnikow finansowych, policyjnych 

4 M. W a w r y k o w a, Napoleon w oczach Niemcow (Europa i swiat \\' l'J)o•:·.: na
poleonskiej, pod red. 1\.1. ScmkO\,,,·skicj„Gluck. War�zawa 1977, s. 270). 

i; W. Erl er, Schlesien and seine Volksstimmung in den Jahren ein in,:-:rcn
Wiedergcbttrt Preussens lSOi-1813, Leipzig 191 l, s. 209. 

e „Schl�sische Zeitung .. , nr 34, 20 III 1e1:l. 
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i dnnych. Szczeg6lnie chodzi o zasluguja,ce w pelni na zaufanie silne 
urzc:dy landratur i o dyrekcje policji w miastach" 7• 

W memoriale Regulamin powszechnego zrywu zbrojnego w p6lnoc

nych Niemczech Artur Gneisenau pisal: ,,Konieczne jest podtrzymanie 
w narodzie uczucia niechGci wobec ucisku i zaleznosci od obcych ... nie
zb�dne jest przepojenie go przeswiadczeniem o koniecznosci samoobro
ny, poswi�cenia zycia i mienia, w przeciwnym razie stanie si� przedmio
tem i lupem w rE;kach okupanta. Trzeba ozywic i rozpowszechnic idee, 
jak nalezy wywolac insurekcj� i jak ni4 kierowac" 8

-

Wsr6d zwolennik6w wojny z Francj& coraz silniejsze stawaly si� 
dc1zenia do wprowadzenia powszechnego obowiqzku sluzby wojskowej. 
Gerhard Scharnhorst pisal: ,,Musi si� narodowi wpoic poczucie samo
dzielnosci, musi si� mu dac sposobnosc, by m6gl si� sam o tym prze
konac, by bronil si� sam; tylko w6wczas potrafi znalezc szacunek we 
wlasnych oczach i zmusic innych do szacunku" 9

• Nie mozna bylo bo
wiem myslec o zasadniczych zmianach stosunku wojska do sprawy na
rodowej w sytuacji, kiedy obowi<1zek obrony ciqzyl wyla.cznie na bie
docie miejskiej i wiejskiej. Zwolnienie szlachty, urzE;dnik6w, zamoznego 
mieszczanstwa, a takze bogatego chlopstwa od sluzby powodowalo, iz 
armia cierpiala na staly brak rekruta. Scharnhorst pragrn1l uczynic z niej, 
jak tego dokonala rewolucja francuska, armi� narndow,1, w kt6rej 
,,wszyscy mieszkancy panstwa s4 juz z racji urodzenia jeg� obrnncami". 
Mozliwosc pi·owadzenia wojny wyzwolenczej srodkami niekonwencjo
nalnymi, wiqzqcymi w walce cale spoleczenstwo, pot\vierdzal przede 
wszystkim przyklad oporu ludu hiszpanskiego wobec napoleonskiej armii 
najezdzczej. 

Dla uczynienia z podj�tych przeciwko Francji dzialan sprawy naro
dowej wydano wiosnq 1813 r. szereg zarzqdzen, kt<"ire ustanowily glo\vne 
podstawy prawne prowadzonej organizacji i uzupelnienia sil..y militarnej 
Prus. \Vprowadzily one istotne zmiany w obowiqzUjqcym dotqd systcmie 
wojskowym. 8 II 1813 r. opublikowano Bekanntmachung in Betreff der 
Ztl errichtenden Jäger-Detachements 10, natomiast w dniu nast�pnym 
wydano Verordnung über die Aufhebung der bisherigen Exemtionen von 
der Cantonpflichtigkeit für die Dauer des Krieges 11• Po oficjalnym wy
powiedzeniu wojny Francji 17 III 1813 r. ogloszono, obok odezwy kr6-
lewskiej do ludu. tak:ze Verordnung über die Bildung der Landwehr nnd 
des Landsturms. Bezsprzecznie najwazniejszym z powzi�tycg w 1813 r. 
postanowien bylo zarzqdzenie z 9 lutego, znoszqce v,:szystkie zwolnienia 
od sluzby, dopuszczone w obowic1zuj&cej nadal ustawie kantonalnej, re-

7 Erle r, op. cit., s. 88. 
5 W ;i ,,.,. r y k o w a, Napoleott w oczach Niemc<iw, �- 2il. 

� Tamze, s. 270. 

•0 ,.Schlesi,che Zeitung", nr 17, 8 II 1813
11 Tamze, nr 18, 1 O II 1813.
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gulujqcej sprawy poboru zolnierzy. Obejmowaly one mi�dzy innymi 
wlascicieli ziemskich, posesji miejskich, wi�kszych gospodarstw wiej
skich, urz�dnikow, syn6w wd6w, jedynych zywicieli rodzin oraz wszyst
kich m�zczyzn nie mieszcz4cych si� w przedziale wieku 16-24 la t. 
Dokonany zostal tym samym jeden z najistotniejszych krokow w pro
cesie przeksztalcenia pruskiej armii starego typu w wojsko nowoczesne, 
nakladaj<1ce na kazdego zdatnego obywatela panstwa obowiqzek sluzenia 
mu ,v potrzebie wojennej i obronie. DziGki zniesieniu dotychczasowych 
przy\vilej6w urodzenia i majqtku zr6wnano w tej dziedzinie wszystkich 
obywateli w swietle prawa. 

