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HEINZ KURZE 

W ALKA DEMOKRATOW POWIATU JELENIOGORSKIEGO 

Z NAPOREM KONTRREWOLUCJI 

(OD LIPCA DO WRZESNIA 1848 ROKU) • 

Powstanie czerwcowe w Paryżu, ta pierwsza wielka bitwa klasowa 
nowożytnego społeczeństwa burżuazyjnego, w której doszło do decydu
jących zmagań między burżuazją a proletariatem, stało się punktem 
zwrotnym rewolucji w skali ogólnoniemieckiej. Feudalna reakcja i libe
ralna burżuazja niemiecka szkalowały paryskich robotników, dziękując 
Bogu i Cavaignacowi za klęskę tamtejszego proletariatu. Od tego mo
mentu reakcja podnosi głowę w całej Europie 1

. Również w Niemczech 
zmieniał się stopniowo stosunek sił na korzyść kontrrewolucji. Niebez
pieczeństwo restauracji feudalnej monarchii potęgowała jeszcze polityka 
burżuazji znajdującej się wówczas u władzy. W porozumieniu z dworem 
królewskim nowy gabinet Hansemarma przeszedł na przełomie czerw
ca-lipca od polityki pasywnej zdrady do aktywnego podporządkowywa
nia narodu swej władzy 2• Drobnomieszczańscy demokraci na śląsku nie 
zdawali sobie w ogóle sprawy ze znaczenia tego - najdonioślejszego 
w dziejach europejskich wojen domowych - zjawiska. Nie rozumieli, że 
klęska robotników paryskich była ciosem wymierzonym w nich samych 
i że każda porażka klasy robotniczej pociąga za sobą zdławienie sił de
mokratycznych. 

• Niniejszy artyk uł stanowi ko n ty nuację prac tegoż autora, op ublikowanych

w „Sląskim Kwartalniku Historycz ny m Sobótka", 1965, nr 4, i 1967, nr 3. Artykuł 

przetłu mac zył Jer zy Sydor. 
1 Por. F. En g e 1 s, Vermittiung und Intervention, Radetzky und Cavaignac 

(Marx - En g e 1 s, Werke, t. V, Berli n 1960, s. 377); K .  M ar x, Die Wiener ReJ 

volution und die „Kolner Zeitung" (tamże , s. 451). 
2 F. En g eł s, Revolution und Kontrrevolution in Deutschland, (Marx - En

g e 1 s, Werke, t. VIII, Berlin 11960, s. 58 i n.).
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Reakcja w pow. jeleniogórskim (szlachta, duchowieństwo, burżuazja 

i biurokracja) z każdym dniem wzmagała swą aktywność 3
• Informacje 

na ten temat znaleźć można niemal w każdym liście pisanym w tym 
czasie przez Wandera do Elsnera. Reakcja usiłowała wówczas najróżno

rodniejszymi sposobami zwiększyć zasięg swych wpływów zarówno w śro
dowisku wiejskim, jak i miejskim. Zasypywano wręcz ludzi reakcyjny
mi ulotkami 4

. Obiektem szczególnie zajadłych ataków był Schloffel 5
• 

Puszczano w obieg coraz to inne kłamstwa odnośnie do jego postawy 
i działalności. Tak więc raz mówiono, że Schloffel stoi na czele 3 tys. ro
botników i zamierza rozpędzić parlament frankfurcki, to znów że podró
żuje po kraju i podburza ludność do wystąpień. Zarzucano też Schloffelo
wi, iż niczego nie zdziałał we Frankfurcie, i zbierano podpisy pod adre

sem żądającym jego ustąpienia s. Kampania przeciwko Elsnerowi nie była 

już prowadzona z taką zaciekłością. 
Demokraci starali się stawić czoła atakom reakcji na swych posłów. 

Na ręce Schloffela przesłano adres z wyrazami wdzięczności, solidaryzu

jąc się w pełni z jego przekonaniami politycznymi i dotychczasową dzia
łalnością parlamentarną 7

• Mimo to drobnomieszczańscy demokraci swą 
postawą wobec żądań ludności pracującej wspierali pośrednio siły kon
serwatywne. Ludność wiejska z niecierpliwością oczekiwała uprawomoc
nienia zdobyczy wywalczonych w dniach marcow�rch. Od swych posłów 
do Zgromadzenia Narodowego w Berlinie domagała się zniesienia śred
niowiecznych ciężarów bez odszkodowania s. Elsner był ich przedstawicie-

3 „Der Sprecher", nr 1, 24 VI il.848; nr 24, 14 VI 1!849. 
� AP Wrocław, Akta dra Moritza Elsnera, posła jeleniogórskiego (dalej skrót: 

Akta Elsnera), k. 1'12, 1126. 
5 Por. H. K u r  z e, Walka demokratów powiatu jeleniogórskiego o kontynu

ację rewolucji (od kwietnia do czerwca 1848 roku) (Śląski Kwartalnik Historyczny 
Sobótka, R. XXII, 1967, s. 3i26, przyp. 1!2). 

6 „Der Sprecher'', nr 6, 22 V[I 1848. 
7 Akta Elsnera, k. 221, List Wandera do Elsnera z 31 VII 1848 . 
.s 8 VI 1848 r. nauczyciel Conrad ze wsi ściegny opublikował petycję, w której 

zawarte były m. in. następujące żądania: ,,1. podjęcie odpowiednich, zdecydowanych 
kroków w celu zlikwidowania aktualnej nędzy; 2. polepszenie doli ·robotników rol
nych i tzw. dniówkowych; 3. podniesienie rodzimego przemysłu, w szczególności 
produkcji wyrobów lniany,ch i metalowych; 4. zniesienie wszystkdch :istniejących 
obecnie podatków bezpośrednich i niewprowadzanie podatku majątkowego i do
chodowego; 5. zniesienie ciężarów i danin na -rzecz dominiów w sposób zadowa
lający zubożałe gminy; 6. opracowanie regulaminu miejskiego opartego na .liberal
nych zasadach; 7. bardziej sprawiedliwej reprezentacji gmin wiejskich w sejmi
kach powiatowych; 8. zreformowanie szkolnictwa i opłacanie nauczycieli oraz du
chownych przez skarb państwa; 9. zmniejszenie poborów i emerytur pobieranych 
przez wyższych urzędników państwowych, duchownych i wojskowych ... ; rn. wpro
wadzenie bezpośrednich wyborów; 14. wybieranie landratów przez mieszkańców 
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lem w berlińskim Zgromadzeniu i do niego kierowano życzenia i żąda
nia. Wybrany w maju zastępcą posła i przebywający na miejscu Wander 
pełnii' tu najczęściej rolę pośrednika. Przesyłając otrzymane petycje, 
Wander nalegał usilnie na Elsnera, by ten koniecznie dopilnował podania 
ich do wiadomości publicznej. Sama wzmianka o nadesłaniu tych pety
cji, zawarta w stenogramach sejmowych, usatysfakcjonuje przynajmniej 
częściowo ich autorów, którzy w przeciwnym razie podejrzewać będą 
Wandera, że nie przesłał petycji do Berlina 9

• Ponieważ tylko nieliczne 
petycje z pow. jeleniogórskiego wymienione zostały w wykazach poda-

- wanych w stenogramach sejmowych, Wander (a zapewne i Elsner) na
gabywany był o wyjaśnienie tego stanu rzeczy 10.

