
HEINZ KURZE 

WALKA DEMOKRATÖW POWIATU JELENIOGÖRSKIEGO 
0 KONTYNUACJ� REWOLUCJI (OD KWIETNIA DO CZERWCA 

1848 ROKU *) 

W pierwszych tygodniach rewolucji nar6d nierniecki zadal powazne 
ciosy feudalno-absolutystycznym wladcom 1. Walka nie zapewnila jednak 
rewolucji zwyciE=:stwa. Nie zostalo wykonane gl6wne zadanie rewolucji: 
stworzenie burzuazyjno-demokratycznego, narodowego panstwa niemiec
kiego poprzez likwidacj� rozdrobnienia feudalnego i feudalnych sto
sunk6w. 

W powiecie jeleniog6rskim jednolity front antyfeudalny rozpadl si� 
juz w dniu 20 mar.ca. Nastqpily przegrupowania na froncie walki klaso
wej. Liberalna burzuazja zacz�la paktowac z junkierskq reakcjq, wskutek 
czego demokratyczne drobnornieszczanstwo wysun�lo si� na czolo, two
rzqc samodzielnq sil� politycznq. 

Przed demokratami Jeleniej G6ry, jak i calych Prus, stan�lo teraz 
zadanie przesuni�cia walki o demokracj� na innq plaszczyzn�, z uwzgl�d
nieniem nowego ukladu sil. Konkretnie chodzilo o to, aby w oparciu 
o rewolucyjny zapal chlopstwa, rzemieslnik6w, robotnik6w i drobno
rnieszczanstwa prowadzic zdecydowanq walk� o demokratyczne prawo
wyborcze i zapewnic demokratycznym kandydatom zwyci�stwo w majo
wych wyborach. Wykonanie tego zadania mialo doniosle znaczenie dla
kontynuowania rewolucji. Temu zadaniu poswi�cili calq swq uwag�
Marks i Engels. W Zqdaniacn Partii Komurziistycznej tuz po hasle: ,,Cale
Niemcy majq stanowic jednolitq, niepodzielnq republik�", autorzy doma
gajq si� powszechnego, demokratycznego prawa wyborczego dla wszyst
kich obywateli powyzej 21 lat 2:

* Niniejszy art yk ul naw icizuje do pracy tegoz autora: Powiat jeleniog6rski

w rewolucji lat 1848-1849 (5lqsk i Kwartalnik Histor y czny Sob6tka, 1965, nr 4). 
1 Por. M. P at e r ,  Wypadki marcowe 1848 roku w powiecie jeleniog6rskim 

(tamze, 1958, nr 4). 
2 Forderungen der Kommunistischen Partei in Deutschland (M a r x - En g e  1 s, 

Werke, t. V, Ber l in 1960, s. 3-5). 
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Na ·Slqsku bylo wielu 1s:z;azeg6lnd:e en€rgicznych zwo1emnik6w po
wszeclmego i r6wnego prnwa wyborczego. Post�powy Wroclaw wystal juz 
21 marca do Berli.na deputacj� (przyhiczyla si� do niej ozywiona po
dobnym duchem deputacja z Legnicy), aby domagala si� od kr6la odby
cia prawybor6w 3. Zcidanie powszechnego i r6wnego prawa wyborczego 
spotkalo si� ze sprzeciwem ze strony junkierstwa. Ob6z feudalny zdawal 
sobie jasno spraw�, ze wprowadzenie powszechnego glosowania zadaloby 
ci�zki cios pruskiemu panstwu junkr6w. Poniewaz jednak nie dalo si� 
tego uniknqc, usilowal on w wyrafinowany spos6b ograniczyc jego 
zasi�g 4• 

30 marca na czele rzcidu stanql przemyslowiec nadre:nski Camp
hausen. Burzuazja swi�cila ten dzie:n jako poczcitek nowej ery konsty
tucyjnej. Nowy rzcid, kt6rego pierwszoplanowci troskq bylo nadanie silq 
wymuszonym zmianom form prawnych, wypowiedzial si� w zasadzie za 
powszechnym prawem wyborczym. W zadnym jednak wypadku nie. byl 
sklonny interpretowac go w sensie demokratycznym. Junkierska i wiel
koburzuazyjna reakcja pokladala szczeg6lne nadzieje w II Zjednoczonym 
Sejmie, zwolanym na 2 kwietnia wbrew woli narodu. Gl6wnym zadaniem 
tego sejmu mialo byc zaaprobowanie rzqdowego projektu prawa wybor
czego 5

• Projekt, opublikowany 6 kwietnia, przewidywal wybory posred
nie. Oznaczalo to, ze w pierwszej turz.e wybor6w mieli byc wybrani 
elektorzy, kt6rzy dopiero w drugiej turze mieli wybrac posl6w i ich 
zast�pc6w. W oczach junkiersko�burzuazyjnej reakcji taka procedura 
wyborcza miala radykalnie uniemozliwic demokratycznym poslom uzy
skanie przewagi w obydwu zgromadzeniach narodowych. 

Sily demokratyczne stawialy energiczny op6r rzqdowemu projektowi 
prawa wyborczego jako „nie odpowiadajqcemu zyczeniom narodu, ponie
waz wyboru posl6w dokonywaliby elektorzy" 6

• Karol Wander tak ujql 
klasowy sens wybor6w posrednich: ,,To wynik obaw, ze ludzie wybrani 
w wyborach bezposrednich dzialaliby na niekorzysc warstw wyzszych" 7

• 

3 Por. J. S t e i n, Gesch-ichte der Stadt Breslau im neunzehnten Jahrhundert,
Wroclaw 1883, s. 290-311; ,,Schlesische Zeitung", nr 71, 24 III 1848; ,,Breslauer 
Zeitung", nr 69, 22 III 1848. 

4 Por. G. S c h i  1 f e r  t, Sieg und Nied�rlage des demokratischen Wahlrechts in

der deutschen Revolution 1848/49, Berlin 1952, s. 40-85. 
5 Por. F. En g e 1 s, Revolution und Konterrevolution in Deutschland (Ma rx -

- E n g e 1 s, Werke, t. VIII, Berlin 1960, s. 39-43). 
6 K. F. W. W a n d  e r, Taschenkatechismus für das Volk, 2 verm. u. verb. Aufl., 

Jelenia G6ra 1850, z. 1, s. 54. 
7 Tamze, s. 45. Karo! Fryderyk Wilhelm Wander (1803-1879) byl jednym z naj

:wybitniejszych post�powych pedagog6w niemieckich XIX w. Zyl i dzialal w po
'wiecie jeleniog6rskim. Podczas rewolucji byl jedm1 z czolowych postaci zycia 
politycznego powiatu. Z pozycji umiarkowanie demokratycznych przeszedl stop
niowo na rewolucyjno-demokratyczne. 



