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NIEKTÓRE ZAGADNIENIA Z DZIEJÓW GÓRNICTWA 
W OKRĘGU WAŁBRZYSKIM W DRUGIEJ POŁOWIE XVIII W.

Dotychczasowa literatura historyczna dotycząca górnictwa węg
lowego w okręgu wałbrzyskim jest stosunkowo uboga. Wprawdzie 
zajmowali się tym zagadnieniem A. Steinbeck \  L. H au fler1 2, E. Fe- 
stenberg-Packisch 3 4, H. Fechner ł, K. Pflug 5 * * 8, K. W u ttk ee i inni, ale 
w swych opracowaniach główną uwagę zwracali na organizację gór
nictwa, politykę władz pruskich i wydobycie węgla. Pomijali nato
miast prawie całkowicie zagadnienie rekrutacji siły roboczej, pro
blem płac, warunków bytowania, stopień wyzysku, walki klasowej 
itp. Taka postawa badawcza burżuazyjnej nauki niemieckiej wiąże 
się ściśle z niechęcią burżuazji do zajmowania się położeniem klasy 
robotniczej i zagadnieniem jej wyzysku, gdyż pełne i naukowe przed

1 A. S t e i n b e c k ,  Geschichte des schlesischen Bergbaues, Wrocław 1857, 
t. I—II.

2 L. H a u f l e r ,  Die Geschichte des Grundherrschaft Waldenburg-Neu- 
haus, Wrocław 1931.

3 H. F e s t e n b e r g - P a c k i s c h ,  Der Berybau Niederschlesiens (Fest- 
schrift zur Feier der 29 Hauptversammfl.ung des Vereins Deutscher Ingenieure, 
Wrocław 1888, s. 14—52).

4 H. F e c h n e r ,  Geschichte d. schles. Berg- u. Hiittenwesens in d. Zeit 
Friedrich des Grossen, Friedrich Wilhelm II und Friedrich Wilhelvi III. 
1741—1806 (Zeitschrift fur das Berg-, Hiitten- und Salinenwesen im preussi- 
schen Staate, t. XLVIII, XLIX, L, Berlin 1900—1902 oraz osobna odbitka Ber
lin 1903).

5 K. P f 1 u g, Zur Geschichte des Bergbaues in Waldenburger Bergland.
(Zeitschrift d. Ver. f. Gesch. Schlesiens, t. XLII, 1909, s. 75—98); t e nż e ,  Chro-
nik der Stadt Waldenburg in Schlesien, Wałbrzych 1908.

8 K. Wu t t k e ,  Aus der Vergangenheit des schles. Berg- u. Hiittenlebens. 
Ein Beitrag zur Preuss. Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte des 18/19 
Jahrhdts, Wrocław 1913 (także w Festschrift zum VII Allgemeinen Deutschen 
Bergmanntage in Breslau, t. V., Wrocław 1913).



stawienie tego zagadnienia byłoby aktem oskarżenia samej burżuazji. 
Nie przypadkowo więc burżuazyjna historiografia „nie dostrzegała" 
antagonizmu między burżuazją a rodzącym się proletariatem, nie 
przypadkowo cały rozwój górnictwa węglowego w drugiej połowie 
XVIII wieku sprowadzała do wyników działalności Fryderyka II, 
Redena, Heinitza i kilku innych osób 7. Pozwalało to bowiem w „na
ukowy" sposób wyjaśnić przyczyny rozwoju górnictwa węglowego, 
a równocześnie pominąć wiele niezbyt przyjemnych dla oficjalnej 
nauki pruskiej zagadnień. Gloryfikacja Fryderyka II i jego m ini
strów — to cecha typowa dla całej junkierskiej historio
grafii pruskiej. Wartość jej polega jedynie na tym, że dostarcza ona 
pewnych danych odnośnie do wydobycia węgla, prawnej struktury 
górnictwa i liczby zatrudnionych. Nie stwarza ona jednak podstawy, 
na której można by dać syntezę dolno-śląskiego górnictwa węglo
wego.

W polskiej nauce historycznej górnictwu wałbrzyskiemu dotych
czas nie poświęcono żadnej monografii poza krótkim szkicem K. Ma- 
leczyńskiego 8 i drobnymi uwagami Długoborskiego i Michalkiewi- 
cza 7 8 9. Jeżeli chodzi o szkic K. Maleczyńskiego, to dotyczy on okresu 
wcześniejszego, feudalnego okresu górnictwa i dlatego ze względu 
na nieco odmienną problematykę nie będzie tu omawiany. Praca 
Długoborskiego, jak i referat tegoż na konferencji stalinogrodzkiej 10, 
posiada znaczną wartość ze względu na postawienie całego szeregu 
zagadnień i próby ich rozwiązania. Niestety i ona dotyczy tylko Gór
nego Śląska i jedynie marginesowo zahacza o problemy górnictwa 
węglowego w Wałbrzyskiem.

Istnieje więc paląca potrzeba nie tylko nowego, marksistowskiego 
ujęcia problemu, ale i wydobycia nowego materiału. „Historia roz
woju społeczeństwa — mówi Stalin — jest przede wszystkim histo
rią rozwoju produkcji, historią sposob.ów wytwarzania, które się ko

7 Udowodnił to w interesującej, aczkolwiek nie wolnej od błędów (jak sam 
przyznaje) pracy W. D ł u g o b  o r s k i ,  Rekrutacja górników w Zagłębiu Gór- 
no-śląskim (Przegląd Zachodni 1950, nr 7/8, s. 70).

8 K. M a l e c z y ń s k i ,  Z dziejów górnictwa śląskiego w epoce feudalnej 
(Szkice z dziejów Śląska, Warszawa 1953, s. 175—213).

9 D ł u g o b o r s k i ,  op. cit., s. 70 oraz streszczenie tegoż referatu z kon
ferencji stalinogrodzkiej — „Kwartalnik Historyczny*1 1953, nr 3. s. 348—349,
S. Mi c h a  1 kiew!i(cz, „Kwartalnik Historyczny*' 1953, nr 3, s. 353, stresz
czenie głosu w dyskusji z konferencji stalinogrodzkiej.

W. D ł u g o b o r s k i ,  „Kwartalnik Historyczny** 1953, nr 3, s. 348—349, 
streszczenie referatu z konferencji stalinogrodzkiej.



lej no zmieniają w ciągu wieków, historią rozwoju sił wytwórczych 
i stosunków produkcji między ludźmi" n . Tym zagadnieniom po
święcamy niniejszy szkic.

Początki górnictwa węglowego w Wałbrzyskim sięgają daleko 
wstecz. Już w głębokim średniowieczu węgiel był prawdopodobnie 
znany mieszkańcom okręgu w ałbrzyskiego1-. Pierwszą pewną 
wzmiankę historyczną spotykamy w 1561 roku 1S. Odtąd mnożą się 
dane o wałbrzyskim górnictwie węglowym 14. Mimo to niewiele sto
sunkowo wiemy o rozwoju górnictwa w okresie rządów austriackich. 
Burżuazyjna bowiem nauka pruska nie zwracała większej uwagi na 
ten okres zmierzając świadomie do wyolbrzymienia roli państwa 
pruskiego. Z chwilą przejęcia śląska przez Prusy w Zagłębiu Wał
brzyskim było czynnych 6 kopalń. W latach następnych liczba ta 
powiększyła się dosyć znacznie. Najlepiej obrazuje to poniższa ta
belka 15:

Rok 1742 6 kopalń Rok 1775 14 kopalń
„ 1747 7 „ „ 1777 20 „
„ 1756 12 „ „ 1779 21

„ 1780 22 „„ 1763 10 „ „ 1783 21 „
„ 1768 15 „ „ 1784 19 „
„ 1769 12 „ „ 1801 33 „

Nie trudno zauważyć, że w niektórych latach liczba czynnych ko
palń zmniejsza się. Związane to było prawdopodobnie z wyczerpy
waniem się pokładów węglowych, z przyczynami technicznymi oraz 
brakiem zbytu 16. Kopalnie wałbrzyskie, jak wynika z pracy H. Fe- 
stenberg-Packischa znajdowały się w znacznej mierze w rękach feu- 
dałów. Spośród 15 kopalń czynnych w 1768 roku Czetritz posiadał 3, 
baron von Sehker-Toss 2, Hochbergowie 1, baron Stillfried 1, hrabia 
Gótz 1, baron Pilati 1. Razem w rękach feudałów grupuje się 9 ko
palń, czyli 60°/o. Z pozostałych kopalń jedną posiada justycjariusz 
v. Mutius, jedną gmina Biały Kamień, jedną gmina Gorce, jedną

11 J. S t a l i n ,  O materializmie dialektycznym i historycznym (Historia 
WKP(b) krótki kurs, Warszawa 1949, s. 138).

12 Codex diplomaticus Sil. XXI, s. 434; P f 1 u g, op. cit.} s. 87; H a u f l e r ,  
op. cit., s. 248.

13 H S u f l e r ,  op. cit., s.' 248.
14 Ibid.
15 F e c h n e r, op. cit., t. L, s. 453.
16 Wojewódzkie Archiwum Państwowe Wrocław (WAP), ZF prov. nr 1604, 

428 i in.



miasto Boguszów, jedną kupiec Giitler z Boguszowa i jedną Scharff 
i Tiroth również z Boguszowa. Kopalnie należące do gmin nie 
były całkowicie samodzielne, gdyż były wspólną własnością panów 
feudalnych i chłopów. Kopalń państwowych w Wałbrzyskiem nie 
było 17. Fakt, że większość kopalń należała do feudałów, a część ich 
była z nimi związana, dowodzi dużego zainteresowania z ich strony 
produkcją górniczą. Jak  wynika z danych archiwalnych, tutejsi pa
nowie zdawali sobie doskonale sprawę z korzyści, jakie dawały ko
palnie. Stąd też pochodzi zainteresowanie ich wydobyciem węgla, 
czemu daje wyraz Hochberg w jednym ze swoich listów adresowa
nych do Urzędu Górniczego, jak również w swojej praktycznej dzia
łalności przez zakładanie kopalń 18.

Inwentarz z 1789/90 roku w kopalni Hochberg (WAP, ZF prov. nr 6658).

1. Piętrowych gwoździ w iertn iczych ................................ 25 sztuk
(GeschossdriUingnagel)

2. Kilofów i oskardów..........................................................  6 „
(Keilhauen)

3. S k r o b a c z e k .......................................................................  2 „
(Kratzhauen)

4. K l i n ó w .............................................................................  7 „
(Keile)

5. W iertaczy.............................................................................  9 „
(Bohre)

6. Dłót g ó rn iczy c h ........................................................................61 „
(Bergeisen)

7. Półszaftikowych koszy na w ęgiel......................................  4 „
(halbe Schfl. Fórdertróge)

8. Okutych szufli.......................................................................  6 „
(Beschlagene Schauffeln)

9. Pięstników przodkowych...................................................  2 „
(Ortfaustel)

10. Pięstuków (młotków) ręcznych......................................  2 „
(Handfaustel)

11. Haków drabinowych................................................................. 60 „
(Fahrhaspen)

12. Gwoździ rynnowych ...................................................  5 ,,
(Trognagel)

13. Powrozów.............................................................................  1 ,,
W dziedzinie techniki wydobycia w omawianym okresie trudno 

zauważyć jakieś poważniejsze przemiany. Jak wynika z załączonego 
wykazu inwentarza kopalni Hochberg w Wałbrzychu w roku 1789, 
przy wydobyciu węgla używano prymitywnych narzędzi, jak oskar
dy, kilofy itp. 19. Stan badań nie pozwala stwierdzić, czy i o ile uległy

17 Por. F e s t e i n b e r g - P a c k i s c h ,  op. cit., s. 12—13.
18 Dowodzi tego m. m założenie kopalni Jan w 1777 roku, WAP, ZF prov. 

nr 2557.
19 WAP, ZF prov. nr 6658.



one ulepszeniom. Na ogół jednak zachowanie starych sposobów wy
dobycia powodowało coraz większe trudności. Szczególnie silnie od
czuwano to przede wszystkim przy usuwaniu wody. Odwadnianie 
kopalń nabrało bowiem szczególnego znaczenia w miarę coraz dal
szego zagłębiania się pod powierzchnię ziemi w związku z wyczer
pywaniem się pokładów górnych. Jak  dowiadujemy się z akt górni
czych Hochbergów, pod koniec XVIII wieku coraz częściej do odpro
wadzania wody zaczęto budować sztolnie20, które miały zastąpić 
pompy. Pompowanie bowiem wody napotykało znaczne trudności. 
Pod koniec XVIII wieku spotykamy się także z pierwszymi próbami 
zastosowania w kopalniach Hochbergów koni jako siły pociągowej. 
Pociągało to jednak sprzeciwy ze strony władz kopalnianych, które 
patrzyły raczej niechętnie na wszelkie innowacje. Jednak przewaga 
konia jako siły pociągowej, jak wynika z obliczeń, była dosyć znacz
na. Koszty wydobycia spadały o kilka groszy srebrnych na 100 szaf
lików węgla 21, co niewątpliwie nie pozostawało bez wpływu na dal
szy rozwój górnictwa. Pewną rolę odegrały także przemiany tech
niczne, jakie dokonały się w latach osiemdziesiątych w przemyśle 
browarnianym, gorzelnianym i wapienniczym, kiedy to zaczęto coraz 
powszechnej używać węgla przy produkcji piwa, wódki czy wap
na 22. W latach osiemdziesiątych podjęto także pierwsze próby kokso
wania węgla. Jest przy tym rzeczą charakterystyczną, że próby te 
poczyniono na terenach, gdzie jeszcze przed wojną trzydziestoletnią, 
według tradycji ludowej, rozpowszechnione było używanie węgla. 
1 później zresztą zastosowanie go nie poszło całkowicie w niepamięć. 
Jak  donosi nadleśniczy Hochbergów, Heller, starzy górnicy pamię
tają jeszcze te czasy, kiedy węgiel był w powszechniejszym użyciu 
?iiż obecnie. O ile istotnie informacje te byłyby ścisłe, można by mó
wić o dużym stopniu rozwoju sił wytwórczych na Śląsku w okresie 
austriackim i następnie o pewnym zahamowaniu tego procesu w pier
wszych latach rządów pruskich.