Korespondencja Wandera z Elsnerem oraz petycje odzwierciedlają
pragnienia i nadzieje mieszkańców wsi. Wskazują one równocześnie na
wzrastającą nieufność i zaniepokojenie chłopstwa i proletariatu z po
wodu niezdecydowanej postawy drobnomieszczańskich demokratów. I nie
bez powodu! Wprawdzie Elsner wraz z drem Steinem i hr. Reichenba
chem złożyli w pruskim Zgromadzeniu Narodowym kilka wniosków,
przewidujących m. in. zniesienie bez odszkodowania prawa polowania
na obcych gruntach, laudemiów, opłat opiekuńczych itp. 11, ale nie po
prawiło to w najmniejszym stopniu położenia chłopów i w ogóle lud
ności wiejskiej. Tymczasem zdecydowana większość demokratów nadal
podzielała punkt widzenia Elsnera, który jeszcze w kwietniu stwierdził,
że chłopstwo powinno zaufać ustawodawstwu, jakie opracuje Zgroma
dzenie Narodowe 12. Faktem jest, �e reakcja feudalna pracowała w tym
czasie nad odzyskaniem utraconych pozycji.

Nie nastąpiły też żadne zmiany, jeśli idzie o położenie rzemieślni
ków, czeladników i robotników. I oni pokładali nadzieję, że Zgroma
dzenie Narodowe „zlikwiduje materialną biedę" 1s. O to właśnie walczyli
niektórzy z nich w dniach marcowych w samej Jeleniej Górze i innych
miejscowościach powiatu. Żądania rzemieślników odzwierciedlały ich

powiatu ... ", ,,Bote aus dem Riesengebierge" (dalej skrót: ,,Bote"), nr ·23, 8 VI 1'848, 
s. 485. W wyjaśnieniu uzupełniającym petycję Conrad zaprzecza, jakoby głosił
poglądy komunistyczne.

9 Akta Elsnera, k. 111,1, List Wandera do Elsnera z 28 VI 1'848. 
10 Tamże, k. 126, List Wandera do Elsnera z 2' VII 1848. 
11 Por. Stenographische Berichte ii.ber die Verhandlungen der zur Vereinbarung

der preussischen Staatsverfassung berufenen Versammlung, t. I, Berlin 1848, s. 66 
i n.; por. K. R e  i s, Agrarfrage und Agrarbewegung in Schlesien im Jahre 1848,

Wrocław nno, s. 43. 
12 „Schlesische Chronik", nr 31, 18 IV 11848. 
13 K. W a n d e r, Unsere Gegenwart mit ihren Ansprilchen und Erwartungen

(Schlesische Provinzial-Blatter, 1848, s. 494). 
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ideologiczną ograniczoność 14. Zasadnicze zło współczesnych czasów wi
dzieli oni w nadmiarze ludzi trudniących się rzemiosłem oraz w samym 
istnieniu proletariatu, nie zaś w półfeudalnych stosunkach. Odpowie
dzialnym za swe położenie czynili rozwijający się kapitalizm. Dlatego 
żądali w petycjach wstrzymania rozwoju przemysłu, ograniczenia kon
kurencji i zniesienia wolności przemysłowej. Ale te drobnomieszczańskie 
i reakcyjne tęsknoty nie mogły się urzeczywistnić, gdyż pozostawały 
w sprzeczności z obiektywnymi prawami rozwoju oraz interesami bur
żuazji 1s. Skutek był taki, że również w środowisku rzemieślników, cze
ladników i robotników niezadowolenie przybierało na sile. Radykalni de
mokraci pod wodzą piwowara Martina stali się rzecznikami interesów 
ludności pracującej. W ulotkach domagali się od Elsnera, by na forum 

Zgromadzenia Narodowego energiczniej reprezentował interesy material
ne tej właśnie grupy ludności 16. Dowodzi to, że rewolucyjni demokraci 
jeleniogórscy usiłowali nakłonić Elsnera i jemu podobnych do zajęcia 
bardziej lewicowego stanowiska. 

W omawianym okresie demokraci zwalczali przy użyciu różnorod
nych metod pruski militaryzm, stanowiący główną podporę Partii Kon
serwatystów. W liście z 6 lipca Wander przesłał Elsnerowi „materiał do 
kilku ... interesujących interpelacji" 17_ Na podstawie materiału zawar
tego w tym i następnych liBtach El:mer opracował m. in. interpelację 
skierowaną do ministerstwa wojny. Jej celem było poinformowanie opi
nii publicznej o zuchwalstwie jeleniogórskiej reakcji, która mając opar
cie w sile militarnej poczynała sobie w sposób urągający wszelkim zdo
byczom ostatniego okresu. Sprawa ta wymaga nieco szerszego omówie
nia. Otóż po wsiach pow. jeleniogórskiego już od 26 marca rozlokowane 
było wojsko. Po majowym zwycięstwie wyborczym demokratów wzmoc
niono jeszcze stacj'onujące tu oddziały. Feudalna-burżuazyjna reakcja 
obawiała się, że bieda robotników i rzemieślników w połączeniu z ruchem 
chłopskim i wpływami demokratycznymi mogą doprowadzić do rewolu
cyjnych wystąpień. Władze rejencji legnickiej oceniały ówczesną sy
tuację w sposób następujący: ,,Zarówno zamki i posiadłości królewskie, 
jak i urządzenia fabryczne Królewskiej Kompanii do Handlu Morskiego 
wystawione są na niebezpieczeństwo napaści, a przy obecnie panujących 
nastrojach nie można wykluczyć możliwości, że to wnet nastąpi" 1s. 

l4 Swiadczą o tym liczne petycje rzemieślników również z PoW. jeleniogórskiego 
z żądaniem ograniczenia wolności przemysłowej. Por. Stenographische Berichte ... ,

t. I, s. 326, 506.
1s „Schlesische Chronik", n:r 43, 3 VI 1848.
i6 Akta Elsnera, k. 112, List Wandera do Elsnera z 28 VI 1848.
17 Tamże, k. 201-202, List Wandera do Elsnera z 6 VII 1848.