326 H. Kurze

Przeciw wyborom posrednim protestowano na specjalnie zwolanych ze
braniach, wysylano petycje i rozpowszechniano ulotki. We Wroclawiu 
utworzono nawet 11 kwietnia tzw. Ludowy Komitet Wyborczy, kt6ry po
stawil sobie za cel walk� o bezposrednie prawo wyborcze 8• Mimo nacisku 
sil demokratycznych gabinet Camphausena nie zmienil swego stanowiska. 
Obawial si� on, ze wylonienie przedstawicielstwa narodu drogq. wybor6w 
bezposrednich mogloby doprowadzic do proklamowania republiki 9

• 

Kampania wyborcza ·na Slqsku prowadzona byla ze szczeg6lnq zaci�
tosciq 10, zwlaszcza w powiecie Jelenia G6ra. · Walka o powszechne i bez
posrednie prawo wyborcze, jak i sama kampania wyb�rcza doprowadzily 
tu do dalszego zr6znicowania sil politycznych, przy czym demokraci zy
skiwali na sile. Prawybory, . w kt6rych 500 uprawnionych do glosowania 
wybierac mialo jednego elektora, wyznaczone zostaly na poniedzialek 
1 maja 11. Jednoczesnie mia�o wybrac elektor6w do Zgromadzenia Na
rodowego w Berlinie i do parlamentu frankfurckiego. 0 mandat poselski 
do Zgromadzenia Narodowego ubiegal si� dr Maurycy Elsner, o stano
wisiko jego 1zast�pcy Kall'1ol Wa1nder. Do parlamentu framikfuriekiego kan
dydowal przyjaciel Wandera, Fryderyk Sehlöffel, na zast�pc� dr Rudolf 
John 12• 

Wander tn6gl sam zostac posler.h do Zgromadzenia w Berlinie, gdyz 
cieszyl si� wielkim zaufaniem przede wszystkim chlopstwa i jego kan
dydatur� chcieli chlopi wysunqc. Swojq odmow� uzasadnil Wander 
w _nast�pujqcy spos6b: ,,Prosilem, aby wybrac Elsnera, poniewaz trudno 
by go bylo zastqpic w sprawie uwlaszczenia i wszystkich zwiqzanych 
z tym zagadnieniach chlopskich, a takze pod innymi wzgl�dami zaliczal 

8 Por. ,,Schlesische Chronik", nr 31, 18 IV 1848; ,,Breslauer Klub-Blatt", Beilage 
zur „Schlesischen Chronik", nr 2. 

9 Por. A. W o  1 f f, Berliner Revolutions-Chronik, t. II, Berlin 1851, s. 209 i n . 
. 

10 Por. L. K u s c he, Schlesiens Anteil an der national-deutschen Entwicklung
von 1840 bis 1848 und die schlesischen Abgeordneten im Frankfurter Parlament 
(Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, LIII, 1919, LIV, 1920). 

11 Ordynacja wyborcza z 8 kwietnia przyznawala aktywne prawo wyborcze 
wszystkim m�zczyznom pow_pej 24 lat, o ile prawomocnym wyrokiem sqdu nie 
zostali pozbawieni praw obywatelskich. Bierne prawo wyborcze przyznano m�z
czyznom, kt6rzy ukonczyli 30 lat. Praw politycznych pozbawiono osoby otrzymu
jqce wsparcie z funduszy publicznych. Por. S c h i  1 f e r  t, op. cit., s. 345 i n. 

12 Dr Maurycy Elsner (1809-1894), nauczyciel i publicysta z Wrodawia. Od 
1842 r. kierowal pracq redakcyjnq „Schlesische Chronik", dodatku do „Breslauer 
Zeitung". W latach pi�cdziesiqtych byl jednym z redaktor6w „Neue Oder-Zeitung". 
Karol Fryderyk Wilhelm Sehlöffel (1800-1870), czlonek demokratyczne·j lewicy 
frankfurckiego Zgromadzenia Narodowego. W 1849 r. bral udzial w powstaniu 
palatynacko-badenskim, po jego upadku emigrowal do Szwajca:rii, p6zniej do Sta
n6w Zjednoczonych. Dr Rudolf John. byl kierownikiem zakladu dla nerwowo cho
rych w Kowarach. 
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si� on do najwartosciowszych czlonk6w Zgromadzenia Narodowego" 13. 

R6wniez we Wroclawiu zamierzano wysunqc kandydatur� Wandera, po
nli.ewaz oibdk Diesterwego i berli.nskieigo pT1ofesara Benekego uwa
zaam go ZJa lrompeten:tnego do przepnowadz·enia reformy systemu 
osWliaty 14• 

W trakcie kampanii wyborczej Wander opublikowal w kwietniu ar
tykul pod tytulem: Nasza terazrz,iejszosc - reminiscencje, nadzieje, po
stulaty 15. W artykule tym zawarl swe poglqdy polityczne na temat 
przeszlosci Niemiec i zadan, jakie jego zdaniem staly w6wczas przed 
silami rewolucyjnymi. Na uwag� zasluguje pomini�cie przez Wandera 
kwestii formy ustrojowej nowego panstwa. Byla to zresztq postawa 
typowa dla calej slqskiej demokracji. Na przyklad przyw6dcy wroclaw
skiego Klubu Demokratycznego tez nie wypowiedzieli si� jasno w klu
czowej sprawie: monarchia czy republika? 16 Ta niekonsekwencja byla 
odbiciem stanowiska klasowego drobnomieszczanstwa, pewnych odlam6w 
ohlopstwa i pmtletariatu, uilegajqcyich dro.lmomfosz;cmnskim wply
W/Om. 

12 kwietnia powstal w Jeleniej G6rze Klub Polityczny. W pismie 
do wroclawskiego Zwiqzku Demokratycznego kierownictwo Klubu 
0swiadczalo, iz nie zgadza si� w pelni z jego celami, lecz mimo to zgla
sza sw6j akces do Zwiqzku. We wlasnym programie Klub postawil sobie 
za cel oddzialywac na nadchodzqce wybory tak, aby rzeczywiscie przed
stawiciele .ludu weszli w sklad obu zgromadzen. Dalej program zapo
wiadal przeciwdzialanie reakcyjnym dqzeniom wiadomej partii. Z dru
giej zas strony deklarowano „powstrzymywanie wzburzonych mas przed 
anarchtq i bezprawiem i pomoc w przywracaniu spokoju, porzqdku i za
ufania" 17• Zdaniem organu wroclawskich demokrat6w, ,,Schlesische 
Chronik", Klub jeleniog6rski za jedno ze swych gl6wnych zadan uznal 
,,zdecydowane i konsekwentne zapobieganie zamachom na wlasnosc" 1a. 

13 K. Fr e i, Karl Friedrich Wilhelm Wander. Ein deutscher Schul- und Volks

mann d�s 19„ Jahrhunderts. Zum 100 Geburtstag· (27 Dezember 1903). Eine Besch

reibung seines Lebens, bearbeitet naoh einem Manuskript „Mein Leben". Heraus
gegeben von Hugo Wander, Quirl 1903, s. · 43; por. artykul M. Elsnera na temat 
kwestii agrarnej w „Schlesische Chronik", nr 3, 9 I 1844, i nr ·3, 10 I 1845. 

14 „Breslauer Zeitung", m: 106, 6 V 1848; por. H. B 1 e i b e r, Wilhelm Wolffs

Aufenthalt in Breslau im Frühjahr 1848 (Zeitschrift für Geschichtswi�senschaft, 
1958, z. 6, s. 1317). 

1s „Schlesische Provinzialblätter'.', CXXVII, 1848, s. 297-309. 
1s K u  s c h e, op. cit:, s. 46.

