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Sytuacja spoãeczna i polityczna
na terenie ziemi sãawieęskiej
w latach 1845–1850
(w tym wydarzenia darãowskie
22 lipca 1848 roku)
JÓZEF LINDMAJER* (Sãupsk)

Z powodu powtarzajĈcego sič w Prusach od okoão 1842–1843 roku spadku plonów i postčpujĈcej droİyzny podstawowych rolnych surowców konsumpcyjnych (gãównie zboİowych i ziemniaków) oraz spekulacyjnego wzrostu cen chleba, takİe w prowincji pomorskiej – zwãaszcza
w miesiĈcach jesienno-zimowych – pojawiaãa sič niepewnoĤþ wĤród rosnĈcej liczby biedniackich zbiorowisk, przede wszystkim miejskich. Narastaãy obawy zwiĈzane z utrzymaniem dotychczasowego poziomu i warunków codziennego İycia, rodzĈce coraz bardziej agresywnie wyraİane
dĈİenia do zahamowania takich negatywnych tendencji.
W 1844 roku w prowincji pomorskiej odnotowano bardzo niekorzystne
warunki pogodowe, których wynikiem byãa niska wydajnoĤþ zbiorów podstawowych pãodów rolnych. įniwa wypadãy jeszcze nie najgorzej w powiatach przymorza, z lepszymi glebami – takİe w póãnocnym regionie powiatu
sãawieęskiego. W powiatach sĈsiadujĈcych z powiatem sãawieęskim od
poãudnia w obawie przed brakiem ziarna siewnego zaczčto je skupowaþ
(np. w Gdaęsku) na przeãomie 1844/1845 roku. Jesieę 1844 roku byãa
wczesna i ãagodna, nadeszãa jednak mroĮna i Ĥnieİna zima. Marniaãy
niewielkie rezerwy ziemniaków podatnych na zepsucie. Zgromadzono
tylko nieznaczne zapasy paszowe, dlatego spadaãa mlecznoĤþ krów i droİaão masão. Regres w hodowli zaczĈã sič pogãčbiaþ w kolejnych miesiĈcach, gdy nie byão juİ czym karmiþ zwierzĈt. StĈd spadek cen bydãa rogaBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*

Adres: ul. 3 Maja 35/10, 76-200 Sãupsk.
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tego i rzeĮnego, a takİe koni. Zaznaczaãy sič braki podstawowego opaãu,
poniewaİ deszcze spowodowaãy zalanie torfowisk, które do póĮnej jesieni
1844 roku nie byãy eksploatowane1.
Od stycznia 1845 roku ustawicznie rosãy ceny zbóİ. Pomimo fatalnej
pogody i de facto zamkničcia sezonu İeglugowego na Baãtyku do Darãowa
zawijaãy statki z İytem i pszenicĈ, pochodzĈce z portów obszaru Niemieckiego ZwiĈzku Celnego2 ï w styczniu przyjčto ich siedem3. Import wzrastaã, poniewaİ bieİĈca podaİ byãa stale zagroİona, a perspektywa poprawy
zaopatrzenia sič oddalaãa. Po stopnieniu Ĥniegu nastaãa deszczowa wiosna
uniemoİliwiajĈca racjonalne i o czasie prowadzone prace polowe. Siew zbóİ
jarych i sadzenie ziemniaków w rejencji koszalięskiej jeszcze na poczĈtku
czerwca nie wszčdzie zakoęczono. Co gorsza, zalegajĈca woda zniszczyãa
w znacznym stopniu zasiewy ozime (zboİa, rzepak), które trzeba byão
zaoraþ. W maju 1845 roku do portu w Darãowie przybyão 57 statków
(dwukrotnie wičcej niİ do Koãobrzegu i Ustki), w czerwcu – 84. Przez te
trzy porty przywieziono ãĈcznie w maju i czerwcu: 8,8 tys. szefli pszenicy,
64,6 tys. szefli İyta, 4,9 tys. szefli jčczmienia, ponad 2 tys. szefli owsa,
450 szefli ziemniaków, 1,2 tys. szefli grochu i wyki4.
Zãych İniw i zbiorów okopowych w 1845 roku doĤwiadczyãy wszystkie
pičþ wschodnich powiatów rejencji koszalięskiej, w tym sãawieęski.
O narastajĈcym w tym regionie zuboİeniu i groĮbie klčski gãodu rzĈd
pruski zostaã poinformowany przez wãadze prowincji pomorskiej w Szczecinie oraz rejencji na przeãomie listopada i grudnia. Ministerialna komisja opracowaãa plan zaradczy i metody paęstwowej pomocy materialnej.
Brano pod uwagč tylko analizy potrzeb na poziomie poszczególnych powiatów. Przyznane bezzwrotne dotacje miaãy byþ dzielone wedãug potrzeb
konkretnych wiejskich zwiĈzków komunalnych oraz miast. Odrzucano
indywidualne zabiegi wãaĤcicieli ziemskich o wsparcie finansowe, by nie
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

1 Allgemeines Pommersches Volksblatt (dalej: Allg. Pomm. Volksblatt) 1844. Beilage zu
Nr 99, vom 11. Dezember; tamİe, 1845. Beilage zu Nr 5 vom 15. Januar; tamİe, Beilage
zu Nr 12 vom 8. Februar; tamİe, Beilage zu Nr 90 vom 8. November.
2 Niemiecki ZwiĈzek Celny zostaã utworzony 1 stycznia 1834 roku z inicjatywy Prus.
W 1836 roku liczyã 25 mln ludnoĤci, tj. 5/6 mieszkaęców paęstw ZwiĈzku Niemieckiego
powoãanego z dniem 8 czerwca 1815 roku pod przewodnictwem Austrii; liczyã w 1815 roku 38,
w 1817 roku 41 paęstw. W. Czaplięski, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec, Wrocãaw–
Warszawa–Kraków 1990 (wyd. 2), s. 443–444, 451.
3 Allg. Pomm. Volksblatt 1845. Beilage zu Nr 15. Januar 1845. Uİyto zapisu: „aus andern vaterländischen Hafenorten”.
4 Obliczenie na podstawie: tamİe, Beilage zu Nr 47 vom 11. Juni; tamİe, Beilage zu
Nr 57 vom 16. Juli. Szefel to dawna pruska jednostka pojemnoĤci ciaã sypkich. Liczyãa
54,7 litra. I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badaę nad historiĈ XIX i XX wieku
(wyd. 2), Warszawa 2003, s. 51.
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stwarzaþ precedensów i nie dawaþ podstaw do mnoİenia sič takich wniosków5. Juİ 12 stycznia 1846 roku sejmik powiatu sãawieęskiego rozpatrywaã doniesienia i meldunki o stanie zapasów zboİowych z ostatnich
zbiorów. Oszacowywano je pod kĈtem wielkoĤci potrzeb codziennej konsumpcji i przewidywanego deficytu ziarna siewnego6.
Najwičksze skutki (skumulowane) kilkuletniego nieurodzaju w Prusach daãy sič odczuþ juİ jesieniĈ 1846 roku, zapowiadajĈc trudne do
przewidzenia warunki İycia zimĈ i na przednówku 1847 roku. Na fatalnĈ
pogodč niszczĈcĈ plony naãoİyãa sič takİe plaga stonki ziemniaczanej,
wówczas w caãej Europie7.
PróbujĈc walczyþ z galopujĈcĈ droİyznĈ, Regionalne Towarzystwo
Ekonomiczne dla powiatów sãupskiego, miasteckiego i sãawieęskiego
30 marca 1847 roku ustalião górne ceny na zboİe ze zbiorów roku poprzedniego w wysokoĤci 10–12 talarów za winspel (w zaleİnoĤci od jakoĤci ziarna), czyli po 2,7–3,3 feniga8 za litr9. Takie ceny pozostaãy w sferze
intencji, bo na przykãad w Sãupsku jeszcze w kwietniu tegoİ roku szefel
İyta kosztowaã 3 talary i 10 srebrnych groszy, tj. po 22 fenigi za litr(!)10;
w Sãawnie i Darãowie zapewne niewiele mniej. Droİyzna na niespotykanym
dotĈd poziomie utrwalaãa sič od kilku miesičcy. Juİ bowiem na przeãomie
1846/1847 roku 3-funtowy (1,5 kg) chleb kosztowaã w Sãupsku 24 fenigi11.
Ten katastrofalny wzrost cen miaã teİ pewien zwiĈzek z trwajĈcym wówczas wykupem zboİa przez obcych spekulantów i hurtowników (nawet
z Gdaęska) i jego eksportem, równieİ przez Darãowo, w tych przejmujĈco
gãodowych miesiĈcach przednówka 1847 roku. Na przykãad w marcu
z rejencji koszalięskiej drogĈ morskĈ wywieziono 4,7 tys. szefli pszenicy,
1,4 tys. szefli İyta, blisko 6 tys. szefli owsa, prawie 3,5 tys. szefli jčczmienia i tysiĈc szefli grochu12. Trwaãa zatem pogãčbiajĈca sič pauperyzacja
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