LB Deutsches Zentralarchiv, Abt. Merseburg (dalej skrót: DZA Merseburg), 
Rep. 7'7, Tit. 507, nr 3, t. 2, k. 364. Rejencja Legnicka do Naczelnej Komendy 5 Kor
pusu Armii 19 VI 1848.
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Obecność wojska miała dla ludności powiatu poważne i wielorakie 

skutki. W pierwszym rzędzie celem jej było utrzymanie w ryzach demo

kratycznie nastawionych mas chłopskich i proletariatu, a także utrud

nienie demokratom ich działalności politycznej. Ale równie doniosłe by

ły reperkusje społeczne. Dla ludności zakwaterowanie stało się udręką. 

Dotyczyło to zwłaszcza mieszkańców Mysłakowic, w których stacjonu

jący oddział kawaleryjski landwery miał chronić majętności królewskie 

i wspomniane już zakłady Królewskiej Kompanii do Handlu Morskiego. 

Według relacji Wandera ułani „zżerali dziennie- biednym ludziom po 
200 funtów", a w dodatku postępowali brutalnie 10• Nie dziw więc, że 

stacjonujące tam oddziały były znienawidzone i często dochodziło do bi

jatyk między wojskowymi a robotnikami fabrycznymi. Z tego powodu 
zabroniono żołnierzom wstępu na teren fabryki i do miejscowej gospo

dy. Landrat Gravenitz trafił w sedno sprawy, pisząc w swym raporcie 

do rejencji legnickiej, że nienawiść do żołnierzy, której robotnicy dają 

wyraz na każdym kroku, nie wynika z przypadkowych tarć, lecz ma swe 

źródło w opozycyjnym nastawieniu tych ostatnich: robotnicy nie kryją 

się ze swymi przekonaniami polityczr.ymi 20. Duch antymilitaryzrnu, któ
ry ożywiał robotników mysłakowickich, kształtował również postawę 

proletariatu w tym wczesnym okresie jego powstawania. 

Obecność wojska ciążyła nie tylko ludności robotniczej i chłopskiej 

zamieszkałej na wsi, przynosiła ona również szkody burżuazji. Kryzys 

gospodarczy i związane ze stacjonowaniem wojsk pogłoski o zbliżającym 
się przewrocie społecznym ze wszystkimi jego następstwami przyczynia
ły się do gorszego jeszcze zrujnowania życia gospodarczego powiatu 21• 

Przewodniczący jeleniogórskiej rady miejskiej, konstytucjonalista Schel
ler, zwrócił się z prośbą o pomoc do Elsnera. W jego piśmie czytamy 
m. in.: ,,Nasza sytuacja jest okropna. Zniknął kredyt i wiara w przysz
łość. W handlu i rzemiośle panuje zastój, fabryki unieruchomione, naj
pewniejsze hipoteki ulegają wymówieniu, dobry zaś pieniądz wycofy

wany jest z obiegu i dosłownie z a k o p y  w a n y  ... Strach jest tak

wielki, że oczyma wyobraźni widzi się już, jak komuniści rękoma ro
botników rozpędzają Zgromadzenie Narodowe, a w odpowiedzi na to

Rosjanie przekraczają granicę; oznaczałoby to rozczłonkowanie Niemiec,

gdyż w konsekwencji Francuzi przeszliby Ren. Niech więc Pan działa, ile
tylko sił, byśmy wkrótce mieli solidną konstytucję" 22. 

19 Akta Elsnera, k. 210, List Wandera do Elsnera z 31 VII 1848; k. 212-219, 
Sprawozdanie magistratu Mysłakowic z 2 VII 1848. 

� DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 4, k. 354, Raport z 24 V 1848. 
21 Por. Akta Elsnera, k. 31, List magistratu Jeleniej Góry do El\Snera z 26 V

1848, oraz ,przemówienie Elsnera na 22 posiedzeniu pruskiego Zgromadzenia Naro
dowego z 28 YI 1848 w Stenographische Berichte ... , t. I, s. 307. 

• 22 Akta Elsnera, k. 59-60, List Schellera do Elsnera z 23 VI 1848. 
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Specjalnie zacytowaliśmy obszerny fragment tego listu, gdyż odkry
wa on przed nami mentalność liberalnej burżuazji. Przecież właśnie 
ta klasa ponosiła w znacznej mierze odpowiedzialność za sytuację, jaka 
zaistniała w powiecie. To strach przed klasą robotniczą i - co wyraź
nie wynika z listu - jej antykomunizm zapędził burżuazję w ramiona 
feudałów. W dniach marcowych witała wojsko jako wybawiciela i gwa
ranta swego stanu posiadania. ,Nie brak konstytucji, lecz pozostałości feu
dalizmu i absolutyzmu były przyczyną fatalnej sytuacji gospodarczej 
powiatu. Warunkiem swobodnego rozwoju gospodarczego było wykorze
nienie tych przeżytków. 

Liberalna burżuazja podjęła wysiłki w kierunku zmiany istniejącej 
sytuacji. W tym celu starano się zainteresować J eleniogórskiem berliń
skich fabrykantów i bogatych rentierów. W połovvie maja ukazały się 
w gazetach berlińskich artykuły, w których dementowano pogłoski, ja
kie krążyły na temat Jeleniej Góry. Według oświadczenia magistratu je
leniogórskiego panował tu całkowity „spokój i porządek", a pensjona
riusze mają zapewnione najkorzystniejsze warunki życia i wypoczyn
ku 23. Tak zresztą było faktycznie, o czym Wander donosił Elsnerowi 
w słowach: ,,Mówię Panu, że na całym świecie nie może być spokojniej 
niż na naszym Pogórzu" 24_ 

Wander, który od dawna zwalczał pruski militaryzm, zainicjował te
raz akcję zwalczania militarystycznej reakcji za pośrednictwem Zgro
madzenia Narodowego. Stał się wyrazicielem nastrojów nurtujących opi
nię publiczną. Zwrócił się mianowicie do Elsnera z propozycją, by ten 
w interpelacji do ministra wojny nalegał na wycofanie wojska z po
wiatu 2s. Demokraci z Mysłakowic wywierali niewątpliwie w tej sprawie 
silny nacisk. Sami zresztą zredagowali w tej kwestii petycję do Zgroma
dzenia Narodowego. Według relacji landrata wspomniana petycja koń
czyła się słowami, że autorzy _,,proszą przynajmniej o broń, by móc bro
nić się przed tymi dzikimi hordami", gdyby ich prośba o wycofanie woj
ska nie miała być wysłuchana 2s. Elsner nie spieszył się z wykorzysta
niem otrzymanych materiałów i dopiero na skutek usilnych nalegań Wan
dera wniósł w początkach sierpnia odpowiednią interpelację 27

. 

