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Ludwik Klucki (1801— 1877) 
na tle rozwijających się ruchów politycznych 

i narodowych na Śląsku Cieszyńskim

Ludwik Klucki to pierwszy znany nam wybitny propagator ideologii słowiańs
kiej na Śląsku Cieszyńskim. Urodził się w 1801 roku w morawskich Hranicach, 
nadano mu imiona Ludwik, Ernest, Alojzy. Pochodził z rodziny urzędniczej, jego 
ojciec Józef Kluka był lekarzem cyrkułowym, a więc urzędnikiem pilnującym stanu 
zdrowia w wielkiej jednostce administracyjnej, równej dzisiejszym kilku powiatom. 
Matka Alojzja była córką urzędnika czeskiej kancelarii skarbowej. Ludwik, 
zgodnie z wolą rodziców miał zostać prawnikiem, stąd ukończył gimnazjum 
w Brnie, potem studiował w  Klagenfurcie, Lublanie, uniwersytecki dyplom  
doktora praw uzyskał we włoskiej Pawii.

Od lat młodzieńczych uczestniczył w ruchu opozycyjnym wobec reżimu Metter- 
nicha. Już w Lublanie spotykał się z ruchem słowiańskim, a w Pawii uwikłał się we 
włoski ruch niepodległościowy. Aresztowany z tej racji, spędził dwa lata w więzie
niu śledczym, w wyniku dochodzeń sąd skazał go na karę śmierci. Został jednak 
ułaskawiony i ponownie skazano go na dwa lata więzienia. Po odbyciu kary zaliczył 
praktykę prawniczą w  Wiedniu, a następnie pełnił obowiązki justycjariusza 
— sędziego z ramienia zwierzchności feudalnej, w dobrach ziemskich w moraws
kich Hukwaldach1.

W 1831 roku uzyskał Klucki adwokaturę w  Cieszynie. Był wówczas człowiekiem  
w pełni dojrzałym, żonatym, posiadającym dzieci, bardzo eleganckim mężczyzną 
lubiącym życie towarzyskie2. Przeżycia więzienne oraz wiedza i kultura prawnicza 
nauczyły go Uczenia się z realiami, stąd nie narażał się władzy i starał się 
o pozyskanie zaufania i poparcia. O jego pozycji w  Cieszynie decydowały przede 
wszystkim dobre układy z dyrekcją Kom ory Cieszyńskiej —  klucza dóbr habsburs
kich dominujących w życiu gospodarczym Śląska Cieszyńskiego, a dodać trzeba, że 
Komora była właścicielem Cieszyna na podstawie zależności feudalnych, stąd 
zdobycie zaufania tej instytucji zapewniło Kluckiemu, jako jedynemu prawnikowi



w Wydziale i Magistracie Cieszyna, m ocną pozycję. Burmistrzem nie został, bo tego 
urzędu nie wolno było łączyć z intratnym zawodem adwokata. Poparcie dyrektora 
Komory przesądzało o dobrych układach ze starostą cyrkułu cieszyńskiego oraz 
sta n o w e g o  przedstawicielstwa szlacheckiego w Cieszynie, gdyż Komora, niezależ
nie od swej potęgi gospodarczej reprezentowała równocześnie rodzinę panującą 
w Austrii. Klucki przyjaźnie współżył z cieszyńskim dziekanem księdzem Józefem  
paduchem, łączyły ich wspólne zainteresowania książkami. Posiadał też dobre 
układy z księdzem pastorem Andrzejem Żlikiem, pierwszoplanową postacią 
w ośrodku ewangelickim na Wyższej Bramie3.

Licząc się z politycznymi realiami, Klucki zrezygnował z manifestowania na 
zew n ą trz  swoich przekonań narodowych. Zawsze najbliższą była mu wspólnota 
czeska, stąd i w Cieszynie łączyły go więzi szczególnej przyjaźni z grupą inteligencji 
czeskiej pracującej w Cieszynie. Prowadził on korespondencję z czeskimi uczonymi 
i politykami i był znany jako Słowianin elicie działaczy narodowych w Czechach, 
Morawach i Górnych Węgrzech.

N a Śląsku Cieszyńskim utożsamiał się z miejcowym ludem mówiącym gwarą 
polską i choć uważał ten lud za Polaków, dobrze się czuł wśród niego, a jako 
Słowianin, chciał temu ludowi służyć. W  liście pisanym łamaną polszczyzną do 
Alojzego Śembery uczonego czeskiego twierdził, że „...jego ojczyzna sięga tak 
daleko, jak daleko sięga słowiańska m owa.” O tym, że czeska wspólnota była mu 
bliską świadczy, iż prosił Śemberę o przysyłanie mu portretów czeskich uczonych, 
polityków i bohaterów narodowych, mianowicie Józefa Pawła Śafafika, Józefa 
Jungmanna, Franiszka Palackiego oraz Jana Husa i Jana Żiżki4.

