
Z WYPOWIEDZI HISTORYKÓW NIEMIECKICH

U w a g i  n a d  c z ę ś c i ą  d o t y c z ą c ą  p i e r w s z e j  p o ł o w y  XIX w.

Konspekt odznacza się wielką jasnością i gruntownością. Choć poszczególne 
zagadnienia mogły być tylko krótko zaznaczone, rysuje się jasno, co będzie przed
miotem wykładu i z jakiego punktu widzenia praca będzie wychodziła. Szczegól
nie jasne i trafne są ogólne charakterystyki wypadków, np. rewolucji z lat 
1848—1849. Bardzo dobrze włączono też w całość zagadnienie rozwoju kultury.

Odnośnie do poszczególnych problemów pragnąłbym zająć następujące sta
nowisko:

Część Śląsk w okresie dalszego narastania stosunków kapitalistycznych, wznie
sienia rewolucyjnego lat dziewięćdziesiątych i wojen napoleońskich (1793—1815), 
rozdz. IX, „Charakterystyka ekonomicznych przemian na Śląsku w latach 
1793—1815“. W tytule jest mowa o okresie 1793—1815. W tekście jednak mówi się 
jedynie o okresie reform 1807—1811. Moim zdaniem również i na Śląsku w okresie 
1793—1815 rozwój gospodarczy i polityczny nie przebiegał równomiernie i prosto
linijnie. Wydaje mi się rzeczą słuszną, aby przyjąć jako cezurę r. 1807, ponie
waż ówczesne reformy zapoczątkowały nie tylko ilościowe, ale i jakościowe zmia
ny. W rozwoju gospodarczym i politycznym zaczyna się tu nowy rozdział. Istnieją 
teraz nowe i lepsze niż przed r. 1807 warunki społecznej i politycznej walki.

Część Śląsk iv okresie rozkładu stosunków feudalnych i narastania walki o wy
zwolenie społeczne i narodowe (1815—1847). Czy jest rzeczą słuszną w tytule, który 
symbolizuje treść ważnego okresu, mówić jedynie o upadku stosunków feudal
nych? Wydaje mi się, że już w tytule należałoby wydobyć nowe elementy, które 
się zwolna przeciwstawiają starym, a więc mówić o okresie wytwarzania się i po
wolnego utrwalania kapitalizmu. v

Rozdz. II, „Ogólna charakterystyka stosunków w Polsce i w krajach są
siednich“. Ani na końcu poprzedniego rozdziału, ani tu na wstępie przy przed
stawieniu lat 1815—1847 nie wspomniano o kongresie wiedeńskim i świętym przy
mierzu. W ramach ogólnej charakterystyki stosunków żadną miarą nie można jed
nak pominąć tego rodzaju wydarzeń z dziedziny polityki zagranicznej. Układy 
wiedeńskie stanowiły przecież — jak mówi Marks — „klasyczną formę panowa
nia europejskiej reakcji przez 15-letni okres restauracji“. Nadto właśnie zagadnie
nie polskie odegrało dużą rolę w układach wiedeńskich i wydaje mi się, że to 
również nie jest bez znaczenia dla historii Śląska.

Przy omawianiu Prus w latach 1815—1847 skupia się zbytnio uwagę na pań
stwie pruskim, a zbyt mało na ruchach ludowych. Jest na pewno niezbędne na
wiązanie przy omawianiu spraw śląskich do charakteru państwa pruskiego, ale 
to państwo nie stoi ponad klasami i nie jest „rzeczą samą w sobie“, lecz wzrasta



nie w siły pruskiej burżuazji zmusza je do ustępstw, mianowicie w zakresie posta
nowień celnych z lat 1816, 1818, a wreszcie 1834, co również i dla Śląska nie jest 
bez znaczenia.

Rozdz. V, „Przemysł i Proletariat w pierwszej połowie XIX w.“ Syntetyczne 
omówienie rozwoju gospodarczego na przestrzeni dłuższego okresu, czasu daje tę 
korzyść, że można wyraziście ukazać tendencję tego rozwoju. Odnosi się jednak 
wrażenie, że mamy do czynienia w omawianym okresie ze stałym i równomier
nym rozwojem przemysłu we wszystkich dziedzinach. Nie ma wzmianki o po
wstaniu Związku Celnego w r. 1834. Przy istniejącym powiązaniu Śląska z nie
mieckim rynkiem należałoby zbadać, czy powstanie Związku Celnego sprzyjało 
również rozwojowi przemysłu na Śląsku, a szczególnie przemysłu ciężkiego. 
W artykule socjaldemokraty Hermana Jäckela Zur Elendsgeschichte der schlesi
schen Textilarbeiter1 czytamy, że po r. 1834 płótno śląskie było sprzedawane głów
nie na terenie Związku Celnego i np. w r. 1845 tylko 508 cetnarów śląskiego płót
na zostało wywiezionych poza granice Związku.

