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JERZY PIETRZAK 

ROBER'l' ENGER -- DZIEJE SLi\SKIEGO INTELIGENTA 
W WIELKl!\11 KSIF;STWIE POZNANSKIM 

W 1836 r. ukazala si� we Wroclawiu niewielka rozprawa doktorska 
R. Engera pt. De Aeschy!iis antistrophicorum responsionibus. Autor dedy
kowal jc1 Janowi Antoniemu Brettnerowi. Nie byla to zwykla grzecznos
ciowa formula. Skromne slowa dedykacji kryly dozgonnq przyjazi>. dw6ch 
$lqzak6w, kt6rzy mieli odegrac powaznc1 rol� w obronie polskiego szkol
nictwa przed germanizacjq w Wielkim Ksi�stwie Poznanskim. 

Zycie i dzialalnosc J. A. Brettnera doczekaly si� w historiografii pol
skiej om6wienia •. Natomiast o R. Engerze brak jest chocby artykulu 
w Polskim slowniku biograficznym czy tez gl�bszej oceny jego dzialal
nosci w pracach poswi�conych polskiemu szkolnictwu w Wielkopolsce. 
Najobszerniej dotc1d pisano o jego zyciu i tw6rczosci naukowej. Zrobil to 

najpierw K. G. Nowack, a potem obszerniej C. Bursian w Allgemeine 

Deutsche Biographie. Polskie prace Engera zestawil K. Estreicher '· 
Z punktu widzenia dziej6w polskiej kultury i oswiaty o najwazniejszej 
sprawie, tzn. pracy pedagogicznej i postawie narodowej Engera jako dy
rektora polskich gimnazjciw w Wielkopolsce, znajdujemy jedynie mniej
sze lub wi�ksze wzmianki w kilku rozprawach 3. Ze zr6del drukowanych 

1 A. W o  j t k o w s k i, Brettner Jan Anton.i (Polski slo wnik biograficzny, t. II, 

Krak6w 1936, s. 428); S. T r u ch i m, Historia szkolnictwa i oSwiaty polskie; w Wiel

kim Ksifstwie Poznafl.skim, t. I, L6dZ 1967. 

2 K. G. No w a c k, Schlesischer Schrifstellerlexikon oder biobibliographisches 

Verzeichnis der im zweiten Viertel des 19. Jahrh. lebenden schiesischen SchriftsteUer, 

z. 4, Wro c law 1840, s. 15; C. B lt r s i an, Enger Robert (Allg eme in e Deut scbe Bio· 

graphie, t. VI, Lipsk 1877, s. 143-144); K. Es t r ei che r, Bibliografia polska XIX 

stuLecia, t. VI, wyd. II, Krak6w 1967, s. 119. 
3 P. Wl. Fa b i s  z, Wiadomo§C o szkoLnoSci katolickiej w dekanacie koimi'nskim 

i gimnazjum katolickim w Ostrowie, Ostr6w 1874; H. Be c k h aus, Zur Ge3chichte 

des Gymnasiums zu Ostrowo. Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens 

des Königlichen Gymnasiums zu Ostrowo, Ostr6w 1895; S. K ar wo w s k i, Ks. dr 

Antoni Kantecki, Poznafl. 1896; M. Laube r t, Die Gründung des Katholischen 
Gymnasiums zu Ostrowo (Zeitschrift d er Historisch e n  Ge sellschaft für die Provinz 
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na uwag� zaslugujq: zyciorys naszego bohatera w jego dysertacji doktor
skiej, sprawozdania dyrekcji gimnazj6w. z kt6rymi byl on zwi11zany, 
6wczesna prasa, gl6wnie 11Gazeta Polska" i .,Dziennik Poznari.ski", oraz 

wspomnienia Jana Karchowskiego 4• W niniejszym szkicu uwzgl<;dniono 
r6wniez przekazy rodzinnej tradycji Enger6w, zawiodly natorniasl rezul
taty naszych poszukiwan archiwalnych '· 

Przyszly obronca polskiego szkolnictwa w Wielkim Ksi�stwie Poznan
skim urodzil si� 10 I 1813 r. w Rybniku, w rodzinie katolickiej, jako syn 
urz�dnika podatkowego Franciszka oraz jego zony Filipiny z domu Kutz
chera. W cztery dni potem ks. Stroka ochrzcil go w miejscowym kosciele 
Matki Boskiej Bolesnej i nadal mu imiona Robert Rudolf Hcnryk •. Echa 
rodzinnej tradycji m6wily, ze ��ngerowie pochodzili ze starozylnej miejsco
wosci Enger pod Minden w Westfalii 7• Musialy byc to jednak echa da
lekie, a zrosni�cie Enger6w z G6rnym Sh1skiem dosyc silne, gdyz sam 
R. Enger wspominal, :i:e „pierwsze glosy, kt6rymi mnie matka mowlc 
uczyla, byly polskie, gdyz rodzice moi polskim m6wili j�zykiem" •. Kilka 
dni przed narodzinami Roberta zmarl jego ojciec, a matka w ci�:i:kiej 

Posen, 1913, s. 313-329); L. R � g o r o w i c z, Zarys dziej6w Gimnazjum Sw. Marii 

Magdaleny w Poznaniu, Poznall 1923; T. E u  s t a c h  i e w i c z, Zarys dziej6w {limna

zjum w Ostrowie, Ostr6w 1927; t e n Z e, Mlodziei wielkopolska na tle lat 1861-1864, 
Pozna:6 1932; B. B o Z e k, Z dziejOw Gimnazjum M(skiego w Ostfowie. 100 lat 
Gimnazjum Mf;Skiego w Ostrowie, Ostr6w 1946, s. 9-23; K. H Q d z e l a k, Stulecie 
l Pa'nstwowego Gimnazfum i f..,iceum M �skiego w Ostrowie Wielkopolskim (Przeglqd 
Historyczno-0Swiatowy, R. III (1960), z. 2, s. 109-114); T. K 1 a n  o w s k i, Germani
zac;a gimnazj6w w Wielkim Ksi�stwie Poznarlskim i op6r mlodzieiy polskie; w la
tach 1870-1914, Poznail. 1962; T r u c h i  m, op. cit., t. 1-II, L6dZ 1967, 1968. 

' J. K a r  c h o w s k i, Wspomnienia z Gimnazjum Sw. Marii Magdaleny, Poznafl 
1924. Brak niestety obszerniejszych wzmianek o Engerze w kapitalnych dla tych 
czas6w pami�tnikach M. M o t t e  g o, Przechadzki po midcie, oprac. Z. Grat, War
szawa 1957. 

s W Archiwum Paflstwowym miasta Poznania i Wojew6dztwa Poznallskiego 
znajduje si� wprawdzie w zespole akt Girnnazjum Marii Magdaleny teczka z aktami 
personalnymi R. Engera, ale nie wnoszc\ one nie nowego da interesujc1cego nas te
lllatu. Innych akt dotyczqcych Engera nie ·znaleziono. W archiwach parafialnych 
w Rybniku i Ostrowie pewne dane zwiqzane z jego Zyciem zawierajq ksi�gi chrzt6w. 
Autor niniejszego artykulu dzi�kuje za nadeslane iniormacje wychowankom Klary 
Enger, c6rki Roberta: s. Joannie Lossow z Warszawy, Zofii Dernalowicz z Poznania 
oraz Stefanowi Stablewskiemu z Krakowa. Slowa podziE:ki kieruje r6wnieZ pod 
adresem Dyrekcji poznaflskiego archiwum i ProboS'zcz6w parafii Matki Boskiej 
Bolesnej w Rybniku oraz Sw. Slanislawa Bpa w Ostrowie za udost�pnienie zbior6w 
archiwalnych. Wdzi�cznoSC nale:Zy si� röwnieZ prof. dr. W. Jak6bczykowi i dr E. Ser
wallskiemu z Poznania za Zyczliwe uwagi i wskazöwki w trakcie pisania niniejszego 
artykulu. 

