
ROZWÓJ DEMOGRAFICZNY WROCŁAWIA W XIX WIEKU

2ródła podające pełny stan ludności miasta Wrocławia występują 
po raz pierwszy dopiero w połowie XVIII w. Są to znane fryderycjań- 
skie Historische Tabellen. Były one wypełniane od 1747 do 1809 r.( 
i to zarówno dla miasta, jak i jego przedmieść (dla tych ostatnich tyl
ko do 1800 r.). Dla lat 1780— 1805 i 1813— 1822 mamy zestawienia Rei- 
chego i Hahna, podające dla poszczególnych lat ilość zgonów i chrztów, 
ilość małżeństw i tablice wymieralności. Dla lat 1822— 1855 posiadamy 
sporządzone w oparciu o dane policyjne zestawienie Denzina, podające 
liczby mieszkańców, ich wyznanie, urodziny, zgony oraz imigrację 
(pierwsze dane statystyczne tego typu dla Wrocławia)1. W drugiej poło
wie XIX w. ilość źródeł statystycznych gwałtownie wzrosła.

W 1866 r. została wydana Local-Statistik miasta Wrocławia, opraco
wana na polecenie magistratu przez Ysselsteina. Sięga ona wstecz do 
lat dwudziestych XIX w. i zawiera szereg podstawowych danych, do
tyczących rozwoju ludnościowego i stanu gospodarczego miasta. Na
wiasem mówiąc było to pierwsze tego typu opracowanie dla wielkiego 
miasta w Niemczech. W 1873 r. powstaje miejski urząd statystyczny we 
Wrocławiu, który wydał w 1876 r. pierwszą serię „Breslauer Statistik", 
wychodzącej następnie do lat dwudziestych XX w. Statystyka ta zawie
rała kompletne dane dotyczące rozwoju ludnościowego i gospodarcze
go miasta. Szczególnie pieczołowicie opracowywano w niej dane o ru
chu naturalnym ludności i migracji. Ze względu na trudności występu
jące powszechnie przy rejestracji migracji ińogą w tych danych być 
pewne nieścisłości, lecz generalnie pozwalają one na prawidłową ana
lizę zjawiska. Nadto jako źródła można traktować dwie prace z XIX w., 
gdyż opierają się one na materiałach urzędowych. Są to: niewielka 
książeczka A. Schneera, Über die Zustände der arbeitenden Klassen  
in Breslau..., wydana w 1845 r. i zawierająca dużo szczegółów do stanu

1 Ponieważ źródła te opierały się na materiałach zbieranych w oparciu o różne 
kryteria, pozwalają one jedynie na wytyczenie kierunków rozwojowych ludności 
miasta. Występują natomiast między danymi pewne różnice, nie pozwalające na 
zbyt dokładne obliczenie, szczególnie dotyczące migracji ludności.



gospodarczego miasta, struktury zawodowej mieszkańców i warunków 
mieszkaniowych, i również niewielkie opracowanie dra J. Grätzera, 
lekarza miejskiego, Beiträge zur Bevölkerungs-, Armen-, Krankheits- 
und Sterblichkeits Statistik der Stadt Breslau. Opiera się ono na mate
riałach urzędowych i sprawozdaniach naświetlających przyczyny du
żej śmiertelności mieszkańców, szczególnie dzieci. Poza tym odpowied
nie dane znajdują się w publikowanych od końca lat sześćdziesiątych 
pełnych wynikach spisów ludności w poszczególnych tomach „Preussi- 
sche Statistik".

Powyższy przegląd źródeł pozwala się zorientować, że Wrocław 
w zasadzie posiada pełne dane źródłowe dotyczące rozwoju ludnościo
wego dla drugiej połowy XIX w. Natomiast dane dla uprzedniego 
okresu mają charakter fragmentaryczny i mogą być stosowane tylko 
jako pewnego rodzaju ilustracja ogólnej tendencji rozwojowej. Jeśli 
chodzi o literaturę monograficzną dotyczącą bezpośrednio rozwoju lud
nościowego Wrocławia, a obejmującą cały obchodzący nas okres, to 
właściwie je j nie ma poza kilkoma artykułami, głównie Neefego.

Dla całego Śląska trzeba wymienić opracowanie Rogmanna, zajmu
jące się wyłącznie tematyką rozwoju ludności w XIX i początku XX w. 
we wschodniej części Prus, w którym dużo mówi się o prowincji ślą
skiej. Tenże autor w pracy zbiorowej Das Schlesienbuch  przedstawia 
rozwój ludnościowy Śląska w latach 1816— 1936. Mimo wyraźnie nacjo
nalistycznego i rasistowskiego stanowiska autora prace te ze względu 
na zebrany materiał statystyczny i zrozumienie roli czynnika ekonomicz
no-społecznego w procesie rozwoju ludności posiadają jeszcze dziś du
żą wartość. Ostatnio zajmował się tym zagadnieniem Paweł Rybicki 
w pracy zbiorowej pt. Górny Śląsk, przeprowadzając analizę zmian 
ludnościowych i postępu urbanizacji w prowincji śląskiej w XIX i po
czątkach XX w. Praca ta wysuwa na pierwszy pląn w przemianach 
ludnościowych wpływ zmian w procesie i stosunkach produkcji.

Z opracowań dotyczących Wrocławia w XIX w. należy wyróżnić bar
dzo sumienne i źródłowe opracowanie E. Müllera, Die Altstadt von  
Breslau, wydane w 1931 r. w ramach „Beiträge zur Breslauer Statistik". 
Polskiej literatury pozostającej w związku z omawianym tematem, 
a odnoszącej się do Wrocławia jest bardzo niewiele. Na uwagę zasłu
guje artykuł M. Komaszyńskiego, Z zagadnień m ieszkaniowych prole
tariatu w rocław skiego w pierwszej połow ie XIX w iek u 2. Ostatnio zo
stała wydana monografia omawiająca ogólny zarys rozwoju miasta 
i perspektywy dalszego jego rozwoju3.

2 „Sobótka", 1955, z. 3.
3 K. M a l e c z y ń s k i ,  M. M o r e l o w s k i ,  A. P t a s z y c k a ,  Wrocław. 

Rozwój urbanistyczny, Warszawa 1956.



1. C h a r a k t e r y s t y k a  o g ó l n a

Rozwój gospodarczy Wrocławia w XVIII w. został sztucznie zaha
mowany przez politykę gospodarczą absolutnej monarchii pruskiej. 
Potwierdzają to m. in. dane ilustrujące wzrost ludności miasta. W 1763 r. 
Wrocław liczył 47 098 mieszkańców, w 1790 r. — 55 747. W ciągu blis
ko 30 lat ludność wzrosła zaledwie o około 18°/o. Monarchia pruska 
utrzymywała w celach finansowych sztuczny podział na miasto i wieś. 
Utrzymywała także przestarzały ustrój stanowy, przejawiający się 
w systemie cechowym w miastach, nie nadążających za rozwojem sił 
wytwórczych. Zmuszała w ten sposób rodzący się w końcu XVIII w. 
przemysł do ucieczki na wieś, gdzie miał dużo pomyślniejsze warunki 
rozwoju, tanią siłę roboczą pańszczyźnianych chłopów i znaczne ulgi 
podatkowe, gdyż był prowadzony przez członków stanu szlacheckiego. 
Jasne więc było, że rzemieślnik miejski obciążony akcyzą, serwisem, 
kwaterunkiem wojskowym i całym szeregiem podatków miejskich nie 
mógł konkurować z przemysłem szlacheckim i musiał gospodarczo 
staczać się coraz niżej.

Również podupadł handel, na którym głównie opierał się dobrobyt 
miasta Wrocławia. Tłumaczy się to zmianą szlaków handlowych, czę
ściowo także polityką gospodarczą Fryderyka II. W tych warunkach 
mieszczanin wrocławski nie żałował znienawidzonego ustroju, który 
padł w gruzy rozbity przez zwycięskie wojska napoleońskie pod Jeną 
i Auerstaedt. ,

Rujnujące kraj rządy monarchii absolutystycznej zmusiły światlej- 
szych przedstawicieli klas rządzących do przeprowadzenia szeregu re
form, znanych w historii pod nazwą reform Steina i Hardenberga. Wpro
wadzono w 1807 r. uwłaszczenie chłopów, w 1808 r. samorząd miejski. 
W 1810 r. wprowadzono tzw. G ew erbefreiheit, czyli zniesiono przymus 
cechowy. Zaczął się powolny, gdyż siły wsteczne nie zrezygnowały 
z walki, rozwój liberalnej gospodarki kapitalistycznej.

Datą przełomową w rozwoju miasta Wrocławia było zburzenie forty
fikacji przez Francuzów w latach 1806— 1807. W ten sposób zaistniała 
możliwość rozwoju przestrzennego miasta, ścieśnionego dotychczas na 
obszarze 330 ha, tzw. Inneiestadt. Dalsze możliwości zarysowały się po 
reformach Steina-Hardenberga, kiedy to miasto zostało złączone z przed
mieściami, i konfiskacie w 1810 r. dóbr klasztornych, gdyż do tego czasu 
większość przedmieść należała do jurysdykcji duchownej. Łączenie się 
miasta z przedmieściami trwało kilka lat i ostatecznie formalnie do
konało się w 1816 r., kiedy zniesiono na terenie przedmieść tzw. Dori- 
geiichte, pozostałość okresu sądownictwa patrymonialnego.

W drugiej połowie XIX w. miasto znacznie powiększa swój obszar 
i potencjał gospodarczy. Odtąd obserwuje się stały, choć początkowo



stosunkowo wolny, wzrost ludności (por. kartogram 1). Wyraźnie wi
dać skok krzywej w drugiej połowie XIX w.

Najniższy procentowy przyrost ludności widzimy w okresie 1831— 
1840 (0,95% rocznie). Łączy się to m. in. z zachwianą wówczas gospo
darczą sytuacją Wrocławia. Najszybszy roczny wzrost procentowy wy
stępuje w okresie 1861— 1875 (3,52%) i 1871— 1880 (2,90%). Lata te łą
czyły się z pomyślnym rozwojem gospodarczym Niemiec, które wkra
czały w tzw. Gründerperiode. Wrocław wykazał w tym okresie także 
duży wzrost ilości zakładów przemysłowych. Pociągnęło to za sobą 
znaczny dopływ ludności do miasta. Drugorzędny był wpływ zwiększo
nego przyrostu naturalnego, który wiązał się z polepszeniem warun
ków sanitarnych, powodujących spadek śmiertelności.

