
DYSKUSJA NAD KONSPEKTEM „HISTORII ŚLĄSKA"

Z WYPOWIEDZI HISTORYKÓW CZESKICH

S i l e s i a c a  w c z e s k i c h  a r c h i w a c h

0 silesiacach w czeskich archiwach centralnych traktuje przeglądowa praca Archi
valien zur neueren Geschichte Oesterreichs, o śląskich archiwaliach w innych archi
wach czeskich można znaleźć wskazówki w niektórych przewodnikach po archiwach 
państwowych, między którymi najważniejszy jest do tej pory Przewodnik po Pań
stwowym Archiwum w Bernie, wydany w r. 1954, i Przewodnik po Państwoioym 
Archiwum w Opawie z r. 1955. Wspomnę tylko o niektórych źródłach w innych archi
wach, które odnoszą się do historii polskiego Śląska. Jeśli chodzi o archiwa praskie, 
bogaty materiał aktowy znajduje się w Archiwum Koronnym (dawne Archiwum 
Krajowe), zwłaszcza pisma polskich książąt i czeskich królów w sprawach śląskich 
od XIII do XVI. w. W tymże archiwum jest duży zbiór kopii do historii Śląska, 
zwłaszcza dla XVI i XVII w.,W Głównym Archiwum Państwowym (dawne Archiwum 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) jest Oddział Morawy, cenny dla XVI w., w któ
rym jest dużo materiału dla Opolskiego, Raciborskiego i Cieszyńskiego z połowy 
XVI w., i Oddział Czeskiej Dworskiej Kancelarii, w którym jest dużo materiału doty
czącego granic śląsko-węgierskich, śląsko-polskich, wewnętrznych stosunków śląskich, 
niektórych „państw“ dzisiejszego polskiego Śląska w XVI—XVII w. (np. Pszczyny, 
Bytomia, Opola, Raciborza, Legnicy), śląskich klasztorów (np. w Trzebnicy, Opolu, 
Głogowie, Wrocławiu) i śląskich szkół (we Wrocławiu i Cieszynie). Także w Dwor
skiej Czeskiej Kancelarii jest bogata korespondencja z dyplomatycznymi rezydentami 
na dworze wiedeńskim i warszawskim w sprawie zastawu w XVI—XVII w. Opolskiego 
i Raciborskiego. Przy pomocy tych źródeł można naświetlić zagadnienie Raciborskiego 
daleko lepiej, niż to zrobiono w polskiej historiografii (np. w pracy Dzięgiela). 
W Archiwum Muzeum Królestwa Czeskiego (dzisiaj Państwowe Archiwum w Pradze) 
są źródła do dziejów Głogowskiego, Świdnicy, Jawor a, Kłodzka, biskupstwa wrocław
skiego, Głogowa i Żagania w XVII w. Dla tego okresu jest tutaj dużo fascykułów 
z materiałem odnoszącym się do chłopskich powstań na Śląsku. Obok praskiego archi
wum można wspomnieć o archiwum lubkowickim złożonym kiedyś w Pátku nad 
Ochfą, gdzie oprócz korespondencji cieszyńskich książąt z drugiej połowy XVI w., 
legnickich książąt z lat 1529—1603, biskupów wrocławskich z drugiej połowy XVI 
i pierwszej połowy XVII w., śląskich akt sejmowych z lat 1648—1720, znajduje się 
korespondencja Stanów Śląskich z drugiej połowy XVI w., zwłaszcza ciekawe są urba- 
rze państwa rybnickiego na Górnym Śląsku z lat 1601 i 1614. W rolniczo-leśnym 
archiwum w Orliku, gdzie jest złożone archiwum zakonu maltańskiego, są nie tylko 
luźne przywileje księstw śląskich (Głogowskiego, Oleśnickiego), ale również materiał 
dla państw Hrobníky, Brzeg, Tyniec, Koźle z XVI i XVII w. Oprócz szerokiego 
średniowiecznego materiału dokumentarnego są tu urbarze komandorii zakonu mal
tańskiego z różnych terytoriów dzisiejszego Śląska polskiego, a oprócz tego śląskie