Koksowanie węgla wynikało z potrzeb gospodarczych. Trudności 
ze zdobyciem drzewa opałowego, potrzebnego do bielarń, gorzelni, 
browarów i wapniami, w drugiej połowie XVIII wieku były coraz

20 Ibid., nr 1604, 428.
21 Z obliczeń wynika, że wydobycie 100 szaflików węgla z pierwszego i dru

giego pokładu kosztowało przy użyciu koni 1 reichstalara, z trzeciego pokładu 
1 reichstalara i 12 groszy, tymczasem przy użyciu siły ludzkiej koszta wydo
bycia 100 szaflików węgla wynosiły 1 reichstalara i 19 groszy (WAP. ZF prov. 
nr 3499).

22 WAF, ZF prov. nr 3373 i 6243.



większe. Zwykły zaś surowy węgiel nie zawsze mógł zastąpić 
drzewo. Wtedy właśnie, po nieudanych próbach z węglem, mamy do 
czynienia z pierwszymi wypadkami koksowania. Pierwsza taka pró
ba została przeprowadzona w 1776 roku. Ze względu jednak na małą 
ilość użytego węgla proces koksowania okazał się zbyt drogi i nie
zbyt opłacalny. W związku z tym zaproponował Heller zbudowanie 
pieca koksowniczego i podjęcie prób na większą skalę. Według za
łączonego projektu procesowi koksowania miano poddać 1104 szafli
ków węgla. Sam proces miał trwać 28 dni. Czynnych bez przerwy 
miało być 5 palenisk, każde o pojemności 55 szaflików. Po 5 dniach 
miano otrzymać 48 szaflików koksu, który odsiarczano w następnym 
rzucie. Otrzymany koks swoją wartością miał przewyższać znacznie 
wartość węgla. Jak  wynika z odpowiedzi na zapytanie towarzystwa 
Patriotische Societat, szaflik koksu równał się 2 szaflikom węgla 
drzewnego. Jeżeli dodamy jeszcze, że cena koksu miała się w sto-

Projekt procesu koksowania (WAP, ZF prov. nr 428).

L. p. 
pale
niska

Okres pozostawania węgla 
w paleniskach

Węgiel
(w szaflikach)

Zapalanie
węgla

Zakończe
nie procesu 

palenia

Wydobycie 
koksu 

z paleniska

Ilość wę
gla rzu
conego 
do pieca

Pozosta
łość węgla 
surowego

Koks

1 3 czerwca 7 czerwca 8 czerwca 55
■

7 48
2 4 V 8 9 55 7 48
3 5 ł* 9 10 55 7 48
4 6 10 11 55 7 48
5 7 >* 11 12 55 7 48
1 8 M 12 13 55 7 48
2 9 13 14 55 7 48
3 10 99 14 15 55 7 48
4 11 )> 15 16 55 7 48
5 12 99 16 17 55 7 48
1 13 >5 17 18 55 7 48
2 14 9* 18 19 55 7 48
3 15 99 19 20 55 7 48
4 16 99 20 21 55 7 48
5 17 21 22 55 7 48
1 18 22 23 55 7 48
2 19 9i 23 24 55 7 48
3 20 24 25 55 7 48
4 21 ł> 25 26 55 7 48
5 22 ł l 26 27 55 7 48
1 23 27 28 55 7 48
2 24 99 28 29 55 7 48
3 25 99 29 30 >ł 55 7 48

1104



sunku do węgla drzewnego jak 5 do 4, a do węgla jak 3 do 2, to chy
ba zrozumiała stanie się przewaga koksu 2”. Mimo to jednak trudno 
powiedzieć, czy koks już w latach następnych był w powszechnym 
użyciu. Wiemy tylko, że koksowanie miało miejsce w dwóch kopal
niach w Kuźnicach Świdnickich 23 24. Niestety bez dalszych badań nie 
można stwierdzić, czy koksowanie węgla odbywało się także przy 
innych kopalniach wałbrzyskich. Nieufność do węgla i koksu była 
znaczna. Między innymi zwracano uwagę na fakt, że odór wydosta
jący się z koksowni jest szkodliwy dla zdrowia i domagano się ich 
zamknięcia 23 26. Podawano w wątpliwość opłacalność stosowania wę
gla i koksu, szczególnie w bielarniach 2C, na ogół jednak bezskutecz
nie. Trudności w otrzymaniu drzewa zmuszały do zastępowania go 
węglem i koksem. Jak wynika z danych źródłowych, pod koniec 
XVIII wieku w bielarniach, wapniarniach, gorzelniach, browarach 
węgiel był w powszechnym użyciu. Używano go nawet w piekar
niach. Używanie węgla zmuszało jednak do budowania pieców innej 
konstrukcji i tym samym wpływało korzystnie na rozwój sił wy
twórczych. Niemałe zasługi w tej dziedzinie położył nadleśniczy Hel
ler, który poczynił cały szereg prób zarówno z zastosowaniem węgla, 
jak i koksu; niemniej same pomysły wychodziły prawdopodobnie od 
bezpośrednich wykonawców ro b ó t27 28. Pruska polityka w niektórych 
wypadkach wpływała wybitnie hamująco na rozwój techniki. Chodzi 
przy tym nie tylko o niszczące działanie wojen, ale także niektórych 
zarządzeń. I tak np. zakaz używania w cegielniach i wapniarniach 
drzewa spowodował w roku 1756 zamknięcie cegielni w Świebodzi
cach i w  Wałbrzychu 2R. Właściciel innej w apniam i skarży się, że 
o ile zakaz ten pozostanie w mocy, będzie zmuszony przerwać pro-

23 Ibid., nr 5337.
24 Ibid., nr 428.
25 Ibid., nr 5337.
26 Ibid., nr 5342.
27 Trudno bowiem przypuścić, ażeby budowa pieców nowej konstrukcji była 

dokonana przez Hellera. Należy raczej przyjąć, że popierał on jedynie wszel-. 
kirni dostępnymi sobie środkami innowacje, za które następnie otrzymywał pre
mie. Dowodziłoby tego zresztą szybkie rozpowszechnienie się stosowania węgla 
w bielarniach, gorzelniach, browarach itp., następujące w różnych częściach 
Pogórza Sudeckiego, por. np. próby przeniesienia stosowania węgla z Biefeld 
do departamentu głogowskiego jeszcze w 1764 roku i tylko nieznacznie póź
niejsze oświadczenie kupca Kuntza z Kowar mówiące o używaniu węgla Fęrzy 
bieleniu torfu, co dowodziłoby, że ten system musiał być stosowany znacznie 
wcześniej (WAP, ZF prov. nr 5342).

28 WAP, ZF prov. nr 6242.



dukcję 29. Zdaje się, że zamknięcie wymienionych wapniarń było ty l
ko tymczasowe, niemniej rzuca ono jaskrawe światło na opłakane 
nieraz skutki nie przemyślanej polityki fryderycjańskiej, tak często 
gloryfikowanej i opiewanej bezkrytycznie przez burżuazyjną naukę 
pruską. Jest kwestią do zbadania, o ile to miało miejsce także w in
nych okręgach Śląska. Nie pozostało ono jednak bez wpływu na dal
szy rozwój górnictwa węglowego. Prym itywna technika, brak prze
mysłu hutniczego i związane z tym trudności zbytu wpływały ham u
jąco na rozwój górnictwa. Niemniej już w tym okresie obserwujemy 
znaczny wzrost wydobycia węgla. Wzrasta nie tylko liczba kopalń, 
ale przede wszystkim wydobycie, którego wzrost jest bardzo znacz
ny, ściśle jednak uzależniony od możliwości zbytu. Wybitnie ham u
jąco na rozwój górnictwa wpływały wojny, np. w okresie wojny 
siedmioletniej liczba kopalń czynnych zmniejszyła się o 2, nastąpił 
również spadek wydobycia. Świadczy o tym następujące zestawie
nie 30:

L. p. Rok
wydobycia

Liczba Węgiel

kopalń zatrudnio- wydobycie zbyt
nych w szaflikach

1 1746/7 7 9 62 823 61 173
2 1758/9 ? 9 125 634 9

3 1767/8 9 9 100 253 9

4 1768/9 9 9 162 621 148 826
5 1774/5 ? 9 155 6 8 6 9

6 1776/7 2 0 125 216 488 207 350
7 1777/8 2 0 115 220 173 213 765
8 1778/9 2 0 134 206 489 203 958
9 1779/80 2 2 228 292 802 226 1 2 1

1 0 1780/1 26 173 350 262 309 442
1 1 1781/2 27 176 338 533 282 067
1 2 1782/3 28 260 293 303 274 939
13 1783/4 27 268 366 249 427 153
14 1784/5 30 286 388 799 382 966
15 1785/6 29 277 420 508 404 584
16 1806 770 1779 119

Na ogół jednak obserwujemy prawie stały wzrost wydobycia 
węgla. Jedynie w niektórych latach daje się zauważyć znaczny spa

29 Ibid..
30 F e c h n e r ,  op. cit., t. L, s. 453, 4 5 7 .



dek, na co wpłynął, obok innych już wspomnianych czynników, tak
że brak siły roboczej, zalanie kopalń przez wodę, brak zbytu itp. 
Szczególnie silnie należy podkreślić brak zbytu, który powodował 
nieraz zamykanie kopalń. Były to jednak raczej wypadki rzadkie. 
Najczęściej mamy do czynienia z ograniczaniem wydobycia, uwida
czniającym się w silnych wahaniach w ilości wydobywanego wę
gla 31. Przeciętnie z jednej kopalni wydobywano tylko nieznacznie 
powyżej 10 000 szaflików. Oczywiście byty również kopalnie z znacz
nie większym wydobyciem, np. największa w tym czasie kopalnia 
Błogosławieństwo Boże (Segen Gottes Gnade) dawała 88 000 szafli
ków 32.

Miesięczne wydobycie węgla w kopalni Hochberg
(WAP, ZF prov. Nr 3770, 6281, 4010, 1738, 1024, 4015, 6623, 1809, 5181, 3552).

L. p. Nazwa
miesiąca

1770/1 1772/3 1783/4 1787,8 1792/3 1798,9

wydobycie w szaflikach

1 maj _ _ _ _ __ _
2 czerwiec — 450 880 1336 — —

3 lipiec - 180 880 1336 3000 4130
4 sierpień 508 300 1205 1711 1405 3210
5 wrzesień 8 6 6 350 880 1 0 0 1604 3340
6 październik 105 180 880 1236 3365 4060
7 listopad 887 90 1136 1586 2822 3740
8 grudzień 1070 1234 916 2822 3919 4180
9 styczeń 1383 765 1231 1275 4474 6555

1 0 luty 1083 1450 4023 1475 4031 7603
1 1 marzec 1069 1030 4133 1725 3158 5730
1 2 kwiecień 690 822 1626 700 3629 4815
13 maj — 289 8 8 6 1400 3441 3020
14 czerwiec 1250 3437 4350

Na przykładzie kopalni Hochbergów możemy obserwować wzrost 
wydobycia węgla w nieźle rozwijających się kopalniach. W ciągu 
trzydziestu la t kopalnia Hochberg zwiększyła swoje wydobycie 
przeszło ośmiokrotnie. Również kopalnia Jan  w Białym Kamieniu

31 Por. darte z załączonej tabeli.
32 A. S e r i o ,  Beitrag zur Geschichte d. schles. Bergbaues in den letzten 

hundert Jahren (Festschrift zum 100 jjahr. Jubilatom des schles. Oberbergamts, 
Wrocław — Berlin 1869, s. 54).



zwiększa swe wydobycie w okresie siedemnastolecia przeszło dwu
krotnie 3:1.