6 Parafia M. B. Bolesnej w Rybniku. Ksi�ga clhzt6w 1813/32. 
1 Informacja Stefana Stablewskiego. 
s Fa b i s  z, op. cit., s. 54. 



Rober t Enger 169 

sytuacji zdecydowala z trojg'iem dzieci udac sie na wies, szukajqc pomocy 
u krewnych. Po 7 latach wr6cila da miasta z c6rk'l ld'l i Robertem (naj
starszy syn Franciszek juz siG usamodzielnil). Dzieci osiqgnely wiek szkol
ny, a posylac je da wiejskiej szk6lki nie bylo warto. Robert napisze potem, 
ze prowadzono nauke w tych szk6Ikach na wprost haniebnym poziomie •. 

W latach 1824-183 l Enger uczeszczal da katolickiego gimnazjum 
w Gliwicach, gdzie tez ,dal egzamin dojrzalosci. Duzy wplyw na rozw6j 
jego zainteresowan filologicznych wywarli dwaj nauczyciele - dyrektor 
J. Kabath oraz J. A. Brettner. Ten ostatni, mlody, swietnie zapowiadajqcy 
sie pedagog, matematyk i fizyk z wyksztalcenia, byl nie tylko serdecznym 
opiekunem Engera, ale stal sie jego przyjacielem '"· Studia w zakresie 
filologii klasycznej odbyl na Uniwersytecie Wroclawskim. Dy! uczniem 
glosnego w6wczas znawcy greki pro!. F. Passova i prof. K. Schneidera. 
Dnia 10 VIII 1836 r. promowano go na doktora fi!ozofii "· 

Wspomniana juz rozprawa doktorska Engera wytyczyla kierunek jego 
zainteresowan naukowych. Dotyczyly one g!6wnie dramatu greckiego, 
a tw6rczosci Ajschylosa i Arystofanesa w szczeg6lnosci. Zajmowal sie ana
liz'l tekstu, wersyfikacjq oraz sposobem scenicznej ekspozycji utwor6w. 
Ze studi6w nad tw6rczoscü1 Ajschylosa na uwage zaslugujq (poza rozpra
W'l doktorsk'l): przygotowane przez Engera krytyczne wydanie Agnmem

nona (Lipsk 1863 R. H. Klausen) oraz rozprawy Die Auflösungen im Tri

meter des Aeschylos (Rheinischen Museum n.F. Bd.XI), Obsernaiiones in 

locos quosdam Agamemnosis Aeschyleae (Ostr6w 1854), Aeschy!ia (Ostr6w 
. 1857), De Aeschy!iae Septem ad Thebas Parodo (Ostr6w 1858), Emen

dationes Aeschy!us (Poznan 1870) ''· W p0cz<1tku lat czterdziestych XIX w. 
podj'll sie Enger krytycznego przygotowania dziel Arystofanesa jako lek
tury gimnazjalnej. Oglosil jednak tylko Lizystrat� i Kobiety swi�cqce 

Tesmoforie 13. 0 tw6rczosci Arystofanesa pisal w kilku rozprawach, z kt6-
rych do wazniejszych nalez'l: De responsionum apud Aristophanem ratione 

(Wroclaw 1839), De histrionum in Ar. Thesmophoriazusis numem (Opole 
1840), Die Ro!lenvertheilung in der Lysistrata des Aristophanes (Ostr6w 
1848) oraz Ueber die Parabase de,· Wollen des Aristophanes (Ostr6w 1853). 

9 R. En g er, Die Aeschyfüs antistrophicorum responsionibus, Wroclaw 1836, 
s. 39--40. 

10 Tarnte: Zur der den 18 und 19 August abzuhaltenden öffentlichen Prüfung 
und der auf 20 August festge3etzten Schulfeirrlichkeit ladet er gebenst ein Joseph 
Kabath. Gliwice 1831, s. 18. 

11 En g er, op. cit., s. 1. 
u Bu r s i a n ,  op. cit., s. 143; Program Kr6lewskiego Gimnazjum Sw. Marii 

Magdaleny w Poznaniu na rok szkolny 1869/iO, Poznall 1870. 
u Aristophanis comoediae cum scholis. Ex recensione Roberti Enger, t. I, cz. 

1-2, Bonn 1884. 
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Zajmowal si� tez tworczosci<1 tragik6w: Sofoklesa, Eurypidesa i Karkino
sa, komediopisarzy: Menandera, Filemona i Plauta, oraz historyk6w: Tu
kidydesa i Plutarcha. Rozprawy i. liczne recenzje jego pi6ra rozrzucone S'l 
w sprawozdaniach gimnazjalnych oraz czasopismach fachowych, gl6wnie 
w „Rheinischen Museum", ,,Jahrbuch für Philologie", ,,Zeitschrift für 
die Alterthumwissenschaft" oraz w „Philologus". 

Szerokim rzeszom J?.auczycieli i uczni6w gimnazj6w dal si� poznaC 
Enger jako autor bardzo popularnej i cenionej w6wczas gramatyki j�zyka 
greckiego. J ej polski przeklad dokonany najpierw przez dra A. Morow
skiego, a potem udoskonalony przez dra I. Zwolskiego, doczekal si� czte
rech wydar\. i byl uzywany w gimnazjach Wielkiego Ksi�stwa Poznai\
skiego i Kr6lestwa Polskiego. Opracowal lez wsp6lnie z l. Zwolskim 
materialy pomocnicze do tlumaczenia z j�zyka greckiego na j�zyk polski 
i odwrotnie ". Wspomniec wreszcie warto o nadzwyczajnych zdolnosciach 
j�zykowych Engera. Podobno wladat swietnie kilku j�zykami, a w og6le 
znal ich kilkanascie 15. 

Sluzb� pedagogicznq rozpoczql we ':"rzesniu 1836 r. Roczn<1 praktyk� 
odbyl w katolickim gimnazjum w Glubczycach. Potem w latach 1837-
1839 byl nauczycielem pomocniczym w Katolickim Gimnazjum sw. Macie
ja we Wroclawiu 16_ Spotkal si� tutaj z J. A. Brettnerem, ktörego przenie
siono z Gliwic. Towarzystwo, choc kr6tkotrwale, dawnego nauczyciela, 
obecnie juz slynnego ze znawstwa metodyki nauczania matematyki i fizyki 
oraz autora podr�cznik6w do nauki tych przedmiot6w, mialo du.i:e zna
czenie dla rozwoju zdolnosci pedagogicznych Engera. ,,Niestety - powie 
potem - nie bylo mi dane spozywac owoc6w, kt6re wyrosly dla mnie 
ze wspölnej pracy [z Brettneremj w jednym zakladzie" 11• Na jesieti 
1839 r. przeniesiony zostal bowiem Enger do katolickiego gimnazjum 
w Opolu, a dyrektor tej szkoly Antoni Piehatzek nie tail swej radosci 
z przybycia takiego wlasnie nauczyciela j�zyk6w klasycznych i historii, 
poniewaz juz we Wroclawiu da! si� on poznac jako dobrze zapowiadajqcy 
si� pedagog. 