11 „Der Bote aus dem Riesengebirge", nr 16, 20 IV 1848, s. 331-332. 
1s „Schlesische Chronik", nr 31, 18 IV 1848; ,,Bresuaer Klub-Blatt", nr 2, s. 7; 

por. F. E n g,e 1 s, Revolution und Kontrrevolution in Deutschland (M a rx - E n -
g e 1 s, Werke, t. VIII, Berlin 1960, s. 39-43). 
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Temu celowi mialy m. in. sluzyc zabiegi kierownictwa Klubu Politycz
nego o zaopatrzenie miejscowej strazy obywatelskiej w bron 19• 

Z Klubem Politycznym, kt6ry nie byl partiq, lecz organem ksztalto
wania opinii i przygotowywania wybor6w, wsp6lpracowal Wander. Jest 
rzeczq znamiennq, ze nie nalezal on do kierownictwa. Widocznie mial 
zastrzezenia co do spolecznego skladu Klubu i wynikajqcych stqd ten
dencji politycznych. W kilka miesi�cy p6zniej Wander stwierdzil, ze 
,,jego bracia pomieszali poj�cie »klubu« z poj�ciem »resursy« ·bqdz jar
marku" 20. Ze wzgl�du na bezba!rWilJosc programu Klub Polityczny 
Illi.e odegral wi�kszej roli w kampanJili wy1bo�czej i istnial stosunkowo 
kr6tlm. 

W poczqtkach kwietriia utworzono r6wni�z w Myslakowicach Zwiqzek 
Ludowy, ikier,owany przez kantora MaTtin:a d. technika Prachta. Zebrania 
Zwiqzku odbywaly si� w kazdq sobot� w gospodzie Bornitza 21• 

Reakcja obawiala si� majowych wybor6w. Dlatego konstytucjonalisci 
robili wszystko, eo w !i:ch mocy, alby trrie dopuscic do zwyci�stwa demo
krat6w. Poslugiwali si� przy tym wyrafinowanymi i nikczemnymi meto
dami. Przede wszystkim wyzyskali na swojq korzysc zajscia z 20 marca, 
rozp�tujqc nagonk� przeciw ich intelektualnemu spntwcy, Wanderowi. 
Ponadto usilowali zastraszyc ludnosc klamstwem, iz w razie zwyci�stwa 
wyborczego demortrat6w powt6rzyfyf>y si� wypadki z 20 marca i wszelka 
wlasnosc bylaby zagrozona 22• Jedna z metod polegala na przyczepianiu 
znanym demokratam etykietek :republikan6w lub komunist6w i rozpo
wszeohnianiu r6znych poglosek na ich temat. Rewolucyjny demokrata 
Martin byl zmuszony opublikowac w „Bote aus dem Riesengeb�ge" 
oswiadczenie, w kt6rym m. in. czytamy: ,, W ubieglym tygodniu, kiedy 

· to kursowaly r6zne pospolite klamstwa, rozeszla si� r6wniez pogloska,
jakoby u mnie zawiqzany zostal zwiqzek komunistyczny, i Bog wie
jeszcze jakie inne bajki" 23

• Slowa te dowodzq, ze idee utopijnego ko
munizmu byly szeToko rozpowszechnione wsr6d drobnomieszczanstwa

19 Archiwum Panstwowe we Wroc!awiu, OT Jelenia G6ra, sygn. 3725, Akta der

Stadt Hirschberg betr. der Bürgerwehr zu Hirschberg, k. 19-20. List kierownictwa 

Klubu politycznego do koµ1errdanta strazy obywatelskiej z 21 IV 1848. 
2
° K. F. W. W a n d e r, Unsere Gegenwart mit ihren Ansprüchen und Erwar

tungen, cz. 2 (Schlesische Provinzialblätter, CXXVII, 1848, s. 488). W sklad kie
rownictwa Klubu wchodzili: wlasciciel drukarni Rosenthal, kupiec Laband, ma

larz dr Elsner, dr Hausleitner i prorektor gimnazjum Weimann. 
21 Deutsches Zentralarchiv, Abt. Merseburg (dalej skr6t: DZA Merseburg), Rep. 

77, Tit. �07, nr 3, t. 4, k. 353, sprawozda·nie landrata Grävenitza dla Rejencji 

Legnickiej, 24 V 1848. 
22 Por. ,,Der Bote aus dem Riesengebirge", nr 17, 23 IV 1848.
23 Tamze, nr 13, 30 III 1848, s. 271; por. K. M a r x, Der achtzehnte Brumaire

des Louis Bonaparte (M a r x - E n g e 1 s, Werke, t. VIII, s. 153). 
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i proletariatu. Mozna r6wniez przyjqc, ze idee Marksa zapuscily tu juz 
swoje korzenie 24• 

R6wnolegle z bezposrednim terrorem w stosunku do demokrat6w 
liberalni fabrykanci, bogaci kupcy, zamozni rentierzy i urz<=;dnicy ma
nifestowali swoje sympatie do ludu. Wlasciciele majqtk6w zacz<=;li otwar
cie wychwalac gminy, w kt6rych w dniach marcowych „nie bylo za
mieszek, nie rabowano i nie plqdrowano" 25

• Demagogiq usilowali oni 
zerwac wi<=;z lqczqcq miasto ze wsiq i podburzyc chlop6w przeciwko 
mieszka:6.com miast 26. 

Wroclawski Klub Demkoratyczny wspomagal demokrat6w na pro
wincji w ich walce z reakcjq. Wydawal odezwy do ludnosci wiejskiej 
demaskujqce reakcyjne knowania i dajqce jej niezb<=;dnq orientacj<=; po
litycznq. Klub Demokratyczny przyrzekal walczyc o to, aby Zgroma
dzenie N arodowe powzi<=;lo uchwaly przynoszqce ludowi powazne korzysci 
spoleczne i polityczne. Demokraci chcieli, by w przyszlosci wielka wlas
nosc ziemska i burzuazja ponosily ci<=;zar podatk6w. Wysokie ·pobory 
mialy byc zmniejszone Jub calkiem .zniesione. Stan liczebny armii mial 
ulec powaznej redukcj�. Chlopom i rzemieslnikom miano przyznac po
wazne ulgi. Dalej Klub Demokratyczny zqdal likwidacji wszelkich przy
wilej6w pa:6.skich i wolnych samorzqd6w gminnych 27, 

konstytucjonalisci jeleniog6rscy zwr6cili si<=; do. wyborc6w z artyku
lem, kt6rego autorem byl komendant strazy obywatelskiej, Robe. Arty
kul, w kt6rym wymieniono cele !konstyttucjo:nalist6w, konc·zyl si<=; we
zwaniem: ,,J edyny mozliwy •sposob do:pomoz,enia wszystkim - to droga 
ustawodawstwa i porzqdku. Wyborcy, nie wybierajcie wi�c wichrzy
cieli!" 2a Oznaczalo to: nie wybierajcie demokrat6w. 

W tym czasie Wander rozwinql ozywionq dzialalnosc politycznq. 
W ostatnim tygodniu ikwietnia zredagowal on ulotk_�: Do nie uswiado
mionych jeszcze lub celowo w blqd wprowadzonych wyborc6w. Ulotka 
ta moze byc uwazana za uzupelnienie wyrazonych uprzednio poglqd6w 
politycznych Wandera. Wander wyjasnia idqcym po raz pierwszy, do 
wybor6w masom ludnosci wiejskiej i miejskiej, o eo wlasciwie chodzi 
teraz w Niemczech i jak muszq post�powac w czasie tych skomplikowa
nych, posrednich wybor6w, aby w przedstawicielstwach narodu znalezli 
si� tacy ludzie, kt6rzy „unicestwiq zamysly tych, eo chcieliby starym> 

24 Por. W. S c h mid t, Wilhelm Wolff als Mitglied des Brüsseler Kommuni

stischen Korespondenzkomitees 1846 (Beiträge zur Geschichte der deutschen Arbei

terbewegung, VI, 1964, z. 3, s. 438-461). 