W zajęciach adwokackich, ale też w kontaktach osobistych zbliżał się do  
cieszyńskich mieszczan i poddeszyńskich chłopów. Rozmawiał po polsku, prowa
dził z nimi korespondencję w  języku polskim, zainteresowanym wystawiał pisane 
po polsku decyzje sądów i urzędów. Rozbudzał w swoich śląskich partnerach dumę 
z tego, iż są Polakami i Słowianami, beształ ich za nieudolne próby posługiwania się 
niemczyzną, nazywając ich Szwabami. W  swojej korespondencji przywracał 
nazwom gmin i nazwiskom ich pierwotne, polskie brzmienie, pisząc nie Tierlitzko 
a Cierlicko, nie Kotzur, czy Patitschek, a Kocur i Patyczek. Takimi działaniami 
zyskiwał sobie popularność wśród chłopów i mieszczan5.

W domu Kluckiego częstym gościem bywał Jan Winkler —  czeski patriota6. 
Kierował on w zborze ewangelickim w Cieszynie śpiewem kościelnym, z tej racji, 
choć był pastorem w Nawsiu pod Jabłonkowem, miał kontakt ze studentami 
ewangelickiego gimnazjum. Z jego inicjatywy w 1842 roku powstało kółko złożone 
z gimnazjalistów z Czech i M oraw pod nazwą „Ćeska beseda” . Jej członkowie 
podejmowali pracę nad poznawaniem języka i literatury czeskiej. N ie wiemy, czy 
Klucki wspierał tę inicjatywę, choć jest to możliwe. Jest pewne, że nie posiadał on 
kontaktów z powstałym wówczas „Złączeniem Polskie” , co kategorycznie stwier
dza jeden z organizatorów tego kółka, koncentrującego się nad lepszym opanowa
niem polskiego języka literackiego7.

Nieprzypadkowo Klucki nie eksponował swojej przynależności do narodu 
czeskiego. Takie powiązania nie cieszyły się bowiem zbytnią sympatią Komory, 
śląskich urzędników, ani szlachty śląskiej zmierzającej do uwolnienia się od

39



-

zwierzchnictwa morawskiego gubemium ze stolicą w Brnie i do usamodzielnienia 
Śląska, jako odrębnego, austriackiego kraju koronnego podporządkowanego 
bezpośrednio W iedniowi. Stąd Klucki przedstawiał się jako Słowianin i nie krył się 
ze swoją sympatią do Polaków. Miał kontakty z Krakowem i szeregiem galicyjskich 
ziemian wysyłających swoje bydło poprzez Cieszyn do Austrii i skutecznie pilnował 
interesów swoich klientów, którym był bardzo potrzebny, bo jeżeli pominąć 
adwokata cieszyńskiego Antoniego Demla, Niem ca, to po stronie galicyjskiej 
najbliższego adwokata trzeba było szukać w Tarnowie, a po stronie śląskiej 
w Opawie. Przy okazji tych zawodowych kontaktów Klucki uległ urokowi kultury 
polskiej. Chętnie ubierał się w kontusz, co w Cieszynie nikogo nie drażniło8. 
Więzi zawodowe z Galicją skłoniły go do szerszego wprowadzenia w swojej 
kancelarii języka polskiego. Tego zadania podjął się i dobrze sięzniego wywiązywał 
Andrzej Cinciała, który terminując w 1843 roku w Krakowie, w  księgami Edwarda 
Friedeleina, nieźle opanował język polski. Jego kwalifikacje i pracowitość zapew
niły mu sympatię pryncypała, który zlecił mu nauczanie języka polskiego swoich 
córek9.

O związaniu się Andrzeja Cinciały z polskością w dużej mierze zadecydował, 
poza propolską atmosferą w kancelarii, dostęp do Biblioteki Kluckiego. N ie może 
dziwić, że składała się ona głównie z pozycji i czasopism niemieckich, ale było też 
trochę literatury czeskiej, komplet czeskich pism d la  ludu —  „Kvety” oraz „Ceska 
vćela” . Cinciała poszukiwał jednak literatury polskiej. N ie zadowoliły go Za
chariasza Wernera „Das Kreutz an der Ost see” oraz „Anda die Kónigin der 
Sarmaten” , które problematykę polskich legend narodowych podejmowały w po
wieściowej, sensacyjnej konwencji.