Podobnie jak wiele innych miast, np. Berlin i Lipsk4, miasto Wro
cław wykazywało do XVIII w. włącznie, a także w niektórych dziesię
cioleciach XIX w. wyższy procent zgonów niż urodzeń. Tłumaczy się 
to przeważnie złymi, można powiedzieć fatalnymi, warunkami higie
nicznymi, niskim stanem wiedzy medycznej i niepomyślnym położe
niem materialnym klas pracujących. Szczególnie jaskrawo uwidacznia 
się to w ogromnej śmiertelności dzieci w wieku do 1 roku i od 1 do 
5 roku życia.

Przeciętny roczny przyrost naturalny miasta Wrocławia*

Lata Liczba
absolutna

Na 1000 
mieszkańców

1810-1820 ( - ) 70 ( - )  1,0
1821-1830 (+ ) 21 (+ ) 0,3
1831-1840 ( - ) 109 ( - )  1,3
1841-1850 ( - ) 45 ( - )  0,5
1851-1860 (+ ) 296 (+ ) 2,3
1861-1870 (+ ) 308 (+ ) 2,5
1871-1880 (+ ) 1770 (+ ) 7,4
1881-1890 (+ ) 1779 (+ ) 6,0
1891-1900 (+ ) 3354 (+ ) 8,6

* Dane w tej i następnych tab. odnoszą się do przeciętnej rocznej dla średniej 
ludności w danym dziesięcioleciu.

Jeszcze w latach trzydziestych i czterdziestych Wrocław wykazy
wał więc brak przyrostu naturalnego (kartogram 2). W następnych 
dziesięcioleciach XIX w. przyrost naturalny we Wrocławiu pozostawał

4 R. K u c z y ń s k i ,  Der Zug nach der Stadt, Stuttgart 1897, s. 252 i 255.



daleko za średnią dla Niemiec, wynoszącą od lat siedemdziesiątych prze
szło 12%o, oraz Prus, wynoszącą od lat siedemdziesiątych 13°/oo, a do
chodzącą w latach 1900 do 15,2%o. Zbliżał się natomiast do przyrostu 
naturalnego rejencji legnickiej, wynoszącym w tym okresie około 7%o. 
Zajmowała ona jedno z najgorszych miejsc w Niemczech, jeśli chodzi 
o naturalny ruch ludności. Także w stosunku do innych wielkich miast 
przyrost naturalny we Wrocławiu był niski5. Pod koniec XIX w. mimo 
względnego spadku liczby urodzin przyrost naturalny wzrasta do 8,6%o 
(przeciętna za lata 1891— 1900). Dzieje się to dzięki spadkowi śmiertel
ności wynoszącej 31,8%o w okresie 1876— 1880 na 25%o w okresie 1896— 
1900. Spadek ten należy przypisać głównie polepszeniu się warunków 
sanitarnych i materialnych w końcu XIX w., dzięki czemu obniżyła się 
śmiertelność wśród dzieci, które stanowiły znaczną część umierających.

Jeśli chodzi o stosunek płci, to rodziło się mniej więcej 51°/o chłop
ców, a 49% dziewcząt, natomiast śmiertelność była dużo wyższa wśród 
chłopców. Zjawisko to było i jest nadal powszechne w Europie.

Przeciętny roczny przyrost migracyjny ludności miasta Wrocławia

Liczba absolutna Na 1000 
imigracji [ mieszkańców

1810-1820 1100 14,7
1821-1830 800 10,0
1831-1840 925 10,8
1841- 1850 1439 13,3
1851-1880 2478 19,2
1861-1870 4249 24,7
1871-1880 5142 21,6
1881-18 0 4391 14,6
1891-1900 5205 13,8

Napływ ludności zarówno absolutnie, jak i stosunkowo wzrastał 
więc stale do końca lat sześćdziesiątych. Następnie, w latach siedem
dziesiątych, liczbowo wzrastał, by w latach osiemdziesiątych ulec za
hamowaniu. W ostatnim dziesięcioleciu znowu wzrósł, ale stosunkowo 
już nigdy nie osiągnął maksimum z lat 1861— 1870 (por. kartogram 3). 
Powodem słabszego napływu ludności do Wrocławia był omówiony 
już szybszy wzrost przemysłu na zachodzie Niemiec i na Górnym Ślą
sku oraz rozwój wielkiego Berlina i innych miast Brandenburgii, przyj
mujących dużą część nadwyżki urodzin prowincji śląskiej. Spis ludnoś
ci miasta Wrocławia z 1885 r. wykazał, że około 140 000 mieszkańców

5 „Statistisches Jahrbuch f. deutsche Städte", Bd. I, s. 50; Bd. V, s. 314.
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pochodzi spoza Wrocławia, głównie z prowincji śląskiej i niewielki 
procent z poznańskiej. Dane te szczegółowo będą omówione na innym 
miejscu, tu tylko podamy, że 70% imigrantów rekrutowało się z re- 
jencji wrocławskiej, 20%, z opolskiej, 8% z legnickiej. Najwięcej lud
ności napływowej dały powiaty: Trzebnica, Wrocław wieś, Oława, 
Oleśnica, Milicz, Środa Śląska. Najmniej powiaty łużyckie, oddające 
swój przyrost do uprzemysłowionej Saksonii. Więcej przybyło kobiet 
niż mężczyzn. Wielu przybyszów pochodziło z miast śląskich, które 
przechodziły okres upadku gospodarczego.

Reasumując: ludność Wrocławia w ciągu XIX w. wzrosła znacznie 
z 64 520 w 1800 r. do 422 732 w 1900, tj. około 7-krotnie. W rozwoju 
ludnościowym miasta Wrocławia w XIX w. wyraźnie zarysowuje się 
podział na dwa okresy. Okres r,A", do lat pięćdziesiątych, i okres ,,B", 
przypadający na drugą połowę XIX w. W okresie „A", jak z przyto
czonych materiałów wynika, mamy ujemne saldo przyrostu natural
nego i słabsze natężenie migracji ludności, natomiast w okresie ,,B" 
saldo przyrostu naturalnego jest dodatnie i wykazuje z wyjątkiem jed
nego dziesięciolecia stałą tendencję do wzrostu. Także przyrost mi
gracyjny jest dużo wyższy, a natężenie migracji gwałtownie do lat 
siedemdziesiątych wzrasta, by następnie pod koniec XIX w. w liczbach 
względnych zmaleć, a w liczbach bezwzględnych utrzymać się na zbli
żonym, a nawet nieco wyższym poziomie. W okresie ,,A" ludność 
wzrosła około 2-krotnie, gdy w okresie „B" wzrost ten był około 
3,5-krotny 6.

2. R o z w ó j  l u d n o ś c i o w y  w l a t á c h  1815— 1855

Dopiero po 1815 r. można mówić o stabilizacji stosunków politycz
nych i gospodarczych. Z tego względu objęto badaniem okres od 1815 r. 
Okres 1815— 1855 można by scharakteryzować jako z jednej strony 
polityczny nawrót do feudalnych stosunków ustrojowych, z drugiej 
zaś jako przestawienie się na nowy typ gospodarki, bowiem powstają 
wtedy pierwsze fabryki parowe7, rozluźnia się ustrój cechowy, po
wstaje nowa klasa społeczna — proletariat m iejskia. Dopiero rewolucja

6 Dane dla tablic w tym rozdziale wzięte z książki Breslau, Lage, Natur und 
Entwicklung, Breslau 1901, i uzupełnione danymi z innych źródeł statystycznych, omó
wionych na wstępie, głównie z M. Y s s e l s  t e i n a ,  Local-Statistik der Stadt Breslaur 
Breslau 1866.

7 J. Z i e k u r s c h ,  Das Ergebnis der friderizianischen Städteverwaltung und 
die Städteordnung Steins, Jena 1908, s. 198.

' 8 A. S c h n e e  r, über die Zustände der arbeitenden Klassen in Breslaur 
Breslau 1845, s. 21.



1848 r. zniosła resztki ustroju feudalnego na Śląsku i w ten sposób 
umożliwiła na wielką skalę rozwój przemysłu, co pociągnęło za sobą 
duży przyrost ludności w miastach, również we Wrocławiu. Poza tym 
rozwój w latach czterdziestych linii kolejowych, łączących ośrodki 
produkcji i konsumpcji, dający możliwość masowego przewozu pro
duktów po cenach względnie niskich, przyczynił się do przyśpieszenia 
tempa industrializacji i urbanizacji9.

Okres ten był w całości ciężki dla Wrocławia. Ginie resztka dawne
go rzemiosła produkującego na dalekie rynki zbytu. Zmniejsza się 
znacznie rola Wrocławia jako ośrodka handlu zagranicznego i tranzy
towego. Wrocław stanął przed koniecznością całkowitego przestawie
nia swej gospodarki handlowej i przemysłowej. Z eksportera i pośred
nika między Wschodem a Zachodem musiał przejść na produkcję prze
mysłową, zaspokajającą w pierwszym rzędzie potrzeby prowincji oraz 
zróść się z nią gospodarczo w jedną całość. Pierwsze tego próby wi
dzimy w latach trzydziestych i czterdziestych, kiedy powstają zaczątki 
wrocławskiego przemysłu metalowego, kolejowego10 11 oraz od połowy 
XIX w. przemysłu konfekcyjnego, zajmującego później 2 miejsce 
w Niemczech po berlińskim przemyśle konfekcyjnym u. Ale to są póź
niejsze dzieje: W okresie omawianym Wrocław jest miastem ubożeją
cego rzemiosła i podupadłego handlu. Potwierdzają to wyraźnie dane 
zebrane przez Grätzera, dotyczące wysokości podatków i liczby po
datników w poszczególnych grupach dochodów. Podatki komunalne 
miasta Wrocławia wykazują stałą tendencję spadkową w przeliczeniu 
na głowę mieszkańca12: 1820 r. — 1 Thlr. 2 Sgr. 10 Pfg.; 1833 r. — 
1 Thlr. 1 Sgr. 5 Pfg.; 1842 r. — 1 Thlr. 10 Pfg.; 1851 r. — 25 Sgr. 8 Pfg.

Spadek ten stanie się wyraźniejszy, gdy zapoznamy się *z ilością 
płacących podatki oraz udziałem grupy ludności o najniższej klasie 
dochodów, do 200 Thlr., i warstwy bogatego mieszczaństwa o klasie 
dochodu 1100 Thlr. Ilustruje to poniższa tabelka, zawierająca dane do
tyczące ilości podatników w najniższej grupie dochodów, do 200 Thlr. 
rocznie, bogatego mieszczaństwa, o dochodzie ponad 1100 Thlr. rocznie, 
w liczbach absolutnych i w stosunku do podatników ogółem w latach 
1820, 1833, 1842, 1851 13.

9 P. D r i s k e ,  Der Wirtschaftsorganizmus Gross-Breslau, Breslau 1936, s. 41.
10 Ibid., s. 52—53.
11 Ibid., s. 54.
12 J. G r ä t z  er,  Beiträge z. Bevölkerungs-, Armen-, Krankheits- u. Sterblichkeits 

Statistik der Stadt Breslau, Breslau 1854— 1857, s. 14.
13 Ibid., s. 5. Liczby względne obliczone przez autora na podstawie danych 

Grätzera w liczbach absolutnych.