Pierwszq pr6bq wyjscia poza uprzywilejowujqcy szlacht� i zamozny 
stan sredni system egzempcji bylo zarzc1dzenie o oddzialach strzelc6w 
(Jäger-Detachements), jednakze strncilo ono w znacznej mierze na waz
nosci w momencie opublikowania za1·zqdzenia o zniesieniu zwolnien od 
obowiqzku kantonalncgo. Pomimo to kontynuowano organizacjq ochotni-

. czego zaci9gu mlodych ludzi, ,.kt6rych wychowanie i inne zdolnosci 
przybraly odpowiedniq do sluzby wojskowej form�". Skorzystac z za1·zc1-
dzenia mogli l'CJWniez kantonisci, kt6l'zy byli \V stanie \Vyposazyc i uzbroic 
si� z wlasnych srodköw, zyskujw� w oddzialach strzelc6w korzystniejszq 
sytuacj(.'. osobistq i traktowanie na rowni z innymi ochotnikami. Doty
czylo to zwlaszcza synow zamoznych dzicrzawc6w, mlynarzy i innych 
bogatych chlop(>w. Przy wyborze oddzialu duie znaczenie odgrywaly 
kzy clcm.cnty: wick, czyny bojowe i ulliforn1. Slynne regirnenLy sciq
galy wi�kszo.sc ochotnik6w. Wsr6d wyzszych dow6dc6w wytworzyla si� 
nawet atmosfcra prestizowej ry,valizacji w organizacji Jäger-Detache
ments. 0 odn'1iennym statusie oddzialöw ochotniczych swiadczyly rowniez 
i·oz'oieznosci eo do ich podporzc1.dkowania ogölnym przepisom wojsko
wym. General Yorck zalecal ich jednakowe. jak innych zolnierzy, trak
tmvanie bez wzgh:du na osob�, natomiast gen. Scharnhon;t röznil si� 
w tym wzgle;dzie postana,viajc1c: ,,[nalezy tak post�powac], aby jegrom 
sluzby pod zadnym wzgli:;:dern nie obrzydzic, a gdyby niezgodne z pra
wem dzialania lub niesfornosci w ich zachowaniu mialy miejsce, po
winny one byc potraktowane z calq surowosciq - tak jak karze si� 
pozostale kompanie i szwadrony - jednakze zawsze tak, by w jawnym 
poste,powaniu wobec nich nie obrazac stosunköw ws1·6d tej klasy wojow
nikö,.\·'' 12. W 1·clacji z 4 III 1813 r. posel francuski Saint IVIarsan donosil 
o oddzialach stl'zelc<iw, i:c „jcst to system oparty na niesubordynacji'' 13

• 

Wiele fakt6w zdajc sie; potwierdzac t� obserwacj�. gdy± orgJ.nizacja jcd
nostek strzelcow znacznie przecüigala si� w czasie. Srodowisko wojskowe
poruszaly ponadto pogloski, iz obejmujc\C dowodztwo nad ochotnikami,
,vywodzqcymi siG z uprzywilejowanych stan6w, nawyklymi do zbytku
i w,ygody, mozna stracic zawodowc1 czesc i reputacj�. Wspölczesne re-

,c H. K I a je, Pommern i1>1, Jahre liil:J, t. II. Kolberg 1915, s. 52. 
1s Tami:c, s. 37. 
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lacje ukazujq, iz w Jäger-Detachements nie znikn�la w rzeczywistosci 
r6znica urodzenia i pozycji socjalnej. Tworzqce si� w ramach oddzial6w 
elity, skupiaj::ice ochotnik6w wyzszego stanu, majqtku lub poziomu wy
ksztalcenia (np. studenci), nie utrzymywaly z zolnierzami z nizszych 
warstw spolecznych zadnych kontakt6w poza wynikajqcymi ze sluzby. 
Z biegiem czasu narastaly tez tendencje do zamkni�cia r6wnoprawnego 
dost�pu do Jäger-Detachements przed ludzmi „bez odpowiedniego wy
ksztakenia", pomimo iz w pierwszych tygodniach przyjmowano w ich 
szeregi kazdego, kto byl wystarczajqco zamozny, aby kupic konieczne 
wyposazenie. 

W lutym 1813 r. zabiegano w dow6dztwie armii pruskiej o utworze
nie takle innych formacji ochotniczych pr6cz Jäger-Detachements. Po
jawila si� w6wczas koncepcja tzw. wolnych korpus6w (Freikorps), majq
<..:ych skupic nie dosc zamoznych ochotnik6w z warstw uprzywilejowa
nych. Owi „mlodzi szlachcice i mlodzi wyksztalceni mieszczanie z nie
zbyt maj�tnej klasy" z prowincji slqskiej mieli byc w zamierzeniu uzu
pelnieni ochotnikami z innych panstw niemieckich. 18 II 1813 r. Fry
deryk Wilhelm III udzielil zgody na utworzenie tego typu oddzialow 
majorom Lützowowi, Sarnowskiemu i Petersdorffowi, liczqcym na na
plyw do nich mlodziezy gl6wnie z paii.stw czlonkowskich Zwü1zku Ren
skiego 14• Do koii.ca kwietnia skupiono w „wolnych korpusach" okolo 
2000 ludzi. Jeden z nich, zorganizowany przez mjra Adolfa Lützowa, 
stal si� symbolem jednosci walczqcych o wolnosc Niemiec. Oddzial, po
wstaly jeszcze przed oficjalnym przystqpieniem Prus do sojuszu z Ro
sjc1, skupil mlodziez akademickq ze wszystkich niemal osrodk6w uniwer
syteckich; jego barwy uznano p6zniej za narodowe we fladze panstwo
\'-.'ej Niemiec. 

Nowo powstalymi formacjami ochotniczymi roku 1813 byly takze re
gimenty kawalerii narodowej (National-Kavallerie-Regimenten), werbo
wane w trzech prowincjach: wschodniopruskiej, pomorskiej i slqskiej 15• 

Roznily si� one pod wieloma wzgl�dami od Jäger-Detachements oraz 
Freikorps w samym sposobie organizacji, roli w systemie wojska stalego 
oraz przeslanek ideologicznych, jakimi si� kierowano przy ich projekto
waniu. W armii liniowej mialy one, w pi:zeciwienstwie do strzelcow, pel
nic rol� samodzielnie dzialajqcych jednostek, a umundurowanie i bron 
otrzymac z zakup6w ze srodk6w panstwowych i miejskich. Pod \Vzgl�
dem skladu spolecznego regimenty kawalerii narodowej przedstawiac 
powinny czysto stanow& reprezentacjG szlacheck&. 19 marca sejm pro
wincji slciskiej pomimo braku zgody kr6lewskiej zadecydbwal o utwo
rzeniu czterech szwadron6w kawalerii 16

• Wczesniejsze pr6by powolania 

14 Er 1 c r, op. cit., s. 203. 
is H. K o c h end ö r ff er, Die Errichtung des Schlesischen National-Kavallerie

-Regiments durch die schlesische Stände (ZfGS, t. 47, 1913, s. 132). 
16 Tamze, s. 135.

