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MIECZYSŁAW PATER (WROCŁAW) 

POLSKA POEZJA OKOLICZNOSCIOWO-REWOLUCYJNA 
WE WROCł..AWIU (1812-1822) 

W 1822 T. policja pruska we Wrocławiu wpadła na trop tajnej or
ganizacji polskiej działającej na Uniwersytecie Wrocławskim pod nazwą 
Polonia oraz również tajnie działającej studenckiej organizacji niemiec
kich burszenszaftów. W mieszkaniach studenckich zrobiono rewizje, 
a wielu studentów aresztowano. Władze policyjne i sądowe prowadziły 
przeciw nim przewlekłe śledztwo. 

W czasie rewizji w kwaterach polskich studentów policja slmnfisko
wała róiine papiery, wśród których znalazły się okolicznościowe wiersze 
o treści politycznej, pisane ręcznie na luźnych kartkach. Tylko 6 z nich
udało się odnaleźć. Zdaje się jednak nie ulegać wątpliwości, że faktycz
nie było ich znacznie więcej. Wiersze bowiem i piosenki stanowiły bar
dzo popularną formę wyrażania posta-wy politycznej. ogromnie !rozpo
wszechnioną wśród młodzieży i studentów wielu ośrodków uniwer
syteckich.

Odnalezione wiersze, jak wyraka z ich treści, pochodzą z lat 1812-
1822. Jest to stwierdzenie bardzo ważne. Dotąd bowiem badacze .nie
mieccy, zwłaszcza Manfred Laubert 1, sądzili, że przed założeniem Polonii 
studenci wrocławscy tworząc jedynie organizacje terytorialne (jak np. 
Silesia et Marchia Coniuncta, do której należeli zarówno studenci polscy, 
jak i niemieccy) nie wykazywali zainteresowań zagadnieniami społeczno

-politycznymi. Przytoczone niżej wiersze przeczą stanowczo temu twier
dzeniu. Ich odnalezienie posiada inne jeszcze bardzo ważne znaczenie. 
Dotąd bowiem niezbyt wiele można .było powiedzieć o postawie ideowo
-politycznej polskiej młodzieży we Wrocławiu w pierwszym trzydziesto
leciu XIX w. Na podstawie wspomnianych wierszy ten brak można 
w dużym stopniu uzupełnić. 

W 1816 r. rozpadła się polsko-niemiecka organizacja studentów Uni

wersytetu Wrocławskiego znana pod nazwą Silesia et Mairchia Coniuncta. 

Powodem tego były zapewne różnice stanowisk w sprawie zjednoczenia 

1 M. La ub e r  t, Das Ende der Polonia in Breslau. (Schlesische Geschichts

blatter, 1929, nr 2). 
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Niemiec i odbudowy Polski. Polacy bowiem łączyli swe nadzieje odzyska

:1ia niepodległości z Napoleonem, później także z carem Aleksandrem I, 
Niemcy zaś walczyli o zjednoczone Niemcy przeciw Flrancji napoleońskiej. 
W roku następnym studenci polscy utworzyli odrębną organizację pod 

nazwą Polonia, istniejącą aż do momentu rozbicia jej w wyniku areszto

wań, tzn. do 1822 r. Począttkowo miała ona charakter półjawny. Kiedy 

jednak po zjeździe w Karlsbadzie (Karlovy Vary) uniwersytety w Niem

czech zostały poddane bardzo ścisłemu nadzorowi władz państwowych, 

Polonia przekształciła się w organizację całkowicie tajną. Zresztą tak sa

mo było z niemieckimi burszenszaftami. 

