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ADAM GALOS 

_z DZIEJOW WROCŁAWIA W LATACH REAKCJI 

PO WIOŚNIE LUD0W 

Lata pięćdziesiąte XIX w. w.państwie pruskim rzadko stanowią ostat
nio przedmi:ot szczegółowych badań. Dawniej zaś, gdy nad wszystkimi 
zagadnieniami dominowało· szukanie genezy bismarckowskiego zjedno
czenia Niemiec, w największym stopniu zwracano uwagę na two'rzenie 
pod�alin pod międzynarodową pozycję Prus i kh rywalizację z Austrią. 
Dla Sybla słupatni granicznymi było upokorzenie ołomunieckie, wojna 
krymska i zmiana na tronie berlińs'kim, zapoczątkowująca „nową erę" 1. 

Słabiej brzmiały ubolewania historyków. liberalnych nad reakcyjnym 
systemem wewnętrznym, który nie dopusZiczal do głosu najbardziej na
wet umiarkowane grupy trneszczaństwa, także i te, które pragnęły po
większenia roli Prus w Niemczech. 

W rzeczywistości charakterystyczne dla tych lat są trzy nurty. Jednym 
z nich były konserwatywne rządy wewnętrzne (pomijając w tej chwili 
różnice między tendencjami biurokratycznymi i arystokratyczno-feudal
nymi); drugim „wzmocnienie zewnętrznopolitycznych aspiracji państwo
wych (Machtdenken)" 2; trzecim wreszcie pomyślny rozwój stosunków 
gospodarczych, który zaczął się rychło po rewolucji, a trwał do kryzysu 
1857 r. Zwracając uwagę znacznej części mieszczaństwa ku ekonomice, 
ten ostatni nurt ułatwiał zwalczanie opozycji. Ogólnie jednak relacje 
między tymi trzema nurtan1i stanowią zagadnienie znane słabo 3. 

Mówiąc o Wrocławiu mamy do czynienia z tymi problemami w nie
porównanie mniej!srej skali, przy czym w niniejszych uwagach chodzi 
tylko o nurt reakcyjnych rządów 4

• Znajomość sytuacji w ·drugim co do 
1 H. S y b e I, Die Begrii.ndung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I., t. I-II, 

Milnchen i Berlin 11889. 
2 T. S c  h i  e d e r, Vom Deutschen Bund zum Deutschen Reich, Miinchen 1975,

5. 119.

s Schieder twierdzi, że niedostatęcznie opracowane jest połączenie polityki re;
strykcji z rozwojem gospodarczym; wzrost aspi1pcji zewnętrznych u:mał jednocze
śnie za skutek wewnętrznej stabilizacji, która nie gwarantowała trwałości (op. cit., 

s. 119 i 122).

4 Kolejno zamierzam zająć się znaczeniem kryzysu 1857 r. dla stosunków w
stolicy śląska. 
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wielkości mieście państwa pruskiego opiera się dotąd głównie na starej 
pracy Steina 5, pisanej przez działacza mieszczańskiego, uczestnika wy
darzeń, opierającego się także w znacznym stopniu na gazecie „Breslauer 
Zeitung". Każdy, kto później zajmował się Wrocławiem w tych latach, 
wracał do tej książki 6. 

Celem artykułu jest przedstawienie tylko pewnego fragmentu zagad
nienia, a mianowicie poglądów władz oraz ich stanowiska wobec opo
zycji i metod prowadzenia polityki. po burzy rewolucyjnej. Za najważ
niejszą podstawę posłużyły dokumenty, zwłaszcza tzw. Zeitungsberichte, 
czyli dwumiesięc71Ile sprawozdania prezydenta rejencji wrocławskiej, spo
rządzane dla ministra spraw wewnętrznych, oraz cotygodniowe raporty 
policji wrocławskiej 7

• Pozostałe źródła mają charakter tylko uzupeł
niający. 

W odróżnieniu od Au:strii, w której odwołano lmnstytucję, w państwie 
pruskim po pewnych wahaniach zrezygnowano z podobnego kroku, choć 
w styczniu 1850 r. przepr.owadzono jej rewizję, a w latach 1853-1854 
na miejsce I Izby sejmu wprowadzono Izbę Panów jako reprezentację 
kół skrajnie konserwatywnych. Z inicjatywy ministra spraw wewnętrz
nych W estphalena zasadą stało się zwalczanie wszelkiej opozycji bez na
ruszenia ustawy zasadniczej. Zawarte w niej postanowienia traktowano 
jednak jako obowiązujące dopiero po wydaniu ,osobnych 1,l:Staw wyko
nawczych. Tak więc w praktyce zlikwidowano równość wobec prawa, 
przywracano przywileje stanowe, łamano wolność wyznania i tworzenia 
stowarzyszeń reHgijnych oraz wolność słowa i �gromadzeń. Od postano
wień władz lokalnych odwoływać się można było tylko do ministerstwa, 
a policja miała niczym nie ograniczony nadzór nad całym życiem spo
łeczności miejskiej i nad samorządem s. 

Część konserwatystów ideologii rewolucyjnej i socjalistycznej, nawet 
liberalnej, starała się przeciwstawić własne zasady. Obok pisarstwa Stah
la należy tu wymienić zwłaszcza kamarylę, a w niej Ludwiga Gerlacha 9. 

