
Z ZAGADNIEŃ MIESZKANIOWYCH PROLETARIATU 
WROCŁAWSKIEGO W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX WIEKU'

Już w ostatnich dziesięcioleciach XVIII wieku szereg powstają
cych we Wrocławiu m anufaktur wskazywał, że dla starego miasta 
handlowego zaczyna się nowa karta dziejów. Z ważniejszych przed
siębiorstw prosperujących w owym ^czasie należy wymienić: 3 d ru 
karnie perkalu, które zatrudniały na początku la t dziewięćdziesiątych 
650 robotników, rafinerię cukru obsługiwaną przez około 70 ludzi, 
m anufakturę igieł dającą zatrudnienie 80 osobom, nie licząc szeregu 
innych pomniejszych zakładów 1 2. U progu XIX stulecia stan przemy
słu wrocławskiego przedstawiał się wcale pokaźnie. Do szczególnego 
rozkwitu doszły zakłady drukujące perkale, zatrudniające łącznie aż 
1200 robotników. Ponadto na uwagę zasługuje kilka wytwórni \cyko- 
rii, fabryka powozów, 10 fabryk tytoniu z 400 pracownikami, w dal-

1 Poważne luki w  archiwaliach, jak również brak drukowanych statystyk, 
z drugiej strony wstępne stadium badań nie pozwalają na dokładną analizę 
warunków mieszkaniowych, jaką mógł przeprowadzić dla lat siedemdziesią
tych i osiemdziesiątych XIX stuledia P. H o n i g m a n n  w  swej pracy Die 
Wohnungsverhdltnisse in Breslau  (Schriften des Vereins fur Socialpolitik, 
t. XXXI, Lipsk 1886, t. 2, s. 256). Po wiadomościach z prasy cenną pozycję bi
bliograficzną dla naszego zagadnienia była książka A. S c h n e e r a  Ober die 
Zustande der arbeitenden Klassen in Breslau, która ukazała się w  Berlinie w  r. 
1845, a więc w  tymże samym czasie co praca E n g e l s a  Die Lagę der arbeiten- 
rien Klasse in England. Oczywiście książka ta nie opiera się na tak bezpośred
nich obserwacjach, jakie poczynił Engels w  Anglii. „Von persónlichen Besich- 
tigungen der Wohnungen hat mich besonders die Besorgniss zuriickgehalten, 
durch Slolche etwa Hoffnungen zu erregen, die spater nicht zu erfiillen waren“ 
wyjaśnia Schneer (op. cit., przypis na s. 22). Niemniej wypowiedzi osób oficjal
nych, jakie znajdujemy na kartach tej rozprawy, rzucają jaskrawe światło na 
warunki mieszkaniowe klasy pracującej Wrocławia.

2 F. A. Z i m m e r m a m n ,  Beschreibung der Stadt Breslau, Beitrdge z v r 
Beschreibung Schlesiens, Brzeg 1794, t. XI, s. 363, 364, 367, 368, 370, 371.



szym ciągu dobrze prosperująca rafineria cukru oraz mniej znaczne 
zakłady, jak warsztaty metalowe, fabryczki octu, fabryka luster itp., 
obsługiwane przez kilka do kilkunastu osób każda 3. Na przestrzeni 
pierwszej połowy XIX wieku w wytwórczości przemysłowej Wro
cławia dokonuje się poważna ewolucja — m anufaktury ustępują 
miejsca fabrykom. Dotychczasowy stan badań nie pozwala na ścisłe 
określenie przebiegu przewrotu przemysłowego w poszczególnych 
gałęziach produkcji. Ogólnie możemy stwierdzić, że zaczął się on na 
przestrzeni lat dwudziestych. Jeśli chodzi o drukarnie perkalu, to 
proces ten dobiegł końca u schyłku lat czterdziestych, kiedy zakłady 
te noszą już wszelkie cechy nowoczesnych zmechanizowanych fa
bryk 4 *. Nie zapominajmy jednak, że udział przemysłu w ekonomice 
miasta nie był jeszcze dominujący, niemniej punkt ciężkości przesu
wa się coraz, wyraźniej z handlu na przemysł. W roku 1861 było we 
Wrocławiu już 26 większych fabryk, tzn. zatrudniających więcej niż 
50 ludzi. Łącznie pracowało w  nich 4432 robotników, gdy tymczasem 
przed 20 laty liczba wszystkich robotników fabrycznych we Wrocła
wiu wynosiła tylko 2500 c.

Pierwsza połowa XIX wieku była więc dla Wrocławia okresem 
charakterystycznych przemian, właściwych dla wielkich miast 
w tym czasie. Ustalony od wieków porządek ulegał zburzeniu, ażeby 
ustąpić miejsca nowej formacji, jaką był kapitalizm. Z całych dzie
jów Wrocławia okres ten zasługuje na szczególną uwagę- Nowe for
my produkcji działające na innych zasadach niż dotychczasowa wy
twórczość cechowa przyczyniały się do powstawania wielkomiejskie
go proletariatu. Jednym z objawów dokonujących się przemian był 
szybki wzrost ludności, który od połowy XVIII do połowy XIX stu
lecia przedstawiał się następująco: 1750 — 47 861; 1799 — 58 270; 
1852 — 116 235 6. Niewątpliwie znaczna część owego przyrostu przy
padała na p ro le taria t7.

* K. C. N e n c k e ,  Fiihrer durch Breslau fur Fremde und Einheimische, 
Wrocław 1808, s. 259—271.

4 Zob. M. K o m a s z y ń s k i ,  Budownictwo wrocławskich drukarń perkalu
(Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, nr 1—2, Warszawa 1954).

6 M. Y s s e l s t e i n ,  Lokal-Statistik der Stadt Breslau, cyt. z „Tekstów  
źródłowych do historii Wrocławia", pod redakcją K. Maleczyńskiego, Wrocław  
1955, s. 78.

6 E. M u l l e r ,  Die Altstadt von Breslau, Wrocław 1931, s. 98.
7 Przy gwałtownym wzroście ludności w  miastach przemysłowych Anglii 

w tym czasie prawie cały przyrost przypadał na proletariat. F. E n g e l s ,  Po
łożenie klasy robotniczej w  Anglii, Warszawa 1952, s. 59.



Omawiając wzrost liczebny ludności Wrocławia żyjącej z pracy 
fizycznej, trzeba podkreślić jej złożoność w tym  okresie. Przeważa
jącą grupą była służba domowa, czeladnicy, uczniowie i robotnicy 
dniówkowi; ci ostatni mogli też pracować dorywczo w przemyśle. 
O wiele mniejszą grupę stanowił proletariat przemysłowy. Według 
wyliczeń S(chneera stan poszczególnych kategorii wyglądał u progu 
lat czterdziestych następująco:

służba domowa 5000
czeladnicy 4500
uczniowie na rzemieślników 2000
robotnicy dniówkowi 6000
robotnicy fabryczni 2500

Razem 20 000

Ogólna zaś liczba ludności pracującej Wrocławia wynosiła wraz 
z rodzinami na podstawie obliczeń tegoż autora około 50 000 osób 8. 
Tak więc tylko jakaś część poszukujących pracy mogła znaleźć mniej 
lub bardziej stałe zajęcie w  przemyśle. Przytłaczająca jednak więk
szość nie miała stałego miejsca pracy. Dość rozpowszechnionym spo
sobem zdobywania środków do życia była praca w budownictwie. 
Obok tego istniał cały szereg zajęć bardziej dorywczych. Ciekawe 
byłoby przebadanie owych możliwości zarobkowania. Wiemy o nie
których z nich. Np. jesienią można było znaleźć pra/cę przy rąbaniu 
drzewa na zimę, gdyż węgiel rozpowszechnił się dopiero w drugiej 
połowie XIX wieku. Przyjętą formą poszukiwania pracy było ocze
kiwanie przy umówionych rogach ulic, gdzie zgłaszali się najemcy. 
Czasem m agistrat widząc krytyczną sytuację starał się temu zara
dzić używając robotników dniówkowych przy pracach komunalnych. 
Np. w marcu 1847 r. zatrudniono około 500 ludzi polecając im oczy
szczenie z mułu fosy m iejsk ie j9. Na dorywczość sposobu zarobkowa
nia wskazują wymownie określenia wyrobnika: Tagelohner, Tagear- 
beiter. Nic więc dziwnego, że zdarzały się wypadki żebractwa. Tak 
np. w r. 1849 pewien robotnik dniówkowy został skazany na dwa 
miesiące więzienia za to, że schwytany na żebractwie opierał się po
licjantowi, który chciał go zaaresztować. Tegoż samego roku skaza
no na karną pracę innego wyrobnika za wałęsanie się i żebranie. 
Przy wymierzaniu kary „wzięto pod uwagę“ to, że oskarżony nie

8 A. S c h n ę  er , op. cii., s. 21.
„Breslauer Beobachter“ (skrót B. B.) 1847, s. 191.



miał żadnej możliwości znalezienia pracy, i zamiast na 6 miesięcy 
skazano go na 5 miesięcy utraty  w olności10 11.

Jeśli chodzi o przemysł, to spotykamy się coraz częściej z pracą 
dzieci. Już w podanej wyżej m anufakturze igieł pracowało 45 kobiet 
i dzieci. W pierwszej zaś połowie XIX wieku praca dzieci i małolet
nich we wrocławskich fabrykach tekstylnych była zjawiskiem po
wszechnym. Z roku 1827 mamy wiadomość o istniejącej od 14 lat 
szkole przy kościele św. Maurycego, do której uczęszczały wieczora
mi dzieci zatrudnione w drukarniach perkalu skupionych na Przed
mieściu Oławskim 11.

W arunki prapy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, pozostawiały wie
le do życzenia. Na łamach prasy niejednokrotnie znajdujemy 
wzmianki o wypadkach w fabrykach, na kolei, na budowach. Np. 
6 lutego 1849 r. jedenastoletnia dziewczynka pracująca przy maglu 
jednej z fabryk tekstylnych dostała się z powodu „własnej nieostroż
ności" pod wał i zginęła zmiażdżona na miejscu 12 *. Tegoż samego ro
ku podczas pożaru suszarni perkalu w innej fabryce zginęła szesna
stoletnia robotnica 1S. Następnego roku inna szesnastoletnia pracow
nica zatrudniona w największej fabryce drukowanych perkali stra
ciła ramię podczas oliwienia maszyny 14. W r. 1845 jeden z robotni
ków zajętych przy wyładunku żelaza na dworcu gómo-śląskim zo
stał trafiony w głowę upadającą sztabą i zmarł na miejscu zostawia
jąc żonę i czworo dzieci15. Dużo poważnych wypadków kończących 
się nieraz śmiercią trafiało się przy budowach na skutek upadków 
z rusztowań.