23 ,,Breslauer Zeitung", nr 1121, 25 V 1848, s. 1321; ,,Konigliche privilegier.te 

Berlinische Zeitung", nr 122, 27 V iJ.848; ,.Berlinische Nachrichten von Staats- und 

Gelehrten-Sachen", nr 122, 26 V JJ848. 
24 Akta Elsnera, k. 126, List Wandera do Elsnera z 2 VII 1848. 
25 Tamże, k. 202, List Wandera do Elsnera z 6 VII 1848. 
26 DZA Merseburg, Rep. 7'7, Tit. 507, nr 3, t. IV, k. 355, Raport Gravenitza

do Rejencji Legnickiej z 24 V 1850. 
27 Akta Elsnera, k. MO, List Wandera do Elsnera z 31 VII 1848; DZA Merse

burg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. III, k. 360. 
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Tymczasem 31 lipca doszło w Swidnicy do krwawych wydarzeń, któ
re wywołały wielkie wzburzenie w całych Niemczech. Dowódca tamtej
szego garnizonu, Rolas du Rosey, nakazał otworzyć ogień do spokojnej 
demonstracji straży obywatelskiej. Od kul zginęło 14 osób, 34 zostały 
poważnie ranne 2s. Reakcja na te wypadki, zwłaszcza w powiatach gór
skich i w Zgromadzeniu Narodowym 29, skłoniła rząd do wydania oświad
czenia, że z wiosek pow. jeleniogórskiego wojsko zostanie wycofane. 
Walka więc tutejszych sił demokratycznych osiągnęła zamierzony cel. 

Rozpoczęte 14 sierpnia wycofywanie oddziałów wojskowych zostało 
jednak wkrótce wstrzymane. Feudalr,a i wielkoburżuazyjna reakcja po
ruszyła wszystkie sprężyny, aby tylko nie dopuścić do realizacji zarzą
dzenia rejenc.;ji. Puszczono w obieg kłamliwe plotki o rzekomym niebez
pieczeństwie, jakie po wycofaniu wojska grozić będzie zwłaszcza ze stro
ny sproletaryzowanej ludności. Odpowiednie informacje dotarły do re
jencji. Wander już w początkach lipca wzywał Elsnera, by ten wyśledził 
,,źródło kłamstw", z którego przekazywane są władzom fałszywe infor
macje o pow. jeleniogórskim, jak również wołanie o pozostawienie woj
ska 30_ Tym „źródłem k.lam'stw" okazali się właściciele majątków, zarząd
cy dóbr należących do rodziny królewskiej oraz poniektórzy fabrykanci. 
Bali się oni o swój stan posiadania. Ogarniał ich strach na myśl o zbli
żającej się jesieni i zimie. Nadprezydent Pinder oświadczył, że w wypadku 
redukcji wojsk należy liczyć się z ewentualną potrzebą ponownego ob
sadzenia Pogórza oddziałami wojskowymi na okres jesieni i zimy, wte
dy bowiem bezrobocie, jakie wystąpi po zakończeniu robót drogowych 
i polnych, może doprowadzić do powstań i ataków „na własność" a1. I tu 
więc znów ujawniła się bezgraniczna obawa przed rewolucyjnym ru
chem społecznym robotników i biedoty wiejskiej przeciwko dziedzicom 
i burżuazji. Strach i podejrzliwość kierowały też postępowaniem landra
ta. Odmówił on wyznaczenia odpowiednich ludzi na stanowiska straż
ników powiatowych, gdyż jego zdaniem „przy panujących w powiecie 
nastrojach demoralizacji nikomu nie można z pełnym zaufaniem powie
rzyć takiej funkcji" 32. 

W związku z podjętą przez demokratów akcją na rzecz uwolnienia 
przebywających nadal w areszcie republikanów: Martina, Sachse 

28 Por. L. R a d 1 e r , Die Stadt Schweidnitz und die Revolution von 1848, 

Hamburg 1933. 
29 Por. ,,Der Sprecher", nr 9, L2 VIII 1848; Stenographische Berichte ... , t. I, 

s. 670, 709 i n.
30 Akta Elsnera, k. 202, List Wandera do Elsnera z 6 VII 1848.
31 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. II, k. 368, Pismo Pindera do rządu 

z 5 VJII 1848. 
32 Tamże, k. 278-279. Raport Rejencji Legnickiej do Ministerstwa Spraw We

wnętrznych z 6 VI 1848. 
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i Scholtza, liberalna burżuazja jeleniogórska rozpoczęła nikczemną na
gonkę przeciwko tzw. ,,wichrzycielom", tj. przeciw demokratom. Tym 

razem na front wysunięty został przebywający dopiero od paru miesię

cy w Jeleniej Górze kandydat teologii ewangelickiej Strauss. W „Rosen

berg-Creutzburger Telegraph" opublikował on artykuł, w którym oma

wiając sytuację polityczną w pow. jeleniogórskim, rzucał ciężkie oskar

żenia pod adresem demokratów 33. Wander podjął natychmiast wyzwa

nie. Zaczął od polemiki ze Straussem na łamach czasopisma „Sprecher" 34
. 

Z kolei w „Bote aus dem Riesengebierge" rozprawił się w niezwykle 

ostrej formie z jeleniogórską reakcją, a zwłaszcza z liberalną burżuazją 35. 

W tym ostatnim artykule dokonał oceny sytuacji po zwycięstwie rewo

lucji. Stwierdził mianowicie, że w pierwszych tygodniach ruch rewolu

cyjny zyskiwał stale na intensywności. Zaledwie jednak minęły pierw

sze uniesienia radości z uzyskanej swobody, reakcja skupiła się pod osło

ną bagnetów. Było to zgodne z jej naturą, gdyż wierzyła, że tylko w ten 

sposób zdoła się uratować przed naporem rewolucji. Wander dowiódł, 

iż ten sposób i zastosowane metody można było już od lat obserwować 

na przykładzie politycznych dziejów Jeleniej Góry. Przypomniał wypad

ki 1845 r., kiedy to reakcja, chcąc pozbyć się swych przeciwników, ,,tor

turowała ... ludność komunistycznym sprzysiężeniem". Następnie Wan

der zastanawiał się w swym artykule, jak to jest możliwe, że po tylu 
doświadczeniach, po 19 marca, może coś podobnego się powtórzyć. Dla 
wyjaśnienia tego zjawiska przeprowadził analizę stanowiska burżuazji. 

Zwrócił uwagę, że przez długi czas reprezentowała ona postęp społecz
ny, by teraz przejść do obozu reakcji, czego dowodzą konkretne fakty. 

,,Nie można zrozumieć pewnych zjawisk, jakie miały miejsce po 19 mar

ca, jeśli się nie wie, że zwolennicy starego systemu zawarli ścisły so

jusz z przedstawicielami giełdy i świeżo przebudzonego sejmikowego libe

ralizmu" sa. Ten reakcyjny sojusz, podkreślał Wander, uprawia wrogą 

ludowi politykę. Usiłuje on trzymać masy z dala od najważniejszych wy

darzeń politycznych. Jako specjalną metodę stosuje się tu jawne i zaka

muflowane oczernianie demokratów. 