Z wielkim szacunkiem odniósł się Cinciała do A dam a Mickiewicza: „Vorlesun- 
gen” —  Wykładów paryskich wydanych w  1845 roku, ale był to tekst dla 
ówczesnego pisarczyka zbyt trudny. Podstawową lekturą dla niego stały się 
roczniki „Przyjaciela Ludu” z lat 1839 do 1845 wydawane w wielkopolskim  
Lesznie. Promieniowała z tego pisma polska kultura, żyła w  nich wielka, choć nie 
istniejąca Rzeczpospolita10.

Najpełniejszą okazję do poznania poezji, a tym  samym kultury polskiej była 
świeżo wydana w  Poznaniu Hipolita Cegielskiego „Nauka Poezji” zawierająca 
obok części teoretycznej, bogaty wybór poezji polskiej. Dzieło to stanowiło prezent 
dla Kluckiego, przywieziony przez jego galicyjskiego klienta Adama Gorczyńs
kiego, który powiadom iony przez Kluckiego o zainteresowaniach Cinciały literatu
rą polską, wręczył mu drugi egzemplarz tej książki11.

W grudniu 1845 roku odwiedził Kluckiego Paweł Stalmach skierowany do niego 
przez Ludovita Stura, nauczyciela i wychowawcę Stalmacha w Liceum Ewangelic
kim w Preszburgu. Śtur znał Kluckiego jako wyznawcę słowiańskiej ideologii. 
Istotę rozmowy między cieszyńskim Słowianofilem, a palącym się do narodowej 
pracy studentem był zamiar wydawania w Cieszynie czasopisma polskiego. 
Stalmach widział je, opierając się na naukach Śtura, jako pismo krzewiące wśród 
ludu oświatę i świadomość narodową12.

Klucki sympatyzował z taką wersją pisma dla ludu, ale był świadomy trudności 
w realizacji takiego zamierzenia, choćby wynikających z braku odpowiednio licznej



arupy korespondentów oraz ze względu na klimat polityczny panujący w  mieście. 
Idea wydawania pisma w  Cieszynie powstała już w  pierwszej połowie 1843 roku 
i K lu ck iem u  była znana. Jednak zadaniem tego wydawnictwa miało być wyłącznie 
sz e rz en ie  wiedzy rolniczej i  miało ono zapewnione sfinansowanie przez dyrektora 
Komory Józefa Kalchberga13. N ie znaczy to, że Klucki uznając potrzebę pod
porządkowania się woli dyrektora, który zlecił mu realizację tego przedsięwzięcia, 
całkow icie rezygnował z ideowej roli pisma. Zaproponował jego tytuł: „Tygodnik 
C ieszyńsk i”  i z jego pojawieniem łączył zamiar uruchomienia w Cieszynie „Czytelni 
Słow iańsk ie j” . Skończyło się jednak na intencjach, bo zabrakło wykonawcy 
zam ierzo n y ch  zadań. Klucki liczył, że podjąć je może Paweł Stalmach po 
u k o ń czen iu  trzyletnich studiów w  W iedniu14.

W 1846 roku również Cieszynem wstrząsnęły galicyjskie wydarzenia. Klucki 
początkowo wierzył w  zwycięstwo Polaków, potem współczuł przewożonym przez 
miasto jeńcom i więźniom, głęboko przeżył klęskę powstania krakowskiego.
0  śledzeniu przez niego wydarzeń w  Galicji świadczy, znaleziony w  święto 
wielkanocne 1846 roku w  biurku Kluckiego przez Andrzeja Cinciałę afisz 
z tekstem „Manifestu Rządu Rzeczpospolitej do Narodu Polskiego” . Pewnie nie 
było to jedyne źródło informujące cieszyńskiego polonofila o galicyjskich wyda
rzeniach15.

Klucki udzielił istotnej pom ocy kiełkującemu w Cieszynie ruchowi polskiemu. 
To on był protektorem Cinciały w  jego staraniach o powołanie jesienią 1847 roku 
w ewangelickim gimnazjum „Towarzystwa uczących się języka polskiego” . Miał 
też Klucki pełny sympatii stosunek do prac kółka, łącznie z osobistym udziałem 
w egzaminie, w maju 1848 roku, podsumowującym roczną pracę „Towarzystwa” 16. 
Dzięki jego znajomościom z sympatykami polskiego Śląska w Krakowie Śtalmach
1 Cinciała zostali tak sympatycznie przyjęci w starej stolicy Polski w czasie 
powszechnej znanej ich wyprawy po książki z sierpnia 1847 roku17. Zasługą 
Kluckiego było też pozyskanie krakowskich mecenasów dla udzielenia Cinciale 
stypendium na okres jego prawniczych studiów w Krakowie w latach 1848 do 
185318.