� J. S t e in, Geschichte der Stadt Breslau im neunzehnten Jahrhundert, Wro
cław 1&84; por. także J. B ii r c k  n e r  i J. S t e in, Geschichte der Stadt Breslau,

t. III, Wrocław 1852.
s Przykładęm może być odpow iedni fragm ent w pracy T. Mii 11 e r  a, Die Ge

schichte der Breslauer Sozialdemokratie, t. I, Wrocław 1925, s. 52nn. 
7 Sprawozdania r ej encyjne w: Zentrales Staa tsarchiv Mers eburg, (dalej ZStA 

Mers eburg) Rep. 76, II, Sek t. 8, Sp ez. a, nr 1, t. VI (dalej cy towane Ztg-Ber. z po
daniem okr esu, któr ego do tyczy sprawozdanie); raporty policyjne w: ZStA Mers e
burg, Rep. 77, Tit. 507, nr 5, t. II, oraz Land eshaup tarchiv Brand enburg, Po tsdam, 
Tit. 94, nr 739,. t. I (cy towane dalej Wochen-Ber. z podaniem da ty). 

a S y b e 1, op. cit., s. 104----<109. 
9 Z jego wypow iedz i na największ ą uwag ę zasługuje program z 6 I 1850 r., 

ogłoszony w zw iązku z wyborami do parlam entu erfurckiego. L. Ge r 1 ac h, Von

der Revolution zum Norddeutschen Bund. Aus dem Nachlass von Ernst Ludwig 

von Gerlach, t. II, Got t ing en 1970, s. 646-648. 
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Był to kierunek arystokratyczno-feudalny, który ipróbował wzbogacić 
lub nawet zastąpić rządy ściśle biurokratyczne. 

Formy i ·zasady postępowania biurokracji formować .się zaczęły już 
w 1848 r. Jednocześnie jednak wiele faktów wskazuje na to, że sytua,cja 
ówczesna nosiła jeszcze znamiona tymczasowości i przejściowości. 
W dniach 7 V - 22 VIII 1849 r. obowiązywał we Wrocławiu stan <Yblę
żenia. Ustawy o związkach i prasie (z 29 VI i 30 VI 1849) wstały w mku 
następnym zastąpione innymi (z 11 II i 5 VI 1850). Nowy okres polityki 
wobec prasy oznaczała pierwsza konfiskata „Neue Oder-Z.eitung'' 25 XI 
1849 r. W ciągu 1849 r. tworzyły się te skromne objawy życia politycz
nego, na które pozwalały porewolucyjne stosunki. W maju powstała 
resursa, grupująca „właściwych" konstytucjonalistów, konserwatyści po
dzielili się na „właściwych" i reakcyjnych. 11 III 1850 r. wprowadzono 
nową ordynację miejską, ustanawiającą zasady wybierania organów sa
morządu. W 1850 r. o rewolucji przypominały jeszcze procesy (zwłaszcza 
,,majowy" z 13 V-1 V'.[ 1850, a później „listopadowy" z 11-17 XI 1851), 
ale ogólnie biorąc miasto wchodziło w okres zbliżony do normalnego. 
Wszystko to powoduje, że pod uwagę biorę okres od początku 1850 r. 

Trudniej jest 2idecydować się na datę końcową. Stein określił rok 185-1 
jako „ostatni rok rozkwitu reakcji". Wojna krymska spowodowała zmian_ę 
stosunków gospodarczych. Na wiosnę 1855 r. po raz pierwszy publicznie 
wystąpili liberałowie, a 27 IX 1855 _r. kandydat liberalny wybrany został 
do sejmu. Niemniej wszystkie te fakty nie wywarły bezpośredniego wpły
wu na stanowisko władz i niekiedy trzeba będzie czerpać wypowiedzi 
także z następnych lat. 

* * 

* 

Ideałem władz było tworzenie społeczności zamkniętej, odseparowa
nej od świata zewnętrznego, przy czym nad pozostałymi· kontaktami 
władze starały się roztoczyć ścisłą kontrolę. Takie fakty, zna,ne już 
współczesnej opinii, jak pilnowanie .gości napływających do Wrocławia 
czy wysiedlenie węgiers'kiego gen. Klapki 10, były tylko zewnętrznym 
objawem głębszego nastawienia. Panowało wyraźne wyczulenie na wy
padki w całej niemal Europie, przy czym zwracano uwagę przede wszyst
kim na takie, które mogłyby być niebezpieczne dla panujących stosun
ków. Pod wpływem sytuacji z wiosny 1848 r. z niepokojem rejestrowano 
wszelkie oddźwięki w mieście na zaburzenia czy nawet na zmiany w in
nych krajach. Nieudana próba .Mazziniego porwania Mediolanu przeciw 
rządom austriackim na początku 1853 r. spowodowała badania, czy de-

1o S t e i n, op. cit., s. 41onn.

•
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mokraci wrocławscy nie mają z tym nic wspólnego 11. Wyniki tych po
szukiwań były negatywne, oceniano, że masy pozostają bierne, według 
prezydenta rejencji demokraci zrezygnowali z odzyskania wpływów; nieco 
mniej optymistyczny był dyrektor policji Kehler. Z wyraźnym niepoko
jem oceniano napięcie z powodu zamachu Napoleona w grudniu 1851 r., 
a nawet 2 powodu tak w gruncie rzeczy obojętnego dla miasta faktu, jak 
zmiana w gabinecie bTytyjskim 12• W 1856 r. pojawiły :się informacje 
o zainteresowaniu sprawą włoską 13.