5 Archiwum Paęstwowe w Szczecinie (dalej: AP Szcz.), Zespóã: Naczelne Prezydium
Prowincji Pomorskiej (dalej: NPPP), Nr 4918, Berlin den 15. Dec. 1845.
6 „Schlawer Kreisblatt” (dalej: Sch. K.) 1846, Nr 2.
7 B. Engelmann, Prusy. Kraj nieograniczonych moİliwoĤci, Poznaę 1984, s. 325.
8 Po przeliczeniu talarów i srebrnych groszy: 1 talar to 30 srebrnych groszy; 1 srebrny
grosz to 12 fenigów; 1 talar to 360 fenigów. I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badaę…, s. 94–95.
9 C. Zaddach, Zur Geschichte des Regierungsbezirks Cöslin in den Jahren 1847 und
1848, Monatsblätter 1911, 12, s. 2 i n. Winspel – pruska jednostka miary pojemnoĤci ciaã
sypkich (1817–1872) równa 1319 litrom. I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badaę…, s. 52–53. Obliczenia wãasne.
10 Ostpommersche Heimat. Beilage der „Zeitung für Ostpommern” (dalej: Ostp. Heimat) 1935, Nr 3. Przeliczenia wãasne z uwzglčdnieniem, İe szefel to 55 litrów.
11 Tamİe.
12 Allg. Pomm. Volksblatt 1847, Beilage zu Nr 29. Ile wywieziono w maju, zob. tamİe,
Nr 47, s. 188 (Handel mit Getreide und Victualien wird von Spekulanten betrieben).
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nie tylko wyrobników, robotników dniówkowych, którzy w miastach rejencji powičkszali szeregi bezrobotnych, ale i uczniów, czeladników,
a nawet mistrzów rzemieĤlniczych (spoza branİ spoİywczych). Rady
miejskie zdominowane przez najbogatsze mieszczaęstwo znalazãy sič
wrčcz pod presjĈ nčdznego losu coraz wičkszej liczby swoich mieszkaęców13. Z funduszy kas miejskich, liczĈc na wsparcie wãadz paęstwowych,
wydzielano kwoty zapomogowe, kupujĈc i rozdzielajĈc İywnoĤþ najbardziej potrzebujĈcym: wielodzietnym rodzinom, dzieciom w wieku szkolnym. Mnoİyãy sič przykãady dziaãalnoĤci charytatywnej w postaci tworzenia lokalnych organizacji kwestujĈcych na rzecz pomocy biednym,
przeznaczajĈcym pieniĈdze na zakup chleba bĈdĮ zboİa na jego wypiek,
grochu, opaãu dla doraĮnie funkcjonujĈcych punktów doİywiania (Armenspeisungs-Anstalt)14. Od stycznia 1847 roku w Darãowie biednych,
ale zdolnych do pracy mieszkaęców magistrat zaczĈã zatrudniaþ w lesie
miejskim przy wytyczaniu dróg dojazdowych i kopaniu rowów odwadniajĈcych (Radungs- und Grabenarbeiten)15.
W sãawieęskiej gazecie powiatowej („Schlawer Kreisblatt”) w marcu
i kwietniu 1847 roku landratura zamieszczaãa apele i zalecenia Krajowego Kolegium Ekonomicznego w Berlinie (Landes-Oekonomie-Collegium),
aby – broniĈc sič przed moİliwym wzrostem niedostatku İywnoĤciowego
w najdotkliwszym okresie przedİniwnym – stosowaþ zastčpcze Įródãa
wyİywienia, mičdzy innymi uprawiaþ szybko rosnĈce roĤliny rzepakowe
(Rapspflanzen)16, a takİe rzepč majowĈ (Mairüben) i bagiennĈ (Moorüben),
rzepč zwykãĈ i pastewnĈ czy kalarepč17.
Z powodu powszechniejĈcych oznak biedy i niedostatku materialnego
na przednówku 1847 roku, decyzjĈ króla z 17 kwietnia, odwoãano w regionie darãowsko-sãawieęskim coroczne þwiczenia konnej landwery, a manewry piechoty (chodzi o garnizon w Darãowie) zawieszono do jesieni. Ich
przeprowadzenie uzaleİniono od pomyĤlnych İniw18. Byãy one wyraĮnie –
jak sič wydaje – lepsze niİ w poprzednich dwóch–trzech latach, chociaİ
warunki pogodowe teİ byãy maão sprzyjajĈce, jednak w nieco ãagodniejszym stopniu i punktowo. W trakcie prac İniwnych pod koniec lipca 1847
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
13 Np. u progu zimy 1846–1847 roku w Sãupsku bez pracy byão blisko 500 gãów rodzin
i samotnych mčİczyzn. Ostp. Heimat 1935, Nr 3.
14 Doniesienia na ten temat z kilkunastu miast rejencji koszalięskiej. Por. Allg. Pomm.
Volksblatt 1847. Beilage zu Nr 4.
15 Tamİe, Beilage zu Nr 11.
16 Sch. K. 1847, Nr 21. Byþ moİe po to, by uzyskaþ olej jadalny (masão teİ bardzo zdroİaão) i makuchy na paszč(?).
17 Tamİe, Nr 12.
18 Tamİe, Nr 17.
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roku zbiory zboİa ozimego w rejencji koszalięskiej okreĤlano jako dobre.
Z optymizmem oczekiwano zbiorów ziemniaków. Zapowiadaãa sič jednak
niska wydajnoĤþ zbóİ jarych (wynik lipcowej suszy), gãównie İyta zajmujĈcego najwičkszĈ powierzchnič uprawnĈ i stanowiĈcego podstawč konsumpcji codziennej19.
Z analizy lat ubiegãych wyciĈgničto wnioski. Nawet przy zmniejszonym teraz – wedãug przewidywaę – niebezpieczeęstwie kryzysu İywnoĤciowego wzrosãy rezerwy zboİowe z importu tworzone w poprzednich
miesiĈcach, i to w takim rozmiarze, İe juİ w koęcowej fazie İniw we
wschodnich powiatach rejencji koszalięskiej pozbywano sič czčĤci zmagazynowanych zapasów. Oto przykãad to potwierdzajĈcy. W pierwszej poãowie sierpnia 1847 roku w Darãówku wystawiono na sprzedaİ hurtowĈ
i detalicznĈ po 800 szefli İyta rosyjskiego20.
Wskutek fatalnych zbiorów w 1846 roku i cičİkiej kolejnej zimy
(1846/1847) sytuacja ekonomiczno-İywnoĤciowa w Prusach na przednówku 1847 roku zapowiadaãa sič szczególnie niepokojĈco, wrčcz katastrofalnie, co teİ miaão miejsce.
Na przykãadzie notowaę w Sãawnie i Darãowie widaþ (Ryc. 1)21, jak systematycznie, od okoão poãowy 1846 roku, wzrastaãy ceny İyta (i w zwiĈzku
z tym chleba), chociaİ jeszcze nie drastycznie. Ceny gwaãtownie wzrosãy
tylko raz na przednówku, w miesiĈcach pierwszej poãowy 1847 roku (utrzymywaãy sič do nowych İniw).
Od poczĈtku 1846 roku w obu miastach rosãy teİ ceny ziemniaków
(Ryc. 2). Stanowiãy one znacznĈ czčĤþ codziennego podstawowego jadãospisu najbiedniejszych warstw wyrobników miejskich i rolników najemnych na wsi bez wãasnej ziemi. Tendencje te ujawniãy sič ponownie na
przeãomie 1847/1848 roku (Ryc. 2). Powrót do cen za ziemniaki na poziomie na przykãad z 1844 roku nastĈpiã dopiero od okoão poãowy 1850 roku.
Zapewne z powodu powtarzajĈcej sič spekulacyjnej droİyzny, najczčĤciej
ziemniaków, mogão dojĤþ w Darãowie i Sãawnie do otwartych niepokojów
i czynnych wystĈpieę (tumultów ulicznych; por. niİej), nieokreĤlonych
w swym wymiarze i charakterze, niewywoãujĈcych jednak, jak moİna
przypuszczaþ, drastycznych siãowych reakcji miejscowych wãadz administracyjnych bĈdĮ porzĈdkowych (wliczajĈc wojsko).
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

Allg. Pomm. Volksblatt 1847. Beilage zu Nr 64.
Sch. K. 1847, Nr 32. Byão to po okoão 4400 litrów – ãĈcznie okoão 8800 litrów, czyli
okoão 8000 kg (8 ton).
21 ĭródão danych, na podstawie których sporzĈdzono wszystkie ryciny (wykresy) –
„Schlawer Kreisblatt” 1843, Nr 10, 14, 19, 23, 28, 32, 36; 1844, Nr 1, 6, 10, 14, 19, 23, 28,
32, 36, 41, 45; 1845, Nr 2, 6, 14, 19, 23, 28, 32, 36, 41, 45, 49; 1846, Nr 2, 6, 10, 15, 19, 23,
28, 32, 36, 41, 49; 1847, Nr 2, 6, 13, 15, 18, 19, 24, 28, 32, 41, 45, 49; 1848, Nr 2, 7, 15, 20,
19
20
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Pszenica jako towar konsumpcyjny wówczas nie miaãa jeszcze istotnego znaczenia. Jej podaİ byãa niewielka, bowiem w powiecie sãawieęskim
obsiewano niĈ (ogóãem liczĈc) niewielki areaã polowy, takİe na niwach
miejskich. Ponadto mĈka pszenna nie byãa powszechnie stosowanym
skãadnikiem podstawowych gatunków pieczywa, co najwyİej spoİywanych
przez nielicznych mieszkaęców z zamoİniejszych rodzin. Fluktuacja cen
za pszenicč (Ryc. 3) byãa podobna (1844–1850) do tendencji charakterystycznych dla İyta.
Analogiczny ruch cen jak za İyto i pszenicč w Darãowie i Sãawnie dotyczyã targowiskowych ofert sprzedaİy jčczmienia. Ceny jčczmienia wzrosãy
zwãaszcza w pierwszej poãowie 1847 roku i czčĤciowo na przeãomie
1847/1848 roku (Ryc. 4), uderzajĈc gãównie staãych odbiorców z nielicznego sektora producentów piwa lub gorzaãki.
Znacznie wyraĮniejsze potrzeby wykazywaã rynek konsumentów owsa.
To zboİe stanowião na przykãad waİny skãadnik codziennych posiãków
wičkszej liczby ubogich mieszkaęców miast i wsi. Byã teİ (przy bardziej
zrównowaİonym rynku) karmĈ dla zwierzĈt hodowlanych, przede wszystkim koni. Wzrost cen za owies nie wykazywaã teİ duİych anomalii (Ryc. 5);
przypominaã (uogólniajĈc) tendencjč cechujĈcĈ rynek oferujĈcy sprzedaİ
İyta, pszenicy i jčczmienia. W Sãawnie ceny owsa byãy czčsto, choþ krótkotrwale, wyİsze niİ w Darãowie, przykãadowo wiosnĈ 1845 roku, póĮnĈ
jesieniĈ i zimĈ 1845–1846 roku, kilkakrotnie, lecz wyraĮnie wiosnĈ 1847
roku i na przeãomie lat 1847 i 1848 (Ryc. 5).
RosnĈce napičcia spoãeczne w wielu czčĤciach Prus, wynikajĈce z niedostatku İywnoĤci i droİyzny, w okresie przed wybuchem rewolucji marcowej
1848 roku w Berlinie, zostaãy spotčgowane narastajĈcym rozczarowaniem
spowodowanym permanentnym niedotrzymywaniem (wrčcz zãamaniem)
przez króla Fryderyka Wilhelma III (1797–1840) i jego nastčpcč Fryderyka Wilhelma IV (1840–1861) obietnicy nadania Prusom konstytucji
(sičgajĈcej jeszcze 1813 i 1815 roku)22. Do wzrostu takich nastrojów przyczynião sič wrčcz represyjne postčpowanie wãadz paęstwowych na róİnych
szczeblach (zaostrzenie cenzury, aktywnoĤþ policyjna), przestraszonych
radykalnymi tonami opozycyjnej opinii publicznej İĈdajĈcej poãĈczenia
wolnoĤci gospodarczej z moİliwoĤciĈ prowadzenia nieskrčpowanej aktywnoĤci politycznej. Drogi paęstwa i spoãeczeęstwa w monarchii pruskiej coraz bardziej zaczčãy sič oddalaþ. W tych niestabilnych warunkach
rozszerzaãa sič nieznana dotĈd skãonnoĤþ do buntu i politycznych napičþ
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

22 Mičdzy innymi w zarzĈdzeniu królewskim z 22 maja 1815 roku zawarte zostaão zobowiĈzanie utworzenia ogólnokrajowej reprezentacji stanowej. Jej celem miaão byþ „[…] doradzanie we wszystkich sprawach dotyczĈcych praw osobistych obywateli i ich wãasnoĤci ãĈcznie
z wyznaczaniem podatków”. W. Czaplięski, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec…, s. 444.

84



Józef Lindmajer

X

G

3G

!

+

,"

* #

, $9

S$9=7

3

+ *!

"



Sytuacja spoãeczna i polityczna na terenie ziemi sãawieęskiej w latach 1845–1850

"
+ *!
3
S$9=7
* # , $9
,"
+
!
G
X

85

86

Józef Lindmajer

wĤród rozgoryczonych i coraz biedniejszych mieszkaęców nie tylko duİych miast, ale i maãomiasteczkowych regionów paęstwa, wsi, takİe
wschodnich powiatów prowincji pomorskiej. I tu zaczčãy przenikaþ idee
liberalno-demokratyczne z zapisami o potrzebie przebudowy niekonstytucyjnej, wciĈİ neoabsolutystycznej monarchii pruskiej.
Po zwycičskim zakoęczeniu wojennych zmagaę antynapoleoęskich
i kongresie wiedeęskim (1815 rok) w Prusach przewaİyãy wyraĮne neoabsolutystyczne tendencje. Uwstecznieniu ulegãy ustrojowe i prawnopubliczne stosunki wewnčtrzne, czego wyrazem byãa ustawa rzĈdowa
z 1 lipca 1823 roku. ZapoczĈtkowaãa ona – liczĈc od 1824 roku – powoãywanie pseudosamorzĈdowych gremiów stanowych na szczeblu kaİdej
z oĤmiu prowincji wschodnich tego paęstwa (na 10 ogóãem), w tym sejmiku prowincji pomorskiej. Od 1825 roku pojawiãy sič dwa prowincjonalne
sejmiki komunalne dla tego regionu administracyjnego23.
Sejm prowincjonalny Pomorza obradowaã zawsze w Szczecinie. W chwili
inauguracji liczyã 49 przedstawicieli (deputowanych), w tym 16 z kurii
stanu miejskiego, 25 ze stanu pierwszego (wielkiej wãasnoĤci ziemskiej)
i 8 ze stanu trzeciego (chãopskiego – chãopów posesjonatów)24.
W obawie przed dalszĈ destabilizacjĈ paęstwa, celem zapobieİenia
moİliwej oddolnej rewolucji spoãeczno-politycznej, król pruski 3 lutego
1847 roku ogãosiã patent, zapowiadajĈc mičdzy innymi zwoãanie Zjednoczonego Sejmu Krajowego, jeszcze o strukturze stanowej (vereinigter
Landtag)25. Uwaİa sič to za pewnego rodzaju ustčpstwo (raczej pozorne)
wobec liberaãów. Mimo to w wielu miejscach kraju rozlegaãy sič gãosy
i ujawniãy przejawy niezadowolenia wĤród najbardziej konserwatywnych
krčgów w szeregach feudalnej wãasnoĤci rolnej aktywizujĈcej sič w politycznej negacji co do jakichkolwiek zmian w paęstwie, w stosunkach spoãecznych i wãasnoĤciowych na wsi pruskiej (pomorskiej). Najbardziej
radykalnĈ postawč przyjĈã hrabia Ernst von Schwerin, przywódca wpãywowej grupy konstytucyjnej w prowincji pomorskiej. Naleİaã do niej teİ
hrabia Puttkamer z powiatu sãawieęskiego26. WieĤci o przygotowaniach
i otwarciu 11 kwietnia stanowego Landtagu szybko rozprzestrzeniaãy sič
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
23 M. Wehrmann, Geschichte von Pommern, Zweiter Band, Gotha 1906, s. 266–267;
A. Wielopolski, Ustrój polityczny Pomorza Zachodniego w XIX wieku, Poznaę 1965, s. 65–67.
Sejmiki prowincjonalne istniaãy formalnie do 1872 roku.
24 Jahrbuch der Provinz Pommern für das Jahr 1828, Stettin 1831, s. 215; V. Hoyer,
Territorial-Geschichte und statistische Beschreibung des Cösliner Regierungsbezirks, Cöslin
1868, s. 196.
25 J. Krasuski, Historia Niemiec, Wrocãaw–Warszawa–Kraków 2004 (wyd. 2), s. 196;
W. Czaplięski, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec…, s. 465.
26 J. Jasięski, Niemiecka problematyka polityczna i narodowa, [w:] Historia Pomorza,
G. Labuda (red.), t. III: 1815–1850, cz. 2, Poznaę 1996, s. 41.