Członkowie Polonii, podobnie jak wszyscy studenci polscy, żywo in
teresowali się zagadnieniami społeczno-politycznymi. Należąca do tej or

ganizacji młodzież reprezentowała postępowe idee polityczne, o czym 

świadczy fakt corocznego uroczystego obchodzenia rocznicy Konstytucji 
3 maja. Polonia współdziałała z. niemieckimi burszenszaftami i zawierała 

z nimi kartele, co było świadectwem solidaryzowania się jej z obcymi po
stępowymi ruchami politycznymi. Wyrosła ona na podłożu ,ogólnoeurnpej

skiego ruchu spiskowego o charakterze masońskim, na co wskazuje skom

plikowany rytuał obowiązujący w niej przy przyjmowaniu nowych człon
ków, a wzorowany na lożach masońskich. Pod względem ideowym Polo

nia była częścią ogólnopolskiego ruchu młodzieżowego tamtych czasów, 
wytroslego na podłożu romantyzmu 2

• Wskazuje na to statut organizacji, 

który w pierwszym roztlziale głosił: ,,§ 1. Celem związku jest prowadze
nie Rodaków tu przybywających drogą honoru i cnoty, rozszerzanie ducha 
równości, przykładanie się do nauki i wzmacnianie węzłów przyjaźni. 
� 2. Honor zależy na wewnętrznym ocenieniu siebie samego i na szacunku, 

którego od innych doznawamy. § 3. Równość ma być ściśle zachowaną, 
iż ani wiek, ani pobyt na uniwersytecie żadnej różnicy czynić nie po
winien. § 4. Przez przykładanie się do nauk rozumie się nie tylko usilne 
korzystanie z tychże, ale oraz ścisłe pielęgnowanie literatury ojczystej. 

§ 5. Przyjaźń ma być jak najściślej zachowaną, ta bowiem jedyna utrzy
muje zgodę, bez której żadne towarzystwo istnieć nie może" s. Postulat

samokształcenia, pilnej nauki, idea przyjaźni i braterstwa, kult ojczystej
tradycji literackiej, wszystko to były cele mocno przypominające zało
żenia współczesnych Polonii wileńskich filomatów i filaretów. Nie jest

wykluczone, że między Polonią a filomatami i filaretami istniały kontakty
osobiste. Mogłaby na to wskazywać stosunkowo duża liczba Polaków

z zaboru rosyjskiego, studiujących wówczas na Uniwersytecie Wrocław

skim. Podobnym celom hołdowały niemieckie 'burszenszafty, stąd bliskie
z nimi kontakty Polonii.

Zainteresowania i aspitracje polskich studentów we Wrocławiu wy
kraczały jednak, podobnie jak w wypadku filomatów, .poza program 

2 Tamże. 

i ZStA Merseburg, Rep. 77, XXV F, Gen. 4, t. II. 
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samokształcenia, ćwiczenia charakteru itp. Cechował ich szczery i gl�
boki patriotyzm, łączący się z postępowymi i rewolucyjnymi przekonania
mi społeczno-politycznymi. W ich przeżyciach i działalności jak w pryz
macie załamywały się i odzwierciedlały wszystkie najwaimiejsze problemy 
naszego narodu, jego dramaty i klęski. Młodzież zawsze głęboko przeży
wała wszystkie nadzieje i .niepowodzenia powstań narodowy<:h, hołdowa
ła przekonaniom, że najważniejsze pwblemy społeczne Polski zaborowej 
można rozwiązać opietrając się na zasadach sprawiedliwości. Przeżyciom 
tym towarzyszyło przekonanie, że sprawiedliwość społeczną i wolność 
narodową można osiągnąć przy współdziałaniu z ogólnoeuropejską rewo
lucją polityczną i społeczną. Stąd pochodziło głębokie zainteresowanie 
ruchami społeczno-politycznymi i szczere, emocjonalne sympatyzowanie 
z nimi. 

Nastr,oje te znajdowały wyraz m. in. w okolicznościowych wierszach 
politycznych, ikxążących wśród studentów w odpisach przeikazywanych 
z rąk do rąk, kolportowanych w .ręcznych odpisach, często śpiewanych 
podczas zebrań, spotkań towarzyskich, przy kuflach pi.wa itp. Budowa 
metryczna niektórych z nich jest wzorowana na Mazurku Dąbrowskie

go. Były one też śpiewane na melodię Mazurka. Żaden. z wierszy nie 
posiada, jak sądzę, wartości poetyckiej, ale wszystkie są świadectwem 
ducha czasu. 