Ta obawa przed napływem z zagranicy podburzających wpływów
przejawiała się także w pilnym śledzeniu kontaktów demokratów wro
cławskich z ośrodkami rewolucyjnymi w Europie oraz działalności ich 
poza Prusami. 17 XII 1850 r. minister oświaty zwrócił się do ministra 
spraw zagranicznych o informacje o znanym działaczu Elsnerz,e, który 
po_ walkach w maju 1849 r. musiał schronić się w Anglii. Chodziło 
o stwierdzenie, czy w czasie pobytu w Londynie nie wziął on udziału
w jakichś ·,,demo·kratycznych knowaniach". Wobec uniewinnienia go przez
są� dane te chciano wyzyskać dla dyscyplinarnego zwolnienia go ze sta
nowiska nauczyciela gimnazjalnego. Według informacji mmiśtra spraw
zagranicznych i policji wrocławskiej nic w działalności londyńskiej Els
nera nie dawało podstaw do podobnej akcji. Niemniej w czasie -podróży.
powrotnej do Wrocławia między 28 VII i 11 VIII 1851 r. śledzony był
on na każdym kroku 14

• 

Z rewolucji 1848 r. władze przejęły także obraz Polaka-rewolucjo
nisty. Dlatego w raportach, częściej poli:cji niż administracji, nieraz 
wspominano o Polakach wrocławskich, wysuwając pod ich adresem różne 
podejrzenia. Jeden z takich raportów z 1853 r. brzmiał: ,,Z pewnej stro
ny, której . wiarygodność wydaje się być wątpliwa, doniesiono mi, że 
między tutejszymi robotnikami fabrycznymi polskiej narodowości istnieje 
tajne stowarzyszenie, które przygotowuje się do nowego powstania w Pol
sce przez nabywanie jednakowych strojów i broni. Doniesienie prawdo-

,11 Ztg-Ber. I-l'I 11853; por. też raport !Kehlera z .15 !II i drugi z 121 II, ZStA

Merseburg, Rep. 77, Tit. 500, nr 1, t. IV, k. 62 i 93). Policja stwierdzała „lebhaften 
Eindruck, ohne jedoch eine eigentliche Anregung der grosseren Volksmassen zu 

bewirken. Insbesondere haben die demokratischen Kreise weder vorher noch nach

her ihr Verhalten geandert, nirgends hat sich in denselben ein regerer Verkehr 

nachgewiesen lassen, welcher auf eine Mitwissenschaft oder auf eine Bereitnahme 
zum Losschlagen hindeutete". Kehler stwierdzał brak żywszej działalności demokra
tów i Polaków i donosił o dokładnej obserwacji wszelkich miejsc, gdzie liczniej 

zbierali się ludzie; wobec rozwiązania związków tam bowiem głównie komuniko
wali się demokraci. 

12 Ztg-Ber. Xil-X!II 1851; chodziło o zastąpienie Palmerstona na stanowisku mi

nistra spraw zagranic:mych. 
13 Wochen-Ber. 2,6 I 1'856. 
14 Cala korespondencja w: ZSta Merseburg, Rep 77, Tit. 507, nr 5, t. li, k.

139-14-0, 145_;146, 169-173.
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podobnie powstało na skutek tego, że wśród tutejszych Polaków wielu 
utrzymuje ze sobą stosunki towarzyskie. U tych, których określano jako 
najbardziej skompromitowanych, przeprowadzono r,ewizje, ale nie po
twierdziły one podejrz,eń" 15, Choć chodziło o informacje bardzo mało' 
prawdopodobne, reakcja władz była znamienna. Powodem były nie tylko 
wspomnienia o roli Polaków w 1848 r., ale i szukani,e elementów ze
wnętrznych jako wywołujących ferment i grożących rewolucyjnymi kno
waniami. 

Obok i'ZOlacji drugą bardzo dla władz pożądaną cechą społeczności 
miejskiej była jej 'bierność. Asumpt do podobnych sądów dawały takie 
fakty, jak bardzo ruski udział wyborców w niemal wszystkich aktach 
wyborczych w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych, w wyborach do 
sejmu pruskiego, parlamentu erfurcfG.ego, władz miejskich i podo,bnych 
,organów 16. Nie bez satysfakcji i zadowolenia podkreślało to szereg spra
wozdań i raportów. Pisano także o małym zainteresowaniu· obradami 
.sejmu, o tym, że „ipod względem politycmym panuje duża absencja" 
i indyferentyzm polityczny, że mało kto zajmuje się wyborami do Rady 
Prz,emysłowej 17• Dopiero. w 1855 r. pojawiły się w raportach dokładniej
sze opisy walki wyborczej 18, ale i w 1856 r. dostrzegano „martwotę 
polityczną" 19, a zasadnicza zmiana zarysowała się w latach 1858-1859. 

Dotyczyło to legalnego życia politycznego. Natomiast sporą rolę przez 
kilka lat po rewolucji odgrywały obawy władz przed działalnością nie
legalną, występujące częściej w raportach władz policyjnych niż rejen
cyjnych. Te ostatnie w 1853 r. dostrzegały już •tylko pojedyncze próby 
potajemnej działalności demokratyc:zmej, zresztą bezskutecznej 20. Nato
miast według policji w styczniu 1854 r. ruch demokratyczny wprawdzie 
zniknął z powierzchni życia, ale nikt znający stosunki nie przypuszcza, 
że poniechał swoich planów. Ograniczenie zaś działalności tym bardziej 
utrudniło jego śledzenie 21. Stąd pochodziła fala rewizji i poszukiwań, 
stąd śledzenie ludzi podejrzanych o demokratyczne stanowisko (o czym 
wspominała nieraz także prasa). W czasie srebrnego wesela jednego z rze
mieślników w 1854 r. stwierdzono zebranie się „śmietanki demokratycz
nej'', a celem miało być zorgani·zowanie zbiórki na więźniów politycznych. 
Policja podjęła też szczegółowe śledztwo. Podobnie było ze srebrnym 

1, Wochen-Ber. 3:1· X 1.8-5-3. 
16 Jeszcze_ w wyborach z 17 v:.i:,1 1849 r. wzięła udział 1/3 część uprawnionych,

w wyborach do parlamentu erfurckiego 1/ 10. 
17 Ztg-Ber. XI-XJ:1I 1185'1; I_;II, V-VI l18S2; HI-IV '1'!!53; VM-VIII 1854. 
1s Np. informacje o połączeniu się „właściwych" konstytucjonalistów z frak· 

cją katolicką, Wochen-Ber. 10 x.r,I 185'5. 
19 Ztg-Ber. V-VI 1856. 
20 Ztg-Ber. V-VI 18153. 
21 Wochen-Ber. 18 I 11854. 
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weselem ślusarza z Brzegu, któr,ego podejrzewano o kontakty z komite
tem rewolucyjnym w Londynie 22. 