Z omawianego konspektu nie wynika również, kiedy w rozwoju ekonomicz
nym nastąpiło przesunięcie punktu ciężkości z przemysłu tkackiego na górnictwo 
i hutnictwo. Jest to zagadnienie bardzo ważne i winno było znaleźć wyraz już 
w rozczłonkowaniu danego rozdziału.

Rozdz. VII, „Ruch rewolucyjny w latach 1815—1840“. Sądzę, że nie jest rzeczą 
umotywowaną rozciągać ten rozdział aż do r. 1840, skoro r. 1830 stanowi wyraźny 
przełom w wypadkach. Engels mówi o nim jako o „zwrotnym punkcie w historii“ . 
Powstanie polskie stanowi punkt zwrotny także w historii Śląska. Zresztą rozdział 
ten sięga tylko do r. 1834, natomiast do r. 1840 nic się według konspektu nie dzie
je i po kilku wierszach przechodzi się już do powstania tkaczy z r. 1844. Brak tu 
przedstawienia procesu przemian ruchów ludowych w latach trzydziestych. Mówi 
się wprawdzie o wytworzeniu się liberalnego i demokratycznego prądu w obrębie 
organizacji studenckich, ale takie stwierdzenie jednak nie wystarcza, gdyż studenci 
nie są przecież jedynym postępowym elementem. Odwrotnie, udział mieszczaństwa 
i drobnomieszczaństwa w ruchu postępowym staje się coraz wyraźniejszy. W la
tach trzydziestych, po r. 1834, zaczyna się też wytwarzać ruch robotniczy. W związ
kach rzemieślniczych w Szwajcarii i w Związku Pogardzanych (Bund der Geächte
ten) są również czynni liczni czeladnicy ze Śląska.

Rozdz. VIII, „Narastanie sytuacji rewolucyjnej w latach 1840—1847“. Wydaje 
mi się niepodobieństwem omawiać ruch robotniczy dopiero na końcu tego rozdzia
łu, przez to bowiem jego znaczenie nie uwypukla się dostatecznie. Również nie 
można słusznie ocenić znaczenia powstania tkaczy śląskich, jeśli dopiero po omó
wieniu go wnika się w rozwój ruchu robotniczego. Wypadki omówione w rozdz. 
VIII w punkcie 2 i 3 zdają się przy tym być traktowane w zbytnim oderwaniu od 
bazy. Dlatego i przyczyny powstania tkaczy nie występują dostatecznie wyraźnie. 
Nie wystarczy przy tym mówić jedynie o pogarszającym się położeniu tkaczy. 
Engels pisał 18 XI 1843, że również między robotnikami zagadnienia społeczne 
„stały się przedmiotem dyskusji“. Lenin pisał o stosunkach ówczesnych: „Życie 
społeczne na prowincji niemieckiej w r. 1844 staje się podobne do rosyjskiego na 
początku XX wieku, przed rewolucją r. 1905. Wszystko ciśnie się do polityki, 
wszystko kipi pełne opozycyjnego buntu przeciw rządowi“2.

Należało przedstawić tę właśnie sytuację, gdyż szczególnie wyraźnie występo

1 „Die Neue Zeit“, Stuttgart 1908, XXV/1, s. 146.
2 ivi a r k s  — E n g e l s ,  L e n i n  — S t a l i n ,  Zur Deutschen Geschichte, t. TI 

Berlin 1953, s. 114.



