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ZDZISLA W SURMAN 

KO!UUNA PARYSKA 
W SWIETLE WSPÜLCZESNEJ PRASY SLI\SKrnJ 

Dwa wielkie pozary znacz::i upadek Francji w XIX w. Pozar Mcskwy 

w 1812 r. zapocz,itkowa! zmierzch mccarstwowosci Francji na kontynencie 

europejskim i da! pocz,itek walce wyzwolenczej lud6w Europy spod 

jarzma napoleonskiego imperializmu. Pozar Paryza w 1871 r., w momen

cie upadku Komuny Paryskiej, mial symbolizowac rzekomo najgl�bszy 

rozklad spoleczenstwa i pai,stwa francuskiego, rezygnacj� z dorobku cy

wilizacyjnego i upadek „do poziomu Kabyl6w" '· Takich symboli procesu 

rozk!adu pot�gi francuskiej dopatrzyl si� w obu tych rzeczywiscie wielkich 

pozarach politycznych X[X w. nacjonalistyczny publicysta niemiecki ko

mentuj,icy na lamach dziennika wroclawskiego final walki komunard6w 

z wersalczykami. Najbardziej blyskotliwi publicysci burzuazyjni nie po

dejrzewali, ze plomienie, w kt6rych dokona! si� zgon Komuny, mog,i 

symbolizowac cos wi�cej niz tylko upadek Francji. 0 wiele gl�bsze odczu

cie historycznej symboliki obu tych pozar6w okazali komunardzi, jeszcze 

zanim pozar Paryza stal si� faktem. Komuna bowiem przed dccyduj,icymi 
walkami z wersalczykami zapowiedziala, ze doprowadzona do ostatecznosci 

„uczyni z Paryza drug,i Moskw�" ,_- Dowodzi to, ze komunardzi swiadomi 
byli wielkosci swego dziela i okolicznosci, w jakich wypadnie mu zgin,ic. 

P!omienie Paryza, w kt6rych zgin�la Komuna i jej dzie!o, symbolizujf! 

z perspektywy historycznej nie upadek Francji, jak tego chcial nacjonali
styczny publicysta niemiecki, lecz stanowi,i wielk,i zapowiedz walki wy

zwolenczej mi�dzynarodowego proletariatu i pocz,itek upadku wszech
wladzy burzuazji. 

W ci,igu 72 dni, od 18 III do 28 V 1871 r., Komuna Paryska walczy!a 

o sw6j byt i r6wnoczesnie budowala spoleczenstwo demokracji proleta

riackiej w miescie otoczonym przez wojska wersalskie i pruskie. Po raz 

1 "Breslauer Zeitung'' (dalej skr6t: BZ), 1871, nr 245. 
1 K. Marks, F. Enge 1 s, Dziela wybrane, t. 1, Warszawa 1949, s. 505. 
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pierwszy w dziejach proletariat Paryza odwazyl si<;? dokonac wielkiego 
eksperymentu, powolujqc do zycia panstwo dyktatury proletariatJ•. Z te
go tez g!6wnie wzgl<;?du czyny i walka Komuny stanowi!y najwi<;?kszy 
wstrzqs dla calej burzuazyjnej Europy. Znalazly si<;? one w centrum zain
teresowania europejskiej opinii publicznej i prasy. Rzeczq ciekawq b<;?dzie 
wobec tego stwierdzic, jak odbity si<;? wydarzenia paryskie w opinii wsp61-
czesnej prasy s1'1skiej. 

W 1871 r. prowincja slqska posiadala juz silnie rozbudowanq pras<;?. 
Gl6wm1 pozycj<;? wsr6d 6wczcsnych gazet slqskich zajmowala „Schlesische 
Zeitung", kt6ra tylko z nazwy by!a dziennikiem prowincjonalnym. Fak
tycznie gazeta ta, ukazujqca si<;? dwa razy dziennie, swym zasi<;?giem, 
tresci& i poziomem dor6wnywa!a czolowym organom prasowym Niemiec 
i Europy. Posiadala szeroko rozbudowanfl wlasn& siec korespondent6w, 
a kazdy jej numer w por6wnaniu z innymi gazetami sl&skimi zawiera! 
najwi<;?kszy zestaw r6znorodnych informacji ze S!qska, Niemiec i innych 
kraj6w europejskich. Pozosta!e gazety slqskie mialy charakter naprawd<;? 
prowincjonalny i nie zawieraly tak obfitego materialu informacyjnego, 
jak „Schlesische Zeitung". W sr6d nich najlepiej redagowana byta „Bre
slauer Zeitung". Posiadala ona r6wniez dwa dzienne wydania. Na infor
macj<;? dwu wymienionych czo!owych gazet slaskich skladaly si,: depesze 
telegraficzne Biura Korespondencyjnego B. Wolffa w Berlinic, korespon
dencje wlasne, obszerniejsze fragmenty korespondencji i artykul6w wst<;?p
nych wi�kszych gazet niemieckich, francuskich, angielskich i belgijskich, 
wtasne komentarze redakcji oraz felietony polityczne. Ten spos6b infor
mowania praktykowa!y oba dzienniki r6wniez w odniesieniu do Komuny 
Paryskiej. Pozosta!e gazety slqskie w ma!ym stopniu lub wcale nie po
slugiwa!y si� tak r6znorodnymi formami informacji. Byly to gazety 
o charakterze propagandowo.-agitacyjnym. Dla tego typu gazet wazniej
szq rzecz'I bylo propagowanie okreslonych poglqd6w wobec konkretnych 
wydarzel>. niz sama informacja o nich. Z braku odpowiednio rozbudowa
nego aparatu redakcyjnego gazety te nie stac bylo na samodzielne uzy
skiwanie wielu informacji. Wiadomosci o wydarzeniach czerpaly wi,:c 
z drugiej r,:ki, dokonuj,ic ich selekcji pod kqtem widzenia skutecznosci 
oddzia!ywania na opini<;? publicznq w duchu reprezentowanych przez nie 
poglqd6w politycznych. Do takich pism agitacyjnych nalezal np. prusko
-konserwatywny „Landsmann'', katolicko-konserwatywne i centrowe „Bre

