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Sytuacja spo eczna i polityczna  
na terenie ziemi s awie skiej  
w latach 1845–1850  
(w tym wydarzenia dar owskie  
22 lipca 1848 roku) 
 

JÓZEF LINDMAJER* (S upsk) 

Z powodu powtarzaj cego si  w Prusach od oko o 1842–1843 ro-
ku spadku plonów i post puj cej dro yzny podstawowych rolnych surow-
ców konsumpcyjnych (g ównie zbo owych i ziemniaków) oraz spekulacyj-
nego wzrostu cen chleba, tak e w prowincji pomorskiej – zw aszcza  
w miesi cach jesienno-zimowych – pojawia a si  niepewno  w ród ros-
n cej liczby biedniackich zbiorowisk, przede wszystkim miejskich. Nara-
sta y obawy zwi zane z utrzymaniem dotychczasowego poziomu i warun-
ków codziennego ycia, rodz ce coraz bardziej agresywnie wyra ane 
d enia do zahamowania takich negatywnych tendencji. 

W 1844 roku w prowincji pomorskiej odnotowano bardzo niekorzystne 
warunki pogodowe, których wynikiem by a niska wydajno  zbiorów pod-
stawowych p odów rolnych. niwa wypad y jeszcze nie najgorzej w powia-
tach przymorza, z lepszymi glebami – tak e w pó nocnym regionie powiatu 
s awie skiego. W powiatach s siaduj cych z powiatem s awie skim od 
po udnia w obawie przed brakiem ziarna siewnego zacz to je skupowa  
(np. w Gda sku) na prze omie 1844/1845 roku. Jesie  1844 roku by a 
wczesna i agodna, nadesz a jednak mro na i nie na zima. Marnia y 
niewielkie rezerwy ziemniaków podatnych na zepsucie. Zgromadzono 
tylko nieznaczne zapasy paszowe, dlatego spada a mleczno  krów i dro-
a o mas o. Regres w hodowli zacz  si  pog bia  w kolejnych miesi -

cach, gdy nie by o ju  czym karmi  zwierz t. St d spadek cen byd a roga-

*  Adres: ul. 3 Maja 35/10, 76-200 S upsk. 



76 Józef Lindmajer 

tego i rze nego, a tak e koni. Zaznacza y si  braki podstawowego opa u, 
poniewa  deszcze spowodowa y zalanie torfowisk, które do pó nej jesieni 
1844 roku nie by y eksploatowane1. 

Od stycznia 1845 roku ustawicznie ros y ceny zbó . Pomimo fatalnej 
pogody i de facto zamkni cia sezonu eglugowego na Ba tyku do Dar owa 
zawija y statki z ytem i pszenic , pochodz ce z portów obszaru Niemiec-
kiego Zwi zku Celnego2  w styczniu przyj to ich siedem3. Import wzra-
sta , poniewa  bie ca poda  by a stale zagro ona, a perspektywa poprawy 
zaopatrzenia si  oddala a. Po stopnieniu niegu nasta a deszczowa wiosna 
uniemo liwiaj ca racjonalne i o czasie prowadzone prace polowe. Siew zbó  
jarych i sadzenie ziemniaków w rejencji koszali skiej jeszcze na pocz tku 
czerwca nie wsz dzie zako czono. Co gorsza, zalegaj ca woda zniszczy a 
w znacznym stopniu zasiewy ozime (zbo a, rzepak), które trzeba by o 
zaora . W maju 1845 roku do portu w Dar owie przyby o 57 statków 
(dwukrotnie wi cej ni  do Ko obrzegu i Ustki), w czerwcu – 84. Przez te 
trzy porty przywieziono cznie w maju i czerwcu: 8,8 tys. szefli pszenicy, 
64,6 tys. szefli yta, 4,9 tys. szefli j czmienia, ponad 2 tys. szefli owsa, 
450 szefli ziemniaków, 1,2 tys. szefli grochu i wyki4. 

Z ych niw i zbiorów okopowych w 1845 roku do wiadczy y wszystkie 
pi  wschodnich powiatów rejencji koszali skiej, w tym s awie ski.  
O narastaj cym w tym regionie zubo eniu i gro bie kl ski g odu rz d 
pruski zosta  poinformowany przez w adze prowincji pomorskiej w Szcze-
cinie oraz rejencji na prze omie listopada i grudnia. Ministerialna komi-
sja opracowa a plan zaradczy i metody pa stwowej pomocy materialnej. 
Brano pod uwag  tylko analizy potrzeb na poziomie poszczególnych po-
wiatów. Przyznane bezzwrotne dotacje mia y by  dzielone wed ug potrzeb 
konkretnych wiejskich zwi zków komunalnych oraz miast. Odrzucano 
indywidualne zabiegi w a cicieli ziemskich o wsparcie finansowe, by nie 

1 Allgemeines Pommersches Volksblatt (dalej: Allg. Pomm. Volksblatt) 1844. Beilage zu 
Nr 99, vom 11. Dezember; tam e, 1845. Beilage zu Nr 5 vom 15. Januar; tam e, Beilage  
zu Nr 12 vom 8. Februar; tam e, Beilage zu Nr 90 vom 8. November. 

2 Niemiecki Zwi zek Celny zosta  utworzony 1 stycznia 1834 roku z inicjatywy Prus. 
W 1836 roku liczy  25 mln ludno ci, tj. 5/6 mieszka ców pa stw Zwi zku Niemieckiego 
powo anego z dniem 8 czerwca 1815 roku pod przewodnictwem Austrii; liczy  w 1815 roku 38, 
w 1817 roku 41 pa stw. W. Czapli ski, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec, Wroc aw–
Warszawa–Kraków 1990 (wyd. 2), s. 443–444, 451. 

3 Allg. Pomm. Volksblatt 1845. Beilage zu Nr 15. Januar 1845. U yto zapisu: „aus an-
dern vaterländischen Hafenorten”. 

4 Obliczenie na podstawie: tam e, Beilage zu Nr 47 vom 11. Juni; tam e, Beilage zu  
Nr 57 vom 16. Juli. Szefel to dawna pruska jednostka pojemno ci cia  sypkich. Liczy a  
54,7 litra. I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do bada  nad histori  XIX i XX wieku 
(wyd. 2), Warszawa 2003, s. 51. 
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stwarza  precedensów i nie dawa  podstaw do mno enia si  takich wnios-
ków5. Ju  12 stycznia 1846 roku sejmik powiatu s awie skiego rozpa-
trywa  doniesienia i meldunki o stanie zapasów zbo owych z ostatnich 
zbiorów. Oszacowywano je pod k tem wielko ci potrzeb codziennej kon-
sumpcji i przewidywanego deficytu ziarna siewnego6. 

Najwi ksze skutki (skumulowane) kilkuletniego nieurodzaju w Pru-
sach da y si  odczu  ju  jesieni  1846 roku, zapowiadaj c trudne do 
przewidzenia warunki ycia zim  i na przednówku 1847 roku. Na fataln  
pogod  niszcz c  plony na o y a si  tak e plaga stonki ziemniaczanej, 
wówczas w ca ej Europie7. 

Próbuj c walczy  z galopuj c  dro yzn , Regionalne Towarzystwo 
Ekonomiczne dla powiatów s upskiego, miasteckiego i s awie skiego  
30 marca 1847 roku ustali o górne ceny na zbo e ze zbiorów roku po-
przedniego w wysoko ci 10–12 talarów za winspel (w zale no ci od jako-
ci ziarna), czyli po 2,7–3,3 feniga8 za litr9. Takie ceny pozosta y w sferze 

intencji, bo na przyk ad w S upsku jeszcze w kwietniu tego  roku szefel 
yta kosztowa  3 talary i 10 srebrnych groszy, tj. po 22 fenigi za litr(!)10; 

w S awnie i Dar owie zapewne niewiele mniej. Dro yzna na niespotykanym 

dot d poziomie utrwala a si  od kilku miesi cy. Ju  bowiem na prze omie 

1846/1847 roku 3-funtowy (1,5 kg) chleb kosztowa  w S upsku 24 fenigi11. 

Ten katastrofalny wzrost cen mia  te  pewien zwi zek z trwaj cym wów-

czas wykupem zbo a przez obcych spekulantów i hurtowników (nawet  

z Gda ska) i jego eksportem, równie  przez Dar owo, w tych przejmuj co 

g odowych miesi cach przednówka 1847 roku. Na przyk ad w marcu  

z rejencji koszali skiej drog  morsk  wywieziono 4,7 tys. szefli pszenicy, 

1,4 tys. szefli yta, blisko 6 tys. szefli owsa, prawie 3,5 tys. szefli j czmie-

nia i tysi c szefli grochu12. Trwa a zatem pog biaj ca si  pauperyzacja 

5 Archiwum Pa stwowe w Szczecinie (dalej: AP Szcz.), Zespó : 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 mo liwo ci, Pozna  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 ba-

da …, 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 pojemno ci cia  

sypkich (1817–1872) równa 1319 litrom. I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do ba-

da …, s. 52–53. Obliczenia w asne. 
10 Ostpommersche Heimat. Beilage der „Zeitung für Ostpommern” (dalej: Ostp. Hei-

mat) 1935, Nr 3. Przeliczenia w asne z uwzgl dnieniem, e szefel to 55 litrów. 
11 Tam e. 
12 Allg. Pomm. Volksblatt 1847, Beilage zu Nr 29. Ile wywieziono w maju, zob. tam e, 

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 re-
jencji powi kszali szeregi bezrobotnych, ale i uczniów, czeladników,  
a nawet mistrzów rzemie lniczych (spoza bran  spo ywczych). Rady 
miejskie zdominowane przez najbogatsze mieszcza stwo znalaz y si  
wr cz pod presj  n dznego losu coraz wi kszej liczby swoich mieszka -
ców13. Z funduszy kas miejskich, licz c na wsparcie w adz pa stwowych, 
wydzielano kwoty zapomogowe, kupuj c i rozdzielaj c ywno  najbar-
dziej potrzebuj cym: wielodzietnym rodzinom, dzieciom w wieku szkol-
nym. Mno y y si  przyk ady dzia alno ci charytatywnej w postaci two-
rzenia lokalnych organizacji kwestuj cych na rzecz pomocy biednym, 
przeznaczaj cym pieni dze na zakup chleba b d  zbo a na jego wypiek, 
grochu, opa u dla dora nie funkcjonuj cych punktów do ywiania (Ar-
menspeisungs-Anstalt)14. Od stycznia 1847 roku w Dar owie biednych, 
ale zdolnych do pracy mieszka ców magistrat zacz  zatrudnia  w lesie 
miejskim przy wytyczaniu dróg dojazdowych i kopaniu rowów odwadnia-
j cych (Radungs- und Grabenarbeiten)15. 

W s awie skiej gazecie powiatowej („Schlawer Kreisblatt”) w marcu  

i kwietniu 1847 roku landratura zamieszcza a apele i zalecenia Krajowe-

go Kolegium Ekonomicznego w Berlinie (Landes-Oekonomie-Collegium), 

aby – broni c si  przed mo liwym wzrostem niedostatku ywno ciowego 

w najdotkliwszym okresie przed niwnym – stosowa  zast pcze ród a 

wy ywienia, mi dzy innymi uprawia  szybko rosn ce ro liny rzepakowe 

(Rapspflanzen)16, a tak e rzep  majow  (Mairüben) i bagienn  (Moorüben), 

rzep  zwyk  i pastewn  czy kalarep 17. 