Podatnicy według klas dochodów

Ogółem
Mający dochód do 

200 Thlr.
Mający dochód ponad 

1100 Thlr.

Rok w liczbach w liczbach
W  ° / 0

ogółu

w liczbach
W  %

ogółu
bezwzględ

nych
W  ° / o bezwzględ

nych
bezwzględ

nych

1820 11 490 100,0 6 748 58,7 836 7,3
1833 11 553 100,0 7 560 65,7 588 4,8
1842 12 487 100,0 8 102 67,0 556 4,4
1851 20 515 100,0 14 709 71,0 942 4,6

W okresie 1820— 1842 obserwujemy bardzo wolny wzrost podatni
ków. Przypominamy sobie, że również w tym okresie wzrost ludności 
był powolny, następnie wraz z szybszym wzrostem ludności, opierają
cym się na przyroście migracyjnym, wzrosła liczba płacących podatki, 
ale głównie w klasie drobnych podatników.

Udział grupy ludności w najniższej klasie dochodów w latach 1820— 
— 1851 wzrósł o około Vs tej grupy, gdy udział zamożnego mieszczań
stwa zmalał o niemal połowę. Z tych zestawień wynika, że Wrocław 
jeszcze nie wszedł w okres intensywnego rozwoju kapitalistycznego, 
a posiadał na skutek upadku handlu liczną warstwę zdeklasowanych 
rzemieślników i drobnych mieszczan. Według Schneera 14 w 1844 r. było 
we Wrocławiu 57 tys. zdolnych do pracy ludzi. Z nich około 20—25 tys. 
zalicza się do tzw. klas pracujących, tzn. służących, czeladników, ucz
niów, robotników fabrycznych, robotników dniówkowych. Wraz z rodzi
nami szacuje on tę grupę ludności na 50 tys., tzn. 50°/o ludności. Można 
przypuszczać, że w tej grupie mieściła się większość ludności napływo
wej. Ten proces pauperyzacji społeczeństwa Wrocławia odbił się na 
wzroście śmiertelności. Innym czynnikiem powodującym wysoką śmier
telność były złe warunki sanitarne i mieszkaniowe. Większość ludności 
mieszkała w obrębie dawnych murów w wielkim zagęszczeniu. Przy 
końcu omawianego okresu przeciętna gęstość zaludnienia na 1 ha mia
sta w obrębie dawnych murów wynosiła około 200 osób, tj. około 
20 tys. osób na 1 km2 powierzchni. Tego rzędu gęstość zaludnienia 
rzadko występuje w miastach. Jeśli chodzi o warunki sanitarne, to 
były fatalne. Na początku okresu przedstawia je  nam F. Andree w pra
cy pt. Breslau um 1800. Pisze on, że upadek gospodarczy miasta w tym 
czasie pociągnął za sobą dalsze konsekwencje w jego zagospodaro
waniu. Miasto było brudne. Na ulicach pełno błota, a przy najmniej

14 S c h n e e r, op. cif., s. 3



szym deszczu stawały się one wprost nie do przebycia15. Stosunki 
zdrowotne były bardzo złe. Brak było dobrej wody do picia, natomiast 
występował nadmiar wilgoci spowodowanej przez Oławkę, Odrę, fosy. 
Stłoczenie masy ludzkiej na przestrzeni około 330 ha, gdyż taki był 
obszar miasta16 zamknięty můrami prawie do lat dwudziestych, plus 
złe warunki mieszkaniowe musiały powodować wielką śmiertelność.

Mimo że w 1808 r. włączono przedmieścia do miasta i powiększono 
znacznie jego powierzchnię (do 2048 ha), to rzeczywiste gospodarcze 
zrośnięcie się przedmieść z miastem nastąpiło dopiero w latach trzy
dziestych 17 18. Jednak i potem osiedlała się tu przeważnie ludność biedna, 
pracująca w mieście10. Warunki je j bytowania były chyba jeszcze gor
sze niż ludności wewnątrz miasta. Mieszkała ona w pomieszczeniach 
przerobionych ze stajni, szop i innych budynków gospodarczyćh przez 
tzw. warzywników na mieszkania19. W wyniku dużego napływu lud
ności w latach 1840— 1846 nawet tego rodzaju mieszkań było brak20. 
Warunki zdrowotne pod koniec okresu nie uległy, zdaje się, żadnej 
poprawie; świadczą o tym epidemie cholery, które występowały m. in. 
w latach 1831, 1832, 1837. W latach 1848—1849 nasilenie epidemii było 
szczególnie duże, zmarło ponad 3 tys. osób21. Tak więc łącznie niska 
stopa życiowa, złe warunki sanitarne i nędza mieszkaniowa wpływały 
na wysoką śmiertelność ludności, szczególnie wśród dzieci, powodu
jąc w całym okresie ujemne saldo przyrostu naturalnego. Tylko na 
początku okresu, w latach 1820— 1830, miasto miało minimalny przyrost 
naturalny. Również były ograniczone możliwości imigracji. Tym należy 
tłumaczyć tak wolny wzrost ludności, nabierający dopiero szybszego 
tempa w latach 1841— 1846 oraz w latach pięćdziesiątych, zaczynają
cych nową, pomyślniejszą erę w rozwoju miasta. W 1822 r. liczba 
mieszkańców miasta wynosiła według Denzina 78 856 (bez wojska), 
w 1843 — 97 939, w 1855 — 121 345 mieszkańców. W okresie dwudzie
stolecia 1822— 1843 ludność wzrosła o 19 074 mieszkńńców, w okresie 
1843— 1855 o 23 406 mieszkańców, mimo iż w tym czasie były lata 
wielkiej śmiertelności (1847— 1849) wywołane epidemią cholery. Do
wodzi to, że przy końcu omawianego okresu Wrocław przezwyciężył 
bezwład gospodarczy i stał się punktem przyciągającym wyzwolonych 
przez rewolucję 1848 r. od ziemi chłopów.

15 F. A n d r e e ,  Breslau um 1800, Breslau 1921, s. 17.
18 F. E n d  e r  Wi t z ,  Das Werdegang u. Wachstum der Stadt Breslau (Beiträge z. 

Schl. Landeskunde, 1925).
17 H. W e n d t ,  Die Breslauer Eingemeindungen, Breslau 1912, s. 60.
18 Ibid., s. 66.
19 S c h n e e r, op. cit., s. 33.
20 Szczegółowo tym problemem zajął się ostatnio K o m a s z y ń s k i ,  op. cit.
21 J. G r ä t z e r ,  op. cit., tab. I.



Przeciętna urodzeń na 1000 mieszkańców22

Rok Wrocław Rejencja
wrocławska

Prusy

1822
1820-1822* 38,8 44,7 43,0

1832
1832-1834* 29,0 41,3 39,9

1835
1835-1837* 34,0 40,4 39,9

1838
1838-1840* 34,0 41,0 40,1

* Daty oznaczone gwiazdką odnoszą się do danych dla rejencji wrocławskiej 
i Prus.

Dla 1844 r. mamy dane o martwo urodzonych. Ponieważ, jeśli cho
dzi o rozwój ludności, był to rok przeciętny, przeto będą one nam mo
gły rzucić trochę światła na to zagadnienie. W 1844 r .22 23 przypadło 104 
martwo urodzonych na 2069 urodzeń żywych. W przeliczeniu otrzy
mamy, że około 5% ogółu urodzeń przypadało na martwo urodzonych. 
W porównaniu z latami 1813— 1822, kiedy ilość martwo urodzonych 
wynosiła 4,9%, stosunki pozostały prawie bez zmian24.

Stosunek urodzeń nieślubnych do ślubnych przeciętnie wyglądał 
jak 1 :5, tj. 20% ogółu urodzeń. Ekstremy wynosiły od 18,8% do 
25,1%. W Prusiech ilość dzieci nieślubnych wahała się w granicach 
15%. Dużo niższa była przeciętna w miastach zachodnich Niemiec; 
utrzymywała się ona w granicach 4,1 — 3 ,6% 25. Wskazywałoby to, iż 
ludność stała na zachodzie na wyższym stopniu kulturalnym i material
nym. W stosunku do lat 1813—1822 notujemy nieznaczny wzrost uro
dzeń nieślubnych, z 18,5% do 20%. Można przypuszczać, że to nega
tywne zjawisko przypisać należy pogarszającym się warunkom ma
terialnym warstw pracujących.

W okresie 1822— 1855 przeciętna roczńa śmiertelność wynosiła 
około 35%o. Najwyższą śmiertelność zanotowano w 1849 r., roku epi
demii cholery26. Śmiertelność wynosiła wtedy 69%o, w liczbach abso

22 Dane wzięte z: D e n z i n ,  Summarische Übersicht der Einwohner Zahl der Stadt 
Breslau aus den Jahren 1822—1855. G r ä t z e r ,  op. cif., tab. I; H. R o g m a n n ,  Die 
Bevölkerungsentwicklung in preussischen Osten in letzten hundert Jahren, Berlin 
Berlin 1937, s. 212—213, tab. 8.

23 S c h n e e r ,  op. cif., s. 3.
24 E. M. Ha h n ,  Nachweisung der in Breslau in den Zeitraum von 1813 bis 1822 

statt gefundenen Verhältnisse zwischen den Lebenden, Bestorbenen...
25 G r ä t z e r ,  op. cit., s. 3, przypisy.
26 G r ä t z e r ,  op. cit., tab. I.



lutnych około 7 tys. osób. Przeciętna śmiertelność w rejencji wrocław
skiej w tym okresie wahała się w granicach 31%o, Prus około 29%of 
Niemiec 28,3%o27. Wrocławska średnia przewyższała je około 5 — 6%o 
i była wyższa niż przeciętna wrocławska urodzin. Tę wysoką śmiertel
ność powodowała głównie wielka śmiertelność dzieci. Np. w r. 1851— 
— 1852 przeszło 25%> zmarłych stanowiły dzieci do 1 roku, a 13— 14% 
do 6 roku życia, czyli łącznie zgony dzieci do 6 roku życia stanowiły 
39%. W liczbach absolutnych na 4332 zgony 1732 przypadało na dzieci 
w wieku 0—6 la t28. W ogóle wysoka śmiertelność dzieci była „przywi
lejem" Śląska. W 1830 r. 51% ogółu zgonów prowincji śląskiej przy
pada na dzieci w wieku 0—3 lat; w cyfrach absolutnych na 75 178 
zgonów 39 554 przypada na tę grupę wieku 29. Przytoczone przeze mnie 
wskaźniki świadczą, że śmiertelność we Wrocławiu była nawet na ów
czesne stosunki wysoka. Toteż odzywały się zewsząd głosy twierdzące, 
że Wrocław ma niezdrowe warunki klimatyczne i dlatego ma tak wyso
ką śmiertelność. W obronie „honoru" miasta stanął znany lekarz 
J. Grätzer, który w pracy opartej na materiałach statystycznych dostar
czonych mu przez magistrat, wykazał, iż przyczyna wysokiej śmiertel
ności tkwi gdzie indziej, mianowicie w nędzy ludności. Otóż około 22% 
zgonów miało miejsce w publicznych szpitalach przeznaczonych dla 
najbiedniejszych, dostających tu za darmo opiekę lekarską, lekarstwo 
i utrzymanie. Dalsze 20% — to zgony w domach dla biednych chorych, 
którzy otrzymywali w nich lekarstwo i pomoc lekarską za darmo, 
a ponosili tylko koszty utrzymania. W ten sposób 44% umierających, 
nie licząc nawet tych, którzy umierali w mieszkaniach własnych, re
krutowało się z warstw najuboższych30. Potwierdza to tezę, że przy
czyną wzrostu śmiertelności we Wrocławiu w omawianym okresie 
była nędza oraz stały wówczas proces ubożenia ludności Wrocławia. 
Również ciężkie warunki sanitarne i mieszkaniowe odgrywały dużą 
rolę w kształtowaniu się śmiertelności. Podkreśla ich Wpływ dr Grätzer, 
szczególnie wpływ złych warunków mieszkaniowych na śmiertelność 
wśród dzieci.