uchwały sejmowe z końca XVI i początku XVII w. W ZLA w Třeboni znajdujemy 
liczne silesiaca w Oddziale „Historica“ , w tym m. in. do dziejów Opolskiego, Raci
borskiego, Legnicy i w ogóle Górnego Śląska. W ZLA w Jindřichově Hradci są mate
riały dotyczące Kłodzka z końca XVI w. i licznych skarg śląskiej szlachty na miasto 
Wrocław w tymże stuleciu. W ZLA w Nachodzie są materiały dotyczące Śląska 
i Kłodzka z XVII w. i walk śląskich z pierwszej połowy XVIII w. W ZLA w Bu- 
čovicach znajdujemy m. in. czeskie dokumenty książąt cieszyńskich (Przemka z r. 1457, 
Kazimierza z r. I486). W LZA w Židločhowicach (najpierw w Mikułowie) są źródła 
do powstań śląskich. W Archiwum Państwowym w Kromieryżu są materiały w Od
dziale Kopiarzy Biskupów Ołomunieckich, w luźnej korespondencji i registraturze 
hukwalskiej, dotyczącej częściowo kontaktów z Cieszyńskiem i z Opawskiem, częściowo 
i kontaktów ze Śląskiem północnym i wschodnim. W ZLA we Frýdku są ułożone 
księgi gruntowe zachodniej części Cieszyńskiego, w Miejskim Archiwum w Ołomuńcu 
i w Bernie znajdują się źródła służące do poznania stosunków handlowych i gospo
darczych morawsko-śląskich.

Lecz silesiaca znajdujemy nie tylko w archiwach czeskich, morawskich, ale i w ar
chiwach słowackich, zwłaszcza w archiwach miejskich. Tak np. w Miejskim Archiwum 
w Žilinie jest dosyć bogata korespondencja (w największej części pisana po czesku, 
a adresowana do Žiliny) z Cieszyna, Bielska, Jabłonkowa, Wrocławia; są tu doku
menty miejskie i dokumenty książęce. W Miejskim Archiwum w Trenćinie jest ko
respondencja urzędowa Cieszyna i Wrocławia z XVI w. W Miejskim Archiwum 
w Trnavě są listy z Cieszyna, Opola, Koźla, Legnicy i Wrocławia z końca XVI 
i z pierwszej połowy XVII w. W Słowackim Muzeum Narodowym w Martinie są 
pisma książąt cieszyńskich, miasta Cieszyna, Bielska i Rybnika z XVI i początku 
XVII w. W Miejskim Archiwum w Bańskiej Bystrzycy są dokumenty miasta Cieszyna, 
Raciborza, Brzegu, Rybnika i Wrocławia z XVI i XVII w. W Miejskim Archiwum 
w Bańskiej Štavnicy są listy z Cieszyna, Wrocławia, Rybnika, Nysy, Świdnicy, J a 
błonkowa z XVI—XVII w. W Miejskim Archiwum w Kremnicy są źródła do dziejów 
Raciborza. W Miejskim Archiwum w Levočy są listy miasta Wrocławia, Cieszyna, 
Bielska, Bytomia, Nysy, Świdnicy z XVI i XVII w. W Miejskim Archiwum w Barde- 
jowie znajdujemy źródła datowane w Brzegu, Legnicy, Wrocławiu i Opolu w XVI 
i XVII w. W Miejskim Archiwum w Koszycach są listy cieszyńskich książąt z koń
ca XVI i początku XVII w.

Dużo silesiaców, przechowywanych kiedyś w archiwach słowackich, jest obecnie 
w Krajowym Archiwum w Budapeszcie (patrz mój artykuł w „Slezskim Sborníku“ , 
1949, s. 133 i n.).