Z powodu powszechniej cych oznak biedy i niedostatku materialnego 

na przednówku 1847 roku, decyzj  króla z 17 kwietnia, odwo ano w re-

gionie dar owsko-s awie skim coroczne wiczenia konnej landwery, a ma-

newry piechoty (chodzi o garnizon w Dar owie) zawieszono do jesieni. Ich 

przeprowadzenie uzale niono od pomy lnych niw18. By y one wyra nie – 

jak si  wydaje – lepsze ni  w poprzednich dwóch–trzech latach, chocia  

warunki pogodowe te  by y ma o sprzyjaj ce, jednak w nieco agodniej-

szym stopniu i punktowo. W trakcie prac niwnych pod koniec lipca 1847 

13 Np. u progu zimy 1846–1847 roku w S upsku bez pracy by o blisko 500 g ów rodzin  

i samotnych m czyzn. Ostp. Heimat 1935, Nr 3. 
14 Doniesienia na ten temat z kilkunastu miast rejencji koszali skiej. Por. Allg. Pomm. 

Volksblatt 1847. Beilage zu Nr 4. 
15 Tam e, Beilage zu Nr 11. 
16 Sch. K. 1847, Nr 21. By  mo e po to, by uzyska  olej jadalny (mas o te  bardzo zdro-

a o) i makuchy na pasz (?). 
17 Tam e, Nr 12. 
18 Tam e, Nr 17. 
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roku zbiory zbo a ozimego w rejencji koszali skiej okre lano jako dobre. 
Z optymizmem oczekiwano zbiorów ziemniaków. Zapowiada a si  jednak 
niska wydajno  zbó  jarych (wynik lipcowej suszy), g ównie yta zajmu-
j cego najwi ksz  powierzchni  uprawn  i stanowi cego podstaw  kon-
sumpcji codziennej19. 

Z analizy lat ubieg ych wyci gni to wnioski. Nawet przy zmniejszo-
nym teraz – wed ug przewidywa  – niebezpiecze stwie kryzysu ywno-
ciowego wzros y rezerwy zbo owe z importu tworzone w poprzednich 

miesi cach, i to w takim rozmiarze, e ju  w ko cowej fazie niw we 
wschodnich powiatach rejencji koszali skiej pozbywano si  cz ci zmaga-
zynowanych zapasów. Oto przyk ad to potwierdzaj cy. W pierwszej po o-
wie sierpnia 1847 roku w Dar ówku wystawiono na sprzeda  hurtow   
i detaliczn  po 800 szefli yta rosyjskiego20. 

Wskutek fatalnych zbiorów w 1846 roku i ci kiej kolejnej zimy 
(1846/1847) sytuacja ekonomiczno- ywno ciowa w Prusach na przednów-
ku 1847 roku zapowiada a si  szczególnie niepokoj co, wr cz katastrofal-
nie, co te  mia o miejsce. 

Na przyk adzie notowa  w S awnie i Dar owie wida  (Ryc. 1)21, jak sys-
tematycznie, od oko o po owy 1846 roku, wzrasta y ceny yta (i w zwi zku 
z tym chleba), chocia  jeszcze nie drastycznie. Ceny gwa townie wzros y 
tylko raz na przednówku, w miesi cach pierwszej po owy 1847 roku (utrzy-
mywa y si  do nowych niw). 

Od pocz tku 1846 roku w obu miastach ros y te  ceny ziemniaków 
(Ryc. 2). Stanowi y one znaczn  cz  codziennego podstawowego jad o-
spisu najbiedniejszych warstw wyrobników miejskich i rolników najem-
nych na wsi bez w asnej ziemi. Tendencje te ujawni y si  ponownie na 
prze omie 1847/1848 roku (Ryc. 2). Powrót do cen za ziemniaki na pozio-
mie na przyk ad z 1844 roku nast pi  dopiero od oko o po owy 1850 roku. 
Zapewne z powodu powtarzaj cej si  spekulacyjnej dro yzny, najcz ciej 
ziemniaków, mog o doj  w Dar owie i S awnie do otwartych niepokojów  
i czynnych wyst pie  (tumultów ulicznych; por. ni ej), nieokre lonych  
w swym wymiarze i charakterze, niewywo uj cych jednak, jak mo na 
przypuszcza , drastycznych si owych reakcji miejscowych w adz admini-
stracyjnych b d  porz dkowych (wliczaj c wojsko). 

19 Allg. Pomm. Volksblatt 1847. Beilage zu Nr 64. 
20 Sch. K. 1847, Nr 32. By o to po oko o 4400 litrów – cznie oko o 8800 litrów, czyli 

oko o 8000 kg (8 ton). 
21 ród o danych, na podstawie których sporz dzono 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,  
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Pszenica jako towar konsumpcyjny wówczas nie mia a jeszcze istot-
nego znaczenia. Jej poda  by a niewielka, bowiem w powiecie s awie skim 
obsiewano ni  (ogó em licz c) niewielki area  polowy, tak e na niwach 
miejskich. Ponadto m ka pszenna nie by a powszechnie stosowanym 
sk adnikiem podstawowych gatunków pieczywa, co najwy ej spo ywanych 
przez nielicznych mieszka ców z zamo niejszych rodzin. Fluktuacja cen 
za pszenic  (Ryc. 3) by a podobna (1844–1850) do tendencji charaktery-
stycznych dla yta. 

Analogiczny ruch cen jak za yto i pszenic  w Dar owie i S awnie do-
tyczy  targowiskowych ofert sprzeda y j czmienia. Ceny j czmienia wzros y 
zw aszcza w pierwszej po owie 1847 roku i cz ciowo na prze omie 
1847/1848 roku (Ryc. 4), uderzaj c g ównie sta ych odbiorców z nieliczne-
go sektora producentów piwa lub gorza ki. 

Znacznie wyra niejsze potrzeby wykazywa  rynek konsumentów owsa. 
To zbo e stanowi o na przyk ad wa ny sk adnik codziennych posi ków 
wi kszej liczby ubogich mieszka ców miast i wsi. By  te  (przy bardziej 
zrównowa onym rynku) karm  dla zwierz t hodowlanych, przede wszyst-
kim koni. Wzrost cen za owies nie wykazywa  te  du ych anomalii (Ryc. 5); 
przypomina  (uogólniaj c) tendencj  cechuj c  rynek oferuj cy sprzeda  
yta, pszenicy i j czmienia. W S awnie ceny owsa by y cz sto, cho  krót-

kotrwale, wy sze ni  w Dar owie, przyk adowo wiosn  1845 roku, pó n  
jesieni  i zim  1845–1846 roku, kilkakrotnie, lecz wyra nie wiosn  1847 
roku i na prze omie lat 1847 i 1848 (Ryc. 5). 

Rosn ce napi cia spo eczne w wielu cz ciach Prus, wynikaj ce z niedo-
statku ywno ci i dro yzny, w okresie przed wybuchem rewolucji marcowej 
1848 roku w Berlinie, zosta y spot gowane narastaj cym rozczarowaniem 
spowodowanym permanentnym niedotrzymywaniem (wr cz z amaniem) 
przez króla Fryderyka Wilhelma III (1797–1840) i jego nast pc  Fryde-
ryka Wilhelma IV (1840–1861) obietnicy nadania Prusom konstytucji 
(si gaj cej jeszcze 1813 i 1815 roku)22. Do wzrostu takich nastrojów przy-
czyni o si  wr cz represyjne post powanie w adz pa stwowych na ró nych 
szczeblach (zaostrzenie cenzury, aktywno  policyjna), przestraszonych 
radykalnymi tonami opozycyjnej opinii publicznej daj cej po czenia 
wolno ci gospodarczej z mo liwo ci  prowadzenia nieskr powanej ak-
tywno ci politycznej. Drogi pa stwa i spo ecze stwa w monarchii pru-
skiej coraz bardziej zacz y si  oddala . W tych niestabilnych warunkach 
rozszerza a si  nieznana dot d sk onno  do buntu i politycznych napi  

22 Mi dzy innymi w zarz dzeniu królewskim z 22 maja 1815 roku zawarte zosta o zobo-
wi zanie utworzenia ogólnokrajowej reprezentacji stanowej. Jej celem mia o by  „[…] dora-

dzanie we wszystkich sprawach dotycz cych praw osobistych obywateli i ich w asno ci cznie  

z wyznaczaniem podatków”. W. Czapli ski, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec…, s. 444. 
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w ród rozgoryczonych i coraz biedniejszych mieszka ców nie tylko du-
ych miast, ale i ma omiasteczkowych regionów pa stwa, wsi, tak e 

wschodnich powiatów prowincji pomorskiej. I tu zacz y przenika  idee 
liberalno-demokratyczne z zapisami o potrzebie przebudowy niekonsty-
tucyjnej, wci  neoabsolutystycznej monarchii pruskiej. 

Po zwyci skim zako czeniu wojennych zmaga  antynapoleo skich  
i kongresie wiede skim (1815 rok) w Prusach przewa y y wyra ne neo-
absolutystyczne tendencje. Uwstecznieniu uleg y ustrojowe i prawnopu-
bliczne stosunki wewn trzne, czego wyrazem by a ustawa rz dowa  
z 1 lipca 1823 roku. Zapocz tkowa a ona – licz c od 1824 roku – powo y-
wanie pseudosamorz dowych gremiów stanowych na szczeblu ka dej  
z o miu prowincji wschodnich tego pa stwa (na 10 ogó em), w tym sejmi-
ku prowincji pomorskiej. Od 1825 roku pojawi y si  dwa prowincjonalne 
sejmiki komunalne dla tego regionu administracyjnego23. 

Sejm prowincjonalny Pomorza obradowa  zawsze w Szczecinie. W chwili 
inauguracji liczy  49 przedstawicieli (deputowanych), w tym 16 z kurii 
stanu miejskiego, 25 ze stanu pierwszego (wielkiej w asno ci ziemskiej)  
i 8 ze stanu trzeciego (ch opskiego – ch opów posesjonatów)24. 

W obawie przed dalsz  destabilizacj  pa stwa, celem zapobie enia 
mo liwej oddolnej rewolucji spo eczno-politycznej, król pruski 3 lutego 
1847 roku og osi  patent, zapowiadaj c mi dzy innymi zwo anie Zjedno-
czonego Sejmu Krajowego, jeszcze o strukturze stanowej (vereinigter 
Landtag)25. Uwa a si  to za pewnego rodzaju ust pstwo (raczej pozorne) 
wobec libera ów. Mimo to w wielu miejscach kraju rozlega y si  g osy  
i ujawni y przejawy niezadowolenia w ród najbardziej konserwatywnych 
kr gów w szeregach feudalnej w asno ci rolnej aktywizuj cej si  w poli-
tycznej negacji co do jakichkolwiek zmian w pa stwie, w stosunkach spo-
ecznych i w asno ciowych na wsi pruskiej (pomorskiej). Najbardziej  

radykaln  postaw  przyj  hrabia Ernst von Schwerin, przywódca wp y-
wowej grupy konstytucyjnej w prowincji pomorskiej. Nale a  do niej te  
hrabia Puttkamer z powiatu s awie skiego26. Wie ci o przygotowaniach  
i otwarciu 11 kwietnia stanowego Landtagu szybko rozprzestrzenia y si  

23 M. Wehrmann, Geschichte von Pommern, Zweiter Band, Gotha 1906, s. 266–267;  
A. Wielopolski, Ustrój polityczny Pomorza Zachodniego w XIX wieku, Pozna  1965, s. 65–67. 
Sejmiki prowincjonalne istnia y 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, Wroc aw–Warszawa–Kraków 2004 (wyd. 2), s. 196; 
W. Czapli ski, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec…, s. 465. 