W iatach 1848 do 1851 Klucki był postacią obecną w  polityce. N a wieczornym  
wiecu z 16 marca, kiedy to informowano społeczność Cieszyna i okolicy o nad
chodzących wielkich przemianach, Ludwik Klucki był przez dyrektora Komory 
Józefa Kalchberga prezentowany cieszyńskim mieszczanom i poddeszyńskim  
chłopom, jako godny zaufania doradca19.

To Klucki oddał do dyspozycji Komory, swego specjalistę od języka polskiego, 
Andrzeja Cinciałę i do dyspozycji władz pod nadzorem których przetłumaczył on 
komentarz do cesarskiej decyzji z 15 marca i wydal pod tytułem: „Objaśnienie 
Najwyższego Patentu” . Przetłumaczył też i dostosował do lokalnych realiów 
odpowiedni niemiecki materiał propagandowy i wydał pod tytułem „Wiadomości 
niesłychane dla chłopów śląskich” . Trzecim wreszcie wydawnictwem Cinciały był 
n°wy, samodzielnie napisany przez niego tekst 47 nowego hymnu cesarskiego, 
zawierający w  sobie prostą, chłopską wiarę w cesarza jako dobrego ojca. Tytuł 
wiersza: „Boże raczże nam zachować cesarza łaskawego” . Utwór ten, daleko 
odbiegający od wzorca niemieckiego, był niewątpliwie najbardziej przydatnym
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narzędziem prohabsburskiej propagandy w realiach śląsko-cieszyńskich łat 
1848— 1849, hymn też był śpiewany również w okresie późniejszym, jako modlitwa 
za cesarza, w  kościołach obu wyznań20.

Już w drugiej połowie marca miejsce największego dotąd lokalnego autorytetu 
feudalnej zwierzchności zajmować zaczęły ugrupowania polityczne. W  Cieszynie 
powstało stronnictwo niemieckie skupiające głównie urzędników oraz inteligencję, 
do którego w czerwcu dołączyła grupa bardzo radykalnych studentów wiedeńs
kich. Równocześnie tworzyło się stronnictwo słowiańskie, zdominowane przez 
pracującą w Cieszynie napływową inteligencję czeską, w którym postacią cieszącą 
się największym autorytetem był Ludwik Klucki. N ie eksponował on jednak swojej 
osoby w tej roli, stąd na zewnątrz reprezentował to ugrupowanie profesor 
ewangelickiego gimnazjum Ernest Plucar, gorący patriota czeski, przybyły do 
Cieszyna z samej Pragi w 1847 roku. Po marcowym przełomie wydał on, podpisaną 
również przez przywódców niemieckich, deklarację „O svornosti Nemcu a Slovanu 
u zridel Visly”21, wzywającą w sposób typowy dla dni wielkich przełomów, do 
zgody w imię wolności.

Taki program był wobec narastających w skali Austrii sprzeczności między 
Niemcami i Czechami, tylko pobożnym życzeniem. Jeszcze w marcu, ten sam 
Ernest Plucar, zainspirował w Cieszynie akcję zbieranie podpisów, pod petycją do 
samego cesarza, o włączenie austriackiego Śląska do mającej powstać odrębnej 
jednostki politycznej —  Korony Świętego Wacława. Takie działanie spotkało się 
z gwałtownym sprzeciwem ze strony Niem ców, którzy właśnie wtedy występowali 
z ideą włączenia tego austriackiego kraju koronnego do Zjednoczonych Niemiec22.

Ten program znalazł się w centrum uwagi obu ruchów politycznych po 15 
kwietnia, kiedy, za zgodą cesarza, rozpisano wybory i rozpoczęła się kampania 
wyłaniania posłów do „Ogólnoniemieckiego Zgromadzenia Narodowego” we 
Frankfurcie nad Menem. Doprowadziła ona do głębokiego podziału aktywnej 
politycznie społeczności Cieszyna. N a zewnątrz wyrażało się to w tym, że Niemcy, 
a raczej już, frankfurtczycy, nosili w  klapach surdutów białe, a Słowianie 
białoczerwone kokardy. N ie było m owy o zgodzie między dwoma obozami. Kiedy 
zdominowany przez frankfurtczyków Wydział cieszyński postanowił ozdobić wieżę 
Ratusza flagą niemiecką, Klucki postawił wniosek, by obok niej zawiesić białoczer- 
woną słowiańską, co większość niemiecka zdecydowanie odrzuciła, a próby 
dekorowania flagami słowiańskimi innych budynków zakończyły się zerwaniem 
ich przez Niem ców. Słowianie odmówili początkowo udziału w wyborach, ale ugięli 
się przed autorytetem kandydata na posła — Józefa Kalchberga23.