Najwcześniejszy z nich powstał, jak można sądzić z treści, w 1812 lub 
na początku 1813 r., w czasie wyprawy Napoleona na Rosję, prawdopo
dobnie ·bezpośrednio po jego klęsce moskiewskiej. Są to właściwie dwa 
wiersze, z 'których pierwszy jest zatytułowany: Pochwala Aleksandra,

drugi: Nagana Napoleona. W rękopisie obydwa te wiersze figurują obok 
siebie, napisane w dwu kolumnach. Oto one: 

4 Tamże. 

Poch.wala Aleksandra 

Aby wszystkie narody wielbiły 

Miecz rosyjskiej siły. 

Niech mu od Boga pomyślność udziałem, 

Sam Aleksander z swoim wojskiem calem 

Niech coraz więcej wspan,iałości sława 

Rosyjska broń i sława, 

Niech się okryje laurem zwycięstwa 

Rosyjskie wojsko znane już z zwycięstwa. 

· Nagana Napoleona

Twe czyny, Napoleonie, 

Niech wieczna wzgarda pochłonie. 

Sam Napoleon jedynie, 

Niech pod jarzmem nieszczęść ginie. 

Moc Napoleona wszędzie 

Niech hań'bą okrytą będzie. 

Napoleona wyprawa 

Niech bez zwycięstwa zastawa 4•
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Ostatnie fragmenty obydwu wierszy wskazują wyraźnie na pochodze

nie z 1812 r. Ich treść jest nieskomplikowana. Wyrażają one niechęć do 
Napoleona i pewien zachwyt dla potęgi militarnej caa:-a Aleksandra I. 

Inspiracją do ich napisania ·były ni€wątpliwie coraz powszechniejsze 
w społeczeństwie polskim pod koniec panowania napoleońskiego nastroje 

niechęci do· ·Cesarza Francuzów 5• Sympatie prorosyjskie miały swe źródło 

m. in. w kokietowaniu Polaków przez can obietnicą odbudowy państwa
polskiego, aby nakłonić ich do zerwania z Napoleonem. Niechęć zaś do

Napoleona była wyrokiem faktu, że Księstwo Warszawskie pozostawało
w całkowitej zależności od Francji i Napoleona, obciążane przez mego

licznymi i wysokimi podatkami, kontrybucjami i świadczeniami na cele

wojskow€. Niechęć do Napoleona szerzyła się zwłaszcza w kołach lewicy
społecznej Księstwa, wśród dawnych jakobinów polskich, ·odsuniętych od
władzy w Księstwie. Stąd wniosek, że polscy studenci we Wrocławiu
swoimi sympatiami byli po stronie ;republikanów i eks-jakobinów. Dawali
oni wyraz swoim antypatiom wobec Napoleona również w wierszykach
i paszkwilach, jak np.:

Zjawił się gość od Sekwany 

Nikomu dawniej nie znany. 

Pochodzli.ł z irodu zdzierstwa, jest przemocy bratem, 

Sam się rekwizycyjnym ochrzcił sy,stematem G. 

Ale i car rosyjsiki nie spełnił nadziei Polaków. Wprawdzie dzięki niemu 
zostało utworzone na kongresie wiedeńskim Królestwo Polskie z dość 
liberalną konstytucją, ale z czasem Aleksander I coraz wyraźniej ogra

niczał prawa konstytucyjne Królestwa. Wśród Polaków rodziło to na
stroje niezadowolenia, buntu, a także skłaniało do tworzenia spisków 
o nastawieniu antyrosyjskim. Wyrazem tego jest .niewątpliwie kolejny

wiersz skonfiskowa111y studentom polskim we Wrocławiu. Nie posiada on
trtułu, a jego treść brzmi następująco:

Wy, co doświadczyć chcecie swej dzielnej iprawicy, 

Syny walecznych Lechów, a mnie równiennicy, 
Słuchajcie! Różne wieści się rozchodzą, zdania, 

Wolny chwali nasz ,postęp, niewolnik przygania. 