wała ona na Śląsku. Propaganda socjalistyczna, prowadzona przy pomocy prasy 
i ulotek, była tu szczególnie silna. Tu działali Wilhelm Wolff, dawniejszy księgarz 
Pelz i Schöffel. W aktach (Geh. Civil Cabinet) znajduje się pismo pruskiego mi
nisterium z 11 VI 1844 r. skierowane do króla, w którym czytamy: „Mehr oder 
minder haben auch in anderen Provinzen die Zeitungen die bestehenden Zustände 
angegriffen und von einem Standpunkt, wie er in den auf Umwälzung der gesell
schaftlichen Zustände berechneten neueren sozialistischen Ideen seinen Boden fin
det, das Verhältnis der Rittergutsbesitzer dem Bauernstände, das der Vermögen
den den ärmeren Klassen gegenüber angefeindet, ganz vorzugsweise ist dies aber 
in Schlesien geschehen. Die Breslauer Zeitungen sind darin vorangegangen, und 
mehr oder minder sämtliche in der Provinz erscheinende Blätter sind ihnen in der
selben Richtung gefolgt“.

Tak Wilhelm Wolff, jak i relacje landratów wymieniają Związki Wzajemnej 
Pomocy Tkaczy jako polityczne ośrodki, w których się radzi i dyskutuje nad pla
nami socjalistów.

Należało mocniej podkreślić wielkie znaczenie powstania tkaczy dla gwałtow
nego wezbrania całego życia politycznego w Niemczech. Śląscy tkacze dali — jak  
to pisał Engels 13 IX 1845 — „sygnał do ataku“. Istnieje ścisły związek między 
wypadkami na Śląsku a wzrostem strajków i innych akcji robotników i chłopów 
w całych Niemczech. Powstanie tkaczy było jednak nie tylko punktem wyjścia do 
silnego rozszerzenia się masowego ruchu robotniczego, ale przyspieszało również 
proces rozwoju ideologii wewnątrz klasy robotniczej. Marks i Engels mówią o tym, 
że „te ruchy... dały nową podnietę socjalistycznej i komunistycznej propagandzie 
wśród robotników“3. Nie można również lekceważyć oddziaływania powstania tka
czy na liberalną burżuazję. Robotnicy postawili na porządku dziennym zagadnie
nia społeczne i zmusili przez to również burżuazję, aby we własnym interesie do
magała się zdecydowaniej niż poprzednio burżuazyjnych konstytucyjnych praw 
i reform. Zaczynają się czasy mieszczańskich i ludowych zgromadzeń, silnego roz
woju politycznej aktywności wszystkich warstw ludności. Odnosi się to nie tylko 
do Śląska, ale do całego państwa niemieckiego.

Uwagi w sprawie rewolucji lat 1848—1849 na Śląsku. Najpierw należy posta
wić pytanie, czy leżący u podstaw omawianej części podział na etapy odpowiada 
rzeczywiście szczytowym falom i centralnym momentom w przebiegu rewolucji. 
Ponieważ przebieg rewolucji na Śląsku był w dużej mierze powiązany z wypadka
mi w Prusach względnie w Niemczech, te punkty ciężkości ruchu rewolucyjnego, 
które występują w rewolucji niemieckiej, mają znaczenie i dla Śląska. Obecny 
podział na etapy robi wrażenie jakby był dokonany według miesięcy. Tak więc 
w rozdz. III pierwszy etap jest datowany od lutego do kwietnia 1848 r. Jest rzeczą 
słuszną zacząć przedstawieńie od lutego, ponieważ w związku z wypadkami we 
Włoszech i Francji wybuch rewolucji następuje w lutym, ale kwiecień nie 
przynosi żadnej szczególnej fali szczytowej. Wprawdzie musimy zanotować roz
wój ruchu rewolucyjnego na wsi i w mieście, ale trudno byłoby dopatrywać się 
w ciągu wymienionego miesiąca jakiegoś przełomu. Pierwszy etap kończy się 
w rzeczywistości 18 marca. Walki 13 marca w Wiedniu, a 18 marca w Berlinie by
ły — jak określają Marks i Engels — „rozstrzygające dla przebiegu rzeczy w ca
łych Niemczech... Teraz wszystko przybrało inne oblicze“.