Wszystkie te i inne jeszcze materiały, w tym zwłaszcza źródła Państwowego 
Archiwum w Opawie, mogą nam bardzo wydatnie pomóc w wytworzeniu nowego 
obrazu dziejów Śląska z XIV—XVIII w., ówczesnej produkcji rolniczej, gospodarki 
towarowo-pieniężnej i gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, sytuacji śląskich miast, 
miejskiego rzemiosła i śląskiego handlu wewnętrznego i zagranicznego, mogą przy
czynić się do opracowania zagadnienia sytuacji poddanych, wzrostu poddańczych obo
wiązków, rozwoju walk antyfeudalnych, zagadnienia fluktuacji ludności, w tym 
zwłaszcza z południowej części Cieszyńskiego, na Słowaczyznę, i na odwrót, do za
gadnienia miejscowej kolonizacji wołoskiej, do zagadnienia wzrostu nowych osad 
w górach beskidzkich i do wyzyskania górskich powierzchni. Można powiedzieć, że 
przygotowywana Historia Śląska bez tych materiałów prawie że nie może się obejść.

Józef Macůrek



P r z y c z y n e k  do c z e s k o - ś 1 ą s k i c h k o n t a k t ó w  g o s p o d a r c z y c h
w p r z e s z ł o ś c i

Kiedy studiujemy historię narodów czeskiego i słowackiego, podkreślamy to, co 
oba narody łączyło, to, co już w przeszłości przygotowywało możliwość współżycia 
obu narodów w jednym państwie czechosłowackim. Podobnie czynią i historycy polscy 
szukając w najdawniejszej przeszłości przykładów, które wytworzyły realną możliwość 
połączenia wszystkich polskich ziem w jedno państwo. Również historycy śląscy, 
przygotowujący wydanie marksistowskiej Historii Śląska, skierowali swoją specjalną 
uwagę na te zjawiska w przeszłości, które łączyły Śląsk z pozostałymi ziemiami, pol
skimi w okresach, kiedy ziemia ta była częścią innej politycznej całości. Głównym 
argumentem wykazującym przynależność Śląska do Polski jest argument natury go
spodarczej o wspólnych wąskich i obustronnych gospodarczych związkach Śląska 
z resztą ziem polskich1. Jest to argument naprawdę słuszny i przekonywający. Jed
nakże niedostatkiem metody postępowania polskich historyków jest to, że śledzą go
spodarczą orientację Śląska za bardzo jednostronnie, bez oglądania się na bogate 
związki gospodarcze z innymi ziemiami, a zwłaszcza z ziemiami czeskimi.

Jeśli postaramy się o rekonstrukcję kontaktów handlowych na terytorium śląsko- 
morawskim, otrzymamy mapę pokrytą gęstą siecią dróg. Jądro tej sieci wytworzyło 
się w ciągu XI i XII w., ostatecznie ukształtowało się dopiero w XIV w., to znaczy po 
przyłączeniu Śląska do ziem czeskich2. O ile pytamy o zadanie tych dróg, możemy 
z wyjątkiem pewnego znaczenia strategicznego mówić wyłącznie o drogach handlo
wych, co jest potwierdzone istnieniem szeregu komór celnych na głównych przejściach. 
Obok głównych skrzyżowań dróg handlowych na Śląsku — Wrocławia, Nysy i Ra
ciborza — występuje tutaj Opawa, która zaopatrywała najważniejsze morawskie po
łączenia na głównej południowej arterii komunikacyjnej handlu śląskiego, zamykająca 
wielkiej wagi trójkąt w Krakowie. Orientacja, kierunek i gęstość tych dróg w tym 
okresie, kiedy źródła pisemne nie pozwalają wytworzyć sobie obrazu o natężeniu 
kontaktów gospodarczych, są na pewno wyraźnym dowodem ich siły3.

Dopiero źródła z XVI w. pozwalają nąm wytworzyć sobie po raz pierwszy obraz 
zasięgu czesko-śląskich kontaktów gospodarczych, których największe natężenie istnia
ło zwłaszcza na terytorium czesko-śląskim, chociaż sięgały także i do miejsc leżących 
daleko w głębi kraju (Praga, Ołomuniec, Berno, Wrocław, Góra, Zielona Góra i inne). 
Bardzo mocne były kontakty handlowe Śląska z Pragą, jak nas informuje jedyna dzi
siaj zachowana księga z r. 15974 *. Oprócz skóry i futer wywoziło się ze Śląska płótno.