26 J. Jasi ski, Niemiecka problematyka polityczna i narodowa, [w:] Historia Pomorza, 

G. Labuda (red.), t. III: 1815–1850, cz. 2, Pozna  1996, s. 41. 
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tak e w odleg ych regionach. S awie ski drukarz i wydawca gazety po-
wiatowej ju  19 kwietnia 1847 roku oferowa  w sprzeda y tekst mowy 
tronowej króla na inauguracj  obrad sejmu27. 

Pozorowane i spó nione zabiegi króla i kamaryli dworskiej w Berlinie, 
zmagaj cych si  z coraz silniejsz  antyreformacyjn  frakcj  junkierskich 
„jastrz bi”, zbieg y si  z rosn c  w kraju reakcj  biedoty miejskiej i wiej-

skiej. Da a ona o sobie zna  równie  w najodleglejszych zak tkach pro-

wincji pomorskiej ( yj cej w coraz wi kszej niepewno ci jak ca a pruska 

monarchia), odizolowanych dot d od jakiegokolwiek zaplecza inspiruj -

cych nowych pr dów liberalno-demokratycznych. eby je pobudzi , tak e 

tutaj brakowa o tylko nowej fazy kryzysu ekonomicznego. Pojawi  si  on 

we wzmo onej postaci w a nie wiosn  1847 roku, a wywo any (po raz 

ostatni w Europie) by  kolejn  kl sk  nieurodzaju w roku poprzednim, 

g odem i regresem w wytwórczo ci rzemie lniczej28. 

Wyra ne niepokoje pojawi y si  15 kwietnia 1847 roku w S upsku. 

Szybko przerodzi y si  w wi ksze ekscesy i rabunki uliczne spowodowane 

dro yzn  zbo a ( yta). Interweniowa o wojsko tamtejszego garnizonu.  

W Ustce robotnicy portowi zatrzymali wyp ywaj cy z portu statek za a-

dowany zbo em29. Przez S awno, w ko cu kwietnia, przeszed  oddzia  

kawalerii z Karlina (z dwiema armatami) wys any do L borka celem 

st umienia zaburze  trwaj cych tam od 21 dnia tego miesi ca30. Miesz-

ka cy S awna 28 kwietnia widzieli huzarów ze S upska (z macierzystego 

pu ku dla stacjonuj cego tu szwadronu) wyznaczonych do likwidacji burz-

liwych rozruchów biedoty w Koszalinie. Zosta y one st umione dopiero po 

wzmocnieniu interweniuj cego wojska nowymi posi kami z Karlina, gro-

cymi u yciem ognia armatniego31. W poskromieniu koszali skiej „rewo-

lucji kartoflanej” wzi o udzia  30 huzarów ze S awna32. Z lakonicznej 

adnotacji mo na si  dowiedzie  o wyst pieniach ulicznych w tym mie cie, 

spowodowanych dro yzn  i narastaj cymi niedostatkami ywno ciowymi, 

tak e w tym samym czasie. Zrodzi y si  one spontanicznie w wyniku po-

g oski, e próbuje si  wywie  z tutejszych magazynów do Ustki zbo e  

i ziemniaki celem prze adunku na oczekuj cy w porcie statek angielski33; 

27 Sch. K. 1847, Nr 17. 
28 H. Schulze, Niemcy. Nowa historia, Kraków 1999, s. 73. 
29 J. Wi niewski, Wiosna Ludów na Pomorzu Zachodnim, [w:] Szkice z dziejów Pomo-

rza, t. III: Pomorze na progu dziejów najnowszych, Warszawa 1961. 
30 C. Zaddach, Zur Geschichte…, s. 23. 
31 Z. Gr likowski, Miasto w schy kowym okresie feudalizmu i narastania stosunków 

kapitalistycznych (1807–1850), [w:] Dzieje Koszalina, B. Drewniak, H. Lesi ski (red.), 
Pozna  1967, s. 196. 

32 J. Jasi ski, Wiosna Ludów, [w:] Historia Pomorza…, t. III, cz. 2, s. 275. 
33 Ostp. Heimat 1935, Nr 3. 
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by  mo e ten sam, który usi owali unieruchomi  usteccy dokerzy (por. 
wy ej). Gro bie anarchizacji S awna wiosn  1847 roku mia  zapobiec na-
pr dce powo any obywatelski zwi zek na rzecz bezpiecze stwa (Bürgersi-
cherheitsverein), przeorganizowany w uzbrojon  milicj  miejsk  z o on   
z trzech kompanii o sile 165 ludzi34. Ta mobilizacja w obronie w asno ci 
bogatszego mieszcza stwa nie uchroni a jednak ubogich mieszka ców na 
przednówku 1847 roku przed wzrostem paskarskich cen chleba i ziem-
niaków w wielu regionach. Skargi i doniesienia o tym stanie rzeczy nad-
chodzi y tak e ze S awna. W miastach rejencji koszali skiej, zw aszcza  
w maju 1847 roku, pot gowa y si  „wo ania o pomoc”. Szczególnie trudna 

sytuacja materialna i ywno ciowa by a w s siaduj cym powiecie mia-

steckim, regionie „notorycznie” biednym (co wiemy na przyk adzie z 1846 

roku; por. wy ej), gdzie pod sankcj  zabroniono p dzenia wódki ze zbo a  

i ziemniaków35. Wa nym zadaniem sta a si  ochrona magazynów i spi-

chlerzy, zw aszcza w miastach niegarnizonowych. W Dar owie w maju  

i czerwcu 1847 roku miejskich zapasów zbo a by o ju  niewiele. Jeden  

z lepiej zape nionych spichlerzy prywatnych znajdowa  si  pod cis ym 

nadzorem utworzonej tu tak e milicji miejskiej36. 

Niepokoje spo eczne w wielu rejonach Prus w latach 1845–1846 i zi-

m  z 1846 na 1847 rok wywo ane by y dro yzn  i g odem, co wybiórczo 

wykaza em na przyk adzie rejencji koszali skiej i osobno udokumentowa-

em zestawionymi danymi dla Dar owa i S awna (por. Ryc. 1–5). Takie 

wydarzenia przyspieszy y narastanie politycznej presji coraz liczniej-

szych i aktywniejszych mieszcza sko-inteligenckich rodowisk liberalno- 

-demokratycznych, zw aszcza w du ych miastach na zachód od Odry.  

W prowincji pomorskiej, g ównie we wschodniej jej cz ci, zdominowanej 

przez gospodark  wielkoroln  oraz drobnotowarow  wytwórczo  ma ych 

miast, kojarzon  z ukszta towanym skrajnie konserwatywnym sojuszem 

interesów ziemskiej w asno ci junkierskiej z bogatym po uw aszczeniu 

ch opstwem, nowe si y spo eczno-polityczne, mieszcza sko-liberalne by y 

ladowe. Ich o ywienie na tym terenie okaza o si  w miesi cach prób za-

sadniczej przebudowy monarchii pruskiej w 1848 roku krótkotrwa e  

i epizodyczne, sygnowane odwa n  dzia alno ci , to prawda, jedynie po-

jedynczych ludzi. 

W obawie przed wybuchem w Prusach politycznej rewolucji oddolnej, 

pod wp ywem kryzysu finansowego pa stwa wymagaj cego nieustannej mo-

34 A. Stoebbe, Chronik der Stadtgemeinde Schlawe i. Pom., Schlawe 1898, s. 104. 
35 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. 



 Sytuacja spo eczna i polityczna na terenie ziemi s awie skiej w latach 1845–1850 89 

dernizacji, przebudowy i unowocze nienia, monarcha pruski zgodzi  si  na 
zwo anie sejmu (por. wy ej). Zanim 11 kwietnia 1847 roku rozpocz  obrady 
Zjednoczony Sejm Krajowy37, sta o si  oczywiste, e b dzie to instytucja fa-
sadowa, bez charakteru konstytuanty, niemal klasyczny wzór przedstawi-
cielstwa feudalno-stanowego. Jego kompetencje by y ograniczone, dzia ania 
niemrawe i wyra nie na przekór istotnym dla pa stwa projektom króla  
i jego gabinetu w sferze gospodarczej (nie widz c, na przyk ad potrzeby 
finansowania z po yczek wewn trznych budowy kolei wschodniej)38. Nawet 
w tym zakresie sejm nie chcia  niczego promowa  i wspiera , a ju  tym bar-
dziej nie my la  o jakichkolwiek zmianach ustrojowo-prawnych narusza-
j cych dominuj c  pozycj  oraz atrybuty posiadania i w adzy wielkich 
agrariuszy w wewn trznym yciu politycznym pa stwa „bankrutuj cego 

absolutyzmu”. W Prusach roku 1847 musia y zatem pog bia  si  konflikty 

mi dzy si ami zachowawczymi broni cymi swojej supremacji a rosn cymi  

w si  miejskimi rodowiskami bur uazyjno-liberalnymi39. 

Konfrontacj  polityczn  w Prusach na pocz tku 1848 roku przyspie-

szy y wydarzenia mi dzynarodowe: rewolucja lutowa w Pary u i marcowa 

w Wiedniu, a w lad za nimi w Berlinie. Rewolucja berli ska wybuch a  

18 marca 1848 roku, daj c pocz tek pruskiej Wio nie Ludów. Pod jej nacis-

kiem stanowy sejm pruski, zanim przeszed  do roli „widma przesz o ci”, 

opracowa  zarys zmian ustroju pa stwowego i otrzyma  od króla zapew-

nienie o wdro eniu procedury powo ania do ycia rzeczywistego sejmu 

ustawodawczego40. Berli ska krwawa rewolucja marcowa (18–19 marca) 

odbi a si  s abym echem na Pomorzu Zachodnim, chocia  wie ci o niej,  

w ró nej formie, przenika y do najodleglejszych jego zak tków. S awie -

ski wydawca (m.in. urz dowej gazety powiatowej) J.C.E. Dietlein ju   

28 marca mia  w ofercie drukowany tekst z opisem wydarze  w Berlinie41. 

W ci gu nast pnych tygodni w Prusach zacz  rodzi  si  nowy porz -

dek polityczny. Rewolucja marcowa oznacza a definitywnie przezwyci -

37 Sk ada  si  z reprezentantów o miu sejmików wschodnich prowincji Prus. A. Wielo-
polski, Ustrój polityczny…, s. 80. Królewska mowa tronowa z 11 kwietnia (na otwarciu 

Landtagu) by a w S awnie ju  19 dnia tamtego miesi ca do nabycia w formie drukowanej  

u miejscowego drukarza. 
38 Tam e. Zapewne dotyczy o to zarówno kolei po udniowo-wschodniej od Frankfurtu 

nad Odr  do Gda ska Królewca (przez Krzy Pi Bydgoszcz), jak i tzw. kolei pó nocno- 

-wschodniej od Stargardu (kolej dotar a tu w 1843 roku) do Gda ska (przez Bia ogard Ko- 

szalin–S awno S upsk). 
39 Tam e; S. Salmonowicz, Prusy. Dzieje pa stwa i spo ecze stwa, Pozna  1987, s. 378; 

J. Jasi ski, Niemiecka problematyka…, s. 41. 
40 A. Wielopolski, Ustrój polityczny…, s. 80. W Berlinie pierwszy wiec polityczny odby  

si  13 marca. W. Czapli ski, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec…, s. 474. 
41 Sch. K. 1848, Nr 14 i 16. 
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enie feudalnego neoabsolutyzmu. Ju  pod wp ywem pierwszych tragicz-

nych star  na ulicach Berlina król Fryderyk Wilhelm IV 18 marca 1848 

roku wyda  patent o sprawie przyspieszonego ponownego zwo ania Zjed-

noczonego Sejmu Pruskiego z 1847 roku42. By  to ostatni stanowy sejm, 

naznaczony pi tnem dora no ci, który zebra  si  2 kwietnia 1848 roku. 