Klucki nie zrezygnował ze starań o wzmocnienie stronnictwa słowiańskiego, 
z pozyskania dla niego poparcia miejscowej, polskiej ludności. Stąd przy okazji 
bytności w Wiedniu spotkał się ze Stalmachem oraz jego protektorem, polskim  
słowianofilem księciem Jerzym Lubomirskim. W czasie tego spotkania zapadła 
decyzja o wydawaniu „Tygodnika Cieszyńskiego” jako pisma politycznego już 
w maju. Podstawowym materiałem dla niego był wręczony Kluckiemu przez 
Stalmacha zestaw już uprzednio przygotowanych artykułów. Było bardzo praw
dopodobne, że pisma o słowiańskiej orientacji politycznej Komora finansować nie 
będzie, Klucki jednak był zdecydowany na wydawanie go na własny koszt24.



Tygodnik Cieszyński” pojawił się w  dniu 6 maja. Zamieszczono w nim 
programowo propolskie artykuły Stalmacha, ale już w drugim numerze pojawił się 
artykuł Jana Winklera o zdecydowanie proczeskiej orientacji25. Zasługą Kluckiego 
pozostanie, że dostarczył on ruchowi słowiańskiemu czasopisma, ważnego in
strumentu w oddziaływaniu na umysły cieszyniaków myślących kategoriami 
politycznymi.

K olejną okazję do ostrych starć między oboma stronnictwami wywołało 
uczestnictwo delegacji cieszyńskiej w praskim Zjeździe Słowiańskim w czerwcu 
1848 roku. Decyzja ojej wysłaniu zapadła na spotkaniu cieszyńskich zwolenników  
ruchu słowiańskiego w mieszkaniu Ludwika Kluckiego, którego Stalmach listow
nie powiadomił o praskiej imprezie i złożonej jemu i Kotuli, przez księcia 
Lubomirskiego, propozycji wzięcia udziału w  praskiej imprezie słowiańskiej. 
P rotokół ze spotkania u Kluckiego spisał Jan Winkler, zaadresował do „Wyboru 
Słowianów w Pradze” i wysłał do organizatora Zjazdu26.

W praskim spotkaniu Słowian, jako delegaci Śląska uczestniczyli Paweł Stal
mach, Andrzej Kotula oraz Ernest Plucar. Ich działania były podporządkowane 
polskiej orientacji Stalmacha wspieranego przez wicestarostę Zjazdu księcia 
Jerzego Lubomirskiego. Niemniej, po ich powrocie do Cieszyna w początkach lipca 
agresywność lokalnych frankfurtczyków skierowała się głównie przeciw Plucarowi, 
gdyż uważali oni Czechów za swych głównych, politycznych rywali. Doszło do 
masowego zebrania pod Wzgórzem Zamkowym i tu, w bardzo dramatycznej 
sytuacji, Plucar przekonywał zebranych, iż w Pradze nie podejmował działań na 
rzecz przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Czech27.

Burzliwy przebieg zasygnalizowanego powyżej spotkania wcale nie świadczył 
o przywiązaniu cieszyńskich mieszczan do któregoś z działających w mieście 
ruchów politycznych. W  ową słoneczną niedzielę wyszli oni nad Olzę w po
szukiwaniu ochłody i odpoczynku, a w odbywającym się pod zamkiem sądem nad 
Plucarem uczestniczyli na zasadzie zwykłej ciekawości.

Stopień ich zaangażowania w politykę wykazało odbywające się w czerwcu 
zebranie członków gwardii narodowej w sali redutowej Ratusza, a dodać trzeba, że 
do gwardii należeli wszyscy posiadacze nieruchomości w mieście. Celem zebrania 
było ustalenie koloru wyłogów na mundurze cieszyńskiego gwardzisty, praktycznie 
kompanii strzelców miejskich, bo ogół gwardzistów mundurów nie posiadał. 
Propozycję frankfurtczyków —  kolor amarantowy przedstawił zebranym adwokat 
Antoni Demel, argumentując w  sposób typowy dla tego ruchu. W  głosowaniu, 
które realizowano przez przechodzenie na stronę sali po której stał wnioskodawca 
wszyscy zebrani przeszli na stronę D em la a po stronie przeciwnej pozostał samotny 
Ludwik Klucki.