Ramy niniejszej pracy jak również niedostateczny stan badań nie 
pozwalają na omówienie w tym miejscu obszerniej zagadnienia wy
sokości zarobków. Nieco dalej rozpatrzymy szerzej stosunek całości 
dochodu wrocławskiego robotnika w tym okresie do jego części prze
znaczonej na opłacenie mieszkania.

Zatrzymajmy się nieco z kolei nad urbanistycznym rozwojem 
Wrocławia w danym okresie. Cztery kwestie zasługują tu przede 
wszystkim na uwagę, a mianowicie: 1. zburzenie obwarowań miej

10 B. B. 1849, s. 578, 606.
11 J. G. K m i e  i J. M. L. M e 1 c h e r, Geographische Beschreibung von  

Schlesien, Wrocław 1827, cz. 1, s. 363.
12 B. B. 1849, s. 146.
18 B. B. 1849, s. 1197.
14 B. B. 1850, s. 359.
15 B. B. 1845, s. 161.
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skich, 2. rozbudowa Przedmieścia Świdnickiego, 3. założenie dwór-- 
ców kolejowych, 4. znaczne ożywienie budownictwa mieszkaniowego 
na przestrzeni lat czterdziestych. Jeszcze na początku XIX wieku 
otaczał miasto szeroki pas fortyfikacji oddzielając je od przedmieść. 
Zasadniczym elementem systemu obronnego był główny wał szero
kości około 35 metrów. Przed nim znajdowała się fosa i dodatkowe 
umocnienia, a następnie przedpole (esplanade) mające stanowić wol
ną przestrzeń dla ognia artylerii z murów miejskich. Zburzenie obwa
rowań rozpoczęte w r. 1807, miało doniosłe znaczenie dla dalszego 
rozwoju Wrocławia, który mógł teraz rozbudowywać się swobodnie 
we wszystkich kierunkach. W miejscu gdzie biegł wal, powstały 
promenady. Fosom nadano taki kształt, jaki posiadają dzisiaj. Pozo
stały zaś teren został sprzedany jako parcele budowlane. Najwięcej 
obszarów otrzymało Przedmieście Świdnickie, bo rozległą przestrzeń 
rozciągającą się między obecną ul. K. Świerczewskiego (Gartenstr.) 
i Podwalem Świdnickim 16. Uzyskanie tak szerokiego pasa ziemi, na 
którym wytyczona nowe place i ulice, oraz założenie na krańcach 
przedmieścia trzech dworców kolejowych zadecydowało o skierowa
niu się rozbudowy miasta w tym kierunku. Powrstała tu wielka ilość 
nowych domów z wygodnymi mieszkaniami — „prawdziwe pałace". 
Przy tym przedmieście odznaczało się zdrowszym położeniem aniżeli 
pozostałe części miasta. Burżuazja z ciasnych i niewygodnych miesz
kań w mieście szybko przeniosła się w te strony, które uzyskały 
miano „przedmieścia arystokracji" 17. Ponadto wzdłuż zewnętrznej 
strony fosy wzniesiono również nowe domy. Warstwy uboższe pozo
stają w  starych pomieszczeniach śródmieścia albo przenoszą się na 
prawy brzeg Odry na Przedmieścia Piaskowe i Odrzańskie. Ocz.ywi-- 
ście nie można tu  mówić jeszcze o wyraźnych dzielnicach robotni
czych. Omawiając rozwój Wrocławia w danym okresie trzeba pod
kreślić, że z wyjątkiem Przedmieścia Świdnickiego, miasto, pomimo

16 E. K i e s e r iit z k y, Das Gelande der ehemaligen Festung Breslau 
1813—1870, Wrocław 1903, mapa: die Verwendung des der Stadt Breslau ge- 
schenkten Festungslandes, zob. też G uj t tm a n n, Die Entwicklung der Bres- 
lauer Wohnverhaltnisse und die Bewirtschaftung der Wohnungen nach Krieg-  
sende, w książce zbiorowej magistratu wrocławskiego pt. „Die Wohriungswirt- 
schaft der Stadt Breslau", Wrocław 1927, s. 44.

17 I. S t e i n, Geschichte der Stadt Breslau im neunzehnten Jahrhundert, 
Wrocław 1884, s. 150, 151. Proces taki na większą skalę i bardziej kompletny 
ibserwujemy w  Manchesterze, gdzie Stare Miasto stało się dzielnicą całkowi
cie robotniczą po przeniesieniu się poprzednich mieszkańców do lepszych dziel
nic. E n g e l s ,  op. cit., s. 97, 103 n.



Plan Wrocławia z r. 1843 wydany przez Redekera



wzrastającej stale ludności, rozwinęło się przestrzennie niewiele. 
Obserwujemy natomiast liczne prace budowlane mające na celu prze
budowę starych domów lub wznoszenie nowych kamienic. Prace te 
nabrały szczególnego ożywienia na przestrzeni lat czterdziestych:

rok ilość domów
we Wrocławiu

1838 — 3912
1840 — 3936
1849 — 4900
1858 — 5280

Jak zobaczymy, budownictwo to było nastawione przede wszyst
kim na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych klas bogatszych. Do
piero w drugiej połowie XIX wieku, kiedy zapotrzebowanie na dro
gie mieszkania zostało wykonane z nadwyżką, przystąpiono do wzno
szenia „koszar czynszowych" dla robotników 18 19.

Za podwojeniem się ludności, jakie nastąpiło na przestrzeni 
pierwszej połowy XIX wieku, nie mogło nadążyć budownictwo 
mieszkaniowe, na które fakt ten spadł nieoczekiwanie. W warunkach 
takich zrodził się problem, na który zwrócił uwagę K. Marks, za
znaczając, że „im szybciej akumuluje się kapitał w danym mieście 
przemysłowym lub handlowym, tym większy jest napływ materiału 
ludzkiego podległego wyzyskowi i t y m  n ę d z n i e j s z e  s "ą i m-  
p r o w i z o w a n e  m i e s z k a n i a  r o b o t n i c z e " 20, (podkreśle
nie moje M. K.). Praw a rozwoju miast w dobie kapitalizmu zbadane 
na przykładzie ośrodków przemysłowych Anglii nie okazały się łas
kawsze dla proletariatu wrocławskiego, którego warunki mieszka
niowe przedstawiały się naprawdę ciężko. Dla zorientowania się 
w sytuacji mieszkaniowej, jaka wytworzyła się we Wrocławiu, po
może nam analiza tabeli wzrostu ludności miasta na przestrzeni lat

18 H o n i g m a n n ,  op. cit., s. 256.
19 Ibid.
20 Ki M a r k s ,  Kapitał, t. I, Warszawa 1951, s. 714; Engels pisze aaś; 

„Okres, kiedy stary kraj kulturalny dokonywa . . .  przejścia od manufaktur 
i drobnych przedsiębiorstw do wielkiego przemysłu, bywa też przeważnie okre
sem „głodu mieszkaniowego". Z jednej strony masy robotników rolnych prze
noszą się nagle do wielkich miast, przekształcających się w  ośrodki przemysło
we, z drugiej strony rozplanowanie miast starszego typu już nie odpowiada 
potrzebom nowopowstającego wielkiego przem ysłu ..."  F. E n g e l s ,  W k w e 
stii mieszkaniowej,  Warszawa 1949, s. 5—6.



1750—1850.
następująco:

Wzrost ten w mieście i na przedmieściach wyglądał

rok miasto wewnętrzne przedmieścia suma
1750 32 087 15 774 47 861
1799 44 218 14 052 58 270
1852 68 658 47 577 116 235 21

W interesującym więc nas okresie ludność miasta właściwego
wzrosła o 55%, przedmieść zaś o 238%. Nie znaczy to, ażeby sytua
cja mieszkaniowa wewnątrz miasta miała przedstawiać się lepiej, 
gdyż na obszarze, który był zabudowany gęsto jeszcze od średnio
wiecza, liczba mieszkańców wzrosła w drugiej połowie XVIII wieku
0 1/4, a w porównaniu z rokiem 1852 podwoiła się. Rodzące się trud
ności mieszkaniowe znajdowały swoje rozwiązania głównie drogą co
raz większego zagęszczania, przebudowywania wnętrz domów, zakła
dania mansard na poddaszach. Jest rzeczą oczywistą, że uzyskiwane 
w ten sposób pomieszczenia przeznaczone były dla proletariatu, któ
rego szeregi rosły z roku na rok. W roku 1805 K. A. Menzel scharak
teryzował domy te w następujący sposób: „z tych starych domów 
wiele jeszcze przetrwało, wszystkie one posiadają braki, które zro
dził ich sposób powstania. Schody są krzywe, wszędzie panuje mrok
1 ciemności; dociera tu  bardzo mało promieni słonecznych lub księ
życowych. Izby są założone bez żadnego planu; nie są one ze sobą po
łączone, a tylko każda z nich ma osobne wejście'* 21 22.