Kilka dni pó niej, przed rozwi zaniem si , zapad o postanowienie o powo a-

niu Zgromadzenia Narodowego w wyniku wyborów powszechnych, równych, 

tajnych, lecz dwustopniowych (po rednich). Ordynacja zosta a og oszona 

przez monarch  8 kwietnia. Nowe Zgromadzenie w drodze „porozumienia 

z Koron ” mia o uchwali  konstytucj 43. 

Wie ci o rewolucji berli skiej oraz zapowied  powszechnych wyborów 

do Zgromadzenia Narodowego spowodowa y uaktywnienie si  tak e pru-

skiej prowincji w walce politycznej. Z dat  6 kwietnia 1848 roku ukaza  

si  edykt rz du o swobodzie zrzeszania si  i zgromadze 44. Najwi kszym 

o rodkiem liberalno-lewicowego o ywienia na wschodzie prowincji po-

morskiej sta  si  S upsk, silnie oddzia uj cy na s siednie powiaty. Tutaj, 

w kwietniu 1848 roku, powsta  demokratyczny Zwi zek Ludowy 

(Volksverein) wydaj cy w asn  gazet  „Pommersche Volksboten”45. By a 

to druga (po szczeci skiej) pod wzgl dem znaczenia organizacja radykal-

nego ruchu demokratycznego w prowincji pomorskiej46. Zwi zkowi prze-

wodzili dwaj m odzi przedstawiciele wiat ej inteligencji: lekarz Ludwik 

Bauer, chirurg powiatowy w S awnie (redaktor gazety) i Lothar Bucher, 

s upski asesor s dowy47. Gazeta Zwi zku Ludowego i pisma programowo- 

-agitacyjne by y kolportowane na obszarze okr gu wyborczego obejmu-

j cego powiaty: s upski, l borski, bytowski, miastecki i s awie ski48.  

W kwietniu, na fali przygotowa  do wyborów, w prowincji pomorskiej 

rozszerza  si  ruch skierowany przeciwko dotychczasowym podatkom. 

Odmawiali ich p acenia dniówkarze rolni i komornicy, mi dzy innymi  

w powiecie s awie skim49. Nie mo na wykluczy , e by  to rezultat od-

42 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. Wi niewski, Wiosna Ludów…, s. 158; A. Wielo-

polski, Ustrój polityczny…, s. 80. 
44 J. W sicki, Zwi zek Niemiecki i Druga Rzesza Niemiecka 1848–1914, Pozna  1989, 

s. 89. 
45 J. Lindmajer, W epoce kapitalistycznej industrializacji (1807–1918), [w:] Historia 

S upska, S. Gierszewski (red.), Pozna  1981, s. 310–311. 
46 Wiod cy sta  si  szczeci ski Volksverein za o ony 19 kwietnia 1848 roku. W. St -

pi ski, Stowarzyszenia liberalne i demokratyczne w Szczecinie w 1848 i na pocz tku 1849 r. 

(cz. I), Materia y Zachodniopomorskie 33: 275–276. 
47 J. Lindmajer, W epoce…, s. 310–311. 
48 J. Wi niewski, Wiosna Ludów…, s. 158; J. Lindmajer, W epoce…, s. 311. 
49 J. Jasi ski, Wiosna Ludów…, s. 280. 



 Sytuacja spo eczna i polityczna na terenie ziemi s awie skiej w latach 1845–1850 91 

dzia ywania S upskiego Zwi zku Ludowego, zw aszcza Ludwika Bauera. 

Ten e wykorzystywa  zapewne swoje kierownicze stanowisko w powiato-

wej s u bie zdrowia i bez problemów je dzi  po wsiach50, bardziej jako 

dziennikarz-wydawca i agitator polityczny, zaniedbuj c swoje podstawo-

we obowi zki zawodowe. 

Prawybory (elektorów) odby y si  1 maja 1848 roku, a tydzie  pó niej 

wybory pos ów do Pruskiego Zgromadzenia Narodowego. Na 500 upraw-

nionych do g osowania prawyborców przypada  jeden elektor, który uko -

czy  30 lat. Wy onione w okr gu wyborczym kolegium elektorów wybiera-

o pos ów i ich zast pców. Prawyborc  móg  by  ka dy obywatel pa stwa 

pruskiego p ci m skiej, który uko czy  25. rok ycia, posiada  pe ni  praw 

publicznych i przynajmniej od 6 miesi cy mieszka  w okr gu wyborczym. 

Zniesiono cenzus maj tkowy, ale pozbawiono prawa g osu s u b  fol-

warczn  i osoby utrzymuj ce si  ze rodków publicznych (z zasi ku)51. 

W czterech miastach powiatu s awie skiego wybrano 23 elektorów: 

15 to przedstawiciele mieszczan-rolników i rzemie lników, pi ciu spo ród 

inteligencji („naukowo wykszta conych”), urz dników, oficerów, duchow-

nych i nauczycieli oraz trzech z grupy kupcy, karczmarze, rentierzy.  

W obwodach wiejskich wybrano cznie 99 elektorów, z których 51 to 

ch opi (w a ciciele gospodarstw ró nej wielko ci) i dzier awcy gruntów, 

42 to dniówkowi robotnicy rolni i wiejscy rzemie lnicy, pi ciu zaliczano 

do inteligencji administracyjno-urz dniczej, a zaledwie jeden to w a ciciel 

ziemski52. Zgodnie z rozdzia em mandatów poselskich, proporcjonalnie do 

liczby ludno ci, powiat s awie ski otrzyma  dwa miejsca w Zgromadzeniu 

Narodowym53 licz cym 402 pos ów54. Wi kszo  elektorów w powiecie 

s awie skim popar a kandydatów demokratycznych. Pos ami wybrani 

zostali: drobny rolnik (w a ciciel gospodarstwa zagrodniczego) z Karwic  

i kasjer z Dar owa, Bliesener; ich zast pcami byli nauczyciel wiejski  

z Kr gu i robotnik dniówkowy ze S onowic55. 

50 J. Wi niewski, Wiosna Ludów…, s. 154. 
51 A. Wielopolski, Ustrój polityczny…, s. 81–82; M. Wawrykowa, Dzieje Niemiec 1789–

1871, Warszawa 1980, s. 316. 
52 Podliczenia wed ug A. Wielopolski, Ustrój polityczny…, s. 143 (tabela prawyborów 

do Pruskiego Zgromadzenia Narodowego 1 V 1848 rok: A. Für Berlin). 
53 Jeden mandat przypada  na pierwsze oko o 30 tys. mieszka ców i kolejny na ka de 

40 tys. Dwóch pos ów wybiera  te  powiat s upski, po jednym l borski, miastecki i bytowski. 

W przypadku powiatu s awie skiego od tej generalnej zasady repartycji miejsc poselskich 

poczyniono pewne odst pstwo, bowiem powiat liczy  62,5 tys. mieszka ców. Tam e, s. 81, 139; 

J. Lindmajer, Bytów w okresie przemian ustrojowo-prawnych i spo eczno-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 s awie ski von Kleist uzna  po-

s a z Dar owa za cz owieka uczciwego o utrwalonym charakterze i umiarkowanych pogl -
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Jednocze nie z wyborami wst pnymi do Pruskiego Zgromadzenia Na-

rodowego 1 maja 1848 roku odby y si  w Prusach wybory do Niemieckie-

go Zgromadzenia Narodowego (nazywanego Zjednoczeniowym lub Frank-

furckim). Dzia a o ono zaledwie od 18 maja 1848 do 18 czerwca 1849 roku. 

W tym parlamencie zasiadali pos owie reprezentuj cy pa stwa Zwi zku 

Niemieckiego – z Prus by o ich 20356. Przez pewien czas (do wrze nia–
pa dziernika 1848 roku) praca Pruskiego Zgromadzenia Narodowego 
pozostawa a w cieniu tego, co dzia o si  we Frankfurcie nad Menem. 

Otwarcie obrad Pruskiego Zgromadzenia Narodowego (Nationalver-
sammlung) nast pi o 22 maja 1848 roku. Pierwszy impet rewolucji zosta  
zneutralizowany. Stare si y cofn y si , ale wnet zacz y szuka  nowych 
sposobów i metod przeciwdzia ania niebezpiecznym dla nich zamierze-
niom liberalnej wi kszo ci Zgromadzenia, zmierzaj cych w kierunku 
zmian aktualnych stosunków spo ecznych, zniwelowania nierówno ci 
podatkowych i ugruntowywania zdobytej wolno ci politycznej, które mia-
y si  znale  w przygotowywanej konstytucji. Swoj  determinacj  i si  

oddzia ywania (podszyte strachem) ujawni  na Pomorzu „parlament jun-
kierski” (por. ni ej). Konserwatywne w wi kszo ci i zachowawcze okaza o 
si  w prowincji ma omiasteczkowe drobnomieszcza stwo, ulegaj ce tak e 
naciskowi junkrów. Zacofana mentalnie i wiatopogl dowo wie , zw asz-
cza posiadaj ce ch opstwo, systematycznie przechodzi a na s u b  wzra-
staj cej kontrrewolucji. W tych prze omowych miesi cach od po owy 1848 
roku kszta towa o si  konserwatywno-monarchistyczne oblicze ch opskiej 
wsi powiatu s awie skiego, b d ce jej „wizytówk ” przez wiele nast p-
nych dziesi cioleci, co najmniej do 1918 roku. 

Rewolucja w Prusach by a przede wszystkim wydarzeniem miejskim. 
Niepokoje wiejskie mia y charakter wybitnie lokalny. W wi kszo ci wie , 
szczególnie w prowincjach na wschód od aby/Odry, popiera a koron . Na 
Pomorzu przywi zanie do panowania Hohenzollernów by o najwi ksze. 
Tu konserwatywna (lojalna) opozycja wiejska zacz a si  najwcze niej 
organizowa  w ruch masowy. 

Wyra na mobilizacja pomorskiego junkierstwa zaznaczy a si  latem 
1848 roku, co mia o potwierdzenie w dokonaniach i postawach jego re-
prezentantów z powiatu s awie skiego. Maj tna szlachta rodowa by a 

dach (tam e, s. 141–142). Z rejencji koszali skiej wybrano 13 pos ów, z ca ej prowincji 30 
(tam e, s. 82), a w rzeczywisto ci by o ich 31 (tam e, zestawienie, s. 138–140). 