Zasadnicza nieufność do wszelkiej działalności, i to nie tylko poli
tycznej, powodowała, że podejrzliwie traktowano niemal każdą organi
zację, z zadowoleniem witając jej słabość, a jeszc�e bardziej rozwiąza
nie 23• Zbiórkę pieniędzy na wzni<esienie budynku dla resursy mieszczań
skiej uznano za posiadającą 'Znaczenie polityczne {choć jak przyznawano, 

nie wynikała ze względów politycznych) i zarząd:rono nadzór nad nią 24. 
Gdy pod koniec lat pięćdziesiątych ponownie zaczęło powstawać więcej 
niż poprzednio związków, przeważnie zresztą niewielkich i o celach często 
samopomocowych, natrafiały one na szykany ze strony władz 2s.

Złożone było stanowisko władz wobec poszczególnych grup spol.,eczeń
stwa i wobec poszczególnych kierunków politycznych. Skrajnie prawico
wy kierunek rządzenia powodował wrogie traktowanie całej opo'zycji, 
poczynając od najbardziej nawet umiarkowanej. Niekiedy w raportach 
władz, bardziej rej-encji niż policji, pojawiał się stereotyp bliżej nie 
określO!Ilego społ,eczeństwa, wiernego k,rólowi. Tak byto z reguły przy 
relacjonowaniu wizyt króla i jego rodziny we Wrocławiu, po zamachu 
na Fryderyka Wilhelma IV 22 V 1850 r., czy po wykryciu organizacji 
spiskowej w Berlinie 26. Gdy podawano jednak bardziej konkretne infor
macje, zasięg tej wierności kurczył się znacznie. Urodziny .króla np. świę
cono tylko w kołach konserwatywnych i w części szkół 27

. 

Częsty w tym czasie podział na wierne ,królowi „niższe warstwy" 
i ludzi niezadowo1ony�h, rekrutujących się spośród wykształconych, 
w mmeJszym stopniu odnosił się do miasta niż do wsi. W jednym ze 
sprawozdań z zadowoleniem podkreślano rozmowy króla z przemysłow-

22 Wochen-Ber. 26 III 1855; 2.5 V 1856. 
2a Por. np. o Verein zur Unterstiltzung und Hebung des kleinen Gewerbestan

des, Wochen-Ber. 25 IV 185'3; ·o wąskim zakresie akcji mogą świadczyć notatki 
w prasie; np. ,,Breslauer Zeitung", 10 VIII 1850, 7 II i 28 III 1851. 

24 Wochen-Ber. 2 V 1853. 
2s Np. o Sparverein zur gemeinschaftlichen billigeren Beschaffung von Lebens

mitteln z czeladnikiem stolarskim na czele, por. Wochen-Ber. 4 XII 1858, ZStA 
Merseburg, Rep. 77, Tit. 1'5'45, nr 12; o innych związkach por. pismo Kehlera do pre
zydenta rejencji z 'l II ,185'9, tamże; tamże ·dalsze korespondencje. 

2s Np. w czasie wizyty królewskiej w maju 18-5'1 r. u większości mieszkańców 
ujawniło się „gute Gesinnung ... in erfreulicher Weise", Ztg-Ber. VI-VII 1851; 
w czerwcu 11852 r. widoczny był entuzjazm, Ztg-Ber. V-VI 18'5:2; później „miłość 
i patriotyzm", Ztg-Ber. IX-X 1854. Po zamachu oburzenie miało się kierować nie 
tylko przeciw bezpośrednim .sprawcom, ale w ogóle przeciw demokratom, gdyż 
zamach oceniano jako rezultat ich nauk, Ztg-Ber. V-VI 185.0; mimo całej czoło
bitności inny ton miał adres Rady Miejskiej do króla, ,,Breslauer Zeitung", 28 V 1850. 
Po wykryciu spisku pisano o „oburzeniu kół dobrze nastrojonych (gut gesinnten 
Kreise)", choć prasa, według raportu, starała się zbagatelizować fakt, uznając go 
za mało groźny dla państwa, Ztg-Ber. mI-IV 1853. 

21 Ztg-Ber. za wrzesień i październik kolejno 1'850, 11851, 1852 i, 1853 r. 
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· cami, dodając zaraz, Ż€ ,,rak w tutejszych :Stosunkach tkwi wśród czelad
ników, u których nie można, niestety, dostrzec poprawy, nawet jeśli
unikają oni dawania wyrazu czynami swoim zapatrywaniom" 2s.

W rezultacie rzemieślnicy i robotnicy byli stale pod baczną obser
wacją policji, a w jeszcze większym stopniu dotyczyło to wszelkich związ
ków, które ich skupiały. Chodzi przy tym nie tylko o znane Stowarzy
s:renie Robotnicze (Arbeiter-Verbrtiderung) pod przewodnictwem prof.
Neesa von Esenbecka, o którym sporo pisała takre prasa. O związkach
czeladniczych donoszono, że wprawdzie tracą na znaczeniu, ale „można
w nich jeszcze znaleźć oparcie dla 'komunistycznych i socjalistycznych
idei i tendencji" 29

• Najgorsze nastawienie miało, według policji, pano
wać wśród szewców, krawców i stolarzy. Ci ostatni udaremnili wybór
jednego z· majstrów na star:Szego cechowego przez zarzucenie mu kon
taktów z paroma urzędnikami policji 30. Ta niechęć do władzy, szczególnie
do policji, ze zrozumiały,cli względów tajona była w raportach dla wyż
szych instancji. Występowała jednak w opisie niejednego wydarzenia, jak
np. znanych ówcześnie zaburzeń na Nowym Targu w noc sylwestrową
1850 r. 31 W 1853 r. zbieranie danych o większych fabrykach motywowano
niebezpieczeństwem, wynikającym z demokratycznych nastrojów nurtu
jących robotników 32., W 1857 r. wśród pierwszych objawów opozycji
dostrzeżono starania o wywołanie strajków robotniczych 33. 