Jeśli chodzi o przedmieścia, to uderza nas ich szybki wzrost, gdy 
natomiast w drugiej połowie XVIII wieku ludność przedmieść utrzy
mywała się na tym samym poziomie, a nawet zaznaczył się jej lekki 
spadek, zapewne na skutek oblężeń w dobie wojny siedmioletniej. 
Jeszcze na początku XIX stulecia przedmieścia przedstawiały cha
rakter półwsiowy z w yjątkiem Mikołajskiego, a szczególnie Oław
skiego, gdzie rozwijający się coraz bardziej przemysł nadawał mu 
charakter miejski. Pierwsza połowa XIX wieku miała poczynić wiel
kie zmiany w tym układzie. Przedmieścia posiadały bowiem duże 
możliwości rozbudowy. Działki posesjonatów były obszerne, a po
nadto przylegały do nich ogrody a dalej często pola i łąki. Biorąc 
pod uwagę znaczną ilość ogrodników tu mieszkających nie brakowało 
na przedmieściach różnych zabudowań gospodarskich, jak stajni,

21 M ii 11 e r, op. cit., s. 98.
22 Cytuję za H o n i g m a n n e m, op. cit., s. 254, 255.



szop, obór itp. Budynki te miały później odegrać doniosłą rolę stając 
się prymitywnymi mieszkaniami proletariatu. Oblężenie miasta 
w roku 1806/7 spowodowało- znaczne zniszczenie przedmieść, co 
zwiększyło w dużym stopniu trudności mieszkaniowe na ich obszarze 
u progu XIX wieku. Wprawdzie po zakończeniu działań wojennych 
właściciele nieruchomości przystąpili do odbudowy, ale przy tej 
okazji zaniedbano konserwacji istniejących budynków, a sporo bie
doty mieszkało też w prowizorycznych pomieszczeniach. Władze 
miejskie wykazywały dużo pobłażliwości wobec właścicieli domów, 
które wymagały remontów. Raporty zaś prezydenta policji budowla
nej były często alarmujące. Np. w roku 1811 dowiadujemy się, że 
„mały prowizoryczny domek“ mieszczący się w tzw. „ogrodzie rek
tora" przy obecnej ul. Traugutta (Klosterstr.) i zamieszkiwany przez 
kobietę żyjącą z zasiłku dla ubogich wraz z siedmiorgiem dzieci znaj
dował się w opłakanym stanie: „przez uszkodzony dach deszcz pada 
do wnętrza izby, belki są przegniłe, w takich warunkach piec ogrze
wa pomieszczenie niedostatecznie ... właścicielką jest zamożna osoba 
mieszkająca na prowincji, której już poprzedniego roku nakazano 
remont, ale do tej pory ni,c jeszcze nie zostało zrobione" 23. W grud
niu roku 1812 doniesiono, że 3 budynki mieszkalne pewnego ogrod
nika, także przy ul. Traugutta, są w niebezpiecznym stanie. W jed
nym z nich belki sufitu były wygięte a ściany wypaczone. Z powodu 
obniżenia się sufitu palenie w piecu groziło pożarem. Uznano jed
nak, że przez bieżącą zimę budynki te będą mogły jeszcze być za
mieszkane 24. Podobnych przykładów można by tu przytoczyć więcej. 
Pomimo tego na skutek trudnej sytuacji mieszkaniowej zezwalano 
na zamieszkiwanie takich domów w okresie zimowym (raporty te 
sporządzano zazwyczaj jesienią).

W ciągu następnych dziesięcioleci przy coraz bardziej rosnącej 
liczbie proletariatu mieszkania wrocławskiej klasy pracującej 
stawały się coraz gorsze, pomimo rozwoju miasta pod względem eko
nomicznym. Możemy wnioskować, że nędza mieszkaniowa osiągnęła 
swoje największe nasilenie na początku lat czterdziestych. Świadczą 
o tym wymownie wystąpienia na łamach prasy jak i oddzielne pub
likacje, jakie ukazują się na ten temat. W drukowanym na łamach 
„Breslauer Beobachter" w lutym 1846 r. artykule pt. Mieszkania 
ubogich czytamy, „że  j e s t  n a j w y ż s z y  c z a s  pomyśleć o po

23 Archiwum Miasta Wrocławia (skrót A.M.W.) set. 7, nr 315, vol. 1. c. 28.
24 Ibid., c. 69.



mocy także dla tych nieszczęśliwych pod tym względem..." 25 * 27 (pod 
względem mieszkań, podkreślenie moje M. K.). Mieszkania robot
nicze składały się najczęściej z jednej izby. Oto co odpowiada 
dr Blummer na pytania Schneera:

,,Jaki jest stan mieszkań klasy robotników fabrycznych i czelad
ników?" „Są one w najwyższym stopniu pożałowania godne. Wiele 
izb przypomina raczej chlewy niż mieszkania ludzkie. Mieszkania 
proletariatu w śródmieściu są gorsze — o ile to w ogóle możliwe — 
niż na przedmieściach. Są to przeważnie mieszkania podwórzowe, 
jeśli tak można nazwać ciasne klitki, w których zaledwie można się 
ruszyć. Klatka schodowa jest ciemna. Wszystko tak nędznie skleco
ne, że przy każdym mocniejszym stąpnięciu cały dom się trzęsie. 
Izby maleńkie i niskie, w których zaledwie można się wyprostować. 
Podłoga krzywa, zwykle część domu jest już podstemplowana. Okna 
są nieszczelne, piece tak licne, że nawet guyby dużo palić, nie uzyska 
się ciepła, a dym wypełnia izbę. Po drzwiach i ścianach ścieka wil
goć. Mieszkania parterowe są zwykle do połowy poniżej poziomu zie
mi. I taka nora kosztuje 20—24 talarów. Mieszkania te zamieszkują 
nie tylko wyrobnicy i czeladnicy, lecz także mieszczanie, zwłaszcza 
szewcy i krawcy..."

„Z czego składają się owe mieszkania?"
„Albo z pojedynczej izby, albo z izby i alkowy. Jeśli mieszkanie 

posiada alkowy, to są one zamieszkiwane przez sublokatorów, którzy 
są ludźmi samotnymi, jak np. czeiaamcy, aioo, co zdarza się częściej, 
są to Ncałe rodziny. Do takich mieszkań należą zazwyczaj znajdujące 
się na korytarzu małe paleniska do gotowania" 2fi.

Rodziny robotnicze, którym nie udało się nigdzie znaleźć miesz
kania, mogły zamieszkać za pozwoleniem magistratu w schronisku 
dla bezdomnych, które mieściło się przy ul. B. Prusa (Sterngasse) 
w starym budynku wchodzącym dawniej w skład zabudowań 
fortyfikacyjnych. Okropne warunki, jakie tam  panowały, zostały 
uwiecznione piórem W. Wolffa w jego słynnym artykule pt. Kaza
m aty  2V, który ukazał się w listopadzie 1843 r. w „Breslauer Zeitung".

25 B. B. 1846, s. 123.
2? S c h n e e r ,  op. cii., s. 25, 26.
27 Por. szczegóły dotyczące artykułu o Kazamatach w Przedmowie W. Dłu- 

goborskiego do Wyboru pism o Śląsku Wilhelma Wolffa, Warszawa 1954, s. 49, 
51—53; W Przedmowie swej W. Długoborski podaje cenne i nieznane dotąd 
szczegóły z życia W. Wolffa; zob. też L. M u l l e r ,  Die Breslauer politische 
Presse von 1742—1861, Wrocław 1908, s. 41, 42. .



Czytamy w nim: „Przyjrzyjcie się dokładnie tej siedzibie nędzy! Oto 
zrobiona z cegieł podłoga, pełna głębokich dołów, jeden przy drugim; 
kroczcie po niej ostrożnie, jeżeli phcecie zachować całe kości; dzieci, 
które tu mieszkają, mogą je sobie połamać, cóż to nas obchodzi? 
Obejrzyjcie okna, pozaklejane jako tako papierem, piec z uszkodzo
nymi drzwiczkami, rury z dziurami wielkości głowy, a pojmiecie, że 
rozpalenie ognia jest tutaj niemożliwością, zrozumiecie, że mieszkań
cy marzną. Tam znowu stoi piec z całymi rurami, pali się w nim; 
jednakże dym w izbie udusiłby was; otwórzcie! otwórzcie! — i zro
zumiecie, że mieszkańcy marzną. Dym wycisnął wam łzy z oczu, 
przyglądacie się domownikom, oni również płaczą — od dymu? 
O nie! Płaczą z zimna i głodu. Jakże nie mieliby marznąć ci ludzie 
odziani czasem jedynie w łachmany, często nie posiadający nic lub 
prawie nic dla ochrony swych stóp od zimnych cegieł w zimnej iz
bie? Spójrzcie także na ich posłania; trochę stęchłej słomy i kawa
łek płótna do przykrycia — oto wszystko, na czym ludzie ci spoczy
wają i czym się przykrywają, to wszystko, czym bronić się mogą 
przed chłodem nocy. Spytajcie się następnie o ich zarobki czy wyso
kość miesięcznego wsparcia i zdziwicie się, jak niewiele potrzebuje 
człowiek, aby nie umrzeć z głodu" 28.

Należy przypuszczać, że liczba biednych i bezdomnych we Wro
cławiu musiała z czasem jeszcze bardziej wzrosnąć, jeśli w zimie 
z roku 1847/1848 założono w mieście kilka izb noclegowych. Zaraz 
po ich otwarciu napływ bezdomnych zmuszonych skorzystać z tej 
„instytucji" był tak wielki, że lokale te  oddano pod nadzór policji 29.

Tzw. miejąca do spania (Schlafstellen), będące wytworem coraz 
większych trudności mieszkaniowych, stanowiły jeden z aspektów 
problemu mieszkaniowego. Potrzebującym bowiem dachu nad głową 
wynajmowano nie całe pomieszczenie, lecz alkowę lub często tylko 
łóżko — kąt do spania. W ten sposób w jednej izbie mogło mieszkać 
kilku lokatorów. Wynajmowaniem miejsc do spania trudnili się nie
jednokrotnie ubodzy, którzy ustępując nieco miejsca w swoim miesz
kaniu, składającym się nieraz z jednej izby, dorabiali tą drogą trochę 
pieniędzy. Zdarzało się, że wynajmowano kąt całej rodzinie. W ten 
sposób w jednym pomieszczeniu mieszkały dwie a czasem nawet 
trzy rodziny. Zasadniczo jednak miejsca do spania wynajmowano 
osobom samotnym,. Oto co pisał na ten tem at jeden z współczesnych

28 W o l f f ,  op. cit., s. 132.
29 B. B. 1848, s. 115.



publicystów: „miejsce do spania wiąże się z egzystencją robotnika, 
jest jednym z warunków jego istnienia. Zdobyć je dla siebie jest 
pierwszą troską przybywającego do miasta robotnika, który część 
gorzko zdobytego zarobku przeznacza na opłacenie kąta do spania" 30. 
W miarę rosnących trudności mieszkaniowych miejs;ca do spania sta
ły się przyjętą formą mieszkania. U schyłku omawianego okresu pra
wie w każdym numerze „Breslauer Beobachter" znajdujemy po kilka 
ogłoszeń oferujących wolne miejsca do spania 31.