25 „Schlesische Chronik", nr 31, 18 IV 1848, s. 133.
26 K u s c h e, op. cit., passim,.
27 Tamze; por. tez „Schlesische Chronik", nr 31, 18 IV 1848, s. 133--134.
28 „Der Bote aus dem Riesengebirge", nr 17, 23 IV 1848, s. 364 in.
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zgnilym stosunkom jedynie ,nadac upi�'ksronq postac' 1
, i spTawiq, ze po"7. 

wstain1e nowe panstwo, zapewniaj�ce wszystkim dOlbrobyt, oswiat� i spra
wiedliwosc 29. 

0 tym, w jak wyrafinowany, a r6wnoczesnie brutalny spos6b feudal
no-burzuazyjna reakcja jeleniog6rska zamierzala wplynqc na wynik wy
bor6w, swiadczy nie tylko zakwaterowanie wojska w Jeleniej G6rze 
i okolicznych wsiach, ale przede wszystkim wydarzenia z 28 kwietnia. 
W dniu tym glosiciele „spokoju i porzqdku" wykorzystali zwolany przez 
demokrat6w wiec (na kt6rym przemawial Maurycy Elsner) do systema
tycznie przygotowanej prowokacji. Prowokacja ta zrodzila si� z obaw 
reakcji przed wzrastajqcq z dnia na dzieii popularnosciq demokrat6w, 
zwlaszcza rewolucyjnych, szczeg6lnie wsr6d ludnosci wiejskiej. Cala 
uwaga chlopstwa skoncentrowana byla na jego stosunkach z dworem 
i dlatego jako kandydat6w na posl6w bralo ono pod uwag� jedynie takich 
ludzi, od kt6rych oczekiwalo zdecydowanego dzialania na rzecz calko
witego zniesienia ciqzqcych na chlopach pozostalosci feudalnych. Takimi 
wlasnie ludzmi byli Elsne.r i Sehlöffel i dlatego wiece z ich udzialem 
wyr6znialy si� niezwykle duzq frekwencjq 3-0. 

Z tych powod6w wzrastala nerwowosc administracji rejencji legnic
kiej i jeleniog6rskiej liberalnej burzuazji. Od pewnego czasu kursowaly 
pogloski, wedlug kt6rych koniec wspomnianego wiecu mial byc sygnalem 
do rozruch6w „gorszych jeszcze niz 20 marca". Aby skutecznie przeciw
dzialac rzekomemu „proklamowaniu republiki" i naruszaniu wlasnosci 
prywatnej, liberalowie zaalarmowali straz obywatelskq. Stu pi�cdziesi�ciu 
jej czlonk6w z komendantami dzielnicowymi na czele stalo w pogotowiu 
na rynku, a specjalny posterunek obserwowal z wiezy wiec odbywajqcy 
si� poza miastem s1. 

Podczas wiecu rewolucyjny demokrata Scholtz rozdawal ulotki. Byla 
wsr6d nich om6wiona poprzednio. ulotka Wandera, a takze napisana przez 
Elsnera odezwa Do wyborc6w i elekt or6w, jak r6wniez kilka egzempla
rzy tzw. proklamacji badeiiskiej. Proklamacja ta witala gorqco rewolucj� 

2s Tamze, s. 353-355r-
3o W a n d  e r, Unsere Gegenwart ... , s. 493; Archiwum Panstwowe Miasta Wro

clawia i Woj. Wroclawskiego (dalej skr6t: AP Wroclaw), Akta M. Elsnera, posla 
jeleniog6rskiego, k. 21-22, list Robego do landrata Stolberg-Wernigerode, 7 V 1848. 

· 31 AP Wroclaw, Akta dra M. Elsnera ... , k. 21, list Robego do landrata Stolberg
-Wernigerode, 7 V 1848; por. tez DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 2, 
k. 154-155, sprawozdanie Rejencji Legnickiej dla ministra spraw wewn�trznych,
27 IV 1848; Lin d n er, Chronik von Warmbrunn. Bericht über die im März 1848
hierorts ausgebrochenen Unruhen und der dadurch in's Leben gerufenen Schutz
kommission und Übergang derselben in eine Bürgerwehr, Biblioteka Zakladu Na
rodowego im. Ossolinskich, Wroclaw, ·nr 1"6/53, cz. VI, k. 72.
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francuskq i ustr6j republikanski, nawolujqc do wywalczenia republiki 
drogq zbrojnego powstania, podobnie jak to rnialo miejsce we Francji 32• 

Rozdanie kilku egzemplarzy tej proklamacji wykorzystane zostalo 
przez feudalno-liberalnq reakcj� J eleniej G6ry do rozp�tania w rniescie 
i okolicy antydemokratycznej histerii. Chociaz obserwatorzy doniesli, ze 
po zakonczeniu wiecu jego uczestnicy rozeszli si� na wszystkie strony 
i tylko niewielka grupa wracala do miasta, komendant strazy obywatel
skiej wezwal przebywajqce na rynku kobiety i dzieci do rozejscia si�, 
gdyz moze dojsc do strzelaniny 33• Aresztowano wtedy Scholtza. Juz od 
dluzszego czasu sciqgnql on na siebie nienawisc reakcji, gdyz udost�pnial 
w swej cukierni demokratyczne igazety, czytywane zwlaszcza przez lud
nosc wiejskq, gdy przychodzila do miasta. Ponadto w minionym tygodniu 
Scholtz rozdawal ulotki nawolujqce do wyboru Schlöffela, szczeg6lnie 
znienawidzonego przez reakcj� 34• Sehlöffel zostal okrzyczany przez „par
ti� ciemnosci" jako republikanin, a „republikan6w nie uwazano wtedy 
za ludzi, lecz za postawione poza prawem zwierz�ta, kt6re kazdy lobuz 
moze zatluc. Reakcja stale przypominala ludziom sceny rabunku sklep6w 
w dniu 20 marca i wmawiala w nich, ze republika to nie innego, jak 
wielkie zbiegowisko band rabunkowych" 35. Jak pisal Wander w liscie do 
Elsnera, przewinienie Scholtza poleg,alo na tym, ze rozdzielajqc ulotki 
propagujqce kandydatury Elsnera i Schlöffela zapewnil ich wyb6r na 
posl6w, a tego mu reakcja nigdy nie zapomni 36 

Natychmiast po aresztowaniu Scholtza do ratusza udali si� stolarz 
Sachse i piwowar Martin (obaj rewolucyjni demokraci), zqdajqc jego 
uwolnienia .. Oswiadczyli przy tym, ze nie r�czq za spok6j w rniescie, jesli 
Scholtz nie zostanie natychrniast zwolniony 37• W ander, kt6ry nie uczest-
niczyl w wiecu, r6wniez pospieszyl do ratusza zqdajqc wypuszczenia na 
wolnosc swego przyjaciela. I tak pod naciskiem demokratycznie nasta
wionych mieszkanc6w miasta musiano wypuscic. Scholtza na wolnosc. 
Pod wzgl�dem wi�c wewn�trznego sensu mozna por6wnac wydarzenia 
z 28 k�etnia z wypadkami, jakie rnialy miejsce 20 marca w czasie 
powolywania w szeregi rezerwist6w. 