.slauer Hausblätter" oraz polski „Katolik". 
W opisie stanowiskµ. prasy sl'lskiecj wobec Komuny Paryskiej wzi<:lismy 

pod uwag� gazety reprezentuj<1ce lub popierajqce zapatrywania gl6wnych 
partii politycznych dzialajqcych na Sl'lsku. Wyrazicielem partii ortodok-

s Tamie, s. 455. 
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syjnie konserwatywnej i pruskiej byl w6wczas ukazuj,icy si� w Niemczy 
„Landsmann", partii wolnokonserwatywnej - wroclawska :,Schlesische 

Zeitung", narodowo-liberalnej - ,,Breslauer Zeitung", post�powej -
„Breslauer Morgen-Zeitung", partii centrowej - wroclawskie „Breslauer 
Hausblätter". Polski ruch narodowy na G6rnym Sl&sku r2prezentowal 
w6wczas powstaly niedawno „Katolik". Socjaldemokraci nie posiadali je
szcze w6wczas wlasnej gazely na Sl,isku. Wymienione gazety l,iczyla 
w stosunku do Komuny Paryskiej fanatyczna wprost wrogosc. Od pocz,it
ku staraly si� one wm6wic swym czytelnikom, ze Komuna stanowi bez
sensowmi awantur� znaczon4 gwaltem mottochu ulicznego, zagrazaj,ic,i 
cywilizacji, kulturze, chrzescijari.stwu itp. W zadnym z publikowanych 
nawet przez „Schlesische Zeitung" dekret6w Komuny i jej dzialai1 gazety 
owe nie dopatrzyly si� chocia:i:by cienia slusznosci czy sprawiedliwosci. 
Komunard6w przedstawialy jako fantast6w pozbawionych wszelkich skru
pu!6w, nierob6w zdolnych tylko do rabunku, podpalania i zbrodni '· 
Przyw6dcom Komuny nie szcz�dzono wulgarnych epitet6w i oszczerstw. 
Obiektem oczerniaj,icej kampanii_ byt np. w „Schlesische Zeitung" general 
Jaroslaw D,ibrowski '· Ta postawa prasy sl,iskiej wobec Komuny Paryskiej 
swiadczyla, ze klasy posiadaj,ice na S!,isku, podobnie jak i gdzie indziej, 
poczu!y si� zagrozone przez powstanie paryskich robotnik6w i odczuwaly 
l�k przed haslami g!oszonymi przez Komun�. 

Wi�kszosc dziennik6w sl,iskich obszernie informowala z dnia r.a dzieri. 
o dzialaniach wojennych wok6l Paryza i sytuacji politycznej w obozie 
wersalczyk6w i Komuny. W swych uwagach i komentarzach do tych 
spraw prasa sl,iska stawala zawsze po stronie wersalczyk6w, co nie prze
szkadzalo jej krytykowac niekiedy bardzo ostro i napastliwie dzialalnosc 
i polityk� Wersalu w stosunku do Komuny. W atmosferze nacjonalistycz
nego czadu, jaki ogarnql Niemcy po zwyci�stwie Prus nad Francj,i, prasa 
niemiecka na Sl,isku, mimo iz pragn�la zwyci�stwa wersalczyk6w, nie 
ukrywala pewnego zadowolenia z faktu, ze odwiecznego wroga Niemiec 
spotka!a jeszcze jedna klGska w postaci Komuny i wojny domowej. Wl
dziala ona w tym upokorzenie Francji oraz utrat� przez ni& prestizu w 
stosunkach mi�dzynarodowych, co uwazala za okolicznosc korzystn,i dla 
Niemiec. W zwi,izku z tym pojawily si� na lamach niekt6rych dziennik6w 
sh1skich artykuly o swoiscie germari.skim posmaku historiozoficznym, 
glosz<1ce upadek swiata romari.skiego, jego niezdolnosc do ustanowienia 
trwalych i uporz,idkowanych stosunk6w spolecznych i pari.stwowych. 

4 „Schlesische Zeitung" (dalej skr6t: SZ), 1871, nr 144, 235, 25'2; BZ, 1871, nr 145, 

16,1; ,,Breslauer Morgen-Zeitung" (dalej skr6t: BMZ), 1871, nr 75, 77, 103, 115; ,,Bre

slauer Hausblätter" (dalej skröt: BI-Ibl.) 1871, nr 109. 

$ SZ, 1871, nr 178. 
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Wysuwano st,id oczywiscie wniosek o doskonalosci ladu spoleczno-politycz
nego w Niemczech. Lad' ten wykluczal w opinii niekt6rych dziennik6w 
mozliwosc wydarzenia si� w Niemczech zjawiska podobnego Komunie 
Paryskiej. Dlatego tez Niemcom winna wedlug tych dziennik6w przypasc 
z tego tytulu gl6wna rola w obronie kultury, cywilizacji i porz:.dku spo
lecznego 6. Nie podzielal zadowolenia prasy niemieckiej z wojny domowej 
we Francji tylko polski „Katolik", kt6ry tez oczernial w niewybredny 
spos6b Komun�, ale ubolewal nad „zgubrn,;• dla narodu francuskiego „nie
zgodq" i „mordowaniem si� wzajemnym syn6w Francji11 

- 1
,dzieci jednego 

narodu" 7. Tak wi�c ogolny wydzwi�k niemieckiej prasy sl,iskiej wobec 
Komuny Paryskiej posiadal zabarwienie wybitnie antyfrancuskie. 