Kopalnia Hochberg Kopalnia Jan

L. p, Rok
wydobycia

Węgiel

L. p. Rok
wydobycia

Węgiel
wydoby

cie zbyt wydoby
cie zbyt

w szaflikach w szaflikach

1 1770/1 7 661 10 357 1 1782/3 18 736 24 033
2 1771/2 7 101 4 022 2 1785/6 27 329 34 200
3 1772 3 7 136 1 1  281 3 1787/8 46 993 47 7604 1778/9 15 620 16 042
5 1783/4 18 676 18 336 4 1789/90 46 879 39 816
6 1787/8 17 952 16 446 5 1790/1 36 037 45 342
7 1790/1 14 702 18 519 6 1798/9 37 722 34 853
8 1792/3 38 285 25 392 7 1799/800 41 025 45 702
9 1798/9 54 735 55 252

1 0 1799/800 65 370 63 201

Jak  z tego wynika, przeciętne wydobycie węgla w kopalniach 
zwiększyło się bardzo znacznie. W całym jednak okręgu wałbrzy
skim wzrost ten dokonywał się na ogół przez zakładanie nowych, 
a nie poprzez rozszerzanie starych, już czynnych kopalń — co dowo
dziłoby, że w omawianym okresie poza nielicznymi w yjątkam i ma
my do czynienia z ekstensywnym eksploatowaniem pokładów węglo
wych. Ten stan rzeczy wynikał z prymitywnego stanu techniki gór
niczej Zagłębia, nieumiejętności zabezpieczenia się przed zawala
niem się ścian węglowych, zalewem wody i tp .33 34 Trudności te nie
wątpliwie wpływały ograniczająco na intensyfikację wydobycia, 
tym bardziej że istniały łatwiej dostępne dla eksploatacji bogate po
kłady węglowe. W związku z tym istniejące kopalnie rozmiarami 
swego wydobycia przypominają szyby. Nic więc dziwnego, że 
w okresie kapitalizmu wiele z nich znalazło się w ramach jednej du
żej kopalni.

Wzrost wydobycia węgla szczególnie silnie daje się zauważyć 
w latach osiemdziesiątych XVIII wieku. Wiązało się to z rozwojem 
sił wytwórczych i zwiększaniem się pojemności rynku wewnętrzne
go. W związku z używaniem węgla w cegielniach, wąpniarniach,

33 WAP, ZF prov. nr 3770, 6281, 4010, 1738, 1024, 4015, 6623, 1809, 5181, 
5552.

34 Ibid., 3407, 2557, 1603 i in.



gorzelniach, browarach i bielarniach zapotrzebowanie nań w zrasta
ło 35 36. Nie bez wpływu pozostało też koksowanie węgla. Z chwilą 
zbudowania kanału do Malczyc możliwości zbytu znacznie się rozsze
rzyły. Odtąd nie tylko drobny producent miejscowy był odbiorcą 
wałbrzyskiego węgla. Szedł on teraz na zbyt do innych okręgów 
Śląska, a nawet do B randenburgii3C. Niemało węgla sprzedawa
no także świdnickiemu garnizonowi wojskowemu. Jak  wynik? 
z umowy zawartej między kopalnią Biały Kamień a garnizonem świ
dnickim, w ciągu czterech lat miał on otrzymać przeszło 100 000 sza
flików węgla 37 38 39.

Mimo wzrostu zapotrzebowania na węgiel w dalszym ciągu od
czuwano w poważnym stopniu trudności jego zbytu. Brak hutnictwa 
odbił się ujemnie na wzroście wydobycia i dalszym rozwoju górnic
twa węglowego. W latach czterdziestych XIX wieku na pierwsze 
miejsce pod względem wydobycia wysunie się Górny Śląsk pozosta
wiając daleko w tyle Zagłębie Wałbrzyskie (wpłynęły na to także 
znacznie trudniejsze warunki wydobycia). Brak zbytu powoduje, że 
w drugiej połowie XVIII wieku przy kopalniach znajdują się nie
rzadko zwały wydobytego, a nie znajdującego nabywcy w ęg la3S.

W związku z tym zrozumiałe stają się starania o zbyt, jakie są wi
doczne w posunięciach feudałów czy zarządów kopalń. Szły one nie
raz tak daleko, że kredytowano prawie całkowicie niewypłacalnym 
dłużnikom. Na przykład piekarz Opitz z Wałbrzycha uzyskał kredyt 
mimo zalegania w zwrocie poprzednio kredytowanych kwot z oba
wy, że kopalnia mogłaby stracić nabywcę węgla i9. Jest przy tym rze
czą charakterystyczną, że w wymienionym wypadku zarząd kopalni 
bał się na własną rękę udzielić kredytu i zwracał się w tej sprawie 
do Hochbergów z prośbą o wyrażenie zgody. Nie ulega zresztą wąt
pliwości, że udzielanie kredytu było jedną z form wiązania kupca 
z kopalnią i zapewniania w ten sposób pewnego zbytu. Wzgląd na 
zbyt wpływał też w znacznym stopniu na wartość danej kopalni. 
W jednym np. piśmie skierowanym do Hochbergów z propozycją 
sprzedaży kopalni w Unisławiu zwraca się im uwagę, że znajduje się

?!i Por. odsyłacz 22.
36 F e s t e n b e r g - P a c k i s c h ,  op. cit., s. 28.
37 WAP, ZF prov. nr 4310.
38 Por. choćby dane z 1803 roku odnośnie do Fuchs Grube, WAP, ZF prov. 

nr 3494.
39 WAP, ZF prov. nr 1604.
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ona w pobliżu wapniami, cegielni i gorzelni, w  związku z czym bę
dzie ona miała łatwy zbyt i przyniesie znaczne zysk i40.

Trudności zbytu węgla musiały rodzić konkurencję pomiędzy 
poszczególnymi kopalniami. Ograniczająco pod tym  względem miały 
oddziaływać ceny węgla ustalane przez Urząd Górniczy. Były one 
różne dla poszczególnych kopalń w zależności zarówno od jakości 
węgla, jak i łatwości zbytu danej kopalni 41. Miały one stworzyć rów
ne możliwości sprzedaży wszystkim kopalniom i całkowicie wyklu-

Ceny węgla w księstwie świdnickim w roku 1782 (WAP, ZF prov. nr 2557, s. 149).

L. p, Nazwa kopalni
Cena węgla 

grubego
Cena węgla 
drobnego

Cena węgla 
wapiennego 

Kalek
rtl. gr. rtl. gr. rtl. gr,

1 Zum Trost zu Tannhausen 3 3 2 3 2 1
2 Sophia deselbst 3 3 2 3 2 1
3 Neue Gnade Gottes zu 

Reussendorf 4 2 3 1 2

\
3

4 Gnade Gottes daselbst 4 2 3 1 2 3
5 Gliickauf daselbst 4 2 3 1 2 3
6 Bergrecht auf droten Hohe 4 2 3 1 2 3
7 Caspar-Grube i. Barengrunde 4 2 3 1 2 3
8 Joseph zu Reussendorf 4 2 3 1 2 3
9 Weissig-Grube daselbst 4 2 3 1 2 3

1 0 Segen Gottes zu Altwasser 4 1 3 — 2 2

1 1 Tempel— Grube daselbst 4 1 3 — 2
1 2 Hochberg-Grube zu 

Oberwaldenburg 4 _ 2 3 2

2

1

13 Johannes zu Weissstein 4 1 3 — 2 2

14 Morgenstern zu Hartau 4 1 3 — 2 2

15 Abendstern daselbst 4 1 3 — 2 2

16 Fuchs-Grube zu Weissstein 4 1 3 — 2 2

17 Heinrich zu Hermsdorf 4 — 2 3 2 1

18 Gliickauf zu Hermsdorf 4 1 3 — 2 2

19 Beste Grube i. Fellhammer 3 2 2 2 2 —
2 0 Schwester-Grube Fellhammer 3 2 2 2 2 —

2 1 Friedericke Fellhammer 3 2 2 2 2 —

2 2 Wilhelminę b. Gottesberg 4 1 3 — 2 2

23 Gliickauf i. Kohlhau 3 3 2 3 2 1

24 Neue Richter Grube Gottesberg 3 3 2 3 2 1

25 Gute Hoffnung Gottesberg 3 3 2 3 2 1

26 Neue Grube zu Schwartz- 
waldau 3 3 2 3 2 1

27 Margenrote Grube zu 
Schwartzwaldau 3 3 2 3 2 1

40 Por. dane z WAP, ZF prov. nr 428 odnośnie do kopalni w Unisławiu 
Śląskim.

41 Por. tabelkę cen węgla.



czyć podbijanie cen węgla, tym samym jednak wpływały hamująco 
na jego zbyt, a w konsekwencji także i na jego wydobycie. Pod tym 
względem stały one w jaskrawej sprzeczności z zaleceniami wyko
rzystywania węgla w przemyśle okręgu wałbrzyskiego, gdyż węgiel 
tylko wtedy mógł skutecznie konkurować z drzewem, gdy był tani 
i umożliwiał obniżkę kosztów produkcji wapna, wódki, piwa, bielenia 
płótna itp. Ale właśnie temu na przeszkodzie stały w znacznej mierze 
taksy sztucznie hamujące sprzedaż węgla leżącego nieraz latami. 
Trudności zbytu powodowały, że kopalnie same występowały z pro
pozycjami obniżenia cen na węgiel, nie zawsze jednak osiągały swój 
c e l42, gdyż władze górnicze niezbyt przychylnie ustosunkowywały się 
do tego rodzaju starań. O ile jednak feudalne kopalnie w swoich 
poczynaniach były ograniczone jedynie przez Urząd Górniczy, to ko
palnie należące do gmin jeszcze dodatkowo podlegały ograniczeniom 
pana feudalnego. Na przykład wyżej wspomniana umowa o sprze
daż węgla garnizonowi świdnickiemu musiała być zatwierdzona 
przez Hochbergów 43. Nie ulega wątpliwości, że właśnie te wszystkie 
ograniczenia stały na przeszkodzie dalszemu rozwojowi górnictwa 
i w poważnym stopniu ograniczały pojemność rynku wewnętrznego.

Jedno z centralnych i równocześnie najtrudniejszych zagadnień 
stanowi problem siły roboczej w górnictwie. Co prawda nauka burżu- 
azyjna podaje liczbę zatrudnionych w górnictwie dolno-śląskim, 
a tym samym i wałbrzyskim, niemniej nie porusza najistotniejszych 
zagadnień, takich jak rekrutacja siły roboczej, stosowanie pracy pań
szczyźnianych i wolnych itp. A przecież są to problemy kluczowe, 
na które odpowiedź pozwoli określić, czy już w tym czasie w Wał- 
brzyskiem górnictwo opierało się na wyzysku kapitalistycznym, czy 
też jeszcze w głównej mierze na wyzysku feudalnym. Podobnie jest 
rzeczą niezbędną ustalenie, w jakim stopniu górnicy rekrutowali się 
z ludności miejscowej, a w jakiej mierze z napływowej. Na Górnym 
Śląsku, jak wykazuje W. Długoborski, siły fachowe w górnictwie 
rekrutowały się głównie z obcych przybyszów, wśród których nie 
brakło także górników wałbrzyskich 44. Prace natomiast nie wyma
gające kwalifikacyj wykonywane były przez siły miejscowe. Nieco 
inaczej ukształtowały się stosunki pod tym względem w okręgu wał
brzyskim. Jak wynika z rejestrów poddanych i akt górniczych Hoch-

42 Ibid., nr 1604, 4310.
43 Ibid., nr 428.
44 W. D ł u gotohr sk j, Rekrutacja górników w Zagłębiu Górno-śląskim 

(Przegląd Zachodni 1950, nr 7/8, s. 6 6 ).



bergów, główną podstawę rekrutacji siły roboczej stanowiła ludność 
miejscowa, zamieszkała po wsiach. Co prawda, nasze dane odnoszą 
się tylko do 15 wsi Hochbergów, niemniej mogą one mieć zastoso
wanie również do pozostałych posiadłości Hochbergów i posiadłości 
innych feudałów. Otóż w 1776/7 roku spośród 125 górników aż 29, 
czyli przeszło 23°/o zatrudnionych w kopalniach, rekrutuje się 
z owych 15 wsi Hochbergów 45. Należy przypuszczać, że wielu gór
ników pochodziło z Boguszowa oraz z posiadłości innych feudałów, 
szczególnie tych, w pobliżu których znajdowały się kopalnie. Zdaje 
się na to wskazywać korespondencja Hochbergów, Czettritzów, jak 
również cyrkularze Urzędu Górniczego4fi.