Podobne stanowisko władz powodowało, że ponad rzeczywiste zna
czenie wyrastały nawet drobne ,ekscesy, o których nieraz wspominała tak
że prasa 34. Gdy w stajniach miejskich przydzielano pracę bezrobotnym, 
z 200 zebranych robotników otrzymało ją 30; reszta nie chciała ,się ro
zejść. Nie pomogła interwencja policji i dla rozproszenia tłumu trzeba 
było użyć wojska. W komentarzu Kehler stwierdzał, że choć wydarzenie 
nie posiadało politycznego podłoża, ale za to miało polityczne znaczenie, 
ukazując, jaki „zły duch" ciągle jeszcze panuje wśród rdbotników wro-

2e Ztg-Ber. V-VI 1852. 
29 Ztg-Ber. III--uv 1'85'2. 
30 Wochen-Ber. 18 I 1854. 
31 Obszernie o tym pisała prasa i Stein. Pismo Kehlera do nadprezydenta

z 2 I i 17 I 1,851, ZStA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 5, t. II, k. 1'41-14!2, 14'7-'150. 
Kehler dodawał, że ekscesy te „liefern den traurigen Beweis, dass in den unteren 
Klassen eine Menge schlechter Elemente sind, die zu strafbarer Storung der offen
tlichen Ruhe und Ordnung hinneigen und dass, wenn auch der Brand der Re
volution gedampf ist, das Feuer noch unter der Asche glimmt". 

32 Ztg-Ber. V-VI 1'8153; Kehler za •najniebezpieczniejszych uważał robotników
z fabryk budowy maszyn i podobnych, ,,von untergesetzter Gestalt und grosser 
Korperkraft, dabei wohl die einzigen denen es nicht an Muth fehlt". Zestawienie 
statystyczne miało udowodnić ich pochodzenie spoza miasta, Wochen-lBer. 4 IV 11853. 

83 Ztg-Ber. V-VI 1857. 
34 Por. np. ,,Breslauer Zeitung", 20 VI i 25 VIII 1850. 
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dawskich 35. Nadawanie charakteru politycznego wypadkom naprawdę 
bez takiego zńaczenia było nie tylko charakterystyczne dla postawy 
władz, ale· zarazem mogło się przyczyniać do wzrostu napięcia. 

W jednym ze sprawozdań Rejencji stwierdzano, że demokracja poli
tyczna ustępuje po r,ewolucji miejsca socjalnej 36. Nie oznaczało to jednak 
przychylności dla organów mieszczańskich. Dowodem jest stanowisko 
wobec władz miejskich i takich organów, jak Izba Handlowa. czy Rada 
PrzeR1yslowa (Gewerberat) a7_ W Radzie krzyżowały się interesy rzemieśl
ników i kupców, znacznie mniejsze znaczenie posiadali przedstawiciele 
czeladników i robotników, niewielkie także przemysłowców. Rejencja 
w 1849 r. starała się nie dopuścić do jej powstania, później usiłowała 
popierać maj�trów, nie potwierdzała wyboru wielu członków i podejrze
wała, że demokraci zrobili sobie z niej własną reprezentację. vV raportach 
z góry zapowiadano, że działalność Rady nie da żadnych wyników, a mo
że się ona zamienić w ośrodek niebezpiecznej. agitacji as. Izba Handlowa 
skarżyła się w swoich sprawozdaniach na szykany, których celem było 
niedopuszczenie do zamiany jej na przedstawicielstwo całego kupiectwa 
wrocławskiego 39. Gdy minister handlu na podstawie materiałów władz 
lokalnych referował swoje stanowisko Westphalenowi,. podstawowym za
rzutem wysuwanym pod adresem Izby był fakt, że swoją strukturą daleka 
jest ona od zrzeszeń typu cechów 40_ Jest to dla stanowiska władz charak
terystyczne, gdyż ramy zakreślane wszelkim organizacjom były zbyt wą
skie, abi mogły się w nich pomieścić różne stowarzyszenia. 

Jednym z przedmiotów zainteresowania prasy były kroki władz wy
mierzone przeciw niej samej; na ten temat napisano też stosunkowo 
sporo 41. W 1849 r. upadło 7 czasopism, w latach 1850-1855 dalszych 14, 
choć oczywiście nie wszystkie ze względów politycznych 42

. Prasa była 
przedmiotem bacznej obserwacji władz, wzmiankowana jest też wielokrot-

35 Wochen-Ber. 2,2 !'I 1853. Ponadto parokrotnie doszło do starć między robot
nikami i żołnierzami. 

aG „In den de.mokratischen Volksschichten tritt die politische Demokratie immer

mehr hinter der sozialen zurilck", Ztg-Ber. III--lV 1851. 
a1 Poza wyzyskiwanymi materiałami archiwalnymi wiele wzmianek na ten te

mat można znaleźć w prasie, np. ,,Breslauer Zeitung", ,,Breslauer Gewerbe-Blatt". 

O Radzie Przemysłowej: ZStA Merseburg, Rep. 120, B, Abt. V, Fach 35, nr 4, t. I. 
ss Korespondencja na ten temat w: ZStA Merseburg, Rep. 120, B, Abt. V, Fach

35, nr 4, t. I. 