56 Faktyczna liczba wszystkich pos ów – 585. Jeden pose  przypada  na 50 tys. miesz-
ka ców. J. W sicki, Zwi zek Niemiecki…, s. 102. Tam e o genezie tego parlamentu, struk-

turze zawodowej pos ów, politycznej mozaice, zadaniach, przebiegu obrad nad projektem 

konstytucji Niemiec a  do jego si owego rozwi zania (s. 93–96, 99, 102–109, 113, 117,  
225–227). 
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zaniepokojona projektami Pruskiego Zgromadzenia Narodowego, doty-

cz cymi dalszego uw aszczenia gospodarstw ch opskich, zniesienia pozo-

sta ych przejawów feudalnej zwierzchno ci dworu nad wsi  i – co najgorsze 
– opodatkowania w asno ci szlacheckiej. W lipcu 1848 roku w maj tku 
Barnowiec (pow. miastecki), nale cym do Henryka von Puttkamera, 
grupa skrajnie konserwatywnych junkrów, a w ród nich m ody Otto von 
Bismarck57, zainicjowa a i pod o y a podwaliny Zwi zku Obrony Intere-
sów Wielkiej W asno ci i Dobrobytu Wszystkich Klas Narodu58. Nale y 
przypuszcza , e w gronie za o ycieli tego pomorskiego „parlamentu jun-
kierskiego”59 znajdowa  si  reprezentant posiadaczy dóbr rycerskich  
z powiatu s awie skiego (hr. v. Puttkamer). Zwi zek ten ju  w ko cu 
lipca mia  swoj  central  organizacyjn  w Berlinie (Central Verein),  
z wyodr bnionym cis ym komitetem (Central Comite), który opracowa  
statuty programowe60. W Szczecinie dosz o do utworzenia struktur 
Zwi zku na obszar prowincji pomorskiej (pod przewodem Hansa Hugo 
von Kleista-Retzowa z pow. bia ogardzkiego). W dniach 18–19 sierpnia  
w Berlinie mia o miejsce zgromadzenie kilkuset posiadaczy ziemskich 
spod szyldu tego Zwi zku61. Bra  w nim udzia  delegat spo ród ówczesnej 
skrajnej prawicy szlacheckiej elity powiatu s awie skiego. Wnet po szcze-
ci skiej mobilizacji, a przed zjazdem w Berlinie, 15 sierpnia 1848 roku  
w S awnie powo ano powiatowy Zwi zek Posiadaczy Ziemskich (Verein 
von Grundbesitzern) celem „obrony interesów w a cicieli ziemskich i wspie-
rania dobrobytu wszystkich klas narodowych”. Zaakceptowane zosta y 
dokumenty programowe przygotowane przez Komitet Centralny Zwi zku 
29 lipca. Delegatem na obrady w Berlinie wybrano von Belowa ze Sta-
wisk (ko o Postomina), zapewne przewodnicz cego pi cioosobowego za-
rz du s awie skiego Zwi zku Posiadaczy Ziemskich. Czterema pozosta-
ymi byli: von Kamecke z Kczewa, von Derenthall z Postomina, burmistrz 

S awna (C. Block) i ober ysta Schübner, w którego lokalu odby o si  ze-
branie62. 

Na li cie za o ycieli tego Zwi zku widniej  nazwiska 26 osób. Nie  
licz c cz onków Zarz du, byli to wy cznie posiadacze dóbr ziemskich, 
mi dzy innymi z: Redencina i Zaleskich (v. Belowowie), egocina i War-

57 O. v. Bismarck (ur. 1815 roku) by  zi ciem w a ciciela Barnowca. Od 1862 roku 
premier Prus, a od 1871 roku tak e kanclerz II Rzeszy. 

58 J. Wi niewski, 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. Wi niewski, Wiosna Ludów…, s. 166; J. W sicki, Zwi zek Niemiecki…, s. 141. 
62 Beilage zu Nr 35 des Sch. K. 1848. Delegatem i przewodnicz cym móg  by  te  inny 

von Below – w a ciciel G bocka(?). 
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cina (v. Blumenthal), Kwasowa (v. Michaelis), Bo enic i Kosierzewa  

(v. Bonin), Tychowa i Niemicy (v. Kleist), Kr gu (v. Podewils), Z akowa 

(v. Puttkamer), Bzowa (v. Böhn), Noskowa, hrabina v. Krockow z Dobrz -

cina63. W swoistej proklamacji do mieszka ców powiatu Zwi zek postawi  

sobie za zadanie „utrzymanie dotychczasowych stosunków prawnych  

w zakresie posiadania ziemi, które s  w najwy szym stopniu zagro one 

przez nowe projekty agrarne […], zw aszcza przez […] ustaw  o podatku 

gruntowym i przewiduj c  umorzenie rent [tj. ch opskich rent grunto-

wych – J.L.]”64. 

Od czasu obrad Pruskiego Zgromadzenia Narodowego nast pi o o y-

wienie polityczne równie  na wschodzie prowincji pomorskiej, którego 

rozsadnikiem by  – rodz cy si  na doniesieniach z Berlina – ruch demo-

kratyczny z regionalnym centrum w S upsku. Nasuwa si  pytanie o to, 

czy odnotowane w Dar owie i S awnie „niepokoje”65 stanowi y potwier-

dzenie takich tendencji, e mia y rodowód polityczny. Raczej w tpliwe. 

Powiatowe i garnizonowe S awno, z siln  i mobiln  milicj  mieszcza sk , 

by o wyczekuj ce i bardziej zachowawczo wierne tronowi, o tarzowi oraz 

pruskim tradycjom ustrojowym ani eli kupieckie i portowe Dar owo kon-

taktuj ce si  ze wiatem zewn trznego, gospodarczego, a nawet politycz-

nego liberalizmu. 

Szukaj c zatem konkretu dla dopracowania adekwatnej odpowiedzi, 

natrafiamy na opis wydarze , do których dosz o 22 lipca 1848 roku na 

przystani portowej w Dar ówku. Wywo ane zosta y przez dar owskich 

robotników prze adunkowych. Ich przebieg zrelacjonowa  niemal na „go-

r co” burmistrz Dar owa Johann Schilke66. Na statek norweski mia o by  

za adowane zbo e zakontraktowane za po rednictwem dar owskiego radcy 

handlowego Hemptenmachera u kilku okolicznych w a cicieli ziemskich. 

Przeciwko temu czynnie zaprotestowa o oko o 30 robotników portowych  

z miasta. Na polecenie burmistrza interweniowa a stra  obywatelska, 

dosz o do r koczynów, jeden kupiec i dwaj robotnicy zostali ranni. W po-

63 Tam e. 
64 Tam e. W S upsku powsta  Zwi zek Obrony W asno ci, skupiaj cy okolicznych zie-

mian i bogatych mieszczan. J. Lindmajer, W epoce…, s. 312. 
65 J. Jasi ski, Wiosna Ludów…, s. 318. 
66 Podpisywa  si  jako „kieruj cy magistratem” (der Magistratsdirigent). Dwa pierw-

sze zapisy (niemal identyczne) sporz dzi  o pó nocy z 22 na 23 lipca, adresuj c do urz du 

rejencyjnego i nadprezydenta prowincji. Archiwum Pa stwowe w Koszalinie (dalej:  

AP Kosz.), Zespó : 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 by  burmistrzem Dar owa w latach 1846–1858. Por. A. Stoebbe, 

Chronik…, s. 300. 
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gotowiu oczekiwa  oddzia  z dar owskiego garnizonu landwery. Wi kszo  

wozów ze zbo em wycofano sprzed pomostu prze adunkowego do maga-

zynu Hemptenmachera, czekaj c na st umienie buntu (Ausstand), co 

nast pi o w godzinach wieczornych. Pomimo uspokojenia w nocy w Dar-

owie i w porcie wystawiono stra e bezpiecze stwa (Sicherheitswache), 

wzmocnione bateri  nadbrze n 67. 

Dar owo nie do wiadczy o dot d – ani w ca ym 1848 roku – adnych 
wyra nych niepokojów publicznych. Idee rewolucyjno-spo eczne czy d -
enia do przemian ustrojowych zagubi y si  w przewa aj cej tu raczej 

oboj tno ci68. Z jakich to wi c przyczyn „portowcy” z Dar owa gwa townie 
sprzeciwili si  wywozowi zbo a, gro c uszkodzeniem, a nawet zatopie-
niem norweskiego statku(?). Zapasy i dobre niwa, które si  rozpocz y, 
gwarantowa y dostatek ywno ci. Zatem to nie obawa przed powtórze-
niem si  spekulacyjnego wzrostu cen na zbo a i chleb popchn a robotni-
ków do sprzeciwu i oporu. Magistrat wszcz  dochodzenie i ju  24 lipca 
wskaza  na „nielubiane osoby” spo ród obywateli miasta jako inicjatorów 
protestu, „awanturników” i „wichrzycieli”. Byli to przede wszystkim 
mistrz budowy statków Zielke i pracownik dar owskiego g ównego Urz -
du Celnego (Hauptzoll-Amts-Diener) Raschke, których zaliczono do grona 
„pod egaczy” (Aufwiegler)69. To oni mieli rozpowszechnia  „fa szyw  po-
g osk ” o tym, e zbo e b dzie dostarczone Du czykom. To oni przypomi-
nali o obowi zuj cym rz dowym zakazie wywo enia zbo a statkami poza 
granice pa stwa. Swoj  determinacj  inicjatorzy wyst pie  i robotnicy 
prawdopodobnie uzasadniali patriotycznym przekonaniem, e „musz  
pomaga  swemu królowi i nie posy a  zbo a wrogowi”. Czyniono to z tym 
wi ksz  pewno ci , poniewa  wiedziano, e kapitan norweskiego statku 
musia  wcze niej z tych samych powodów ucieka  z Ko obrzegu i Ustki, 
co – zdaniem burmistrza – te  by o nieprawd 70. Z zapisów sprawozdaw-
czych burmistrza dotycz cych jednodniowych wydarze  w Dar owie  
22 lipca 1848 roku mo na, mimo woli, odczyta , e to przejaw anarchii 

67 „Auch der Hafen wurde befestigt und Strandbatterien in Stellung gebracht”. By  
mo e to efekt gotowo ci dar owskiej landwery wspomagaj cej stra  obywatelsk  i cz onków 
dar owskiego bractwa strzeleckiego, którzy „pewnego razu w 1848 roku pomaszerowali  
w pe nym uzbrojeniu do portu”, przeciwstawi  si  „rewolucyjnym knowaniom”. Wi emy 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 Tam e, s. 19; ten e, 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 Dar-

owa do wydzia u spraw wewn trznych urz du rejencyjnego w Koszalinie. 
70 Tam e. W tym czasie (od kwietnia) trwa a wojna Prus z Dani  (o ksi stwo Szlezwik), 

zako czona 26 sierpnia 1848 roku (zawieszenie broni). Norwegia by a (do 1905 roku) po -
czona uni  personaln  z Dani . 
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reprezentowanej i wywo anej przez kilku radyka ów z tego miasta. Mo-

tyw i ród o wywo anego przez nich tumultu nie by  wcale brany pod 

uwag . Takim przekonaniom nie nale y chyba w zupe no ci zawierzy . 

To, co si  wydarzy o, by o na pewno sprzeczne z ówczesnym porz dkiem 

prawnym, podwa a o regu y dyscypliny spo ecznej, ale to nie wszystko. 

Mo e mamy tu do czynienia z postawami rodz cego si  pruskiego poczu-

cia ju  nie tylko pa stwowego, lecz i narodowego pruskiego nacjonalizmu, 

któremu impuls da a trwaj ca Wiosna Ludów, a które umacnia o si  

karmione now  wizj  pa stwa Hohenzollernów, dominuj cego coraz wy-

ra niej w Zwi zku Niemieckim. Prusy o to w a nie walczy y i mobilizo-

wa y poddanych swojego króla, bowiem pojawi  si  realny wróg budowy 

przez Prusy niemieckiej jedno ci narodowej, i by a nim niewielka Dania. 

Taki kontekst okaza  si  zrozumia y, poniewa  przemawia  konkretami 

równie  do ma omiasteczkowej spo eczno ci tradycyjnego mieszcza stwa 

oraz rodz cej si  inteligencji, nie wy czaj c coraz liczniejszych skupisk 

robotników, jak w Dar owie, maj cych cz stszy ni  inni kontakt ze wia-

tem zewn trznym. 