Okres opolski nalezal do najszcz�sliwszych w zyciu Engera. W gronie 
nauczycielskim wybijal si� zapatem do pracy, zaci�ciem naukowym, zdol
nosciami pedagogicznymi, a zwlaszcza doskonalymi stosunkami z mlodzie-

u Bur s i a n, op. cit., s. 143-144. Pierwsze wydanie gramatyk.i R.. Engera dru

kowal A. Gosohorski we Wroclawiu w 1849 r., nastE:pne wydania drukowano 

u J. Priebatscha w Ostrowie i u Gebethnera i Wolffa w Warszawie w 1865, 1866 

i 1868 r. Es t r e iche r, op. cit., t. VI, s. 119. 
1s Informacje s. J. Lossow i Z. Dernalowicz. 
16 B e  c k h aus, op. cit., s. 9; Festschrift des Königlichen St. Matthiasgymna

siums zur Jah,rhunderfeier 1811-1911, Berlin 1911, s. 200. 
11 Pierwsze sprawozdanie Kr6Lewskiego Gimnazjum w Ostrowie, Ostrbw 1846, 

s. 5. 
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.i:&, kt6rej byl ulubiencem. Nie wi"c dziwnego, ie awansowal i juz 
w 1844 r. mianowano go drugim nauczycielem wyzszym w gimnazjum. 
Przebyl wi"c szczeble urz"dowej hierarchii nauczycielskiej bardzo szybko, 
gdyz normalnie trzeba bylo na to kilkunastu lat pracy. Gdy wiosn'I 
1845 r. zostal mianowany dyrektorem swieio powstalego gimnazjum 
w Ostrowie Wielkopolskim, opolskie gimnazj um zegnalo go bardzo ser
decznie, a tamtejszy dyrektor dr A. Stinner podkreslal, ze jPgo odejscie 
odczuwac b"dzie zwlaszcza mtodziez 1,. 

Gimnazjum w Ostrowie powstalo z okreslonej koncepcji politycznej, 
bylo bowiem jednym z pierwszych dziel pracy organicznej w zaborze 
pruskim. Bylo fundacj,i spoleczer\stwa poludniowej Wielkopolski i Slqska 
Sycowskiego. lnicjatyw" dali ks. Jan Kompatla - miejscowy proboszcz, 
oraz Wojciech Lipski z Lewkowa - jeden z najczynniejszych dzialaczy 
demokratycznych w Wielkim Ksi"stwie Poznar\skim. Zatrzymajmy na mo
ment uwag" przy pierwszym z wymienionych. Ks. Kompalla byl Sl,iza
kiem, synem chlopskim spod Lublir\ca. W czasie studi6w uniwersyteckich 
we Wroclawiu nie zapomnial mowy polskiej, ale przez dluzszy czas swego 
pobytu w Wielkopolsce nalezsl do kr"gu najbardziej zaufanych ludzi wladz 
pruskich. W czasie powstania listopadowego b1ed,ic proboszczem w Swi"cio
chowie pod Lesznem okazal swq wiernoSC rzqdowi pruskiemu, nie liczqc 

si" z reakcj,i, jak,i wywola to wsr6d Poiak6w. Cieszyl si" osobist,i znajo
mosciq z Grolmanem i Flottwellem. Ten ostatni widzial w Kompalle czlo
wieka, kt6ry pomoze mu zdobyc serca polskich chlop6w, poniewaz pocho
dzil z tej samej warstwy. Konflikt arcybiskupa Marcina Dunina z rzeidem 
pruskim zapewne spowodowal zmian" o;-ientacji politycznej ostrowskiego 
proboszcza. Zwiqzal si" teraz bardzo silnie z libera]nymi demokratami, 
a w konsekwencji zaangazowal si" w spraw" obrony i rozbudowy pol
skiego szkolnictwa w Wielkopolsce poludniowej. To wlasnie on publicznie 
wystqpil z projektem wybudowania i u\worzenia w Ostrowie gimnazjum. 
Mialo byc ono trzecim w Wielkopolsce (oiook gimnazjum sw. Marii Magda
leny w Poznaniu i gimnazjum w Trzemesznie), w kt6rym b"dzie siG az do 
najwyzszych klas uczyc po polsku, a j"zyk polski b"dzie przedrniotem 
nauczania i egzaminu maturalnego. Potrafil dla tej mysli zjednac solidarne 
poparcie calego okolicznego spoleczer\stwa, od antonir\skich Radziwill6w 
poczqwszy, a na podostrowskich chlopach skor\czywszy. Dal dowody do
skonalego zmyslu polilycznego, wyzyskujqc liberalny kurs w polityce 
pruskiej po wstqpieniu na tron Fryderyka Wilhelma IV. Sam nie szcz"-

ts Zu der öjfentlichen Ptüfung der Schii.ler des hiesigen Gymnasiums am 24, 25 

und 26 September 1840 Ladet ehrerbietig ein der Direktor A. Piehatz�k, Opole 1840, 

s. 21; Zu der öffentlichen Priifung aller Kiasser� Königl. Katholischr,m Gymnasiums 

zu Oppeln ... , Opole 1845, s. 36, 
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dzil zabieg6w i pieni,:dzy na budow,: szkoly. Otwarcia gimnazjum jednak 

si,: nie doczekal. Zmarl w styczniu 1844 r. " 

Ze strony Niemc6w, a zw!aszcza wladz poznanskich, nie brakowalo 

prob storpedowania kompallowskiego przedsi,:wzi,:cia. Znalazl si,: w6wczas 

nowy obronca koncepcji polskiego gimnazjum w Ostrowie. Czlowiekiem 

tym byl Brettner. Zostai on mianowany w 1843 r. radc,i szkolnym w Po

znaniu. Ten syn chlopa spod Bytomia, kt6ry w czasach dziecinstwa m6wil 

tylko po polsku, a potem w czasie studiow gimnazjalnych i uniwersytec

kich u!egl germanizacji, w Wielkopolsce przypomnial sobie gwar,: slqsk'l 

i stai si,: obronc,i polskosci w szkolnictwie 20• Totez gdy szcz,:sliwie doszlo 

do powstania polskiego gimnazjum w Ostrowie, fundatorzy pocz�li za

biegac, aby Brettner zostal jego dyrektorem. Nie zgodzil si,: na to mini

ster oswiecenia, ktory uwazal, ze Brettner potrzebny jest bardziej na sta

nowisku radcy szkolnego jako osoba wladajqca biegle j,:zykiem polskim 

i niemieckim. W6wczas niedoszly dyrektor w porozumieniu z ostrowskim 

komitetem budowy gimnazjum zaproponowal powierzenie dyrektury dr. 

Engerowi z Opola i uzyskal na to zgod,: ministra "· 

Otwarcie gimnazjum nast,ipilo 14 IV 1845 r. Uroczystosc miala akcen

ty wybitnie polskie. Przemawiaj,ic w6wczas W. Lipski wyrazil zyczenie, 

by gimnazjum to „jednym z tych bylo, w kt6rych polska narodowosc 

i mowa piel,:gnowane byc majq". Zwracajqc si,: zas do Engera powiedzial: 

„Powolany do nas z innej szczepem z nami zhiczonej prowincji jako m&z 

nauk,i biegly, nauczycielstwem glosny, przydasz koron,: do zaslug swoich, 

jezeli w duchu monarchy, ktory nie chce, abysmy przestali byc Polakami, 

i w duchu tej ludnosci, ktorej j,:zyk i narodowosc nad wszystko jest dro

ga, prowadzic b,:dziesz ten instytut i zachowasz nienaruszony ten skarb 

szlachetnych uczuc w narodowosci zlozony, kt6ry nam sam j<eden po tylu 

kl,:skach z przeszlosci pozostal" 22. 