39 Sporo materiału na ten temat mieści się w Handelskam.mer-Berichte z lat 
1851 i in. 

40 Wotum min. handlu do Westphalena z 30 XI 1'856, ZStA Merseburg, Rep. 77,
Tit. 63, nr 80. 

41 L. Mil 11 e r, Die Breslauer politische Presse, von 1742-1861, Wrocław 1908; 

W. K 1 a w i t t er, Der. Untergang der liberalen Presse nach 1848, ,,Zeitschrift f.

Geschichte Schlesiens", 194il, i in.
42 Zestawione na podstawie W. K 1 a w i t ter, Die Zeitungen und Zeitschriften

Schlesiens, Wrocław 1930, s. 53-69. 
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me w raportach i sprawozdaniach. O „Neue Oder-Zeitung" pisano wy
łącznie wrogo, z radością witając jej likwidację 43, o innych gazetach 
różnie, z zadowoleniem przyjmując wszelkie objawy zbliżenia do rządu 44. 

Jakkolwiek jednak wyglądało to stanowisko, władze nacisk kładły zawsze 
na metody nacisku i repres3i, nie 'było w tym zupełnie przejawów jakiegoś 
szerszego kształtowania opinii przez prasę. 

Ten wyłącznie negatywny program znajdował swój wyraz także we 
wrogości wobec księgarzy. Kehler z zadowoleniem pisał, że zostało już 
tylko dwóch takich, którzy skłonni są zajmować się rozpowszechnianiem 
pism demokratycznych; jeden z nich skazany został na 3 miesiące więzie
nia i wszczęto postępowanie dla odebrania mu koncesji; drugi sprzedał 
księgarnię szwagrowi, ale sam nadal w rzeczywistości nią kieruje, policja 
starała się mu to uniemożliwić 45

. Pr;;:eśladowania dotykały także kolpor·
terów i gońców 46. 

Prasa wspominała nieraz o niszczeniu przez władze gminy niemiecko-:

katolickiej, w której silne były tendencje demokratyczne, czego wyrazem 
były choćby postacie kierownicze z Neesem na czele. W rzeczywistości 
co najmniej podejrzliwie patrzono także na działalność kościoła katolic
kiego. Odnosiło się to do wypadków jego działalności politycznej 47, ale 
również do działalności misyjnej jezuitów 48. W wypowiedziach nie było 
ani śladu jakichkolwiek planów związania kościoła z państwem. 

Bardziej niż omówione dotąd wypowiedzi może zaskoczyć fakt, że 
władze wyraźnie bez entuzjazmu odnosiły się nawet do prób formowa
nia na Dolnym Śląsku ośrodków konserwatywnych. W sprawozdaniach 
wyrażano wprawdzie czasem uznanie dla · konserwatystów czy z żalem. 
donoszono o upadku „Konservative Zeitung" 49, ale jednocześnie Kehler 
oceniał prasę konserwatywną jako słabą, nie posiadającą uznania (beson
dere Achtung) i nie potrafiącą zwalczać organów demokratycznych. O kon-

43 Np. Ztg-Ber. V-VI 1853; IX-X, XI-XII 1854; pismo Kehlera do Rejencji 
17 XI 1852, ZStA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 5, t. II, k. 187. 

44 Np. Ztg-Ber. V-VI, Xl-XII 1854. 
45 Wochen-Ber. 3 V 1851. 
46 Do ciekawostek zaliczyć można fakt odrzucenia podania przedsiębiorcy, któ

ry chciał wystawić we Wrocławiu panoramę poświęconą wypadkom 1848 r., nie 
pomogło odwoływanie się do ministra spraw wewnętrznych, ZStA Merseburg, Rep. 
77, Tit. 500, nr 8, korespondencja z lutego i marca i.850 r. 

47 W sprawie ulotki wyborczej por. Ztg.Ber. IX-X 1852. 
48 Kehler „partii ultrakatolickiej (jezuitom)" zarzucał izolowanie ludności ka

tolickiej od ewangelików i nienawiść do wszystkiego, co sprzeciw1a się tej akcji, 
propagandę za Austrią. Pisał dalej, że „die ultrakatholische Partei wird sich selbst 
der Demokratie bedienen, urn. die Regierung bei eintretenden Ereignissen durch 
sie Verlegenheiten zu bereiten; dann wird sie mit ihrem Anhange als eine schii
tzende Wacht hintreten, urn sich Concessionen zu erzwingen"; Wochen-Ber. 17 XI 
1852. 

49 Ztg-Ber. XI-XII 1851; V-VI 1853. 
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serwatywnej organizacji Treubund policja wrocławska pisała, że nie 
osiąga celu, podejrzewała istnienie w niej elementów demokratycznych. 
Można by je stamtąd usunąć, ale nie udało się stworzyć grupy ludzi, na 
której można by po1egać. Prawie wszyscy jej członkowie należą do „niż
szej sfery" 50. A przecież działalność tych, tzw .. patriotycznych, związków 
pomyślana była jako pomoc dla władz i świadczyły o tym poszczególne 
ich inicj_§.tywy 51

. Takie stanowisko w jakiejś mierze można wytłumaczyć 
rzeczywistą sŁabością konserwatystów, ale nie bez znaczenia był także 
brak zaufania do podobnej akcji, niechęć do wszelkiej działalności poli
tycznej, choćby podkreślającej oddanie państwu i dynastii. 

Baczną uwagę władze zwracały na stanowisko ludności wobec spraw 
gospodarczych, rejestrując każdy objaw niepokoju na tym tle. Chodziło 
przy tym o takie fakty, jak podatek- dochodowy, wysokie ceny zboża, po
życzka państwowa, a zwłaszcza polityka celna, w tym najbardziej o układ 
z Austrią 52• Rezultaty poprawy sytuacji ekonomicznej dostrzegano bar
dziej w nastawieniu kupców niż innych grup mieszczaństwa. Porównując 
te wypowi·edzi z memoriałami Izby Handlowej i innych korporacji wro
dawskich, stwierdzić można, że oddawały one na ogól rzeczywiste na
stawienie kół gospodarczych miasta (oczywiście w memoriałach silniej 
podkreślano różnego rodzaju bolączki, ale tak było zawsze przy występo
waniu do władz). Już jednak w 1853 r. powikłani.a na wschodzie wywo
łały, według tych raportów, ,,gedTiickte Stimmung", znowu zgodnie z re
lacjami prasy i wystąpieniami kół gospodarczych. Władze pocieszały się 
zresztą, że pogorszenie położenia odwraca uwagę od spraw politycznych 53 . 