Z wszystkich gazet sl:.skich najlepiej zorientowana o sytuacji w Paryzu 
„Schlesische Zeitung" przewidywala wybuch konfliktu mi�dzy rz,idem 
republikanskim a Gwardi,i Narodowq. Gdy powstanie stalo si� faktem 
i nast�pnie ukonstytuowala si� Komuna. gazety niemieckie na Sl>jsku po
cz�ly si� zastanawiac na<l tym, jak moglo dojsc do powstania. Chodzilo 
im w tym wypadku m. in. o wykazanie, ze niezaleznie od wiadomych ini
cjatorow powstania odpowiedzialnosc za dopuszczenie do jego wybuchu 
i zorganizowania si� Komuny ponoszq rz<1d republikanski i burzuazja 
francuska. Bo ani rz<1d, ani burzuazja Irancuska nie wyci:ign�ly zdaniem 
tych dziennikow wlasciwych wnioskow z przegranej wojny. Probowaly 
one po kl�sce sedanskiej kontynuowac t� wojn� bez zadnych widokow na 
powodzenie. Nowe wladze Francji podsycaly lekkomyslnie i demagogicznie 
uczucia patriotyczne oraz antyniemieck'! propagand� wsrod mas. Daly 
ludowi do r�ki bron przeciw Niemcom, ktorq ten zwrocil ostateczn1e 
przeciw republice i istniejqcemu porz<1dkowi spolecznemu. W ocenie prasy 
sl:iskiej byl to kardynalny blqd rz:idu republikanskiego. Tkwila w tym jego 
najwi�ksza odpowiedzialnosc za powstanie paryskie i Komun�. Uzbrojenie 
bowiem ludu pozwolilo robotnikom Paryza uchwycic wladz� w stolicy 
Francji '· Gazety zarzucaly rz<1dowi A. Thiersa tolerancj�, z jak'I ten 
rzekomo przyglqdal si� narastaniu powstania przed dniem 18 marca. 
Wedlug „Schlesische Zeitung" wina rz<1du w tym przypadku polegala 
w szczeg6lnosci na tym, ze nie rozbroil on np. Gwardii Narodowej w mo
mencie, kiedy nadarzala si� po temu najbardziej sprzyjaj:ica okazja, tj. 
bezposrednio po wycofaniu si� wojsk r,iemicckich z Paryza •. Odpowie
dzialnosci:i za powstanie Komuny obarczala prasa sl:iska ca!,, burzuazj� 
francuskq, zarzucajqc jej bagatelizowanie niebezpieczel1.stwa, ,,niewiary-

6 SZ, 1871, nr 141, 145; BZ, 1871, nr 229; BHbl., 1871, nr 99; ,,Landsmann'\ 1871, 

nr 15, 17. 
7 „Katolik", 1871, nr 13, 15, 16. 
8 SZ, 1871, nr 131; BZ, 1871, nr 134, 151, 245; ,.Landsmann", 1871, nr 13. 

II SZ, 1871, nr 135, 147. 
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godrn1 slepot�" i „tchorzostwo'' 10, a calemu obywatelskiemu spoleczer\stwu, 

tj. klasom posiadaja,cym, karygodn,1 biernosc wobec szerzenia �i� buntu "· 

Za glownych winowajc6w i sprawc6w powstania paryskiego i Komuny 

uwazaly oczywiscie gazety sl'lskie masy ludowe Paryza, przezywane naj

cz�sciej motlochem, holot11, posp6lstwem itp. " Zdarzalo si� jednak, ze na 

lamach dziennik6w sl11skich uzywano tez wlasciwych okresler\ dla ozna

czenia inicjator6w rewolucji paryskiej. W takich wypadkach prasa sl11ska 

po prostu stwierdzala, ze w wywolaniu rewolucji paryskiej gl6wn11 rol� 

odegraly warstwy nieposiadaja,ce, robotr,icy - proletariat. Ot6z ten wla

snie proletariat zdaniem „Schlesische Zeitung" m6gl odegrac takl\ rol�, 

poniewaz w czasach Drugiego Cesarstwa wzmogla si� ogromnie jego 

liczebnosc w Paryzu przez rnasowy przyplyw ludnosci ze wsi. W Paryzu 

ludnosc ta uzyskala wyobrazenie o dobrym i luksusowym zyciu, zapragn�la 

,,chleba i igrzysk". A gdy tymczasem zabraklo pracy, socjalistyczni i ko

munistyczni agitatorzy latwo uchwycili ster nad ruchem tej masy, kierujqc 

i'I na drog� rewolucji 13• W oczach prasy sl:askiej win� za powstanie Ko

muny Paryskiej ponosilo szeroko rozgal�zione w Europie i rzekomo bardzo 

pot�zne Mi�dzynarodowe Stowarzyszenie Robotnik6w, czyli I Mi�dzyna

rod6wka "· Gazety sl11skie bez podania zadnych dowod6w przypisywaly 

I Mi�dzynarod6wce nie tylko udzial w wywolaniu powstania w samym 

Paryzu, lecz pos,idzaly ja, r6wniez o ch�c zorganizowania podobnych po

wstar\ robotniczych w innych krajach. 