Rewolucja polityczna, która zacz a si  wiosn  1848 roku w Berlinie,  

i losy pa stwa pruskiego stawa y si  coraz bardziej wa ne, bardziej istotne 

ni  wie ci o planach zjednoczeniowych Frankfurckiego Zgromadzenia Na-

rodowego, które ton y w za artych, a w ko cu ja owych dyskusjach. W Dar-

owie, w a nie wobec tego parlamentu, przewa a a oboj tno  i niech , 

eksponowane nawet w drukowanej tutaj i kolportowanej satyrze politycz-

nej71. Taka postawa dar owskiego „obywatelstwa” wpisywa a si  wyra nie 

w klimat ignorowania Frankfurckiego Zgromadzenia Narodowego, zw asz-

cza przez szlacht  zachodniopomorsk  wi c  swoje nadzieje (z my l   

o storpedowaniu post pów rewolucji) raczej z parlamentem berli skim72. 

Mo liwe, e by a to przemy lana i wiadomie kszta towana reakcja  

w gronie dar owskich konserwatystów wspartych sojusznikami spo ród 

okolicznej maj tnej szlachty i cz ci tutejszych libera ów stanowi cych 

przeciwników koncepcji wielkoniemieckiego zjednoczenia Niemiec (czyli  

z Austri  na czele), a wyra aj cymi wierno  idei pruskiej odr bno ci 

pa stwowej. Wie ci o eksponowaniu takich politycznych, nacjonalistycz-

no-pruskich tendencji mog y dociera  do Dar owa bez przeszkód, na przy-

k ad ze Szczecina – stolicy prowincji pomorskiej73. 

71 O tym klimacie ladowo wspomina np. C. Rosenow, Chronik…, s. 19. 
72 A. Ci ek, Szlachta na Pomorzu Zachodnim w rewolucji 1848 r., [w:] Szlachta – spo-

ecze stwo – pa stwo mi dzy Warmi  a Rugi  w XVIII–XIX wieku, M. Jaroszewicz,  

W. St pi ski (red.), Szczecin 1998, s. 266. 
73 O politycznym klimacie w Szczecinie na pocz tku sierpnia 1848 roku – por. W. St -

pi ski, Stowarzyszenia liberalne…, s. 282–283. 
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Mo na jednak dostrzec, jak si  wydaje, przes anki dwoisto ci w ów-

czesnej dar owskiej „opinii publicznej” na tle stosunku do Niemieckiego 

Zgromadzenia Narodowego we Frankfurcie. Z jednej strony by  on wyra-

zem negacji zasadniczych ustale  co do formu y zjednoczenia pa stw 

niemieckich, zarysowuj cej si  w tym parlamencie (lato–jesie  1848 ro-

ku), a z drugiej – dyktowany racjonaln  potrzeb  wykorzystania szansy 

wzmocnienia mizernych wówczas aktywów i powi za  ekonomicznych 

Dar owa jako o rodka handlu morskiego. W komisji gospodarczej parla-

mentu frankfurckiego znacz c  rol  odgrywali wielcy kupcy-armatorzy  

i przedsi biorcy ze Szczecina, których statki zawija y tak e do Dar owa. 

To oni wspó dzia ali te  z delegatami innych pruskich miast nadba tyc-

kich celem opracowania i zatwierdzenia podstaw prawnych gwarantuj -

cych pe n  wolno  w handlu. By  mo e do Frankfurtu trafi  przedstawi-

ciel reprezentuj cy dar owskich armatorów i kupców morskich, skoro tam 

w a nie powierzono Szczecinowi reprezentowanie interesów handlowych, 

mi dzy innymi Ko obrzegu i Dar owa74. 

Istot  wydarze  politycznych w Prusach, od inauguracji obrad Zgro-

madzenia Narodowego 22 maja do pocz tku listopada 1848 roku, by y 

narastaj ce napi cia mi dzy królem a parlamentem zdominowanym 

przez libera ów i lewicowych libera ów. W ród nich znajdowali si  pos o-

wie powiatu s awie skiego i s upskiego. Napi cia te wynika y z usta-

wicznego poszukiwania kompromisu mi dzy centralnymi ogniwami w a-

dzy na tle spornych zapisów w przygotowanej przez sejm konstytucji.  

W tym procesie legislacyjnym po rednikiem mi dzy „upartym królem  

a niesfornym Zgromadzeniem”75 mia  by  rz d. Bezskutecznie. Roli swoiste-

go amortyzatora nie sprosta o trzech premierów, podaj c swoje gabinety 

do dymisji, organizuj c tak e zr by partii konserwatywnej76. Chwiejny 

kompromis polityczny w Berlinie zako czy  si  wraz z nominacj  na 

premiera hr. Friedricha W. von Brandenburga. Ten e 9 listopada og osi  

zawieszenie dzia alno ci Zgromadzenia. Do Berlina niemal natychmiast 

wkroczy o zawezwane wojsko (gen. v. Wrangel). Trzy dni pó niej (12 XI) 

wprowadzono stan obl enia stolicy Prus77. Rewolucja w Berlinie dobie-

ga a ko ca. Zgromadzenie Narodowe zosta o formalnie rozwi zane 5 grud-

nia 1848 roku. Jednak do epoki przedmarcowej powrotu nie by o. 

W newralgicznych miesi cach niemal permanentnego fermentu poli-

tycznego deputowany L. Bucher wyrós  na czo owego przywódc  lewico-

74 Tam e, s. 273–274. 
75 C. Clark, Prusy. Powstanie i upadek 1600–1947, Warszawa 2009, s. 424. Tam e  

(s. 422–425) synteza konfrontacji parlament–król, maj–listopad 1848 rok. 
76 M. Wawrykowa, Dzieje Niemiec…, s. 365. 
77 J. W sicki, Zwi zek Niemiecki…, s. 174. 
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wego od amu frakcji centrowej w Pruskim Zgromadzeniu Narodowym. 

Dewiz  tego ugrupowania by y daleko id ce reformy liberalne drog  par-

lamentarn . Jednak Bucher wyznawa  radykalniejsz  ideologi  – by  
rzecznikiem rewolucji bur uazyjnej. Jego zdaniem wszelkie prawa w a ci-
cieli ziemskich, je li s  pochodzenia feudalnego i wyp ywaj  z podda stwa, 
winny by  natychmiast i bez odszkodowania zniesione. Nie bez powodu  
w sejmowych kuluarach by  zwany „ch opskim asesorem”78. L. Bucher 
przyje d a  do S upka w przerwach mi dzy obradami, w Volksvereinie 
sk ada  sprawozdania, uczestniczy  w publicznych wiecach. Mo liwe, e 
jego opinie polityczne dociera y do zainteresowanych mieszka ców w in-
nych miastach okr gu (dzi ki dzia alno ci L. Bauera). Ale zmieni  si  
charakter tak e lokalnego klimatu politycznego. W s upskim Zwi zku 
Ludowym przewag  uzyskali mniej radykalni cz onkowie. Na kongres 
demokratów w Berlinie 26–31 pa dziernika 1848 roku nie wyznaczono 
nikogo ze S upska, gdy  wi kszo  cz onków Zwi zku w tym mie cie 
przeciwna by a utworzeniu w Prusach republiki79. 

Berli ski konflikt listopadowy 1848 roku mia  swoje reperkusje w po-
wiecie s upskim i s awie skim. Kszta towa o si  nowe pole konfrontacji 
mi dzy rodowiskami spo eczno-politycznymi, od pocz tku zwi zanymi  
z republika sk  opcj  w szeregach s upskiego Volksvereinu, wzgl dnie ze 
zwolennikami budowy pruskiej monarchii konstytucyjnej (ograniczaj cej 
prerogatywy w adcy), a wzbieraj c  si  fal  konserwatywno-reakcyjn  
(junkiersko-mieszcza sk ). Ton walce politycznej wci  nadawali L. Bu-
cher, który wróci  do S upska po rozwi zaniu parlamentu, i L. Bauer. 
Nadal cieszyli si  oni znacznym poparciem i pos uchem w ród swoich 
wcze niejszych wyborców. Volksverein rozszerzy  akcj  wydawania 
odezw, kolportowania ulotek i drukowania plakatów, w których wytyka-
no bezprawno  nowych porz dków w Berlinie, tworzonych po wojsko-
wym zamachu stanu z przyzwolenia królewskiego. Nawo ywano do oporu 
nie tylko w miastach, lecz i na wsiach. Obaj przywódcy s upskiego Zwi z-
ku Ludowego jawnie atakowali junkierstwo, zjednuj c sobie zw aszcza 
robotników rolnych80. 

Cz  pos ów Pruskiego Zgromadzenia Narodowego po rozpocz ciu 
wojskowej okupacji Berlina, zanim zosta o ostatecznie rozwi zane, we-
zwa a spo ecze stwo do „biernego oporu” i og osi a strajk podatkowy81. 

78 M. Wawrykowa, Dzieje Niemiec…, s. 330–331, 363–364. 
79 J. Lindmajer, W epoce…, s. 312 (tam e literatura przedmiotu, s. 310). By  to drugi 

kongres demokratów (pierwszy 13 VI 1848 roku). Bli ej o tym J. W sicki, Zwi zek Nie-

miecki…, s. 143, 152–153. 
80 J. Lindmajer, W epoce…, s. 312–313. 
81 C. Clark, Prusy…, s. 425. 
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Kampania bojkotu podatkowego nie znalaz a w prowincji pomorskiej 

istotnego i wa nego w skutkach odzewu. Ujawni a si  w formie deklara-

tywnej i odosobnionej w powiecie s awie skim, ale nie w dwóch najwi k-

szych miastach. W Polanowie na wiecu 400 osób zadeklarowa o, e nie 

b dzie p aci  podatków. Podobnie sta o si  we wsi ydowo. Odezwa 

Zgromadzenia, aby na znak protestu nie p aci  podatków, spotka a si  na 

przyk ad z niech ci  w Dar owie82. To, jak si  wydaje, nale y uzna  za 

przejaw nastrojów prorz dowych w tym ma omiasteczkowym rodowisku 

mieszcza skim, jakich nie brakowa o wówczas w innych o rodkach miej-

skich i regionach prowincji pomorskiej83. 

Od prze omu lat 1848/1849 odnotowuje si  w Prusach wzmocnienie si  

zachowawczych. Król 5 grudnia oktrojowa  konstytucj 84 opart  na pro-

jekcie rozwi zanego sejmu, dzie  pó niej og osi  zasady tymczasowej  

ordynacji wyborczej do nowego Zgromadzenia Narodowego. Sejm pruski 

mia  si  sk ada  z dwóch izb – izby pierwszej (I) (Erste Kammer) i ni -
szej, poselskiej izby drugiej (II). Nazwa parlamentu nie zosta a czasowo 
ustalona. 

Do pierwszej izby (180 pos ów) wybierano na podstawie tymczasowego 
prawa wyborczego (6 XII 1848 rok) przewiduj cego cenzus maj tkowy  
i system po redniego g osowania85. Prawo wybierania pos a do pierwszej 
izby posiada  obywatel pruski po uko czeniu 30. roku ycia, p ac cy 
rocznie nie mniej ni  8 talarów podatku klasowego albo posiadaj cy 
grunty o warto ci przynajmniej 5 tys. talarów, wzgl dnie uzyskuj cy co 
najmniej 500 talarów czystego rocznego dochodu. Stawa  si  wówczas 
prawyborc  w miejscu, gdzie zamieszkiwa  od sze ciu miesi cy. Stu pra-
wyborców wybiera o jednego wyborc  (29 I 1849 rok). Spo ród nich byli 
wybierani cz onkowie pierwszej izby absolutn  wi kszo ci  g osów (12 II 
1849 rok). Wybranym móg  by  ka dy Prusak (obywatel od pi ciu lat), 
który uko czy  40. rok ycia86. 