Obok ludności miejscowej w kopalniach wałbrzyskich byli praw 
dopodobnie zatrudnieni także robotnicy napływowi. Niestety brak 
danych nie pozwala bliżej zająć się tym problemem. Należy przy
puszczać, że stan taki istniał raczej w okresie początkowym. Później 
stanowczo przeważali robotnicy pochodzenia miejscowego. Należy 
podkreślić, że element miejscowy stanowił nie tylko pomocniczą siłę 
roboczą, ale także i siłę fachową. Spośród niego rekrutowali się ła
dowacze, rębacze, szychtmistrze, sztygarzy. Spośród 29 górników 
z dóbr Hochbergów w Białym Kamieniu mieszkało 18, w Opoce 5, 
w Wałbrzychu-Podgórzu 5 i w Kuźnicach 1 * 47 *. Większość z nich to 
ludność zależna feudalnie 19. Nawet sztygarzy i szychtmistrze nie byli 
wolni od ciężarów feudalnych. Jak wynika z akt, wszyscy pochodzący 
z dóbr feudała górnicy byli od niego zależni. Powstaje pytanie, czy 
pracują oni jako siła pańszczyźniana czy też jako siła wolnonajemna. 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy zbadać miejsce zatrud
nienia wymienionych górników. Otóż spośród 29 wymienionych gór
ników prawie wszyscy pracowali poza kopalniami Hochbergów. Byli 
więc poddanymi Hochbergów i im uiszczali czynsze, ale jako górnicy 
sprzedawali swoją siłę roboczą i pod tym względem tworzyli prepro- 
letariat. Że tak było w istocie, zdaje się potwierdzać wj^powiedź 
Hochbergów, którzy w walce z ustawą górniczą w 1769 roku zwrócili 
uwagę, że wśród ludności bezrolnej można znaleźć dostateczną ilość 
rąk do pracy w górnictwie. Ludność ta nie przestając być poddaną 
mogłaby być werbowana równocześnie do kopalń 49. Zdarzali się jed

45 WAP, ZF prov. nr 7325.
« Ibid., nr 2557, 1603.
” Ibid., nr 7325.
49 Ibid.
*• Ibid., nr 1603.



nak także górnicy, którzy czynszów nie uiszczali. Byli to ci, którzy 
nie posiadali żadnych posiadłości. Ale i oni byli zależni feudalnie, 
gdyż podobnie jak inni podlegali jurysdykcji pat.rymonialnej 50. Na
leży przypuszczać, że obok nich występowali także całkowicie wolni 
górnicy niezależni od feudąłów. Ustawa z 1769 roku, jak podkreślała 
burżuazyjna nauka niemiecka, uczyniła z górników ludzi wolnych. 
Wydaje się jednak, że nie należy jej przeceniać. Niewątpliwie, jak 
słusznie zauważa W. D ługoborski51, była ona wyrazem czasowych 
rozbieżności i tarć między rządem pruskim a feudałami, niemniej 
znaczenie jej było ograniczone. Przede wszystkim ustawy tej nie 
wolno rozpatrywać w oderwaniu od deklaracji z 1773 roku oraz od 
rzeczywiście istniejących stosunków. Prawda, ustawa z r. 1769 na
dawała górnikom wolność osobistą, wyjmowała ich spod jurysdykcji 
patrymonialnej, ale w świetle deklaracji z 1773 roku dotyczyć mogła 
tylko ludności wolnej i zaprzysiężonych górników 52. Wiadomo, że 
górnik z chwilą złożenia przysięgi stawał się ,,wolny“, ale przecież 
przed tym musiał uzyskać zgodę pana albo wykupić się z zależności 
feudalnej. Fakty takie znamy i dowodzą one, że w praktyce ustawa 
z 1769 roku była bardzo ograniczona, obejmowała bowiem swoim za
kresem tylko aktualnie zatrudnionych w górnictwie, a więc chyba 
niewiele więcej niz 100 osób. Ale nawet wolność tych 100 osób bu
dzi poważne wątpliwości w świetle akt górniczych Hochbergów, 
z których się dowiadujemy, że spośród 31 górników z ich dóbr wszy
scy w 1772 roku uiszczają ciężary feudalne 53. A działo się to przecież 
w 3 lata po ogłoszeniu ustawy górniczej. Deklaracja z 1773 roku 
była niewątpliwie ustępstwem junkierskiego państwa pruskiego na 
rzecz feudąłów, gdyż ograniczała w bardzo znacznym stopniu usta
wę z 1769 roku. Odtąd tylko w wyjątkowych wypadkach poddany 
mógł bez zgody pana odejść do górnictwa.

W latach 1769—1773 istniały próby ograniczenia działania ustawy 
z 1769 roku tylko do niektórych kategorii górników, interpretując ją  
w ten sposób, że dotyczy ona jedynie sztygarów i rębaczy, a nie doty

50 Ibid., nr 7325.
51 Wydaje mi się (o ile streszczenie referatu W. Długoborskiego jest wiaro- 

godne), że przecenia on również ustawę z 1769 roku. Naszym zdaniem nie 
odegrała ona nigdy tej roli, przynajmniej na Dolnym Śląsku, jaką jej przypi
suje wymieniony autor. Patrz jego wypowiedź w „Kwartalniku Historycznym'* 
1953, nr 3, s. 349.

52 WAP, ZF prov. nr 1603.
53 Ibid., nr 7325.



czy ładowaczy, o których nie trudno w każdej w si54. Taka in
terpretacja nie odpowiadała jednak władzom górniczym. Stwier
dzono stanowczo, że ustawa z 1769 roku dotyczy wszystkich zatrud
nionych w górnictw ie55. Po wydaniu deklaracji w 1773 roku pano
wie feudalni nie omieszkali jej wykorzystać w swoim własnym in
teresie. Dla zabezpieczenia starych, feudalnych uprawnień nie cofano 
się nawet przed użyciem siły. Przykładem może tu  być wypadek, 
jaki miał miejsce z młodym, nowoprzyjętym do kopalni w Opoce gór
nikiem. Kiedy władze górnicze przyjęły go do pracy i odebrały już 
przysięgę, Hochbergowie zaprotestowali i za radą Czettritzów nie 
zważając na nic zabrali go siłą z kopalni i zmusili do służby na fol
w arku 56. Nie znamy więcej takich wypadków, wydaje się jednak, że 
ten jeden rzuca już wystarczające światło na istniejące wówczas sto
sunki i ograniczony zakres działania ustawy z 1769 roku. Wynika 
stąd, że stosunki feudalne w bardzo dużym stopniu hamowały dopływ 
siły roboczej do rozwijającego się górnictwa. Mimo to spotykamy wy
padki ucieczki dzieci chłopskich ze służby dworskiej do kopalń57. 
Czasem tkacze zmieniają swój zawód udając się do górnictw a58. 
Przykłady te dowodzą, że górnictwo i związana z tym perspektywa 
wolności działały przyciągająco na ludność Zagłębia. Powstaje jed
nak pytanie, czy stwarzało to wystarczającą podstawę do dalszego 
rozwoju górnictwa, czy istniała dostateczna liczba ludzi zdolnych do 
pracy w kopalni. Ciekawe pod tym względem dane zawiera cyrku- 
larz Urzędu Górniczego z 23 sierpnia 1779 roku wydany w Wałbrzy
chu 59. Stwierdza się wprost, że w żadnej części Śląska nie odczuwa 
się takiego braku siły roboczej jak w księstwie świdnickim. Przyczy
ny tego zjawiska tkwią zdaniem autorów cyrkularza w istnieniu pod
daństwa, które uniemożliwia dopływ siły roboczej do górnictw a60. 
Stwierdzenie tego faktu posiada ogromne znaczenie, gdyż potwierdza 
raz jeszcze ograniczony charakter ustawy z 1769 roku. Z drugiej stro
ny powyższy cyrkularz skierowany do Hochbergów, Czettritzów, 
Crausza i Schothossa wskazuje im drogi do zapewnienia sobie taniej 
siły roboczej. Autorzy cyrkularza zwracają uwagę na sposób, w ja 
ki Schaffgotschowie zapewnili sobie dostateczną ilość wykwalifiko

64 Ibid.
65 Ibid., nr 1603.
56 Ibid.
57 Ibid.
59 Ibid,; por. także R i c h t e r ,  Chronik v. Weissstein.
59 WAP, ZF prov. nr 2557.
89 Ibid.



wanych górników i hutników. Brak siły roboczej w dobrach Schaff- 
gotschów był niegdyś równie dotkliwy jak obecnie w księstwie świd
nickim. Rzecz tylko w tym, że Schaffgotschowie problem siły ro
boczej rozwiązali w swoisty sposób. Mianowicie zapewnili wolność 
osobistą wszystkim zatrudnionym w górnictwie i hutnictwie. Doty
czyło to zresztą zarówno pracujących w zakładach Schaffgotschów, 
jak również w zakładach obcych zbudowanych na ich terenie. Wol
ność górników i hutników była jednak ograniczona wyłącznie do 
posiadłości Schaffgotschów. A więc tych górników, którzy by chcieli 
opuścić wymienione dobra, można było siłą sprowadzić z powrotem 
jako poddanych. Tracili „wolność“ także w wypadku porzucenia swe
go zawodu. Jak stąd wynika, Schaffgotschowie nie zważali na ustawę 
z 1769 roku i na swój sposób rozwiązali problem siły roboczej. 
W cyrkularzu podkreślano, że środki te nie tylko zapewniały kopal
niom i hutom .yr posiadłościach schaffgotschowskich niezbędną siłę 
roboczą, ale stworzyły nawet jej nadmiar. Gdyby zaszła potrzeba, 
mówi się w cyrkularzu, Schaffgotschowie mogliby natychmiast zwer
bować do swoich zakładów 300 robotników. Dowodzi to, że w wymie
nionych posiadłościach istniał poważny rezerw uar siły roboczej nie 
wykorzystywanej w należyty sposób. Nawet w cyrkularzu stwierdza 
się, że pozwoliło to utrzymywać niskie stawki płac. Zalecając feuda- 
łom wałbrzyskim pójście w ślady Schaffgotschów, autorzy cyrkula- 
rza główną wagę przywiązywali właśnie do tej strony zagadnienia. 
Jeżeli jednak w 1779 roku (a więc w 10 lat po wy daniu ustawy gór
niczej) wydano podobny cyrkularz, dowodziło to, że ustawa górnicza 
nie zapewniała kopalniom i hutom siły roboczej, nie stworzyła bo
wiem rynku pracy. Zagadnienie to jednak, jak wskazuje wymienio
ny cyrkularz, rozwiązywali feudałowie w korzystny dla siebie spo
sób nie oglądając się na żadne zarządzenia. Postępowali w ten spo
sób, gdyż wymagał tego interes klasowy junkrów przekształcających 
się w obszarników i kapitalistów.

Jak wynika z powyższych rozważań podstawę rekrutacji siły ro
boczej w okręgu wałbrzyskim stanowiła ludność miejscowa. Specy
fiką tej bazy rekrutacyjnej było to, że składali się na nią poddani 
chłopi. Z tytułu swojej zależności feudalnej uiszczali oni czynsze i byli 
pociągani do innych obowiązków dworskich. Za pewną opłatą mogli 
jednak od tych obowiązków się zwolnić i uzyskać zgodę na służbę 
poza granicami dominium lub na wykonywanie zawodu. Jak wynika 
z pracy J. Ziekurscha, opłaty te stanowiły poważne źródło dochodów 
śląskich feudałów na Pogórzu. Ci zwolnieni od niektórych ciężarów



feudalnych poddani w kopalni byli wolnymi sprzedawcami swojej 
siły roboczej. Ich stosunek do, kopalni kształtował się jak stosunek 
robotnika do kapitalisty. Ten dwoisty charakter robotnika daje się 
zauważyć także wśród innych kategorii pracowników zatrudnionych 
w kamieniołomach, lasach i na folwarkach 61. Ta specyfika tłumaczy 
się istnieniem silnych jeszcze więzów feudalnych i równocześnie nad
miarem rąk do pracy, których folwark nie potrafił zatrudnić w trybie 
najmu przymusowego. Jeżeli mimo to kopalnie odczuwały brak siły 
roboczej, to wynikało to z jednej strony stąd, że nie każdy pozosta
jący bez pracy nadawał się do górnictwa (pan zresztą mógł go w każ
dej chwili zmusić do opuszczenia kopalni), z drugiej zaś strony ko
palnie potrzebowały wykwalifikowanej i taniej siły roboczej, a nie 
nadm iaru w ogóle. I tym tylko można np. tłumaczyć swoiste próby 
Schaffgotschów rozwiązania problemu rąk do pracy, polegające na 
pozostawieniu niezachwianych stosunków feudalnych w posiadło
ściach innych feudałow, przy równoczesnym reformowaniu ich we 
własnych posiadłościach przez nadawanie ograniczonej wolności gór
nikom i hutnikom w celu zabezpieczenia siły roboczej w zakładach.