Poważnym brakiem większości mieszkań proletariackich było 
niedostateczne ich ogrzewanie podczas zimy. Składało się na to 
kilka przyczyn. W wielu izbach piepe były stare lub uszkodzone tak, 
że nie mogły one dawać wystarczającej ilości ciepła, które uchodziło 
ponadto przez nieszczelne często drzwi i okna. Z drugiej strony pro
letariusz nie zawsze posiadał pieniądze, ażeby zakupić drzewo lub 
węgiel. W wielu wypadkach wynajmowane pomieszczenia były tak 
prymitywne, że nie dałoby się w nich postawić pieca, zresztą zabra
niały tego przepisy bezpieczeństwa ogniowego. Np. w r. 1843 ogrod
nik Buchner usunięty siłą ze wspomnianego schroniska w kazama

*° W „Breslauer Volksspiegel“, Wrocław 1846, s. 140—141, czytamy w dal
szym ciągu: „...Die Schlafstelle des Arbeiters ist keine chambre gam ie, s-ie ist 
gewohnlich eine Mansardę, in welcher das Bett das Hauptmobel, oft das ein- 
zige Mobel ausmacht. Stuhl und Tisch gehoren hier schon zu den Luxusarti- 
keln. Das Felleisen des Arbeiters ist gemeiniglich sowiohl Kleiderschrank, Kom- 
mode fur Wasche ais Toillette. Statt des Bettąuastes und der Bettdraperie gie- 
belt sich der Dachstuhl iiber sein Lager und der Hahnenbalken schaut auf 
ihn herab. Von all den tausend Annehmlichkeiten, mit denen der Beguterte sich 
zu Bette legt, mit denen er aufsteht, findet Ihr hier nicht die Spur. Gliick- 
lich ist der Schlafer, wenn die Wandę, zwischen denen sein einfaches Lager 
aufgeschlagen ist, luft- und wasserdicht sind, wenn die Thiir und das Fenster 
geschlossen werden konnen, wenn das Lager selbst warm genug ist und er sich 
in eine Decke ganz einhiillen kann. Gliickllich, wenn er dies armliche Lager 
allein besteigen darf, was sehr haufig nicht der Fali ist, denn die Sparsamkeit 
gebietet dem Arbeiter sehr oft seine karge Schlafstelle m it einem Kameraden 
zu theilen. Da muss denn eine Decke, die oft kaum hinreicht, einen ausgestreck- 
ten Menschenleib ganż zu umhiillen, hinreichen, zwei miide Leiber -gegen, 
Frost und Luftzug zu schiitzen; das schmale Lager wird zum zweischlafrigen  
Bette, auf dem es eine Kunst scheint, sich einschlafern zu lassen . .

*l Oto kilka przykładów takich anonsów: „Zwei Schlafstellen sind bald zu 
vergeben, Neustadt, Seminargasse Nr 10, bei Wittwe Schmidt'1 albo „Schlaf
stellen sind sogleich zu beziehen, Breiterstrasse 1, eine Stiege" lub „Empfe- 
lenswerthe Schlafstellen fur ordentliche Herren sind bald zu beziehen, W eiss- 
gerbergasse nr 7, eine Stiege, vom  heraus, bei Frau Buttner", B. B. 1844, s. 192, 
252, 268.



tach mieszkał z żoną i dwojgiem małych dziepi w komórce przy ma
glu, gdzie nie było żadnego pióca. W takich warunkach i odziana 
tylko w „nędzne łachmany" cała rodzina znalazła się u progu zimy 
(listopad)32 33. Nie posiadało pieców sporo pomieszczeń na poddaszach. 
Rozpowszechnionym sposobem ogrzewania w zakładanych szybko 
-i prymitywnie mieszkaniach były piecyki żelazne, których ustawie
nie nie wymagało tyle zachodu i kosztów co budowa piepów muro
wanych. W piecykach tych palono często węglem. Przy tej okazji nie 
brak było wypadków zaczadzenia. Oto charakterystyczna notatka, 
jaka ukazała się 13 stycznia 1848 r. na łamach „Breslauer Beobach- 
te r“ : „Do wielu nowych wypadków, w których życie ludzkie zna
lazło się w niebezpieczeństwie z powodu nieostrożnego zamykania 
drzwiczek u pieca, 10 tegoż miesiąca doszedł nowy wypadek. Pewien 
mężczyzna, zamieszkujący wraz z synem mansardę, na miejsce pieca, 
usuniętego na rozkaz policji, ustawił potajemnie żelazny piecyk i na
paliwszy w nim tegoż wieczoru zamknął drzwiczki. Nazajutrz zna
leziono obu nieprzytomnych i dopiero po długich wysiłkach udało się 
lekarzowi przywrócić ich do życia" 3S.

Ażeby scharakteryzować ogólnie sytuację proletariatu wrocław
skiego' w naszym okresie, zapożyczmy raz jeszcze słów świadka1 tak 
wiarygodnego, jakim był cytowany już W. Wolff. W Kazamatach pi
sze on: „Myliłby się jednak grubo ten, kto by przypuszczał, że nędzę 
spotykamy tylko w k a z a m a t a c h  albo że tutaj właśnie nędza 
ta jest największa. Tu nagromadziło się wszystko to, co w tysiącach 
i dziesiątkach tysięcy mieszkań nędzy zobaczyć może w naszym 
mieście każdy, kto ma ochotę udać się w owe miejsca" 34.

Mówiąc o sytuacji mieszkaniowej proletariatu wrocławskiego 
w pierwszej połowie XIX wieku trzeba zwrócić uwagę, że do końca 
lat trzydziestych nie spotykamy się jeszcze z dzielnicami robotniczy
mi. Według. Schneera mieszkania biedoty miejskiej i proletariatu 
przemysłowego „przemieszane są przeważnie z mieszkaniami pozo
stałych mieszkańców miasta, a n ie leżą w odrębnych dzielnicach, jak 
np. w Berlinie" 35. Niemniej w peywnych punktach Wrocławia przy 
niektórych ulicach konstatujemy mniejsze lub większe zgrupowania 
mieszkań proletariackich. Znaczniejsze skupienie plebsu i proleta
riatu przemysłowego odnajdujemy przy wschodnim odcinku ul. Trau

3J W o 1 f f, op. cii., s. 134.
33 B. B. 1848, s. 31.
34 W o l f f ,  op. citL, s. 133.
35 S c h n e e r ,  op. cit., s. 21.



gutta w bezpośrednim sąsiedztwie największych fabryk perkalowych 
Mildego i Poehlmanna. Wspomnieć należy również o kolonii robotni
ków rafinerii cukru na Kępie Mieszczańskiej, tj. w bliskim sąsiedz
twie samej cukrowni. W roku 1836 około 50% robotników zatrudnio
nych w tym zakładzie mieszkało na Kępie. Jeśli chcSdzi o urzędników 
i majstrów, to większość ich zajmowała mieszkania służbowe przy 
ra fin e rii36. Jeden z rozmówców Schneera, dr Neumann, charak
teryzując ciężką sytuację mieszkaniową proletariatu wrocławskiego 
wyróżnia następujące ulice, mówiąc: „Mieszkania są złe i drogie... 
Każdy może się o tym przekonać, jeśli zada sobie trud dokładnego 
zwiedzenia ulic — Hinterhauser, Stadtgraben, obie Lindengassen, 
Ufergasse, Hintergasse, Schulgasse i Gellhorngasse" 37 (obecnie: ul. 
Psie Budy, ul. Podwale, okolice ul. Ptasiej, ul. Wyspiańskiego, oko
lice ul. Janiszewskiego, okolice ul. Ludwisarskiej, okolice ul. Wroc- 
ławczyka). Do połowy XIX wieku Przedmieście Odrzańskie, na któ
rego terenie już wcześniej mieszkało sporo czeladników i biedoty, 
wykształca się na dość wyraźną dzielnicę robotniczą. G. Konte 
w swym opisie Wrocławia, wydanym w roku 1852, określa Przed
mieście Odrzańskie mianem „getta proletariatu najniższego stop
nia" 38.

Badając sytuację mieszkaniową robotników wrocławskich w oma
wianym okresie napotykamy niejednokrotnie mieszkania urządzane 
przy fabrykach lub warsztatach. Wyróżniają się tu następujące typy 
mieszkań: 1. mieszkania w obiektach fabrycznych lub w budynkach 
mieszczących warsztaty czy inne drobniejsze zakłady, 2. mieszkania

30 Zestawione na podstawie książek adresowych.
37 S c h n e e r ,  op. cit., s. 25.
38 G. K o n t e ,  Glosse und Randzeichnungen zu Breslauer Texten, Wro

cław 1852 (w „Tekstach źródłowych do historii Wrocławia11 pod red. K. Male- 
czj-ńskiego, Sobótka, s. B, Wrocław 1955, z. 3, s. 76); „Każdego ranka nieprzer
wana fala ludzi płynie z Przedmieścia Odrzańskiego do miasta. Tutaj drwal 
z zawieszonymi na ramieniu siekierą i piłą w  towarzystwie żony dźwigającej 
kobylicę i sznur nośny, tam pucybut, łatwy do poznania po chwiejącej się 
szczotce, którą jak cieśla calówkę trzyma zatkniętą w  bucie, kanalarz, tragarz, 
tragarz mebli, pomocnicy różnych zawodów, robotnik fabryczny, najemnik, 
zbieracz szmat, wszyscy mniej lub więcej zdradzają się przez swoje narzędzia 
lub przez swój wygląd; praczka, dziewczyna fabryczna, kobieta przeszukująca 
rynsztoki i śmietniki, sprzedawczyni jabłek, krótko — proletariat najniższego 
stopnia, który prowadzi ciągłą walkę ze swym surowym życiem, ciągnie na 
wyprawę zdobywczą ze swojego getta do miasta. Gdyby most Odrzański mógł 
odczuwać nędzę ludzką, wówczas byłby w podwójnym znaczeniu Ponte dei 
Sospiri i wzdychałby podwójnie pod ciężarem obciążonych ludzi...11



przyfabryczne urządzane w stajniach, szopach itp., 3. mieszkania 
w normalnych domach znajdujących się na terenie fabryk.

W pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku, kiedy produkcja 
oparta była jeszcze w znacznej mierze na systemie m anufakturo
wym, budynki przemysłowe niewiele się różniły od zwykłych bu
dynków mieszkalnych. Urządzanie izb mieszkalnych w takich obiek
tach nie sprawiało' dużo trudności i odwrotnie, założenie fabryczki 
w domu miąszkalnym nie było związane z większymi przeróbkami. 
Badania przeprowadzone na przykładzie fabryk drukowanych per- 
kali, które były zgrupowane na Przedmieściu Oławskim, wykazują 
istnienie budynków fabryczno-mieszkalnych aż do końca lat trzy
dziestych. Jeszcze w roku 1830 na froncie posesji nr 4 przy ul. Ma
zowieckiej (Margarethenstr.) postawiony został jednopiętrowy budy
nek określony w planach Nadzoru Budowlanego jako „budynek fa
bryczny i mieszkalny0. W roku 1833 spotykamy przy ul. Traugutta 
42 dwa takie budynki na posesji innego fabrykanta tekstylnego Ha- 
nischa, a >ch wartość szacunkowa nie różniła się od oszacowań zwy
kłych domów mieszkalnych 39. Takich obiektów kombinowanych nie 
znajdujemy w większych fabrykach tekstylnych, np. Mildego lub 
Poehlmanna, które urządzeniami technicznymi i rozmachem prze
wyższały inne przedsiębiorstwa tego rodzaju. Czasem wykorzysty
wano wysokie poddasza budynków fabrycznych w celu urządzenia 
tam pomieszczeń dla ludzi. Wiemy np., że w r. 1826 poddasze obiek
tu fabrycznego' jednej z pomniejszych drukarń perkalu zostało prze
budowane na izbę, która służyć miała za mieszkanie dla robotni
ków pracujących w farbiarni tego zakładu 40. O ile budynki fabrycz
ne stosunkowo łatwo mogły pomieścić mieszkania, to sprawa ta 
przedstawiała się jeszcze prościej, gdy chodziło o w arsztaty i małe 
zakłady. Np. w roku 1828 pewien mistrz farbiarski mieszkający na 
Przedmieściu Mikołajskim rozpoczął budowę domu mieszkalnego 
wraz z warsztatem 41 albo w dziesięć lat później postawiono przy 
ul. K. Świerczewskiego 10 nowy dom mieszkalny, w którym  znalaz
ła pomieszczenie również kuźnia i stajnia na kon ie42.

Gdy jakieś przedsiębiorstwo zaprzestało produkcji, to budynki 
jego, w związku z wielkim popytem na mieszkania, szybko przera
biano. W  ciągu omawianego oKresu bardzo często spotykamy się

39 K o m a s z y ń s k i ,  op. cit., s. 164.
40 Ibid.., s. 162.
41 A. M. W. set. 7, nr 315, voI. 8, c. 322.
42 Ibid., vol. 12, c. 62.



z takimi przeróbkami, które, jak wspomnieliśmy, nie były ani kosz
towne, ani skomplikowane. Polegały one głównie na zakładaniu pie
ców. Np. na pqczątku lat trzydziestych zespół zabudowań niedawno 
upadłego zakładu drukowanych perkali przy Placu Wołoskim (Holz- 
platz 4) został zamieniony na mieszkania. Główny budynek fabrycz
ny otrzymał piece, a jego wnętrze odpowiednio przerobiono. 
Na mieszkanie przebudowano też suszarnię perkalu 43. Przerabiano 
i inne budynki o charakterze przemysłowym. Np. w r. 1832 właści
ciel posesji n r 17 przy ul. Traugutta zgłosił do Nadzoru Budowlanego 
o zamierzonej przeróbce na mieszkania gorzelni położonej w głębi 
swej posiadłości44. W roku 1838 kupiec Rieger zamienił również go
rzelnię przy ul. Purkyniego (Mehlgasse) na mieszkania 4i *. Bywało, że 
właściciel wynajmował taki budynek nie poczyniwszy nawet najko
nieczniejszych prac, jak np. w  roku 1815, kiedy przy ul. Traugutta 24 
wynajęto na mieszkania budynek przylegający do byłej fabryki skó
ry „nie dostosowawszy go uprzednio do tego celu“ t(i. W związku 
z coraz powszechniejszym stosowaniem maszyn parowych i idącym 
w parze postępem technicznym w wytwórczości przemysłowej bu
dynki mieszkalno-fabryczne stają się rzadkością. Spotykamy nato
miast mieszkania przy fabrykach urządzane podobnie jak i na innych 
posesjach, tj. w szopach, remizach itp. I tak w roku 1834 stajnia 
znajdująca się w oficynie posesji fabrycznej przy ul. Traugutta 63 
została zamieniona na mieszkania. W tymże roku podobną przebu
dowę dokonano w małej fabryce drukowanych perkali Bliidhorna 
przy ul. Traugutta 2 6 47 48. W roku 1841 parterowa stajnia, długości 
52 m, przy drugiej co do wielkości fabryce perkalowej została pod
wyższona o jedno piętro, na którym urządzono mieszkania 4S.

Domy wyłącznie mieszkalne, jakie spotykamy przy fabrykach 
perkalowych, znajdowały się przeważnie na froncie posesji od ulicy. 
Niewątpliwie posiadały one obszerne i wygodne mieszkania, gdyż 
w domach tych mieszkali sami właściciele fabryk 49. Jeśli chodzi na
tomiast o wszystkie prowizoryczne mieszkania urządzane na terenie 
zakładów przemysłowych, to nie ulega wątpliwości, że były one prze
znaczone jako pomieszczenia dla robotników. Zapewne w wypadku

48 Ibid., vol. 9, c. 200, 201, 204, 46.
44 Ibid., vol. 10, c. 29.
45 Ibid., vol. 12, c. 11.
48 Ibid., vol. 2, c. 16.
47 Ibid, vol. 10, c. 242.
48 K o m a s z y ń s k i ,  op. crt, s. 162. .
49 Ibid, s. 161, 162.



tym właściciel przedsiębiorstwa występował w dodatkowej roli ka- 
mienicznika. Taki układ przedstawiał dla fabrykanta korzyści dwo
jakiego rodzaju: 1. wykorzystując powszechne trudności mieszkanio
we za pomocą własnych pomieszczeń ściągał on i przywiązywał clo 
swej fabryki pracowników, 2. stwarzał sobie dodatkowe źródło do
chodów pobierając od robotnika czynsz, który mógł być potrącany 
od razu przy wypłacie. Tak więc mieszkania robotnicze zakładane 
przy fabrykach były środkiem jeszcze większego uzależnienia od 
fabrykanta i ucisku zatrudnionych przez niego lu d z i50.

W arunki sanitarne mieszkań, o ile tak określić można różne, cza
sem bardzo prymitywne pomieszczenia, które wynajmowano prole
tariatowi wrocławskiemu, przedstawiały się opłakanie. Wypowiedzi, 
jakie znajdujemy na ten temat we współczesnych źródłach, są pod 
tym względem jednomyślne. W cytowanej przez nas niejednokrotnie 
pracy Schneera ^czytamy takie słowa: „Wspomniane klasy [tj. robot
nicy fabryczni, wyrobnicy i czeladnicy] mieszkają przeważnie w głę
boko położonych wilgotnych mieszkaniach parterowych, w oficynach, 
wąskich podwórzach i ulicach. Tu mieszkają ^często w małym pokoi
ku liczne osoby zajmujące miejsca noclegowe albo jedna cała rodzi
na i używają pokoju do wszystkich czynności domowych, przez co po
wietrze jest tym  bardziej zanieczyszczone, szczególnie w zimie, gdy 
z powodu oszczędności izba jest rzadko w ie trz o n a 51. Pomimo znacz
nie zwiększonego budownictwa mieszkaniowego na terenie całego 
miasta w ciągu la t czterdziestych, sytuacja mieszkań robotniczych nie 
uległa zmianie, a ich warunki musiały pozostawiać wiele do życzenia, 
skoro w numerze 9 „Breslauer Beobachter“ z roku 1848 ukazał się ob
szerny artykuł pt. Trucizna mieszkaniowa (Die Wohnuńgsgift), czy
tamy w n im 52: „Ze wszystkich czynników, które zagrażają zdrowiu, 
najbardziej szkodliwym jest wilgotne mieszkanie. Częste katary, 
astma, zapalenie płuc ... są ... zwyczajnymi następstwami takijch 
mieszkań. Jeżeli w ogóle w tym  mieście wielu mieszkańców może 
się uskarżać na złe mieszkania, to przede wszystkim będą nimi ubo
dzy, których zdrowie jest tymi warunkami najbardziej zagrożone. 
Mieszkania, które się im wynajmuje, są często tak złe, że podczas 
zimy po ścianach spływa woda ... Zabrania się sprzedaży trucizn, 
sprzedaży ... mięsa padłych zwierząt, dlaczego nie zabronić także tej

r>0 E n g e l s ,  W kwestii mieszkaniowej,  s. 37.
51 S c h n e e'r, op. cit., s. 26.
52 B. B. 1848, s. 34; tam też czytamy: „...Die Wohlfeilheit, das leidliche 

Aussehen derselben [mieszkań] im Herbst und Friihjahr verluhrt die Arrnen



trucizny mieszkaniowej ... Jeżeli chcecie przekonać się o szkodli
wości takich mieszkań, to odwiedźcie w połowie zimy lekarzy zaj
mujących “się biednymi i zapytajcie ich“.

Sytuację zdrowotną mieszkań proletariackich pogarszał też 
w znacznym stopniu brak urządzeń komunalnych wre Wrocławiu, 
Wiele ulic, szczególnie na przedmieściach, nie było w ogóle bruko
wanych. Kanały nie istniały, a nieczystości spływały rynsztokami. 
Wodę do picia i gotowania dostarczały wspólne studnie, bądź kopa
ne, bądź zasilane przez wodociągi czerpiące wodę z Odry. Dużo pod 
tym względem pozostawiały do życzenia przedmieścia położone na 
prawym brzegu Odry, Np. w  czerwcu 1812 r, królewski prezydent 
policji sygnalizował istnienie na Przedmieściu Piaskowym dwóch 
wielkich dołów pełnych wody deszczowej oraz nieczystości, na któ
rych wyziewy skarżyli się wszyscy sąsiedni mieszkańcy, ,,a wkrótce 
należy obawiać się, że wynikną stąd choroby, zwłaszcza przy obec
nych upałach*' 53, Nic dziwnego, że nawiedzające Wrocław kilka razy 
w omawianym okresie epidemie cholery znajdowały sprzyjające wa
runki dla rozprzestrzeniania się. Małe, ciasne mieszkania, często 
składające się tylko z jednej izby, gęsto zamieszkane przez proleta
riat, stwarzały warunki do wybuchu zarazy, która zbierała obfite 
żniwo śmierci wśród biedoty 5l. Szczególnie groźnie w takich wypad
kach przedstawiała się sytuacja w większych skupiskach proletaria- * 33 34 * * * * * * * * * * * * * * *

sie zu vermiethen; an deh Kontrakt gebunden, konnen sie dieselben nicht 
sobald verlassen und wenn dies geschieht, so sind in der Regel schon mehrere 
Glieder der Familie siech; die folgenden Bewohner erliegen dem gleichen  
Schicksale . . . “