Sytuacja spoãeczna i polityczna na terenie ziemi sãawieęskiej w latach 1845–1850

87

takİe w odlegãych regionach. Sãawieęski drukarz i wydawca gazety powiatowej juİ 19 kwietnia 1847 roku oferowaã w sprzedaİy tekst mowy
tronowej króla na inauguracjč obrad sejmu27.
Pozorowane i spóĮnione zabiegi króla i kamaryli dworskiej w Berlinie,
zmagajĈcych sič z coraz silniejszĈ antyreformacyjnĈ frakcjĈ junkierskich
„jastrzčbi”, zbiegãy sič z rosnĈcĈ w kraju reakcjĈ biedoty miejskiej i wiejskiej. Daãa ona o sobie znaþ równieİ w najodleglejszych zakĈtkach prowincji pomorskiej (İyjĈcej w coraz wičkszej niepewnoĤci jak caãa pruska
monarchia), odizolowanych dotĈd od jakiegokolwiek zaplecza inspirujĈcych nowych prĈdów liberalno-demokratycznych. įeby je pobudziþ, takİe
tutaj brakowaão tylko nowej fazy kryzysu ekonomicznego. Pojawiã sič on
we wzmoİonej postaci wãaĤnie wiosnĈ 1847 roku, a wywoãany (po raz
ostatni w Europie) byã kolejnĈ klčskĈ nieurodzaju w roku poprzednim,
gãodem i regresem w wytwórczoĤci rzemieĤlniczej28.
WyraĮne niepokoje pojawiãy sič 15 kwietnia 1847 roku w Sãupsku.
Szybko przerodziãy sič w wičksze ekscesy i rabunki uliczne spowodowane
droİyznĈ zboİa (İyta). Interweniowaão wojsko tamtejszego garnizonu.
W Ustce robotnicy portowi zatrzymali wypãywajĈcy z portu statek zaãadowany zboİem29. Przez Sãawno, w koęcu kwietnia, przeszedã oddziaã
kawalerii z Karlina (z dwiema armatami) wysãany do Lčborka celem
stãumienia zaburzeę trwajĈcych tam od 21 dnia tego miesiĈca30. Mieszkaęcy Sãawna 28 kwietnia widzieli huzarów ze Sãupska (z macierzystego
puãku dla stacjonujĈcego tu szwadronu) wyznaczonych do likwidacji burzliwych rozruchów biedoty w Koszalinie. Zostaãy one stãumione dopiero po
wzmocnieniu interweniujĈcego wojska nowymi posiãkami z Karlina, groİĈcymi uİyciem ognia armatniego31. W poskromieniu koszalięskiej „rewolucji kartoflanej” wzičão udziaã 30 huzarów ze Sãawna32. Z lakonicznej
adnotacji moİna sič dowiedzieþ o wystĈpieniach ulicznych w tym mieĤcie,
spowodowanych droİyznĈ i narastajĈcymi niedostatkami İywnoĤciowymi,
takİe w tym samym czasie. Zrodziãy sič one spontanicznie w wyniku pogãoski, İe próbuje sič wywieĮþ z tutejszych magazynów do Ustki zboİe
i ziemniaki celem przeãadunku na oczekujĈcy w porcie statek angielski33;
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

Sch. K. 1847, Nr 17.
H. Schulze, Niemcy. Nowa historia, Kraków 1999, s. 73.
29 J. WiĤniewski, Wiosna Ludów na Pomorzu Zachodnim, [w:] Szkice z dziejów Pomorza, t. III: Pomorze na progu dziejów najnowszych, Warszawa 1961.
30 C. Zaddach, Zur Geschichte…, s. 23.
31 Z. GrčĮlikowski, Miasto w schyãkowym okresie feudalizmu i narastania stosunków
kapitalistycznych (1807–1850), [w:] Dzieje Koszalina, B. Drewniak, H. Lesięski (red.),
Poznaę 1967, s. 196.
32 J. Jasięski, Wiosna Ludów, [w:] Historia Pomorza…, t. III, cz. 2, s. 275.
33 Ostp. Heimat 1935, Nr 3.
27
28
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byþ moİe ten sam, który usiãowali unieruchomiþ usteccy dokerzy (por.
wyİej). GroĮbie anarchizacji Sãawna wiosnĈ 1847 roku miaã zapobiec naprčdce powoãany obywatelski zwiĈzek na rzecz bezpieczeęstwa (Bürgersicherheitsverein), przeorganizowany w uzbrojonĈ milicjč miejskĈ zãoİonĈ
z trzech kompanii o sile 165 ludzi34. Ta mobilizacja w obronie wãasnoĤci
bogatszego mieszczaęstwa nie uchroniãa jednak ubogich mieszkaęców na
przednówku 1847 roku przed wzrostem paskarskich cen chleba i ziemniaków w wielu regionach. Skargi i doniesienia o tym stanie rzeczy nadchodziãy takİe ze Sãawna. W miastach rejencji koszalięskiej, zwãaszcza
w maju 1847 roku, potčgowaãy sič „woãania o pomoc”. Szczególnie trudna
sytuacja materialna i İywnoĤciowa byãa w sĈsiadujĈcym powiecie miasteckim, regionie „notorycznie” biednym (co wiemy na przykãadzie z 1846
roku; por. wyİej), gdzie pod sankcjĈ zabroniono pčdzenia wódki ze zboİa
i ziemniaków35. Waİnym zadaniem staãa sič ochrona magazynów i spichlerzy, zwãaszcza w miastach niegarnizonowych. W Darãowie w maju
i czerwcu 1847 roku miejskich zapasów zboİa byão juİ niewiele. Jeden
z lepiej zapeãnionych spichlerzy prywatnych znajdowaã sič pod Ĥcisãym
nadzorem utworzonej tu takİe milicji miejskiej36.
Niepokoje spoãeczne w wielu rejonach Prus w latach 1845–1846 i zimĈ z 1846 na 1847 rok wywoãane byãy droİyznĈ i gãodem, co wybiórczo
wykazaãem na przykãadzie rejencji koszalięskiej i osobno udokumentowaãem zestawionymi danymi dla Darãowa i Sãawna (por. Ryc. 1–5). Takie
wydarzenia przyspieszyãy narastanie politycznej presji coraz liczniejszych i aktywniejszych mieszczaęsko-inteligenckich Ĥrodowisk liberalno-demokratycznych, zwãaszcza w duİych miastach na zachód od Odry.
W prowincji pomorskiej, gãównie we wschodniej jej czčĤci, zdominowanej
przez gospodarkč wielkorolnĈ oraz drobnotowarowĈ wytwórczoĤþ maãych
miast, kojarzonĈ z uksztaãtowanym skrajnie konserwatywnym sojuszem
interesów ziemskiej wãasnoĤci junkierskiej z bogatym po uwãaszczeniu
chãopstwem, nowe siãy spoãeczno-polityczne, mieszczaęsko-liberalne byãy
Ĥladowe. Ich oİywienie na tym terenie okazaão sič w miesiĈcach prób zasadniczej przebudowy monarchii pruskiej w 1848 roku krótkotrwaãe
i epizodyczne, sygnowane odwaİnĈ dziaãalnoĤciĈ, to prawda, jedynie pojedynczych ludzi.
W obawie przed wybuchem w Prusach politycznej rewolucji oddolnej,
pod wpãywem kryzysu finansowego paęstwa wymagajĈcego nieustannej moBBBBBBBBBBBBBBBBBB