Na tej samej uroczystosci przemawial r6wniez dyrektor Enger. Podzi,:

kowal najpierw za cieple przyj,:cie i ufundowanie gimnazjum. Przypom

nial o wielkiej odpowiedzialnosci, jaka spoczywa na nim jako dyrektorze 

i profesorach za wyksztalcenie i wychowanie uczni6w. Obowiqzek ten jest 

19 Z licznych opracowati. o poczt4tkach gimnazjum w Ostrowie i jego zaloiycie]u 
najog6lniej informuje A. G l o w a c k a, Kompalla Jan (Polski slownik biograficzny1 

t. XIII, Wroclaw 1968, s. 437). 0 powiqzaniach ks. KompaUy z wladzami pruskimi 
zob. C. B 1 ü m e I, Die Entstehung des Gymnasiums zu Ostrowo, Ostr6w po 1868; 
M. Laube r t, Standeserhöhungen und OrdensverLeihungen in der· Provinz Posen 

nach 1815 (Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, 1908, 
s. 196). O zmianie orientacji politycznej zob. A. W r o n k a, Ks. Jan KompaUa za!o� 
ZycieL gimnazjum ostrowskiego (Przewodnik Katolick,i, 1969, nr 6, s. 56). 

!O WO j t k O WS k i, Op. cit., S. 428. 
21 Fa bis z, op. cit., s. 49. 
22 Tami:e, s. 53-54. 
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tym ci<aiszy - dodal - ze z nowo otwartym gimnazjum zlqczyli jego 

fundatorzy najpi<akniejsze nadzieje. Prosil o zaufanie, choc byl swiadomy, 

ze jego niemieckie pochodzenie moze budzic obawy i nieufnosc, ie nie 
b<adzie przestrzegal praw j<azyka polskiego w szkole. Trosk<a te rozumial, 
bo kazdemu - jak m6wil - droga i swi<ata jest rodzinna mowa i ona jest 

najwspanialszym klejnotem narodu. By rozwiac te obawy Enger przy

pomnial: .,Choc mowa, kt6rf\ wladam, troch<a odmienna, jest jednak c6rk'l 

starej matki, eo odeszla ad ojczystego domu [ m6wil o gwarze slqskiej]. 

przyj<ala wsr6d obcych wfelc obcego, zgubila wiele rodzinnego, ale jest 

jednak c6rkq, kt6ra wr6ciwszy do domu ojczystego szybko si<a z nim 

zzyje". Najblizsza przyszlosc sprawdzi zreszt,;, czy godny jest zaufania 

polskiego spoleczcnstwa. Prosil tez profesor6w o zaufanie, oddanie i szcze

rosc we wsp6lnej pracy. M6wil o tolerancji innych pog!,.döw i metod 

nauczania, o potrzebie stworzenia stosunk6w koleZeti.skich w gronie, 

o idealach humanizmu, kt6re winny wyznaczac kierunek pracy pedago

gicznej 23• Skonczywszy przemawiac po niemiecku zwr6cil si<a do uczni6w 

po polsku: uW odezwie do was, kochani uczniowie, za rzecz uwaZ.am 

stosownq m6wic i<azykiem warn przyrodzonym, gdyz tenze najpewniej 
ulatwi mi przystep do serc waszych. l'liech to pierwszym b<adzie srodkiem 

polqczenia nas wzajemnego". Wyrazil tcz nadziej<a, ze stosunek uczni6w 

do dyrektora ulozy si<a jak syn6w do ojca, ze b<adzie oparty na milosci, 
zaufaniu, posluszenstwu, pilnosci i dobrych obyczajach 24. W przem6wieniu 

Engera znalazlo sie r6wniei: uroczyste przyrzeczenie sumiennego wypel

niania obowiqzköw dyrektorskich, kt6re zlozyl na r<ace dra Brettnera. 
Przypomnial przy tej okazji, jak wiele zawdziecza swemu nauczycielowi 

i pr21yjacielowi, prosil go o dalsz& opieke i rad<a ••. Nawet nie przypuszczal, 

ze niedlugo pomoc ta b<adzie konleczna. 

UroczystoSC otwarcia gimnazjum w Ostrowie, a zwlaszcza przen16wie

nia W. Lipskiego i R. Engera, wywolaly wsr6d miejscowych Niemc6w 

przygnebiajqce wrazenie. Rychlo sie tez okaza!o, ze ostrowskie gimnazjum 
i jego dyrektor s\ali sie przeclmiotem nagonki. Niemcy zarzucali Engerowi, 

ze w szkole toleruje wrogie postepowanie uczni6w Polak6w wobec Niem
c6w i dopuScil do manifestacji narodowej, w czasie kt6rej spostponowano 

popiersie kr6la pruskiego. Uwazali, ze dyrektor nie posiada niezbednych 

kwalifikacji do sprawowania ·dyrektury. Wylykano; ze nawet zewnetrznie 
nie przedstawial si� on imponujqco jako czlowiek maly, chorowity, slaby, 

suchy, skryty i malomowny. Nie podobalo sie zycie prywatne dyrektora 
prowadzone w odosobnieniu. Niemcy zqdali wiec dymisji takiego dyrek-

u Pierwsze sprawozdanie KrcH. Gimnazji1m u; Ostrowie, .. , s. 4-6. 

24 TamZe, s. 6-7. 

u; TamZe, s. 5. 
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tora i likwidacji katolicko-polskiego charakteru gimnazjum. Zarzuty te 

przybraly takie rozmiary, ze ministerstwo oswiecenia nakazalo dochodze

nie. Komisarzem mianowano Brettnera, kt6ry z trudem zdolal wybronic 

Engera i uratowac polskie gimnazjum. Nie podobalo si� to lokalnym wla

dzom, a prezes prowincji Beurmann z gorycz'l pisal da Berlina, ze gimna

zjum jest obecnie „szk6lk'l polskosci, gdzie nie tylko nie umacniaj,i nie

mieckiego zwyczaju, wyksztalcenia, a takze wiernosci i milosci dla kr6la, 

lecz otwarcie S1\ tarn pokrzywdzone" ". 

W szczeg6lnie skomplikowanej sytuacji znalazl si� dyr. Enger w czasie 

powstar\. narodowych. Rozw6j wydarzeri i udzial najstarszych uczni6w 

w Wiosnie Lud6w zmusily go do zawieszenia na 5 tygodni nauki w gimna

zjum. Niemcy ponowili z<1dania likwidacji polskiego gimnazjum, a dyrek

tora zacz�li bojkotowac towarzysko jako sprzyjajqcego polskim dqieniom 

wolnosciowym "· W latach 1846-1848 wladze pruskie powaznie ograni

czyly nauczanie po polsku w katolickich gimnazjach w Wielkopolsc'e. 

Cz�sc spoleczeristwa polskiego zacz�la w Engerze widziec dyrektora Niem

ca, kt6ry poslusznie ograniczenia te wprowadzal w zycie 28• Spor o jego 

;tosunek do Polak6w i j�zyka polskiego trafil na lamy „Gazety Polskiej". 