.,. Zwracanie tak bacznej uwagi na zagadnienia gospodarcze wynikało, jak 
można przypuścić, z doświadczeń sytuacji sprzed 1848 r., natomiast rza
dziej widoczne było przekonanie, że prosperity może przyczyni� się do 
umocnienia pozycji rządu. 

Ze spraw politycznych początkowo wspominano o sprawie rewizji 
konstytucji 54, mniej o stosunku do pruskich prób zjednoczeniowych 55. 

Lakonicznie wzmianikowano o agitacji na rzecz sprawy Szlezwiku-Holszty
na 56, traktując ją zresztą jako przejaw zaufania do rządu, a nie zaintere
sowanie sprawą narodową. Rzecz charakterystyczna, że całkowicie znik-

so Pismo Kehlera z •17 XI 11852, ZStA Merseburg, Rep. 77, Tit, 507, nr 5, t. II, 
k. 187; Wochen-Ber. 8 VIII 1853.

51 Por. różne informacje prasowe, np. ,,Breslauer Zeitung", 24 IX 1850; 29 Vi!II,

8 IX, 22 X--4 XI 1852; 1 II, 4 II, 19 III i 9 IV 1853. 
�2 Ztg-Ber. IX-X 1851'; I-II, VII-VIII, IX-X, 1185�; V-VI 1•85'4. 
53 Ztg-Ber. V-VI, IX-X 1853, V-VI 1854. 
54 Ztg-Ber. I-II 1850 (nastroje spowodowały wó·wczas, że nie doszła do skutku 

uroczystość w rocznicę ogłoszenia konstytucji, planowana przez magistrat); I-II 
1852. 

55 Ztg-Ber. VII-VIII 1851. 
·5s Ztg-Ber. VII-VIII 1850.
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nęła sprawa upokorzenia Prus w Ołomuńcu. Całe zagadnienie skwitowano 
, . z ulgą wiadomościami o uspokojeniu się nastrojów wojennych 57. 

Kilkakrotnie wracano do kwestii ordynacji gminnej i miejskiej 58, 
ogranicz�jącej prawo wyborcze do organów miejskich przez podwyższenie 
cenzusu majątlmwego 59. Ordynacje budziły w myśl tych relacji opory, 
ale w większym stopniu na skutek uzależnienia samorządu od władz 
państwowych niż zmniejszenia liczby wyborców. Chodziło więc o stano
wisko bogatszego mieszczaństwa, natomiast dla ogółu ludności kwestia 
miała być obojętna. Nie było to pozbawione B,Odstaw, a wy.starczy prz:e
glądnąć wnioski i petycje wysyłane z Wrocławia 60, aby stwierdzić, że 
największą uwagę mieszczaństwa zwracał stosunek władz miejskich do 
państwowych. 

Mimo tak częstych stwierdzeń, że we Wrocławiu pozostało jeszcze 
wiele eiementów radykalnych czy rewolucyjnych, znaczna część spra
wozdań rejencyjnych zaopatrzona była w zdania o „zadowoleniu ludności 
i zaufaniu do rządu" 61. Był to jednak stereotyp, który trudno traktować 
poważnie. Znacznie oszczędniejsze w używaniu podobnych sformułowa11 

_ były raporty policji, która, jak ,często, starała się wykazać istnienie nie
bezpieczeństwa, choćby dla uzasadnienia potrzeby własnego istnienia 62. 

Raporty władz wrocławskich można porównać z jednej strony z prasą 
i opracowaniem Steina jako wyra:z;em stanowiska mieszczaństwa, z dru
giej z wypowiedziami Gerlachów jako stanowiskiem kół kons�rwatyw
nych. Ogólnie biorąc, na poglądy władz wrocławskich wpływ wywierały 
doświadcz,enia z 1848 r. Dla zapobieżenia powtórzenia się rewolucji nie

zamierzały one jednak sięgać do jakichś nowych metod. Wierzono, że wy
starczą restrykcje i represje. Działać miało przywiązani,e do dynastii, 
które stawiano wyżej nad wszelki patriotyzm. Bez porównania mniejsze 
znaczenie przywiązywano do religii, być może na skutek podziału wyzna
niowego ludności, nieufności do hierarchii katolickiej, a także w związku 
ze zwalczaniem gminy niemieckokatolickiej. Ldealem była społeczność 
bierna, z zaufaniem poddająca się dyrektywom władz. Po likwidacji 
w 1849 r. związków i klubów mniejszą uwagę zwracano na legalnie dzia-

57 Ztg-Ber. xI--.:.xn 1850; I--'II 1851. 
58 Ztg-Ber. VI-VII ,l.8'50; I-II 1'8a2; V-W, �I-XII 185i2. 
59 H. W e  n d t, Die Steinsche Stadteordnung in Breslau, Wrocław 1909, s. 329 nn.
60 W Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu znajduje się kilkanaście takich

petycji. 
61 Na wiosnę 1850 r. dodawano, że spokój panuje „nawet we Wrocł_awiu", po

tem pisano bez takich zastrzeżeń; Ztg-Ber. V-VI 11850; III-IV, IX-X 1851; 
V-VI Hl52,; V�VI, IX-X ,1,853; rzadko pisano ostrożniej, że nie ma powodu do nie
pokojów, Ztg-Ber. VH-VTII •li851; V-VI 1856.

62 Charakterystyczne może być zdanie o „postępach w poprawie nastrojów",
Wochen-Ber. 26 III 1855. 

5 - Sobótka 1978, z. 1 
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łające resursy (o których za to wiele pisała prasa), większą na niebezpie
czeństwo potajemnych spisków 63. 