A. Stoebbe, Chronik der Stadtgemeinde Schlawe i. Pom., Schlawe 1898, s. 104.
H. Dombrowski, Soziale Verhältnisse und Einrichtungen in alter und neuer Zeit,
[w:] Der Kreis Rummelsburg, Rummelsburg 1938, s. 499–501.
36 AP Szcz. NPPP, Nr 3768: Cöslin den 12ten Juni 1847. Pismo rejencji do naczelnego
prezydenta prowincji.
34
35
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dernizacji, przebudowy i unowoczeĤnienia, monarcha pruski zgodziã sič na
zwoãanie sejmu (por. wyİej). Zanim 11 kwietnia 1847 roku rozpoczĈã obrady
Zjednoczony Sejm Krajowy37, staão sič oczywiste, İe bčdzie to instytucja fasadowa, bez charakteru konstytuanty, niemal klasyczny wzór przedstawicielstwa feudalno-stanowego. Jego kompetencje byãy ograniczone, dziaãania
niemrawe i wyraĮnie na przekór istotnym dla paęstwa projektom króla
i jego gabinetu w sferze gospodarczej (nie widzĈc, na przykãad potrzeby
finansowania z poİyczek wewnčtrznych budowy kolei wschodniej)38. Nawet
w tym zakresie sejm nie chciaã niczego promowaþ i wspieraþ, a juİ tym bardziej nie myĤlaã o jakichkolwiek zmianach ustrojowo-prawnych naruszajĈcych dominujĈcĈ pozycjč oraz atrybuty posiadania i wãadzy wielkich
agrariuszy w wewnčtrznym İyciu politycznym paęstwa „bankrutujĈcego
absolutyzmu”. W Prusach roku 1847 musiaãy zatem pogãčbiaþ sič konflikty
mičdzy siãami zachowawczymi broniĈcymi swojej supremacji a rosnĈcymi
w siãč miejskimi Ĥrodowiskami burİuazyjno-liberalnymi39.
Konfrontacjč politycznĈ w Prusach na poczĈtku 1848 roku przyspieszyãy wydarzenia mičdzynarodowe: rewolucja lutowa w Paryİu i marcowa
w Wiedniu, a w Ĥlad za nimi w Berlinie. Rewolucja berlięska wybuchãa
18 marca 1848 roku, dajĈc poczĈtek pruskiej WioĤnie Ludów. Pod jej naciskiem stanowy sejm pruski, zanim przeszedã do roli „widma przeszãoĤci”,
opracowaã zarys zmian ustroju paęstwowego i otrzymaã od króla zapewnienie o wdroİeniu procedury powoãania do İycia rzeczywistego sejmu
ustawodawczego40. Berlięska krwawa rewolucja marcowa (18–19 marca)
odbiãa sič sãabym echem na Pomorzu Zachodnim, chociaİ wieĤci o niej,
w róİnej formie, przenikaãy do najodleglejszych jego zakĈtków. Sãawieęski wydawca (m.in. urzčdowej gazety powiatowej) J.C.E. Dietlein juİ
28 marca miaã w ofercie drukowany tekst z opisem wydarzeę w Berlinie41.
W ciĈgu nastčpnych tygodni w Prusach zaczĈã rodziþ sič nowy porzĈdek polityczny. Rewolucja marcowa oznaczaãa definitywnie przezwycičBBBBBBBBBBBBBBBBBB
37 Skãadaã sič z reprezentantów oĤmiu sejmików wschodnich prowincji Prus. A. Wielopolski, Ustrój polityczny…, s. 80. Królewska mowa tronowa z 11 kwietnia (na otwarciu
Landtagu) byãa w Sãawnie juİ 19 dnia tamtego miesiĈca do nabycia w formie drukowanej
u miejscowego drukarza.
38 Tamİe. Zapewne dotyczyão to zarówno kolei poãudniowo-wschodniej od Frankfurtu
nad OdrĈ do GdaęskaïKrólewca (przez KrzyİïPiãčïBydgoszcz), jak i tzw. kolei póãnocno-wschodniej od Stargardu (kolej dotarãa tu w 1843 roku) do Gdaęska (przez BiaãogardïKoszalin–SãawnoïSãupsk).
39 Tamİe; S. Salmonowicz, Prusy. Dzieje paęstwa i spoãeczeęstwa, Poznaę 1987, s. 378;
J. Jasięski, Niemiecka problematyka…, s. 41.
40 A. Wielopolski, Ustrój polityczny…, s. 80. W Berlinie pierwszy wiec polityczny odbyã
sič 13 marca. W. Czaplięski, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec…, s. 474.
41 Sch. K. 1848, Nr 14 i 16.
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İenie feudalnego neoabsolutyzmu. Juİ pod wpãywem pierwszych tragicznych starþ na ulicach Berlina król Fryderyk Wilhelm IV 18 marca 1848
roku wydaã patent o sprawie przyspieszonego ponownego zwoãania Zjednoczonego Sejmu Pruskiego z 1847 roku42. Byã to ostatni stanowy sejm,
naznaczony pičtnem doraĮnoĤci, który zebraã sič 2 kwietnia 1848 roku.
Kilka dni póĮniej, przed rozwiĈzaniem sič, zapadão postanowienie o powoãaniu Zgromadzenia Narodowego w wyniku wyborów powszechnych, równych,
tajnych, lecz dwustopniowych (poĤrednich). Ordynacja zostaãa ogãoszona
przez monarchč 8 kwietnia. Nowe Zgromadzenie w drodze „porozumienia
z KoronĈ” miaão uchwaliþ konstytucjč43.
WieĤci o rewolucji berlięskiej oraz zapowiedĮ powszechnych wyborów
do Zgromadzenia Narodowego spowodowaãy uaktywnienie sič takİe pruskiej prowincji w walce politycznej. Z datĈ 6 kwietnia 1848 roku ukazaã
sič edykt rzĈdu o swobodzie zrzeszania sič i zgromadzeę44. Najwičkszym
oĤrodkiem liberalno-lewicowego oİywienia na wschodzie prowincji pomorskiej staã sič Sãupsk, silnie oddziaãujĈcy na sĈsiednie powiaty. Tutaj,
w kwietniu 1848 roku, powstaã demokratyczny ZwiĈzek Ludowy
(Volksverein) wydajĈcy wãasnĈ gazetč „Pommersche Volksboten”45. Byãa
to druga (po szczecięskiej) pod wzglčdem znaczenia organizacja radykalnego ruchu demokratycznego w prowincji pomorskiej46. ZwiĈzkowi przewodzili dwaj mãodzi przedstawiciele Ĥwiatãej inteligencji: lekarz Ludwik
Bauer, chirurg powiatowy w Sãawnie (redaktor gazety) i Lothar Bucher,
sãupski asesor sĈdowy47. Gazeta ZwiĈzku Ludowego i pisma programowo-agitacyjne byãy kolportowane na obszarze okrčgu wyborczego obejmujĈcego powiaty: sãupski, lčborski, bytowski, miastecki i sãawieęski48.
W kwietniu, na fali przygotowaę do wyborów, w prowincji pomorskiej
rozszerzaã sič ruch skierowany przeciwko dotychczasowym podatkom.
Odmawiali ich pãacenia dniówkarze rolni i komornicy, mičdzy innymi
w powiecie sãawieęskim49. Nie moİna wykluczyþ, İe byã to rezultat odBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Por. tekst w Extra Blatt zur Allgemeinen Preussischen Zeitung, Berlin den 18. März
1848. Inserowany: AP Szcz., NPPP, Nr 3765.
43 S. Salmonowicz, Prusy…, s. 379; J. WiĤniewski, Wiosna Ludów…, s. 158; A. Wielopolski, Ustrój polityczny…, s. 80.
44 J. WĈsicki, ZwiĈzek Niemiecki i Druga Rzesza Niemiecka 1848–1914, Poznaę 1989,
s. 89.
45 J. Lindmajer, W epoce kapitalistycznej industrializacji (1807–1918), [w:] Historia
Sãupska, S. Gierszewski (red.), Poznaę 1981, s. 310–311.
46 WiodĈcy staã sič szczecięski Volksverein zaãoİony 19 kwietnia 1848 roku. W. Stčpięski, Stowarzyszenia liberalne i demokratyczne w Szczecinie w 1848 i na poczĈtku 1849 r.
(cz. I), Materiaãy Zachodniopomorskie 33: 275–276.
47 J. Lindmajer, W epoce…, s. 310–311.
48 J. WiĤniewski, Wiosna Ludów…, s. 158; J. Lindmajer, W epoce…, s. 311.
49 J. Jasięski, Wiosna Ludów…, s. 280.
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dziaãywania Sãupskiego ZwiĈzku Ludowego, zwãaszcza Ludwika Bauera.
Tenİe wykorzystywaã zapewne swoje kierownicze stanowisko w powiatowej sãuİbie zdrowia i bez problemów jeĮdziã po wsiach50, bardziej jako
dziennikarz-wydawca i agitator polityczny, zaniedbujĈc swoje podstawowe obowiĈzki zawodowe.
Prawybory (elektorów) odbyãy sič 1 maja 1848 roku, a tydzieę póĮniej
wybory posãów do Pruskiego Zgromadzenia Narodowego. Na 500 uprawnionych do gãosowania prawyborców przypadaã jeden elektor, który ukoęczyã 30 lat. Wyãonione w okrčgu wyborczym kolegium elektorów wybieraão posãów i ich zastčpców. PrawyborcĈ mógã byþ kaİdy obywatel paęstwa
pruskiego pãci mčskiej, który ukoęczyã 25. rok İycia, posiadaã peãnič praw
publicznych i przynajmniej od 6 miesičcy mieszkaã w okrčgu wyborczym.
Zniesiono cenzus majĈtkowy, ale pozbawiono prawa gãosu sãuİbč folwarcznĈ i osoby utrzymujĈce sič ze Ĥrodków publicznych (z zasiãku)51.
W czterech miastach powiatu sãawieęskiego wybrano 23 elektorów:
15 to przedstawiciele mieszczan-rolników i rzemieĤlników, pičciu spoĤród
inteligencji („naukowo wyksztaãconych”), urzčdników, oficerów, duchownych i nauczycieli oraz trzech z grupy kupcy, karczmarze, rentierzy.
W obwodach wiejskich wybrano ãĈcznie 99 elektorów, z których 51 to
chãopi (wãaĤciciele gospodarstw róİnej wielkoĤci) i dzierİawcy gruntów,
42 to dniówkowi robotnicy rolni i wiejscy rzemieĤlnicy, pičciu zaliczano
do inteligencji administracyjno-urzčdniczej, a zaledwie jeden to wãaĤciciel
ziemski52. Zgodnie z rozdziaãem mandatów poselskich, proporcjonalnie do
liczby ludnoĤci, powiat sãawieęski otrzymaã dwa miejsca w Zgromadzeniu
Narodowym53 liczĈcym 402 posãów54. WičkszoĤþ elektorów w powiecie
sãawieęskim poparãa kandydatów demokratycznych. Posãami wybrani
zostali: drobny rolnik (wãaĤciciel gospodarstwa zagrodniczego) z Karwic
i kasjer z Darãowa, Bliesener; ich zastčpcami byli nauczyciel wiejski
z Krčgu i robotnik dniówkowy ze Sãonowic55.
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

J. WiĤniewski, Wiosna Ludów…, s. 154.
A. Wielopolski, Ustrój polityczny…, s. 81–82; M. Wawrykowa, Dzieje Niemiec 1789–
1871, Warszawa 1980, s. 316.
52 Podliczenia wedãug A. Wielopolski, Ustrój polityczny…, s. 143 (tabela prawyborów
do Pruskiego Zgromadzenia Narodowego 1 V 1848 rok: A. Für Berlin).
53 Jeden mandat przypadaã na pierwsze okoão 30 tys. mieszkaęców i kolejny na kaİde
40 tys. Dwóch posãów wybieraã teİ powiat sãupski, po jednym lčborski, miastecki i bytowski.
W przypadku powiatu sãawieęskiego od tej generalnej zasady repartycji miejsc poselskich
poczyniono pewne odstčpstwo, bowiem powiat liczyã 62,5 tys. mieszkaęców. Tamİe, s. 81, 139;
J. Lindmajer, Bytów w okresie przemian ustrojowo-prawnych i spoãeczno-gospodarczych
Prus (1815–1918), [w:] Historia Bytowa, Z. Szultka (red.), Bytów 1998, s. 160, przypis 15.
54 M. Wawrykowa, Dzieje Niemiec…, s. 330.
55 A. Wielopolski, Ustrój polityczny…, s. 139. Landrat sãawieęski von Kleist uznaã posãa z Darãowa za czãowieka uczciwego o utrwalonym charakterze i umiarkowanych poglĈ50
51
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JednoczeĤnie z wyborami wstčpnymi do Pruskiego Zgromadzenia Narodowego 1 maja 1848 roku odbyãy sič w Prusach wybory do Niemieckiego Zgromadzenia Narodowego (nazywanego Zjednoczeniowym lub Frankfurckim). Dziaãaão ono zaledwie od 18 maja 1848 do 18 czerwca 1849 roku.
W tym parlamencie zasiadali posãowie reprezentujĈcy paęstwa ZwiĈzku
Niemieckiego – z Prus byão ich 20356. Przez pewien czas (do wrzeĤnia–
paĮdziernika 1848 roku) praca Pruskiego Zgromadzenia Narodowego
pozostawaãa w cieniu tego, co dziaão sič we Frankfurcie nad Menem.
Otwarcie obrad Pruskiego Zgromadzenia Narodowego (Nationalversammlung) nastĈpião 22 maja 1848 roku. Pierwszy impet rewolucji zostaã
zneutralizowany. Stare siãy cofnčãy sič, ale wnet zaczčãy szukaþ nowych
sposobów i metod przeciwdziaãania niebezpiecznym dla nich zamierzeniom liberalnej wičkszoĤci Zgromadzenia, zmierzajĈcych w kierunku
zmian aktualnych stosunków spoãecznych, zniwelowania nierównoĤci
podatkowych i ugruntowywania zdobytej wolnoĤci politycznej, które miaãy sič znaleĮþ w przygotowywanej konstytucji. SwojĈ determinacjč i siãč
oddziaãywania (podszyte strachem) ujawniã na Pomorzu „parlament junkierski” (por. niİej). Konserwatywne w wičkszoĤci i zachowawcze okazaão
sič w prowincji maãomiasteczkowe drobnomieszczaęstwo, ulegajĈce takİe
naciskowi junkrów. Zacofana mentalnie i ĤwiatopoglĈdowo wieĤ, zwãaszcza posiadajĈce chãopstwo, systematycznie przechodziãa na sãuİbč wzrastajĈcej kontrrewolucji. W tych przeãomowych miesiĈcach od poãowy 1848
roku ksztaãtowaão sič konserwatywno-monarchistyczne oblicze chãopskiej
wsi powiatu sãawieęskiego, bčdĈce jej „wizytówkĈ” przez wiele nastčpnych dziesičcioleci, co najmniej do 1918 roku.
Rewolucja w Prusach byãa przede wszystkim wydarzeniem miejskim.
Niepokoje wiejskie miaãy charakter wybitnie lokalny. W wičkszoĤci wieĤ,
szczególnie w prowincjach na wschód od âaby/Odry, popieraãa koronč. Na
Pomorzu przywiĈzanie do panowania Hohenzollernów byão najwičksze.
Tu konserwatywna (lojalna) opozycja wiejska zaczčãa sič najwczeĤniej
organizowaþ w ruch masowy.
WyraĮna mobilizacja pomorskiego junkierstwa zaznaczyãa sič latem
1848 roku, co miaão potwierdzenie w dokonaniach i postawach jego reprezentantów z powiatu sãawieęskiego. Majčtna szlachta rodowa byãa
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