Okres 1815— 1855 traktowany jako całość przyrostu naturalnego nie 
posiadał. Jeżeli jednak rozbijemy go na podokresy, to otrzymamy obraz 
następujący 31 * :

27 R o g m a n n ,  op. cit., s. 218, tab. 10.
28 G r ä t z e r ,  op. cit., s. 29.
29 J. S e h ö n, über die neusten Bevölkerung-Verhältnisse Schiet,iens (Prov. Bl.r 

Bd. 94, s. 33).
30 G r ä t z e r ,  op. cit., s. 4.
31 Tabelą sporządziłem na podstawie: Breslau, Lage, Natur...; G r ä t z e r ,  op. cit.;

Ha h n ,  op. cit.-, Y s s e l  s t e i n ,  op. cit.



Przyrost naturalny ludności

Lata
Przeciętny roczny przyrost naturalny

na 1000 ludności
w liczbach 

absolutnych

1816-1820 0,7 50
1821-1830 0,3 21
1831-1840 1,3 109
1841-1850 0,5 55
1851-1855 1,0 15

W okresie 1815— 1830 obserwujemy nieznaczny przyrost naturalny, 
później jednak gorsze warunki materialne i epidemie powodują zanik 
nadwyżki urodzeń. W okresie 1822— 1855 zmarło ponad 2 tys. osób wię
cej, niż się urodziło.

W żadnym ze źródeł ani opracowań nie znalazłem pełnych danych 
dla tego okresu dotyczących liczby małżeństw. Musimy więc ograniczyć 
się do danych szacunkowych.

Ludność w związkach małżeńskich we Wrocławiu 32

Rok Ludność
ogółem

Ludność 
w związkach 
małżeńskich

Na 1000 
osób ludności 

ogółem

Na 1000 osób 
od lat 14

1822 78 855 25 424 322 477
1855 121 345 34 560 285 385

W okresie 1822— 1855 widzimy duży spadek osób żyjących w stanie 
małżeńskim zarówno w stosunku do ogółu ludności, jak i do osób 
w wieku ponad 14 lat.

Przypuszczenie moje o zmniejszeniu się przeciętnej zawieranych mał
żeństw potwierdzają dane dla prowincji śląskiej za okres 1828— 1830. 
Przeciętna wynosi 6,02%o lub na 160 mieszkańców jedno małżeństwo. 
Współczesne dane dla krajów zachodniej Europy wahają się w gra
nicach 10%o33. Można przyjąć, że zmniejszenie się liczby zawieranych 
małżeństw w tym okresie, które przyczyniło się pośrednio do obniżenia 
przyrostu naturalnego, wynikało również ze zubożenia ludności. Choć 
Wrocław nie miał nadwyżki urodzeń, liczbowo ludność wzrosła z 78 865 
w 1822 r. na 121 345 w r. 1855 (stan ludności bez garnizonu). Wzrost 
liczbowy wynosił 42 480 osób. Ponieważ niedobór przyrostu natural-

33 G r ä t z e r, op. cit., tab. I i II, s. 3; „Breslauer Statistik" (dalej „Br. Stat."), 
S. IX, s. 8—9.

33 S c h ö n ,  op. cit., s. 35.



nego wynosił około 2,5 tys. osób, to wynikałoby, że do miasta przybyło 
łącznie 45 tys. osób, z tego 48,8% mężczyzn i 51,2% kobiet34. Przypływ 
był nierównomierny, zależny od koniunktury gospodarczej. Największy 
notuje się w latach 1851—1852. W latach tych przybyło około 10 tys. 
osób. W dziesięcioleciach 1821— 1830 i 1831— 1840 występował stosun
kowo niski dopływ ludności35. Wielkość rocznego przyrostu migracyj
nego w poszczególnych dziesięcioleciach i jego natężenie w stosunku 
do średniej ludności ilustruje poniższa tabelka. Porównawczo podano 
także dane dla lat 1851— 1852.

Przeciętny roczny przyrost migracyjny

Lata W liczbach 
absolutnych

Na 1000 
mieszkańców

1810-1820 około 1100 około 14,7
1821-1830 800 10,0
1831-1840 925 10,8
1841-1850 1439 13,3
1851-1852 4450 40,1

Statystyka migracji ludności miasta Wrocławia z tego okresu nie 
podaje, z jakich terenów przybywała ludność do Wrocławia. Przez ana
logię z okresem późniejszym należy przypuszczać, że ludność ta rekru
towała się w przeważającej części z terenów prowincji śląskiej. W zwią
zku z dużym napływem ludności składającej się w większości z osób 
dorosłych oraz niższej stopy rodności od przeciętnej państwowej spo
łeczeństwo miasta Wrocławia charakteryzowało się dużym udziałem 
ludności w wieku 14—60 lat. Uderza mały udziały grupy dziecięcej, 
w wieku 0— 14 lat, a także stosunkowo niewielka liczba ludności starszej, 
w wieku powyżej 60 lat. To ostatnie wskazywałoby na dużą wymieral- 
ność w wieku produkcyjnym. Poniższa tabelka ilustruje strukturę wieku 
ludności miasta Wrocławia w latach 1822— 1855 36 (dane w %).

Wiek ludności

Rok 0 - 1 4 1 5 -6 0 60 i więcej Ogółem

1822 26,2 68,0 5,7 100
1846 24,6 69,4 6,0 100
1855 26,1 68,3 5,6 100

34 Y s s e l s t e i n ,  op. cit., s. 25 nn.
35 Ze względu na możliwości błędów w statystyce migracyjnej dane te należy 

traktować orientacyjnie.
36 Y s s e l s t e i n ,  op. cit., s. 22—23.



Dane dotyczące struktury płci mamy dla lat 1822 i 1852 37. Przedsta
wiają się one następująco:

Struktura płci

Rok
Ludność ogółem Mężczyźni Kobiety

w 1000 W  ° / o w 1000 w °/0 w 1000 W  ° / 0

1822 78,9 100 37,4 47,3 41,5 52,7
1852 116,2 100 54,5 48,6 61,7 53,3

Jak widać, w latach 1822— 1852 procentowy udział kobiet w sumie 
ludności wzrósł o dalsze 0,5°/o i kobiety stanowiły przeważającą część 
ludności miasta. Było to w głównej mierze wynikiem podkreślonego wy
żej większego udziału kobiet wśród ludności napływowej.

3. R o z w ó j . l u d n o ś c i o w y  w d r u g i e j  p o ł o w i e  XIX w.

W 1858 r. ludność miasta Wrocławia liczyła około 135 tys. osób 
(łącznie z garnizonem), w r. 1867 wzrosła do 186 343. W roku następnym 
Wrocław rozszerza znacznie swe terytorium, wcielając szereg miejsco
wości podmiejskich. Były to położone na południowych peryferiach mia
sta wioski tzw. warzywników — Gabiz, Hoeichen, Neudoit, Lehmgruben, 
Huben — dzisiejsze okolice placu Powstańców Śląskich i tereny położo
ne dokoła gmachu Dyrekcji Okręgowej PKP. Na północnym wschodzie 
Fischerau, dziś dzielnica położona w okolicach placu Grunwaldzkiego. 
Na wschodzie włączono tereny parkowe, tzw. Altscheitnig, dzisiejszy 
park Szczytnicki i tereny wystawowe. Obszar miasta wzrósł w przybli
żeniu o 1000 ha, ludność o 14 tys. Do r. 1882 ludność powiększa się do 
284 013 mieszkańców. Powstają nowe dzielnice mieszkalne. Miasto zo
staje połączone z przedmieściami leżącymi na prawym brzegu Odry 
nowymi mostami. W 1875 r. oddano do użytku mosty łączące dworzec 
Nadodrze bezpośrednio z Rynkiem. Są to dzisiejsze mosty: Bolesława 
Chrobrego, u wylotu ulicy Odrzańskiej, oraz most Lessinga, obecny 
uszkodzony most Wojewódzki38. Te stosunkowo późne połączenia przed
mieść z miastem i brak nadzoru budowlanego doprowadziły do powstania 
w okolicach dzisiejszego placu Grunwaldzkiego najbrzydszej dzielnicy 
wrocławskiej39, dziś w dużej części zniszczonej przez wojnę 1939 - 1945 r.

Rozwój miasta w kierunku południowym nie miał do 1868 r., a rów
nież i później, szerokich możności rozwojowych, bo tamowała je linia

37 J. Kni e ,  Beschreibung von Brelslau, Breslau 1825, s. 236; G r ä t z e r, op. 
cit., tab. II.

3B A. S c h u l t e ,  Die räumliche Entwicklung Breslaus, s. 72.
39 Ibid., s. 71.



kolejowa łącząca dworzec Swiebodzki z dworcem Górnośląskim (dziś 
Główny)40. Dopiero po zbudowaniu linii kolejowej na nasypie i prze
rzuceniu mostów kolejowych ponad ulicami miasto rozbudowało się 
i w tym kierunku. Powstała dzielnica Krzyki. Była to miejscowość wil
lowa, zamieszkiwana przez najbogatszych mieszkańców Wrocławia. 
Wcielona w 1897 r. do miasta po zażartym oporze wyżej wymienionych, 
którzy mieszkając poza miastem nie płacili podatków miejskich41. Na 
rozwój miasta w kierunku zachodnim wpływał ciężki przemysł, przeno
szący się w pobliże linii kolejowych i stacji przetokowej Muchobór, 
doprowadzający w późniejszym okresie do inkorporacji nowych dzielnic.