Powyższy artykuł zasługuje na uwagę przede wszystkim dlatego, że 

dowodzi słusznej w zasadzie oceny przez demokratów istoty polityki 

burżuazji, jej zwiędłego liberalizmu i aliansu z kastą feudałów. Równo

cześnie ujawniał on postępującą dyferencjację polityczną sił burżuazyj

nych i drobnomieszczańskich. W związku z tym jest rzeczą znamienną, 

33 „Rosenberg-Creutzburger Telegraph", nr 3,3, il3 VI 1848. 

34 „Der Sprecher", nr 2, 24 VI ]848. 

35 K. W a n d er, Die Reaktion und der Kandidat des evangelischen Predigt

amts Hr. Strauss (Bote, nr 29, 20 VII 1848, s. 622-623). 

36 Tamże, s. 622. 
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że 30 lipca 1848 r. powstał w Jeleniej Górze Związek Demokratyczny, 
który przyłączył się do związku wrocławskiego 37

• Odtąd na odbywających 
się co piątek zebraniach omawiano wydarzenia polityczne ubiegłego ty
godnia i ustalano wytyczne działania. Obradujący 16 lipca we Wrocła
wiu pierwszy kongres prowincjonalny demokratów przyczynił się do po
wstania Związku w Jeleniej Górze 3ij. Pierwszym posunięciem politycz
nym nowego Związku Demokratycznego było żądanie przeprowadzenia 
,,surowego śledztwa w sprawie ludobójstwa w Świdnicy" 39

. W odpowie
dzi na to liberalna burżuazja Jeleniej Góry założyła dzień później -

' 31 lipca - swój Klub Konstytucyjny. 
Powstanie Związku Demokratycznego świadczyło o wzroście dojrza

łości i aktywności, a także o radykalizacji demokratów w pow. jelenio
górskim. Reakcja podkreślała to z naciskiem w swoich sprawozdaniach. 
Wskazywała przy tym na zintensyfikowaną działalność demokratów 
wśród mas, na zbieranie podpisów pod petycjami i adresami protestu
jącymi przeciw wyborowi przez parlament frankfurcki w dniu 27 lipca 
austriackiego arcyksięcia Jana na regenta Rzeszy Niemieckiej 40_ 

W tym czasie Wander poświęcał sporo uwagi pismu wrocławskich 
demokratów „Schlesische Chronik" 41. Już od lat publikował w nim 
(przeważnie anonimowo) sprawozdania i artykuły 42

. 28 czerwca pisał do 
Elsnera: ,,Jeśli ma Pan nadal kontakty z »Schlesische Chronik«, to proszę 
postarać się o to, -by zwracała ona baczną uwagę na powiat jeleniogórski, 

31 W związku z tym wydarzeniem Wander pisał do Elsnera: ,,Bądziemy starali 
się przynajmniej utrudnić reakcji zwycięstwo". Akta Elsnera, k. 2140, ·List z 1.1 VIII 
'1.848. Por. też: ,,Der Sprecher", nr 10, 19 VIII 1848. 

3s Por. ,,Neue Rheinische Zeitung", nr 20, 20 VII 1848; J. S t e i n, Geschichte

der Stadt BresLau im 19. Jahrhundert, Wrocław 1884, s. 353. 
39 Akta Elsnera, k. 2(32, List Związku Demokratycznego do Elsnera z 7 VIII 

1848. 
40 „Schlesische Zeitung", nr 175, 2'9 VII 1848, s. 1992. 
41 „Schlesische Chronik" ukazywała się dwa razy tygodniowo jako dodatek 

„Breslauer Zeitung", można ją było prenumerować także oddzielnie. Funkcje jej 
rzeczywistego redaktora pełnił ubocznie od lt842 r. dr M. Elsner, faktycznie został 
nim od 11 JiV 1848 r. Już w okresie przedmarcowym, a jeszcze wyraźniej po wy
buchu rewolucji „Schlesische Chronik" odbiegała od linii politycznej reprezento
wanej przez „Breslauer Zeitung". Gdy ta druga hołdowała zdecydowanie poglądom 
burżuazyjnoliberalnym, ,,Chronik" ewoluowała ku lewicy, nie przekraczając jednak 
granic drobnomieszczańskiej demokracji. Podczas pobytu Elsnera w Berlinie, gdzie 
był posłem do Zgromadzenia Narodowego, pismem kierował od 19 maja do 14 czerw
ca Wilhelm Wolff. Dzięki niemu proces radykalizacji pisma poczynił dalsze postępy. 
H. B 1 e i  b e r, Wilhelm Wolffs Aufenthalt in Breslau im Fru.hjahr 1848 (Zeitschrift
fur Geschichtswissenschaft, 1958, z. 6).

42 Por. L. M ii 11 e r, Die Breslauer politische Presse von 1740-1861 ... , Wrocław
1908, s. 70. 
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gdyż inaczej reakcja całkowicie opanuje opinię publiczną" 43. W miesiąc

później apelował do Elsnera o podjęcie wysiłków w celu nadania temu 

pismu ponownie radykalniejszego zabarwienia 44
• Przytoczone urywki 

korespondencji mają szczególne znaczenie. Dowodzą one, że jeleniogórscy 

demokraci w sposób oczywisty doceniali· redaktorską działalność Wil

helma Wolffa w „Schlesische Chronik". Odczuwali też wyraźnie, że po 

ustąpieniu Wolffa z redakcji linia polityczna pisma ulegała spłyceniu. 

Listy te wskazują również na polityczną ewolucję jeleniogórskich demo

kratów, w pierwszym rzędzie samego Wandera. Proces przechodzenia 

z pozycji umiarkowanych na zdecydowanie demokratyczne poczynił ta

kie postępy, iż domagali się oni obecnie, aby „Schlesische Chronik" po

nownie zajęła zdecydowanie demokratyczne stanowisko 45. 

Już od dłuższego czasu jeleniogórscy demokraci z rosnącym ni epo

k oj em obserwowali wystąpienia feudalnej i militarystycznej reakcji, 

które cechowała coraz większa pewność siebie i zarozumiałość. Formal
nie burżuazja dzierżyła jeszcze władzę. Stosunek sił między rewolucją 

a kontrrewolucją pozostawał nadal nie rozstrzygnięty. Na przełomie sier

pnia i września partia feudalna podjęła pierwsze zdecydowane kroki, by 
pozbyć się swych przejściowych sojuszników i przywrócić stosunki przed
marcowe 46

• 26 sierpnia Prusy zawarły w Malmo zawieszenie broni z Da

nią bez zasięgnięcia opinii władzy centralnej we Frankfurcie. Traktat 
z Danią przewidywał utworzenie w Szlezwiku-Holsztynie nowego rządu, 
odpowiedzialnego przed królem duńskim. Zgoda na ten traktat oznaczała 

zdradę ogólnonarodowych interesów, zwycięstwo junkierskiego państwa 

pruskiego nad jednością narodową Niemiec, zwycięstwo kontrrewolucji 
nad rewolucją. Ośrodkami oporu przeciw traktatowi były oba zgroma
dzenia narodowe: frankfurckie i berlińskie. Chodziło teraz o to, aby libe
ralni i demokratyczni posłowie zachowali zdecydowaną postawę i korzy
stając z poparcia rewolucyjnego ruchu ludowego przeforsowali swą rolę 

i zniweczyli reakcyjne zamiary. 