dach (tamİe, s. 141–142). Z rejencji koszalięskiej wybrano 13 posãów, z caãej prowincji 30
(tamİe, s. 82), a w rzeczywistoĤci byão ich 31 (tamİe, zestawienie, s. 138–140).
56 Faktyczna liczba wszystkich posãów – 585. Jeden poseã przypadaã na 50 tys. mieszkaęców. J. WĈsicki, ZwiĈzek Niemiecki…, s. 102. Tamİe o genezie tego parlamentu, strukturze zawodowej posãów, politycznej mozaice, zadaniach, przebiegu obrad nad projektem
konstytucji Niemiec aİ do jego siãowego rozwiĈzania (s. 93–96, 99, 102–109, 113, 117,
225–227).
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zaniepokojona projektami Pruskiego Zgromadzenia Narodowego, dotyczĈcymi dalszego uwãaszczenia gospodarstw chãopskich, zniesienia pozostaãych przejawów feudalnej zwierzchnoĤci dworu nad wsiĈ i – co najgorsze
– opodatkowania wãasnoĤci szlacheckiej. W lipcu 1848 roku w majĈtku
Barnowiec (pow. miastecki), naleİĈcym do Henryka von Puttkamera,
grupa skrajnie konserwatywnych junkrów, a wĤród nich mãody Otto von
Bismarck57, zainicjowaãa i podãoİyãa podwaliny ZwiĈzku Obrony Interesów Wielkiej WãasnoĤci i Dobrobytu Wszystkich Klas Narodu58. Naleİy
przypuszczaþ, İe w gronie zaãoİycieli tego pomorskiego „parlamentu junkierskiego”59 znajdowaã sič reprezentant posiadaczy dóbr rycerskich
z powiatu sãawieęskiego (hr. v. Puttkamer). ZwiĈzek ten juİ w koęcu
lipca miaã swojĈ centralč organizacyjnĈ w Berlinie (Central Verein),
z wyodrčbnionym Ĥcisãym komitetem (Central Comite), który opracowaã
statuty programowe60. W Szczecinie doszão do utworzenia struktur
ZwiĈzku na obszar prowincji pomorskiej (pod przewodem Hansa Hugo
von Kleista-Retzowa z pow. biaãogardzkiego). W dniach 18–19 sierpnia
w Berlinie miaão miejsce zgromadzenie kilkuset posiadaczy ziemskich
spod szyldu tego ZwiĈzku61. Braã w nim udziaã delegat spoĤród ówczesnej
skrajnej prawicy szlacheckiej elity powiatu sãawieęskiego. Wnet po szczecięskiej mobilizacji, a przed zjazdem w Berlinie, 15 sierpnia 1848 roku
w Sãawnie powoãano powiatowy ZwiĈzek Posiadaczy Ziemskich (Verein
von Grundbesitzern) celem „obrony interesów wãaĤcicieli ziemskich i wspierania dobrobytu wszystkich klas narodowych”. Zaakceptowane zostaãy
dokumenty programowe przygotowane przez Komitet Centralny ZwiĈzku
29 lipca. Delegatem na obrady w Berlinie wybrano von Belowa ze Stawisk (koão Postomina), zapewne przewodniczĈcego pičcioosobowego zarzĈdu sãawieęskiego ZwiĈzku Posiadaczy Ziemskich. Czterema pozostaãymi byli: von Kamecke z Kczewa, von Derenthall z Postomina, burmistrz
Sãawna (C. Block) i oberİysta Schübner, w którego lokalu odbyão sič zebranie62.
Na liĤcie zaãoİycieli tego ZwiĈzku widniejĈ nazwiska 26 osób. Nie
liczĈc czãonków ZarzĈdu, byli to wyãĈcznie posiadacze dóbr ziemskich,
mičdzy innymi z: Redencina i Zaleskich (v. Belowowie), įegocina i WarBBBBBBBBBBBBBBBBBB
57 O. v. Bismarck (ur. 1815 roku) byã zičciem wãaĤciciela Barnowca. Od 1862 roku
premier Prus, a od 1871 roku takİe kanclerz II Rzeszy.
58 J. WiĤniewski, Wiosna Ludów…, s. 165–166.
59 Ch. Graf von Krockow, Bismarck. Biografia, Warszawa 1998, s. 41.
60 Beilage zu Nr 35 des Sch. K. 1848.
61 J. WiĤniewski, Wiosna Ludów…, s. 166; J. WĈsicki, ZwiĈzek Niemiecki…, s. 141.
62 Beilage zu Nr 35 des Sch. K. 1848. Delegatem i przewodniczĈcym mógã byþ teİ inny
von Below – wãaĤciciel Gãčbocka(?).
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cina (v. Blumenthal), Kwasowa (v. Michaelis), Boİenic i Kosierzewa
(v. Bonin), Tychowa i Niemicy (v. Kleist), KrĈgu (v. Podewils), Zãakowa
(v. Puttkamer), Bzowa (v. Böhn), Noskowa, hrabina v. Krockow z Dobrzčcina63. W swoistej proklamacji do mieszkaęców powiatu ZwiĈzek postawiã
sobie za zadanie „utrzymanie dotychczasowych stosunków prawnych
w zakresie posiadania ziemi, które sĈ w najwyİszym stopniu zagroİone
przez nowe projekty agrarne […], zwãaszcza przez […] ustawč o podatku
gruntowym i przewidujĈcĈ umorzenie rent [tj. chãopskich rent gruntowych – J.L.]”64.
Od czasu obrad Pruskiego Zgromadzenia Narodowego nastĈpião oİywienie polityczne równieİ na wschodzie prowincji pomorskiej, którego
rozsadnikiem byã – rodzĈcy sič na doniesieniach z Berlina – ruch demokratyczny z regionalnym centrum w Sãupsku. Nasuwa sič pytanie o to,
czy odnotowane w Darãowie i Sãawnie „niepokoje”65 stanowiãy potwierdzenie takich tendencji, İe miaãy rodowód polityczny. Raczej wĈtpliwe.
Powiatowe i garnizonowe Sãawno, z silnĈ i mobilnĈ milicjĈ mieszczaęskĈ,
byão wyczekujĈce i bardziej zachowawczo wierne tronowi, oãtarzowi oraz
pruskim tradycjom ustrojowym aniİeli kupieckie i portowe Darãowo kontaktujĈce sič ze Ĥwiatem zewnčtrznego, gospodarczego, a nawet politycznego liberalizmu.
SzukajĈc zatem konkretu dla dopracowania adekwatnej odpowiedzi,
natrafiamy na opis wydarzeę, do których doszão 22 lipca 1848 roku na
przystani portowej w Darãówku. Wywoãane zostaãy przez darãowskich
robotników przeãadunkowych. Ich przebieg zrelacjonowaã niemal na „gorĈco” burmistrz Darãowa Johann Schilke66. Na statek norweski miaão byþ
zaãadowane zboİe zakontraktowane za poĤrednictwem darãowskiego radcy
handlowego Hemptenmachera u kilku okolicznych wãaĤcicieli ziemskich.
Przeciwko temu czynnie zaprotestowaão okoão 30 robotników portowych
z miasta. Na polecenie burmistrza interweniowaãa straİ obywatelska,
doszão do rčkoczynów, jeden kupiec i dwaj robotnicy zostali ranni. W poBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Tamİe.
Tamİe. W Sãupsku powstaã ZwiĈzek Obrony WãasnoĤci, skupiajĈcy okolicznych ziemian i bogatych mieszczan. J. Lindmajer, W epoce…, s. 312.
65 J. Jasięski, Wiosna Ludów…, s. 318.
66 Podpisywaã sič jako „kierujĈcy magistratem” (der Magistratsdirigent). Dwa pierwsze zapisy (niemal identyczne) sporzĈdziã o póãnocy z 22 na 23 lipca, adresujĈc do urzčdu
rejencyjnego i nadprezydenta prowincji. Archiwum Paęstwowe w Koszalinie (dalej:
AP Kosz.), Zespóã: Regierungsbezirk Köslin (dalej: Reg. K.), Abteilung I (dalej: Abt. I),
Nr 2880, f. 151–153v.; AP Szcz., NPPP, Nr 3766: Ruegenwalde, 22ten July 1848; Johann
Ernst Ferdinand Schilke byã burmistrzem Darãowa w latach 1846–1858. Por. A. Stoebbe,
Chronik…, s. 300.
63
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gotowiu oczekiwaã oddziaã z darãowskiego garnizonu landwery. WičkszoĤþ
wozów ze zboİem wycofano sprzed pomostu przeãadunkowego do magazynu Hemptenmachera, czekajĈc na stãumienie buntu (Ausstand), co
nastĈpião w godzinach wieczornych. Pomimo uspokojenia w nocy w Darãowie i w porcie wystawiono straİe bezpieczeęstwa (Sicherheitswache),
wzmocnione bateriĈ nadbrzeİnĈ67.
Darãowo nie doĤwiadczyão dotĈd – ani w caãym 1848 roku – İadnych
wyraĮnych niepokojów publicznych. Idee rewolucyjno-spoãeczne czy dĈİenia do przemian ustrojowych zagubiãy sič w przewaİajĈcej tu raczej
obojčtnoĤci68. Z jakich to wičc przyczyn „portowcy” z Darãowa gwaãtownie
sprzeciwili sič wywozowi zboİa, groİĈc uszkodzeniem, a nawet zatopieniem norweskiego statku(?). Zapasy i dobre İniwa, które sič rozpoczčãy,
gwarantowaãy dostatek İywnoĤci. Zatem to nie obawa przed powtórzeniem sič spekulacyjnego wzrostu cen na zboİa i chleb popchnčãa robotników do sprzeciwu i oporu. Magistrat wszczĈã dochodzenie i juİ 24 lipca
wskazaã na „nielubiane osoby” spoĤród obywateli miasta jako inicjatorów
protestu, „awanturników” i „wichrzycieli”. Byli to przede wszystkim
mistrz budowy statków Zielke i pracownik darãowskiego gãównego Urzčdu Celnego (Hauptzoll-Amts-Diener) Raschke, których zaliczono do grona
„podİegaczy” (Aufwiegler)69. To oni mieli rozpowszechniaþ „faãszywĈ pogãoskč” o tym, İe zboİe bčdzie dostarczone Duęczykom. To oni przypominali o obowiĈzujĈcym rzĈdowym zakazie wywoİenia zboİa statkami poza
granice paęstwa. SwojĈ determinacjč inicjatorzy wystĈpieę i robotnicy
prawdopodobnie uzasadniali patriotycznym przekonaniem, İe „muszĈ
pomagaþ swemu królowi i nie posyãaþ zboİa wrogowi”. Czyniono to z tym
wičkszĈ pewnoĤciĈ, poniewaİ wiedziano, İe kapitan norweskiego statku
musiaã wczeĤniej z tych samych powodów uciekaþ z Koãobrzegu i Ustki,
co – zdaniem burmistrza – teİ byão nieprawdĈ70. Z zapisów sprawozdawczych burmistrza dotyczĈcych jednodniowych wydarzeę w Darãowie
22 lipca 1848 roku moİna, mimo woli, odczytaþ, İe to przejaw anarchii
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