5 - Sobötka 1/84 
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odn�bnych dla szlachty ocldzialöw ochotniczych spotkaly si(:! ze zdecydo
wam1 odmow<1 pruskiego dow6dztwa wojskowego. Wedlug opinii Scharn
horsta byla to „dzika galqz organizacji wojskowej". Na op6r sejmikc'>vl 
poszczeg6lnych prowincji natrafialy argumenty przec:iwne. Wprawdzie 
27 marca samowolne clecyzje uzyskaly sankcj� F1·ydcryka Wilhelma III, 
jcdnakzc na jej wydanie bez wc1tpienia ogromny, wplyw mial wz,(:Id 
na pozyskanic !:;zlachty, negatywnie ustosunkowanej wobec smialych 
innowacji w armii pruskiej, stmviajqcych odh1d f01·malnie wszystkich 
obywatcli na r6wni wzgl�dem pn1.wa niezaleznie od stanu i ma.i,:tku. 

Kolejny etap prac organizacyjnych rozpocz�to po oficjalnym pn:y
st,ipieniu do koalicji antyfran�uskiej. DecydujqC�h rol� \V planach wojny 
ludowcj przeznaczono landwerze. Projekt jej utworzenia nie byl czyms 
nowym, juz bowicm ,v 1308 r. wystqpil z nim gen. Scharnhorst, on V!z 
w przedstawionym kn'.Jlowi ,v sierpniu 1811 r. Planie przygotowanici po
ii.;stania ludowego prze\vidywal utworzenie „Miliz" i „Insurrektion", od
powiednik6w pozniejszych landwery i landszturmu 17

. Wydane 17 III 
1813 r. zarz1:1dzenie o landwe1·ze opiera1o si(; w dccydujc1cej micrze na 
tym wlasnie planie oraz na proklamacji \vschodniopruskiego sejmu pl'o
wincjonalnego. Wspölautorami koncepcji byli obok gen. Scharnhc,rsta 
inni czlonkowie partii reform: Karl von Stein, Hans Dawid Yorck, Kad 
von Clausewitz i Aleksander zu Dohna. Przedstawiony przez Ym·cka 
projekt zostal przyj<;;ty i 7 II 1813 r. zapadla decyzja o powolaniu 
w Prusach Wschodnich landwery w sile 20 tys. Dla zatwierdzcnia 
uchwaly udal siG do \Vrocla,via hr. Ludwik zu Dohna-Brunnen, b1·at 
Alcksandra. Po jego przyjezdzie rozpocz�ly si� urz�dowe konfercncje 
i dyskusje, prowadzone w szerszym gronie. Istnialy powazne r6znice 
zdan, gen. Scharnhorst dc1zyl bo,viem w tym czasie do koncentracji nie
zbc.;dnych srodköw i sil w juz istnicjqcych formacjach, Wqtpil tez w mo
zliwosc rozcic1gni�cia landwery na cale panstwo pruskie . .Jednakze wzglc19 
na koniecznosc wzmocnienia sily mili tarnej wplynql na podj �cie decyzji 
pozytywnej i powolanie do sluzby wszystkich m�zczyzn w wieku od 17 
do 40 lat 18

• Dopiero 31 marca postanowiono, aby w pelni nie zniszczyc 
„obywatelskich stosunk6w", zwolnic od tej powinnosci nieodzownych 
urz�dnik6w panstwowych, zarzfldc6w d6br, wlascicieli wi�kszych przcd
si�biorstw i warsztatow, a 6 kwietnia takze duchownych oraz nauczy
cieli 19• 

Wedlug planu organizacyjnego z 20 marca pi�c prowincji panstwa 
winno wystawic 149 batalionow landwery, z czego Slqsk 68, to znaczy 

11 Erle r, op. cit., s. 156.
is Laube r t, op. cit., s. 4. Szczeg6lowe wyJasmenie kwestii organizacji Land

wery w: J. Ku t z e n, Schlesiens Bedeu.t,mg und Leistungen für den Freiheits

kampf im Jahre 1813, (Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft für vaterlän
dische Cultur. Philosophisch-historische Abtheilung, z. 1, 1864).

iD Laub e r t, op. cit., s. 4.
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okolo 50 tys. zolnierzy na og6lrn1 przev,,idzianc1 liczbQ 120 tys. Pa11stwo 
ponosilo obowiqzek dostarczenia uzbrojenia i amunicji Ol'az wyplnty 

foldu, inne natomiast koszty rozlo.zono na poszczegc·,1ne prowinc.ic� cfl.
Rozkaz gabinetowy z 31 marca okreslal terminy, w kt6rych organizacja 

landwery miala siG zakol'lczyc. Dla calego pal'lstwa jako ostatcczny wy
;;:naczono dzie11 1 V 1U13 r.; \vycwiczone i przygotowane oddzialy m�,,ly 
\Vyruszyc na front z pocz,itkiem czerwca. 