Powyższe uwagi dowodzą, że wprawdzie górnicy w kopalniach 
pracowali w charakterze wolnych, niemniej jednak ciążyły na nich 
więzy feudalne. Należy przypuszczać, że z biegiem czasu wyzwalali 
się oni całkowicie z zależności feudalnej zarówno drogą wykupu 62, 
jak i poprzez ucieczkę °3. Tworzenie się grupy całkowicie wolnych 
górników miało miejsce niewątpliwie wciągu drugiej połowy XVIIIw. 
Niestety stan badań nie pozwala stwierdzić, w jakim  stosunku po
zostawali oni do górników określanych przez nas jako równocześnie 
wolnych i poddanych. Trudność ta wynika między innymi także 
stąd, że nawet zaprzysiężeni górnicy wbrew ustawie górniczej z 1769 
roku uiszczali jeszcze ciężary feudalne 64, nie mówiąc o innych, któ
rzy z całą pewnością podlegali także jurysdykcji patrym onialnej. 
Zresztą pod tym względem panowie feudalni zgłaszali swoje preten
sje także do niektórych kategorii zaprzysiężonych górników, jak np. 
ładowaczy 65. Jednak wbrew ograniczeniom feudalnym rosła liczba 
zatrudnionych górników. Jak  wynika z załączonej tabeli, liczba za

61 Ibid., nr 7325, oraz rachunki folwarczne, kamieniołomowe i leśne.
62 Ibid., nr 1603.
fS Ibid., nr 7325. Zresztą poddani górnicy występują także jeszcze w r. 1806, 

por. WAP, ZF prov. nr 7249.
M Ibid., nr 1603.
65 Por. odsyłacz 54.



trudnionych w latach 1776/7—1785/6 wzrosła ze 125 do 277, czyli 
przeszło dwukrotnie. W 20 lat później w górnictwie okręgu wałbrzy
skiego pracowało 770 górników 66.

Przeciętnie liczba zatrudnionych w kopalni górników nie prze
kraczała dziesięciu 67 68. Do rzadkości raczej należały kopalnie zatrud
niające większą liczbę pracowników. Do takich należała kopalnia 
Zofia o załodze 58 górników, kopalnia Cezar o załodze 32, kopalnia 
Teresa o załodze 48, kopalnia Kasper o załodze 22 i kopalnia Wecs- 
sig o załodze 54 górników 6S. Omawiane przez nas kopalnie Hoch- 
berg i Jan  zatrudniały znacznie niższą liczbę górników. Tak np. ko
palnia Hochberg zatrudniała w 1778/79 7 stałych górników (wydoby
cie w tym roku wynosiło 15 620 szaflików) w 1792/3 zaś w wykazie 
zatrudnionych figurują aż 43 nazwiska przy wydobyciu 42 304 szafli
ków) 69.Rzecz oczywista, że tylko część z nich była zatrudniona stale. 
Wielu pracowało dorywczo po 2—4 lub więcej tygodni70. Wśród 
wymienionych jest 8 rębaczy, 16 ładowaczy (Schlepper), 13 ciąga- 
czy, 2 sztygarów, 1 szychtmistrz, 1 wagomistrz, 1 woźnica (Fahrleute) 
i jeden bez określonego zawodu 71. W’ wykazie kopalni Jan  w 1790/1 
loku wśród zatrudnionych jest wymienionych z nazwiska 24 górni
ków (wydobycie węgla 36 037 szaflików). Obok nich występują jed
nak jeszcze inni, na co wskazują rachunki podające, że takiemu to 
i takiemu górnikowi i towarzyszom wypłacono taką to kwotę 7-. Rzecz 
oczywista, że i w tym wypadku mamy do czynienia nie tylko ze sta
łymi siłami najemnymi, lecz także z wynajmowanymi dorywczo. 
Fluktuacja siły roboczej z jednej kopalni do innej nie jest zjawiskiem 
sporadycznym. Dowodzi tego zatrudnienie górników w ciągu kilku 
tygodni w jednej kopalni, a następnie w innej. Nierzadko też spoty
kamy się z wypadkami porzucania przez górników w okresie letnim 
pracy w górnictwie i szukania jej, szczególnie w okresie żniw, na 
folwarkach 73.

Wśród zatrudnionych w górnictwie wyraźnie odcinają się od re
szty szychtmistrze, sztygar i wagomistrz. W rachunkach kopalni 
występują oni osobno jako odrębna grupa górników. Odrębność ta

86 P a tr z  ta b e lk a  n a  s. 190.
67 P a tr z  ta b e lk a  n a  s. 190.
68 F e s t e n b e r g - P a c k i s c h ,  op. cit., s. 28.
88 WAP, ZF prov. nr 1738, 3552.
70 Ibid., nr 1738.
71 Ibid.
72 Ibid., nr 5181.
78 Ibid., nr 2537.



zaznaczała się między innymi także tym, że byli oni zatwierdzani na 
swoich stanowiskach przez Urząd Górniczy 71. Wśród nich też praw
dopodobnie trafiali się pracownicy, rekrutujący się spośród obcych 
przybyszów74 75 76. Tworzyli oni coś w rodzaju arystokracji robotniczej. 
Wielu z nich pracowało w kilku kopalniach 78 i posiadało stosunkowo 
duże zarobki, co niewątpliwie wpływało na ich wyodrębnienie się spo
śród pozostałej załogi kopalni. Niemniej nie stanowili oni grupy za
mkniętej. Jak  wynika ze źródeł, nierzadko rębacze przechodzili wła
śnie do tej grupy 77. Zresztą pozycja rębacza o tyle odbiegała od po
zostałych górników, że nawet panowie feudalni byli skłonni przyznać 
im wolność, którą dawała górnikom ustawa górnicza z 1769 roku. 
Oni też kierowali nieraz różnymi robotami w kopalniach mając do 
pomocy innych górników 78. W takich wypadkach prawdopodobnie 
stawali się oni przedsiębiorcami do wykonania tych czy innych ro
bót, za które otrzymywali ściśle określoną sumę pieniędzy, z której 
opłacali innych górników. Problem ten wymaga jednak jeszcze do
datkowych badań.

Pozostałą grupę zatrudnionych w górnictwie stanowili ciągacze 
fZieher), ładowacze oraz woźnica, którzy liczebnie tworzyli większość 
załogi kopalni. Byli oni jednakże siłą prawdopodobnie najbardziej 
płynną, nieraz dorywczą. Wynikało to między innymi także stąd, że 
praca ich nie wymagała takich kwalifikacji, jak np. praca rębacza. 
Dlatego też panowie feudalni starali się o to, by te właśnie grupy 
górników wyjąć spod zakresu działania ustawy z 1769 roku, moty
wując swe stanowisko tym, że można ich bez ograniczeń werbować 
wśród ludności bezrolnej79.

Poza wymienionymi grupami górników w kopalniach zatrudniano 
dorywczo kowali, korzystano z pracy drwali, woźniców itp. Jak  wy
nika z rachunków, największe bodaj znaczenie posiadały prace ko
walskie. Inne zaś nie odgrywały większej roli. Wszyscy ci robotnicy 
nie byli zresztą na stałe związani z górnictwem i dlatego można 
uważać ich jedynie jako siłę pomocniczą w kopalniach.

Fakt, że przynajmniej znaczna część górników znajdowała się 
w zależności feudalnej, niewątpliwie nie pozostawał bez wpływu na

74 Ibid.
75 Ibid., nr 2557.
76 Ibid.
77 Ibid.
78 Ibid., nr 1738, 5181.
79 Por. odsyłacz 54.



kształtowanie się płac. Były one różne dla różnych kategorii robot
ników kopalnianych. Najlepiej sytuowaną grupę stanowili szycht- 
mistrze i sztygarzy. Jak  podaje Fechner w 1747 r., zarabiali oni: 
szychtmistrz 20 groszy srebrnych, sztygar 1 reichstalara 18 groszy 
srebrnych tygodniowo. U Gótzena w Bożkowie szychtmistrz otrzymy
wał 24 grosze srebrne tygodniowo, a więc nieco więcej niż w poda
nym wyżej w ypadku80. W tym samym czasie rębacz zarabiał 
1 reichstalara, uczeń-rębacz (Lehrhauer) 27—29 groszy srebrnych. 
Rębacz w Bożkowie zarabiał 16 groszy srebrnych tygodniowo 81. W r. 
1763 rębacz w kopalni Pilatiego zarabiał 20 groszy sreb rnych82. 
W wzmiankowanym Bożkowie płaca ładowacza równała się płacy rę
bacza i wynosiła 16 groszy srebrnych 83. Jak  wynika z powyższych 
danych, płaca szychtmistrza wahała się w granicach 20—24 groszy 
srebrnych, sztygara — 1 reichstalar 18 groszy srebrnych, rębacza 
16—30 groszy srebrnych, ucznia-rębacza 27—29 groszy srebrnych 
i ładowacza 16 groszy srebrnych.

Powyższe fragmentaryczne i nieraz jednostkowe dane Fechnera 
nie rozwiązują jednak zagadnienia płac. Wskazują one tylko na pew
ną nierównomiemość płacy nawet dla tej samej kategorii górników 
w zależności od tego, w czyich rękach znajduje się dana kopalnia, jaki 
rezerw uar siły roboczej stał do dyspozycji w górnictwie itp. Płaca 
zresztą górnika zależała bardzo często od wysokości wydobycia. Jak 
podaje Fechner za wydobycie 100 szaflików grubego węgla (Grube- 
kohlen) płacono 3 reichstalary i 33A grosza srebrnego 84. Za taką sa
mą ilość drobnego węgla (Kleinkohlen) płacono znacznie mniej, mia
nowicie 1 reichstalara i 20 groszy srebrnych85 86. Przyjm ując za Fech- 
nerem, że górnik przeciętnie wydobywał 1500 szaflików węgla rocz
nie (oba gatunki w tej samej ilości) uzyskamy przeciętny zarobek 
roczny górnika: 33 reichstalary 22lh. grosza srebrnego 8(i. Oczywiście 
zarobek ten musiał rozkładać się równomiernie na wszystkie katego
rie górników. Różnice te jak wskazuje Fechner były dość znaczne87.

80 K . F e c h n e r ,  Wirtschaftsgeschichte Schlesiens in der Zeit ihrer 
Selbststandigkeit 1740— 1806, W r o c ła w  1907, s . 703.
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Niestety ułamkowość danych Fechnera nie pozwala należycie oce
nić wysokości zarobków górników. Dane jego zresztą są mało przy
datne także ze względu na to, że autor nie rozróżnia różnych syste
mów opłacania górników. Jak wiadomo, rębacze, ciągacze i ładowacze 
byli przeważnie opłacani od szychty lub też od ilości wydobycia, na
tomiast szychtmistrze i sztygarzy tygodniowo. Należy tu podkreślić, 
że właśnie ci ostatni nieraz pracowali w kilku kopalniach, przez co 
powiększali znacznie swoje zarobki. W 1773 roku szychtmistrz ko
palni Hochberg w Wałbrzychu otrzymał 53 reichstalary z ogólnej 
sumy płac 587 reichstalarów. Sztygar za tydzień pracy otrzymał 15 
groszy srebrnych, czyli rocznie zarabiał 26 reichstalarów i 15 groszy 
srebrnych. Inny sztygar za 393 szychty otrzymał 78 reichstalarów 
18 groszy srebrnych. W tym samym czasie zarobek ciągacza i łado
wacza był niższy od zarobku sztygara i rębacza o XU i wynosił 58 
reichstalarów 18 groszy srebrnych 8<\  Byłby to więc zarobek stosun
kowo znaczny, nie należy tylko zapominać, że wykonujących taką 
ilość szycht górników było niewielu. W wymienionej kopalni tylko 
czterech górników wypracowało od 297—393 szycht, pozostałych zaś 
ośmiu wypracowało od 123—193 szycht w ciągu ro k u 88 89. Powstaje 
pytanie, czy wymienionych ośmiu górników pracowało jeszcze w in
nych kopalniach, czy też w pewnych okresach czasu było skazanych 
na bezrobocie. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że wchodzą w grę 
obie możliwości. Spotykamy się bowiem zarówno z zatrudnieniem 
jednego górnika w kopalni np. w ciągu 3 czy 5 tygodni, jak  też z po
szukiwaniem przez górników pracy w okresie żniw na folwarkach 90 91. 
Dowodziłoby to wbrew danym cyrkularza z 1779 roku o braku siły 
roboczej jej nadmiaru. Skargi zaś na brak siły roboczej mogły wy
nikać z chęci zapewnienia takiego rezerwuaru siły roboczej, który 
pozwoliłby utrzymywać płace robocze na jak najniższym poziomie. 
Jeżeli chodzi o wymienioną kopalnię zarobek od szychty wynosił dla 
sztygara i rębaczy po 6 groszy srebrnych, dla ciągaczy zaś i ładowa
czy po 4V2 grosza srebrnego ni. Brak ciągłości w zatrudnieniu zaobser
wować można także na podstawie miesięcznego wydobycia kopalni 
i silnych wahań płac w poszczególnych miesiącach. Byłoby proble
mem do zbadania, w jakim stopniu istniejące siły robocze były wyko
rzystane w górnictwie węglowym, a w jakim stopniu w kamienioło

88 Ibid.
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mach, pracach leśnych czy na folwarkach. Jeżeli chodzi o płacę od 
szychty, to wydaje się, że utrzym ała się ona na poziomie 6 groszy 
srebrnych dla sztygarów i rębaczy i 4 grosza srebrnego dla ciąga- 
czy i ładowaczy 92 *. Płaca zaś szychtmistrza i sztygara była opłacana 
tygodniowo i zależała prawdopodobnie od wysokości wydobycia ko
palni.