Wypadki 18 marca zadecydowały również o dalszym przebiegu rewolucji na 
Śląsku, jak o tym świadczą wypadki wrocławskie. Zwycięstwo ludu w Berlinie 
stanowi podnietę do wystąpień ludu wszędzie, również i na Śląsku, podczas gdy

3 Ibid., s. 371.



liberalna burżuazja będzie dążyć wszędzie do powstrzymania dalszego rozwoju rewo
lucji. Oznacza to, że 18 marca zaczyna się nowy etap rewolucji, etap marcowych 
ministerstw z jednej strony, a z drugiej etap nowego, wzmożonego ataku mas ludo
wych zdążających do urzeczywistnienia celów rewolucji i zabezpieczenia zdobyczy 
tego dnia. Na ten etap przypadają wybory do Zgromadzenia Narodowego, przy
pada organizowanie się ruchu demokratycznego, założenie „Nowej Gazety Reń
skiej“ itd. Etap ten nie kończy się w żadnym wypadku wydarzeniami w Świdnicy. 
Ruch rewolucyjny nie jest jeszcze, także po 31 lipca, w defensywie. Nie wystąpiła 
jeszcze zmiana warunków, w jakich toczyła się walka. Jeszcze nie zaczyna się no
wy etap. Drugi etap kończą dopiero wypadki październikowe w Wiedniu i listopa
dowe w Berlinie. Te wypadki tworzą — jak to określili Marks i Engels — „wiel
ki niemiecki odpowiednik walk czerwcowych we Francji“. Stosunki między poszcze
gólnymi partiami stały się tak krytyczne i pełne rozdrażnienia, że starcie stawało 
się nieuniknione. Klęska rewolucji w październiku i listopadzie zmieniła sytuację: 
ruch rewolucyjny przeszedł do defensywy. Musi odtąd prowadzić walkę o utrzy- 

. manie pozostałych osiągnięć marcowych. Dopiero z tą chwilą zaczyna się trzeci 
etap, który trwa aż do maja 1849 r. Wybuch powstania w maju 1849 r. otwiera no
wy, czwarty etap, na którym mimo gwałtownego oporu zdecydowanych demokra
tów udaje się kontrrewolucji zadać krwawą klęskę siłom rewolucyjnym. Ten etap 
trwa do lipca 1849 r. Z upadkiem Rastattu, 23 VII 1849 r., zakończyła się — jak 
pisali Marks i Engels — „pierwsza niemiecka rewolucja“. Wskutek tego i na Ślą
sku ukształtowała się nowa sytuacja.

Jest rzeczą słuszną omawiać rozwój wypadków porewolucyjnych do lat 
1849—1850 względnie aż do maja 1851 r. (ponowne ukonstytuowanie się Sejmu 
Związkowego we Frankfurcie nad Menem) w ostatnim ustępie rozdziału poświęco
nego rewolucji 1848/49 r. Rewolucyjne, demokratyczne siły prowadzą bowiem walkę 
dalej również w warunkach terroru i prześladowania, i to nie tylko chłopi, ale 
także robotnicy. Widać to wyraźnie we Wrocławiu. Dlatego wydaje mi się, że nie 
wystarcza w rozdz. IX omówić zagadnienie chłopskie w latach 1849—1850. Brak 
wskutek tego właściwego zamknięcia, ponieważ nie uwzględniono tych wszystkich 
wydarzeń, które wykraczają poza sprawę chłopską. W ten sposób zakończenie re
wolucji 1848/49 zawisło jakby w powietrzu. Sądzę, że dla właściwego przedstawie
nia rewolucji r. 1848/49 rzeczą niemałej wagi jest sprecyzowanie poszczególnych 
etapów, punktów szczytowych i zwrotnych. Jest to konieczne również i dlatego, 
aby móc wyraźnie przedstawić rolę mas pracujących.

Karol Obermann 
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Redakcja wita z radością włączenie się historyków niemieckich do dyskusji 
nad opracowywaną w Polsce Historią Śląska. Wspólna praca badaczy obu narodów 
nad możliwie najwierniejszym odtworzeniem prawdy dziejowej prowadzona 
w atmosferze przyjaźni i wzajemnego zrozumienia stanowi bowiem najlepszą od
powiedź dla wszystkich reakcyjnych sił próbujących jeszcze nadal atakować gra
nicę pokoju na Odrze i Nysie. Nie przestając w miarę rozporządzalnego w czaso
piśmie miejsca publikować dalszych głosów i przyczynków materiałowych do
tyczących konspektu, Redakcja pragnie równocześnie już w najbliższym zeszycie 
oddać głos kolegiom autorskim poszczególnych tomów, aby sformułowały swoje 
poglądy na szereg kwestii wynikłych tak z głosów dyskusyjnych, jak i z ich wyni
ków badawczych osiągniętych już po opracowaniu konspektu.