Dnia 5 września frankfurckie Zgromadzenie Narodowe podjęło uchwa
łę o tymczasowym odroczeniu realizacj.i porozumienia w sprawie za

wieszenia broni. Ale ministerstwo Rzeszy, które wcielało w życie po

wyższą uchwałę, podało się do dymisji. Jako uzasadnienie tego kroku 

podano, iż nie jest ono w stanie sprostać konsekwencjom wynikłym 

z odrzucenia porozumienia w sprawie zawieszenia broni. Z obawy przed 
rewolucją i republiką liberalna większość frankfurckiego Zgromadzenia 

43 Akta Elsnera, k. 112, List Wandera do Elsnera z 28 VI 1848. 
44 Tamże, k. 211, List Wandera do Elsnera z 31 VII ,1,848. 
45 Mil 11 e r, op. cit., s. 64; ,,Breslauer Morgenzeitung", nr lU.8, 24 V 1864.
4G Por. E n g e 1 s, Revolution ... , s. 58. 
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Narodowego przeszła 16 września otwarcie na stronę kontrrewolucji. 
Większością 357 głosów przeciwko 236 przyjęto uchwałę akceptującą 
układ o zawieszeniu broni. W ten sposób zadecydowano o wchłonięciu 
Niemiec przez junkiersko-militarystyczne Prusy 47• W następnym dniu 
15-tysięczny wiec zażądał od lewicy, by wystąpiła ze Zgromadzenia Na
rodowego; przyrzeczono jej równocześnie ochronę ze strony ludu, człon
ków zaś większości Zgromadzenia c-głoszono zdrajcami ojczyzny. Z 237
posłów mniejszości parlamentarnej jednak tylko 20 (w tym i Schloffel)
wypowiedziało się za wystąpieniem. Odpowiedzią na taką zdradę więk
szości Zgromadzenia było powstanie ludowe, w którym Schloffel odegrał
decydującą rolę. W tym samym czasie w Berlinie wybuchł konflikt mię
dzy królem a Zgromadzeniem Narodcwym, które po raz pierwszy ogło
siło się konstytuantą. Rząd Auerswalda-Hansemanna doznał ciężkiej po
rażki na forum Zgromadzenia, gdy nawet większość burżuazji wystąpiła
przeciw niemu, żądając realizacji uchwały z dnia 9 sierpnia wymierzo
nej przeciw poczynaniom reakcyjnych oficerów w armii 48_

W tej sytuacji Wander opublikował artykuł pt. Konieczność wiel

kiego votum nieufności pod adresem prawicy w obydwu Zgromadzeniach 

Narodowych w Berlinie i Frankfurcie 49
. Godne jest uwagi, że Wander 

w swym artykule analizuje działalność pruskiego Zgromadzenia Naro
dowego pod kątem jego polityki agrarnej. Było to niewątpliwie podykto
wane okolicznością ponownego nasilania się ruchu chłopskiego w pow. 
jeleniogórskim, podobnie zresztą jak i na całym Dolnym śląsku. Na po
wstanie takiej sytuacji złożyły się takie czynniki, jak debata w Zgro
madzeniu Narodowym na temat ustawodawstwa uwłaszczeniowego, spot
kanie się właścicieli dóbr rycerskich w tzw. parlamencie junkierskim, 
czy wreszcie obwieszczenie nadprezydenta Pindera o obowiązku dalsze
go świadczenia na rzecz dominiów, gdyż w przeciwnym razie zostaną za
stosowane „środki przymusu woh�c opieszałych" so. Wszystko to zanie
pokoiło i wzburzyło chłopstwo w najwyższym stopniu. Znalazło to m. in. 
wyraz w zamieszczonej w „Neue Rheinische Zeitung" korespondencji 
z Jeleniej Góry, w której czytamy: ,,Między Jelenią Górą a Legnicą 
i w ogóle na całym Dolnym śląsku panuje na wsi bodaj jeszcze większe 
wzburzenie niż w miastach. Chłopstwo zbiera się w gromady i postana
wia nie płacić nadal żadnych czynszów na rzecz dworu. Co więcej, usta-

47 „Neue Rheinische Zeitung", nr 107, 20 IX 1848. 
48 Por. K. M a r x, Die Bourgeoisie· und Kontrrevolution (M a r  k s, En g e l s, 

W e r k  e, t. VI, s. 102-124). 
49 „Der Sprecher", nr 114, 16 IX 1848. Zob. też DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 

1079, nr 2, k. 12, Okólnik nr 8 Prowincjonalnego Komitetu Demokratycznego z 14 IX 
1848. 

so DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. II, k. 414, ,,Odezwa do mieszkań-
ców wsi na Śląsku" z 20 VII 1848. 
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la się kary na tych, którzy by to mieli zamiar w dalszym ciągu robić. 
Wielu z tych chłopów jest głęboko przekonanych, że Zgromadzenie frank
furckie zniosło wszystkie czynsze, tylko te postanowienia są teraz przed 
nimi bezprawnie zatajane" s1. 

Sprawa polegała więc na tym, aby przygotować przede wszystkim 
chłopstwo do decydującej bitwy z kor;trrewolucją. ,,Która ze stron zwy
cięży, zależeć będzie od postawy ludu, w szczególności od postawy par
tii demokratycznej" s2

• Na Śląsku istniały po temu odpowiednie warun
ki. Z inicjatywy Związku Demokratycznego we Wrocławiu dnia 27 sier
pnia reprezentanci chłopów z 18 powiatów zgromadzeni w Mirosławicach 
w pow. wrocławskim założyli śląskie Towarzystwo Włościańskie. Uchwa
lona wtedy odezwa głosiła: ,,Właściciele dóbr rycerskich jednoczą się 
wszędzie dla obrony swych rzekomych praw. Nawet ta odrobina, którą 
rząd ... zechciał dotąd zrobić dla stanu włościańskiego, na przykład nie·
odpłatne zniesienie pewnych nieistotnych, częściowo już tylko z nazwy 
istniejących, tzw. praw i nałożenie podatku gruntowego na tych posia
daczy dóbr rycerskich, którzy dotąd w całości lub w większej części byli 
od niego zwolnieni, nawet to wydaje się junkrom zbyt wiele: odwieczne 
bezprawie ma ujść bezkarnie, wszystko ma pozostać po staremu. Z ta
kimi poglądami porozumienie nie jest możliwe. Wyzywają nas na bój, 
niech więc tak będzie: walka prze-.::iw walce" ss. 