32 AP Wroclaw, Akta dra M. Elsnera ... , k. 35, )ist Wandera do Elsnera, 3 VI 

1849; por. DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 2, k. 357, wyciqg z „Rosenberg

-Creutzburger-Telegraph", nr 33, 13 VI 1848. 
33 AP Wroclaw, Akta dra M. Elsnera ... , k. 21, list Robego do landrata Stolberg

-Wernigerode, 7 V 1848; por. ,,Schlesische Chronik", nr 43, 3 VI 1848, s. 186-187. 
34 Li n d n e r, Chronik von Warmbrunn, k. 73. 
35 J. F. S c  h o 1 t z, Johann Friedrich Scholtz, oder wie fn Hirschberg die Re

publik proklamiert wird, New York 1856, s. 18. 
36 AP Wroclaw, Akta dra M. Elsnera ... , k. 35, list Wandera do Elsnera, 3 VI

1848. 
37 Tamze, k. 21, list Robego do landrata Stolberg-Wernigerode, 7 V 1848. 
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Feudalno-mieszczanska reakcja miala za zle Robemu jego ust�pliwosc 
wobec demokrat6w, a r6wniez i opinia demokratyczna widziala w nim 
wroga. Robe wyciqgnql z tego konsekwencje i ustqpil nast�pnego dnia 
ze stanowiska komendanta strazy obywatelskiej, a 7 maja opuscil nawet 
miasto. Jego nast�pcq zostal pulkownik rezerwy von Hüllisem. W ten 
spos6b straz obywatelska zostala definitywnie opanowana przez reakcj� 38• 

0 nasileniu antagonizm6w klasowych w J eleniej G6rze swiadczy fakt, 
.ze pr6ba przeprowadzenia rewizji w mieszkaniu 1Scholtza napotkala op6r. 
Cz�sc strazy obywatelskiej odm6wila nawet posluszenstwa, gdy areszto
wanego Schol tza chciano od transportowac z miasta 39

• Fakty te swiadczq 
o korzystnym dla demokrat6w stosunku sil. Konsekwentne i swiadome
celu dzialanie z ich strony moglo udaremnic zamiary jeleniog6rskiej
reakcji.

Mimo calej tej prowokacji prawybory z 1 maja przyniosly demokra
tom wielki sukces. Zwlaszcza jesli chodzi o wybory elektor6w do prus
kiego Zgromadzenia Narodowego, junkierstwo ponioslo na .calym Sh1sku 
ci�zkq kl�sk�. Z 1200-1500 wlascicieli d6br rycerskich tylko jeden zostal 
wybrany elektorem, zaden zas nie uzyskal· mandatu poselskiego 4-0. W po
wiecie Jelenia G6ra dotkliwq porazk� poniesli nie tylko wlasciciele d6br 
rycerskich, ale i liberalna burzuazja. Wi�kszosc wyborc6w oddala swoje 
glosy na elektor6w demokratycznych 41• 0 nerwowosci feudalno-liberalnej 
reakcji, wywolanej wynikiem wybor6w, swiadczy propozycja wysuni�ta 
w liscie Rejencji Legnickiej do nadprezydenta Pindera, aby jakqkolwiek 
prob� proklamowania republiki w powiecie jeleniog6rskim stlumic w za
rodku przy uzyciu wojska 42. 

Na 5 maja wyznaczone zostalo wst�pne zebranie elektor6w powiatu, 
na kt6rym miano ustalic wytyczne post�powania przy wyborach posl6w 
w dniu 8 maja. Do zebrania tego nie doszlo, gdyz w tym samym dniu 
reakcja podj�la kolejnq akcj� wymierzonq przeciw demokratom. 5 maja, 
okolo godziny si6dmej rano, wkroczylo do J eleniej G6ry wojsko w sile 
750 zolnierzy i obsadzilo rynek. Zaalarmowano straz obywatelskq. Zol
nierze otoczyli dom Martina, kt6rego aresztowal landrat Stolberg-Werni
gerode. Jednoczesnie aresztowano stolarza Sachsa i Scholtza. 

W pismie Rejencji Legnickiej' do Ministerstwa Spraw Wewn�trznych 
z 8 lipca podano nast�pujqcq motywacj� tego nadzwyczajnego posu-

38 „Der Bote aus dem Riesengebirge", nr 19, 11 V 1848, s. 394.
39 AP Wroclaw, Akt

1
a dra M. Elsnera ... , k. 21, list Robego do landrata Stolberg-

-Wernigerode, 7 V 1848.

40 Por. S c h i 1 f e r t, op. cit., s. 115. 

41 Por. W a n d  e r, Unsere Gegenwart ... , s. 493. 

42 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 2, k. 170-171, list Rejencji Legnic

kiej do nadprezydenta prowincji slqskiej, 2 V 1848. 
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niE:;cia 43. Landrat jeleniog6rski mial siE:; obawiac „najgorszego" z uwagi 
na nasilenie walki klasowej w powiecie. Spowodowal aresztowania, aby 
nie dopuscic do wybuchu, gl6wnie zas dlatego, aby pozbawic miejskie 
,,klasy pracujqce" przyw6dc6w. Trzej aresztowani odegrali przeciez decy
dujqcq rolE:; w wypadkach z 20 marca, k·iedy to nie dopuszczono do umun
durowania rezerwist6w, a poza tym nie kryli siE:; ze swymi republikan
skimi przekonaniami i mieli wielu zwolennik6w wsr6d ludnosci pracu
jqcej. Ich dzialalnosc zrodzila obawy, ze istnieje silna partia republi
kanska i komun1istyczna. PrzytoC'zxme okolicZ!I1osci mialy swiadozyc o tym, 
ze trzej ar,esztowaini byli pTzyw6dcami sil rewolucyjno-demdk:ratycznych 
w powiecie jelendioig&rskim. Z ro'zkazu faindratia pr�ehiansportowailJO nie
zwlocznde aresztowainych do twiieTdzy w Klodzku. To bezpr.awne ipostE:;po
wainie sta:r1ala si� potem Rejencja usprawiedliwd.c o:lroHcznosciq, ze nrie 
dysponowano da:staitec:zmq ilosci� w101jska, aby pmeszlmdzic po:nownym 
pr6bom uwolnienia silq aresztowanych 44. 

Bylo niewqtpliwie sporo przesady w argumentacji wladz, wskazuje 
ona jednak, jak bardzo jeleniog6rskie klasy posiadajqce obawialy si� 
rewolucyjnej sily biedoty miejskiej. Obawy te nie byly pozbawione 
podstaw. I tym bowiem razem straz obywatelska jednego z okr�g6w 
zlozyba hron na zmak prortestu przeciw a['esztowa.niu wspomniainej 
1Jr6jkii. 

Wander nie zostal aresztowany wraz z Martinem, Scholtzem i Sachse. 
Co prawda, byl on szczeg6Inie znienawidzony przez feudalnq reakcj�, 
me <naTalZ'il si� jednak az tak ,baTdJzo J.dberalnej huTzuazji, jak tamci 
t'.I"zej. Nie bral jrak oni iczynne�o udzialu w wydarzeniach z. 20 marca 
i 28 ikwietnlia, a w.prost przeciWlil!ie, staral si� nawet oddzialywac 
uspokajajqoo. 