Om6\viona pokr6tcc dzialalnosc ustav,rndawcza w dziedzinie wojsko
wej, bQdqca skutkiem trwajcicego w Europie stanu wojny i zaangazo
wania siG w nic1 pa11stwa pruskiego, stanowila takze jeden z clemenVnv 
realizowanej konccpc.ii pnlityki wewn�h'znej. Wydan·:enia lat 1813-

1814, okreslar,c w niemicckie:i literaturze hist01·ycznej mi,mem ,,,\·njny 

wyzwole11.czcj'' - Befreiungskrieg, wyrastaly bowiem \\' swcj wal'si\1.·ie 
intelektualnej z nichu odnowy panstwa zapocz,ttkow,mcgo poprzez pod
jE:cie reform spoleczno-gospocbrczych i prawnych po przegnmcj przez 

Prusy kampanii 1806/07 1·. Przeprü\'.'adzone w6,vczas pi·zcmiany d, ,'.rn

naly „rewolucji wartosci" ,v umyslach Niemcc'>w 21
. Opiniotwc'Jrcza cz��c 

spolecze11stwa pruskiego, kt6rej &wiadomosc naroclowa rnptownie d,>j

rzala w zetkniE:ciu z niesionymi przez zwycie,skc) armic� nap:)lcu11ska dc
mokratycznymi haslami wolnosci i suwcrennosci, coraz dotkliwicj pocz,:;la 

odczuwac ich brak w wypadku wlasnego pai'l.st.wa �2
• W wyniku tcgo 

procesu znacznie poglt;bily si� nastrojc opozycyjne wzgh�dem Francji 
i Napoleona jako „gno,bicicla Niemc6w", chociaz tuz po zawarciu poko:ju 
w Tylzy sprawozdania urzQclowc donosily o zadowolciliu ludnosci z za
konczenia wojny i powszechne bylo mniemanie, zc „F1·,,ncuzi przynosz;1 
wolnosc i nowe pn1wa" 2:1_ Picnvsze objawy niezadnwoL•n ia sz(•,·s7,ych 
kn�göw spoleczenstwa pruskiego z polityki wspoldziabnia z Francjq cbiy 
si� za uwazyc clopiero, kiedy zacz�ly dominowac zj :nviska uj cmnc i ciq
zary ,vynikajc1cc z ustawiczncgo stanu \vojny w Eul'Opie, a pl'zede 
wszystkim gospllda!'cze konsekwencje wp1·owadzonej pod naciskiem Frnn
cji blokacly knn lynen talnej. N astroj e spoleczne, odwracaj<1ce sie; od so
juszu z Francjc'!, pozwalaly s,;dzi<: przcciwnikom Napolcona, iz projckto
wane przedsi�wziqcia mili tarne, wsparte dzialaniami administracy.i nymi 

20 Tami:e. 
21 W a w r y k o w a, Napoleon w oczach Niemc6w, s. 269. 
22 „Die Volkserhebung ging in Deutschland nicht von dunkeln !lalionalen und 

kirchlichen Trieben (wie in Spanien und Russland) aus, obwohl diese in den Tiefe 
wirksam waren. Die Kultur der deutschen Nation, welche besonders im Mittebtandc 
verbreitet war, gab hier allem noch eine andere Gestalt und Färbung. Den Ideen, 
die von Frankreich hervordrangen, trat hier eine Weltanschauung entgegen, die 
zwar die sociale Bedeutung dieser anerkannte, aber die politische Entwicklung 
die denselben cntsp1·ungen war, ,·cnibschcute", L. Rank c, Ilardcnberg und dle

Geschichte des preussischen Staates (Sämtliche Werke, t. 48, Leipzig 1881, s. 291 
n.). 

23 Erle r, op. cit., s. 36, 39. 
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oraz szeroko prowadzonc1 akcjc1 publicystycznq i propagandowq, wywo
lajq gl�boki oddzwi�k spoleczny. 

Ogromne znaczenie przywiqzywano zwlaszcza do mobilizacji srodk6w 
ludzkich i rzeczowych, pozostajc1cych w dyspozycji wladz prowincji slc1-
skiej, kt6ra w pierwszej polowie 1813 r. stala si� r6wniez rzeczywistym 
osrodkiem wladzy panstwowej po przeniesieniu si� do Wrodawia dworu 
monarszego i administracji centralnej 24• Pomimo stosunkowo nie tak 
znacznego stopnia zniszczen wojennych na terenie Slc1ska realizacja przed
si�wzi�c wojskowych napotkala powazne przeszkody, nie spelniajc1c 
istniejqcych w tym wzgl�dzie oczekiwan. Wazki problem stanowil zwla
szcza brak srodk6w pieni�znych, gdyz wielu ochotnik6w do oddzial6w 
strzelc6w oraz innych formacji nie bylo w stanie pokryc w calosci lub 
w cz�sci koszt6w ekwipunku. Juz 12 II 1813 r. opublikowano w „Schle
sische Zeitung" wezwanie Streita, prezydenta policji wroclawskiej, do 
skladania patriotycznych darowizn na wyposazenie niezamoznych ochot
nik6w 25. Na wniosek kanclerza Hardenberga powolano specjalnego pel
nomocnika dla gromadzenia funduszu i rozdzialu pomocy pienü:znej. 
Funkcj� t� pelnil do polowy kwietnia 1813 r. Karl Heun 26

. Wsr6d sta
wiajc1cych si� po wsparcie najliczniejsi byli ochotnicy pochodzc1cy z ro
dzin rzemieslniczych, ponadto nizsi urzr;:dnicy, ekonomowie, subiekci. 
Z prosbq o dotacj� wyst�powali r6wniez synowie ubozszej szlachty, ofi
cer6w, pastor6w, z reguly jednak nie otrzymywali oni pomocy. W pierw
szych tygodniach po ukazaniu si� rozporzqdzenia o organizowaniu od
dzia16w strzelc6w ofiarnosc spoleczna osiqgn�la dosc spore rezultaty 27

• 

Byly to zar6wno sumy pieni�zne, jak i dary rzeczowe: bizuteria, konie, 
bro11 i inne materialy konieczne do ekwipunku. 