W obronie dyrektora stan�lo ostrowskie spoleczer\.stwo. Pisano: ,,dyrektor 

nie nalezy do tych Niemc6w, kt6rzy siebie tylko za mqdrych uwazaj.,, 

kt6rzy pr6cz niemieckiej zadnej innej narodowosci nie szanuj'l, za to 

uroczyscie zar�czamy i nadto dodajemy, ze mqz ten zacny i poczciwy 

nigdy ani do pokqtnych podzegaczy, ani do otwartych nieprzyjaci6l na

szych nie nalezal" 29. Apelowano przy tej okazji do polskich poslciw w Sej

mie Pruskim, aby zaz&dali zniesienia ograniczer\. j�zyka polskiego w szkol

nictwie. Wciwczas „zapewniamy - pisano - ze dyrektor nigdy po nie

miecku do uczni polskich nie przem6wi" ••. Enger wiedzial doskonale 

z praktyki, ze pierwotne niemal wylqczne stosowanie j�zyka polskiego 

w nauczaniu w najnizszych klasach gimnazjum powoduje wiele komplika

cji. Do szkoly ucz�szczali bowiem uczniowie pbu narodowosci. Nowych za

rz&dzeri wladz pruskich jednak nie popieral, gdyz zast&pienie j�zyka pol

skiego niemieckim w nauczaniu wcale tych komplikacji nie usuwalo, 

a przeciwnie je zaostrzalo, gdyz uczni6w Polak6w bylo w klasach wi�cej 

niz Niemc6w. W lipcu 1848 r. grono profesorskie z Engerem na czele 

zaz&da!o od Kr6lewskiego Prowincjonalnego Kolegium Szkolnego w Poz-

21 Laube r t, Die Gründung des Kathot. Gymnasiums ... , s. 320-328. 
27 „Gazeta Polska", nr 141/1848. 
28 Eu stach i e w i c z

1 
Zarys dziej6w gimnazjum ... , s. 11; ,,Gazeta Polska'', 

nr 18411848. 
20 „Gazeta Polska", nr 197, 213/1848, 
30 Tamie

1 
nr 197/1848. 
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naniu zniesienia dyskryminacji j"zyka polskiego w gimnazjum "· Postulat 
ten w duzym stopniu spelniono, mimo ze i potem nie brakowalo wysilk6w 
wtadz pruskich, by j"zyk polski ze szkoly wyrugowac, eo si<; ostatecznie 
dokonalo w czasach bismarckowskich. 

W odpowiedzi na t� germanizacyjm1 polityk,;, powstaly i rozwin,;,ly 
si,;, w Wielkopolsce tajne polskie organizacje uczniowskie. Jednym z pr"z
niejszych osrodk6w tej konspiracji byto ostrowskie gimnazjum. Nie wie
my, czy o tym wiedzial dyr. Enger, ale gdy sprawa stata si,;, glosna i zain
teresowata si<s konspiracyjnym Towarzystwem Narodowym pruska poli
cja, an wtasnie byt jednym z tych, kt6rzy sprawili, :i:e mlodzi konspira
torzy zostali skazani przez sqd na symboliczne kary, mimo ze oskarzano 
ich o zdrad" stanu "· 

Jeszcze 1 III 1863 r. Enger pisal w sprawozdaniu da Prowincjonalnego 
Kolegium ,?zkolnego w Poznaniu, Ze wSr6d uczni6w nie widaC na zewrn:itrz 

podniecenia wywolanego powstaniem slyczniowym, ale byt przekonany, 
Ze wewn�trznie ono istnieje. Nie wykluczal teZ, Ze niekt6rzy uczniowie 

wezmq w nim udzial, ale nie mial obaw eo do utrzymania normalnej 

nauki w gimnazjum 33• Tymczasem 20 IV 1863 r. w miejscowym kosciele 
doszto da narodowej demonstracji. Gimnazjalisci w czasie nabozeristwa 
zacz,;,li spiewac Boze cos Polsk� -- piesri uwaian'l wowczas za drugi 
hymn polski. Spiewano mimo zakazu Prowincjonalnego Kolegium Szkol
nego z 1861 r., kt6ry grono nauczycielskie dopiero kilka dni przedtem 
przypomniato uczniom. Dyr. Enger skonsternowany biegat ad grupy da 
grupy wzywajqc da zaprzestania spiewu, a potem da wyjscia z kosciola. 
Posluchali go tylko uczniowie trzech najnizszych klas, reszla spiewata 
dalej. Konsekwencjq tej demonstracji bylo wydalenie z ginmazjum 60 
uczni6w 34. 

Dyrektorowi nie brakowato klopotciw w dniach powstania stycznio
wego. Wielu uczni6w ucieklo da powstania, w gimnazjum dzialal tajny 
komitet pomocy powstancom, szkota byla pod pilnq obserwacjq policji 
pruskiej. 0 tych trudnych dniach napisze potem lakonicznie, ze „nie byty 
bez wptywu na zaklad nasz nieszcz,;,sliwe wypadki w SI\Siednim nam K,·6-
lestwie Polskim" :is. To, Ze ostrowskie gimnazjum nie podzielilo w6wczas 

losu gimnazjum trzemeszne11skiego zamkni,;,tego przez Prusak<',w w odwet 
za udzial uczni6w w powstaniu, w duZej mierze nale.Zy przypisaC ostroZ

nej polityce Engera. On sam, gdy w miejscowym kosciele zacz"to wygta-

31 Pierwsze sprawozdanie Kr6i. Gimnazjum w Ostrowie ... , s. 10--11; Eu s t a-

c h i e w i c z, Zarys dziej6w yimnazjum ... , s. 12. 

n Eu s t a c h i e w i c z, Mlodziei wielkopolslca ... , s. 23, 34-36. 
aa Tam:ie, s. 58. 

s4 Tam:ie, s. 43--45. 

115 Osiemnaste sprawozdanie Kr6l. Gimnazjum w Ostrowie ... , Ostr6w 1863, s. 34. 
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szac kazania po niemiecku dla grupki Niemc6w, wyszedl ostentacyjnie 
z kosciola. Nie wahal si� tez przyj11c do gimnazjum kilku eks-powstar\c6w 
styczniowych, kt6rzy mogli tutaj dokm\czyc nauki "· 

W lutym 1866 r. zmarl dr Brettner. Jego nast�pc11 w Prowincjonalnym 

Kolegium Szkolnym w Poznaniu zostai dr W. Milewski, wakuj11ce zas r6w
niez po Brettnerze stanowisko dyrektora Gimnazjum sw. Marii Magdaleny 
obj11! Enger. Odchodz11c 28 czerwca, po 21 Jatach dyrektury, z Ostrowa 
mial satysfakcj�, ze publicznie wyrazono mu wdzi�cznosc za trosk,: i obro
n� gimnazjum "· Wiedzial, ze w Poznaniu czeka go nielatwe zadanie. 
Gimnazjum Sw. Marii Magdaleny nalezalo do tych instytucji, kt6re byly 
oczkiem w glowie 6wczesnego poiskiego spoleczer\stwa. Brettner pozosta
wil po sobie pami�c dobrego gospodarza (wybudowal nowy gmach szkoly, 
otworzyl klasy realne, kt6re staly si� zal11zkiem realnego gimnazjum 
Bergera) i obror\cy polskosci. On bowiem uratowal to gimnazjum przed 
likwidacj<1 w 1848 r. i gor:,co zabiegal, choc bezskutecznie, o otwarcie 
gimnazjum w Trzeme.sznie. Pogrzeb jego przeksztalcil si� w narodow11 
manifestacj�, a zwloki jego zlozono kolo grobu Karola Marcinkowskiego "· 

Enger obj11l poznar\skq dyrektur<;! 4 Jipca 1866 r. W instalacji wzi11! 
udzial sam prezes rejencji poznar\skiej Horn, kt6ry wyrazil nadziej<;!, ze 
pod kierunkiem nowego dyrektora szkola ta b<;!dzie jedn11 z pierwszych pod 
wzgl<;!dem poziomu nauczania i „prawdziwie chrzescijar\skiego uczucia 
i obyczajnosci" ,,. Nie wiemy, w jakim stopniu wladze liczyly na to, ze 
Enger dokona germanizacji gimnazjum. Doznaly jednak calkowitego roz
czarowania, gdyz powt6rzyl on w swym inauguracyjnym przem6wieniu 