Charakterystyczny byl brak zainteresowania prasy sl:askiej gl�bszymi 

socjalnymi przyczynami powstania Komuny i wojny domowej we Francji. 

Na lamach tej prasy doszukiwano si� g!ownie powierzchownych motywow 

rewolucyjnego post,;powania ludu Paryza. Naczelnym motywem powstania 

paryskiego byla wedlug dziennik6w slqskich ch�c wydziedziczenia warstw 

posiadaj11cych z ich majqtk6w, zniszczenia wlasnosci prywatnej, eo znajdo

walo sw6j wyraz w grabieZy i terrorze rn. BezpoSrednim zaS motywem, 

kt6ry mial rzekomo najbardziej zawazyc na wybuchu powstania parys

kiego, miala byc niech�c robotnikow da powrotu do pracy z szereg6w 

Gwardii Narodowej, gdzie nie nie robili i pobierali wynagrodzenie za 

sluzb� z kasy par\stwowej "· Dzienniki sl:askie wolaly si� dopatrywac przy

czyn robotniczej rewolucji w ParyZu w samej "naturze" narodu fran

cuskiego. ,,Francuzi - pisala „Schlesische Zeitung - to najbardziej 

10 SZ, 1871, nr 135; BZ, 1871, nr 145; BMZ, 1871, nr 89. 
11 „Landsmann'', 1871, nr 16; BMZ, 1871, nr 86. 
12 SZ, 1871, nr 131; ,,Katolik''

i 
1871, nr 14. 

u SZ, 1871, nr 173. 
u SZ, 1871, nr 139, 186; BMZ, 1871, nr 132; BHbl., 1871, nr 77. 
15 BZ, 1871, nr 229; BMZ, 1871, nr 81, 86. 
u SZ, 1871, nr 141, 145. 
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pr6zny nar6d, jaki kiedykolwiek st>1pal po ziemi" ", sklonny stale do 

„Zakierii" - dodawala 11Breslauer Zeitung" 18. Francja, a w szczeg6ln0Sci 

Paryz, pisala inna gazeta, choruje od 1789 r. na rewolucj<: i musi si" z niej 

wyleczyc "· ,,Schlesische Zeitung" starajqc si<: byc bardziej dociekiiwa niz 

inne dzienniki slqskie dopatrywala si<, przyczyn powstania Komuny w 

napoleonskiej polityce kokietowania robotnik6w oraz w skorumpowanym 

i skrajnie scentralizowanym systemie biurokratycznym panstwa francus

kiego. Krancowa centralizacja administracji panstwowej doprowadzi!a 

do zniszczenia lokalnych i samorz>1dnych osrodk6w wladzy klas posiada

j>1cych. Dlatego wlasnie samoru1d miejski Pary:i:a m6g! si<: w przekonaniu 

,,Schlesische Zeitung" stac osrodkiem rewolucji robotniczej '"· 

Prowadz>1c kampaniP. propagandow'I w duchu nakreslonych wyzej 

pogl>1d6w cz<:sc dziennik6w sl>1skich pr6bowa!a jednakze czasami udzielic 

opinii publicznej powaznej odpowiedzi na kilka zasadniczych pytan nasu

waj>1cych si<: w zwi>1zku z powstaniem Komuny i wojny domowej we 

Francji. Dzienniki te staraly si<: przede wszystkim wyjasnic przyczyny 

i okolicznosci, kt6re umozliwi!y powstancom zdobycie w!adzy w Paryzu. 

Rozwazaly szczeg6lowo polityczne i strategiczne szanse obu stron walcz,i

cych. W zwi>1zku z tym wysuwaly odpowiednie sugestie pod adresem 

wersalczyk6w i rz>1du niemieckiego. Pr6bowano takze nieki�dy okreslic 

charakter wojny domowej we Francji i wysnuc z wydarzen paryskich 

pewne wnioski. 

W czasie trwania wojny domowej we Francji dzienniki slqskie zamie

szczaly na swych lamach wiele informacji dotycz>1cych sytuacji obu stron 

walcz>1cych. Polilycznym polozeniem Komuny zajmowala si<e w sposeb 

godny uwagi tylko „Schlesische Zeitung". Inne gazety prawie nie rozwa

zaly tego tematu. Po wybuchu powstania w Paryzu „Schlesische Zeitung" 

od razu zastanawiala si�, czy rozprzestrzeni si� ono na calq F,rancj�, czy 

b<:dzie mialo charakter lokalny "· W kilka dni p6zniej gazeta informowala 

swych czytelnik6w, ze powstanie robotnik6w paryskich posiada charakter 

lokalny. To swoje spostrzezenie uzasadniala brakiem poparcia powstania 

przez prowincj" francusk,i, a w szczeg6lnosci przez wies. Zdaniem gazety 

r6wmez 1 w wi"kszych miastach Francji powstai>.czy Paryz nie uzyska 

wiE;kszego poparcia, bo proby powola.nia w niekt6rych z nich komun 

skonczyly si" porazkii ". Wazny element oslabienia pozycji politycznej 

rewolucyjnego Paryza we Francji „Schlesische Zeitung" widziala w prze-

17 SZ, 1871, nr 145. 
,s BZ, 1871, nr 161. 
19 BHbl., 1871, nr 99, 110. 
20 SZ, 1871, nr 165, 173, 211. 
21 SZ, 1871, nr 135. 
22 SZ, 18711 nr 141, 159, 163; Opinie te powtarzala teZ: BZ, 1871, nr 151, 1571 193. 
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niesieniu siedziby rz<1du republikar\skiego do Wersalu. W mniemaniu ga,