Więc kiedy zdania sprzeczne między sobą walczą, 

Przybądźcie, rówiennicy, pod pozoru tarczą. 

Może strwoży was nieco z podłych duchów jaki, 

Afe także zhańbieni mają być Polacy? 

Jedenże nędzny podły tułacz na urzędzie 

Wszystkich hańbi, a za to skazany ruie będzie. 

Skądże, bracia, pomocy spodziewać się mamy, 

Iż więzy niesłusznie mamy wtłoczone, targamy. 

Nie od tych, co nam niby ojcami się liczą, 

s Historia Polski PAN, t. II/2, Warszawa 1958, s. 1151. 

s Tamże, s. 175. 
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Wtedy gdy złoty pieniądz lub kuban dziedziczą. 
Jakże bezczelni dzisiaj zamiast bronić ucznie, 
Ku większej naszej hańbie zbliżają się sztucznie. 
I ten to obowiązek bronienia nas starli 
Przez trąby i !Przez wo:inych nas się wyparli. 
Od północy zasiłek usunięty wszelki, 
Dobry jest Aleksander, lecz od nas daleki. 
Zarówno jest wam wszystkim ujęte na staw.ie, 
Skrzywdzeni w województwach, skrzywdzeni w Warszawie. 
Nie oszczędzajcie trudów, nie żałujcie pracy, 
Bracią wszyscy jesteśmy zarówno Polacy. 
Hasłem naszym i znakiem grób z mogiłą, 
Tysiąc trudów i znojów znosić nader miło. 
Nie jak buntowników ani łotrów grono, 
Pod którym honor, cnota chce, żeby ją czczono. 
Bo któż jest godny k•ary? Co sdę w futrach kształci, 
Jeżeli nie ten, co prawo samowładnie gwałci. 
Ten zawsze jest cnotliwym, u potomnych słynie, 
Co za prawo, za wolność i za honor ginie 7• 

321 

Treść tego wiersza w zakresie dotyczącym spraw społecznych nie 
jest zbyt przejrzysta. Jednak nietrudno doczytać się w nim buntu przeciw 
tej części szlachty, :która zobojętniała na sprawy narodowe, zasklepiając 
się w swoich osobistych, partykularnych interesach i walczyła o nie nieraz 

za pomocą niegodziwych środków. Ponadto autor wiersza łączy radykalny 

program społeczny z postawą buntu przeciw niewoli narodowej, nawo
łując do walki „za prawo, za wolność i· za honor", słowem, łączy walkę 

o sprawiedliwość społeczną z walką o wyzwolenie narodowe. Tego ro
dzaju idee i :nastroje były •bardz-0 populaTne -w całym społeczeństwie
polskim w końcu drugiego i na początku trzeciego dziesięciolecia XIX w. s,
a polska młodzież akademicka we Wrncławiu całkowicie je podzielała.

Ten sa.m ton jeszcze wyraźniej •brzmi w kolejnym wiers;m, również 
nie posiadającym tytułu, a powstałym zapewne w tym samym mniej 
wi�j czasie co wiersz poprzedni, tm. na przełomie drugiego i trzeciego 
dziesięciolecia XIX w., kiedy najmocniej i najliczniej od czasów kongresu 
wiedeńskiego wybuchały rewolucje w Europie i poza nią. Jego treść jest 
następująca: 

Obraziłem dziś buhaja 
Czerwonym kolorem, 
Dziki zwierz się nie oswaja, 
Trzeba go to-porem. 

Matkę straciwszy 
Żal nam właściwszy, 
Me my śpiewamy, 
Bo nadzieję mamy 9. 

1 ZStA Merseburg, Rep. 77, X!X!V F, Gen. 4, t. II. 
s Historia Polski PAN, t. II/2, s. 285-286. 
9 ZStA Merseburg, Rep. 77, JOXV F, Gen. 4, t. II. 