Porewolucyjna koniunktura gospodarcza w ocenie władz .bar9ziej mia
ła oddziałać na mieszczaństwo, zwłaszcza na kupców, niż na uboższe war-
stwy ludności. Nie było to pozbawione podstaw, gdyż rozwojowi· towa
rzyszył w całych Niemczech wzrost cen. Za grupy niebezpieczne uzn�
wano czeladników, robotników i Polaków, z organów prasowych za groźną 
właściwie tylko „Neue Oder-Zeitung". Te formy i przejawy opozycji 
mieszczaństwa, o których prześladowaniu wspominała prasa i szeroko 
mówi Stein, w raportach władz zajmowały mniej miej·sca. 

Zakres informacji stojących do dyspozycji organów władz mimo sy
stemu policyjnego nie był pełny. Trafiały się jednak spostrzeżenia trafne,· 
mniej czy bardziej ściśle władze dostrzegały liczebną słabość liberalizmu 
i brak jego wpływów wśród „warstw niższych". Niemal całkowicie mil
czano na temat zainteresowania sprawą jedności Niemiec, częściej pisano 
o kop.taktach miasta z Austrią, ale tylko gospodarczych.

W stanowrsku władz wrocławskich niewiele było takiego programu,
jaki wysuwali Gerlachowie (oczywiście, pamiętać należy, że z natury 
rzeczy raporty nie dawały po temu wielu okazji). Nie było więc takiego 
przeciwstawiania rewolucji - ,,dobrego prawa niemieckiego", marazmo
wi - ,,prawdziwej wolności niemieckiej", i „suwerenności tłumu" -
„królestwa z Bożej Łaski". Nie było mowy o tym, aby polityka miała 
odbywać się pod hasłem: ,,tylko dlatego, że jesteśmy Prusakami, możemy 
być niemieccy" 64, ani o tak wielkiej roli religii. 

Ziemianin z Kłą.dzkiego, hr. V. Pfeil, który już po powstaniu tkaczy 
śląskich w 1844. r. dla przeciwdziałania akcji „wywrotowej" wydaw·al 
pismo „Zeitschrift fur Recht und Besitz", w memoriałach do mini?tra 
spraw wewnętrznych wysuwał program wyraźnie odmienny od poczynań 
władz. Stwierdzał zapanowanie po rewolucji bierności i wyczerpania, ale 
obawiał się demokratycznego charakteru sejmu i niesnasek na wsi. Czę
ściową poprawę obiecywał sobie po prosperity -gospodarczej, ale przede 
wszystkim chciał widzieć aktywizację stanowiska władz. A więc opozy
cyjnej prasie powinna być przeciwstawiona własna prasa rządu, klubom 
i zebraniom - dobrze zorganizowane stowarzyszenia własne. Te formy 
a�cji winny być odpowiednio kształtowane i wyzyskane jako oparcie dla· 
rządu. Pfeil chciałby dopuszczenia Austrii do Związku Celnego, aby 

63 Nie brak w aktach historii wręcz karykaturalnych czy humorystycznych, jak
śledztwo nad pewnym czeladnikiem, podejrzanym o należenie do spisków, które 
pod pozorem zajmowania się emigracją przygotowują republi:kę i „Filrstenmord''. 
Kilkutygodniowe inwigilowanie zakończyło się całkowitym fiaskiem. ZStA Merse
burg, Rep. 77, Tit. 343, A, nr 112. 

G4 Ger 1 a ch, op. cit., s. 647. 
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umo:8iwić w ten sposób emigrację na Węgry i rozładować konflikty spo

łeczne 65
. 

Zafożenia rządu w Berlinie mogły wyglądać rozmaicie, praktyka władz 

lokalnych, w każdym razie we Wrocławiu, obracała się w wąskich ramach 
systemu reakcji biurokratycznej bez. żadnej śmielszej myśli.

AUS DER GESCHICHTE wioCLAWS IN DEN JAHREN DER REAKTION NACH 
DEM VOLKERFRlJHLING 

Der _Artikel ist in der Hauptsache auf Archivmaterialien gestiltzt, und zwar auf 
die zweimonatliche Berichterstattungen des Wrocławer Regierungspriisidenten sowie 
die Wochenberichte der Polizeidirektion in der Stadt. Seine Aufgabe ist, die An
schauungen der Behłirden in der nachrevolutioniiren SituaHon darzustellen. Die 
Behłirden •bewegten sich in engen Rahmen des Systems einer bilrokratischen Reak
tion, das selbst von der damals von Stahl bzw. von der hłifischen Kamarilla in 
Berlin entwickelten konservativen Ideologie weit entfernt war. Ais Ideał galt eine 

_geschlossene, von iiusseren Einflilssen separierte Gemeinschaft, denn solche Ein
fliisse wurden ais Unruheherd angesehen. Die· unter den damaligen Bedingungen 
schwache legale politische Tiitigkeit stiess auf Widerwillen der Behłirden; dies be
zieht sich sogar auf die Aktion der Konservativen. Hartniickig wurden Verschwłi
rungen gewittert, meistens ohne· ernstere Begrilndung. Bekiimpft wurde die opposi
tionelle Presse, zugleich aber bemilhte man sich nicht, eine regierungsfreundliche 
offentliche Meinung zu gestalten. Bevorzugte Methoden waren Restriktionen und 
H.epressalien. Mit Aufmerksamkeit wurde die Stimmung der Bevłilkerung in wirt
schaftlichen Fragen verfolgt, doch es wurde nichts unternommen, urn die glinsti
ge Entwicklung filr die Abschwachung der Opposition von seiten der Bevłilkerung 
zu nutzen. 

Gs Listy z 26 IV i 26 VI 1850, ZSta Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 1, t. II, 
k. 187-193.