67 „Auch der Hafen wurde befestigt und Strandbatterien in Stellung gebracht”. Byþ
moİe to efekt gotowoĤci darãowskiej landwery wspomagajĈcej straİ obywatelskĈ i czãonków
darãowskiego bractwa strzeleckiego, którzy „pewnego razu w 1848 roku pomaszerowali
w peãnym uzbrojeniu do portu”, przeciwstawiþ sič „rewolucyjnym knowaniom”. WiĈİemy to
z opisywanymi wydarzeniami 22 VII 1848 roku. Ten nadzwyczaj lakoniczny zapis w:
C. Rosenow, Chronik der Hansestadt Rügenwalde in Pommern, Rottenburg 1980, s. 20.
68 Tamİe, s. 19; tenİe, Rügenwalde an der Ostsee, [w:] Der Kreis Schlawe, 2, s. 690.
69 AP Kosz., Reg. K., Abt. I, Nr 2880: Reugenwalde den 24 July 1848. Burmistrz Darãowa do wydziaãu spraw wewnčtrznych urzčdu rejencyjnego w Koszalinie.
70 Tamİe. W tym czasie (od kwietnia) trwaãa wojna Prus z DaniĈ (o ksičstwo Szlezwik),
zakoęczona 26 sierpnia 1848 roku (zawieszenie broni). Norwegia byãa (do 1905 roku) poãĈczona uniĈ personalnĈ z DaniĈ.
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reprezentowanej i wywoãanej przez kilku radykaãów z tego miasta. Motyw i Įródão wywoãanego przez nich tumultu nie byã wcale brany pod
uwagč. Takim przekonaniom nie naleİy chyba w zupeãnoĤci zawierzyþ.
To, co sič wydarzyão, byão na pewno sprzeczne z ówczesnym porzĈdkiem
prawnym, podwaİaão reguãy dyscypliny spoãecznej, ale to nie wszystko.
Moİe mamy tu do czynienia z postawami rodzĈcego sič pruskiego poczucia juİ nie tylko paęstwowego, lecz i narodowego pruskiego nacjonalizmu,
któremu impuls daãa trwajĈca Wiosna Ludów, a które umacniaão sič
karmione nowĈ wizjĈ paęstwa Hohenzollernów, dominujĈcego coraz wyraĮniej w ZwiĈzku Niemieckim. Prusy o to wãaĤnie walczyãy i mobilizowaãy poddanych swojego króla, bowiem pojawiã sič realny wróg budowy
przez Prusy niemieckiej jednoĤci narodowej, i byãa nim niewielka Dania.
Taki kontekst okazaã sič zrozumiaãy, poniewaİ przemawiaã konkretami
równieİ do maãomiasteczkowej spoãecznoĤci tradycyjnego mieszczaęstwa
oraz rodzĈcej sič inteligencji, nie wyãĈczajĈc coraz liczniejszych skupisk
robotników, jak w Darãowie, majĈcych czčstszy niİ inni kontakt ze Ĥwiatem zewnčtrznym.
Rewolucja polityczna, która zaczčãa sič wiosnĈ 1848 roku w Berlinie,
i losy paęstwa pruskiego stawaãy sič coraz bardziej waİne, bardziej istotne
niİ wieĤci o planach zjednoczeniowych Frankfurckiego Zgromadzenia Narodowego, które tončãy w zaİartych, a w koęcu jaãowych dyskusjach. W Darãowie, wãaĤnie wobec tego parlamentu, przewaİaãa obojčtnoĤþ i niechčþ,
eksponowane nawet w drukowanej tutaj i kolportowanej satyrze politycznej71. Taka postawa darãowskiego „obywatelstwa” wpisywaãa sič wyraĮnie
w klimat ignorowania Frankfurckiego Zgromadzenia Narodowego, zwãaszcza przez szlachtč zachodniopomorskĈ wiĈİĈcĈ swoje nadzieje (z myĤlĈ
o storpedowaniu postčpów rewolucji) raczej z parlamentem berlięskim72.
Moİliwe, İe byãa to przemyĤlana i Ĥwiadomie ksztaãtowana reakcja
w gronie darãowskich konserwatystów wspartych sojusznikami spoĤród
okolicznej majčtnej szlachty i czčĤci tutejszych liberaãów stanowiĈcych
przeciwników koncepcji wielkoniemieckiego zjednoczenia Niemiec (czyli
z AustriĈ na czele), a wyraİajĈcymi wiernoĤþ idei pruskiej odrčbnoĤci
paęstwowej. WieĤci o eksponowaniu takich politycznych, nacjonalistyczno-pruskich tendencji mogãy docieraþ do Darãowa bez przeszkód, na przykãad ze Szczecina – stolicy prowincji pomorskiej73.
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Moİna jednak dostrzec, jak sič wydaje, przesãanki dwoistoĤci w ówczesnej darãowskiej „opinii publicznej” na tle stosunku do Niemieckiego
Zgromadzenia Narodowego we Frankfurcie. Z jednej strony byã on wyrazem negacji zasadniczych ustaleę co do formuãy zjednoczenia paęstw
niemieckich, zarysowujĈcej sič w tym parlamencie (lato–jesieę 1848 roku), a z drugiej – dyktowany racjonalnĈ potrzebĈ wykorzystania szansy
wzmocnienia mizernych wówczas aktywów i powiĈzaę ekonomicznych
Darãowa jako oĤrodka handlu morskiego. W komisji gospodarczej parlamentu frankfurckiego znaczĈcĈ rolč odgrywali wielcy kupcy-armatorzy
i przedsičbiorcy ze Szczecina, których statki zawijaãy takİe do Darãowa.
To oni wspóãdziaãali teİ z delegatami innych pruskich miast nadbaãtyckich celem opracowania i zatwierdzenia podstaw prawnych gwarantujĈcych peãnĈ wolnoĤþ w handlu. Byþ moİe do Frankfurtu trafiã przedstawiciel reprezentujĈcy darãowskich armatorów i kupców morskich, skoro tam
wãaĤnie powierzono Szczecinowi reprezentowanie interesów handlowych,
mičdzy innymi Koãobrzegu i Darãowa74.
IstotĈ wydarzeę politycznych w Prusach, od inauguracji obrad Zgromadzenia Narodowego 22 maja do poczĈtku listopada 1848 roku, byãy
narastajĈce napičcia mičdzy królem a parlamentem zdominowanym
przez liberaãów i lewicowych liberaãów. WĤród nich znajdowali sič posãowie powiatu sãawieęskiego i sãupskiego. Napičcia te wynikaãy z ustawicznego poszukiwania kompromisu mičdzy centralnymi ogniwami wãadzy na tle spornych zapisów w przygotowanej przez sejm konstytucji.
W tym procesie legislacyjnym poĤrednikiem mičdzy „upartym królem
a niesfornym Zgromadzeniem”75 miaã byþ rzĈd. Bezskutecznie. Roli swoistego amortyzatora nie sprostaão trzech premierów, podajĈc swoje gabinety
do dymisji, organizujĈc takİe zrčby partii konserwatywnej76. Chwiejny
kompromis polityczny w Berlinie zakoęczyã sič wraz z nominacjĈ na
premiera hr. Friedricha W. von Brandenburga. Tenİe 9 listopada ogãosiã
zawieszenie dziaãalnoĤci Zgromadzenia. Do Berlina niemal natychmiast
wkroczyão zawezwane wojsko (gen. v. Wrangel). Trzy dni póĮniej (12 XI)
wprowadzono stan oblčİenia stolicy Prus77. Rewolucja w Berlinie dobiegaãa koęca. Zgromadzenie Narodowe zostaão formalnie rozwiĈzane 5 grudnia 1848 roku. Jednak do epoki przedmarcowej powrotu nie byão.
W newralgicznych miesiĈcach niemal permanentnego fermentu politycznego deputowany L. Bucher wyrósã na czoãowego przywódcč lewicoBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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wego odãamu frakcji centrowej w Pruskim Zgromadzeniu Narodowym.
DewizĈ tego ugrupowania byãy daleko idĈce reformy liberalne drogĈ parlamentarnĈ. Jednak Bucher wyznawaã radykalniejszĈ ideologič – byã
rzecznikiem rewolucji burİuazyjnej. Jego zdaniem wszelkie prawa wãaĤcicieli ziemskich, jeĤli sĈ pochodzenia feudalnego i wypãywajĈ z poddaęstwa,
winny byþ natychmiast i bez odszkodowania zniesione. Nie bez powodu
w sejmowych kuluarach byã zwany „chãopskim asesorem”78. L. Bucher
przyjeİdİaã do Sãupka w przerwach mičdzy obradami, w Volksvereinie
skãadaã sprawozdania, uczestniczyã w publicznych wiecach. Moİliwe, İe
jego opinie polityczne docieraãy do zainteresowanych mieszkaęców w innych miastach okrčgu (dzički dziaãalnoĤci L. Bauera). Ale zmieniã sič
charakter takİe lokalnego klimatu politycznego. W sãupskim ZwiĈzku
Ludowym przewagč uzyskali mniej radykalni czãonkowie. Na kongres
demokratów w Berlinie 26–31 paĮdziernika 1848 roku nie wyznaczono
nikogo ze Sãupska, gdyİ wičkszoĤþ czãonków ZwiĈzku w tym mieĤcie
przeciwna byãa utworzeniu w Prusach republiki79.
Berlięski konflikt listopadowy 1848 roku miaã swoje reperkusje w powiecie sãupskim i sãawieęskim. Ksztaãtowaão sič nowe pole konfrontacji
mičdzy Ĥrodowiskami spoãeczno-politycznymi, od poczĈtku zwiĈzanymi
z republikaęskĈ opcjĈ w szeregach sãupskiego Volksvereinu, wzglčdnie ze
zwolennikami budowy pruskiej monarchii konstytucyjnej (ograniczajĈcej
prerogatywy wãadcy), a wzbierajĈcĈ sič falĈ konserwatywno-reakcyjnĈ
(junkiersko-mieszczaęskĈ). Ton walce politycznej wciĈİ nadawali L. Bucher, który wróciã do Sãupska po rozwiĈzaniu parlamentu, i L. Bauer.
Nadal cieszyli sič oni znacznym poparciem i posãuchem wĤród swoich
wczeĤniejszych wyborców. Volksverein rozszerzyã akcjč wydawania
odezw, kolportowania ulotek i drukowania plakatów, w których wytykano bezprawnoĤþ nowych porzĈdków w Berlinie, tworzonych po wojskowym zamachu stanu z przyzwolenia królewskiego. Nawoãywano do oporu
nie tylko w miastach, lecz i na wsiach. Obaj przywódcy sãupskiego ZwiĈzku Ludowego jawnie atakowali junkierstwo, zjednujĈc sobie zwãaszcza
robotników rolnych80.
CzčĤþ posãów Pruskiego Zgromadzenia Narodowego po rozpoczčciu
wojskowej okupacji Berlina, zanim zostaão ostatecznie rozwiĈzane, wezwaãa spoãeczeęstwo do „biernego oporu” i ogãosiãa strajk podatkowy81.
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Kampania bojkotu podatkowego nie znalazãa w prowincji pomorskiej
istotnego i waİnego w skutkach odzewu. Ujawniãa sič w formie deklaratywnej i odosobnionej w powiecie sãawieęskim, ale nie w dwóch najwičkszych miastach. W Polanowie na wiecu 400 osób zadeklarowaão, İe nie
bčdzie pãaciþ podatków. Podobnie staão sič we wsi įydowo. Odezwa
Zgromadzenia, aby na znak protestu nie pãaciþ podatków, spotkaãa sič na
przykãad z niechčciĈ w Darãowie82. To, jak sič wydaje, naleİy uznaþ za
przejaw nastrojów prorzĈdowych w tym maãomiasteczkowym Ĥrodowisku
mieszczaęskim, jakich nie brakowaão wówczas w innych oĤrodkach miejskich i regionach prowincji pomorskiej83.
Od przeãomu lat 1848/1849 odnotowuje sič w Prusach wzmocnienie siã
zachowawczych. Król 5 grudnia oktrojowaã konstytucjč84 opartĈ na projekcie rozwiĈzanego sejmu, dzieę póĮniej ogãosiã zasady tymczasowej
ordynacji wyborczej do nowego Zgromadzenia Narodowego. Sejm pruski
miaã sič skãadaþ z dwóch izb – izby pierwszej (I) (Erste Kammer) i niİszej, poselskiej izby drugiej (II). Nazwa parlamentu nie zostaãa czasowo
ustalona.
Do pierwszej izby (180 posãów) wybierano na podstawie tymczasowego
prawa wyborczego (6 XII 1848 rok) przewidujĈcego cenzus majĈtkowy
i system poĤredniego gãosowania85. Prawo wybierania posãa do pierwszej
izby posiadaã obywatel pruski po ukoęczeniu 30. roku İycia, pãacĈcy
rocznie nie mniej niİ 8 talarów podatku klasowego albo posiadajĈcy
grunty o wartoĤci przynajmniej 5 tys. talarów, wzglčdnie uzyskujĈcy co
najmniej 500 talarów czystego rocznego dochodu. Stawaã sič wówczas
prawyborcĈ w miejscu, gdzie zamieszkiwaã od szeĤciu miesičcy. Stu prawyborców wybieraão jednego wyborcč (29 I 1849 rok). SpoĤród nich byli
wybierani czãonkowie pierwszej izby absolutnĈ wičkszoĤciĈ gãosów (12 II
1849 rok). Wybranym mógã byþ kaİdy Prusak (obywatel od pičciu lat),
który ukoęczyã 40. rok İycia86.
Uãoİenie list wyborczych naleİaão do landrata przy wspóãudziale
wãadz komunalnych (soãtysów, wójtów, burmistrzów). Okrčgi wyborcze
tworzone byãy przez wãadze rejencyjne. W kaİdym z nich wybierano po
dwóch–trzech czãonków (posãów) pierwszej izby (w zasadzie po jednym
z kaİdego powiatu danego okrčgu). Kadencja pierwszej izby miaãa trwaþ
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szeĤþ lat87. W tej izbie znalazã sič, reprezentujĈcy powiat sãawieęski, konserwatysta hrabia Max von Schwerin, który zasiadaã teİ w poprzednim
Pruskim Zgromadzeniu Narodowym (V–XI 1848 rok)88. Z okrčgu lčborsko-bytowsko-sãupskiego wybrany zostaã Karl Friedrich von Denzin, urodzony w Sãawnie (1800 rok), wãaĤciciel rodowych dóbr w Lčborku89.
Wybory do II izby – poselskiej (350-osobowej) byãy powszechne, równe, ale poĤrednie (dwustopniowe). Prawyborcy, w liczbie 250, wybierali
jednego wyborcč poĤredniego (Wahlmann), a ci dopiero wybierali posãów.
Kandydat na posãa musiaã mieþ ukoęczone 30 lat. Kadencjč izby poselskiej ustalono na trzy lata90.
Rozpisanie wyborów, z wyznaczeniem daty prawyborów do II izby na
22 stycznia 1849 roku, wzmogão agitacjč, która w prowincji pomorskiej
byãa nawet szersza i İywsza niİ poprzednio, bowiem kierowali niĈ doĤwiadczeni politycznie byli posãowie91. Do tego sejmu ponownie (po wyborach 5 II 1849 rok) dostaã sič kasjer Bliesener z Darãowa oraz obaj sãupscy
przywódcy ZwiĈzku Ludowego – L. Bucher i po raz pierwszy L. Bauer92.
Demokraci uzyskali przewagč (jedynie tymczasowĈ, jak sič okazaão)
w okolicach: Sãupska, Darãowa, Miastka, Bytowa, Koszalina93. Otwarcie
przez króla pruskiego parlamentu nastĈpião 26 lutego 1849 roku.
Nowy pruski parlament, z dominujĈcymi liberaãami i demokratami
w II izbie, utrzymaã sič zaledwie przez dwa miesiĈce94. Po rozwiĈzaniu
II izby 27 kwietnia 1849 roku oĤmielona reakcja junkierska i konserwatywne mieszczaęstwo sič zjednoczyãy. W Sãupsku 27 maja 1849 roku zaãoİono ZwiĈzek WiernoĤci dla Króla i Ojczyzny95. Niezwykle aktywny,
byãy juİ, poseã L. Bauer zostaã aresztowany w Sãupsku 13 czerwca 1849
roku, a próba jego uwolnienia sič nie powiodãa96.
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