W kierunku północno-zachodnim rozrost miasta został spowodowany 
budową rzeźni miejskiej w latach 1894— 1895 i nowego portu miejskiego. 
Rezultatem było wcielenie do obszaru miejskiego w latach 1894—1897 
Popowic. Tereny miejskie powiększyły«się o 486 ha, a ludność o 5086 
mieszkańców. Po tych wszystkich zmianach terytorialnych przy końcu 
XIX w. obszar miasta wynosił 3593 ha, a ludność w r. 1897 osiągnęła 
liczbę 382 846 mieszkańców 42.

Porównując ten stan z r. 1800, otrzymamy w przybliżeniu 10-krotne 
zwiększenie się obszaru miejskiego. Ludność wzrosła w tym okresie 
mniej więcej 7-krotnie.

Mimo poważnego wzrostu absolutnej liczby ludności Wrocław pod 
koniec XIX w. ma znacznie wolniejsze tempo rozwoju niż w pierwszej 
ćwierci drugiej połowy XIX w. Złożyły się na to następujące przyczyny: 
szybsze tempo rozwoju przemysłu w centralnych i zachodnich prowin
cjach Niemiec. Do r. 1880 Wrocław zajmował 3 miejsce wśród miast 
niemieckich zarówno co do ilości mieszkańców, jak i tempa przyrostu 
ludności. Więcej mieszkańców niż Wrocław liczyły Berlin i Hamburg, 
szybszy wzrost ludności miały w tym okresie tylko Berlin i Lipsk. Dane 
odnoszą się do lat 1840— 1880 43. Zepchnięcie Wrocławja na dalsze miej
sce w latach następnych spowodowało odpływ ludności z terenów wscho- 
dnioniemieckich bezpośrednio na zachód. Przyczyną drugą, uzależnioną 
zasadniczo od pierwszej, był fakt braku gęsto zaludnionych podmiejskich 
osad przemysłowych, które w miarę rozrastania się miasta mogłyby być 
wcielone do jego obszaru (kartogram 4). Wrocław w 1910 r. spadł 
na 7 miejsce wśród wielkich miast niemieckich, jak Berlin, Hamburg, 
Monachium, Lipsk, Drezno, Kolonia. Dla lepszego zobrazowania tego 
problemu należy zapoznać się ze strukturą zawodową ludności Wrocła
wia w tym okresie i najbardziej ogólnymi danymi mówiącymi o stan-

40 E n d e r w i t z ,  op. cit., s. 15.
41 Ibid., s. 17.
42M a l e c z y ń s k i ,  M o r e l o w s k i ,  P t a s z y c k a ,  op. cit., s. 129 nn.
43 „Br. Stat."', S. IX, s. 110.
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dardzie życiowym mieszkańców miasta. Wrocław miał raczej słabo 
rozwinięty przemysł i stosunkowo niewiele dużych zakładów pracy. 
Gdy w ostatniej ćwierci XIX w. zaczęły masowo w Niemczech powsta
wać wielkie kombinaty przemysłowe zatrudniające setki, a nieraz ty
siące pracowników, to we Wrocławiu tego typu zakładów było niewiele. 
Zrozumiałą więc konsekwencją takiego układu gospodarczego miasta 
było zwolnienie tempa przyrostu migracyjnego. Także przeciętne moż
liwości zarobków i raczej złe warunki mieszkaniowe nie stwarzały 
dodatkowych bodźców dla ludności migrującej, mogącej w innych wiel
kich miastach otrzymać łatwiej pracę i lepsze warunki bytowe. Należy 
się zastrzec, że przytoczone poniżej dane ze względu na niekompletność 
źródeł mają charakter orientacyjny.

W 1846 r. w przemyśle i rzemiośle, tzn. głównie w rzemiośle, pra
cowało 16 177 osób44, co stanowiło 15,l°/omieszkańców, z tego robotni
ków fabrycznych było tylko 2500 osób 45, tj. 2,3°/o ludności miasta. Kup
ców i handlujących było około 3500—3700 (3,3% ludności), liczba cze
ladników i uczniów dochodziła do 6500 osób (6%), służba domowa — 
8000 osób (7,5% ludności). Wymieniono najbardziej charakterystyczne 
dane, pozwalające się zorientować w składzie społecznym ówczesnego 
Wrocławia. Widzimy, że rzemiosło ma w tym okresie zupełną przewagę 
wśród ludności wrocławskiej. Klasa robotnicza, licząca zaledwie od 2 do 
3% ludności, dopiero zaczyna się wyodrębniać spośród masy sproleta- 
ryzowanych czeladników, drobnych rzemieślników i napływowej lud
ności. Zasadniczo Wrocław do-końca XIX w. nie będzie miał przewagi 
ludności zatrudnionej bezpośrednio w przemyśle. Utrzyma się na wielką 
skalę przemysł chałupniczy i drobne rzemiosło oraz handel. Ilustracją 
tego może być fakt, że w 1861 r. stosunek robotników fabrycznych, tzn. 
pracujących w zakładach zatrudniających powyżej 50 osób, nie uległ 
w porównaniu z latami 1845— 1846 niemal żadnej zrpianie. W tym roku 
liczono 4536 robotnków, tj. 2,5% ludności46. Tymczasem ilość zatrud
nionych w warsztatach rzemieślniczych (majstrów, czeladników i po
mocników) wynosiła około 18,8 tys. osób, tj. około 14% ludności47. 
Najlepiej obrazuje nam to tabelka przedstawiająca wzrost ilości zakła
dów przemysłowych i ilość osób w nich zatrudnionych w latach 1861— 
187548.

Tabelka ilustruje fakt, że ilość zakładów przemysłowych wzrosła, 
natomiast przeciętna zatrudnionych na 1 warsztat zmalała. Potwierdzają

44 Y s s e l s t e i n ,  op. cit., s. 50—72.
45 S c h n e e r ,  op. cit., s. 21.
48 Y s s e l s t e i n ,  op. cit., ls. 72—74.
47 Ibid., s. 77.
48 „Br. Stat.", S. IV, s. 331.



Zakłady przemysłowe i ilość zatrudnionych

Rok Zakłady Zatrud- Na 1000 mieszkańców Na 1 zakład
przemysłowe nieni zakładów zatrudnionych zatrudnionych

1861 8 908 31 957 61,19 219,50 3,59
1875 17 677 48 612 73,95 203,73 2,75

Różnica 8768 (99°/o) 16695 (50,2°/0) 12,76 ( - )  15,77 ( - )  0,74

ten fakt dane z 1878 r., wykazujące na 21 031 zakładów przemysłowych 
20 053, tj. 95,35°/o tzw. małych zakładów, zatrudniających do 5 pra
cowników49. Rozbijając zatrudnionych na pracujących w małych zakła
dach i dużych, tzn. zatrudniających powyżej 5 osób, otrzymamy inny 
obraz: 27 665 (51,94%) przypadało na zakłady małe, 25 596 (48%) na 
zakłady „duże". Znaczy to, że we Wrocławiu także istniały już początki 
dużego przemysłu, np. słynne w XX w. zakłady budowy wagonów 
kolejowych (dzisiejszy PA-FA-WAG) liczyły w 1877 r. 401 pracowni
ków 50. Jednak zakładów tego typu było niewiele. Wśród wielkich miast 
niemieckich najwyższy stosunek „dużych" zakładów do małych miał 
Lipsk51, który wykazuje w końcu .XIX w. niemal najszybszy przyrost 
ludności. Dla lat późniejszych mamy zestawienie przedstawiające w pro
milach udział poszczególnych działów gospodarki wśród grupy zawodo- 
wo-czynnych 52.

Stan zatrudnionych

Na 1000 zawodowo czynnych było zatrudnionych 
w poszczególnych działach gospodarki w latach

Wyszczególnienie 1871 1882 1895

męż- ko- łącz- męż- ko- łącz- męż- ko- łącz-
czyzn biet nie czyzn biet nie czyzn biet nieN

Rolnictwo 15 9 14 11 14 12 11 11 11
Rzemiosło i przemysł 429 521 455 452 470 458 512 456 494
Handel i komunikacja 
Służba domowa i doryw-

261 100 215 254 126 216 254 151 220

cze prace
Służba publiczna i wolne

94 101 96 85 120 95 20 80 39

zawody 152 58 125 122 48 100 . 119 57 99
Bez określonego zawodu 49 211 95 76 222 119 84 245 137

48 Ibid., s. 321.
50 D r i s k e ,  op. cit., s. 53.
51 „Br. Stat.”, S. IV, s. 321.
52 „Br. Stat.", Bd. XVIII, s. 25.



Jak widzimy, pierwszą pozycję zajmowały przemysł i rzemiosło, 
grupa ta wzrosła z 45,5% na 49,4%. Na drugim miejscu znajdowały się 
komunikacja i handel, liczące w 1871 r. 21,5%, a w 1895 r. 22% ludności 
pracującej. Te dwie grupy miały największy wpływ na rozwój miasta, 
żadna jednak nie miała stanowczej przewagi. Gdybyśmy te grupy roz
bili na podgrupy i uszeregowali według procentu ludności w nich za
trudnionej, wysuną się na czoło następujące działy: handel— 13,9% 
czynnych zawodowo, przemysł konfekcyjny — 13,8%, przemysł budowla
ny — 9,3%, obróbka metali — 6,3%, przemysł spożywczy — 5,3% itd.