On jednak nie rezygnował i odwołując się do słowiańkiego oblicza Śląska 
sugerował nie amarantowy kolor, wzorowany na niemieckiej gwardii morawskiego 
Brna, jak sugerował to Demel, a kolor żółty, bo taki wprowadzono w polskim  
Krakowie. I sytuacja powtórzyła się, tyle, że po stronie przeciwnej pozostał 
samotny Demel. Jest oczywiste, że nie polityczna ideologia kierowała zachowaniem  
cieszyńskich mieszczan. Oni po prostu ulegali autorytetowi szanowanych w  mieście 
osób oraz ich wybitnym talentom oratorskim28.
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Taki stan wiedzy politycznej, przeważającej większości obywateli Cieszyna, nie 
zapobiegł rozbiciu stronnictwa słowiańskiego. Zadecydowała o tym postawa 
koniunkturalna urzędników oraz inteligencji niewielu ideowców, a przede wszyst
kim wąskiej grupy bardzo głośnych agitatorów, wśród których radykalizmem 
wyróżniali się studenci, którzy przyjechali do rodzinnego Cieszyna na wakacje, 
najczęściej z Wiednia. Pod naporem tych sił wycofali się z życia politycznego Ernest 
Plucar i Jan Winkler, a Klucki, mimo licznych prób obrony, został zmuszony do 
rezygnacji z funkcji komendanta gwardii narodowej a później, stopniowo, do 
początku września, składał wszystkie funkcje we władzach miejskich29.

Przetrwała tylko jedna instytucja słowiańska „Tygodnik Cieszyński” , finan
sowany przez Kluckiego, atakowany między innymi przez czołowego działacza 
obozu frankfurckiego — ustrońskiego pastora Karola Koczego w ulotce „Na 
przestrogę tym, co czytają —  Tygodnik Cieszyński”30. Ten atak nie miał szerszego 
rezonansu i nie doprowadził do upadku słowiańskiego pisma, ani nie skom
promitował Ludwika Kluckiego, w obronie którego wystąpił lwowski publicysta

Apolinary Stokowski.
Klucki nie podejmował polemiki na łamach swego pisma nie chciał bowiem 

nadać tej zaczepce większego rozgłosu. Odpowiedział wydaniem broszurki „Od
powiedź na Karola Koczego —  Przestroga -  pismo ulotne z 17 VI 1848 roku”31. 
Nie podejmował w niej dyskusji z ulotką Koczego w płaszczyźnie regionalnej, 
cieszyńskiej. M ocno zaatakował natomiast zamiary włączenia Śląska do Niemiec, 
co musiałoby doprowadzić do zagłady społeczności polskiej na Śląsku. W sumie 
atak Koczego na „Tygodnik Cieszyński” i Kluckiego spotkał się z niepowodze
niem, zaś wsparcie wyrażane przez lwowskiego publicystę, którego treści zostały 
opublikowane w cieszyńskim piśmie, wyraźnie podniosło autorytet Kluckiego32.

Opisane starcie nie było ostatnim atakiem na „Tygodnik Cieszyński”. Od lipca, 
w sposób systematyczny, prowadziły walkę z nim „Now iny dla ludu wiejskiego” 
redagowane przez księdza pastora Andrzeja Żlika. Był to tygodnik językowo 
polski, ale bez reszty związany z frankfurtczykami. Stalmach w „Tygodniku” nie 
reagował na zaczepki „N ow in” . W  swoich artykułach koncentrował się na 
wskazywaniu rodakom prawd podstawowych. Kierunek swoich działań wskazał 
on już w pierwszym numerze „Tygodnika Cieszyńskiego” w programowym  
artykule „Bracia” . Po lipcowym powrocie z Pragi blisko współpracował on 
z „Tygodnikiem”, a w sierpniu stał się jego redaktorem i swoją działalnością nadał 
mu oblicze zdecydowanie polskie. Stale wytyczną działań Stalmacha pozostawała 
dewiza: „Oświata i narodowość”33.

O dalszym ciągu wydarzeń politycznych w  Austrii w jesieni 1848 roku 
zadecydował, z jednej strony, cesarski patent z 7 września, który znosił pańszczyznę 
i zapowiadał uwłaszczenie chłopów. Ta decyzja spowodowała wygaśnięcie na
strojów rewolucyjnych na wsi, a tym samym pozbawiła niemieckich liberałów 
i demokratów poparcia stanu chłopskiego, jedynej siły społecznej zdolnej do 
zachwiania władzami monarchii. Momentem drugim był brak szans na zdom ino
wanie porewolucyjnych Niem iec przez dynastię habsburską. Stąd zdecydowany 
kurs władz wiedeńskich na zdławienie rewolucji. Oparcie dla takich działań 
stanowiło wojsko, którego najwartościowszą częścią byli bojowi Chorwaci i Ser



bowie oraz lojalni wobec monarchy Czesi kierujący się zasadami austroslawizmu 
sform ułow anym i przez Franciszka Palackiego.

Na Śląsku Cieszyńskim już pod koniec pierwszej dekady września rozpoczął się 
proces dekompozycji stronnictwa frankfurckiego, a pod koniec października, kiedy 
złamano opór głównego bastionu rewolucji Wiednia, cesarscy urzędnicy szukali 
również w naszym kraju oparcia wśród Słowian. I tak do łask rządzących wrócił 
Ludwik Klucki a ruch słowiański zdominowany już przez silną osobowość Pawła 
Stalmacha stał się ruchem jednoznacznie polskim.