U o enie list wyborczych nale a o do landrata przy wspó udziale 
w adz komunalnych (so tysów, wójtów, burmistrzów). Okr gi wyborcze 
tworzone by y przez w adze rejencyjne. W ka dym z nich wybierano po 
dwóch–trzech cz onków (pos ów) pierwszej izby (w zasadzie po jednym  
z ka dego powiatu danego okr gu). Kadencja pierwszej izby mia a trwa  

82 J. Jasi ski, Niemiecka problematyka…, s. 334. 
83 A. Ci ek, Szlachta na Pomorzu…, s. 269–270. 
84 Gwarantowa a ona równo  wobec prawa, wolno : osobist , religii, zgromadze   

i zwi zków, wolno  przemieszczania. 
85 J. W sicki, Zwi zek Niemiecki…, s. 267. 
86 Tam e, s. 183–184. 
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sze  lat87. W tej izbie znalaz  si , reprezentuj cy powiat s awie ski, kon-

serwatysta hrabia Max von Schwerin, który zasiada  te  w poprzednim 

Pruskim Zgromadzeniu Narodowym (V–XI 1848 rok)88. Z okr gu l bor-
sko-bytowsko-s upskiego wybrany zosta  Karl Friedrich von Denzin, uro-
dzony w S awnie (1800 rok), w a ciciel rodowych dóbr w L borku89. 

Wybory do II izby – poselskiej (350-osobowej) by y powszechne, rów-
ne, ale po rednie (dwustopniowe). Prawyborcy, w liczbie 250, wybierali 
jednego wyborc  po redniego (Wahlmann), a ci dopiero wybierali pos ów. 
Kandydat na pos a musia  mie  uko czone 30 lat. Kadencj  izby posel-
skiej ustalono na trzy lata90. 

Rozpisanie wyborów, z wyznaczeniem daty prawyborów do II izby na 
22 stycznia 1849 roku, wzmog o agitacj , która w prowincji pomorskiej 
by a nawet szersza i ywsza ni  poprzednio, bowiem kierowali ni  do-
wiadczeni politycznie byli pos owie91. Do tego sejmu ponownie (po wybo-

rach 5 II 1849 rok) dosta  si  kasjer Bliesener z Dar owa oraz obaj s upscy 
przywódcy Zwi zku Ludowego – L. Bucher i po raz pierwszy L. Bauer92. 
Demokraci uzyskali przewag  (jedynie tymczasow , jak si  okaza o)  
w okolicach: S upska, Dar owa, Miastka, Bytowa, Koszalina93. Otwarcie 
przez króla pruskiego parlamentu nast pi o 26 lutego 1849 roku. 

Nowy pruski parlament, z dominuj cymi libera ami i demokratami  
w II izbie, utrzyma  si  zaledwie przez dwa miesi ce94. Po rozwi zaniu  
II izby 27 kwietnia 1849 roku o mielona reakcja junkierska i konserwa-
tywne mieszcza stwo si  zjednoczy y. W S upsku 27 maja 1849 roku za-
o ono Zwi zek Wierno ci dla Króla i Ojczyzny95. Niezwykle aktywny, 

by y ju , pose  L. Bauer zosta  aresztowany w S upsku 13 czerwca 1849 
roku, a próba jego uwolnienia si  nie powiod a96. 

87 Tam e, s. 181, 183. 
88 J. Wi niewski, Wiosna Ludów…, s. 160; Sch. K. 1849, Nr 20. 
89 Mann von B. (Hrsg.), Biographisches Handbuch für das preussische Abgeordneten-

haus 1867–1918, Düsseldorf 1988. 
90 J. W sicki, Zwi zek Niemiecki…, s. 181. 
91 J. Wi niewski, Wiosna Ludów…, s. 170. Wybory pos ów przez elektorów odby y si   

5 lutego 1849 roku, do I izby 29 stycznia i 12 lutego. J. Jasi ski, Niemiecka problematy-

ka…, s. 338. 
92 J. Wi niewski, Wiosna Ludów…, s. 171–172. Tam e czytamy, e Dar owo (a wi c  

i powiat s awie ski?) wchodzi o w sk ad koszali skiego okr gu wyborczego. 
93 J. Jasi ski, Niemiecka problematyka…, s. 340. 
94 Konserwatystów w Izbie Deputowanych by o jedynie 53. Ch. Graf von Krockow, 

Bismarck…, s. 45. 
95 J. Lindmajer, W epoce kapitalistycznej industrializacji (1807–1918), [w:] Historia 

S upska…, s. 313. 
96 J. Wi niewski, Wiosna Ludów…, s. 173–174. 
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Demokratyczne prawa wyborcze zapisane w konstytucji z grudnia 

1848 roku anulowano. Nowa ordynacja wyborcza do II izby wesz a w y-

cie 30 maja 1849 roku. Niemal wszyscy mieszka cy Prus p ci m skiej od 

25. roku ycia mieli prawo g osu. Nast pi  podzia  wyborców na trzy kla-

sy maj tkowe, stosownie do wysoko ci uzyskiwanego dochodu i wymiaru 

p aconego podatku. Ka da klasa mia a g osowa  oddzielnie, wybieraj c 

w asnych elektorów. Elektorzy, w jednakowej (w przybli eniu) liczbie  

z ka dej klasy, wybierali w swoim okr gu pos ów do parlamentu w g oso-

waniu jawnym i ustnym. Taki system wyborów do II izby (poselskiej) 

obowi zywa  do 1918 roku97. 

W kampanii przed wyborami, których druga tura (zasadnicza) odby a 

si  17 lipca 1849 roku, skrajni konserwaty ci wiejscy i prorz dowa libe-

ralna prawica mieszcza ska w regionie s upsko-s awie skim przyst pili 

do ofensywy. Tutejsi libera owie i demokraci znale li si  pod presj   

i w ca kowitej defensywie. Po uwi zieniu L. Bauera zako czy  swoj  dzia-

alno  s upski Zwi zek Ludowy98. W ma ych rzemie lniczo-kupieckich 

miastach Pomorza nie by o jeszcze zró nicowanych, a wytrwa ych, licz-

niejszych i stabilnych ywio ów spo ecznych, jak w miastach du ych. y-

cie polityczne zamiera o, odst piono od kolejnych ruchów i wieców ulicz-

nych, rozwi zywano stra e mieszcza skie. 

W takiej rzeczywisto ci odby y si  po raz pierwszy trójklasowe wybo-

ry. Najwy ej opodatkowana „klasa pierwsza”, stanowi ca w Prusach 

rednio 4% spo ecze stwa z prawem g osu, wybiera a tak  sam  liczb  

elektorów jak „klasa trzecia”, licz ca oko o 80% m czyzn uprawnionych 

do g osowania. Obci enie trzyklasowym prawem wyborczym dawa o na 

prowincji wiejskiej przewag  w a cicielom ziemskim, zapewnia o (i za-

pewni o, a przyk ad powiatu s awie skiego to potwierdza) dominacj  si  

konserwatywnych, redukuj c z czasem wp ywy lewicowo-liberalne. 

Rz d wywiera  presj  na podleg e sobie organy ró nych szczebli (lan-

draci), by dobierano odpowiednich kandydatów ju  na etapie wyborów 

wst pnych – elektorskich, tym bardziej w promowaniu kandydatów do 

aw poselskich Landtagu. Kandydatów na pos ów wy ania y komitety 

wyborcze z o one z miejscowych notabli: w miastach – z przemys owców, 

rzemie lników, kupców, przedstawicieli wolnych zawodów, a na wsi –  

z wielkich w a cicieli ziemskich (tzw. rycerskich i posiadaczy nierodo-

wych maj tków). 

97 J. Krasuski, Historia Niemiec…, s. 205; W. Czapli ski, A. Galos, W. Korta, Historia 

Niemiec…, s. 487; C. Clark, Prusy…, s. 441; S. Salmonowicz, Prusy…, s. 386 J. Jasi ski, 

Niemiecka problematyka…, s. 344. 
98 J. Wi niewski, Wiosna Ludów…, s. 175. 
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System trzyklasowej ordynacji wyborczej okaza  si  bardzo wra liwy 

na manipulacje, poniewa  kolegia elektorskie (reprezentantów), odr bne 

dla ka dej z trzech „klas”, w procedurze publicznego imiennego g osowa-

nia by y znacznie bardziej przejrzyste i podatne na kontrol  ni  ogó  

uprawnionych do g osowania obywateli. 

Pomimo os abienia i zneutralizowania rodowisk liberalno-demokra-

tycznych we wschodnich powiatach (miastach) prowincji pomorskiej nie 

wsz dzie kampania i wybory przebieg y spokojnie, a ferment spo eczny 

trwa  nieraz i po 17 lipca 1849 roku. Nie tylko S upsk jest tego przyk a-

dem. Od pocz tku maja a  do ko ca lipca Bytów by  kilkakrotnie przy-

k adem pojawiaj cych si  zamieszek i ostrych star  ulicznych99. Do ich 

ostatecznego st umienia u yto oddzia ów piechoty 21. Pu ku Landwery  

w S upsku, stacjonuj cych w Ustce i Dar ówku. Wiadomo, e ju  na tra-

sach ich marszruty do S upska pozostawiano w ka dej miejscowo ci pod- 

oficera i 10 o nierzy100. 

Przed wyborami 17 lipca 1849 roku zakre lone zosta y nowe okr gi. 

Rejencj  koszali sk  podzielono na trzy okr gi wyborcze. Powiat s a-

wie ski nale a  do okr gu drugiego razem z powiatem „Ksi stwo”101. 

Komisarzem wyborczym zosta  landrat s awie ski von Kleist, a na sie-

dzib  okr gu wyznaczono Sianów102. 

Wybory w ca ych Prusach charakteryzowa a (ogólnie) wysoka absen-

cja. To wynik propagandy negacji ze strony demokratów i libera ów obu-

rzonych niedemokratycznym charakterem ordynacji. Pojawi o si  znie-

ch cenie i znu enie cz sto powtarzaj cymi si  wyborami. W wielu wsiach, 

na przyk ad w powiecie miasteckim, nieobecno  przy urnach wyborczych 

t umaczono intensywno ci  prac niwnych103. 

Znacznie odmienne by y rezultaty wyborcze widziane przez pryzmat 

wska ników frekwencji. rednia absencja dla rejencji koszali skiej wy-

nosi a 66% (tyle samo w rejencji szczeci skiej, 69% w gda skiej). W Ko-

szalinie nie g osowa o 73% uprawnionych, w Ko obrzegu 59%. W S awnie 

natomiast g osowa o a  66% i by o to (prawdopodobnie) jedno z najwy -

szych prorz dowych notowa  nie tylko w prowincji pomorskiej, lecz tak e 

w s siaduj cych rejencjach – gda skiej i kwidzy skiej104. 

99 O ich przyczynach i przebiegu J. Lindmajer w: Historia Bytowa…, s. 161–162. 
100 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: ko obrzeski, koszali ski, 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. Jasi ski, Niemiecka problematyka…, s. 343–344. 
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Ogó em konserwaty ci uzyskali w izbie poselskiej tylko nieznaczn  

przewag  liczebn  nad obozem liberalno-demokratycznym (184 do 160 

mandatów)105. Nowa izba zebra a si  7 sierpnia 1849 roku. W porozumie-

niu z królem uchwali a wiele zmian w konstytucji. Po ostatecznym zrewi-

dowaniu ustawa zasadnicza zosta a og oszona 31 stycznia 1850 roku. 