1 Por. referaty i przyczynki dyskusyjne wydrukowane w Konferencji Śląskiej Insty
tutu Historii Polskiej Akademii Nauk, t. I, Wrocław 1954; Historia Śląska (prospekt 
wydawnictwa wielotomowego), (Sobótka, 1954, nr 2 ); Dzieje Śląska, Warszawa 1955.

2 G. B i e r m a n ,  Geschichte der Herzogthümer Troppau u. Jägerndorf, Cieszyn 
1874, s. 124; B. D u d i k, Dějiny Morawy, t. IV, Praga 1878, s. 134; F. G r a u s ,  
Český obchod ze suknem ve H  a na poć. 15 stoi., Praga 1950, s. 112—113 (dane nie
dokładne zwłaszcza dla Czech, Morawy i Śląska); A. V. F l o r o v s k i j ,  Česko-ruské 
obchodné styky v minulosti, Praga 1954, s. 46 i n.;H. J  i r e č e k, O starých cestách 
z Cech a Moravy do zemí susedních, 1856, nr 2; H. J  i r e č e k, Stezky pres pomezí 
české a moravské, 1856, nr 3, p. 90 i n. ;  J . N o w a k o w a, Rozmieszczenie komór cel
nych i przebieg dróg handlowych na Śląsku do końca XIV wieku, Wrocław 1951; V. 
P r a s e k ,  Dějiny kraje Holavského, čili Opavského, Opawa 1891, s. 151; G. S t r u m p f ,  
Die Vor- u. Frühgeschichte des Kuhländchens (Festschrift f. d. 1927, Nový Jičín 1927, 
s. 23—24).

3 Por. mapkę przebiegu dróg handlowych w XIV w. na terenie kraju ostrawskiego. 
M. Myška, Některé otazký česko-slezských hospodářských styků v minulosti (K otáz
kám dějin Slezska, Ostrawa 1956, s. 120).

4 Archiwum UNV Praha, rkps 2054. Ostatnio korzystał z tej księgi J . J a n á č e k ,
Dzieje handlu w przedbialogórskiej Pradze, Praga 1955.



Podczas gdy krajowi polscy kupcy kupowali płótno prawie wyłącznie na Śląsku (Jawor, 
Kłodzko, Świdnica), obcokrajowcy przywozili w r. 1597 większość płótna z północ
nych Czech i Łużyc, ale i w ich przywozie pełnych 15% stanowi (z 11 338 kóp łokci) 
tkanina śląska. Do podobnych wyników dotyczących Ołomuńca doszlibyśmy5 na pod
stawie studiowania celnych rejestrów streczeńskich6 dla Słowacji. Najbogatszych da
nych dostarczają nam jednak źródła z XVIII w.7

Do głównych produktów płynących z Czech, Moraw i czeskiego Śląska na Śląsk na
leżały w XVIII w. płótno, żelazo, len, specjalne gatunki czeskich i morawskich win, 
sukno8. W przeciwnym kierunku płynęły setki postawów arrasów, płótna, różnych 
gatunków sukna, surowa przędza i wełna owcza w wysokości kilkuset tysięcy tala
rów. Wełnę śląską kupowały obok cechów sukienniczych w miastach pogranicznych 
także pierwsze nasze manufaktury sukiennicze. I tak, podczas gdy osecká cysterska 
manufaktura pracowała przez cały XVIII w. w większości opierając się na surowcu 
krajowym, to manufaktura Valdstejna w Hornim Litvínovie w trzydziestych latach 
XVIII w. zużywała w większej części wełnę obcą, której 30% stanowiła wełna 
śląska9. W r. 1735 wełna śląska jest jedynym obcym surowcem10, który przerabiali 
górnolitwinowscy tkacze.