Wsr6d ofiarodawc6w przewazali wyzsi urz�dnicy i wojskowi, choc 
nie braklo tez kupc6w, w tyrn pochodzenia zydowskiego. Wi�ksza cz�sc 
z dw6ch pierwszych kategorii nalezala do generacji jeszcze fryderycjan
skiej. Usuni�ci po 1807 r. ze stanowisk w wyniku reform administra
cyjnych, skladali oni win� za 6wczesne fatalne polozenie panstwa na 
reformator6w politycznych i mniemali, ze tylko ich powt6rne aktywne 
wla,czenie si� w zycie publiczne moze wyprowadzic Prusy z kryzysu 28• 

Wiele dar6w zamieszczano jako bezimienne, nie podajqc nazwisk na 
prosb� ofiarodawc6w. Byc moze wazyl w tym wypadku fakt, iz wcia,z 
zywe bylo w lutym przekonanie o nie rozstrzygni�tym jeszcze politycz
nym statusie panstwa, utwierdzane przez pogloski o rychlym zwyci�-

24 K u t z e n, op. cit., s. 2. 
2, ,,Schlesische Zeitung", nr 19, 13 II 1813, nr 20, 15 II 1813. 
2° F. Andrea e, Die freiwilligen Leistungen von 1813 (ZfGS, t. 47, 1913, 

s. 154). 

21 Ku t z e n, op. cit., s. 5-11. Listy ofiarodawc6w publikowano pocz<1tkowo
na biczqCO, a p6zniej w specjalnych dodatkach do „Schlesische Zeitung", 

2s A n d r e a e, op. cit., s. 175. 
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skim powrocie Napoleona nad Wisl:�, a-moze tez zazenowanie wielkosciq 
ofiarowywanych kwot 29. 

Gkiwnymi inicjatornmi slqskiej kawalerii narodowej byli m. in.: 
ks. Sandreczky, h1·. Henckel von Donnersmarck oraz baron Lüttwitz, 
i dla ich oddzialow przeznaczona byla wi�kszosc darow pieni�znych skla
danych przez slclsk& szlacht� 30• Jednakze juz wkrotce po ogloszeniu planu 
organizacji pojawily si� przeszkody w postaci braku funduszy i ochot
nikow skorych do wstqpienia. W rezultacie glowny sklad tych szlachec
kich w zamierzeniu formacji tworzyli chlopscy synowie, rzemieslnicy 
i plebs miejski. J edynie tak zwane „elity" regimentow zachowaly w isto
cie bardziej ekskluzywny charakter, gdzie obok s::Iachty sluzyli wyzsi 
urz�dnicy i pensjonowani oficerowie. 

Prowincja sl&ska winna byla tez wystawic kilkadziesiqt tysi�cy zol
nierzy w formacjach landwery, a zatem bez mala polow� jej stanu 
,v panstwie. Obwod rejencyjny wrodawski mial: powol:ac 33 tys., a le
gnicki okolo 16 tys. piechoty i jazdy 31• Sprawa organizacji landwery 
posuwal:a si� jednak znacznie wolniej, niz to zakladano. Na skutek nie
zadowalajqcego stanu i negatywnej opinii kr6lcwskiej, wyrazonej \V li
scie datowanym 6 maja w Dreznie 32

, dokonano zmian organizacyjnych, 
a 8 czerwca po rozwi4zaniu gubernatorstwa wojskowego, sprawowanego 
dotqd przcz . Friedricha Götzena, nadz6r nad nic1 obj<il gen. Gneisenau. 
Z poczqtkiem sierpnia nowym gubernatorem wojskowym zostal gen. 
von Gaudy, a gubernatorem cywilnym Theodor Merckel, dotychczasowy 
prezes rejencji wroclawskiej 33• Na pocza,tku zawartego 4 czerwca w Pie
laszkowicach zawieszenia broni na majqcych powstac w pro,vincji 68 ba
talionow landwery gotowe byly tylko 24, a jeszcze mniejsza liczba po
jedynczych oddzialöw zostala skierowana do walki, gl6wnie do korpusu 
obl�zniczego Glogowa, niehczne zas do Saksonli ai. Pod tym wzgl�dem
Sl4sk pozostal w tyle za innymi prowincjami panstwa pruskiego. Na 
powstale op6znienia wplyn�ly roznorodne czynniki polityczne, spoleczne, 
ekonomiczne, a ,vreszcie przebieg dzialan wojennych na terenic Sla,ska 35. 

Zaj�ty przez wojska francuskie obszar prowincji zostal latem 1813 1·. na 
dlugi czas calkowicie wylc1czony zc swiadczen na rzecz armii pruskiej. 
Rejencja legnicka rozpocz�la tworzenic landwery dopiero w pazdzicrniku 

2n Tamz:e, s. 172-173. 

30 Kochend ö r ff c r, op. cit., s. 134. 

u La u b er t, op. cit., s. 4. 
32 „Schlesische Zeitung", nr 55, 10 V, 1813.
aa Laub c r t, op. cit., s. 9. 
3·1 Tami.c, s. 8.
3; Raport A. Gncisenaua z 9 VII: ,,Im allgemeinen ist bei Einrichtung der 

Land,vehr der gute Geist nicht zu verkennen, von welchen die Nation besedt 

ist. Wenn die Landwehr nicht so schnell zusammengekommen ist, als dies zu 

wünschen war, �o hat dies mit wenigen Ausnahmen mehr in den gcwDlmtcn Ge

schäftsformen als in den Willen der Stfü1de gelegen", Ku t z c n, op. cit., s. 24-25. 
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1813 r., a w1�c juz w koncowym momencie gl6wnych dzialal't wojennych 
kampanii jesiennej. Jedynym terenem, kt6ry w dosc znacznym stopniu 
wywü1zywal si� z nalozonych ci�zar6w, byla srodkowa cz�sc Slqska. W cza
sie trwania zawieszenia broni uzupelniano stan wojska oraz dokonywano 
rekwizycji przede wszystkim w pasie neutralnym, rozdzielajqcym prze
ciwnik6w. Jednym z istotnych powod6w, kt6re wplyn�ly na duze op6z
nicnic, byl dotkliwy brak umundurowania, but6w, a zwlaszcza broni 36

: 

Trudny do przez\vyci�zenia byl niedob6r kadr oficerskich. Sytuacja ta 
zmusila wladze wojskowe do przyj�cia do landwery wielu oficer6w zwol
ni· ·:ych ze sluzby czynnej w 1807 r. Na 237 oficer6w formacji slqskich 
stanowili oni okolo 9J)O/o kadry 37

. 