36 RE: g o r  o w i c z, op. cit., s. 39; E u  s t a c h  i e w i c z, Zarys dziej6w gimna
zfum ... , s. 37. 

a1 W osobie Engera - pisano - .,stracil zaklad pierwszego dyrektora swego, 
kt6rego imi� jest od niego nieodlqczne i kt6rego niepospolite zaslugi do niezgaslej 
:wbowi.1zujq wdzi�cznoSci. Caly cUail po.Swi�cony, piel�gnowal go i ochranial w po
czqtkach jego, a p6inieJ, rozwijajqc sw6j talent pedagogiczny, kt6ry w takim 
stopniu jest tylko bogato uposai.onych umysl6w udzialem, i wplywajqc od:Z.ywczo 
swq gli;:bokq i wszechstronnq wiedzq wz.m6gl go i w czasach mniej przyjaznych, 
odwracajqc od niego niebezpieczer'lstwa, kierowal nim ·i zarzqdzal rozwa:inie i ener
gicznie. Strata jego obudzila w mieszka11cach tak miasta, jak okolicy Zell powszechny 
i nieudany, a dotknt:la najboleSniej og6l nauczycieli. Ozym pan dyrektor dr Enger 
jako przelo:iony, jako uczony i pedagog, czym jako przyjaciel b)'i dla tych wszy
stkich, kt6rzy m.ieli szczE:Scie i zaszczyt pod kierownictwem i ciozorem jego czyn
nymi byC w zakladzie, to zachowajq oni na zawsze jako najpiE:kniejsze wspomnienia 
:iycia swojego, lqczqc z nim codzienne uczucie wdziE::cznoSci i czci coraz :iywszej 
i glE:bszej". Dwudzieste pierw$ze sprawozdanie KrOL. Gimn. w Ostrowie ... , Ostr6w 
1866, s. 34. 

38 Wo j t k o w s k i, op. cit., s. 428i RE: g or o w i c z, op. cit., s. 35-38. 
39 „Dziennik Poznat'lski", nr 152/1866: Program Kr6l. Gimn. Sw. Ma1'ii MagdaLcny 

w Poznaniu na rok szkolny 1865.'66, Poznaii. 1866
1 

s. 30-31. 
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zasady post�powania z ostrowskiej mowy. Podobnie jak tarn - i tutaj 
przemawiat do uczni6w po polsku ••. Gdy jesieni'l tego roku byl na lecze
niu w jednym z kurort6w, zostal przedstawiony przebywaj>scemu tam r6w
niez Wilhelmowi I. Kr61 dowiedziawszy si�. ze Enger jest dyr.ektorem 
w Poznaniu, wyrazil si�, iz pochodzi wi�c z prowincji pelnej wrog6w 

Prus. Spotkat si� iylko z wymownym milczeniem "· 

Wojna francusko-pruska w 1870 r. przyniosla w gimnazjach nasilenie 
si� narodowych demonstracji, pojawialy si� one r6wniez w Gimnazjum 
Sw. Marii Magdaleny. Dyrektor wobec demonstruj>scej mtodziezy polskiej 
byl tolerancyjny i poblazliwy. Gdy np. llCzniowie Polacy z oburzenia 
pobili ucznia Zyda za to, ze wpadl do klasy z entuzjastycznym okrzykiem 
„Napoleon hat sich ergeben", zbagatelizowat caly incydent, mimo Z!\.dania 
ukarania krewkich Polak6w. Zirn'! 1870 r. doniesiono Engerowi, ze naj
starsi uczniowie jego gimnazjum nawiqzali konspiracyjn& lqcznosc z jenca
mi francuskimi oraz deklarowali swe profrancuskie i niepodleglosciowe 
sympatie. Reakcja jego ograniczyla si� do polecenia zebrania w kosciele 
gimnazjalnym ksiqzeczek do nabozenstwa, w kt6rych przekazywano sobie 
wzajemnie wiadomoSci <12. 

�o W zwiqzku z nominacj& Engera na dyrektora w Poznaniu warte dodaC, Ze 
prowizorycznJe obowiqzki dyrektora w Ostrowie powierzono prof. Wilhelmowi 
Tschackertowi. Milewski pragm\l, by dyrektorem w Ostrowie zostal jego przyjaciel, 
hyly dyrektor katolicko-polskiego gimnazjum w 'J'rzemesznie, dr J. Szostakowski. 
Kandydatura jego nie zyskala, jednak akceptacji wla<tz pruskich, a Niemcy pod
kreSlali, Ze nowy dyrektor ostrowski powinien nie tylko posiadaC gruntownc) wiedz�, 
pedagogiczne doSwiadczenie, ale teZ staloSC charakteru i surowo.SC w post�powaniu, 
„eo tu u nas [w Ostrowie] wi�cej niZ gdzie indziej jest potrzebnym'', Takie nadzieje 
wiqzano z nominacjq na dyrektora prof. Tschackerta. Nastqpila ona 23 III 1866 r., 
ale radca Milewski przyhil od nominata przyrzeczenie, Ze b�dzie si� staraC „jak 
najusilniej obowiqzki swoje wiernie i sumiennie pelniC i iSC za Swietnym przy
kladem czcigodnego poprzednika swego, dyrektora dra Engera". W. Tschackert 
(1820-1898) pochodzil z Zagania, studia historyczno-geograficzne odbyl we Wroda
wiu. Byl nauczycielem w Gimnazjum Sw. Macieja, Trzemesznie i w Ostrowie 
(1853-1873). W 1848 r. za sprzyjanie ruchom wolno.Sciowym w Trzemesznie wladze 
pruskie postawily go wobec alternatywy: albo poda sit; do dymisji, albo zostanie 
urz�dowo pozbawiony posady .. Tako dyrektor w Ostrowie na og6l kontynuowal kurs 
tolerancyjny, ale byl mniej przychylny Polakom. W 1873 r. zostal prowincjonalnym 
radcq szkolnym w Poznaniu, a potem tajnym radcq rzqdowym i szkolnym we Wro
clawiu. Dwudzieste pierwsze sprawozdanie KrUl. Gimn. w Ostrowie ... , s. 34; ,.Dzien
nik Poznariski", nr 76/1866; K a r  c h o w s k i, op. cit., s. 16; Program KrOl. Ginm. 
Sw. Marii Magdaleny ... , Poznari 1866, s. 30-31; Be c k h a u s, op. cit., s. 9; E u  s t a
c h  i e w i c z, Zarys dziej6w gitnnazjum ... , s. 41-42 . 