Niedługo powstała „Czytelnia Polska” —  ośrodek życia narodowego, ulokowa
na w domu Ludwika Kluckiego, w którym siedzibę miała też redakcja „Gwiazdki 
Cieszyńskiej”, tam mieszkał też Stalmach ze starymi rodzicami. Latem 1849 roku 
dom Kluckiego spłonął, ale zbiory „Czytelni” w pełni uratowano. Jej Wydział pod 
kierownictwem Kluckiego, podjął uchwałę, która zagwarantowała sprawne funkc
jonowanie tej instytucji34.

Wiele emocji zbudziło w Cieszynie powstanie słowackie skierowane przeciw 
Madziarom Ludwika Kossutha, szczególnie zaś druga wyprawa Słowaków, dla 
której jedną z baz stał się Cieszyn. W dniu 22 XI przybył tu z Moraw  
dwustuosobowy oddział słowacki. W  składzie jego dowództwa znajdowali się 
wybitni działacze narodowi, wśród nich Ludovit Śtur, który w  mieszkaniu Ludwika 
Kluckiego spotkał się z grupą cieszyńskich działaczy słowiańskich. Zapewne tu, po 
raz ostatni spotkał się ze swoim uczniem —  Pawłem Stalmachem35.

Na przełomie grudnia i stycznia z 1848— 1849 policja rozbiła do reszty 
opozycyjny ruch liberalny i demokratyczny na Śląsku Cieszyńskim a Ludwik 
Klucki stał się najważniejszą postacią we władzach Cieszyna. N ie został burmist
rzem tylko dlatego, że prawo nie pozwalało łączyć funkcji burmistrza i adwokata. 
Prawda, że w marcu 1849 roku zrezygnował z funkcji wydawcy „Tygodnika 
Cieszyńskieg” i postawił Stalmacha w trudnej sytuacji36. Redaktor jednak, dzięki 
wsparciu księcia Ludwika Lubomirskiego, znalazł protektorów na ziemiach 
polskich, a wykorzystując możliwości zawarte w prawie prasowym utrzymał polską 
orientację swoich pism, zmieniając ich profile i tytuły. Ostatecznie jego pismo 
przyjęło nazwę „Gwiazdka Cieszyńska”37. A  Ludwik Klucki, dzięki decyzji 
pozwalającej łączyć funkcję adwokata z urzędem burmistrza, objął to stanowisko 
w roku 1850, a do Wydziału Miejskiego — reprezentującego obywateli miasta 
weszli kolejni dwaj działacze słowiańscy —  profesor Ernest Plucar i lekarz, 
a równocześnie filolog klasyczny zatrudniony w katolickim gimnazjum doktor 
Józef Fiszer38.

Od roku 1852, w związku z centralistycznym kursem neoabsolutystycznych 
władz Austrii, zawęziły się możliwości polskich, narodowych działań, w 1854 
zlikwidowano jej formalną płaszczyznę „Czytelnię Polską”39. Klucki, co prawda 
tylko w symboliczny sposób wspierał Stalmacha abonując kilka egzemplarzy jego 
pism40. D o roku 1852 popierał starania o prawo posługiwania się w sądach 
i urzędach językiem polskim, redagując wysyłane z jego kancelarii pisma do sądów  
w tym języku41. O jego postawie wobec Polaków mówi fakt, iż zatrudnił w swojej 
kancelarii adwokackiej Andrzeja Cinciałę absolwenta Krakowskiego Uniwer
sytetu, zdeklarowanego Polaka i działacza narodowego42. O stosunku Kluckiego
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do ugrupowania polskiego w Cieszynie mówi też utworzenie, za zgodą wład? 
miasta, obok amatorskiego niemieckiego zespołu teatralnego, również jego poi- 
skiego odpowiednika, w którym postacią pierwszoplanową był Edward Świer- 
kiewicz. Przedstawienia obu zespołów odbywały się jednocześnie w sali redutowej 
Ratusza. Również występy zespołu polskiego były dobrze przyjmowane przez 
publiczność cieszyńską, która znała przecież oba języki. W 1854 roku zespół polski 
rozpadł się, zdaniem Stalmacha w  wyniku niedobrego stosunku Kluckiego do 
polskich aktorów43. N a pewno na taką jego postawę złożyły się też inne motywy, 
powodując likwidację tego reliktu ruchu polskiego. Wypada przypomnieć, że 
w tym samym 1854 roku decyzją władz zlikwidowano „Czytelnię Polską” . Klucki 
nie był prywatną osobą, był zależny od starosty powiatu oraz instancji wyższych. 
N ie bez znaczenia były też jego osobiste kontakty nawiązywane przy okazji 
sprawowania urzędu, jak i ze względów towarzyskich, z elitą mieszczaństwa 
cieszyńskiego, z małymi wyjątkami Niemcami44.