' 
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Można z całą pewnością powiedzieć, że była to piosenka śpiewana na 

nutę Jeszcze Polska nie zginęła ... Jej treść była dla wszystkich współ

czesnych oczywista. ,,Buhaj" i „dziki zwier.z" symbolizowały w niej 

reakcję europejską, ,,czerwony kolOT" zaś i „topór" - rewolucję. Autor 

wiersza i jego kolporterzy, rzecz oczywista, opowiadali się za rewolucją. 

Potwierdza to przekonanie o radykalnych nastrojach społeczno-politycz

nych wśród polskiej młodzieży studenckiej we Wrocławiu. 

Podobne myśli i idee odzwierciedlają się także w innym jeszcze wier-

szu, będącym parafrazą Mazurka Dąbrowskiego. Oto jego słowa: 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy, 

Za {)rzykladem Włoch i Hisz,pan 
Wnet się wybijemy. 

Wybijemy do wolności 
Polakowi lubej, 

Czyż nam zbywa waleczności, 
Dość z niej mamy chluby. 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy 
I drugiego w jej potrzebie 
Kościuszkę znajdziemy. 

W jego ślady Polak prawy 
Z ochotą pobiegnie, 
Lub ojczyżnie przyda sławy, 
Lub za nią polegnie. 

Jeszcze biały orzeł żyje, 
Choć go czarny skubie, 
Niech no jeno i on wzrośnie, 
To się i oddziubie. 

A tymczasem niech w cichości 
Zaostrza swe szpony, 
Pomści się za swe własności, 

Za wzięte zagony. 
Zawsze Polska ma dość synów 
W Galicyi, Litwie, 

A gdy przyjdzie staczać boje 
Z tyrany naszymi 
Niczym będą trudy, znoje, 

Bo za własność ziemi, 
Jeszcze Polska nie zginęła 
I dotąd nie zginie, 

Aż wytoczą tę krew wrogi, 

Co w jej synach ,płynie 10.

• 

Wiersz ten został napisany w 1820 lub 1821 r. Jego autor nawiązuje 

bowiem w pierwszej strofie do wydarzeń rewolucyjnych we Włoszech 

i Hiszpanii (w 1820 r. - rewolucje w Hiszpanii, Portugalii, Królestwie 
Neapolitańskim i w Meksyku, w 1821 r. zaś rewolucja w Piemoncie). 

10 Tamże.
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Wiersz ten daje świadectwo przynależności autora (i tych, którzy go kol
portowali i śpiewali na nutę Mazurka) do polskiej lewicy rewolucyjnej, 
która nadzieję odzyskania niepodległości Polski wiązała z rewolucją euro
pejską. Pamięć Kościuszki świadczy również o radykalizmie społecznym 
i wskazuje, że autor wiersza dostrzegał ścisły związek między rewolucją 
politycZIIlą a Tewolucją społeczną. 

Tego ,rod.zaju postawy i przekonania znalazły dobitny wyraz jeszcze 
w innym wierszu, sławiącym rewolucjonistów włoskich - węglarzy. 
Datę jego powstania trudno bliżej ustalić. Został on napisany prawdopo
dobnie pod koniec drugiego dziesięciolecia XIX w., kiedy fala rewolucji 
w Europie zaczęła się wyraźmie podnosić. Jest on ułożony w formie dwu
wierszowych haseł: Jego treść jest następująca: 

Kiedy nam się pora zdarzy, 
Wypijmy zdrowie węglarzy. 

Niech żyją węglarze wolni, 
Niewolnych uwolnić zdolni. 

Cni węglarze, bracia mili, 

Coście tyranów zgnębili, 

Niech waszym zamiarem będzie 
Zniszczyć ich zasady wszędzie. 

Niech wasze ramię .potężne 
Uzbroi Polaki mężne, 

Franki, Bretony, Germany, 
A wnet skruszymy kajdany. 