33 A. M. Wi, set. 7. nr 315, vol. 1, c.
34 Np. podczas epidemii cholery w  r. 1831 na 6 zachorowań w  jednym z do

mów przy ul. Traugutta, 5 przypadało na jedną izbę. Przy ul. Nożowniczej
(Messergasse) w jednej izbie zachorowały 3 osoby, w  innej zaś 4. Pod nr 13
ul. Traugutta zanotowano aż 6 zachorowań w jednej rodzinie. Przy placu Uni
wersyteckim, gdzie mieszkało dużo biedoty, stwierdzono w jednej izbie 4 w y
padki epidemii, w  drugiej zaś 5 (Schlesische Cholera-Zeitung, nr 12 z 18 lu
tego 1832, s. 284, 285). Imienne spisy zachorowań i zgonów, jakie posiadamy dla
tej epidemii, pozwalają nam na dokładniejsze stwierdzenia. Tak np. dnia 8 li
stopada zmarły 2 córki (lat 8 i 11) wyrobnika Schópkego, a w trzy tygodnie
później ori sam (ul. Traugutta 57), albo pod nr 22 przy ul. Komuny Paryskiej
(Yorwerkśstr.) zachorowały dzieci innego wyrobnika, syn lat 7 i córka 14 lat,
ta ostatnia zmarła wkrótce w  szpitalu. Przykładów takich można by przyto
czyć więcej, zob. F. M e h w a 1 d, Verzeichniss aller an der Cholera seit dem
29. Sept. 1831 bis Ende dieses Jahres in B r e s 1 a u und dessen Weichbilddór-
fern erkrankten Personen, nach der Zahl der taglichen Erkrankungen geordnet,
so w ie genaue Angabe der respekt. Namen, Charaktere, Wohnungsstrassen,



tu, jak np. we wspomnianych kazamatach, gdzie warunki sanitarne 
były tragiczne. W styczniu 1849 roku „Neue Rheinische Zeitung“ 
doniosła o licznych wypadkach zachorowań i zgonów w tym prym i
tywnym schronisku dla biednych. W dużych izbach kazamatów 
mieszkało 20—25 osób. Zdrowi znajdowali się obok chorych, a na
wet zmarłych. Chorzy pozostawali bez opieki lekarskiej. W końcu 
burżuazja w obawie o własne życie przystąpiła dopiero po tygodniu 
do „akcji dobroczynnej". Epidemia cholery nie oszczędziła również 
właściwego „domu biednych" (Armenhaus), gdzie w ciągu dwóch dni 
na 260 mieszkańców stwierdzono aż 42 zachorowań 5r’.

Czynsz za mieszkania stanowił poważną pozycję w budżecie ro
dziny proletariackiej. Wielki popyt na małe, skromne: mieszkania 
sprawiał, że komorne za nie było wygórowane. Czynsz, który ob
liczano na rok, przedstawiał się różnorodnie w zależności od wiel
kości pomieszczenia, jego stanu i położenia. Mieszkania w centrum 
miasta były najdroższe, im dalej zaś od miasta, komorne obniżało się. 
Np. w r. 1845 jeden z lokatorów, poszukujących mieszkania wewnątrz 
miasta, ofiarowywał za „jasny pokój — możliwie z alkową" 25—30 
t i r .56 W trzy lata później za „mały pokoiczek" przy ul. Bernardyń
skiej (Kirchstr.) żądano 2 tir. miesięcznie (czyli 24 tir. na rok) 57. 
W r. 1846 przy ul. Biskupskiej 7 (Bischofstr.) było do wynajęcia 
mieszkanie składające się z izby i alkowy za 36 t i r .58 Odmiennie * 55 56 57

Hausnummern und Altersjahre derer, welche von diesem Uebel heimgesucht 
wurden; zugleich mit Hinzufiigung der Todestage von Denen, welche diese 
Seuche so plotzlich scheiden machte, Wrocław 1832.

55 „Neue Rheinische Zeitung“, nr 200, 20 I 1849; „In jenen »Kasematten« 
eine Zufluchtsstatte fur zeitweilig Obdachlose, brach die Cholera aus. Welches 
Feld sich ihr in diesen Raumen bot, kann eigentlich nur der Augenzeuge be- 
greifen. Ich habe dieses Gebaude besucht und werde den Anblick nie ver- 
gessen. In den langgewolbten Zimmem, von dereń Wanden das Wasser herun- 
terlauft, in der Mitte ein nichitheizender Ofen und in jedem dieser Raume 
20—25 Personen. Die noch Gesunden (so w eit hier diese Benennung iiberhaupt 
zulassig) mitten unter kranken und toten Kindern in den Winkeln zusam- 
mengekauert; Łeichen, die nicht begraben wurden, eine Nahrung, die das 
Vdeh verschmahen wurde, fur die Meisten gar keine vorhanden. In den Zim
m em , die ich durchwanderte, uberall derselbe Anblick: Manner und Frauen, 
Kinder und Greise nackt oder mit wenigen Lumpen bedeckt, durcheinander 
vom Frost erstarrt, auf faulem Stroh, eine Todesatmosphare durch's ganze 
Gebaude...“. Epidemia cholery wybuchła w  kazamatach dnia 28 grudnia 
3 848 roku.

56 B. B. 1845, s. 288.
57 B. B. 1848, s. 554.
88 B. B. 1846, s. 816.



nieco kształtowały się ceny poza obrębem właściwego miasta. Np. 
przy ul. Wyspiańskiego (Uferstr.) za Odrą, gdzie mieszkało dużo pro
letariatu, można było wynająć w r. 1848 w domu pod nr 19 pokój 
z kuchnią za 26 tir., a sam pokój za 20 t i r .59 *

Właściciel zaś jednego domu przy nie istniejącej dziś Ross- 
gasse, która znajdowała się w okolicy obecnego' placu K. Marksa, re 
klamował ,,tanie mieszkania*' składające się z dwóch pokoi, kuchni 
i spiżarki na I piętrze, frontowe za 35 t i r .00 Znacznie skromniejsze 
są nasze wiadomości o opłatach za „miejsca do spania", gdyż w ynaj
mujący propagowali je często za pomocą anonsów prasowych nie 
podając cen. Wiemy, że na początku la t czterdziestych za bardzo 
skromne „miejsce do spania" na Przedmieściu Odrzańskim płapono 
tygodniowo 5 sg r .61, co w relacji rocznej daje 13 tir. i jest sumą wca
le pokaźną.

Jak przedstawiały się możliwości płatnicze robotników i jakie 
mieszkania mogli oni sobie wynajmować? Bardzo niskie zarobki po
wodowały, że wynajmowano pomieszczenia jak najtańsze. Niewąt
pliwie działały tu przyczyny, na które zwrócił uwagę K. Marks. Otóż 
gdy ma się do wyboru złe pożywienie i dobre mieszkanie, to wy
biera się gorsze mieszkanie, a lepszy wikt; następnie zmniejsza się 
raczej wydatki na odziez i opał aniżeli na wyżywienie; szuka się 
dzielnic, gdzie mieszkania są najtańsze 62. Na podstawie dość licznych 
wzmianek, jakie zawdzięczamy prasie lat czterdziestych, jak i wypo
wiedzi Schneera 63 możemy przyjąć, że przeciętny roczny czynsz za 
najskromniejsze mieszkania wahał się w granicach od 20 do 30 tir. 
Zestaw ienie64 wykazuje, że jedynie najtańsze mieszkania były do
stępne klasie pracującej.

W rzeczywistości warunki te musiały przedstawiać się jeszcze 
gorzej, albowiem dochody ropzne obliczono przyjmując, że dany pra
cownik zatrudniony był bez przerwy, a wiemy, do jak częstych zja
wisk należały krótsze lub dłuższe bezrobocia 65. Obliczenie procen

’fl B. B. 1848, s. 36.
Ml B. B. 1848, s. 20.
nl S c h n e e r ,  op. cit., s. 31.
(i2 M a r k s ,  op. cit., s. 709— 710.

S c h  n e e i ,  op. cit., s. 25, 32.
,i4 Obliczone na podstawie danych S c h n e e r a ,  op. cit., s. 24.
1,5 Np. dłuzsze przerwy przy pracach budowlanych w  zimie. Niejednokrot

nie kryzysy na europejskim rynku tekstylnym pociągały redukcje robotników 
w fabrykach wrocławskich lub zmuszały je do pracy w zwolnionym tempie. 
Oto charakterystyczna wypowiedź S c h n e e r a ,  op. cit., s. 31, na ten temat:

30 — „Sobótka" R. X, nr 3, 1955.



towego udziału czynszu w budżecie całej rodziny robotnicze], biorąc 
pod uwagę cały kompleks czynników (wysokość zarobków głowy ro
dziny, zarobki ewentualnie pracujących dzieci), wymagałoby szcze

Dochód roczny 
(w przybliżeniu) 

tir.

Czynsz za mieszkania 
w wysokości

13 tlr.|20 tir.
V . o

25 tir.
%

30 tir.
%

1. Niewykwalifikowana wyrobnica 52 25 38 48 53
2 . Dziewczyna w fabryce perkalu 57 23 35 44 53
3. Niewykwalifikowany wyrobnik 75 17 27 33 40
4. Robotnica w  fabryce tytoniu 88 15 23 28 34
5. Robotnik w  fabryce perkalu 104 12 20 24 29
6 . Robotnik w  wytwórni maszyn 109 12 18 23 28
7. Robotnik w fabryce tytoniu 113 12 18 22 27
8 . Robotnik w fabryce papieru 121 11 17 21 25
9. Robotnik w  fabryce cykorii 125 10 16 20 24

1 0 . Mechanik w wytwórni maszyn 194 7 10 13 15
1 1 . Drukarz w fabryce perkalu 194 7 10 13 15
1 2 . W ykwalifikowany mechanik 

w wytwórni maszyn 364 4 5 7 8
13. Formiarz w  fabryce perkalu 390 3 5 6 8

gółowych badań, przechodzących ramy niniejszego szkicu. W każ
dym razie już powyższe dane są wymowne. Wyróżniające się wyższą 
płacą grupy od 10 do 13, a szczególnie 12 i 13 stanowiły niewątpli
wie arystokrację robotniczą, która mogła sobie pozwolić na droższe, 
a więc na lepsze mieszkania.