Poza opłatą od szychty spotykamy się także z opłatą od ilości wy
dobytego węgla. Jak już zaznaczono, wysokość płacy zależała od ga
tunku wydobywanego węgla. I tak więc w 1789 roku za 100 szaflików 
dobrego węgla płacono 4 grosze srebrne, za 100 szaflików zaś drob
nego węgla 23A grosza srebrnego 98. W kopalni Hochberg płacono od 
100 .szaflików węgla od 2 do 2 V2 reichstalara. O ile przyjmiemy, że 
przeciętnie górnik wydobywał 1500 szaflików, to oczywiście otrzy
mamy 30—37V2 reichstalara zarobku rocznie, a więc mniej więcej 
tyle, ile podaje Fechner. Faktycznie jednak, uwzględniając różnego 
rodzaju ograniczenia wydobycia węgla, płaca górnika była znacznie 
niższa. Dotyczyć to zaś będzie zarówno opłacanych za szychtę, jak 
i opłacanych od wydobytej ilości węgla. Trzeba przy tym pamiętać, 
że praca górnika obniżała się dosyć często o czynsz płącony panu feu
dalnemu. Wypadki takie nie musiały być rzadkością, skoro jeszcze 
w 1798 roku od 13 lat pracujący górnik Boehme uiszczał ciężary feu
dalne 94. Niestety nie znamy takich wypadków więcej. Wydaje się 
jednak, że były one dość częste.

Podobnie kształtowały się płace innych robotników kopalnianych, 
z tą  oczywiście różnicą, że płacono tu albo za całość wykonanej pra
cy, albo akordowo. Na przykład przy budowaniu sztolni od ła tra pła- 
eono 3 reichstalary, za pracę rębacza i towarzyszy (dem Hauer u. 
Consortes) — 107 reichstalarów 95 96 *. Ponieważ jednak nie wiemy, jaką 
ilość czasu poświęcono na wykonanie wymienionych robót, nie potra
fim y określić, o ile płace przy tych robotach były wyższe niż przy 
innych pracach górniczych. Podobnie nie potrafimy bliżej określić 
wysokości zarobków woźniców 9G.

Jak z powyższych rozważań wynika, przeciętna płaca górnika wa
hała się w granicach 4V2—6 groszy srebrnych za szychtę w zależności

92 Ibid., nr 6592.
03 Ibid., oraz nr 5234, 3552.
04 Ibid., nr 428, 3552.
95 Ibid., nr 5181.
96 W źródłach posiadamy tylko ogólne dane odnośnie do wydatków okre

ślonych jako Fahrlohn, por. np. WAP, ZF prov. nę 37.



od wykonywanej pracy. Płaca ta jednak faktycznie była nieco niż
sza, na co składały się następujące czynniki: 1) zależność feudalna, 2) 
zamieszkiwanie w  domach panów feudalnych, zbudowanych górni
kom, 3) przerwy w pracy 97.

Jeżeli teraz porównamy pracę górników oraz innych kategorii ro
botników, stwierdzimy, że zarobki ich nie były wysokie. Stawało się 
to prawdopodobnie przyczyną poszukiwania przez górników innych 
zajęć 98. W okresie letnim, w czasie żniw na folwarkach można było 
zarobić 8—9 groszy srebrnych " . Na poziomie 7—8 a naw et 9 gro
szy srebrnych utrzymywały się płace robotników zatrudnionych 
w okresie robót żniwnych na folwarkach 19 *°. Nieznacznie tylko m il
sze były zarobki górników w kamieniołomach 101. Jak  stąd wynika, 
istniały możliwości wyższych zarobków. Powstaje pytanie, co powo
dowało, że mimo to nie stwierdzamy jakiejś poważniejszej ucieczki 
robotników z górnictwa? Wydaje mi się, że wynikało to między in
nymi stąd, że lepiej płatne prace były pracami sezonowymi, przy któ
rych można było znaleźć pracę na bardzo krótki okres czasu (jak np. 
prace na folwarkach). Poza tym płaca górnika w tym czasie nie była 
najniższa. O wiele gorzej byli sytuowani tkacze, wyzyskiwani znacz
nie bezwzględniej i ostrzej niż górnicy, na których położenie bądź co 
bądź korzystnie wpływała ustawa z 1769 roku.

Ażeby jednak należycie ocenić stopień wyzysku górników, musi
my przynajmniej w paru słowach zająć się stosunkiem ich płacy do 
zysku właściciela kopalni. Problem ten o tyle przedstawia znaczne 
trudności, że nie mamy w rachunkach wyszczególnionych odrębnie 
danych odnośnie do płac, które w niektórych wypadkach występują 
razem z wydatkami na surowce. Stąd też niniejsze obliczenie i usta
lona na tej podstawie stopa wyzysku będą posiadały raczej charakter 
orientacyjny, w żadnym zaś wypadku nie absolutny.

Jak wynika z załączonej tabeli stopy wyzysku, kształtowała się 
ona bardzo nierównomiernie. Tłumaczy się to między innymi albo 
rozszerzaniem kopalni i wynikającymi stąd wydatkami na m ateriały

97 Por. n.p. WAP, ZF prov. nr 6283, 6592 i inne.
98 Zob. wyżej.
99 Wynika to ze źródeł folwarcznych, zawierających dość szczegółowe 

dane odnośnie do zarobków robotników dniówkowych.
i°° por odsyłacz 99.
101 Kamieniarze zarabiali przeciętnie rocznie 57,5 reichstalara, a więc dzien

nie około 6  groszy srebrnych, kierownik kamieniołomu 8  groszy srebrnych, 
WAP, ZF prov. nr 2390.



Stopa wyzysku w kopalni Jan
(WAP, ZF prov. nr 4015, 6623, 4010, 1809, 5181, 1024).

L. p. Rok Stopa
wyzysku Uwagi

1 1782/3 147 Górną pozycję uzyskano z zysku
1 0 0 i dziesięciny górniczej, dolną z
1 0 7 płacy górników

2 1785 6

1 0 0

3 1787/8 180
1 0 0

4 1789/80 168
1 0 0

5 1790/1 180
1 0 0

6 1798/9 69
1 0 0

Stopa wyzysku w kopalni Ilochbcrg
(WAP, ZF prov. nr 3770, 3552, 6281, 4010, 5181, 1738, 1024).

L. p. Rok Stopa
wyzysku

Uwagi

1 1770/1 18 patrz wyże] pod kopalnia Jan
1 0 0

2 1771/2 14
1 0 0

3 1772 3 32
1 0 0

4 1778 9 130
1 0 0

5 1783 4 204
1 0 0

6 1787 8
1 0 2

1 0 0

7 1790/1 99
1 0 0

8 1792 3 2 0

1 0 0

9 1798/9 115
1 0 0



budowlane i robociznę, albo koniecznością poczynienia znacznych na
praw, co przy ówczesnym niskim poziomie technicznym musiało zda
rzać się dosyć często. Używane wtedy sumy pieniężne niewątpliwie 
pochodziły z nieopłaconej pracy górników. Pozornie więc tylko wa
hania w wysokości stopy wyzysku są znaczne, w rzeczywistości mu
siały być one o wiele mniejsze. Właśnie tej granicy stopy wyzysku 
należy szukać pomiędzy jej najwyższym a najniższym wskaźnikiem. 
W każdym razie jest rzeczą pewną, że większa część dnia pracy gór
nika była nieopłacana. Wynika to zresztą niedwuznacznie tak z ta
beli 102, jak i z załączonego 'wykazu wydatków kasy kopalń103. Jest 
jednak problem otwarty, czy wyzysk górników wałbrzyskich był 
znacznie wyższy niż gdzie indziej? Przy obeenym stanie badań trud 
no jest odpowiedzieć na to pytanie. Problem ten jest jasny dla okresu 
późniejszego, kiedy rzeczywiście płace w Zagłębiu Wałbrzyskim były 
niższe niż gdzie indziej. Czy jednak tak było już w XVIII w., nie 
wiemy. Resumując możemy stwierdzić, że stopa wyzysku była bardzo 
znaczna, chociaż niewątpliwie niższa niż np. w tkactwie.

Wydatki i zysk kasy kopalni Jan
(WAP, ZF. prov. nr 4015, 6623, 4010, 1809, 5181, 1024).

1782/3 1785/6 1787/8 1789/90 1790/1 1798/9

rtl. gr rtl. gr rtl. gr rtl. gr rtl. gr rtl. gr

1 . Płaca 799 2 965 1 2 1893 2 1 1756 13 1667 5 1959 2 0
2 . Koszty ko

walskie 14 13 1 2 7 27 5 2 1 2 26 7 32 7
3. Materiały

budowlane
i ich do
stawa 132 2 129 18 338 2 0 137 23 275 1 2 544 1 1

4. Oświetlenie — 17 1 1 0 1 18 3 1 2 3 1 2 3 7
5. Różne 119 1 399 5 265 13 217 18 217 18 176 1 0
6 . Dziesięcina 

górnicza i 
inne opłaty 481 635 7 957 7 839 16 899 1 2 588 16

7. Zysk 716 18 1194 14 2508 15 2150 6 2150 6 768 —

2261 15 3337 1 5993 3 5126 18 5240 — 4073 1

102 Zob. załączoną tabelkę.
103 Zob. wykazy wydatków.
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X
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1955,

1770/1 1771 2 1772/3 1778/9 1783/4 1787/8 1790/1 1792 3 1798/9

rtl. gr r tl. g r r tl. gr ni. g r rtl. g r rtl. g r r tl. g r r tl. g r r tl. g r

1 P ła c a  .............................. 515 18 375 5 348 16 507 1 1 505 6 587 2 0 793 7 2067 2 2 2567 1 0

2 K o sz ty  k o w a ls k ie 36 13 15 4 1 1 1 0 16 18 6 8 4 18 13 5 1 0 1 0 44 2 2

3 M a te r ia ły  b u d o w la n e
i ic h  d o s ta w a  . . 91 6 49 1 0 41 2 43 1 0 40 1 2 6 6 6 133 18 2 0 2 18 441 9

4 P r o c h  (P u lv e r )  . . 65 1 1 — — _ ___
— 1 1 .

5 O ś w ie t le n ie  . . . 82 23 16 18 18 3 38 1 0 1 14 — 2 1 1 18 1 4 3 1 2

6 R ó ż n e .............................. 148 8 50 13 28 1 1 64 4 71 1 0 83 — 92 2 1 194 16 170 17

R a z e m  1—6  . 940 7 507 2 447 18 670 16 625 2 742 17 1034 2 1 2476 2 2 3227 2 2

7 D z ie s ię c in a  g ó r n ic z a
1 i in n e  o p ła ty  . . 99 2 1 52 17 116 15 281 1 325 2 1 288 1 1 320 18 415 2 2 914 13

8 Z y s k .............................. — — — — — — 400 — 716 18 315 14 477 2 0 — — 2176 —

9 P o d a n a  n a d w y ż k a  . — — — _ — 281 2 2 — — — — — — — — — —

R a z e m  7—9 . 99 2 1 52 17 116 15 681 2 2 1042 15 604 1 798 14 415 2 2 3090 13

R a z em  w y d a n o  z k a s 1040 4 559 19 564 9 1352 14 1667 17 1346 18 1883 11 2892 2 0 6318 11

P r z y ję to  d o  k a sy  . 798 7 999 14 1572 14 1697 8 1512 6 1711 23 2535 19 6392 6

* WAP we Wr. Z.F. Nr 3770, 3552, 6281, 4010, 5181, 1738. 1024:

Z dziejów
 górnictw

a w
 okręgu w

ałbrzyskim
 

209



Ostatni wreszcie problem, który wiąże się z położeniem górników, 
to problem bezpieczeństwa pracy. Pod tym  względem Zagłębie Wał
brzyskie wykazywało szczególne zaniedbanie. Niski poziom techniki 
i brak zabezpieczenia szybów, ociąganie się z instalowaniem wyciąg- 
ników itp. Wszystko to razem powodowało częste wypadki wśród ro
botników. Jak wynika z akt górniczych Hochbergów, mimo gróźb po
ciągnięcia do odpowiedzialności sytuacja zbytnio nie poprawiała się, 
a wypadki nie ustawały. Górnicy nierzadko stawali się zupełnie nie
zdolnymi do pracy. Dla uniknięcia kosztów kierowano też ich nieraz 
do prac lżejszych. Nie wpływało to jednak zbyt zachęcająco na in
nych przy rekrutacji do pracy. Nie ulega wątpliwości, że odbijało 
się to z kolei także na wydobyciu węgla. Możliwe zresztą, że tak 
częste wypadki, jak i nieograniczony wyzysk powodowały powsta
wanie w kopalniach „nieporządków" i zmuszały władze górnicze do 
ingerencji104. Czy wspomniane jednak „nieporządki" dotyczyły jakie
goś wystąpienia górników, czy jedynie zaburzeń w samej produkcji, 
na podstawie dziś znanych materiałów powiedzieć się nie da.