Najpowazniejsze znaczeni,� mialy jednak spo1eczno-polityczne i eko
norniczne uwarunkowania postc1,,1 zar6wno administracji pa11.stwowej, jak 
i ludnosci Slqska. Wprawdzi� ,v latach 1807-1813 nastroje spoleczne 
prZ(c'Szly od pocz,1tkowego entuzjazmu dla Francji do pewnego zaanga
zowania si� w obronie panst,va pruskiego, jednakze w znacznym stopniu 
byly one nadal odzv,rierciedleniem niechGtnego stosunku wzglGdem wszel
kich poczynan administracji prü\vincjonalnej, niezaleznie od aktualnie 
dominujc1cych tendencji politycznych 38

. Szlachta i kupiectwo, zwlaszcza 
bogc,tsze, nie ty}ko dystansowaly siG od ruch6w og6li1opruskich, ale sta
waly si� nosicielami tendencji separatystycznych, odzegnujc1c sit: r6wno
cz�'snie · od jakichkohviek ofiar na rzecz panstwa_ Sformulowanq juz 
,v 1809 r. uwagtc:, ze „wyksztakeni zdajq siG byc bardzo zwi4zani z wy
godami i przyjemnosciami, chcieli zapewne osüign4c cel, jednakze wstrzy
mywali siG od uzycia srodk6w", mozna tez odniesc do sytuacji panujqcej 
w 1813 r. 39 Wrogosc w stosunku do poczy.nan biurokracji okazywala 
gl6wnie drobna i srednia szlachta, kt6rq najsilniej dotkn<;:ly skutki wpro
wadzonych reform agrarnych oraz spadek cen na zboze. Pewm1 rol� 
odegrac tez mogly animozje wobec Theodora Merckla, prezydenta re
jencji wrodawskiej, silnie zwia,zanego z partiq reform, a jak siG zdaje, 
zimno przyjGtego przez szlacht� prowincjonalm1 40

• 

„SzlachtG ozywiala stara zla wola, kt6ra nie objawiala si� otwarcie 
tylko ze strachu przed og6lnymi nastrojami. Jednakze tu i tarn ujaw
niala si� w r6znych pr'zedsiGwzi<;:ciach sklonnosc do wsp6ldzialania 
z Austria,; nie ma jednak pewnosci, czy nie brano przy tym pod uwagG 

30 Laube r t, op. cit., s. 5.
�. Tarnze, s. 6. W tej liczbie by1o tylko 5 oficer6w pochodzenia mieszczan

skiego. 
r9 Szerokie masy okazywaly: ,,einen freieren, liberaleren Geist, viel Ungeduld 

über die Dauer der Leiden, grosse Abneigung gegen die Offizianten des Staates", 
0. Linke, Zur Reise des Königs Frieclrich Wilhelm III. nach Schlesien 1810
(ZfGS, t. 39, s. 110).

19 0. Linke, Friedrich Theodor von Mercke1 im Dienste fürs Vnterlancl, t. I,
\�roclaw 1907, s. 134. 

40 Er 1 er, op. cit., s. 87, 114. 
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mozliwosci oderwania siq od PnJs, eo bylo stalym dqzenicm pcwncj 
czGsci szlachty sl&skiej" 11• Pogloska o przejsciu Slc1ska pod panowanie 
Austrii, wielokrotnie sie, pojawiajc1ca w latach 1807-1813, odpowiadala 
intencjom niekt6rych kr�g6w politycznych, a ponadto nie przysparzala 
zwolcnnik6w rzc1.dowi pruskiemu, kt6remu przypisywano ch�c kupczenia 
prowincjq 42

• Zapev,;nienia kr6lewskic o tym, ze nie zamysla sie: o odshi
pieniu tych ziem, byly konieczne w rokowaniach z kupiectwem slqskim 
na temat splat czqsci kontrybucji pieni�znych nalozonych przez Fran
cjG 43_ Przy tym czGsc tej grupy zawodowej oclczuwala wprawdzie nie
korzystne skutki blokady, lecz odnosib jcdnoczesnie znaczne korzysci 

· z dostaw dla armii francuskiej. Sprzeciw wobcc polityki administracji,
okazywany gl6wnie przez bogatc mieszczanstwo, byl reakcjq na ogeani
czenie go w dotychczasowych prawach po wprowadzeniu rcformy miej-
8kicj, a takze wyrazem pewnego poczucia elilarnosci tej grupy dziedzi
CZ:'\Cych patrycjuszowskie tradycje rodow, np. wrnclawskich, w stosunku
do ürzqdnikt'iw pruskich. Antyfrancuskie, a nast�pnie propruskie na
s Lroj c daly siG najwczesniej zaobscrwowac wsr6d drobnomieszczanstwa,
ktöre pierwsze odczulo konsekwencje pogorszenia siG stanu gospodarki.
Win,1 za nie obcülzano zaleznosc od Francji, zmuszajqcq do przestrzegania
blokady kontynentalnej. Dominujc1cym zja,.viskiem byl jednakze wzrost
ogölnego zniech�cenia i niewiary w jakiekolwiek dzialania polityczne.
Udzial: Prus w wojnie 1813 r., utrzymywanie armii i jej powi�kszanie
w.qnagaly wielkich srodk6w finansowych, kt6rych znaczn& cz�sc
nalozono w postaci podatk6w i r6znych swiadczen na ludnosc prowincj i.
Stan ub6stwa poglc;bily kilkakrotne w minionych latach klP,ski nieuro
dznju w r0lnictwi0. Ci0,zary wojny, dotkli,ve splaty pieni<;-znc, przemar
sze wojsk i kwaternnki uczynily spora, cz�s� spoleczeii.stwa niepodatn&
na wszelkie nowe apele, pomimo ze Slqsk nie stal siG przeciez terenem
wi(;kszych walk w toku wojen napoleonskich i nie doznal z tej racji
dodatkmvych zniszczen. Wzmocniona ad poczqtku 1813 r. swoista ofen
sy\va publicystyczna, prowadzona przez gazety codzienne i pisma ulotne
w imi� wolnosci i niezawislosci Niemiec 14 (,,Für Gott und Vaterland")

�1 Tamze, s. 93. 