Mieszkania były na ogół złe, więc po przemieszkaniu jednego 
kwartału przenoszono się do innego pomieszczenia w nadziei, że bę
dzie lepsze od poprzedniego. W jednym tylko roku 1844 przeprowa
dziło się we Wrocławiu aż 6808 rodzin, czyli że w przybliżeniu 
co trzecia rodzina wrocławska zmieniała mieszkanie 6,i. Mieszkania, 
które odpowiadałyby bardziej potrzebom przeważnie licznych ro
dzin proletariackich, były dla nich z powodu wysokiego czynszu nie 
osiągalne. Dość przytoczyć kilka przykładów. Np. w r. 1847 na * 60

, ...die Fabrikarbeiter u. im Besondern die Kattunfabrikarbeiter haben nicht 
fortwahrende Beschaftigung, so dass ;wenn der Lohn auf 10 Sgr. pro Tag 
steht, er in der That nur auf 5 Sgr. zu stehen kommt, Aveil sie drei Tage be- 
schaftigt sind“.

60 B. B. 1844, s. 207, 263, 519; B. B. 1845, s. 79; oto jak przedstawiały się licz
by przeprowadzek przy końcu poszczególnych kwartałów: I kw. 1951; II kw. 
1663; III kw. 2222; IV kw. 972.



Przedmieściu Mikołajskim za 2 pokoje z kuchnią i piwnicą żądano 
55 t i r .67 * W tymże samym roku na Przedmieściu Świdnickim w oko^ 
licy ul. Nasypowej (Friedrichstr.) były do wynajęcia 2 pokoje 
z kuchnią za 50 tir. !ia Przy ul. Nowy Świat 31 (Neue Weltstr.) moż
na było zamieszkać za 45 tir. w mieszkaniu składającym się z poko
ju, alkowy, kuchni i spiżarki 69. W tym samym okresie, tzn. w ciągu 
lat czterdziestych, coraz częściej spotykamy drogie mieszkania wie- 
loizbowe w nowych domach, przeznaczone dla klas bogatszych. 
Czynsz roczny za takie mieszkania był nieziwykle wysoki, nieraz 
równał się on całorocznemu zarobkowi robotnika lub go znacznie 
przekraczał70.

Wobec ustawicznie rosnącej liczby proletariatu we Wrocławiu 
i coraz większego zapotrzebowania na mieszkania starano się pro
blem braku mieszkań rozwiązać w następujący sposób: 1. przez za
kładanie pokoi na poddaszach (mansardy), 2. podnoszenie budynków 
o jedno albo czasem o dwa piętra, 3. zamianę na mieszkania stajen, 
remiz, szop itp., 4. urządzanie małych mieszkań jak i suteren obok 
dużych apartamentów w kamienicach przeznaczonych dla klas bo
gatszych, 5. przez budowanie nowych domów o małych mieszkaniach 
dla proletariatu.

Zakładanie izb na poddaszach było zjawiskiem powszechnym już 
u schyłku XVIII wieku, kiedy miasto nie mogło się rozbudowywać 
ze względu na otaczający je pierścień fortyfikacji 71. Wykorzysty
wano w tym celu wysokie poddasza starych domów dla urządzenia 
tam mansard. Czasem powstawały dwie lub nawet trzy kondygna
cje takich pomeiszczeń. Przy budowaniu zaś nowych domów od ra
zu zakładano izby na poddaszach. Wiele takich budynków z mansar
dami przetrwało do chwili obecnej. W następnych dziesięcioleciach 
spotykamy się już w mniejszym stopniu z urządzaniem izb na pod
daszach, obserwujemy natomiast bardzo częste zamiany na mieszka-

#7 B. B. 1847, s. 292.
08 B. B. 1847, s. 440.

B. B. 1847, s. 92.
70 Np. w r. 1845 przy ul. Kotlarskiej 13 (Kupferschmiedestr.) było do w y

najęcia „luksusowe mieszkanie11 (herrschaftliche Wohnung) składające się z 6 
izb (B. B. 1845, s. 104). W r. 1847 w  nowozbudowanym domu naprzeciw dworca 
Kolei Mirosławickiej można było zamieszkać w  .mieszkaniach składających 
się z 3 izb, kuchni i przedpokoju za 120 tir. czynszu (B. B. 1847, s. 608). W dwa 
lata później w domu nr 5 przy ul. Sw. Jadwigi (Neue Sandstr.) wynajmowano 
mieszkania za 70 i 80 tir. (B. B. 1849, s. 744).

71 H o n i g m a n n ,  op. cit., s. 254, 255.
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nia różnych zabudowań gospodarskich, a gdzieniegdzie wznoszenie 
nowych pięter.

Przebudowywanie na mieszkania remiz, stajen itp. było w oma
wianym okresie rozpowszechnionym sposobem uzyskiwania nowych

mieszkań. Należy zaznaczyć,
że przy pracach tego rodza
ju wykonywano tylko naj
konieczniejsze przeróbki, 
ażeby dane pomieszczenie 
jako tako upodobnić do 
mieszkania dla ludzi, jak 
też nie narazić się przepi
som bezpieczeństwa ognio
wego. Przeróbki te polegały 
głównie na zakładaniu pie
ców. Piece zbudowane były 
niejednokrotnie prowizorycz
nie i nie dość solidnie, zwię
kszając groźbę pożarów. 
W raporcie inspektora Nad
zoru Budowlanego z r. 1813, 
dotyczącym złego stanu pie
ców w kilku domach Przed
mieścia Oławskiego, czyta
my, że „jednak nie może to 
być żadną podstawą, ażeby 
budynki te uznać jako nie 
nadające się do zamieszka
nia, gdyż niestety wszystkie 
nędzne mieszkania ubogich 
ludzi na przedmieściach po
siadają podobne niedomaga
nia" 72.

Na przedmieściach, szcze
gólnie na świdnickim i Oła
wskim, mieszkało sporo 

ogrodników, którzy od dawna dostarczali miastu warzyw. Przy 
rosnącej w XIX wieku liczbie ludności robotniczej znaleźli oni

Elewacja frontowa i rzut poziomy pierw
szego piętra domu przy ul. R. Traugutta 
(Klosterstr. 25), w  którym mieszkało 
w 1848 roku 13 rodzin. Głowami tych rodzin 
byli przedstawiciele następujących zawo
dów: makler zbożowy, 2 rzemieślników, 
handlarz „wiktuałami^, zapalacz lamp ga
zowych, 3 czeladników, 3 wyrobników  
i 1 wdowa — prawdopodobnie po robotni
ku. (Numeracja posesji podawana pod ilu 
stracjami jak i w  tekście jest współczesna 
i nie odpowiada numeracji dzisiejszej). 
Archiwum Nadzoru Budowlanego, 1847.



dodatkowe źródło dochodów zamieniając na mieszkania zabudowa
nia gospodarcze. Oto wypowiedź urzędnika miejskiego, którego za
kres pracy obejmował te przedmieścia: „U mnie poza miastem liczba 
małych mieszkań pomnożyła się szybciej, gdyż wielu ogrodników 
przebudowało na małe pomieszczenia stajnie, szopy i inne podobne 
budynki, ale ze wsi przybywa do miasta za dużo ludzi, tak że wzrost 
małych pomieszkań nie może nadążyć za zwiększaniem się ludności. 
Dlatego mieszkają też 2 i 3 rodziny w jednym mieszkaniu; czynsz 
za te pomieszkania podlega ustawicznej zwyżce od kilku lat, mogę 
jednak powiedzieć, że nie znalazłem jeszcze nie wynajętego małego 
mieszkania4' 73.

Obserwacje poczynione na kilku posesjach zamieszkiwanych 
przez proletariat przy ul. Traugutta wskazują wymownie, ja
kim ewolucjom podlegać mogła zabudowa przedmieść Wrocławia 
w danym okresie. Działka nr 41 należąca przez długie lata do karcz
marza Eichnera będzie tu charakterystycznym przykładem 74.

rok otaksowania 1811 rok otaksowania 1833
dom frontowy . 2330
była gorzelnia . . . 790

dom mieszk. . 1280 pierwsza stajnia . . 250
gorzelnia . 500 druga stajnia . 320
stajnia . . . . . 160 studnia . . . . . 30
chlew . . . . 60 s t a j n i a .................... 30

tir. 2000 tir. 3750

rok otaksowania 1844 rok otaksowania 1848
dom frontowy . 3170

dom frontowy . . 3170 drugi dom mieszk. . 840
drugi dom mieszk. . 840 trzeci dom mieszk. . 610
trzeci dom mieszk. . 610 s z o p a ..................... . 30
szopa . . . . . 30 budynek mieszk. 460
stajnia, ustęp . . . 330 ustęp, szopa . . . 100
szopa, studnia, ogro- szopa, studnia, ogro-
dzenie i altana . . 140 ■ dzenie i altana . . 140

tir. 5120 tir. 5350

Na przykładzie powyższego zestawienia widzimy, jak na prze
strzeni 40 lat rosła ilość budynków mieszkalnych kosztem zabudo-

73 S c h n e e r ,  op. c i t ,  s. 33.
74 A. M. W. set. 8 . nr 478, vol. 7 c. 113.



wań drugorzędnych. Tak więc gorzelnia z r. 1811 w 22 lata później 
została zamieniona na dom mieszkalny. Stajnię z r. 1833 odnajduje
my w r. 1844 jako budynek mieszkalny, a do r. 1848 inna stajnia zo
staje podobnie przerobiona na mieszkania, stając się czwartym bu
dynkiem mieszkalnym na tej posesji. Tego rodzaju przeobrażenia 
wskazują na stal© rosnącą liczbę lokatorów. Otóż w r. 1837 miesz
kało tu jeszcze 10 rodzin, w r. 1843 było ich już 19, a w pięć lat 
później 22. Liczba lokatorów rosła znacznie szybciej aniżeli wartość 
przerabianych zabudowań. Przeróbki te polegały bowiem tylko na 
przeprowadzeniu najkonieczniejszych robót w zamienianych na 
mieszkania zabudowaniach gospodarczych. Otóż gdy od r. 1837 do 
1848 ilość rodzin wzrosła z 10 na 22 (120°/o), to wartość wszystkich 
budynków podniosła się w tymże czasie zaledwie o 1600 tir. (43°/o). 
Tak skromnie urządzane mieszkania musiały odpowiadać możliwoś
ciom płatniczym proletariatu, skoro w r. 1843 wśród 19 głów rodzin 
zamieszkujących nr 41 odnajdujemy: 1 ogrodnika, 1 przędzarza, 
1 (czeladnika szewskiego, 1 stróża, 9 wyrobników, 3 robotników z fa
bryk perkalowych i 1 wdowę 75.