W przeciwnym kierunku przychodziły w tym okresie surowce i produkty w na
stępującej wartości:

Przędza bielona 2546 — 35468 12
Wełna owcza 1873 16 371728 4
Len 71166 4 37404 10
Czerwony barwnik 184 8 110464 16

5 M. H e i n, Geschichte des Handels und Gexverbes von Olmmtz im Mittelalter, 
Ołomuniec 1935.

6 Slovenské Národně Muzeum Martin złożone w zbiorze rękopisów.
7 Wywóz najważniejszych produktów ze Śląska do Czech, Moraw i Czeskiego 

Śląska w latach 1747—1752 zamykał się w następujących kwotach:

Produkt
Z okręgu głogowskiego Z okręgu wrocławskiego

Rthl. Sgr. Rthl. Sgr.

Sukna 81 642 117 620 _
Baje 5 12 459 12
Flanela 84 — 911 12
Ares 210 — 515 073 8
Mezolań 179 — 10 914 6
Kapelusze 1 — 2 296 —
Pończochy 158 — 11365 18
Płótno 633 813 — 398 681 10
Welony 149 772 7 998 12
Surowa przędza 93 322 4 208 071

8 Por. R. F i s c h e r ,  Geschichte des Breslauer Wollmarktes von seinem Anfänge 
bis zur Gegenwart (Beiträge zur Geschichte der Stadt Breslau, z. 4, Wrocław 1938).

9 ZLA Děčín, fond patrim; Duchcov, tekstilní manufaktura; (II. Litvínov, Účty 
za nákup vlny z r. 1732).

10 ZLA Děčín, fond patrim; Duchcov, tekstilní manufaktura; H. Litvínov, wyciąg 
ćwierćletnich rachunków manufaktury z r. 1735.



Do tabelki nie jest wciągnięta z powodu niepełnych danych główna pozycja, którą 
stanowił wywóz czeskich tkanin lnianych, w większej części surowych, nieapreturo- 
wanych, na Śląsk. Za lata 1742—1743 wynosił on 417 164 Rthl.; 1743—1744 
742 092 Rrhl., 1747—1748 440 710 Rthl.

Produkt
Okręg głogomski Okręg mrocłamski

Rthl. Sgr. Rthl. Sgr.

Moraujskie i czeskie mina 24 656 18 43 713 16
Sukna 1545 12 61408 18
Artykuły mełniane 845 8 39 013 22
Kapelusze 24 20 725 4
Pończochy 6116 20 20 816 8
Cajg 617 18 4 333 —
Cyna 312 12 4 008 —
Szkło 5 332 12 18 528 18
Zboże 8 491 22 65 945 6
Żelazo 35 794 — 73 878 22
Len 273 — 102 428 12

Do tabelki użyto danych, które drukuje S. K ü h n  w Die wirtschaftliche Ver
bundenheit des Sudetenraumes von 16Í8 bis in die Hälfte des 18 Jahrhunderts (Schle
sisches Jahrbuch, IX, 1936—1937, s. 54, 55 n.).

Ciężkim ciosem dla pomyślnie rozwijających się czesko-śląskich stosunków handlo
wych były następstwa konfliktu politycznego prusko-austriackiego w połowie XVIII w. 
Czasowe przerwanie wzajemnych stosunków handlowych przyniosło, jak świadczą skargi 
wrocławskich i czeskich kupców11, stagnację i upadek gospodarczy po obu stronach. 
Drugim ciosem, który dotknął stosunki gospodarcze na Śląsku, było przyłączenie Galicji 
do Austrii w r. 177212. Granica celna ustanowiona między Śląskiem a ziemiami cze
skimi była z jednej strony przyczyną czasowej stagnacji, z drugiej zaś prowadziła po 
obu stronach do szybkich, przyśpieszonych starań zastąpienia dotychczasowych wza
jemnych powiązań ziem czeskich i Śląska, przez tworzenie baz surowcowych i zakładów 
przemysłowych, co się w pełni udało dopiero po stu latach13. Jeszcze w czterdziestych 
latach XIX w. odpływały na Śląsk tysiące łokci czeskiego płótna, setki metrów spe
cjalnych morawskich sukien14, a krytyczna sytuacja żywnościowa w roku głodu, 1847, 
była w górskim okręgu Jesennika rozwiązywana za pomęcą ulg w ruchu granicznym 
między czeskim a pruskim Śląskiem15.