zety rzqd uzyskiwal w ten spos6b swobod" ruch6w. Nie grozilo mu nie

bezpieczer\stwo stania si<, wi<,zniem rewolucji paryskiej 23• W takich 

warunkach otoczona i odci<,ta od prowincji Komuna Paryska nie miala 

nawet szans utrzymania si<, jako wolna gmina, bo to oznaczaloby nie

mozliw'l do pomyslenia partykularyzacj<, Francji. ,,Schlesisci',e Zeitung" 

uwaZala, Ze poloZenie Kon1uny jest beznadziejne i Ze sam czas 1n0Ze jq 

zwyci<,zyc "· Innym elementem zlej sytuacji Komuny widzianym przez 

gazet<, byl brak pieni<,dzy. Gazeta nie dopuszczala mysli, ze Komuna moze 

je zdobyc w Banku Francuskim. Ale nie ma si� temu co dziwic, bo o tym 

nie pomySlala rüwniei: Komuna. ,,Schiesische Zeitung" zwracala takZe 

uwag<, na wewn"trzne elementy slabosci Komuny. Informowala wii;c, ze 

w Komunie moZna wyr6ZniC dwa ugrupowania: ,,komunistyczne" i "ko

munalistyczne", czyli blankist6w i proudhonist6w. Gazeta liczyla na rozlam 

mi"dzy tymi ugrupowaniami, kt6ry m6gl przyspieszyc upadek Komuny 2s.. 

„Schlesische Zeitung", a za niq tez i inne gazety slqskie przepowiadaly 

z kolei rozlam m,i"dzy cywilnymi wladzami Komuny a wojskowymi jej 

przyw6dcami z Gwardii Narodowej. Uwazano, ze „partia wojskowa" 

wzmocnila wobec wladz cywilnych SW'l pozycj" przez nieostrozne oddanie 

obrony Paryza w r<,ce wysokich polskich oficer6w 26. W polowie maja 

,,Schlesische Zeitung" przyznala, Ze nie ma co liczyC na rozlam w Komu

nie 27• Gazeta ta dostrzegala takze slabosc Komuny z powodu braku 

wybitnego przyw6dcy, jakim m6gl byc w jej opinii A. Blanqui. Wyrazala 
ona oczywiScie zadowolenie z powodu przetrzyn1ywania go przez rzqd 

wersalski w wi�zieniu 2s. 

Komentujqc wojskowei aktywnosc Konmny gazeta zwracala uwag� na 

defensywnq postaw" jej oddzial6w w stosunku do wersalczyk6w. Tluma

czyla i'l obecnosciq wojsk pruskich na p6lnocno-wschodnim odcinku frontu 
paryskiego 29• W zwiqzku z tym gazet" zaalarmowaly wiesci o zaczepnych 

dzialaniach gen. J. Dqbrowskiego pod Neuilly '"· Gazeta odn.osila si" do 

ofensywnych dzialar\ polskiego generala nawet z pewnym uznaniem, 

poniewaz oceniala jak najgorzej umiej"tnosci francuskich dow6dc6w woj
skowych tak po stronie Komuny, jak i - wersalczyk6w. Od tego momen

tu „Schlesische Zeitung" zwracala uwag" na aktywnosc polskich wojsko-

23 SZ, 1871, nr 144, 145. 
2,1 SZ, 1871, nr 153, 205. 

2s SZ, 1871, nr 155, 167. 
2e SZ, 1871, nr 207; BMZ, 1871, nr 103. 
27 SZ, 1871, nr 227. 
2e SZ, 1871, nr 187. 
211 SZ, 1871, nr 142. 

3o SZ, 1871, nr 169, 
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wych, ich udzial w akcjach wojennych Komuny i interesowala sie, ich 
losem"· Przejawiala tez zainteresowanie politycznymi nast<,pstwami 
udzialu Polakow w Komunie. Sw,i opini� na ten temat przedstawila 
publikuj<1c obszerne fragmenty artykulu z krakowskiego „Czasu", w kto
rym stwierdzono, ze udzial Polakow w Komunie zrujnowal polsk'l emi
gracj" we Francji i wyczerpal sympatie dla sprawy polskiej wsrod 
Francuz6w :12. 

0 wiele wi"ksze zainteresowanie wykazywala cala prasa slqska syt:uacj<1 
obozu wersalskiego. Zajmuj,ic si<, tym zagadnieniem wypadlo jej na po
cz,itku stwierdzic niezmiernie slab<1 pozycj" rzqdu A. Thiersa w spoleczen
stwie, brak zaufania do niego calego spoleczer\stwa, w tym tei wiele zna
cz<1cej we Francji warstwy drobnomieszczanskiej. W armii !rancuskiej 
stwierdzano rozprz"zenie dyscypliny, fraternizacj" zolnierzy z ludem i nie
udolnosc wojskowych dowodcow w kierowaniu operacjami przeciw po
wstanczej Gwardii Narodowej Paryza" "· Prasa fü1ska liczyla wi"c w po
czqtkach powstania paryskiego na to, :i;e byc moze sama burzuazja 
w Paryzu da sobie rad<, z powstaniem. Takie zludzenia pojawily si<, na 
lamach dziennikow w zwiqzku z doniesieniami o kontrrewolucyjnej de
monstracji mieszczanstwa w Paryzu 22 marca i wyborami do Komuny 
Paryza 26 marca "· Gdy oba te wydarzenia nie potwierdzily oczekiwan 
redakcji gazet, ,,Schlesische Zeitung" zyczyla zlosliwie burzuazji paryskiej 
najazdu proletariatu na bogate, zamieszkale przez niq dzielnice Paryza po 
to, by si" opami<,tala i polozyla kres „ha11bie", tj. Komunie, calej zas 
burzuazji francuskiej, aby doznala w calej rozciqglosci skutkow rewolucji 
eo w przyszlosci oduczyloby i'l bagatelizowania sprawy ••. 