Tamİe, s. 181, 183.
J. WiĤniewski, Wiosna Ludów…, s. 160; Sch. K. 1849, Nr 20.
89 Mann von B. (Hrsg.), Biographisches Handbuch für das preussische Abgeordnetenhaus 1867–1918, Düsseldorf 1988.
90 J. WĈsicki, ZwiĈzek Niemiecki…, s. 181.
91 J. WiĤniewski, Wiosna Ludów…, s. 170. Wybory posãów przez elektorów odbyãy sič
5 lutego 1849 roku, do I izby 29 stycznia i 12 lutego. J. Jasięski, Niemiecka problematyka…, s. 338.
92 J. WiĤniewski, Wiosna Ludów…, s. 171–172. Tamİe czytamy, İe Darãowo (a wičc
i powiat sãawieęski?) wchodzião w skãad koszalięskiego okrčgu wyborczego.
93 J. Jasięski, Niemiecka problematyka…, s. 340.
94 Konserwatystów w Izbie Deputowanych byão jedynie 53. Ch. Graf von Krockow,
Bismarck…, s. 45.
95 J. Lindmajer, W epoce kapitalistycznej industrializacji (1807–1918), [w:] Historia
Sãupska…, s. 313.
96 J. WiĤniewski, Wiosna Ludów…, s. 173–174.
87
88

Sytuacja spoãeczna i polityczna na terenie ziemi sãawieęskiej w latach 1845–1850

101

Demokratyczne prawa wyborcze zapisane w konstytucji z grudnia
1848 roku anulowano. Nowa ordynacja wyborcza do II izby weszãa w İycie 30 maja 1849 roku. Niemal wszyscy mieszkaęcy Prus pãci mčskiej od
25. roku İycia mieli prawo gãosu. NastĈpiã podziaã wyborców na trzy klasy majĈtkowe, stosownie do wysokoĤci uzyskiwanego dochodu i wymiaru
pãaconego podatku. Kaİda klasa miaãa gãosowaþ oddzielnie, wybierajĈc
wãasnych elektorów. Elektorzy, w jednakowej (w przybliİeniu) liczbie
z kaİdej klasy, wybierali w swoim okrčgu posãów do parlamentu w gãosowaniu jawnym i ustnym. Taki system wyborów do II izby (poselskiej)
obowiĈzywaã do 1918 roku97.
W kampanii przed wyborami, których druga tura (zasadnicza) odbyãa
sič 17 lipca 1849 roku, skrajni konserwatyĤci wiejscy i prorzĈdowa liberalna prawica mieszczaęska w regionie sãupsko-sãawieęskim przystĈpili
do ofensywy. Tutejsi liberaãowie i demokraci znaleĮli sič pod presjĈ
i w caãkowitej defensywie. Po uwičzieniu L. Bauera zakoęczyã swojĈ dziaãalnoĤþ sãupski ZwiĈzek Ludowy98. W maãych rzemieĤlniczo-kupieckich
miastach Pomorza nie byão jeszcze zróİnicowanych, a wytrwaãych, liczniejszych i stabilnych İywioãów spoãecznych, jak w miastach duİych. įycie polityczne zamieraão, odstĈpiono od kolejnych ruchów i wieców ulicznych, rozwiĈzywano straİe mieszczaęskie.
W takiej rzeczywistoĤci odbyãy sič po raz pierwszy trójklasowe wybory. Najwyİej opodatkowana „klasa pierwsza”, stanowiĈca w Prusach
Ĥrednio 4% spoãeczeęstwa z prawem gãosu, wybieraãa takĈ samĈ liczbč
elektorów jak „klasa trzecia”, liczĈca okoão 80% mčİczyzn uprawnionych
do gãosowania. ObciĈİenie trzyklasowym prawem wyborczym dawaão na
prowincji wiejskiej przewagč wãaĤcicielom ziemskim, zapewniaão (i zapewnião, a przykãad powiatu sãawieęskiego to potwierdza) dominacjč siã
konserwatywnych, redukujĈc z czasem wpãywy lewicowo-liberalne.
RzĈd wywieraã presjč na podlegãe sobie organy róİnych szczebli (landraci), by dobierano odpowiednich kandydatów juİ na etapie wyborów
wstčpnych – elektorskich, tym bardziej w promowaniu kandydatów do
ãaw poselskich Landtagu. Kandydatów na posãów wyãaniaãy komitety
wyborcze zãoİone z miejscowych notabli: w miastach – z przemysãowców,
rzemieĤlników, kupców, przedstawicieli wolnych zawodów, a na wsi –
z wielkich wãaĤcicieli ziemskich (tzw. rycerskich i posiadaczy nierodowych majĈtków).
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System trzyklasowej ordynacji wyborczej okazaã sič bardzo wraİliwy
na manipulacje, poniewaİ kolegia elektorskie (reprezentantów), odrčbne
dla kaİdej z trzech „klas”, w procedurze publicznego imiennego gãosowania byãy znacznie bardziej przejrzyste i podatne na kontrolč niİ ogóã
uprawnionych do gãosowania obywateli.
Pomimo osãabienia i zneutralizowania Ĥrodowisk liberalno-demokratycznych we wschodnich powiatach (miastach) prowincji pomorskiej nie
wszčdzie kampania i wybory przebiegãy spokojnie, a ferment spoãeczny
trwaã nieraz i po 17 lipca 1849 roku. Nie tylko Sãupsk jest tego przykãadem. Od poczĈtku maja aİ do koęca lipca Bytów byã kilkakrotnie przykãadem pojawiajĈcych sič zamieszek i ostrych starþ ulicznych99. Do ich
ostatecznego stãumienia uİyto oddziaãów piechoty 21. Puãku Landwery
w Sãupsku, stacjonujĈcych w Ustce i Darãówku. Wiadomo, İe juİ na trasach ich marszruty do Sãupska pozostawiano w kaİdej miejscowoĤci podoficera i 10 İoãnierzy100.
Przed wyborami 17 lipca 1849 roku zakreĤlone zostaãy nowe okrčgi.
Rejencjč koszalięskĈ podzielono na trzy okrčgi wyborcze. Powiat sãawieęski naleİaã do okrčgu drugiego razem z powiatem „Ksičstwo”101.
Komisarzem wyborczym zostaã landrat sãawieęski von Kleist, a na siedzibč okrčgu wyznaczono Sianów102.
Wybory w caãych Prusach charakteryzowaãa (ogólnie) wysoka absencja. To wynik propagandy negacji ze strony demokratów i liberaãów oburzonych niedemokratycznym charakterem ordynacji. Pojawião sič zniechčcenie i znuİenie czčsto powtarzajĈcymi sič wyborami. W wielu wsiach,
na przykãad w powiecie miasteckim, nieobecnoĤþ przy urnach wyborczych
tãumaczono intensywnoĤciĈ prac İniwnych103.
Znacznie odmienne byãy rezultaty wyborcze widziane przez pryzmat
wskaĮników frekwencji. ģrednia absencja dla rejencji koszalięskiej wynosiãa 66% (tyle samo w rejencji szczecięskiej, 69% w gdaęskiej). W Koszalinie nie gãosowaão 73% uprawnionych, w Koãobrzegu 59%. W Sãawnie
natomiast gãosowaão aİ 66% i byão to (prawdopodobnie) jedno z najwyİszych prorzĈdowych notowaę nie tylko w prowincji pomorskiej, lecz takİe
w sĈsiadujĈcych rejencjach – gdaęskiej i kwidzyęskiej104.
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O ich przyczynach i przebiegu J. Lindmajer w: Historia Bytowa…, s. 161–162.
AP Kosz., Reg. K., Abt. I, Nr 2880. Kopia pisma dowództwa II Korpusu Armijnego:
Stettin den 30 Juli 1849.
101 W 1872 roku podzielony na powiaty: koãobrzeski, koszalięski, bobolicki.
102 Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Köslin (dalej: Amtsblatt) 1849, Nr 29,
s. 169–170.
103 S. Salmonowicz, Prusy…, s. 386.
104 J. Jasięski, Niemiecka problematyka…, s. 343–344.
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Ogóãem konserwatyĤci uzyskali w izbie poselskiej tylko nieznacznĈ
przewagč liczebnĈ nad obozem liberalno-demokratycznym (184 do 160
mandatów)105. Nowa izba zebraãa sič 7 sierpnia 1849 roku. W porozumieniu z królem uchwaliãa wiele zmian w konstytucji. Po ostatecznym zrewidowaniu ustawa zasadnicza zostaãa ogãoszona 31 stycznia 1850 roku.
ObowiĈzywaãa do niemieckiej rewolucji listopadowej 1918 roku.
Na przeãomie lat 1849/1850 mieszkaęcy powiatu sãawieęskiego
uczestniczyli w kampanii wyborczej do tzw. Parlamentu (Reichstagu)
Erfurckiego. Byãa to inicjatywa Prus majĈca na celu zbudowanie – pod
ich zwierzchnictwem – unijnego paęstwa niemieckiego, po fiasku koncepcji zjednoczenia Niemiec wypracowanej przez Frankfurckie Zgromadzenie Narodowe106. Wybory zostaãy przeprowadzone wedãug pruskiego prawa wyborczego do II izby Landtagu, zapisanego w konstytucji z 5 grudnia
1848 roku (z pewnym odstčpstwem). Prawybory odbyãy sič 24 stycznia,
a wybory deputowanych II izby – zwanej IzbĈ LudowĈ (Volkshause) –
z datĈ koęcowĈ 31 stycznia 1850 roku. Inauguracyjne posiedzenie Reichstagu Unii Erfurckiej wyznaczono na 20 marca 1850 roku107.
Przed wyborami do Parlamentu Erfurckiego prowincjč pomorskĈ podzielono na 12 okrčgów wyborczych. Jednym z nich byã okrčg obejmujĈcy
powiaty: sãawieęski, miastecki i bytowski (komisarzem wyborczym zostaã
landrat sãawieęski von Kleist)108. Przy tworzeniu obwodów wyborczych
obowiĈzywaãy nastčpujĈce kryteria: (1) gminy o liczbie ludnoĤci od 3500
wzwyİ miaãy byþ podzielone na mniejsze obwody, (2) z reguãy tworzono
obwody liczĈce 1500–3499 mieszkaęców, (3) gminy poniİej 1500 mieszkaęców ãĈczono w jeden obwód o ogólnej liczbie ludnoĤci do 1999, wybieraãy do trzech wyborców poĤrednich (Wahlmänner). Jednego wyborcč
wybieraão Ĥrednio 500 prawyborców (w ordynacji wyborczej do Landtagu
Pruskiego 250 prawyborców)109. Obszar wiejski powiatu sãawieęskiego
zostaã podzielony na 30 obwodów o liczbie ludnoĤci od 1500 do 2200110.
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105 W. Czaplięski, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec…, s. 487 (tu bãĈd w dacie wyborów – jest 22 I 1849); C. Graf von Krockow, Bismarck…, s. 45.
106 Bliİej o genezie i istocie tej idei zjednoczeniowej (Unia Erfurcka) J. WĈsicki, ZwiĈzek Niemiecki…, s. 236–249.
107 Tamİe, s. 248–249.
108 AP Szcz., Landratsamt Lauenburg, Nr 51: Uebersicht der Wahlkreise…; Amtsblatt
1849, Nr 50, s. 274–275.
109 Amtsblatt 1849, Nr 51, s. 277 i n.; Auszug aus der Verordnung zur Ausführung der
Wahlen der Abgeordneten zum Volkshause (Deutscher Parlaments), Berlin den 26. Nov.
1849 (druk); Reglement zur Verordnung vom 26. November 1849, Berlin den 4. Dez. 1849;
J. WĈsicki, ZwiĈzek Niemiecki…, s. 181.
110 Sch. K. 1850, Nr 1.
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Kampania przedwyborcza byãa rozlegãa i prowadzona gãównie przez
poãĈczone frakcje pruskiej prawicy pod hasãem „budowy zjednoczonego
paęstwa niemieckiego” („Begründung des Deutschen Bundesstaats”)111.
W nastroju mobilizacji do masowego udziaãu w wyborach i poparcia owej
(pruskiej) wizji polityczno-paęstwowej wypowiedziaã sič prezydent rejencji koszalięskiej (August Leopold von Fritsche) w poãowie stycznia 1850
roku. Oczekiwaã ze strony urzčdów paęstwowych, magistratów, wãadz
lokalnych na wsi, duchowieęstwa, nauczycieli, İe uİyjĈ swego wpãywu
„na bliskie im otoczenie, aby unieszkodliwiþ dĈİenia przeciwników rzĈdu”
i bčdĈ „dziaãaþ w takim kierunku, İe nikt nie uchyli sič od udziaãu w wyborach”112. W istocie uczestnictwo w tych wyborach nie byão zbyt powszechne, poniewaİ lewica polityczna skutecznie temu przeciwdziaãaãa113. Do parlamentu zostali wybrani mičdzy innymi Karl Friedrich
Denzin (ur. w Sãawnie w 1800 roku) i Werner Ludolf E. von Selchow (ur.
w Gdaęsku w 1806 roku, landrat powiatu lčborskiego 1845–1851)114.
Zgodnie z zapisem konstytucji Królestwa Pruskiego (31 I 1850 rok)
dwuizbowy parlament otrzymaã nazwč Pruskie Zgromadzenie Krajowe
(Preussische Landtag)115.
WãaĤciwie aİ do poãowy lat 60. XIX wieku nie zostaãy na trwaãe ustalone okrčgi wyborcze dla repartycji miejsc najpierw do Pruskiego Zgromadzenia Narodowego, nastčpnie do dwuizbowego Landtagu Pruskiego,
wyãanianych na podstawie ordynacji wyborczej z 8 kwietnia i 6 grudnia
1848 roku oraz 30 maja 1849 roku. Konstytucja z 31 stycznia 1850 roku
takich szczegóãowych zapisów (wykonawczych) równieİ nie zawieraãa.
Powiat sãawieęski w latach 1848–1849 wchodziã w skãad okrčgu (wiosna 1848 roku, styczeę–luty 1849 roku) zãoİonego z pičciu powiatów: sãawieęskiego, bytowskiego, lčborskiego, miasteckiego i sãupskiego (por.
wyİej). Przed wyborami do II izby Pruskiego Zgromadzenia Krajowego
w lipcu 1849 roku sãawieęskie tworzyão do 1872 roku okrčg z powiatem
„Ksičstwo”, podzielonym na bobolicki, koãobrzeski i koszalięski. Z kolei
z racji wyborów do Parlamentu Erfurckiego (1850 rok) wyãoniony zostaã
okrčg wyborczy skãadajĈcy sič z trzech powiatów: bytowskiego, miasteckiego i sãawieęskiego. Na potrzeby wyborów kandydatów na czãonków
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111 Druk odezwy centralnego komitetu wyborczego prawicy (19 XII 1849 rok) inserowany AP Szcz., Landratsamt Lauenburg, Nr 51.
112 Peãny tekst odezwy (Koszalin, 14 I 1850 rok) w: Sch. K. 1850, Nr 4.
113 J. WĈsicki, ZwiĈzek Niemiecki…, s. 249. Tamİe (s. 254–259) o wydarzeniach
w Niemczech decydujĈcych o rezygnacji przez Prusy z idei Unii Erfurckiej.
114 K.F. Denzin byã wãaĤcicielem dóbr rodzinnych w Lčborku (Herrschaft Denzin),
w 1861 roku uzyskaã tytuã szlachecki. Mann von B. (Hrsg.) 1988.
115 J. WĈsicki, ZwiĈzek Niemiecki…, s. 273–274.
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izby wyİszej Landtagu (Herrenhaus) utworzono okrčg z powiatów: miasteckiego, sãawieęskiego i sãupskiego. Pierwsze wybory do tej izby, po
opublikowaniu pruskiej konstytucji, odbyãy sič w poãowie marca 1850
roku. Celem wyãonienia w procedurze wstčpnej elektorów (Wahlmänner)
powiat sãawieęski podzielono na dziewičþ obwodów do gãosowania116.
Powiaty miastecki, sãawieęski i sãupski to region, który na trwaãe byã
odrčbnym okrčgiem wyborczym dla typowania kandydatów poselskich do
Izby Panów (Herrenhaus). Zostaã zatwierdzony w rozporzĈdzeniu króla
pruskiego dopiero 10 listopada 1865 roku117. Byã zwieęczeniem procesu
ksztaãtowania równieİ ram terytorialnych podziaãów paęstwa na potrzeby wyborcze do pierwszej izby Landtagu, zapoczĈtkowanego jej utworzeniem w 1854 roku.
Wybory do obu izb pruskiego Landtagu, od ich poczĈtków w poãowie
XIX wieku, staãy sič dla uprawnionych prawyborców i wyborców/elektorów z ziemi sãawieęskiej nieznanĈ, pierwszĈ i jedynĈ do 1867 roku tego
typu formuãĈ wspóãuczestnictwa w (wyraĮnie ograniczonym) ujawnianiu
swoich postaw i cech zaangaİowania spoãeczno-politycznego118, co nie
miaão w zasadzie İadnego wpãywu na bieİĈce İycie polityczne, takİe
w regionie. Pomimo ograniczeę w ordynacji wyborczej, dalekiej od reguã
liberalno-demokratycznych (por. wyİej), a co w Berlinie przeforsowaãy
ostatecznie siãowo zwycičskie stronnictwa prawicowo-junkierskie, Prusy
uzyskaãy jednak nowy – korzystny dla dalszego rozwoju cywilizacyjnego –
system ustrojowy. Staãy sič monarchiĈ konstytucyjno-parlamentarnĈ, ale
z wyraĮnĈ przewagĈ decyzyjnĈ wãadzy wykonawczej z królem na czele.
Takie rozwiĈzanie ustrojowo-prawne jest uwaİane (mimo wszystko) za
najwaİniejsze pokãosie pruskiej Wiosny Ludów.
Praktyka nowego, legalnego sposobu wyraİania swoich postaw spoãeczno-obywatelskich, moİliwa nawet przy obowiĈzywaniu uãomnej ordynacji (zwãaszcza w wyborach do II izby Landtagu), mimo wszystko uczyãa,
znacznĈ czčĤþ uprawnionego do gãosowania ówczesnego spoãeczeęstwa
obywatelskiego w paęstwie Hohenzollernów, coraz bardziej zróİnicowanej i krytycznej oceny bieİĈcego İycia politycznego. Dzički temu i w tym
wymiarze wzrastajĈcej ĤwiadomoĤci oraz aktywnoĤci politycznej ãatwiej
przyszão w tych Ĥrodowiskach przyjĈþ, a póĮniej zaakceptowaþ ze zrozumieniem reguãy zawarte w bardziej demokratycznej ordynacji wyborczej,
dajĈcej podstawy prawne wyãaniania i powoãywania innych posãów do
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Sch. K. 1850, Nr 10, s. 50–51.
V. Hoyer, Territorial-Geschichte…, s. 200.
118 Autor przygotowuje artykuã poĤwičcony przebiegowi i wynikom wyborów posãów do
Landtagu pruskiego w okrčgu sãawieęsko-miasteckim w latach 1850–1918.
116
117
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gremium jednoizbowego parlamentu (Reichstagu) ZwiĈzku Póãnocnoniemieckiego (1867–1871), a nastčpnie do parlamentu (po zwycičskiej wojnie
z FrancjĈ) „pruskiej” II Rzeszy Niemieckiej (1871–1918).
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Die gesellschaftliche und politische Situation
auf Schlawer Gebiet in den Jahren 1845–1850
(auch Vorfälle in Rügenwalde 1848)