11 C. G r ü n h a g e n, Schlesien unter Friedrich dem Grossen, Wrocław 1892, 
s. 532.

12 Ibid., s. 542.
13 J .  S 1 o k a r, Die Geschichte der österreichischen Industrie und ihrer Förde

rung unter Kaiser Franz I, Wiedeń 1914, s. 158—460.
14 Por. przynajmniej C. F. W. D i e t e r i c i ,  Handbuch der Statistik des Preuss. 

Staates, Berlin 1861, s. 428.
Jeszcze w latach pięćdziesiątych była na Śląsk dowożona przędza czeska do bielenia. 

Bieloną przędzę do dalszej obróbki odwożono ponownie do Czech, żeby jako surowe 
płótno wróciła do śląskich bielarni (ibid. s. 443), F. B. We b e r ,  Historisch-Statisti
sches Jahrbuch in Bezug auf die Nationalindustrie u. Staatswirtschaft, Wroclaw, 1836; 
Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie f. d. J. 18U1, Wiedeń 1844, s. p.

lo A. O. P 1 e š o v s k ý, Bida a drehota roku 18Ą8 (Věstník Matice Opavské XIX, 
1911, s. 32—39). Por. również S. A. B. Místoržitelství przes. reg. I, fasc. 1990—47, 
kart. 163. To zaopatrzenie okazało się zbyt jednostronne, ponieważ w większej części 
wywoziło się zboże ze Śląska czeskiego do pruskiego, a nie na odwrót, jak tego władza 
austriacka sobie życzyła. Dlatego też musiał być wydany zakaz wywożenia zboża.



Zupełnie innego charakteru nabiera wzajemny stosunek czeskiego i śląskiego płó- 
ciennictwa, o którym jeszcze w XVIII w. panowało ogólne zdanie, że jest podstawą 
gospodarczego rozwoju Śląska10. Mam tutaj na myśli międzynarodowy podział pracy 
między Czechami, Morawianami i obu częściami Śląska.

Gdybym chciał mówić o genezie i rozwoju tego okręgu czesko-śląskiego z rozwinię
tym przemysłem płócienniczym, musiałbym powtarzać to, o czym już historycy dużo pi
sali* * * * 17. Chcę jednak wskazać na jeden dotąd pomijany etap rozwoju czesko-śląskiego płó- 
ciennictwa, na etap po r. 1763. Przejawia się tu podstawowa rola czynników gospodar
czych, widoczna mimo usiłowań austriackiego i pruskiego rządu zdążających do usta
nowienia granicy celnej wbrew gospodarczej konieczności.

Próby rządu austriackiego w kierunku zakazania wywozu czeskich płócien do 
apretury i bielenia na Śląsk, wyrażone celnym rozporządzeniem z r. 177518, a później 
ponowione kilka razy w pierwszej połowie XIX w.19, spełzły na niczym. Przypuszczam, 
że nie chodziło tutaj o posiadanie lepszych czy gorszych bielarni po pruskiej stronie 
Karkonoszy, jak twierdzi dotychczasowa literatura, ale że tutaj całkiem naturalnie 
przeżywa się sposób i forma organizacji produkcji z okresu poprzedniego. Po roz
dzieleniu czesko-śląskiego okręgu płócienniczego musiałyby nastąpić siłą faktu długo
letnia stagnacja i upadek, zanimby obie ziemie były w stanie wytworzyć sobie równo
ważnik. Jak na czeskiej, tak i na pruskiej stronie było dosyć bielarni i apretowni, a prze
cież ich rozmieszczenie geograficzne odpowiadało stanowi potrzeby w okresie, kiedy 
powstały. Przy braku środków komunikacyjnych nie można było tego geograficznego 
położenia przezwyciężyć. Podczas gdy dla całego okręgu karkonoskiego były bielarnie 
rozłożone na północnych stokach pasma górskiego (Karkonoszy), wielka część Górnego 
Śląska bieliła przędzę i płótno w doskonałych bielarniach na podgórzu Jasienników — 
koło Złotych Gór i Krnowa20. Ten stan utrzymuje się aż do lat pięćdziesiątych XIX w. 
Dopiero początek budowania fabrycznego przemysłu maszynowego prowadził do wytwo
rzenia dwóch samodzielnych okręgów przemysłowych płócienniczych — śląskiego i cze- 
sko-morawskiego.