Z powyższych rozważań wynikają następujące wnioski:
1) Dotychczasowa nauka historyczna zarówno niemiecka, jak 

i polska nie tylko nie wyczerpały materiałów archiwalnych do dzie
jów górnictwa wałbrzyskiego i formowania się proletariatu, ale na
wet nie postawiły poprawnie tego zagadnienia.

2) Stan naszej wiedzy z zakresu techniki wydobycia węgla jest 
stosunkowo niepełny. Już na podstawie powyżej przytoczonych ma
teriałów możemy stwierdzić jednak brak w drugiej połowie XVIII 
wieku większych przeobrażeń w dziedzinie techniki i wydobycia, mi
mo ze dokonują się one w dziedzinie spożycia. Buduje się piejce 
przystosowane do opalania węglem, czyni się pierwsze próby kokso
wania.

3) Brak przemysłu hutniczego i związane z tym trudności zbytu 
węgla wpływają niewątpliwie hamująco na wzrost wydobycia. Po
dobny skutek pociąga także za sobą niski poziom techniki wydoby
cia. brak siły roboczej związany z istnieniem feudalizmu itp.

4) Ocena przez naukę burżuazyjną pruskiej ustawy górniczej 
z 1769 roku jest błędna. Znaczenie jej, należy przypuszczać, było sto
sunkowo niewielkie, szczególnie co do zakresu. Nie mogła więc ona 
w decydującym stopniu wpłynąć na rozwój górnictwa podobnie jak 
w ogóle cała działalność fryderycjańska. Dowodzą tego niezbicie pró



by rozwiązania kwestii siły roboczej przez poszczególnych feudałów 
śląskich i to wbrew zarządzeniom, Fryderyka II.

5) Podstawową bazą rekrutacyjną siły roboczej był w górnictwie 
element miejscowy. Należy przypuszczać, że górnictwo nie odczuwa
ło braku siły roboczej. Przeciwnie rynek pracy był bardzo znaczny. 
Próby feudałów szły w kierunku stworzenia nadm iaru taniej siły 
roboczej, a nie nadmiaru siły roboczej w ogóle. Element obcy, napły
wowy nie odgrywał większej roli.

6) Specyfiką bazy rekrutacyjnej siły roboczej stanowił fakt pow
stawania jej z ludności zależnej feudalnie. Niemniej ci właśnie za
leżni feudalnie ludzie sprzedawali swoją siłę roboczą jako ludzie 
wolni, czasem za zgodą pana. Powodowało to jednak znaczne posze
rzenie wyzysku — łączenie wyzysku kapitalistycznego z wyzyskiem 
feudalnym.

7) Stopa wyzysku górników była stosunkowo znaczna. Niższa jed
nak niż w tkactwie.

A N E K S Y  Ź R Ó D Ł O W E

CYRKULARZ PRUSKIEJ DEPUTACJI GÓRNICZEJ DO FEUDAŁÓW ŚLĄ
SKICH W SPRAWIE ZAPEWNIENIA DOSTATECZNEJ ILOŚCI SIŁY ROBO

CZEJ W KOPALNIACH1 
WAŁBRZYCH 23 SIERPNIA 1779 ROKU

In keiner Gegend Schlesiens ist der Mangel an tiichtigen, treuen und an  
dem Interesse der Herren Gewerken teilnehmenden Bergleuten, so gross, ais 
bei dem Steinkohlenbergbau des Fiirstentums Schweidnitz.

Dieses Ubel riihrt aus folgenden Quellen. Das Loskaufungsąuantum von 
der Untertanigkeit und die oftmals noch abzudienenden Hofejahre ist fur 
den gemeinen Mann zu gross, daher er dano ais unvereideter Bergmann an- 
fiihrt. Ais ein solcher glaubt er dann unter gar keiner Jurisdiction zu stehen, 
iiberlasst sieli allen Unordnungen und arbeitet den Grubenbesitzern um so 
mehr zu wahrem Schaden, ais er bald in der Grube, bald auf dem Acker, im 
Busch, Steiobruch oder anderwarts arbeitet. Die gemeinste Bergarbeit aber 
erfordert ihren eigenen Mann, der bestandig bei derselben bleibt.

Nur dadurch konnen wir mit der Zeit tiichtige Arbeiter erwarten, die in 
aller Betracht den Namen Bergmann verdienen, welches jetzt unmóglich ist.

Nur zu oft haben wir den hieraus entspringenden Inconvenientzien und 
den Unordnungen wider Willen nachstehen mussen, indem wir die Abkehr der 
Leute und noeh gróssern Mangel an Arbeitern beftirchteten, um so mehr, da 
es uns an der Unterstiitzung einiger unserer Herm Gewerken fehlte.

Die Uberzeugung, dass eine fernere solche Verfahrungsart unsern Stein
kohlenbergbau bei den besten Aussichten, die er jetzt in aller Absicht gewinnt,



noch immer in seiner Kindheit erhalten, und ihn nur zur Halfte vorteilhaft fur 
seine Interessenten machen wird, hat uns zu jetzigen Vorschlagen veranlasst.

1. Ersuchen wiir die resp, Herren Grubenbesitzer, ihre samtlichen Gerich- 
ten anzuweisen, die uns erforderliche Assistence bei Bestrafung der unordnun- 
gen und Widersetzlichkeiten der Bergarbeiter nach den Vorschriften der 
Cap. 87 § 2 der Kónigl. Berg-Ordnung, sofort zu gewahren, damit hierdurch 
alle und jede Weitlaufigkeiten vermieden werden, die indem sie Unannehmlich- 
keiten und mehrere Schreibereien verursachen, mehr zur Begunstigung ais Ab- 
stellung der Unordnungen beitragen.

2. Da der Bergbau frei, ohne Zwang in allen seinen Teilen und Verhaltnis- 
sen ist, so kónnen wir auch mehrere und tiichtige, treue Bergleute nicht er- 
zwingen. Die grosste Hiilfe kann hierin von unsern Herren Gewerken allein 
peschehen, und bringen wir hierzu einen Ausweg in Vorschlag, der in einer 
Gegend Schlesiens bereits mit dem gliicklichsten Erfolg versucht und noch 
jetzt beibehalten worden. Der Reichsgraf von Schaffgotsch erlitt ehedem bei 
seinen Zinn Kobalt Zechen und Htitten einen weit grossern Mangel an Berg- 
arbeitern, ais hiesige Gegend. Er weiss daher seinen Untertanen bekannt zu 
machen, dass jeder derselben, der sich der Bergbau und Hiittenbetrieb widmen 
wollte, von der Untertanigkeit und den doch zu leistenden Hofefjahren vollig 
und ohne die mindeste Bezahlung unter folgenden Bedingnissen frei sein 
sollte.

1. Musste ein solcher nur auf denen in seiner Herrschaft gelegenen Berg- 
und Hiittenwerken arbeiten und ware es einerlei, ob es auf seinen eigenen 
od er anderer Werk en ware, nur miisisten sie, wenm er sie notig hatte, sich so- 
gleich bei den seinigen einstellien, nie aber ausser der Grenze seiner Herr
schaft sich in Bergarbeit engagieren, ais in welchen Fallen sie eo ipso unter 
die Untertanigkeit zuriick fielen.

2. Kamen sie wieder zur Untertanigkeit, wenn sie die Berg-Arbeit kassicr- 
ten, und solches nicht krankheits. oder altershalben thun mussten.

Durch dieses Mittel erhielten samtliche in Schaffgotscher Herrschaft ge- 
legene Berg- und Huttenwerke uberfliissige Arbeiter hierdurch wurden un- 
gleich geringere Arbeitslohne, ais hier bei der ungleich leichteren Arbeit statt- 
finden bewirkt, und die Schaffgolschen Werke erhielten so viele Arbeiter, dass, 
wenn dieselben gegenwartig 300 erfordem, solche in wenigen Wochen zusam- 
menzubringen sind. Ausser den Yorteilen, eine Zeche zu jederzeit so stark be- 
legen zu konnen, ais es die jedesmalige Lagę der Sache erfordert, ausser der 
niedrigen Arbeitslohne, bekam dorlige Gegend an noch treue und tiichtige Ar
beiter aller Art.

Da gegenwartig hóchsten Orts so sehr ais móglich an die Verwillkomme- 
rung unsers Bergbaues gearbeitet wird, so erfordert es der eigene Vorteil der 
Herren Grubenbesitzer, an ihrem Teil zur Erreichung dieser Absichten beizu- 
tragen. Um so eher haben wir daher die hier enthaltenen Vorschlage machen 
konnen, die von selbst zeigen, dass von unserer Seite nicht die mindeste Ne- 
benabsicht dabei gehegt wird. Sollten unsre Herrn Gewerken auf letzteren 
Yorschlag entrieren, so hangt’s von ihnen ab, Bedingnisse hinzuzufiigen, die 
sie zu ihrer Sicherheit notig finden, und Approbation Eines hohen pp. Depar- 
taments hieriiber zu verlangen.



Ausser denen schon angezeigten Vorteilen gewinnen die Herrn Gewerken 
noch darin, dass sie jederzeit Herren der in dieser Art angestellten Bergleute 
bleiben, welches bei denen nach bisheriger Art losgekauften und vereideten 
Bergarbeiter nicht stattfand.

So lange ein solcher sich nur erklaret, die Bergarbeit fortzusetzen, so lange 
kann er von einer Gegend Scnlesiens zur anderen gehen, selbst auswandern, 
und sich auf alle Falle seiner ehemahligen Grundherrschaft ganzlich entziehen, 
die doch noch immer ein gewisses Recht an ihn behielt, gegenwartig aber 
ganzlich verliert.

Wegen dieses 2-ten Vorschlags erbitten wir bald gefalligsten Erkiarung der 
Herrn Gewerken.

Endlich ersuchen wir dieselben, ihre Schichtmeister und Steiger mit uns 
gemeinschaftlich zur Befolgung der ihnen unter heutigem. Dato gemachten 
Aufgaben, die Abstellung der bei Bergleuten eingerissenen Unordnungen be- 
treffen, geneigt ist, anzuhalten.

CYRKULARZ PRUSKIEJ DEPUTACJI GÓRNICZEJ DO SZYCHTMISTRZOW 
W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA W KOPALNIACH 2

WAŁBRZYCH 15 WRZEŚNIA 1779 ROKU.

Da die Erfahrung gegenwartig zeigt, wie wenig die Verordnung des Koe
nigl. Ober-Berg-Amts vom 19 Decbr.: a. pr. die Fahrschachte betreffen, die 
von der Koenigl. Berg-Deputation so oft wiederholt worden, excutiert, auch 
wohl gar nicht befolgt ist, so wird hiermit zum letzten Małe wiederholet, dass 
auf den Steinkohlenzechen im Fiirstentum Schweidnitz jeden Forderschacht mit 
einem besonders verschlagenen Fahrschacht versehen sein miisse.

Dass, wenn solches mit Anlange dieses Etatsjahres unterlassen werden, 
die abgeteuften Schachte, sie mógen so tief sein, ais sie wollen, mit Fahr- 
schachten zu versehen sind an sonsten die Koenigl. Berg-Deputation solches 
auf dessen Kosten, der Herren Schuld ist, verfugen wird.

Dass die unterm 19 Decbr. a. pr. gesetzte Strafe auf den Unterlassungsfall 
dem Schichtmeister uberdem eingezogen worden, und keine Entschuldigun- 
gen von gegen ordres der Herren Gewerken, hiervon entbinden wird.

Dass Ordnung und Sicherheit des Lebens der Arbeiter allen Kostenauf- 
wand gutheissen und dergleichen Angaben von keinen Gewerken behindert 
w êrden diirfen.