Zusammenfassung
Im Artikel werden nicht nur alltägliche gesellschaftlich-politische Themen erläutert, sondern auch außergewöhnliche. Sie stammen aus verschiedenen
Quellen, z.B. aus Regionalzeitungen jener Zeit, wissenschaftlicher Fachliteratur
und bisher unbekannten Archivalien.
Der ausgewählte Zeitraum von 5 Jahren zeigt zum ersten Mal bezeichnende
Symptome einer kommenden neoabsolutistischen Regierungskrise des Königreiches Preußen, aber auch Erneuerungen durch Einführung liberaler Staats- und
Gesellschaftsformen. Der abschließende Effekt dieser neuen Vorschläge war die
Einführung der Verfassung vom 31. Januar 1850 (nach der Berliner Märzrevolution 1848). Das Datum 31.01.1850 bestimmt den Wendepunkt der Erwägungen
des genannten Artikels. Mit ihnen begannen neue politische und gesellschaftliche Reformen in Preußen, die ab dem Völkerfrühling 1847/1848 und nach der
Märzrevolution 1848 in Berlin geplant waren. Sie waren mit der Provinz Pommern verbunden, mit Kreis Schlawe, mit den Städten Schlawe und Rügenwalde.
Jedoch vor allem sollte die politisch interessierte Bevölkerung Rügenwaldes mit
dem Problem eines vereinten Deutschlands bekanntgemacht und für das Programm Kleindeutschland zusammen mit Preußen, nicht mit Ostereich, gewonnen werden. Den Städten hatten sich Großgrundbesitzer, adlige Junker und
freie begüterte Bauern angeschlossen. Die Städte Schlawe und Rügenwalde blieben noch lange königstreu, trotz Fehlen jeglicher Zensur gab es keine breite Agitation. Die liberale politische Gesinnung lag noch in den Windeln. Die 1847
durchgeführten Straßendemos waren nicht politischer Natur, sondern mit steigenden Lebensmittel preisen, vor allem Kartoffeln und Roggen (Brot).
Der Autor hat visuelle Preisbilder (1843/1844 bis 1850) für den Verkauf von
Roggen, Weizen, Gerste, Hafer und Kartoffeln zusammengestellt. An ihrem Beispiel sieh man die negative „Revolution“ der Preissteigerung, die eine generelle
Armut hervorgerufen hatte, durch die dann die Straßenrevolten entstanden, die
sog. „Kartoffelrevolution“.
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Ein ausführlicher Artikel berichtet über spezifische Vorkommen im Rügenwalder Hafen am 22. Juli 1848, an dem zig Hafenarbeiter teilnahmen. Sie verweigerten das Verladen von Roggen auf ein norwegisches Schiff und drohten, es
zu versenken. Zur Abwehr wurde die städtische Bürgerwehr eingesetzt, es gab
Verletzte.
Der Meinung des Autors zufolge, war es keine politische Aktion, sondern ein
Appell an den preußischen König, kein Getreide ins Ausland auszuführen, vor
allem nicht in Länder mit verschärften diplomatischen Verbindungen wie Preußen mit Schweden.

***

ISBN: 978-83-957115-2-7

9 788395 711527

Tom XIV DARŁOWO

Fundacja „Dziedzictwo”
ul. Mielczarskiego 7/5, 76-100 Sławno
www.archeo.edu.pl/dziedzictwo

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ

Fundacja „Dziedzictwo” powstała w 1991 roku w Sławnie. Jej celem
jest szeroko rozumiana ochrona zabytków archeologicznych ziemi
sławieńskiej, a także ochrona krajobrazu kulturowego, którego częścią
jest dziedzictwo archeologiczne. Działalność Fundacji polega na finansowaniu i organizacyjnym wspieraniu badań naukowych, publikowaniu i upowszechnianiu wyników tych badań, wspomaganiu
działalności konserwatorskiej, współpracy z władzami lokalnymi
w aktywnej ochronie dziedzictwa kulturowego i włączaniu go w życie
społeczne mieszkańców, prowadzeniu działalności popularyzującej
zabytki i krajobraz kulturowy oraz uczestnictwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży z położeniem nacisku na kształtowanie
świadomości historycznej i szacunku dla świadectw przeszłości.
Od 2002 roku Fundacja wydaje serię pn. „Historia i kultura ziemi
sławieńskiej” podejmującą problematykę procesów historycznych,
kulturowych i przyrodniczych kształtujących przeszłe i współczesne
oblicze ziemi sławieńskiej. Wszystkie publikacje Fundacji Dziedzictwo
dostępne są na stronie: www.archeo.edu.pl/dziedzictwo