Ten brak skoncentrowania się we Wrocławiu jakiejś gałęzi przemysłu, 
która nadałaby mu zywsze tempo rozwoju gospodarczego, przejawił 
się najlepiej w fakcie, że Wrocław zajmował 20 miejsce wśród dużych 
miast niemieckich, gdy chodzi o ilość zatrudnionych w przemyśle, za 
Barmen, Bochum, Elberfeld, Essen itd. Na 11 miejscu według ilości za
trudnionych w handlu i komunikacji, za Hamburgiem, Bremą, Altoną, 
Szczecinem itd.53 W jednym wypadku stał Wrocław na 1 miejscu 
w Niemczech, mianowicie w zatrudnieniu kobiet. We Wrocławiu ko
biety stanowiły 36,33% zawodowo czynnych. Spowodowane to było 
w pierwszym rzędzie wysoką liczbą kobiet zatrudnionych we wrocław
skim przemyśle konfekcyjnym, opierającym się w 42,8% na chałup
nictwie 54, stale wzrastającym ilościowo. Na zakończenie chciałbym 
tylko wskazać na pewne punkty dotyczące dochodów ludności miasta 
Wrocławia. Ysselstein w cytowanej przeze mnie pracy 55 podaje roczny 
koszt utrzymania rodziny, obliczając go na 200 Thlr. =  600 M. Następ
nie zaś stwierdza, że przeszło 50% płacących podatki według danych 
urzędu skarbowego miało dochód od 100 do 150 Thlr. Dla lat osiemdzie
siątych w „Breslauer Statistik” znajdujemy ciekawe zestawienie, według 
którego 25% mieszkańców ma dochód roczny do 350 M., a dalsze 25% 
do 500 M .56

Zastrzegając się, że ilość płacących podatki jest wyższa niż liczba 
rodzin, można stwierdzić, że bardzo poważny procent ludności Wrocła
wia musiał egzystować poniżej minimalnego standartu. Dodajmy do tego, 
że zdecydowana większość rodzin korzystała z mieszkań składających 
się jedynie z 1 lub 2 izb ogrzewanych, a nieraz nawet nie posiadających 
1 izby ogrzewanej, tzn. nie posiadających pieca. Tego typu małych 
mieszkań było we Wrocławiu w latach osiemdziesiątych XIX w. ponad 
% ogółu mieszkań 57. Mieszkań najmniejszych, tzn. nie mających żadnej

53 Ibid., s. 23.
54 Ibid., s. 33.
55 Y s s e l s t e i n ,  op. cił., s. 297.
56 „Br. Stat.", S. VIII, s. 277.
57 „Br.Stat.",S. XI, s. II, 106.



lub tylko 1 izbę ogrzewaną, było jeszcze w 1895 r. ponad 50%> ogółu 
mieszkań wrocławskich58. Oprócz wielkości także wyposażenie wię
kszości mieszkań budziło duże zastrzeżenia. W 1895 r. tylko około 3/5 
mieszkań miało kuchnie, około % mieszkań posiadało doprowadzoną 
instalację wodociągową do mieszkania, a ustępy były tylko w około 
1/4 mieszkań. Zaledwie w 5% mieszkań były łazienki59 60. Gwoli ścisłości 
należy zaznaczyć, że przyłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyj
nej .były niemal wszystkie budynki mieszkalne we Wrocławiu8®. Mimo 
niskiej jakości mieszkań komorne stanowiło poważne obciążenie bu
dżetu rodzinnego, wynosząc przeciętnie około 20°/o dochodu, a w grupie 
dochodu do 600 M. nawet około 30% 61. Przeciętne zagęszczenie mieszkań 
wynosiło około 4,2 osoby na mieszkanie, a na 1 pokój ogrzewany wypa
dało około 2,41 osoby w 1880 r. W 1895 r. w wyniku dużego ruchu bu
dowlanego w latach 1880— 1895 zagęszczenie na 1 pokój ogrzewany 
spadło do 2,1362. Ciężkie warunki mieszkaniowe, choć w stosunku do 
poprzedniego okresu uległy znacznej poprawie, łącznie z niskim stan- 
dartem życiowym wpływały m. in. na utrzymywanie się znacznej śmier
telności we Wrocławiu, szczególnie wśród dzieci.

Wrocław po Berlinie miał stosunkowo największą ilość wielkich bu
dynków czynszowych, tzw. M ietkaserne, przeznaczonych dla ubogiej lud
ności63. Mieszkania w tego rodzaju budynkach pozbawione odpowied
niego naświetlenia i wentylacji oraz urządzeń sanitarnych wpływały 
bez wątpienia na większą śmiertelność ludności.

Należy wreszcie zwócić uwagę, że między poszczególnymi dzielni
cami miasta występowało znaczne zróżnicowanie w jakości mieszkań 
ze względu na skład socjalny ludności. Dzielnice proletariackie, jak 
przedmieście Odrzańskie, Mikołajskie, Na Piasku, częściowo Stare Miasto 
i przedmieście Oławskie, miały znacznie gorsze zasoby mieszkaniowe. 
Dzielnice zamieszkane przez ludność zamożniejszą, szczególnie przed
mieście Świdnickie, Północne, a także Południowe, miały mieszkania 
znacznie lepsze i odpowiednio droższe. Wpływało to także na śmier
telność, o czym będzie jeszcze mowa w części szczegółowej.

Jeszcze jedna rzecz jest godna zanotowania, mianowicie ciekawe zja
wisko przesuwania się ludności wewnątrz miasta w poszczególnych dziel
nicach. Zagadnienie to badał szczegółowo E. Müller 64, który na podstawie

58 „Br. Stat.", Bd. XVIII, s. II, 27.
59 Ibid., s. 30—33.
60 „Statistisches Jahrbuch f. deutsche Städte", Bd. I, Breslau 1890, s. 57, 61, 62.
61 „Br. Stat.“, S. IX, s. 86—87.
62 „Br. Stat.", Bd. XVIII, s. II, 26.
63 „Statistisches Jahrbuch f. deutsche Städte", Bd. I, s. 57.
64 E. M ü l l e r ,  Die Altstadt von Breslau, Breslau 1931.



obserwacji zaludnienia poszczególnych dzielnic doszedł do wniosku, że 
we Wrocławiu, naturalnie w dużo mniejszym zakresie, podobnie jak 
w Londynie i New Yorku powstało City. Rozumie on pod tym okreś
leniem wyodrębnioną dzielnicę miejską, w której skupia się całe życie 
gospodarcze. Dzielnica taka traci charakter mieszkalny całkowicie (Lon
dyn) lub częściowo. We Wrocławiu zaszło to drugie zjawisko. Obejmo
wało ono teren tzw. Innerestadt, tzn. Starego Miasta, zamykającego 
swe granice linią murów miejskich z 1808 r. Tu skupiło się życie gospo
darcze, zaczęto burzyć stare domy mieszkalne, budując na ich miejsce 
nowe budynki o przeznaczeniu handlowym lub przemysłowym. Prze
kształcono część lokali mieszkalnych na pomieszczenia o przeznaczeniu 
gospodarczym. Ludność zaczęła opuszczać Stare Miasto, przenosząc się 
do nowych domów powstających na przedmieściach. Schematycznie po
kazuje to nam tabelka za lata 1770— 1880— 1900 65.

Liczba mieszkańców w poszczególnych częściach i mieście Wrocławiu

Rok Stare
Miasto

Przedmieście 
na prawym 

brzegu Odry

Przedmieście 
na lewym 

brzegu Odry

Miasto
Wrocław

ogółem

1770 41 905 9 922 5 988 57 815
1880 64 034 68 480 134 863 267 377
1900 53 798 137 608 231 326 422 732

Wzrost w okresie 
1770—1900, przyjmu
jąc stan w 1770=100 128 1 389 3 855 731

Jak widać, zaludnienie Starego Miasta rozwijało się wolno, a nawet 
malało, natomiast wzrastało zaludnienie przedmieść, głównie przedmieść 
położonych na lewym brzegu Odry. Możemy powiedzieć, że od połowy 
XIX w. punkt ciężkości rozwoju miasta przesunął się zdecydowanie 
z północy na południe i zachód. Wynikiem tego były wcielenia z 1868 r. 
i końca XIX w., obejmujące tereny już wcześniej objęte zabudową 
miejską i przemysłową.

Omawiany okres charakteryzuje się stałym wzrostem przyrostu na
turalnego z wyjątkiem dziesięciolecia 1880— 1890 zarówno w skali całej 
Rzeszy Niemieckiej czy państwa pruskiego, jak rejencji wrocławskiej 
czy we Wrocławiu (kartogram 5). Podobne zjawisko występuje zresz
tą w większości miast niemieckich. Dopiero w tym okresie jako całości 
obserwujemy dodatnie saldo przyrostu naturalnego w mieście Wrocła
wiu. Jednak przyrost ten był stosunkowo dużo niższy od odpowiednich

65 Breslau. Lage, Natur..., s. 109; M ü l l e r ,  op. cit.
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przeciętnych dla wymienionych powyżej jednostek, co miało swe źródło 
w nadal wyższej przeciętnej śmiertelności ludności miasta Wrocławia. 
Stopa umieralności w drugiej połowie XIX w. wykazuje stale tendencję 
spadkową, ponieważ następowało stopniowe polepszanie się warunków 
sanitarnych miasta.

W r. 1866 zasypano Oławkę płynącą w obrębie miasta, słynną z tego, 
że była zbiorowiskiem wszelkich brudów wrocławskich. W 1871 r. mia
sto otrzymało filtry. Od tej pory woda do picia była pozbawiona szeregu 
zarazków, co odgrywało szczególnie wielką rolę w lecie, kiedy to woda 
staje się roznosicielem zarazków, np. cholery, tyfusu brzusznego, dyzen- 
terii itp. Praktycznie po r. 1871 epidemie cholery przestały występować 
we Wrocławiu. W 1881 r. założono kanalizację spłukiwaną wodą, tzw. 
Schwemmkanalisation ; myślę, że o doniosłości tej inwestycji nie po
trzeba się wiele rozwodzć. Przecież wielkie skupisko ludzi bez tego 
typu urządzeń higienicznych musi być siedliskiem wszelkich chorób. 
Również w tym roku powstał miejski urząd kontroli chemicznej pro
duktów spożywczych. W 1884 r. wprowadzono przymusowe ubezpiecze
nia od choroby, zapewniające ludziom pracy opiekę lekarską. W 1892 r. 
wychodzi nowa instrukcja budowlana określająca, jakim warunkom musi 
odpowiadać nowe mieszkanie66.

Te wszystkie czynniki plus okres ożywienia gospodarczego lat sie
demdziesiątych spowodowały, że miasto Wrocław miało w stosunku do 
uprzedniego okresu duży przyrost naturalny z wyjątkiem lat epidemii: 
1856, 1866 (największa epidemia cholery), 1871 (epidemia ospy), mają
cych deficyt przyrostu naturalnego. Nim przejdę do szczegółowego oma
wiania urodzeń, podam tabelkę wprowadzającą w zagadnienie67.

Przeciętna roczna urodzeń na 1000 mieszkańców

Lata Miasto
Wrocław

Rejencja
wrocławska

Prusy Rzesza

1865 39,1 41,1 40,4 1 39,1*
1867 34,2 — — —

1871—1875 40,7 43,0 41,4 41,4
1876—1880 42,5 41,5 40,9 40,8
1881—1885 38,4 39,3 38,9 38,5
1886—1890 37,1 39,3 38,7 37,9
1891—1895 36,5 39,1 38,3 37,6
1896—1900 35,6 38,9 37,7 37,2

* Dane dla Rzeszy za lata 1866—1870.