Wspomniany wyżej artykuł Wandera był jednym z posunięć w ra
mach tej kampanii. Po przeanalizowaniu dotychczasowej polityki agrar
nej pruskiego Zgromadzenia Narodowego wydał o niej druzgocący osąd. 
Stwierdził, że w marcu złożono drobnym wiejskim posiadaczom g_runtów 
słowne i pisemne przyrzeczenia, ,,że powinni tylko zachować cierpli
wość, bo gdy tylko zbierze się Zgromadzenie Narodowe, zostaną zwol
nieni z całej masy uciążliwych i uniemożliwiających osiągnięcie dobro
bytu ciężarów". Stawiając pytanie, co z tych obietnic zostało zrealizo
wane, Wander udzielił jednocześnie odpowiedzi: ,,Nie dość, że niczego 
w tej dziedzinie nie zrobiono, ale wielka własność ogłasza swoje spisane 
na papierze przyrzeczenia za nieważne i domaga się świadczenia daw
nych robocizn i danin". Prawicowcy usiłują nawet przeforsować uwłasz
czenie za odszkodowaniem. Wander wystąpił przeciwko tym wrogim 
w stosunku do chłopstwa projekt•)m i żądał, podobnie jak członkowie 
Związku Komunistów i lewicy w pruskim Zgromadzeniu Narodowym: 
,,Uwłaszczenie bez odszkodowania!" To właśnie miało zasadnicze zna
czenie. 

si „Neue Rheinische Zeitung", ni 99, 1iO IX 1848, Dodatek. 
52 Tamże, nr 101, 13 IX 1848. 
53 „Liegnitzer Stadt-Blatt", nr 54, 15 IX 1848. Por. ,,Allgemeine Oder-Zeitung", 

nr 201. 
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W minionych miesiącach burżuazja dała wyraźnie do zrozumienia, 

że nie jest gotowa uwolnić chłopów od ciężarów feudalnych bez wyku

pu. Swą polityką agrarną zdradziła „naturalnych sprzymierzeńców" 54
. 

Wander i jego zwolennicy śledzili bacznie ten proces i wyciągnęli odpo

wiednie wnioski polityczne. W sprawie agrarnej stali oni teraz zdecy
dowanie na gruncie demokracji. W dalszym ciągu swego artykułu Wan
der stwierdzał, że słuszne żądania chłopstwa zniesienia wszelkich cię

żarów feudalnych bez odszkodowania i wprowadzenia w życie konstytu

cji uwzględniającej życzenia narodu mogą urzeczywistnić się tylko wów

•czas, jeżeli lewica zdobędzie większość w Zgromadzeniu, a naród zmusi 

prawicę do złożenia mandatów. ,,Chcemy mieć całą izbę złożoną z przed

stawicieli ludu, izbę ludową". Szczególne znaczenie miało również i to, 
że Wander nie tylko wysuwał demokratyczne żądania, ale też pro

ponował konkretne kroki do ich realizacji. Uważał np., że specjalny 

komitet winien wezwać wszystkie związki demokratyczne prowincji, 

miast i gmin wiejskich, aby masowo poparto przygotowane wota nie
ufności wobec posłów prawicy, zwłaszcza skrajnej, i to zarówno w Ber

linie, jak i we Frankfurcie. W zakończen_iu artykułu sformułował hasło: 

„Czas nagli! Nieodzowne jest szybkie działanie. Chcemy mieć dobrą 

konstytucję, i to rychło. Dlatego precz z antyludowymi elementami ze 

Zgromadzeń, a ich miejsce niech zajmą mężowie zaufania narodu!" 

Z omawianego wyżej artykułu wynika niezbicie, że zdeklarowani 

-demokraci jeleniogórscy gotowi byli działać. W dniu, w którym ukazał
się artykuł, odbyło się w Jeleniej Górze wielkie zgromadzenie chłopskie.
Powołano na nim do życia Towarzystwo Włościańskie. Jego przewodni
czącego, nauczyciela Conrada, i malarza Elsnera wybrano delegatami na
odbywający się 22 września we Wrocławiu kongres chłopski ss. Założenie
Jeleniogórskiego Towarzystwa Włościańskiego było wydarzeniem o du
żym znaczeniu. Towarzystwo odgrywało odtąd poważną rolę w życiu
politycznym powiatu.

Konflikt między Zgromadzeniem do Uzgodnienia Konstytucji a kró
lem zakończył się ustąpieniem burżuazyjnego gabinetu Hansemanna. 

Jego miejsce zajął kontrrewolucyjny rząd Pfuela. Głównodowodzącym 

wojsk na terenie Marchii mianowany został gen. Wrangel. Następnego 
dnia Związek Demokratyczny urządził wiec w Jeleniej Górze. W adre
sie wystosowanym przez uczestników wiecu wezwano demokratycznych 
posłów w ber lińskim Zgromadzeniu, aby wymusili realizację uchwały 
z 9 sierpnia i jej potwierdzenia z 7 v..Tześnia, w przeciwnym bowiem ra

zie Zgromadzenie Narodowe zostałoby zdegradowane do roli zebrania 

54 Por. ,,Neue Rheinische Zeitung", nr 60, 30 VII 1848. 
55 „Der Sprecher", nr 15, 23 IX 1848. 
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gadułów. W razie rozwiązania Zgromadzenia przez króla winni oni ogło

sić swoją permanencję 56. Równocześnie domagano się, by stawić opór 

rozkazowi do armii, wydanemu przez Wrangla 57_ Od posłów prawico

wych zażądano złożenia mandatów, ponieważ utracili zaufanie wybor

ców 58.

,,Sprecher" opublikował artykuł, w którym znakomicie udokumen

towano reakcyjne i antyludowe poczynania Pfuela. Można go było zaw

sze znaleźć tam, gdzie uciskano i niewolono jego własny naród, naród 

francuski i polski. W konkluzji autor domagał się, by nowemu rządowi 
odmówić wszelkiego poparcia 59. W związku z powyższym artykułem wro

cławski Związek Demokratyczny wydał odezwę wzywającą do przepro

wadzenia bezpośrednich wyborów i uznania takiej procedury za obowią

zujące prawo w przyszłej konstytucji 60 .. 

Zdecydowani demokraci jeleniogórscy nie kapitulowali przed nacie

rającą kontrrewolucją. Przeciwnie - intensyfikowali swą walkę, mając 

poparcie rewolucjonizujących się mas. Landrat Gravenitz tak oceniał sy

tuację w obszernym raporcie: ,,Miejscowi bardzo liczni demokraci i przy

jaciele ludu rozwijają bardziej ożywioą.ą działalność niż kiedykolwiek 

i wystarczy obecnie byle impuls, aby rozgorzał płomień rozruchów. Co 
dzień odbywają się w wielu wsiach powiatu zebrania, na których otwar
cie nawołuje się do rebelii. I tak nauczyciel Wander z Jeleniej Góry po

wiedział do zgromadzonej ludności wiejskiej w dniu 24 bm.: ,,Zaledwie 

wywalczyliście wolność, już chcą wam ją odebrać kartaczami i kulami. 