Oprócz różnorodnych przeróbek na mieszkania zabudowań nie 
przeznaczonych pierwotnie do tego celu spotykamy się, choć stosun
kowo rzadko, z budownictwem domów przeznaczonych od razu swym 
rozplanowaniem dla klas uboższych. Jeden z takich budynków zo
stał wzniesiony w r. 1845 pod nr 56 przy ul. Traugutta. W nętrze jego 
składające się z parteru  i jednego piętra zostało podzielone na 12 izb 
— mieszkań, po 6 na każdej kondygnacji. Wszystkie pomieszczenia 
miały takie same rozmiary. Każda izba posiadała mianowicie 13,7 m2 
powierzchni użytkowej, wysoka była na 2,5 m, a kubatura jej w y
nosiła 34,2 m3. Dorni ten składający się z 12 jednoizbowych miesz
kań znalazł szybko lokatorów. Jeszcze w r. 1843 mieszkało na działce 
tej 12 rodzin wraz z właścicielem, m ajstrem  ślusarskim, tj. 4 wdowy 
(zapewne po robotnikach), 1 czeladnik, 4 robotników, 1 akuszerka 
i 1 majster. W r. 1848, tj. w 3 lata po zbudowaniu wyżej omówionego 
domu, znajdujemy w tej posesji dalszych 13 rodzin. Mieszkało tu 
więc łącznie 25 głów rodzin, a mianowicie: właściciel — m ajster ślu
sarski, 1 m ajster stolarski, 5 czeladników, 8 wyrobników, 2 robotni
ków fabrycznych, 3 wdowy, 2 strażników nocnych i kilku jeszjcze 
biedaków 76.



Główny wysiłek budownictwa we Wrocławiu był jednak nasta
wiony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych klas bogatszych. Pla
ny budynków z lat czterdziestych zachowane w Archiwum Nadzoru 
Budowlanego obfitują w projekcje „luksusowych" domów, jakie 
wznoszono w tym  czasie. Były to kilkupiętrowe kamienice o preten-

Elewacja frontowa i rzut poziomy pierwszego piętra oficyny przy ul. R. Traugutta 
(Klosterstrasse 56) — Archiwum Nadzoru Budowlanego, 1845.

sjonalnych niejednokrotnie fasadach, których mieszkania stanowiły 
wielopokojowe apartamenta. Tego rodzaju ruch budowlany dowodzi 
dużego popytu na takie mieszkania ze strony burżuazji, która opusz
czała niewygodne pomieszczenia gęsto zabudowanego śródmieścia, 
przenosząc się do> nowych kamienic poza obręb dawnej linii obwaro
wań. Powstająca warstwa właścicieli-kamieniczników wolała budo-



domy o dużych i dobrze rentownych mieszkaniach, aniżeli 
zać „małe mieszkania" dla proletariatu. Taki stan rzeczy zna- 
lawet oddźwięk w prasie burżuazyjnej. W r. 1846 na łamach 
lauer Beoba|chter" ukazała się korespondencja pt. Mieszkania 
ch, w której czytamy: „...Od lat brak schronienia dla ubogich 
ię i z dnia na dzień staje się coraz bardziej dotkliwy i alarmu - 
Stare domy mieszczące małe mieszkania zanikają ustawicznie, 
ustąpić miejsca okazałym budynkom, w których znajdują się 

pańskie mieszkania. Trudność znalezienia jakiegoś pomieszcze- 
la klasy średniej stała się z czasem tak wielka, że nawet naj- 
ńejsze i najwilgotniejsze kąty ... przedstawiają pożądane schro- 
?. . ." 77 Jeśli chodzi więc o tak charakterystyczne zjawisko, ja- 
:>yło budowanie czynszówek, to występuje ono we Wrocławiu 
agiej połowie XIX wieku jako ostatni etap w rozwoju dzielnic 
tariatu w dobie rozwiniętego już kapitalizmu. W latach sześć- 
ątych i siedemdziesiątych wyrosły, zwłaszcza na prawym brze- 
dry, przeważnie 4-piętrowe „koszary czynszowe'' przeznaczone 
las pracujących. Równocześnie wzrósł czynsz, który u najuboż- 
udnoąci pochłaniał prawie 1/3 dochodu, a przeciętnie dla całej 
►ści wynosił 1/5 dochodów 78. Niedawno powstała warstwa ka- 
iczników przeżywała swój „złoty wiek".
iwyższe rozważania nad kwestią mieszkaniową ludności robot- 
j Wrocławia w pierwszej połowie XIX wieku wykazują pra- 
iwość procesu historycznego i zgadzają się w całej rozciągłości 
>rmułowaniami klasyków na ten temat. Opisy mieszkań robot- 
v wrocławskich, jakie posiadamy, niewiele odbiegają od tego, 
lądał K. Marks w Londynie i co przedstawiał F. Engels w Poło- 
klasy robotniczej w Anglii. O tym, że w arunki mieszkaniowe 

tariatu wrocławskiego musiały być rzeczywiście ciężkie, świad- 
?ż fakt, że problem ten poruszano niejednokrotnie w burżuazyj- 
teraturze i prasie. Na szczególną uwagę zasługują głosy wystę- 
e z pewnymi programami w sprawie mieszkań robotniczych, 
kacje tego rodzaju spotykamy we Wrocławiu zwłaszcza w okro- 
1 1848/1849. Należy podkreślić, że poświęcano w  nich dużo uwagi 
iscom do spania", które niejednokrotnie stawały się „szkołą wy- 
u“ 79. Zainteresowanie tym problemem było podyktowane nie

B. B. 1846, s. 123.
G u t t  m a n n ,  op. cit., s. 45.
Zob. M a r k s ,  op. cit., s. 715, i E n g e l s ,  Położenie klasy..., s. 11T.



Ozdobna elewacja frontowa jednej z kamienic położonych na posesji nr 1 przy 
ul. R. Traugutta (Klosterstr. 1), gdzie w  r. 1848 mieszkali: 1 generał, 1 lekarą  
4 kupców, kilku radców, profesorów itp. Archiwum Nadzoru Budowlanego, 1845.

troską o rzeczywistą poprawę warunków materialnych egzystencji 
proletariusza, ale obawą o jego moralność.

Jeden z autorów I. G. Hofmann w swej broszurze pt. Propozycje 
dla ulżenia nędzy, wydanej we Wrocławiu w marcu 1848 r., uważał, 
że sedno zła ‘ leży w tym  fakcie, iż uczniowie i czeladnicy, którzy 
dawniej mieszkali w  domu m ajstra, teraz zmuszeni są do korzystania 
z miejsc do spania. Mogłyby one zostać zlikwidowane tą drogą, że. 
każdy pracodawca powinien sam stworzyć noclegi dla swoich pra
cowników we własnym domu. „Do rodziny musi zaliczyć się każdego, 
kto pracuje na jej utrzym anie" 9n. Bardziej oryginalne rozwiązanie 
podał pastor Geittner w książce-broszurze o pięknym tytule Chleb 80

80 J. G. Ho i f l ma n n ,  Vorschlage zur Abhilfe der Noth, Wrocław 1848, s. 9.



clla robotników. Zdaniem jego, mieszkania czeladników nieżonatych 
miałyby być zorganizowane w sposób następujący: otóż 12 robotni
ków powinno zajmować 1 mieszkanie, które składałoby się z dwóch 
obszernych izb, alkowy i kuchni. Jedna z izb służyłaby jako sypial
nia, w alkowie zaś zamieszkałaby wdowa lub bezdzietne małżeństwo, 
które zajęłoby się prowadzeniem gospodarstwa. Starszy izby z dwo
ma pomocnikami prowadziłby wspólną kasę, z której opłacano by: 
czynsz, światło i wyżywienie S1. A oto jak autor ten wyobrażał so
bie rozwiązanie problemu mieszkaniowego rodzin czeladniczych: 
cztery rodziny powinny zajmować wspólne mieszkanie i prowadzić 
wspólne gospodarstwo: Mieszkanie takie składałoby się z 4 izb, po 
jednej na każdą rodzinę, obszernej kuchni, piwnicy itd. Żywność za
kupywano by wspólnie w większych ilościach. Wymowny w tych 
wywodach jest fakt, że o ile autor na początku żąda po 1 izbie dla 
rodziny, to przy końcu swoich wypowiedzi dochodzi do wniosku, że 
w wypadku wielkiego umiarkowania i wzajemnej ustępliwości (un- 
ter der Voraussetzung grosser Geniigsamkeit und Vertragsamkeit) 
wspomniane 4 .rodziny mogłyby zajmować tylko 2 obszerne izby, 
z których każda połowa musiałaby służyć dla jednej rodziny (jako 
izba mieszkalna i sypialnia. Gdyby przy tym posiadano jeszcze trze
cią wspólną izbę, to takie mieszkanie mogłoby dla owych 4 rodzin 
zupełnie wystarczyć (!) s?.

Jest rzeczą oczywistą, jak przeciwne interesom proletariatu były 
tego rodzaju teorie. Zmierzały one do wykazania, że klasa pracująca 
powinna sama w swoim zakresie najskromniejszymi wymaganiami 
i oszczędnością poprawić swą egzystencję w ramąch istniejących wa
runków zatrudnienia i zarobków. „Cierpliwość" i „wzajemne wy
rozumienie" miały być lekarstwem na ciężkie warunki mieszkanio
we i nędzę. Autorzy ci, szukając różnych sposobów rozwiązania trud
ności mieszkaniowych proletariatu, nie mogli wskazać słusznej dro
gi, gdyż nie znali oni jeszcze albo nie chcieli znać zasadniczej praw
dy, że właściwe rozwiązanie problemu mieszkań robotniczych będzie 
możliwe dopiero wtedy, gdy zniesiony zostanie <cały system wyzysku.

81 F. G e i 11 n e r, Brodt fur die Arbeiter! Ein Beitrag zur Losung der so- 
cialen Frage vom praktisch- religiós- sittlichen Standpunkte, Wrocław 1849, 
s. 18.

82 Ibid., s. 15—16.