Dzienniki sh1skie rychlo uswiadomily sobie, ze panem sytuacji w Pa
ryzu jest uzbrojony i zorganizowany w Komun" proletariat. Wobec tego 
tym baczniejsz'l uwag,: skupialy na poczynaniach rzqdu wersalskiego. 
Uznajqc jego slabosc wysuwaiy propozycje wzmocnienia go przez zezwo
lenie mu na sprowadzenie pod Pary:i: ciQzkich armat zza Loary i zwolnienie 
·wi<,kszej liczby jencow francuskich z niewoli niemieckiej. W zamian za
takq pomoc rzqdu niemieckiego prasa sl')ska domagala si<, od Thiersa 
polozenia kresu antyniemieckiej propagandzie i dyskryminacji Niemcow 
we Francji oraz szybkiej rozprawy z rewolucj,i w Paryzu a•. Dzienniki 
slqskie pochwalaly polityk,; nieinterwencji wojsk niemieckich w konflik-

" SZ, 1871, nr 178, 181, 187, 315, 227, 229, 239, 251. 
a2 SZ, 1871, nr 291. 
33 SZ, 1871, nr 133, 135 Extra-Blatt, 145, 187; BZ, 1871, nr 137; BMZ, 1871 z dn. 

31 III; BHbl., 1871, nr 77. 
a, SZ, 1871, nr 145 B, 155. 
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3B SZ, 1871, nr 133
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cie miedzy Paryzem a Wersalem. Ich zdaniem Niemcy nie powinny poma
gac Francji w ustanawianiu uporz<1dkowanych stosunk6w. Byloby to 
najwieksze upokorzenie Francji, gdyby monarchia niemiecka pomagala 
w restauracji republiki. Prasa sl<1ska dopuszczala mozliwosc bezposredniej 
mterwencji wojskowej Niemiec jedynie w przypadku, gdyby chodzilo 
o „ratowanie spoleczeristwa'' w wypadku zaistnienia groZby rozszerzenia 

sie wladz:, Komuny na cal:1 Francj<, "· ,,Schlesische Zeitung" clomagala sie 
okupacji przez wojska niemieckie Paryza w razie kompromisu miedzy 
rz<1dem Thiersa a Komurni ". Cala prasa Sl<1ska mimo krytycznego sto
sunku do Thiersa widziata w nim i jego rz<1dzie jedyn,i mozliw<1 do przy
jecia wladze mogqcq wyprowadzic Francj� z sytuacji rewolucyjnej i spel
niC warunki pokojowe narzucone jej przez Niemcy. Niemieckie lib-=ralne 

gazety slqskie krytykowaly polityk<;, Thiersa. Krytyks ta byla jednakze 
prowaci.zona w duchu klasowej solidarnosci burzuazji obu krnj6w wobec 
niebezpieczenstwa rewolucji proletariackiej. W rz,idzie Thiersa gazety te 
widzialy swych klasowych mieszcza1\skich i liberalnych pobratymc6w. 
Inaczej ustosunkowala si<, do rz,idu Thiersa „Schlesische Zeitung" -
dziennik wprawdzie liberalizujqcy, ale reprezentujqcy interesy konser
watywne magnaterii obszarniczej zwi,1zanej z przemyslem. Gazeta ta tez 
uwai:ala, jak i inne, Ze z punktu widzenia niemieckich interes6w rzqd 

Thiersa jest jedyn,i wladzc1 mozliw,i do przyjecia. Jej stosunek do niego 
byl jednakze nieslychanie pogardliwy i napastliwy. W okresie istnienia 
Komuny kazdy numer tej gazety zawieral cal<1 Jitani<, zarzut6w pod adresem 
republikar\sko-burzuazyjnego rz,idu francuskiego. To w!asnie „Schlesische 
Zeitung" pisala najwiecej o nieudolnosci tego rz<1du, slepocie, tchorzostwie 
i bezgranicznej podlosci klasy spolecznej, kt6r,i ten rz,id reprezentowal. 
0 A. Thiersie gazeta zamiescila np. felieton polityczny, w kt6rym pisano 
o nim, ze jest „tch6rzliwy jak hiena" 30 .Wydaje sie, ze napastliwe tyrady 
rzucane przez te gazete pod adresem Thiersa i mieszczanstwa francuskiego 
kierowane byly jakby posrednio przeciw burzuazji niemieckiej. Nasuwaly 
one bowiem wniosek ogc\lny o niezdolnosci mieszczanstwa do sprawowa
nia wladzy w panstwie i nieprzydatnosci jego rz<1dc\w wobec grozby 
rewolucji w ogc\le. Dokonuj,ic w tym duchu krytycznej dziala.inosci rz<1du 
Thiersa, ,,Schlesische Zeitung" ·denerwowal szczegc\Jnie fakt odkladania 
generalnej rozprawy z Komum1. Gazeta obawiala sie, ze przedluzanie sie 
walk o Paryz moze spowodowac wzrost sympatii dla walczscych komu
nardc\w wsrc\d szerokiej opinii publicznej albo nawet moze stac sie zach�t'l 
do podj<,cia walki o Komun<;, w innych iniastach Francji. Na samych zas 