Nie możecie na to pozwolić i wszyscy musicie wystąpić do walki" 61. Ak

cja jeleniogórskich demokratów trafiła na podatny grunt. Chłopi i ro
botnicy po wsiach byli wzburzeni. W tym czasie zaczęli się zbroić. Cy

towany poprzednio raport donosił w tej sprawie: ,,Przez pewien czas 

istniała nadzieja, że zwłaszcza ludność wiejska trochę oprzytomnieje i so

cjalistyczno-komunistyczny ruch zejdzie na dalszy plan: ale to była tylko 

nadzieja ... Na skutek utworzenia w większości miejscowości straży oby

watelskich i braku sprzeciwu wobec tendencji opozycyjnych zuchwalstwo 

przybrało niewiarygodne rozmiary. Chłopi z Miłkowa mówią nam bez 

ogródek: »Niech hrabia nie waży się żądać od nas danin albo robociz

ny - na co mamy teraz straż obywatelską? A gdyby przypadkiem chciał 

56 „Schlesische Chronik", 24 IX Hl48, s. 322. 
57 Por. też „Der Sprecher", nr 18, 14 X 1848. 
5,8 „Schlesische Chronik", 24 IX 1848, s. 322. 
59 „Der Sprecher", nr 16, 30 IX 1848. Por. też „Neue Rheinische Zeitung", nr lllO, 

Z3 IX 1848. 
Go „Der Sprecher", nr 15, 23 IX 1848. 
61 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, .t. II, k. 508, Gravenitz do radcy 

Masslowa w Poczdamie 28 IX 1848. 
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na nas nasłać wojsko, to to przecież i tak jest pokarm dla grabarzy«" 62• 

Sytuacja polityczna zaostrzała się z dnia na dzień, również wskutek pa

nującej nędzy. Było wiele takich wsi, w których prawie wszyscy cier

pieli głód i nie było nadziei na poprawę i pomoc. 

Tymczasem reakcja nie pozostawała bezczynna, lecz wykorzystywała 

swą siłę. Szlachta i bogaci mieszczanie nalegali na to, by hr. Stolberg 

objął ponownie funkcje landrata. Ze względu na swe poczynania (wy

stąpienie przeciw ludowi 20 marca, aresztowanie radykalnych demokra

tów: Scholtza, Martina i Sachse) wydawał im się on najbardziej odpo

wiedni dla ochrony ich mienia i pozycji społecznej 63. 

Naród był czujny. Na wiecach demaskowano i zwalczano knowania 

reakcji. I tak 8 października jeleniogórski Związek Demokratyczny zor

ganizował w Mysłakowicach zebranie, w którym uczestniczyło 4-5 tys. 

ludzi. Nauczyciel Conrad złożył sprawozdanie z wrocławskiego kongresu 

chłopskiego. Potem przemawiał dr John. Wezwał on uczestników zebra

nia, aby nie dali się sprowokować przez obecność oddziału wojska. Wan

der zajął się zagadnieniami demokracji i we właściwy sobie sposób, cel

nie i dowcipnie, odparł wszystkie ataki 64. Demokraci Jeleniej Góry do

magali się w tym czasie usunięcia rządu Pfuela i zastąpienia go demo

kratycznym gabinetem. 

W tych decydujących o dalszym rozwoju narodu tygodniach ukazał 

się jeszcze jeden artykuł, stanowiący interesujący przyczynek do poli

tycznej oceny jeleniogórskich demokratów. W walce sił rewolucyjnych 

z kontrrewolucją oddziaływanie prasy odgrywało bardzo poważną rolę. 
Demokraci starali się nakłonić ludność miast i wsi, by czytała demokra

tyczne pisma. Wander wymieniał w jednym z artykułów szereg takich 

pism, wśród nich redagowaną przez Karola Marksa „N eue Rheinische 

Zeitung" 65
. Było to zgodne z zaleceniem Prowincjonalnego Komitetu 

Demokratycznego 66. Chodziło tu zarówno o wzmocnienie ekonomicznych 
podstaw demokratycznej prasy poprzez zwiększenie kręgu jej czytelni-

&2 Tamże, k. 506-507. 
63 Tamże, k. 5]3. List hr. Stolberga do ministra spraw wewnętrznych z 1 X

1'848. Jego ponowne wyznaczenie na stanowisko landrata jeleniogórskiego „Allge

meine Oder-Zeitung" (nr 243, 17 X 1848 - dodatek) skomentowała następująco: 

,,Nie dziwimy się wcale, że reakcyjny rząd, chcąc złamać ducha prowincji, mia

nuje reakcyjnych landratów. Naród winien mieć się na baczności... [Stolberg] jest 

jawnym i zdecydowanym zwolennikiem starego porządku, a .takiego nie potrze

bujemy". 

64< ,,Der Sprecher", nr 18, 14 X 1848, nr 20, 26 X 1848. 
65 Tamże, nr 15, 23 IX 1848. 
66 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 1079, nr 2, k. 12-13, Okólnik nr 8 Prowincjo

nalnego Komitetu Demokratycznego z 14 IX 1848. 
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ków, jak i o rozszerzenie i pogłębienie wpływów. Niezależnie od tego 

rozpowszechnianie „Neue Rheinische Zeitung" w tym właśnie okresie 

miało szczególne znaczenie dla sprawy mobilizacji mas w celu zwalcza

nia kontrrewolucji. 

DER KAMPF DER DEMOKRATEN IM KREIS JELENIA GÓRA 

GEGEN DIE KONTERREVOLUTION 

(Juli - Septemhcl' 1848) 

Im dritten Beitrag zur Geschichte des Volkerfrlihlings im Kreis Jelenia Góra 

behandelt der Verfasser eine besondera wichtige Etappe der Revolution, namlich 

die des. erneut anwachsenden revolutionaren Garens. Auf dem Hintergrund der 

sich zu Gunsten der Reaktion verandernden Situation im Reich wfrd das Vorgehen 

der kontrrevolutionaren Krafte im Kreis Jelenia Góra geschildert. Die Aufmerk

samkeit des Verfassers gilt jedoch in erster Linie der Tatigkeit der ortlichen Demo

kraten. Hauptsachlich anhand der Zeitungsartikel von Wander und dessen Kor

Tespondenz mit dem Abgeordneten Elsner wird der Radikalisierungsprozess der 

Bauern- und Industriearbeitermassen sowie eines Teils der Demokraten dargestellt. 

Dieser Radikalisierung.sprozess war eine Antwort auf das 'Vorgehen der Reaktion 

und die �ich verschlechternden Lebensbedingungen. Das prasentierte Quellenmaterial 

zeigt die Haltung der radikalen Demokraten von Jelenia Góra gegenliber den aktu

ellen Ereignissen und Erscheinungen. 