66 Ibid., s. 119.
07 Opieram się na ,,Br. Stat.", S. VI, s. 127; ,,Br. Stat.", S. I, H. I, s. 131; 

Breslau. Lage, Natur..., s. 118; R o g m a n n, op. cit., s. 212—213, tabela 8,



Przeciętna niekompletna, bo nie obejmująca lat 1855— 1864, wynosi 
dla Wrocławia 38,l°/oo. W porównaniu z okresem 1822— 1855 wzrosła
0 około 4%o. Porównując przeciętne wrocławskie z przeciętnymi re- 
jencji wrocławskiej, Prus i Niemiec, widzimy, że miasto zostało w tyle 
z wyjątkiem lat 1876— 1880, odznaczających się nadzwyczajnie, jak na 
stosunki wrocławskie, wysoką liczbą urodzeń. Od lat osiemdziesiątych 
obserwujemy stały spadek urodzeń. Fakt ten nie był właściwością spe
cyficznie wrocławską, lecz obejmował całą Europę zachodnią i środkową. 
Przeciętna martwo urodzonych wynosiła w latach 1871— 1900 około 4% 
urodzeń. Urodzenia nieślubne w poprzednim okresie wynosiły mniej 
więcej 20°/o urodzeń. W okresie omawianym przeciętna spadła do 16,4%. 
Nadwyżka urodzeń chłopców nie wykazuje specjalnych różnic, ma ona 
charakter stały dla całego XIX w. Aby wyczerpać zagadnienie, porów
nam dane wrocławskie za okres 1876— 1880 z danymi odnoszącymi 
się do innych miast niemieckich68 (tylko żywo urodzeni).

Przeciętna żywych urodzeń na 1000 mieszkańców w okresie 1876— 
1880: 1. Monachium — 42,6; 2. Berlin — 42,3; 3. Wrocław — 40,6;
4. Kolonia — 39,2; 5. Hamburg — 38,9; 6. Brema — 38,6; 7. Gdańsk — 
38,3; 8. Norymberga — 37,9; 9. Hanower — 37,8; 10. Strasburg — 37,7; 
11. Królewiec — 37,4; 12. Drezno — 36,7; 13. Lipsk — 35,7; 14 — Stutt
gart — 35,3; 15. — Frankfurt n. M. — 33,2.

Pod .względem ilości urodzeń Wrocław zajmował 3 miejsce wśród 
wielkich miast niemieckich. Porównując stosunek urodzeń nieślubnych, 
znajdujemy Wrocław na 6 miejscu za Monachium, Dreznem, Gdańskiem, 
Królewcem i Lipskiem. Najwyższą cyfrę martwo urodzonych miały: 
Gdańsk — 5,8%, Hanower — 4,7%, Drezno — 4,6%; Wrocław zajmował 
4 miejsce z przeciętną 4,4% martwo urodzonych. Podobnie w 1885 r.
1 w latach dziewięćdziesiątych Wrocław znajdował się w czołówce 
wielkich miast niemieckich pod względem liczby urodzeń69.

Poszczególne dzielnice miasta Wrocławia wykazywały dosyć znaczne 
zróżnicowanie stopy rodności ludności. Obrazuje to nam poniższe ze
stawienie przeciętnej liczby urodzeń na 1000 mieszkańców w latach 
1876- 1885 dla miasta Wrocławia i jego dzielnic.

Najwyższą stopę rodności wykazywały dzielnice, w których sku
piała się największa biedota, mianowicie przedmieście Odrzańskie i Mi
kołajskie. Wyraźnie od przeciętnego poziomu odbiega stopa rodności 
ludności Starego Miasta. Wydaje się, że należy tłumaczyć tak niską 
tu stopę rodności procesem wyludnienia się Starego Miasta, który w tym 
czasie był w pełnym toku.

68 „Br. Stat.", S. VI, s. 128.
69 „Statistisches Jahrbuch f. deutsche Städte", Bd. I, V.



Przeciętna urodzeń na 1000 mieszkańców w dzielnicach miasta Wrocławia™

Nazwa dzielnicy
Żywo urodzeni w latach

Martwo
urodzeni w latach

1876—1880 1881—1885 1876—1880 1881-1885

Stare Miasto 31,6 31,0 1,7 —
Przedmieście Odrzańskie 45,8 43,0 2,3 —
Przedmieście Na Piasku 43,1 42,0 1,9 —
Przedmieście Oławskie 41,4 37,0 2,9 —
Przedmieście Świdnickie 43,6 38,0 2,0 —
Przedmieście Mikołajskie 45,6 43,0 2,0 —
jVIiasto Wrocław ogółem 40,6 36,5 1,9 1,9

Odnośnie do kwestii małżeństw pewne dane statystyczne mamy do
piero od r. 1875. Wykazują one, iż w porównaniu z okresem wcześniej
szym nastąpił duży wzrost zawieranych małżeństw.

Przeciętna roczna zawieranych małżeństw we Wrocławiu w poszczególnych
podokresąch71

Lata Na 1000 
mieszkańców

W liczbach 
absolutnych

1876—1880 9,7 2498
1881—1885 9,2 2650
1886—1890 9,3 2965
1891—1895 9,3 3285
1896—1900 9,5 3814

Najwyższa przeciętna roczna była w 1875 r. i wynosiła 12,2°/oo, naj
niższa w 1880 r. •— 8,8%o70 71 72. W porównaniu z okresem 1822— 1855 mo
żemy zanotować poważny wzrost, z około 7%o na 9,4%o (przeciętna dla 
lat 1876— 1900). Wydaje się, że możemy to przypisać względnemu po
lepszeniu ogólnej sytuacji gospodarczej większości, ludności miasta 
Wrocławia w drugiej połowie XIX w.

Dane, jakie możemy podać na temat ilości mieszkańców żyjących 
w związkach małżeńskich, mają raczej charakter orientacyjny, ponieważ 
odnoszą się tylko do 1895 r .73

Jak widać, to 327 osób na 1000 ludności żyło współcześnie w stanie 
małżeńskim. Odpowiednie dane odnoszące się do 1855 r. wykazują tylko 
285 osób na 1000 ludności. Jak już uprzednio wskazywaliśmy, należałoby

70 „Br. Stat.", S. VI, s. 128; J. C r ä t z e r ,  Populations-Verhältnisse der Breslau, 
s. 20.

71 Breslau, Lage, Natur..., s. 121.
72 „Br. Stat.", S. I, H. I, s. 131.
73 Breslau. Lage, Natur..., s. 112.



Ludność w związkach małżeńskich

Wyszczególnienie
Liczby absolutne Na 1000 mieszkańców

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety łącznie

Wolni w wieku poniżej 15 lat 54 262 54 791 319 270 293
Wolni w wieku powyżej 15 lat 50 425 62 647 296 308 303
W związkach małżeńskich 60 916 61219 358 302 327
Wdowy, wdowcy 3 904 23 075 23 114 72
Rozwiedzeni 633 1 291 4 6 5

szukać przyczyn tak niskiego odsetka ludności żyjącej w związkach mał
żeńskich przy końcu pierwszej połowy XIX w. w niekorzystnej sytuacji 
gospodarczej Wrocławia w latach czterdziestych tegoż stulecia. Po sto
sunkowo szybkim rozwoju gospodarczym Niemiec w latach siedemdzie
siątych notujemy także wzrost ilości zawieranych małżeństw.

Przeciętna zgonów wykazuje w omawianym okresie stałą tendencję 
spadkową. Zjawisko to należy przypisać zarówno polepszeniu się wa
runków sanitarnych, jak i podniesieniu się ogónej stopy życiowej.

Przeciętna roczna śmiertelność™

Lata
Na 1000 osób umierało przeciętnie rocznie

Miasto
Wrocław

Rejencja
wrocławska

Prusy Niemcy Królestwo
Polskie

1868
1868—1871* 32,7 30,6 28,9 31,0 —
1871—1875 33,0 31,9 29,1 29,5 27,5
1876—1880 31,8 30,8 27,1 27,8 27,5
1881—1885 31,3 31,1 26,9 27,2 —

1886—1890 28,8 30,2 25,4 25,8 —

1891—1895 27,4 29,7 24,1 24,6 —

1896—1900 25,0 27,8 22,2 22,5 —

Lata oznaczone gwiazdką odnoszą się do rejencji wrocławskiej, Prus i Niemiec.

Z danych tych można wyciągnąć następujące wnioski: a) śmiertel
ność ma zdecydowaną tendencję spadkową; b) Wrocław miał wyższą 
przeciętną zgonów niż Prusy, Niemcy i Królestwo Polskie.

W porównaniu do okresu 1822-1855 przeciętna stopa śmiertelności 
we Wrocławiu spadła znacznie. Dzięki temu spadkowi notujemy od lat 
sześćdziesiątych stały przyrost naturalny, jednak mniejszy niż przeciętny 74

74 „Br. Stat.", S. VI, s. 130; Breslau, Lage, Natur..., s. 118; R o g m a n n ,  op. cit., 
s. 218 i 219, tab. 10; J. R u t k o w s k i ,  Historia gospodarcza Polski, t. I, Poznań 
1948, s. 229.



Prus, bo Wrocław miał nadal bardzo wysoką śmiertelność dzieci. Wpły
wała ona w dużym stopniu na kształtowanie się ogólnej stopy śmiertel
ności ludności. Szczególnie duży wpływ miała śmiertelność niemowląt, 
tzn. dzieci w wieku 0— 1 roku75. Dla lat 1865— 1875 posiadamy dane 
przedstawiające śmiertelność dzieci w 1 roku życia, z których wynika, 
że ponad XU niemowląt umierała przed ukończeniem 1 roku życia. Poza 
tym możemy stwierdzić, że umierało znacznie więcej chłopców w tym 
wieku niż dziewczynek. Ta duża śmiertelność dzieci w 1 roku życia 
utrzymała się do końca XIX w .76

Od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia śmiertelność dzieci wyka
zuje stały spadek, pociągający za sobą zmniejszenie się ogólnej prze
ciętnej zgonów. Jednak spadek ten we Wrocławiu nie nadąża za ogól
nym zmniejszeniem się śmiertelności w Niemczech i w innych wielkich 
miastach niemieckich, dzięki czemu Wrocław znajdował się na jednym 
z pierwszych miejsc wśród wielkich miast niemieckich, gdy chodzi o sto
pę śmiertelności zarówno w stosunku do ogółu ludności miasta, jak 
i dzieci do 1 roku życia. Ilustrują to zestawienia przedstawiające prze
ciętną śmiertelność ludności ogółem i dzieci do 1 roku życia w latach 
1876— 1880 w wielkich miastach niemieckich i Wrocławiu.

Przeciętna roczna zgonów na 1000 mieszkańców za okres 1876— 
1880 77 wynosi: 1. Monachium — 35,6; 2. Wrocław — 31,8; 3. Królewiec 
— 31,1; 4. Strasburg — 30,5; 5. Gdańsk — 30,0; 6. Berlin — 29,1; 7. No
rymberga — 26,9; 8. Kolonia — 26,8; 9. Hamburg — 25,2; 10. Drezno — 
24,8; 11. Lipsk — 23,8; 12. Stuttgart — 21,9; 13. Brema — 21,4; 14. Frank
furt n. M. — 20,6; 15. Hanower — 20,2.