Znaczącymi dokonaniami Ludwika Kluckiego jako burmistrza Cieszyna było 
założenie Towarzystwa Gospodarczego oraz Miejskiej Kasy Oszczędności. O po
trzebie założenia takich instytucji rozmawiano w  „Czytelni Polskiej”, widząc je 
jako zaplecze organizacyjne i finansowe społeczności poddeszyńskich siedloków. 
Jednak założone za kadencji Kluckiego instytucje obsługiwały tylko cieszyńskie 
mieszczaństwo. Kolejnym dokonaniem burmistrza Kluckiego było założenie 
w mieście Dom u Sierot45.

Imprezą poniekąd zamykającą burmistrzowanie Kluckiego były uroczystości 
1050-lecia założenia Cieszyna, przypadające na rok 1860. W ramach przygotowań 
do tych obchodów wykonano odpowiednią nadbudowę w miejscu, w którym 
istnieje mała studnia, przy której spotkali się trzej Piastowicze, założyciele 
Cieszyna. W ydano też dwujęzyczny „Pamiętnik” poświęcony tym uroczystościom, 
zredagował go Andrzej Cinciała. Za jego sprawą owo wydawnictwo zostało 
zdominowane przez teksty polskie. Obchody odbywały się w przyjaznej i pełnej 
zabaw atmosferze46

Burmistrzowska kadencja Kluckiego zakończyła się w 1861 roku. W Wiedniu 
wtedy władzę obejmował liberalny i centralistyczny gabinet Antoniego Schmerlin- 
ga, a w życiu politycznym miasta na pierwszy plan przebijali się niemieccy 
liberałowie, których przywódcą był doktor Johann Demel, następca Kluckiego na 
stanowisku burmistrza, niedługo cieszyński poseł do Śląskiego Sejmu Krajowego 
w Opawie, a później również do Rady Państwa w  Wiedniu. Johann Demel 
trzydziestopięcioletni wówczas prawnik sprawował urząd burmistrza Cieszyna 
przez całe dziesięciolecia47.

Ruch polski na przełomie lat 1859— 1860 skupiał się wokół Pawła Stalmacha 
i jego „Gwiazdki Cieszyńskiej” . Pewnie nie bez konsultacji z Kluckim ośrodek 
polski w Cieszynie zwrócił się do „Parlamentarnego Koła Polskiego w Wiedniu” 
z prośbą o pomoc w przyznaniu polskim Ślązakom praw kulturalnych. Kołu 
Polskiemu w Wiedniu przewodniczył wówczas legendarny przywódca z 1848 roku 
—  Franciszek Smolka48.

Pewnie nie bez pomocy Smolki i K oła Polskiego w Wiedniu, władze krajowe 
Śląska w Opawie zgodziły się w  1861 roku na powstanie w Cieszynie ośrodka



kultury polskiej, „Czytelni Ludowej” . Jej prezesem został Ludwik Klucki, 
świadczyło to o jego trwałym związku ze sprawą słowiańską i polską.

Niedługo potem zdrowie Ludwika Kluckiego załamało się. M imo to, jeszcze 
w czasie powstania styczniowego policja podejrzewała go, iż jest on bliskim  
współpracownikiem polskich władz powstańczych. Uzasadniano to podejrzenie 
jego bliskimi kontaktami ze środowiskami polskimi oraz politycznym doświad
czeniem50. W  1864 roku utracił wzrok i musiał wycofać się z kierowania kancelarią 
adwokacką oraz z działalności społecznej. U  schyłku lat sześćdziesiątych uczest
niczył, co prawda nie systematycznie, w „obiadach czwartkowych” —  spotkaniach 
inteligencji polskiej u księdza pastora Otty. Wśród spotykającej się tam elity, w tym 
również działaczy młodego pokolenia, cieszył się głębokim szacunkiem ze względu 
na wiedzę i doświadczenie51.

Ludwik Klucki zmarł w roku 1877. Liczył się z rychłym zgonem, stąd już w  1875 
sporządził testament porządkujący sprawę podziału jego majątku między swoich 
synów Stanisława, któryjako ziemianin przebywał w Galicji oraz Sobiesława, który 
przejął po ojcu kancelarię adwokacką. Zatroszczył się też w swoim testamencie 
o piątkę swoich córek noszących imiona: Emilia, Leokadia, Olga, Jelwa i Wanda. 
Nekrologi oceniające życiowe dokonania Ludwika Kluckiego zamieścił w „Gwiaz
dce Cieszyńskiej” wiele mu zawdzięczający Paweł Stalmach52.
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