Die Fahrschachte selbst sind alle 5 Lachter mit einer Ruhbiihne zu ver- 
sehen, die Fahrtbaume selbst diirfen nicht weiter ais 13 Zoll im Lichten und 
die Sprossen 10 Zoll voneinander genommen, und miissen letztere in der Mitte 
mit einer Verstarkung nach den Fahrtbaumen zugeschnitten werden, die der- 
maligen Fórderschachte ohne Fahrschachte sind, wenigstens so lange sie noch 
gebraucht werden, mit Fahrten und alle 5 Lachter mit verloren Ruhbiihnen 
vorzurichten; diese letztere Aufgabe ist besonders deswegen ins Werk zu set- 
zen. Dahin fiihro kein Officiant oder gemeiner Arbeiter an dem Seil mehr 
fahren soli. Die Gewerken werden ihren eignen Leuten mit gutem Beispiel 
ohne Zweifel umso eher vorgehen, dadurch die bishengen Ungliicksfalle ihre



Bergbaulassen, wegen der gereichten Gnadenlobne geschwacht sind und kiinfti- 
ge dergleiichen Falle den Gewerken zur Last fallen, so bald im mimdesten er- 
weislich ist, dass sie durch Fahrung am Seil vemrsacht worden.

Schichtmeister, Steiger und Kohlenmesser zahlen fur jedesmalige Fahrung 
am Seil 12 ggl. Strafe.

Jeder Bergmann, der solches tut, arbeitet 2 Poenitzenz Schichten. Letzteres 
haben die Schichtmeister den Steigern, Kohlenmessern und gemeinen Leuten 
nach der Anlage zu publizieren, solche in jeder Kan abschriftlich zu affigieren, 
und iiberdem bekannt zu machen, dass jeder, der eine Fahrung am Seil de- 
nunziert, die Halfte der Strafe sofort von der Koenigl. Berg-Deputation erhal- 
ten werde.

Denen Herm Gewerken ist der Inhalt dieses Cirkulars ebenfalls zu noti- 
ficirem und werden dieselben auf Befolgung dessen gewiss halten, da ihnen 
somst die Kostem der dadurch verungliickten Bergleu.te zufallen werden.

Da ubrigens die Anordnung des Koenigl. Ober-Berg-Amts vom 19 Decbr. 
1777 und derselben von uns geschehenen Wiederholungen so wenig executirt 
worden, so haben die hier benannten Schichtmeister sich hieriiber besonders 
zu verantworten, und im Fali sie Gegenordres von ihren Herren Gewerken ge- 
habt, ein von letztern ausgestelltes Attest einzureichen.

CYRKULARZ PRUSKIEJ DEPUTACJI GÓRNICZEJ W SPRAWIE 
BEZPIECZEŃSTWA W KOPALNIACH

WAŁBRZYCH 15 WRZEŚNIA 1779 ROKU.

Schon unterm 19 Debr. 1777 hatte das Koenigl. Ober-Berg-Amt samtlichen 
Schichtmeistern der Stein-Kohlen-Zechen bekannt gemacht, dass sowohl zu 
mehrerer Sicherheit der Arbeiter, ais auch Bewirkung mehrerer Ordnung und 
Regelmassigkeit im Grubenbau kiinftig ein jeder zur Fahrung und Forderung 
dienender Schacht, mirt einem besondem mit Ruhbiihnen versehenen und ab- 
gesonderten Fahrschacht, versehen werden sollte.

Alle Schichtmeister haben so thanes Circulare nebst ihren Steigern prae- 
sentiert, und dadurch die Befolgung gedachter Angabe versichert. Dem ohner- 
achtet ist dieselbe nur auf wenigen Gruben executiert worden, und wollen 
sich gegenwartig die gewerkschaftlichen Grubenoffioiamten mit denen Gegen 
Ordres ihrer Herm Frincipalen entschuldigen. Es mogen nun dieselben wiirk- 
lich gegeben werden, oder Eigensinn der Grubenofficianten davon Schuld ge- 
wesen sein, so sind doch seit kurzem betrachtliche Ungliicksfalle, und vor 
einigen Wochen der plótzliche Tod eines Bergmannes dadurch verursacht, die 
Knappschaftkasse mit Ausgaben und Kostem dermassen belastiget worden, dass 
man auf die gemaueste Befolgung der im Jahre 1777 dem Koeniglichen Ober- 
Berg-Amte ergangene Angabe vigilieren muss.

Wenngleich ein Fahrschacht etwas mehreres kostet, so ist dennoch ihr 
Vorteil sehr gross, sie erstatten oft die auf sie verwandten Kosten reichlich, 
sie diemen zu kraftigen Wetterlasungen, wenm sie gut eingerichtet sind, die 
Grubenseile werden um die Halfte weniger mitgenommen, am meistem aber 
gewimnt der Arbeiter, den ais denn nur eigne Unvorsichtigkeit ungliickjich



maohen kann. Durch Unglucksfall und die dadurch verursachten Gnaden- 
lohne sind die Bergbaukassen oftmals betrachtlkh verkiirzet und unserin 
Bergbau im ganzen genommen, eiin bóses Gericht gemacht worden. Alles dies 
wird durch die Fahrschachte vermieden, und diirfen wir daher den Beitritt 
der Herren Eigentumer und der Gewerken von nun an erhoffen, und dass 
jeder derselben seine Grubenofficianten daher angewiesen werden, jeden mit 
Anfang Quartals Luciae existierenden neuen Fórder-Schacht mit einen vor- 
schriftmassigen Fahrschacht zu versehen, und nicht zu gestatten, dass irgendwo 
eiin Bergmann auf dem Seil an-und aiusfahre.

Wobei von Seiten der Koeniglichen Berg-Deputatiion versichert wird, dass, 
wenn kiinftig neue Schachte ohne Fahrschacht sich befinden, sogleich die Fer- 
tigung der letztern ex officio auf Kcsten der, der die Behinderung gemacht, 
der Fórderschacht sei so tief er wolle, von uns veranstaltet werden wird.

Gegenwarlig behalten wir uns noch vor, diejenigen Schichtmeister und 
Steiger, die ratione praeteriti sich mit dem gegen Ordres ihrer Herrn Ge
werken oder Principalen entschuldigen, besonders hieriiber zu vernenmen. An- 
gaben, die zur Sicherheit des Lebens der Arbeiter gereichen, kann kein Ge- 
werk, ohne sich selbst und in seiner eigener Sache verantwortlich zu machen, 
verhindern. Schliisslich ersucht die Koenigl. Berg-Deputation, jeder der Herm 
Herm Grubenbesitzer und Gewerken dieses Circulare mit ihrem praesentato 
zu begleiten, und bei demselben zu bemerken, ob vor Ihren Schichtmeistem 
ihnen je die Angabe des Koeniglichen Ober-Berg-Amts vom 19 Decebr. 1777 
notificirt? Und ob von einem oder dem andern der Herm Gewerken gegen- 
Ordres gegeben worden.

PISMO H. H. HOCHBERGA DO CZETTRITZA W SPRAWIE PRZEJĘCIA DO 
PRACY W KOPALNI PODDANEGO 4. -

KSIĄŻNO 18 GRUDNIA 1772 ROKU.

An den hl. Gen. Lieutn. vom Czettritz in Neuhaus.
P. P.
Es ereignet sich bei mir der Umstand, dass eiin zur Herrschaftl. Hofedien- 

sten ausgezeichneter u. zum Anziehen auf Weihnachten bestimmter junger 
Bursche von 19 Jahren, um dieser Pflicht sich zu entledigen, /sich auf die 
in Hartau erst neu erschiirfte Kohlen-Grube in Arbeit begibt, ohne irgendedne 
Kenntnis davon zu haben, und sich von dem in Gottesberg domicilirenden 
Oberschichtmeister Frentzel zu einem Bergarbeiter vereiden u. in das Knapp- 
chafts Register eintragen lasst. Ob ich nun wohl wegen dieses mir gesetzwidrig 
schednenden Betragens sofort die nótigen Vorkehrungen getroffen, so ist es 
doch meines Erachtens ein Vorfall, der zu offenbarer Beeintrachtigung der 
Grundherrschaftlich. Gerechtigkeiten abzielet, u. da ich wunsche, durch eine 
gemeinschaftl. Vorstellung an das General-Directorium in Berlin eine accurate 
Declaratorium wegen der, denen Bergleuten zustehender Freiheit u. der Be- 
fiigniss des Ober-Berg-Amts Personen hierzu zu yereiden, einzuziehen, so nen- 
me ich mir die Freiheit Eu. Excell. in der Beilage meine diesfalligen Gedan- 
ken iiber dergl. passus zu communiciren, und mir zugleich gehorsamst dersel-



ben Meinung mit einiger giitigen Nachricht ausbitten wollen, ob Eu. Excell. 
diesen Declarations-Gesuch, dessen Expeditiion ich zu besorgen nicht unter- 
lassen werde, mit zu unterzeichnen belieben werden.

Ich verharre hierbei mit vollkommenster Hochachtung Eu. Excell.

H. Hochberg

PISMO OMAWIAJĄCE ZAKRES USTAWY 1795 ROKU r’.
P. P.
Es ist nach der Bergordnung vom Ap 1769 vollkommen richtig, dass denen 

Bergarbeitem die Exemtion in personalibus ohne Unterschied worimien sol- 
che bestehen, zukommet, und die iiber diesen passum so wie iiber andere un- 
term 30 Decembr. desselben Jahres ausgefertigte Allerhochste Declaratoria be- 
kraftiget solches wiederholter, mithin sind die Bergarbeiter in Ansehung ihrer 
Untertanigkeit u. davon abhangenden Dienstleistung anders nicht, ais die in 
Reihe u. Gliedern stehenden Soldaten zu betrachten. Jede Grundherrschafl:, 
dereń Untertanen sich unter die Bergarbeiter begaben, verlieret dahero an 
selbigen die schuldigen Dienste, und jede lauft Gefahr, dass ihre Wirtschaften 
in Verfall geraten. Da dieses unmoglich dem Gesetze gemass sein kann, so muss 
notwendig eine nahere Bestimmung vorhanden sein, was unter denen Berg- 
arbeitern, welche eximiret sein sollen, zu verstehen. Das Koenigl. Ober-Berg- 
Amt scheint den Grundsatz angenommen zu haben, dass alle diejenigen Perso- 
nen, die von selbigem zu einem Werke vereidet worden, die diesfalligen Ko- 
sten entrichtet, darunter zu zahlen, und es werden solche in das Knappschafts- 
buch eingeschrieben, ohne dass ein Unterschied gemacht werde, ob sie die 
erforderl. Kenntnisse besitzen, oder warum sie den Bergbau zu ihrem Me- 
tier erwahlen, es scheint aber auch dieses principium zu weitlaufig und von 
zu grossem Umfange zu sein, ais dass es zur Regel angenommen werden konne. 
Denn

1) findet sich in der Declaratoria vom 30 ten Decbr. 1769 ad no 7 eine 
nahere Aufklarung was unter denen in dem cap. 73 der Berg-Ordnung u. des
sen § 4 bemerkten Berg- u. Hiitten-Arbeit.er zu yerstehen, da es heisset, dass 
dafern sich Personen dazu appliciren, selbige angenommen werden sollen, u. 
dieses setzjt deutl. voraus, dass vorhero die Gewissheit erórtert sein miisse, 
dass sie teils die Fahigkeit zum Bergbau besitzen, teils auch die Begierde die- 
selbe anzuwenden zu Taglage, folgbar konnen nicht alle Personen ohne Unter
schied gezahlet werden.

2) Wtirde eine Unbilligkeit obwalten, insofern jede Person ihrer obliegen- 
den Dienstpfiicht durch eine blosse Vereidigung bei einem Bergwerke sich 
entsagen konnte, es wiirde denen allgemeinen Satẑ en der Landes Policei ganzl. 
entgegen sein.

3) Wiirde es von der Willklir der Ober-Berg-Beamten abhangen, denen 
Grupd-Herrschaften in Sachen, die gar nicht zu dem foro des Berg-Amtes ge- 
hbren, Einschrankungen zu machen u. selbst Gewalttatigkedten zuzuliigen und 
also eine Yermissung der Instanzen obwalten od. doch entstehen konnen.



4) Sind die Exemtionen, die denen Bergairbeitern qua talibus zustehen, 
nur nach denen Massregeln, wie bei Soldalen abzumessen, keinem Unter- 
thanen aber stehet vóllig frei sich nach Belieben in Kriegsdienste zu begeben.

Aus diesen Griinden schliesset man, dass das Ober-Berg- Amt nichl befii- 
get, jungę Leute dereń Eltern keine Bergarbeiter, und die sich dem Bergbaue 
nicht gewidmet, zu Bergarbeitern bloss aus dem Grunde selbige von Diensten 
zu befreien, anzunehmen u. zu vereidigen, dass auf diese Personen keineswe- 
ges die Freiheiten aus der Berg-Ordnung zu erstreoken, sondern diese nur 
denjenigen zukommen, welche das Bergwesen verstehen und sich darinnen 
routinieret haben u. dass dahero bei Annehmung von Bergarbeitern u. dereń 
Vereidung durch das Bergamt ein Unterschied gemachet werden miisse. Da 
diese Sache, nur alle mit Bergbau versehene Grund-Herrschaften von grossem 
Umfange, so ware zu wiinschen, dass von E. Hochlóbl. Koenigl. Gen. Directorio 
eine Declaratoria einzuholen werde.