Obowi zywa a do niemieckiej rewolucji listopadowej 1918 roku. 

Na prze omie lat 1849/1850 mieszka cy powiatu s awie skiego 

uczestniczyli w kampanii wyborczej do tzw. Parlamentu (Reichstagu) 

Erfurckiego. By a to inicjatywa Prus maj ca na celu zbudowanie – pod 
ich zwierzchnictwem – unijnego pa stwa niemieckiego, po fiasku koncep-
cji zjednoczenia Niemiec wypracowanej przez Frankfurckie Zgromadze-
nie Narodowe106. Wybory zosta y przeprowadzone wed ug pruskiego pra-
wa wyborczego do II izby Landtagu, zapisanego w konstytucji z 5 grudnia 
1848 roku (z pewnym odst pstwem). Prawybory odby y si  24 stycznia,  
a wybory deputowanych II izby – zwanej Izb  Ludow  (Volkshause) –  
z dat  ko cow  31 stycznia 1850 roku. Inauguracyjne posiedzenie Reichs- 
tagu Unii Erfurckiej wyznaczono na 20 marca 1850 roku107. 

Przed wyborami do Parlamentu Erfurckiego prowincj  pomorsk  po-
dzielono na 12 okr gów wyborczych. Jednym z nich by  okr g obejmuj cy 
powiaty: s awie ski, miastecki i bytowski (komisarzem wyborczym zosta  
landrat s awie ski von Kleist)108. Przy tworzeniu obwodów wyborczych 
obowi zywa y nast puj ce kryteria: (1) gminy o liczbie ludno ci od 3500 
wzwy  mia y by  podzielone na mniejsze obwody, (2) z regu y tworzono 
obwody licz ce 1500–3499 mieszka ców, (3) gminy poni ej 1500 miesz-
ka ców czono w jeden obwód o ogólnej liczbie ludno ci do 1999, wybie-
ra y do trzech wyborców po rednich (Wahlmänner). Jednego wyborc  
wybiera o rednio 500 prawyborców (w ordynacji wyborczej do Landtagu 
Pruskiego 250 prawyborców)109. Obszar wiejski powiatu s awie skiego 
zosta  podzielony na 30 obwodów o liczbie ludno ci od 1500 do 2200110. 

105 W. Czapli ski, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec…, s. 487 (tu b d w dacie wy-

borów – jest 22 I 1849); C. Graf von Krockow, Bismarck…, s. 45. 
106 Bli ej o genezie i istocie tej idei zjednoczeniowej (Unia Erfurcka) J. W sicki, Zwi -

zek Niemiecki…, s. 236–249. 
107 Tam e, 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. W sicki, Zwi zek Niemiecki…, s. 181. 
110 Sch. K. 1850, Nr 1. 
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Kampania przedwyborcza by a rozleg a i prowadzona g ównie przez 

po czone frakcje pruskiej prawicy pod has em „budowy zjednoczonego 

pa stwa niemieckiego” („Begründung des Deutschen Bundesstaats”)111. 

W nastroju mobilizacji do masowego udzia u w wyborach i poparcia owej 

(pruskiej) wizji polityczno-pa stwowej wypowiedzia  si  prezydent rejen-

cji koszali skiej (August Leopold von Fritsche) w po owie stycznia 1850 

roku. Oczekiwa  ze strony urz dów pa stwowych, magistratów, w adz 

lokalnych na wsi, duchowie stwa, nauczycieli, e u yj  swego wp ywu 

„na bliskie im otoczenie, aby unieszkodliwi  d enia przeciwników rz du” 

i b d  „dzia a  w takim kierunku, e nikt nie uchyli si  od udzia u w wy-

borach”112. W istocie uczestnictwo w tych wyborach nie by o zbyt po-

wszechne, poniewa  lewica polityczna skutecznie temu przeciwdzia a-

a113. Do parlamentu zostali wybrani mi dzy innymi Karl Friedrich 

Denzin (ur. w S awnie w 1800 roku) i Werner Ludolf E. von Selchow (ur. 

w Gda sku w 1806 roku, landrat powiatu l borskiego 1845–1851)114. 

Zgodnie z zapisem konstytucji Królestwa Pruskiego (31 I 1850 rok) 

dwuizbowy parlament otrzyma  nazw  Pruskie Zgromadzenie Krajowe 

(Preussische Landtag)115. 

W a ciwie a  do po owy lat 60. XIX wieku nie zosta y na trwa e usta-

lone okr gi wyborcze dla repartycji miejsc najpierw do Pruskiego Zgro-

madzenia Narodowego, nast pnie do dwuizbowego Landtagu Pruskiego, 

wy anianych na podstawie ordynacji wyborczej z 8 kwietnia i 6 grudnia 

1848 roku oraz 30 maja 1849 roku. Konstytucja z 31 stycznia 1850 roku 

takich szczegó owych zapisów (wykonawczych) równie  nie zawiera a. 

Powiat s awie ski w latach 1848–1849 wchodzi  w sk ad okr gu (wios- 

na 1848 roku, stycze –luty 1849 roku) z o onego z pi ciu powiatów: s a-

wie skiego, bytowskiego, l borskiego, miasteckiego i s upskiego (por. 

wy ej). Przed wyborami do II izby Pruskiego Zgromadzenia Krajowego  

w lipcu 1849 roku s awie skie tworzy o do 1872 roku okr g z powiatem 

„Ksi stwo”, podzielonym na bobolicki, ko obrzeski i koszali ski. Z kolei  

z racji wyborów do Parlamentu Erfurckiego (1850 rok) wy oniony zosta  

okr g wyborczy sk adaj cy si  z trzech powiatów: bytowskiego, miastec-

kiego i s awie skiego. Na potrzeby wyborów kandydatów na cz onków 

111 Druk odezwy centralnego komitetu wyborczego prawicy (19 XII 1849 rok) insero-

wany AP Szcz., Landratsamt Lauenburg, Nr 51. 
112 Pe ny tekst odezwy (Koszalin, 14 I 1850 rok) w: Sch. K. 1850, Nr 4. 
113 J. W sicki, Zwi zek Niemiecki…, s. 249. Tam e (s. 254–259) o wydarzeniach  

w Niemczech decyduj cych o rezygnacji przez Prusy z idei Unii Erfurckiej. 
114 K.F. Denzin by  w a cicielem dóbr rodzinnych w L borku (Herrschaft Denzin),  

w 1861 roku uzyska  tytu  szlachecki. Mann von B. (Hrsg.) 1988. 
115 J. W sicki, Zwi zek Niemiecki…, s. 273–274. 
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izby wy szej Landtagu (Herrenhaus) utworzono okr g z powiatów: mia-

steckiego, s awie skiego i s upskiego. Pierwsze wybory do tej izby, po 

opublikowaniu pruskiej konstytucji, odby y si  w po owie marca 1850 

roku. Celem wy onienia w procedurze wst pnej elektorów (Wahlmänner) 

powiat s awie ski podzielono na dziewi  obwodów do g osowania116. 

Powiaty miastecki, s awie ski i s upski to region, który na trwa e by  

odr bnym okr giem wyborczym dla typowania kandydatów poselskich do 

Izby Panów (Herrenhaus). Zosta  zatwierdzony w rozporz dzeniu króla 

pruskiego dopiero 10 listopada 1865 roku117. By  zwie czeniem procesu 

kszta towania równie  ram terytorialnych podzia ów pa stwa na potrze-

by wyborcze do pierwszej izby Landtagu, zapocz tkowanego jej utworze-

niem w 1854 roku. 

Wybory do obu izb pruskiego Landtagu, od ich pocz tków w po owie 

XIX wieku, sta y si  dla uprawnionych prawyborców i wyborców/elekto-

rów z ziemi s awie skiej nieznan , pierwsz  i jedyn  do 1867 roku tego 

typu formu  wspó uczestnictwa w (wyra nie ograniczonym) ujawnianiu 

swoich postaw i cech zaanga owania spo eczno-politycznego118, co nie 

mia o w zasadzie adnego wp ywu na bie ce ycie polityczne, tak e  

w regionie. Pomimo ogranicze  w ordynacji wyborczej, dalekiej od regu  

liberalno-demokratycznych (por. wy ej), a co w Berlinie przeforsowa y 

ostatecznie si owo zwyci skie stronnictwa prawicowo-junkierskie, Prusy 

uzyska y jednak nowy – korzystny dla dalszego rozwoju cywilizacyjnego – 
system ustrojowy. Sta y si  monarchi  konstytucyjno-parlamentarn , ale 
z wyra n  przewag  decyzyjn  w adzy wykonawczej z królem na czele. 
Takie rozwi zanie ustrojowo-prawne jest uwa ane (mimo wszystko) za 
najwa niejsze pok osie pruskiej Wiosny Ludów. 

Praktyka nowego, legalnego sposobu wyra ania swoich postaw spo-
eczno-obywatelskich, mo liwa nawet przy obowi zywaniu u omnej ordy-

nacji (zw aszcza w wyborach do II izby Landtagu), mimo wszystko uczy a, 
znaczn  cz  uprawnionego do g osowania ówczesnego spo ecze stwa 
obywatelskiego w pa stwie Hohenzollernów, coraz bardziej zró nicowa-
nej i krytycznej oceny bie cego ycia politycznego. Dzi ki temu i w tym 
wymiarze wzrastaj cej wiadomo ci oraz aktywno ci politycznej atwiej 
przysz o w tych rodowiskach przyj , a pó niej zaakceptowa  ze zrozu-
mieniem regu y zawarte w bardziej demokratycznej ordynacji wyborczej, 
daj cej podstawy prawne wy aniania i powo ywania innych pos ów do 

116 Sch. K. 1850, Nr 10, s. 50–51. 
117 V. Hoyer, Territorial-Geschichte…, s. 200. 
118 Autor przygotowuje artyku  po wi cony przebiegowi i wynikom wyborów pos ów do 

Landtagu pruskiego w okr gu s awie sko-miasteckim w latach 1850–1918. 
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gremium jednoizbowego parlamentu (Reichstagu) Zwi zku Pó nocnonie-

mieckiego (1867–1871), a nast pnie do parlamentu (po zwyci skiej wojnie 
z Francj ) „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) 
 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Im Artikel werden nicht nur alltägliche gesellschaftlich-politische The-
men 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 Königrei-
ches 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 Märzrevolu-
tion 1848). Das Datum 31.01.1850 bestimmt den Wendepunkt der Erwägungen 
des genannten Artikels. Mit ihnen begannen neue politische und gesellschaftli-
che Reformen in Preußen, die ab dem Völkerfrühling 1847/1848 und nach der 
Märzrevolution 1848 in Berlin geplant waren. Sie waren mit der Provinz Pom-
mern 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 Pro-
gramm Kleindeutschland zusammen mit Preußen, nicht mit Ostereich, gewon-
nen werden. Den Städten hatten sich Großgrundbesitzer, adlige Junker und 
freie begüterte Bauern angeschlossen. Die Städte Schlawe und Rügenwalde blie-
ben noch lange königstreu, trotz Fehlen jeglicher Zensur gab es keine breite Agi-
tation. Die liberale politische Gesinnung lag noch in den Windeln. Die 1847 
durchgeführten Straßendemos waren nicht politischer Natur, sondern mit stei-
genden 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 Bei-
spiel 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 Rügen-

walder Hafen am 22. Juli 1848, an dem zig Hafenarbeiter teilnahmen. Sie ver-

weigerten 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 Preu-

ßen mit Schweden. 

 