Magistrat J eleniej G6ry, przedstawiciel interes6w liberalnej reakcji, 
opublikowal w dniu 5 maja oswiadczenie, w kt6rym m. in. czytamy: 
„Nie brak tu knowan i wichrzen, kt6re majq zmarnowac owoce swiezo 
wywalczonego zwyci�stwa. I tu dziala pewna partia, kt6ra kazde osiqg
ni�cie okresla jako przejsciowe i wysuwa nowe zqdania". Wedlug 
oswiadczenia .t,rzem aresztowanym za·rzuca si� ,,prapag1owanie idei re
publikanskich oraz dzialalnosc zmierzajqcq do obalenia porzqdku publicz
nego i wyst�powania przeciwko konstytucyjnemu ustrojowi0

• Magistrat 
apelowal w koncu, by kazdy przyczynil si� do tego, zeby mozna bylo 

43 Tamze, k. 332-333, 339-340, sprawozdanie Rejencji Legnickiej dla ministra

spraw wewnE:;trzny,ch, 8 VII 1848; ,,Der Bote aus dem Riesengebirge", nr 18, 4 V 

1848, s. 376. 
44 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 2, k. 343, sprawozdanie Rejencji

Legnickiej dla ministra spraw wewn�trznych, 8 VII 1848. 
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„wreszcie cieszyc si� wielkimi zdobyczami, uzyskanymi przez narqd 
pruski" 45

. 

Oswiadczenie powyzsze stanowi dow6d, ze posiadajqce mieszczanstwo 
jeleniog6rskie, podobnie jak burzuazja w. calych Niemczech, po uzyskaniu 
pierwszych liberalnych koncesji uznalo rewolucj� za zakonczonq i z oba
wy przed ludern, przed robotnikami, rzemieslnikami, chlopami i demo
kratycznie nastawionym drobnomieszczanstwem zawarlo sojusz zaczepno
-odporny z reakcjq. Dowodzi ono r6wniez, ze ludnosc pracujqca J eleniej 
G6ry byla niezadowolona z dotychczasowych rezultat6w rewolucji i usi
lowala jq kontynuowac. 

Oceniajqc wypadki z dnia 5 maja nalezy pami�tac, iz dzialo si� to 
w okresie wybor6w, a trzej aresztowani wybrani zostali wczesniej elek
torami. Dlatego w pelni sluszne jest �6zniejsze stwierdzenie Scholtza, 
ze nigdzie indziej reakcja „nie wystqpila tak szybko i tak prowokacyj
nie, jak wlasnie w tym powiecie" 46

• 

Demokracja powiatu jeleniog6rskiego okazala si� jednak dostatecznie 
silna, aby przeforsowac w wyborach 8 maja swoich kandydat6w na 
posl6w i zast�pc6w. Mimo wszelkich wysilk6w przeciwnik6w uzyskali 
oni zdecydowanq wi�kszosc, a przesqdzila o tym postawa �lektor6w 
chlopskich. Zdaniem Wandera, ? sile partii demokratycznej zadecydowala 
postawa gmin wiejskich, wi�kszosc zas uzyskana przez demokratycznych 
kandydat6w wystawia powiatowi chlubne swiadectwo polityczne 47

• 

Tak bylo niewqtpliwie. Kampania wyborcza w Jeleniog6rskiem, 
pierwsza, do kt6rej uprawniona byla i w kt6rej uczestniczyla wi�kszosc 
m�zczyzn, okazala si� szkohi walki klasowej, przyczynila si� do wy
jasnienia postaw politycznych i wzrostu uswiadomienia politycznego. 
W szczeg6lnosci ludnosc wiejska opowiedziala si� w zdecydowanej wi�k
szosci za demokracjq, a w wypadku Schlöffela - za republikq. Duze za
slugi polozyl na tym polu Wander, kt6ry - jak zobaczymy - sam prze
szedl wtedy proces szybkiego dojrzewania politycznego. 

W swych rozwazaniach politycznych Wander zawsze staral si� 
uwzglE;dniac podstawowe tendencje rozwojowe splecz�twa. Oceniajqc 
europejskie ruchy narodowe i walk� klasowq w Niemczech wychodzil 
z zalozenia, ie „nadszedl obecnie czas, w kt6rym wsr6d narod6w obu
dzila si� swiadomosc narodowa i poczucie jednosci" 48• Z tych pozycji 
ocenial tez sprawy p o 1 s k q i w l o s k q. Oswiadczal, ze wszystkim 

45 „Schlesische Zeitung", nr 106, 7 V 1848, s. 1181-1182.
46 S c  h o 1 t z, op. cit., s. 5-6; por. ,,Schlesische Chronik", nr 43, 3 VI 1848,

s. 187.
47 Fr e i, op. cit., s. 42. ·
48 Wa nd e r, Unsere Gegenwart ... , s. 485-487. Kolejne cytaty zaczrerpni�te ·

zostaly r6wniez z tego artykulu. 
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narodom przysluguje prawo do samostanowienia i obowiqzkiem kazdego 
post�powego czlowieka jest popierani_e ruch6w narodowowyzwolenczych. 
W zwiqzku z tym wskazywal na fakt, ze ucisk narodowy hamuje nie 
tylko rozw6j narod6w' uciskanych, lecz r6wniez i uciskajqcych. ,,Wolnosc 
zadnego narodu nie jest pewna, jak dlugo nie ma wolnosci dla wszyst
kich''. 

Wander popieral walk� wyzwolenczq narodu polskiego. Gh;boko po
ruszyl go konflikt zbrojny i militarne zdlawienie polskiego ruchu wyzwo
lenczego w Wielkopolsce. ,,Bracia - Polacy i Niemcy padli w wielo
tygodniowej walce". Wander pü�tnowal przy tym niemieckq liberalnq 
burzuazj�, kt6ra zwalczala or�zem narody walczqce o swq niezaleznosc. 
Poprzednio czynili tak panujqcy. ,,Czyz kazdego, kto gl�boko i gorqco 
kocha sw6j nar6d, nie musi przenikac gl�boki b61, -gdy widzi, ze dqzqc 
samemu do jednosci i niezawislosci, z broniq w r�ku dlawi si� podobne 
dqzenia innych narodowosci na wschodzie i poludniu?" Wander zdawal 
sobie wtedy spraw�, ze tzw. liberalowie chcq ze wzgl�d6w klasowych 
wolnosci dla siebie i swych cel6w, usilujq natomiast zdlawic wolnosc 
innych. 