.u „Tygodnik Literacki'', nr 49/1883. 
42 K a r  c h o w  s k i, op. cit., s. 16-17. 0 demonstracjach narodowych uczni6w 

Gimnazjum Sw. Marii Magdaleny w 1870 r. zob. Arch. Paristw. m. Poznania i Woj. 
Poznariskiego, Akta Gimnazjum $w. Marii Magdaleny, sygn, 615 a, 
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Dyrektor stal na stanowisku pelnego respektowania przez wladze za
gwarantowanych praw i'lzyka polskiego w szkolnictwie. Wyrazal wi'lc 
identyczny pog1'1d jak dr Milewski, kt6remu zawdzi'lczal stanowisko 
i z kt6rym byl zaprzyjaznion? jeszcze z ostrowskich czas6w "· Tymczasem 
polityka pruska szla w calkiem innym kierunku, a jej oblicze antypolskie 
mialo si'l w pelni ukazac w czasie Kulturkampfu. Enger nie wahal si'l 
przeciwstawic germanizacji swego gimnazjum, narazajqc si" na liczne 
szykany i przykrosci. Gdy prezes rejencji poznanskiej zazqdal od niego 
antypolskiego post'lpoWania w szkole, dyrektor odpowiedzial dobitnie: 
„Nigdy si'l na to nie zgodz'l, nie 'jestem zandarmem. Stanowiska dyrektora 
nie zrzekn'l si'l, a jesli chcecie, wytoczcie mi proces dyscyplinarny". Kr6t
ko przed SW'l smierciq przedlozyl wladzom memorial w sprawie nauczania 
religii po polsku i wyst,ipil w obronie polskich prefekt6w usuni'ltych 
z gimnazjum za odmow� nauczania po nien1iecku ""· 

W tych trudnych latach mimo post"pujqcej choroby nie zabraklo mu 
tez energii na rozbudow'l gmachu gimnazjalnego, kontynuacj'l pracy nau
kowej i pedagogicznej oraz przygotowanie obchodu 300-lecia istnienia 
szkoly. Z gronem nauczycielskim zyl jak w najlepszych stosunkach. Z za
lem rozstawal si" w 1867 r. z Wladyslawem Nehringiem, kt6ry przeszedl 
z tegoz gimnazjum na Uniwersytet Wrociawski. W programie szkolnym, 
jednym z ostatnich wydanyci1 tez po polsku, zamiesci! rozpraw'l J6zefa 
Molinskiego o Sonetach kryrn.skich '"· Cieszyi si,i - podobnie jak w innych 
miejscach swej pracy - opiniq doskonalego pedagoga, metodyka, znawcy 
psychiki mlodziezy, czlowieka o wysokim poczuciu sprawiedliwosci i ucz
ciwosci. Ze spoleczenstwem polskim tak w Ostrowie, jak w Poznaniu 
umial utrzymac zywy kontakt, dzi<aki kt6remu powstaly i rozwin'lly si<a 
w gimnazjach polskie biblioteki. Byl troskliwym opiekunem tych ksi'lgo
zbior6w. Swiadomy znakomitej tradycji historycznej poznanskiego gimna
zjum rzucil mysl zorganizowania wielk1ego zjazdu wychowank6w szkoly. 
U roczystosci tej si'l nie doczekal, przy brala ona zreszt'l skromniejsze roz
miary wobec germanizacyjnej polityki wladz ••. 

Dlugie lata pobytu i dzialalnosci Engera w Wielkim Ksi'lstwie Poznan
skim wywarly powazne pi<atno na jego osobistym poczuciu narodowym 
i jego rodziny. Urodzil si" na Gomym Slqsku, j<azyk polski by! mow,i 
jego dziecinstwa. Nie zapomnial go w czasie studiow. ·Z elementem pol
skim spotykal si<a w Opolu, gdzie wladze pruskie pozwolily nawet nau-

42 W. Milewski byl w latach 1845-1850 nauczycielem w Ostrowie. Pozostawal 

tei w bardzo zaiylych stosunkach z Brettnerem. Zob. M o  t t y
1 

op. cit., t. II, s. 94-98. 

44 R � g o r o w i c z, op. cit., s. 39. 

45 Program Kr6l. Gimn. Sw. Marii Magdaleny za lata 1866-1877. 

48 K a r  c h o w s k i, op. cit., s. 4-6. Informacje s. Krysty Marii Szembek na 

podstawie relacji Maksymiliana Mieli:yllskiego. 
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czac ji,zyka polskiego w gimnazjum ". Niewqtpliwie - jak swiadczy jego 
ostrowskie przem6wienie z 1845 r. - m ial wü�kszq SwiadonwSC niZ prze

cii,tny S1'1zak tamtych czas6w zwi.1zk6w tej prowincji z Polskq. Ale do
piero spotkanie sii, w Wielkopolsce ze spoleczenstwem polskim o wyraz
nym i mocnym poczuciu narodowym i uwiklanym w walkt, z g<-rmanizacj& 
postawilo przed nim problem swiadomosci narodowej i jej obrony. Przy
ji,to go wsr6d Polak6w jako „dobrego Niemca" i tak go traktowano do 
konca zycia. z uznaniem wyrazano si� o jego pracy, dostrzegano propolsk'l 
orientacji,, a nawet atmosfer� domowq, ale przedzial narodowy byl w Wiel
kopolsce zbyt ostry, by dostrzezono, ze dla tego Slqzaka pobyt w Ostrowie 
i w Poznaniu byl nie tylko odrodzeniem mowy lat dziecinstwa, ale tez 
narastaniem polskiej swiadomosci narodowej. Jej deklaracja nie byla 
zadaniem latwym dla „kr6lewskiego dyrektora", choc dla znajomych 
Engera i jego rodziny fakt jego poczucia narodowego i gorqcego polskiego 
patriotyzmu byl bezsporny "· Atmosfera domowa u Enger6w byla tra
dycyjnie polska. Dyrektor, ozeniony z 'l'eres'l Lerch pochodz'lc'l spod 
Pszczyny, doczekal sii, licznej gromadki dzieci, kt6re doskonale m6wily 
po polsku i czuly sii, Polakami. Nie bez znaczenia byl fakt, ze w czasach 
ostrowskich do najblizszych przyjaci61 Engera nalezal znienawidzony 
przez Niemc6w ks. Ignacy Kierszniewski, miejscowy proboszcz, a w Po

znaniu sympatia i zyczliwosc dla Polak6w i upodobanie Enger6w do pol
skiego sposobu zycia bylo powszechnie znane "· 

R. Enger zmarl wczesnym ranem w Wielkanoc 14 IV 1873 , .. na skutek 

47 Rozporzqdzenie Wladz pruskich przewidywalo naukE: jE:zyka polskiego dla 
uczniöw, ktörzy zamierzali studiowaC katolickq teologiE::. W ten spos6b miano zara
dziC wystE:pujqcemu na Görnym Slqsku brakowi katolickich duchownych w!adajq
cych jE:zykiem polskim i niemiec:kim. Nie wiadomo, czy rozporzqdzenie to zostalo 
wykonane. Brak jest bowiem wzmianki o lekcjach jE:zyka polskiego w programach 
gimnazjum opolskiego, Jahresbericht des Katholischen Gymnasiums Z'lt Op]Jeln fiir 

das Schuljahr 1841/42, Opale 1842, s. 29; takie za rok 1842/43, Opole 1843, s. 17-25; 
K. Pi w a r s k i, Historia Stqska, Katowice 1947, s. 313. 