37 SZ, 1871, nr 135, 161; BZ, 1871, nr 145i „Landsmann", 1871, nr 13. 
aa BZ, 1871, nr 145. 
3g SZ, 1871, nr 201. 
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komunard6w paryskich moze zdaniem gazety splywac z tego tytulu szkod
liwa „gloria heroizmu" .ao. ,,Schlesische Zeitung" szczeg6lnie napastliwie 

krytykowala rzekome kunktatorstwo Thiersa w zwalczaniu Komuny, 
poniewa:i; obawiala sii;, kompromisu mii;,dzy Wersalem a Paryzem. Gazeta 
odnotowywala kazdi. pogloskf: i informacji;, swiadczi.ci. o mozliwosci takiego 
obrotu sprawy 41. Inne gazety si„skie nie poswii;,caly temu zagadnieniu 
zbyt wiele uwagi "· Trzeba przyznac, ze „Schlesische Zeitung" calkiem 
realistycznie przewidywala szanse Komuny. Kompromis bowiem korzy
stny dla mas ludowych Paryza byl faktycznie jedynym moföwym wyj
sciem, kt6re Komuna mogla osii.gmic w walce z burzuazyjno-republikati.
skim rz,idem Francji 43. A tego wlasnie obawiala si<: ,,Schlesische Zeitung". 
Dlatego tez gazeta ta wraz z innymi organami prasowymi Sl,iska odetchn,:la 
z ulgq, gdy w maju wojska wersalskie przystqpily do generalnej i barba
rzyti.skiej rozprawy z Komun,i. 

Pisz,ic o Komunie Paryskiej poszczeg6lne organy prasowe na Sl,isku 
myslaly tez o swych partyjnych interesach w samych Niemczech. Jest 
rzecz,i charakterystyczm1, ze niemiecka prasa liberalna i opozycyjne gazety 
katolickie wykazywaly o wiele wi<:cej wyrozumialosci dla polityki rz,idu 
Thiersa wobec Komuny, niz prusko-konserwatywne gazety tego typu co 
„Landsmann" i liberalizuj'!ca „Schlesische Zeitung". Ta ostatnia uwazala 
np. ze z Komumi poradzi!by sobie o wiele lepiej Napoleon IlI "· Prasa 
liberalna i katolicko-centrowa nie dopuszczala na swych lamach takkh 
mysli, a wr<:cz obawiala sii;,, by z wojny domowej we Francji nie skorzy
staly sfery konserwatywne "· W pogl,idach prasy sl,iskiej na Komun,: 
Parysk,i znalazt tez swe odzwierciedlenie konflikt, ktciry na tle zjednocze
nia Niemiec zarysowal siG mi�dzy ru1dem Bismarcka i partiami liberalnymi 
a Kosclolem katolickim, parti,i Centrum i ortodoksyjnymi pruskimi kon
serwatystami. Zaznaczylo si,: to szczeg6lnie wyraznie, gdy g;i.zetom sl,i
skim wypadlo pisac o przyczynach powstania Komuny Paryskiej i wyply
w1aj,icych st.1d wnioskach. Majqc na uwadze cele przyswiecajqce 
wolnokonserwatystom i liberalom, prusko-konserwatywny „Landsmann" 
wyrazal pogl,id, ze istotnq przyczym1 powstania Komuny byla wolnosc 
zrzeszeti., prasy i przesiedlania si,:, a wi�c wszystko to, co postulowal 
i ni6sl z sobq liberalizm. Wedlug tej gazety rz&d francuski przyczynil si,: 
do powstania Komuny, poniewaz tolerowal w imii;, liberalnych zasad 

40 SZ, 1871, nr 205. 
" SZ, 1871, nr 145, 173, 174, 175, 193, 197. 
42 BZ, 1871, nr 187; BMZ, 1871, nr 75. 
43 K. Ma rks, F. Enge 1 s, Listy Wybrane, Warszawa 1951, s. 451/2. 
u SZ, 1871, nr 135. 
•5 BZ, 1871, nr 135; BMZ, 1871, nr 89. 
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,,czerwonq pras�" i agitacjP. nawoluj'IC'I do obalenia istnieja,cej wladzy 46• 
Centrowe i katolicko-konserwatywne „Breslauer Hausblätter" podkreslaly, 
:i:e Komuna byla konsekwencjq wszystkich pn1d6w antykoscielnych, jakie 
na przestrzeni wieku wyst!\pily we Francji - w tym tak:i:e i liberalizmu. 
Za to wszystko Francja musiala zaplacic rozkladem „organizacji socjal
nej" "· Na lamach polskiego „Katolika" ten sam problem zos·tal uj�ty 
antyliberalnie w spos6b jeszcze bardziej bezceremonialny. .,Katolik" 
twierdzil mianowicie, :i:e to masoneria i liberalowie pragn::1c zniszczyc 
Francj�, poniewa:i: jest katolicka, wywolali Komun� Paryskq. Aby sobie 
ulatwiC zadanie, 11masoni' 1 i „liberaliSci" dqZq do usuni�cia religii ze szkoly. 