18 V 1848 r., w dmu otwarcia parlament.u fmnkf�croiego, odbylo si� 
w Cieplicach wazne zebranie polityczne. Z inicjatywy Wandera zgroma
dzila si� tarn wi�kszosc elektor6w powiatu w celu uzgodnienia linii po
st�powania posl6w i opracowania dla nich odpowiednich zalecen. · Na 
zebraniu obecny byl m. in. Elsner, kt6ry bezposrednio odebral instrukcje 
wyborc6w. Sehlöffel byl juz wtedy we Frankfurcie. W zwic1zku z opra
cowywaniem projektu adresu kierowaneigo do niego doszlo do zasad
niczej dyskusji. Liberalna reakcja usilowala z „jezuickq przebieglosciq" 
skr�powac Schlöffelowi r�ce przez umieszczenie zqdania, aby we Frank
furcie trzymal si� z dala od wszelkich tendencji republikanskich. Zda
niem autor6w projektu dqzenia republikanskie w kwestiach ustrojo
wych doprowadzic by mogly do powaznych tarc, a nawet do wojny 
domowej. Liberalowie poniesli kl<:sk�, gdyz ich projekt zostal odrzucony 
znaczmi wi�kszosciq glos6w. iPrzyczynil si� do tego w duzym stopniu 
Wander, kt6ry (podobnie jak wielu innych �6wc6w) stwierdzil, ze lud
nosc powiatu wybrala znacznq wi�kszosciq glos6w Schlöffela wlasnie 
z powodu jego republikanskich przekonan 49. Zebranie cieplickie zasluguje 
wlasnie dlatego na specjalnq uwag�, poniewaz demokratyczni elektorzy 
powiatu jeleniog6rskiego zaj�li na nim jednoznacznie republikanskie 
pozycje� 

49 Por. AP Wroclaw, Akta dra M. Elsnera ... , k. 34, list Wandera do Elsnera,

3 VI 1848; ,,Der Sprecher. Ein Blatt für Stadt und.Land", nr 6, 22 vrr 1848, s. l; 

,,Der Bote aus dem Riesengebirge", nr 21, 25 V 1848, s. 44()-441. 
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Na t0mawia;nym �ebra1niu przedstaw'iiono r6wmez pew.ren znamienny 
i unikalny projekt. Mianowicie zaproponowano, aby wyslac do Berlina 
na koszt powiatu zast�pc� posla Wandera, kt6ry mialby na mieJscu 
wspomagac radq Elsnera w kwestiach dotyczqcych powiatu jeleniog6r
skiego. Zebrani odrzucili zastrzezenia, iz koszt pi�cio- czy szesciomie
si�cznego pobytu Wandera w Berlinie bylby dla powiatu zbytnim cif;
zarem. R6wniez obiekcje wysuwane przez samego zainteresowanego, iz 
mogq powstac trudnosci z uzyskaniem przez niego ur lopu i uregulo
waniem sprawy zast�pstwa w szkole, nie przekonaly zgromadzonych 50• 

Wyniki zebrania i przedstawione tarn projekty, jak r6wniez protest 
zebranych przeciw powrotowi do kraju pruskiego nast�pcy tronu spot
kaly si� z ostrym sprzeciwem feudalnej i liberalnej reakcji. Dzika na
gonka, jakc:1 rozp�tano, skierowana byla gl6wnie przeciw Wanderowi, 
kt6rego oskarzono o zorganizowanie tajnego zebrania. Aby podburzyc 
przeciwko niemu i jego przyjaciolom ludnosc pracujc:1cc:1, rozpowszech
niano pogloski, jakoby na wspomnianym zebraniu uchwalono opodatko
wanie mieszkanc6w powiatu. Kolportowano tez pogloski o rzekomym za
stqpieniu Elsnera przez Wandera bc:1dz o powierzeniu temu ostatniemu 
funkcji sprawozdawcy poselskiego. W oswiadczeniu prasowym Wander 
odrzucil te oszczerstwa, przytaczajqc argumentacj� projektodawc6w, ze 
w wielu sprawach dotyczqcych interes6w powiatu obecnosc w Berlinie 
zast�pcy posla bylaby bardzo pozyteczna 51• Projekt byl wi�c wyrazem. 
zaufania przedstawicieli demokratycznie myslqcej cz�sci ludnosci powiatu 
do fachowych wiadomosci i politycznej odwagi Wandera, a jednoczesnie 
przejawem wiary, iz Wander u boku Elsnera moze w Zgromadzeniu Na
rodowym przyczynic si� wydatnie do poprawy jej sytuacji ekonomicznej 
i spolecznej. 

Oswiadczenie Wandera dalo jego wrogom nowy pow6d do atak6w. 
Usilowano go m. in. skompromitowac przez wysuni�cie zarzutu, jakoby 
to on byl sprawcc:i aresztowania Scholtza. Ale sam Scholtz zdementowal 
te plotki 52• Mimo nieustajqcej nagonki 2 czerwca ü4bylo si� kolejne 
zebranie, tym razem elektor6w z Jeleniej G6ry. 0 jego przebiegu nie 
nam nie wiadomo. Wander mimo natarczywych nalegan i prowokacyj
nych pytan zachowal w tej sprawie calkowite milczenie 53. 

Walka polemiczna prowadzona w tym czasie wskazuje, ze reakcja 
przeszla do ofensywy, a prowadzona przez nic:1 propaganda zdobywala 
coraz wi�ksze wplywy. Na ten okres przypada tez ostateczne przejscie 

50 „Der Bote aus dem Riesengebirge", nr 21, 25 V 1848, s. 440-441.
51 Tamze, nr 22, 31 V 1848, s. 462, nr 23, 8 VI 1848, s. 486.
52 Tamze, nr 28, 11 VII 1848, s. 608. 

s3 Tamze, nr 25, 21 VI 1848, i ost. numery. 
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wplywowego pisma „Bote aus dem Riesengebirge" do obozu reakcji 54
• 

Wander stwierdzal, iz nowym elementem w zyciu politycznym jest fakt 
istnienia reakcji. ,,Spaceruje ona sobie teraz po ulicach, wyziera z oczu 
i okien, bije brawo w teatrach, robi plany na przyszlosc i wkupuje 

si� do wszystkich gazet: choc tak wierzc:1ca, zaprzecza juz. temu, ze 
18 i 19 marca miala miejsce rewolucja i nazywa jc:1 zbiegowiskiem ga
wiedzi" 55

• W liscie do Elsnera pisal Wander, ze jesli chodzi o Jelenic} 
Gor�, to reakcja ma juz zwyci�stwo w kieszeni. Optymistyczniej ocenial 
sytuacj� polityczrni na wsi, gdzie - jak si� wyrazil - widac wi�cej 
rozsc:1dku 56

• Opinia ta pokrywa si� z ocenc:1 zawartc:1, w p6zniejszej kores
pondencji z Wroclawia, jaka ukazala si� na lamach „Neue Rheinische 
Zeitung". Czytamy w niej m. in., ze szczeg6lnie na wsi slc:1skiej rozwija 
Sli� silnia swiadomosc poli. ty'C'zna, k:t6ra opada 'Il!a dc:1zeniaich mas wp�dzi 
do grobu zar6wno feudalne, jak i „urz�dniczo-policyjne oraz burzuazyjne 
porzc:1dki" 57

• 

Na uwag� zasluguje i to, ze Wander nie ogranicza si� do stwierdzenia 
faktu usadowienia si� reakcji na mocnych pozycjach, lecz r6wniez wy
jasnia przyczyny tego faktu. Wskazuje tu na liberalnc:1 burzuazj�, kt6ra 
spelnila rol� ,,zaprz�gu przy triumfalnym rydwanie reakcji". Za drugq 
przyczyn� uznaje ograniczenie si� do zerwania „chwastu''. jedynie 
z wierzchu, a pozostawienie „korzeni" 58

• Slusznosc tego rozpoznania 
umacniala si� w Wanderze z miesic:1ca na miesiqc coraz bardziej. 

W omawianym okresie Wander rozwinc:1l ozywionq dzialalnosc zmie
rzajqcq do uwolni�nia Scholtza, Martina i Sachsego. Staral si� przy 
tym wyzyskac swoje stanowisko zast�pcy posla. Z jego korespondencji 
z Elsnerem wynika, ze dostarczyl mu nie tylko potrzebnych argument6w 
i dokument6w, ale wr�cz zmusil go do wystc:1pienia w Zgromadzeniu Na
rodowym w sprawie Scholtza 59

• Martin i 1Sachse zostali zwolnieni z aresz
tu juz 3 czerwca. 