48 Informacje J. i...ossow i Z. Dernalowkz. 
49 Najstarsza c6rka R. Engera Teresa (ur. 1843) slynna byla z urody, zdolnoSci 

lingwistycznych ora:z doskonalych stosunk6w ze spoleczeristwem polskirn. W latach 
jej dzieciristwa miejscowi Niemcy podnosili w zarzutach przeciw dyrektorowi, Ze 
jego cörka jest „przernqdrzala". Druga cörka Klara (1844-1935) byla röwniei. osobq. 
bardzo wyksztakonq, znala kilka jE:zyköw, uczyta w darnach polskiego ziemial'l.stwa 
oraz znana byla z gorqcego polskiego patriotyzmu. Zdeklarowanym Polakiem byl 
jedyny syn Engera Wiktor (1850-1870). To samo moZna powiedzieC o najmlodszej 
c6rce ElZbiecie Bilillskiej (1856- + po 1925), artystce Spiewaczce. Pozostale cörki 
Engera: Franciszka (ur. 1846), Ida (ur. 1846), Paulina (ur. 1848), Karolina (ur. 1849), 
Maria (ur. 1852), Angelika (ur. 1854) zmarly przed Klarq Enger. Parafia Sw. Stani
slawa bpa w Ost.rowie. KsiE:gi chrztöw 1845--1856; informacje J. Lossow, z. Dernal
lowicz, S. Stablewskiego; La u b e  r t, Die Gründung des katholischen Gymm1siums .. 

s. 326; K ar c h o w s k i, op. cit., s. 18. 
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ataku serca. Zgon jego wywolal nie lylko powszechny smutek, ale i obawy, 
eo stanie si,: z gimnazjum, kt6re bronil zmarly przed germanizacjq. 
W polskiej prasie ukazaly si,: liczne nekrologi, m. in. od polskich wycho
wank6w dyrektora. ,,Przez 7 lat niemal przewodniczyl Zakladowi z wiel
kq ogl,:dnosciq - pisali protesorowie Gimnazjum Sw. Marii Magdaleny -
z podziwu godnym taktem. Te rzadkie przymioty w polqczeniu z nie
zmordowanq dqznosci'l do naukowego podniesienia zakladu zapewniajq mu 
zaszczytne w rocznikach naszego gimnazjum miejsce. Znakomite zas 
przymioty jego ducha, gl�boka nauka, przykladna religijnosc, poczucie 
obowiqzku, lagodnosc polqczona ze sprawiedliwosciq, jednajqc w wysokim 
stopniu szacunek nauczycieli, przywiqzanie uczni6w i zaufanie publicznos
ci, zapewniajq mu w sercach naszych niewygaslq pami"c ••. Manifestacyjny 
pogrzeb odbyl si,: po poludniu 17 kwietnia. Z gmachu gimnazj&lnego kon
dukt prowadzil wychowanek Engera z ostrowskich czas6w, przyszly zaslu
zony prezes Poznanskiego Towarzystwa Przyjaci6l Nauk - ks. Edward 
Likowski. Zwloki zlozono na cmentarzu Sw. Marcina, a nagrobek posta
wili mu wdzi�czni uczniowie s1. 

Na uroczystosci jubileuszowej 300-lecia istnienia Gimnazjum Sw. Marii 
Magdaleny dr Stanislaw Warnka, b. powstaniec styczniowy i 6wczesny 
nauczyciel w szkole, apelowal da wladz pruskich, by mianowaly nowego 
dyrektora, kt6ry b,:dzie pracowal w duchu swych poprzednikcw, Brettne

ra i Engera "'· Byly to jednak tylko pobozne zyczenia. Kulturkampf swi<:
cil triumfy. Z Prowincjonalnego Kolegium Szkolnego usuni<:to W. Milew
skiego, dyrektur" poznanskiego gimnazjum powierzono Niemcowi, dr. 
Augustowi Uppenkampowi, zlikwidowano katolicko-polski charakter gim
nazj6w w Poznaniu i Ostrowie, polskich nauczycieli przewaznie przenie
siono do pruskich gimnazj6w w glqb Niemiec. Nie lepszy los spotkalby 
zapewne Engera, ale wsp6lczesnym zdawalo si,:, ze zgon tego wlasnie 
czlowieka „byl prawdziw'I kl<:skq dla gimnazjum", gdyz z nim „znikla 
ostatnia zapora brutalnej, dzikiej i bezwzgl<:dnej germanizacji, rozpoczql 
sit, okres gn<:bienia j<:zyka polskiego" "· 

Wydaje si<:, ze zyciowe losy Engera oddaj'l w duzej mierze losy poko
lenia inteligencji slqskiej, kt6re zylo i dzialalo az do czas6w Kulturkampfu 
w Wie)kim Ksit,stwie Poznanskim. Brak uniwersytetu w Poznaniu, o kt6-
ry bezskutecznie Polacy zabiegali, powodowal, ze wielkopolska inteli.gencja 
byla nieliczna. Wiele stanowisk, gdzie wymagano akademickiego wyksztai
cenia, trzeba bylo obsadzic ludzmi pochodzqcymi spoza Wielkopolski. Byli 

50 ,pziennik Poznati.ski'', nr 88/1873, 89/1873. 
51 TamZe, nr 90/1873; T. Z y c h l i Il s k i, Kronika Zalobna radzin Wietkopolski 

1863-1876, PoznaJ\ 1877, s. 99. 
s2 Kar c h o w s k i, op. cit., s. 7. 
n R E: gor o w i c z, op. cit., s. 39. 
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to przewaznie S1'1zacy wyksztalceni na Uniwersytecie Wroclawskim i wla
dajqcy j�zykiem polskim i niemieckim. Naplyw ich byl stosunkowo duzy, 
tak ze chyba mozna möwic o emigracji inteligencji slqskiej do Wielko
polski. Pokolenie to nieraz zgermanizowane w czasie studi6w z chwilq 
znalezienia si� w Wielkim Ksi�stwie Poznanskim stosunkowo szybko 
ulegalo repolonizacji. Atrakcyjnosc kultury polskiej byla tak duza, ze 
za repolonizacjq szlo zaangazowanie si� w walk� o polsk'l sprnw� naroclo
Wq. Enger, Brettner, Kompatla - to oczywiscie najwybitniejsi przedsta
wiciele tego pokolenia, kt6re nielatwq drogq wracalo do polskosci i polo
zylo znaczne zaslugi w jej obronie na terenie Wielkopolski. 

ROBERT ENGER - EIN SCHLESISCHER INTELLEKTUELLER 

IM GROSSHERZOGTUM POSEN 

Zu den bedeutendsten Verteidigern des polnischen Schulwesens im Gross

herzogtum Posen zählt der Schlesier Dr. Robert Enger (1813--1873). Er wurde in 

Rybnik in einer Familie deutscher Abstammung geboren, die sich für den Alltag 

der polnischen Sprache bediente. An der Wroclawer Universitit studierte er 
Klassische Philologie, war mit der Geschichte des griechischen Dramas sehr gut 

vertraut, beherrschte mehrere Sprachen und wurde als Pädagoge hoch geschätzt. 

Zuerst arbeitete er in schlesischen Gymnasien (Glubczyce, Wroclaw, Opale). In 

den Jahren 1845-1866 wirkte er als Direktor im katholisch-polnischen Gymnasium 
in Ostr6w Wielkopolski, und dann bis zu seinem Tode als Direktor im Maria-Ma

gdalenen-Gymnasium in Poznail. In der Zeit seines Aufenthaltes in Grosspolen erlag 
er in dem Grade der Repolonisierung, dass er zu einem der glühendsten Verteidi

gern der Rechte der polnischen Sprache in den Gymnasien von Grosspolen gewor

den war. Enger erfreute sich grosser Beliebtheit bei der polnischen Jugend, die 

er vor den Schikanen der preussischen Behörden, wofür er von den Deutschen 

verfolgt wurde. Der Lebensweg R. Engers spiegelt im grossen Masse das Geschick 

derjenigen Generation der schlesischen Intelligenz wider; die bis in die Zeit des 

Kulturkampfes im Grossherzogtum Posen tätig war. Der Mangel an einer einhei

mischen Intelligenz verursachte, dass zahlreiche Vertreter der schlesischen Intelli
genz nach Grosspolen emigrierten und eine wesentliche Rolle im kulturellen Leben 

dieser Provinz spielten. Diese Generation, die während der Studienzeit oft germani

siert wurde, erlag nach der Übersiedlung nach Grosspolen verhältnismässig ra'3ch 

der Repolonisierung und hat sich um die Verteidigung des Polentums vor den 
Preussen sehr verdient gemacht. 