Trzeba zwrócić uwagę i na inną okoliczność. Czeskie płótno było transportowane 
jeszcze w połowie XIX w. w stanie surowym w 30% na Śląsk21. W przeszłości był ten 
procent jeszcze wyższy. Największą część wartości dodatkowej wypracowanej rękami 
czeskich przędzalników i tkaczy gromadzili śląscy kupcy i faktorzy22, podczas gdy po

10 Wyjaśnia to najlepiej tzw. Geographisches Lied Weigonga z r. 1792; Nun
summa. Auswärst Handel (Treibt unser Vaterland Fast sonder allen Wandel) Zuerst
mit .Leinwand. Por. V. K r a g e r ,  Teschner Archivstudien (Zeitschrift f. Gesch. u.
Kulturgesch. Schlesiens, XX, 1930—1933).

17 Zwłaszcza G. A u b i n, A. K u n z e ,  Leinenerzeugung und Leinennabsatz im 
östlichen Mitteldeutschland zur Zeit Zunftkäufte, Stuttgart 1940, passim; H. A u b i n, 
Die Anfänge der grossen schlesischen Leinenweberei und Handlung (SWG, XXXV, 
1942, s. 105 i n.).

10 A. Be e r ,  Die österreichische Handelspolitik im neunzehnten Jahrhundert, 
Wiedeń 1891, s. 661—663.

19 Mimochodem cytuję ustawy w Provinzial Gesetzsammlung des Königreichs 
Böhmen, V, 1823, Praga 1824, s. 415, n. 251; s. 172—173, n. 130; XVI, 1834, Praga 
1835, s. 4, 5 i in.

20 Por. np. H. C. W e e b e r, Statistische Darstellung der Boden- u. Gewerbs- 
verhältnisse in dem k. k. Antheile des Fürstenthums Neisse (Mittheilungen der k. k. 
Mähr. Schl. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, t. XXXVIII, 1840, nr 1, 
2 3 6)

21 TSÖM 1841, Wiedeń 1844, s. p.
22 Jeden z najważniejszych śląskich hurtowników płótnem napisał r. 1830: „dass, 

was von Leinwand versenden und übersesch verschicken, besteht ja  ohnhin grössten- 
theiles in böhmischen Fabrikaten und Erzeugungen. Wir sind gleichsam nur die 
Appreteure“ . Por. H. F r e y m a r k ,  Das Werden der Wirtschaft Breslaus nach den



czeskiej stronie akumulacja kapitału z produkcji płócienniczej była nieznaczna. To jest 
jedna z przyczyn gospodarczych, dlaczego czeski przemysł płócienniczy wkracza tak 
późno na drogę nowożytnej produkcji fabrycznej.

Wzajemne kontakty czeskich i śląskich przędzalników i tkaczy w procesie pro
dukcji znalazły swój odgłos i w świadomości społecznej tej licznej grupy biednej gór
skiej ludności. Po zlikwidowaniu powstania śląskich tkaczy w r. 1793* 23 Śląsk był zalany 
wielką ilością ulotek, odezw i wezwań do oporu. Znajdujemy w tych dokumentach spo
łecznego wrzenia na śląskiej wsi, koncypowanych przez tkaczy, wiadomości o pomocy 
górskich tkaczy z Czech24, dla tkaczy śląskich, o ile dojdzie na ich terenie znowu 
do powstania. Podobnie miała się sprawa i w burzliwym r. 1844. Po czeskiej stronie 
w ulotkach i odezwach ujawnia się, choć niejasno sformułowana, myśl współpracy 
czeskich i śląskich tkaczy i przędzalników we wspólnej walce przeciw społecznym wy
zyskiwaczom25 26. Sąsiedztwo rewolucyjnego Śląska w latach czterdziestych w ogóle 
przyczyniało się do ciężkich zmartwień czeskiej i morawskiej biurokracji20. Tyle co do 
czesko-śląskich kontaktów gospodarczych.