Długoż krwią własną zbryzgany 
Człowiek sromotne kajdany 

Łzą rozpaczy skraplać będzie 
I zostawać w zwierząt rzędzie. 

Dosyć już ludzkość cierpiała, 
Czas, by wolność odzyskała. 

Śmierć i zagłada tyranów 
To hasło węglarskich chanów u. 

W treści wiersza węglarze zajmują miejsce centralne. Autor pozostaje 
pod wyraŹinym urokiem ich działalności. W ruchu węglaTskim dostrzega 
silę o zasięgu i znac.zeniu europejs'kim, widzi w nim inspiratora ogólno
europejskiego ruchu rewolucyjnego, gdy pisze, że karbonaTiusze uzbroją 
„Franki, Bretony, Germany". Idea rewolucji ma dla niego charakter 
i znaczenie uniwersal!I1e. Podobnie jak w poprzednich wierszach, tak 
i rw tym sprawa odbudowy Polski występuje jako IIlieodłączny element 
rewolucji ludów, rewolucji powszechnej. Sprawa ta odgrywa jednak 
w wierszu rolę drugoplanową. Nie oZ!Ilacza to w żadnym wypadku, ja-

11 ZStA Merseburg, Rep. 77, VI, Lit. C, nr 119, t. I.
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koby z>ni.kała ona zupełnie z pola widzenia autora, lecz dowodzi, że do 
idei rewolucji powszechnej przywiązywał on pie:rtWszorzędną wagę, że 
w niej i przede wszystkim w niej widział instrument odbudowy Polski, 
że jej wolność łączył ściśle z uwolnieniem wszystkich narodów spod 
jar z.ma „ tyranów". 

Nazwisk autorów przedstawionych wyżej wierszy nie da się ustalić. 
Nawet nie jest pewne, które z nich powstały w środowisku polskiej mło
dzieży akademickiej we Wrocławiu. Niewątpliwe jest jednak, że przy
najmniej niekóre z nich były rozpowszecru:iiane w skali międzynarodowej, 
znane były poza obrębem zaborów, w ośrodkach uniwersyteckich; w któ
rych studiowali Polacy, a więc w Krakowie, Warszawie, Berlinie, Heidel
bergu, Getyndze, Lipsku i in. Irena Koberdowa pisze na ten temat 
w jednej ze swych prac: ,,W pierwszym etapie (po 1831 r.] kontakty 
międzynarodowe w oparciu o tajne spiski węglarskie nawiązał Związek 
Wolnych Polaków, legalne i nielegalne organizacje młodzieżowe. Karbo
nars'kie hasło: »Wypędzimy wilki z lasu«, pojawia się w piosenkach stu
denckich, niektóre z nich sławią węglarzy". Dalej Irena Koberdowa cy
tuje fragment wiersza: 

Kiedy nam się J;)Ora zdarzy, 

Wypijmy zdrowie węglarzy. 

Franki, Brytany, Germany 

Razem skruszymy kajdany 12• 

Wiersz ten brzmi niemal identycznie z fragmentem utworu poświęco
nego węglarzom, a przytoczonego wyżej. Nie jest zatem wyklucz0ne, że 
istniały jakieś bezpośrednie więzy między ruchem karbonarskim a wroc
ławską Polonią. 

Jest to tym bardziej prawdopodobne, że w tamtych czasach ci sami 
studenci studiowali na różnych uniwersytetach, zmieniając często uczel
nie co semestr, co rok, co dwa lata itp. Umożliwiało to, rzecz oczywista, 
bardzo szerokie kontakty z różinymi środowiskami studenckimi, z TÓŻ
nymi organizacjami akademickimi, z ruchem spiskowym i rewolucyjnym. 
Na podstawie licznych materiałów źródłowych stwierdzić można w spo
sób niewątpliwy, że istniały nie tylko bliskie, ale bairdzo ścisłe kontakty 
między wrocławską Polonią a organizacją polskiej młodzieży studenckiej 
w Berlinie, działającą również pod nazwą Polonia 13