·!2 Tamze, s. 90-98. 

u Linke, Friedricli Theodor von Merckel... s. 5-!, 61. 
�� ,,In den Aufrufen an das Deutsche Volk, in allen Zeitungen und Flugschrif

ten ist jetzt von der Freiheit und Selbständigkeit Deutschlands und unseres Vater
landes die Rede, um derentwillen der grosse Kampf gegen den Unterdrücker der
selben unternommen wird. Der Gedanke, dass der glückliche Zeitpunkt gekommen 
sey, am die Ketten einer unwürdigen Sclaverei zu zerbrechen, erfüllt jeden deut
schen Mann und jede deutsche Frau, die es mit ihrem Vaterlande wahrhaft wohl
meinen, mit jenem edlen Enthusiasmus nach möglichen Kräften zu diesem grossen 
Z\veck mitzuwirken, und kein Opfer zu gross zu finden, welches der Drang der 
Umstände von uns fordern könnte", ,.Der Brieger Bürgerfreund", nr 14, 2 IV 
1813. 
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i w przekonaniu, ze „Gott ist mit uns", wywolala wprawdzie polityczni;i 
„ojczyzniam1" egzaltacj� w niekt6rych kr�gach spolecznych, jednak juz 
wczesnym latem 1813 r. nastroje te ustc1pily miejsca postawie oboj�t
nosci. G6rnolotnie sformulowane wezwanie do ofiar z zycia i mienia, 
skladanych „na oltarzu ojczyzny" 45 dla „zerwania lancuch6w niewol
nictwa", oddzialywaly w istocie na bardzo wc1skie grono odbiorc6w. Na
lezala do niego przede wszystkim cz�sc wojskowych i urz�dnik6w �6

, 

zwolennik6w reform, oraz ze wzgl�d6w ekonomicznych cz�sc kupiectwa 
i drobnomieszczanstwa. Jednakze juz w marcu 1813 r. zapa1 ten oslabl, 
gdy to, eo dota,d liczone bylo jako dobrowolna, patriotyczna zasluga, 
stalo si� obowic1zkiem, egzekwowanym na drodze administracyjnej. 

W maju 1813 r., po przegranych przez armi� pruskq bitwach, przewa
zaly opinie, jakoby „wszystko, wszystko bylo stracone", a kra,zqce nie
pokoja,ce pogloski wyt\ivorzyly atmosfer� le;kliwego wyczekiwania przy
szlych wydarzen n. Na nnstroje takie niewa,tpliwie oddzialywaly takze 
poczynania licznych jeszcze na Sl<1sku zwolennik6w Francji. Ich pos1.a
wa wynikala z r6znorodnych pobudek o charakterze politycznym i idco
logicznym. Zwolennicy koncepcji profrancuskiej znajdowali si� zar6wno 
wsr6d przedstawicieli najwyzszej administracji prowincji 48 jak i wsrod 
innych grup spolecznych. Zjawisko to wyraznie zarysowalo si� zwlaszcza 
wsr6d wladz rejencji legnickiej i niekt6rych powiatowych, eo mialo bez
posredni wplyw chociazby na przebieg organizowania formacji ochotni
czych i landwcry oraz rezultaty ofiarno:sd spukcznej, a takze wsröd 
urz�dnik6w policyjnych. Postawa profrancuska zaznaczyla si� nie tylko 
w kr�gach opiniotw6rczych, wywodzqcych siE; z grup spolecznie uprzy
wilejowanych, ale tez wsr6d warstw plebejskich, np. chlopstwa, kt6re 
w wi�kszosci zywilo przekonanie, iz zniesienie poddanstwa osobistego 
i inne przemiany na wsi zawdzi�czano wylqcznie obecnosci armii fran
cuskiej 49

. Niekiedy niech�c przeksztakala si� w otwarty op6r podczas 
poboru, jak chociazby ,..,, powiatach strzegomskim, Zqbkowickim, glub-

.u AUar des Vaterlandes (,,Schlesische Zeitung", nr 32, 15 III 1813). 
45 Zapal tej grupy zawodowej m6gl wynikac z b,.u-dziej prozaicznych przyczyn 

(mowa tu o zarzqdzeniu dotyczftcym ochotniczej sluiby urzqdnik6w, opublikowanym 
1 III 1813 r. w „Schksische Zeitung"): ,,Die gestrige Allerhöchste Bekanntmachung 
in det· Zeitung hat unter den zu meiner Verwaltung gehörigen Polizeiofficiante11 
eine allgemeine Bewegung veranlasset und glauben solche insgesamt bis auf die 
darunter betindlichcn alter oder kranken Subjekt<.!, um den Vorwurf der F1·eiheit 
und kii n rtigcn Zurücks_etzung zu entgehen, sich zum Kriegsdienste anbieten zu 
müssen", V. L o c w e, Die Königliche Familie in Breslau 1813. Auszüge a11s den 
I3erichten cles Polizeipräsidenten Streit (ZfGS, t. 47, 1913, s. 27).

47 „Schlesische Privilegierte Gebirgs-Blätter, nr 19, 8 V; nr 20, 15 V; nr 22, 
29 V 1813. 

48 Win,1 za slabe poste;py organizacji landwery obch1zano zwlaszcza gubernatora 
cywilnego K. v. Altenstcina i gubcrnatora woj,;km.vcgo F. , .. Götz.cna. 