W czasie trwania Komuny „Katolik" raz tylko przypisal jej auiorstwo 
socjaldemokratom "· 

Przez podkreslanie takich wasnie przyczyn powstania Ko,nuny prasa 
konserwatywna i klerykalna zwracala si� przeciw partiom liberalnym 
w samych Niemczech. Na lamach „Katolika" Komuna Paryska zoslala wy
korzystana jako pretekst do walki nie tylko z ugrupowaniami liberalnymi, 
ale tak:,e z masonerüi bliskq liberalizmowi i posiadaj!\C'l swe organizacje 
na G6rnym SI„sku. Wnioski wyplywajqce z tych poglqd6w prasy klerykal
nej i konserwatywnej byly oczywiste. Aby uniknqc podobnych wydarzen 
jak we Francji, nie nale:i:y dopuszczac do wladzy liberal6w i prowadzic 
proliberalnej polityki. Dzienniki liberalne „Breslauer Zeitung"; ,,Breslauer 
- Morgen-Zeitung" i proliberalna „Schlesische Zeitung" wyzyskiwaly 
z kolei powstanie Komuny do atakowania klerykalizmu i konserwatyzmu. 
,,Schlesische Zeitung" pisala np., :i:e powstanie Komuny bylo m. in. wyni
kiem pozostawi�nia szkoly we Francji w ,,oglupiajqcej wszechmocy kle
ru" "· ,,Breslauer Morgen-Zeitung" przypisywala upadek Francji w cza
sach Komuny jezuityzmowi. Radzila ona wobec tego narodowi niemiec
kiemu, by wycia,gnql st;;d okreslone wnioski '°·

Wszystkie gazety sl'lskie mimo poslugiwania si� najprzer6:i:niejszymi 
pejoratywnymi okresleniami w stosunku do Komuny P&ryskiej zdawaly 
sobie dokladnie spraw� z jej spolecznego i poliiycznego oblicza. Od czasu 
do czasu zamieszczaly one na ten temat obszerniejsze arty,rnly, w kt6rych 
wyraznie charakteryzowano powstanie paryskie i Komun� jako prob� 
ustanowienia wladzy proletariatu nad klasami posiadajqcymi. Zdawano 
,obie te:i: spraw� z jej socjalistycznego i internacjonalistycznego charakteru. 
W opinii prasy slqskiej najgorszym, ale i zarazem wielkim historycznym 
wydarzeniem w powstaniu robotnik6w paryskich bylo to, :i:e po raz 

·41 1iLandsmann", 1871, nr 12. 

" BHbl., 1871, nr 99, 109, 110. 

48 „Katolik", 1871, nr 16, 21, 22. 
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pierwszy w dziejach usilowala ona wcielic w czyn idee komunistyczne "· 
Z tego powodu prasa burzuazyjna na Sl'!sku przyj,;la z zadowoleniem 
upragnion'! przez nie! wiese o pokonaniu komunard6w. Niekt6re dzienniki 
zdobyly si,; jednakze w tym momencie na podkreslenie znaczenia tego 
wydarzenia i z pewnq odrazq odniosly si� do sposobu rozprawienia si,; 
z komunardami przez wojska wersalskie. ,,Schlesische Zeitung" Sqdzila, ze 
kl�ska Komuny polozyla raz na zawsze kres dqzeniu proletariatu da 
posiadania wlasnego panstwa. i zbudowania spoleczenstwa socjalistycznego. 
Komentujqc upadek Komuny gazeta ia pisala: ,,Nie zaoszcz�dzono nam 
ostatniego strasznego aktu wielkiego dramatu. I tak jak kiedys pot�zna 
Kartagina legla w prochu i popiele u stop rzymskich kohort ... tak teraz, 
tego samego doznal Paryz" "· Take! miar"! mierzyla gazeta kl�sk� prole
tariatu Paryza i Komun:y. Mylila si�. 

DIE PARISER KOMMUNE IM SPIEGEL DER ZEITGEN0SS1SCHEN 

SCHLESISCHEN PRESSE 

Die Aufgabe des Artikels ist festzustellen, welchen Widerhall die Pariser Erei

gnisse von 1871 in der schlesischen Presse gefunGen haben. Es werden Zeitungen 

und Wochenschriften berücksichtigt, die alle wichtigen politischen Parteien in 

Schlesien repräsentierten. Nur die Sozialdemokraten besassen damals kein eigenes 

Presseorgan. Die allgemeine Einstellung der blirgerlichen Presse zur Pariser Kom

mune ist bekannt; sie war negativ. Ähnlich verhielt sich die schlesische Presse, die 

die Meinung der einzelnen bürgerlichen Parteien vertrat. Trotz ihrer negativen 

Haltung bemühten sich jedoch manche Zeitungen um ernste Erklärungen in solchen 

Fragen, wie die Ursachen und Umstände der Entstehung der Kommune, der Charak

ter des Bürgerkrieges in Frankreich, die Chancen der beiden kämpfenden Parteien 

usw. Die schlesische Presse schenkte besondere Aufmerksamkeit der Tätigkeit der 

Versailler Regierung und übte nicht selten scharfe Kritik an ihr. Gemäss ihren 

parteilichen Sympathien gaben die schlesischen Tageszeitungen in den behandelten 

Fragen ihren unterschiedlichen Anschauungen Ausdruck. Sie verhehlten jedoch 

keineswegs ihre KlassensolidariNH mit der französischen Bourgeoisie in deren Kampf 

gegen die Kommune, was sie aber zugleich an einer im grossen Massstab geführten 

antifranzösischen Propaganda nicht hinderte. Darauf beruhte auch das Wesen der 

Einstellung der schlesischen Presse zur Pariser Kommune. 

51 SZ, 1871, nr 211; 245, 256; BZ, 1871, nr 137, 161, 198; BHbl., 1871, nr 77. 
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