54 Tygodnik, zalozony w 1812 r. W 1847 r. osiqgnql naklad 5500 egzemplarzy. 
W 1849 r. ukazywal si� dwa razy w tygodniu. 

55 W a n  d e r, Unsere Gegenwart ... , s. 489. 
56 AP Wroclaw, Akta dra M. Elsnera ... , k. 34, list Wandera do Elsnera, 3 VI 1848.
57 „Neue Rheinische Zeitung", 17 VI 1848; por. W. Sc h midt, Wilhelm Wolff 

als Redakteur der „Neuen Rheinischen Z�itung" 1848/49 (Zeitschrift für Geschichts
wissenschaft, 1964, z. 6, s. 604-605). 

58 W a n  d e r, Unsere Gegenwart ... , s. 489-490. 
59 Interpelacja w tej sprawie, zgloszon_a przez Elsnera w dniu 3 czerwca, oma

wiana byla na 10 posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego. Czytajqc odpowiedz 
Elsnera na oswiadczenie ministra sprawiedliwosci odnosi si� wrazenie, ze Elsner 
nie wzic=il sobie tak bardzo do serca tej sprawy, jak by sobie tego z zasadniczych 
wzgl�d6w zyczyl Wander. Por. St�nographische Berichte über die Verhandlungen 
der zur Vereinbarung der preußischen Staats-Verfassung berufenen Versammlung, 
Berlin 1848, s. 92-93, 106-107. Zob. tez AP, Wroclaw, Akta dra M. Elsnera ... , k. 35-
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Pod koniec maja demokraci skoncentrowali swojq uwag� na sprawie 
wydawania wlasnego pisma. Planowano to juz od konca kwietnia, a roz
w6j sytuacji uczynil wreszcie z tego rzecz nie cierpiqcq zwloki. Od czasu 
przejscia „Bote aus dem Riesengebirge" do obozu liberalnej reakcji 
demokraci pozostali bez organu prasowego i. nie mieli prawie zadnej 
mozliwosci oddzialywania na opini� publicznq w _sensie demokratycz
nym, jak i publicystycznego zwalczania reakcji. iPonadto szereg abonen
t6w zrezygnowalo z prenumeraty wroclawskich igazet demokratycznych„ 
natomiast przybylo abonentow prasy reakcyjnej 60• 

Jak nieodzownie potrzebny byl demokratom wlasny organ prasowy „ 
przekonali si� oni z koncem maja. Gdy 22 tego miesiqca ogloszono ocze
kiwany z takq tE:sknotq projekt konstytucji, odrzucili go nie tylko de
mokraci, lecz nawet konstytucjonalisci. Przyznawal on eo prawda bur
zuazji znaczne prawa w zakresie wsp6ldecydowania w rzqdach, ale lu
dowi nie dawal niczego 61• Elsner zwr6cil si� wtedy do W andera z prosbq
o dosta�czeane mu (kilku rezolucjii, w kt6rych 'ludJnosc wdlejska po:wiait6w 
J elenia G6ra i Swierzawa odrzucalaby projekt. Wander nie byl w stanie 
21adoscuczynic tej prosbie, gdyz ludnosc wiejska nie mogla tak szybko 
zorientowac siE: w antydemokratycznym charakterze projektu konsty
tucji, demokraci zas nie mieli srodk6w umozliwiajqcych przeprowadzenie 
kampanii uswiadamiajqcej 62. Do obalenia projektu potrzebna byla akcja 
masowa, nieliczne podpisy pod paru rezolucjami nie mialyby zadnego 
znaczenia. 

17 VI 1848 r. uka21al siE: wreszcie pierwszy numer „Der Sprecher"
> 

tygodnika demokrat6w powiatu jeleniog6rskiego 63. Wydawcq pisma byl 
wlasciciel drukarni w J eleniej G6rze, M. Rosenthal, umiarkowany demo
krata. Do grona wsp6lpracownik6w zaliczali siE: przede wszystkim Wan
der, malarz Elsner, dr John i nauczyciel Conrad. •WiE:kszosc artyk.ul6w 
ukazywala siE: pod pseudonimem. Poczqtkowo dominowala w pismie 
tendencja do ,,"zdemokratyzowanej" monarchii, stoJ?niowo zacz�ly jednak 
przewazac akcenty zdecydowanie demokratyczne. \Ale proces ten przy
pada na okres p6zniejszy, nie obj�ty juz. tematykq niniejszej pracy. 

37; ,,Der Bote aus dem Riesengebirge", nr 24, 15 VI 1848, s. 502; ,,Neue Rheinische 

Zeitung", nr 8, 8 VI 1848. 
60 AP Wroclaw, Akta dra M. Elsnera ... , k. 130, list E. A. Kudrassa do Elsnera„

8 VII 1848. 
61 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 2, k. 249-250, sprawozdanie Re

jencji Legnickiej dla ministra spraw wewn�trznych, 27 V 1848; por. ,,Schlesische 

Chronik", nr 41, 26 V 1848. 
62 AP Wroclaw, Akta dra M. Elsnera ... , k. 36, list Wandera do Elsnera, 3 VI 

1848. 
63 „Der Sprecher". Ein Biatt für S\adt und Land. Ein Wochenblatt. Herausge

ber: M. Rosenthal,. Buchdruckereibesitzer. Pismo to ukazywalo si� jeszcze w 1850 r. 
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DER KAMPF DER DEMOKRATEN DES KREISES JELENIA GÖRA UM DIE 

WEITERFtlHRUNG DER· REVOLUTION VON APRIL - JUNI 1848 

Nach dem 20. März begann die zweite Etappe der Revolution. Sie reichte bis 
Ende Juni. In dieser Zeit erreichte der Klassenkampf im Kreis Jelenia G6ra eine 
neue Stufe. Die Demokraten, besonders die revolutionären Demokraten erweiterten 
dabei ihren Einfluß. 

Die Demokraten errangen bei den Urwahlen am 1. Mai einen großen Erfolg. 
Die demokratisch gesinnte Bevölkerung des Kreises brachte den Gutsbesitzern 
und der liberalen Bourgeoisie eine empfindliche Niederlage bei. Sie entsandten 
den Republikaner K. F. W. Sehlöffel in die Frankfurter und den Demokraten Mo
ritz Elsner in die Berliner Nat,ionalversammlung. Karl Friedrich \:Vilhelm Wander 
wurde als Stellvertreter Elsners gewählt. 

Die Liegnitzer Regierung, unterstützt von den Feudalen und der Hirschberger 
liberaler1 Bourgeoisie, verhaftete die Führer des städtischen Proleta..:-iats, um so 
den Einfluß der Demokratie mit Gewalt zu brechen. Mit der Verhaftung der 
Führer der revolutionären Demokratie gewannen die verräterischen Liberalen an 
Einfluß. Sichtbarer A�sdruck dafür war, daß der „Bote aus· dem Riesengebirge" 
in das Lager der Kontrrevolution überging. 

Die Demokraten entfalteten trotz Reaktion und Terror auf den verschiedensten 
Gebieten eine große politische Aktivität. Am 17. Juni erschien die erste Nummer 
des „Sprechers". Von nun ab verfügte die Demokratie des Kreises über ein eige
nes Presseorgan. 