•9 Erl c r, op. cit., s. 211.



Prowincja slqska a wojna wyzwolencza Pn„s w 1813 r. 73 

czyckim i jeleniog6rskim 50
• Szczeg6lnie niekorzystnie przedstawiala si� 

sytuacja na G6rnym Slc1sku, zwlaszcza w rejonach o przewadze ludnosci 
polskiej 51

• Masowe dezercje zaprzysi�zonych juz zolnierzy przez granic� 
Ksi�stwa Warszawskiego sklonily wladze wojskowe do przedsi�wzi�cia 
krok6w w celu zapobiezenia tym wypadkom. Sformowane oddzialy 
przenoszono do Nysy i Klodzka, wprowadzono surowe kary za ucieczk�, 
do kary smierci wlqcznie 52

• Zdecydowana wrogosc wi�kszosci chlopstwa 
do sluzby wojskowej wynikala tak:ze z przyczyn psychologicznych, ta
kich jak spos6b traktowania zolnierzy w armii pruskiej 53

• 

Powt6rna przejsciowa okupacja cz�sci Slc1ska, w tym i Wroclawia, 
przez wojska napoleonskie od czerwca 1813 r. nie wywolala wsr6d lud
nosci prowincji szczeg6lnych postaw patriotycznych, a w wielu wypad
kach zdawala sii; odpowiadac Slc1zakom. Dopiero po wznowieniu dzialan 
wojennych i ostatecznym zwycü:stwie koalicji antynapoleonskiej zakm'l
czone zostaly rozpocz�te w lutym 1813 r. wojskowe przedsi�wzi�cia orga
nizacyjne, jednakze nowo utworzone formacje ochotnicze z terenu pro
wincji sl4skiej nie odegraly wi�kszej roli wojskowej. Decydujqce zna
czenie mialy natomiast swiadczenia finansowe poniesione przez ludno.sc 
prowincji. 

W podsumowaniu mozna stwierdzic, ze przebieg wojny wyzwolenczej 
1813 r. na Slc1sku nie byl w zasadzie wyrazem demokratycznego ruchu 
narodowego, lecz stal si� odg6rnie realizowanym planem politycznym. 
Mimo takiego charakteru wydarzenia 1813 r. oddzialaly silnie na rozw6j 
wsp6luczestnictwa w zyciu publicznym szerszych niz dot&d grup spole
czenstwa prowincji .slqskiej i wplyn�ly na ksztaltowanie si� wsr6d nie
mieckiej ludnosci pruskiej i niemieckiej swiadomosci narodowej, i po
czucia zwiqzku Slqska z innymi krajami oraz prowincjami Niemiec jako 
jednej wsp6lnej ojczyzny. 

so Ku t z e n, op. cit., s. 21. 
si Raport A. Gneisenaua z 9 VII 1813 r.: ,,Es ist zwar nicht zu leugnen, dass

einige der oberschlesischen Kreise sich nicht vorteilhaft auszeichnen, es gereicht 

ihnen aber die allgemeine Armut der Untertanen zur Entschuldigung, und ihr 

höchst ungünstiges Verhältniss, ohne alles Eigentum, und daher ohne alle Anhän

glichkeit an ihr Vaterland", Laube r t, op. cit., s. 8. Istnieje dosc bogata litera

tura polska, omawiajqca sytuaCjf; politycznq i postawq ludnosci polskiej na G6rnym 

Slqsku. Por. chociazby Historici $Lqska, t. II, cz. 2, pod red. S. Michalkiewicza, 
Wroc:law 1970; Slqsk w pierwszej polowie XIX w. Wybör irödet, oprac. W. Dlugo

borski, K. Popiolek, t. I, Wroclaw Hl57, oraz liczne artykuly. 
s2 Ku t z e n, op. cit., s. 21. 

s3 Postawt; chlop6w omawia m. in. sprawozdanie ks. Ferdynanda v. Anhalt-Pless 

z 17 V 1813 r.: ,,Patriotismus kennt er nicht ... Ferner ist der Bauer feige und 
hat eine dccidirte Abneigung gegen den Soldatenstand, die es bewirkt dass seit 

60-70 Jahren die Mehrzahl der Rekruten bei Nacht und Nebel mit Stricken, wie

die wilden Thierc, eingefangen und gebunden zu den Regimentern geschickt werden

musste", Ku t z e n, OJJ. cit., s. 19.
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DIE PROVINZ SCHLESIEN UND DER FREIHEITSKRIEG PREUSSENS 

IM JAHRE 1813 

Anfang l813 befand sich der preussische Staut in einer schwierigen politischen 
Lage zwischen Frankreich und der gegen es unter russischer Führung kämpfenden 
Koalition. Im März 1813 kehrte Preusscn die bisherigen Bündnisse um und ging 
in die Reihe der Frankreich fe indlichen Staaten über. Gleichzeitig begann offene 
Vorbereitungen zu militärischen Handlungen und einer Erhöhung der Verteidigungs
fähigkeit des Staats. In den Kriegsplänen wurde der Provinz Schlesien, die relativ 
unbcr:ihrte l\'Iitlcl der Staatsgewalt besass, eine besondere Rolle zugeschrieben. 

Der Artikel zeigt die 1813 betriebene politische und milittärische Tätigkeit in der 
Provinz Schlesien auf zwei Ebenen: die Tätigkeit der Zivil- und Militärbehörden 
sowie das Verhältnis der schlesischen Gesellschaft hierzu. Die militärische Gesetz
gebung, die Bildung freiwilliger Einheiten, aber auch die Haltung der verschiedenen 
Gesellschaftsschichten zu dem so genannten „Freiheitskrieg" im Jahre 1813 wurde
besproc)1en. Sie drückten sich entweder in Enthusiasmus über den durch Preussen 
im Namen der deutschen N,ttionalsouveränität geführten Kampf mit „dem napoleo
nischen Joch und Despotismus·', oder auch in profranzösischen Haltungen aus. 