Wybrałem ten temat do dyskusji dlatego, że jednostronne naświetlenia polskich 
historyków mają później ważne następstwa w wyświetlaniu wielu zjawisk historycz
nych. Wprost dobitnie przejawia się to przy próbach uchwycenia gospodarczego zna
czenia Śląska w Europie środkowej, dalej zaś w niemożliwości logicznego wyświetlania 
przyczyny upadku śląskiego handlu i gospodarki w ogóle po oddzieleniu Śląska od mo
narchii austriackiej. Z drugiej strony zaś autorzy Konspektu nie mogli w związku 
z tym podjąć w ogóle polemiki z obelżywą koncepcją niemieckich nacjonalistycznych 
historyków, mówiących o gospodarczej wspólnocie i tworzących całość tzw. sudeckiej 
przestrzeni, naturalnie z niemiecką przewagą27, z niebezpieczną koncepcją, mającą 
wielki polityczny zasięg.

Milan Myška

Befreiungskriegen (Beiträge zur Geschichte der Stadt Breslau, XI, Wrocław 1940, 
s. 113). O ile porównamy wielkość czeskich domów' faktorskich (F. A. Střížek, I. Falge,
F. Ther, Šlechta, na Mor., zwłaszcza A. E. Richter) z domami handlowymi w śląskiej 
Jeleniej Górze, widzimy jasno ich niewielkie znaczenie. Por. J. K l e p l ,  Počátky továr
ního průmyslu Ináňského v našich zemích, Praga 1941, s. 16; G. H a a s ,  Die Leinen
industrie der Bezirke Bärn u. Römerstadt 1700—1860, Nordmährerland 1942, s. 390; 
S. K ü h n ,  Der HiYschberger Leinwand- u. Schleierhandel von 16Ą8—1806, Wro
cław 1938.

23 S. B. Ka n,  Dvě povstání slezských tkalců 1793—18UU, Praga 1952.
24 „die Böhmaken [sic] haben sich erboten, zu der bestimmten Nacht mit 10 000 

Mann zu Hilfe kommen werden, die Bergweber wollen uns mit 8 000 zu Hilfe kom
men“ . Druk. J . Z i e k u r s c h ,  Hundert Jahre schlesischer Agrargeschichte, Wrocław 
1915, s. 230.

25 16 VII 1844 r. znaleziono w Černém Dolu w państwie górno-łabskim ulotkę, 
w której wzywano górno-łabskich i moršovskich przędzalników i tkaczy, żeby się 
w czwartek, 25 lipca, uzbroili i przygotowali do walki przeciwko mechanicznej przę
dzalni lnu Foltysza w Młodych Bukach: „es würden aus Schlesien mehrere tausende 
herüberkommen, an die sich anzuschliessen und die angeblich mit Vitriolöhl geffülte 
Feurspritze des Faltis nicht zu fürchten hätten“ . ÜSA Praga — PG 1841—1845, fase. 
15b/10, krab. 10: Magistrat w Trutnově do hradeckiego okręgowego zarządcy; Trutnov 
18. VII. 1844.

26 ÜSA Praga, P. G. 1846—49. fase. 15a/22. kr. 148a; fasc. 150/14 kr. 148 SAB 
Namiestnictwo, pres. reg. I, fase. 160, nr. poj. 2751/44 i in.

27 Zwłaszcza H. A u b i n, Geschichtliche Grundlagen der Gemeinsamkeit im ge
samtschlesischen Raume (Schlesisches Jahrbuch, III, 1930—1931, s. 70 i n .); S. Kü hn.  
Die wirtschaftliche Verbundenheit des Sudetenraumes von 16Ą.8 bis in die zweite 
Hälfte des 18 Jahrhunderts (Schlesisches Jahrbuch, IX, 1936—1937, s. 45 n .); 
K. O l b r i c h ,  Das Wirtschaftsleben im gesamtschlesischen Raum (Schlesisches Jahr
buch, II, 1929—1930, s. 95 n.).