• Być może mniej 
częste, ale przecież żywe kontakty i współpraca istniała między studenta
mi polskimi we Wrocławiu a młodzieżą polską studiującą na innych uni
wersytetach, zwłaszcza niemieckich. Właśnie poprzez te liczne kontakty 

1? I. K obe r d o w a, Powiązania międzynarodowe polskiego obozu rewolucyj

nego w okresie powstań w XIX w. (Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków 

Polskich w Lublinie, t. I, Warszawa 1968, s. 287-288). 

u Por. M. W a w r y k  o w a, Ruch studencki w Niemczech 1815-1825, Warsza

wa 1969, s. 204, 209. 
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docierały do Wirocławia pisma i wiersze rewolucyjne. W ten sposób 

Wrocław stawał się integra1ną częścią ogólnopolskiego ruchu spiskowego 

i rewolucyjnego. Zapewne poprzez Berlin i inne niemieckie miasta wni

wersyteckie docierały do Wrocławia materiały propagandowe z Krakowa, 
a zwłaszcza z Warszawy. Ogólnie znany przecież jest fakt, że w 1819 r. 

niektórzy członkowie warszawskiej organizacji studenckiej Panta Koina 
przenieśli się do Berlina, zakładając tu stowarzyszenie o tej samej naz
wie. Utrzymywało ono kontakty z niemiecką organizacją burszowską 
Arminia, a przede wszystkim z berlińską Polonią o.raz ze studentami pol

skimi w Heidelbergu i Paryżu. Tirudno sdbie wyobrazić, by te kontakty, 
choćby za pośrednictwem berlińskiej Polonii, omijały Wrocław, stano
wiący wśród uniwersytetów niemieckich jeden z najsilniejszych i naj

liczniejszych ogrnisk polskiej młodzieży studenckiej i jej działalności 
spiskowej 14. 

Jest wielce. prawdopodobne, że wrocławska Polonia utrzymywała 
,również kontakty ze wspomnianym przez I. Koberdową Związkiem Wol
nych Polaków, który rewolucję ludów uważał za warunek i środek odzy
skania niepodległości Polski 15. W przedstawionych wyżej, a skonfiskowa
nych studentom wrocławskim przez .policję pruską wierszach ta właśnie 
id-ea wysuwa się na plan pierwszy. Istniały ,również jakieś powiązania 
między polskimi studentami we Wrocławiu a uczniowską organizacją Ka

walerów Narcyza w Kaliszu, chociaż charakter tych powiązań nie jest 
jeszcze bliżej znany. Warto też dodać, że w drugim i trzecim dziesięcio
leciu XIX w., jak już wspomniałem, na Uniwersytecie Wrocławskim 
studiowało wielu Polaków z Królestwa Polskiego i Litwy. Oni to. we 
Wrocławiu propagowali idee, które prnywieźli ze swoich stron ojczystych 
i z Unirwersytetu Warszawskiego. 

POLNISCHE REVOLUTIONXRE GELEGENHEITSDICHTUNG IN WROCLAW 

(1812-1822) 

Der Verfasser 'hatte im Deutschen Zentrala·rchiv in Merseburg einige polnische 
Gedich te aufgefunden, die 1823 dur eh die Poli z ei konfisziert worden sind. Sie 
gehtirten Mitgliedern der palnischen Studentenorganisation „Polonia", die an der 

Wrocławer Universitat gewirkt hatte. Es sind Gelegenheitsgedichte, die im geselli
gen Kreise aus verschiedenen Anlassen vorgetragen bzw. gesungen worden sind. 
Sie besitzen keinen grćisseren dichterJschen Wert, sind jedoch Ausdruck des Zeit
geistes, drilcken Verachtung und Hass gegen den europaischen Despotismus aus 

sowie heisse Sympathie fur die europaischen nationalen und revolutionaren Be
wegungen, insbesondere filr die italienischen Karbonari. 

u Historia Polski PAN, t. II/2, s. 287. 
is Tamże, s. 290. 