Na 1000 żywo narodzonych umierało w wieku 0— 1 przeciętnie rocz
nie w okresie 1876— 1880: 1. Monachium — 377; 2. Strasburg — 321; 
3. Królewiec — 311; 4. Wrocław — 308; 5. Berlin — 299; 6. Gdańsk — 
296; 7. Norymberga — 272; 8. Lipsk — 267; 9. Kolonia — 239; 10. Dre
zno — 234; 11. Hamburg — 218; 12. Hanower — 1Ö7; 13. Frankfurt 
n. M. — 181. Przyczyn tak wysokiej śmiertelności możemy wymienić 
kilka, a mianowicie pogorszenie się w końcu lat siedemdziesiątych po
łożenia materialnego ludności pracującej miasta Wrocławia. Było to 
m. in. następstwem kryzysu 1873 r .78. Chcąc wskazać szczegółowe przy
czyny, należy uciec się do pracy Grätzera79. Otóż według niego po

75 „Br. Stát.", S. II, s. 224; „Br. Stat.", s. VI, s. 256.
76 „Statistisches Jahrbuch f. deutsche Städte", Bd. V.
77 „Br. Stat.", S. IX, s. 293.
78 „Br. Stat.", S. VI, s. 263; A. W e b e r ,  Deutsches Wirtschaftsleben, Berlin 1941, 

s. 94.
79 Die Gesundheitsverhältnisse Breslau in den Zählungsperiode 1876—1880, 

umieszczonej w „Br. Stat.", S. VI, s. 263 nn.



gorszenie się warunków materialnych wpłynęło głównie na zwiększenie 
się śmiertelności dzieci, a co za tym idzie — zgonów. W grupie wieku 
0— 1 była ona najwyższa od lat 20.

Przyczyny tak wysokiej śmiertelności niemowląt według Grätzera są 
następujące80: 1. a) niewłaściwe jakościowe i ilościowe karmienie dzieci, 
b) brak opieki nad dzieckiem; 2. a) wpływy klimatyczne. Niskie poło
żenie Wrocławia sprawiło, że było za dużo wilgoci w powietrzu, b) złe 
warunki mieszkaniowe; 3. nędza i obojętność ludności. W dalszym ciągu 
Grätzer wskazuje na fakt, że większość matek musiała pracować zarob
kowo, co pociągało za sobą brak opieki nad dzieckiem oraz niemoż
liwość karmienia dziecka piersią, lecz mlekiem, które było przeważnie 
fałszowane, lub też matkę nie było stać na kupno mleka krowiego81. 
Ostatecznie dochodzimy więc do stwierdzenia, że niepomyślne, choć 
stosunkowo lepsze od okresu 1822— 1855, warunki ekonomiczne odgry
wały decydującą rolę we wzroście lub spadku śmiertelności w mieście 
Wrocławiu. Dla zobrazowania, że rzeczywiście warunki materialne od
grywały decydującą rolę w ruchu naturalnym ludności, podam przeciętne 
zgonów dla poszczególnych dzielnic miasta Wrocławia 82. Dzielnice ma
jące ludność najuboższą i najgorsze warunki mieszkaniowe są zarazem 
dzielnicami najwyższej śmiertelności. g

Przeciętna roczna zgonów na 1000 mieszkańców

Wyszczególnienie
1876-1880 1881-1885

Wrocław miasto ogółem 32,0 31,3
Stare Miasto 30,1 30,1
Przedmieście Odrzańskie 36,1 34,9
Przdmieście Na Piasku 37,4 36,6
Przedmieście Oławskie 30,4 32,7
Przedmieście Świdnickie 27,2 26,7
Przedmieście Mikołajskie 33,7 32,3

Na poparcie tezy uzależniającej śmiertelność od warunków material
nych i mieszkaniowych przytoczę jeszcze tab. korelującą śmiertelność 
z wysokością przeciętnego dochodu na głowę i zagęszczeniem mieszkań. 
Tab. ta zawiera dane dla lat 1875— 1880 i wydaje się, że w pełni potwier
dza stwierdzone wyżej zależności83.

80 Ibid., s. 266.
81 Ibid., s. 274—275.
82 „Br. Stat.”, S. X, s. 381.
83 „Br. Stat.", S. VII, s. 277.



Widzimy, że ludność o przeciętnym dochodzie rocznym na głowę, 
wynoszącym ponad 700 M., i ludność zamieszkała w przeciętnym za
gęszczeniu, do 2,0 osób na pokój ogrzewany, stanowią zbiory zbliżone

Przeciętny dochód roczny na Przeciętne zagęszczenie

Wyszczególnienie
głowę w markach osób na 1 pokój ogrzewany

do 3 5 1 - 5 0 1 - ponad do 2,0 1 - 2 ,5 1 - ponad
350 -5 0 0 -7 0 0 700 2,0 -2 ,5 0 -3 ,0 0 3,00

Średnia ludność 
wiatach 1875—1880 

Na 1000 mieszkańców 
a) zmarłych bez

65991 60552 67360 62106 56516 72543 72476 54444

martwo urodzo
nych 34,3 37,5 30,8 21,0 20,9 31,3 32,4 30,9

b) zmarłych na su
choty

Na 1000 żywo uro-
2,9 3,4 3,3 2,1 2,1 3,3 3,0 3,1

dzonych zmarło 
w 1 roku 327,9 322,7 320,4 235,9 233,6 309,2 326,2 332,9

i że śmiertelność tych zbiorów jest znacznie niższa od pozostałych grup 
ludności. W okresie nas interesującym, tzn. 1855— 1900, mamy zjawisko 
stałego przyrostu naturalnego, wyrażającego się od lat siedemdziesią
tych stosunkowo poważnym wskaźnikiem. W pierwszym rzędzie należy 
przypisać zjawisko to polepszeniu się warunków sanitarnych. Kształ
towanie się wysokości przyrostu naturalnego ilustruje poniższa tabela.

Przeciętna przyrostu naturalnego w latach 1850—1900 na 1000 mieszkańców84

Lata Miasto
Wrocław

Rejencja
wrocławska

1
Prusy Niemcy

1851-1860 2,3 5,9 8,8 8,9
1861-1870 2,5 8,9 11,5 10,4
1871-1880 7,4 10,9 13,0 12,5
1881-1890 6,0 8,7 12,7 11,7
1891-1900 8,6 10,3 14,9 13,9

W porównaniu z okresem 1822— 1855 obserwuje się ogromną po
prawę. W tamtym okresie tylko w dziesięcioleciu 1821— 1830 mieliśmy 
nadwyżkę urodzeń, obecnie nadwyżkę mamy we wszystkich dziesięcio- 04

04 Tabelka opracowana na podstawie Breslau, Lage, Natur..., s. 107; R o g m a n n ,  
op. cit., s. 226—227, tab. 16.



leciach (patrz kartogram nr 2). Jednak w porównaniu nawet 
wrocławską, przedostatnią w ilości przyrostu naturalnego w 
pruskim, miasto Wrocław wykazuje niższe przeciętne. Równ: 
równaniu z innymi wielkimi miastami niemieckimi Wrocław

Kartogram 7

SKŁADNIKI WZROSTU LUDNOŚCI M. WROCŁAWIA W  XIX W. 
/SZACUNEK /

Ludność 
w tys.

.«rt Wzrost .ludności
400-i ogółem

się poszczycić dobrą lokatą mimo wysokiej liczby urodzin. S 
na przeszkodzie wysoka przeciętna zgonów, spowodowana c 
już wielką śmiertelnością dzieci.

Na 1000 ludności w latach 1876— 1880 wypada przeciętna 
naturalnego05: 1. Brema — 17,7; 2. Hanower — 17,7; 3. Hambur 
4. Kolonia — 13,6; 5. Stuttgart — 13,4; 6. Berlin — 13,2; 7. Frs 
12,5; 8. Drezno — 11,9; 9. Lipsk — 11,9; 10. Norymberga — 11,0;

65 „Br. Stat.", S. IX, s. 283.

9 —  S o b ó t k a



cław — 8,7; 12. Gdańsk — 8,3; 13. Strasburg — 7,2; 14. Monachium — 
6,9; 15. Królewiec — 6,3. Podobnie w końcu XIX w. Wrocław miał jeden 
z najniższych przyrostów naturalnych. Wrocław do lat siedemdziesią
tych był trzecim co do wielkości miastem w Niemczech. W następnym 
okresie, nie nadążając za tempem rozwoju gospodarczego, zostaje da
leko w tyle.

Wzrost ludności miasta Wrocławia w okresie 1871—1910 w porównaniu z innymi
miastami86

Miasto
La

1871
ta

1910

Wrocław 100% 250%
Kolonia 100% 284%
Drezno 100% 300%
Hamburg 100% 310%
Frankfurt n. M. 100% 310%
Monachium 100% 325%
Lipsk 100% 250%
Berlin 100% 453%

Rozpatrując napływ ludności do miasta Wrocławia w poszczególnych 
dziesięcioleciach, zauważymy, że szczytowym punktem jest dziesięcio
lecie 1861— 1870. Następnie po kryzysie r. 1873 następuje zwolnienie 
tempa dopływu ludności, by w następnych dziesięcioleciach wykazywać 
stały spadek w liczbach względnych, choć w liczbach bezwzględnych 
występuje wzrost dopływu ludności w ostatnim dziesięcioleciu XIX w.

Przeciętna roczna przyrostu migracyjnego miasta Wrocławia w poszczególnych 
dziesięcioleciach drugiej połowy X IX  w .87

Lata Liczby
absolutne

Na 1000 
mieszkańców

1861-1870 4249 24,7
1871-1880 5142 21,6
1881-1890 4391 14,6
1891-1900 5205 13,8

Liczby te odnoszą się wyłącznie do nadwyżki ludności napływowej, 
tzn. do różnicy między imigracją a emigracją. Sam ruch ludnościowy 
był dużo żywszy, gdyż Wrocław służył, można powiedzieć, za pewnego 
rodzaju stację etapową w dalszej wędrówce. Tylko nieznaczny procent 
przybywających zostawał we Wrocławiu * 87 88.

80 K. O 1 b r i c h t, Breslau, der Werdegang eines Organismus (Schl. Monats
hefte, 1925, Juni).

87 Breslau, Lage, Natur..., s. 107.
88 Ibid., s. 121.



Przeciętny roczny dopływ ludności na 1000 mieszkańców przedstawiał 
się następująco89: lata 1861— 1864 — 30,6; 1864— 1867 — 27,0; 1867— 
1871 — 27,2 (bez ludności z terenów włączonych do miasta w 1868 r.); 
1871— 1875 — 26,0; 1876— 1880 — 17,7. Załamanie tempa migracji na
stępuje po r. 1876. Fakt ten wiąże się ściśle z położeniem gospodar
czym ogółu mieszkańców Wrocławia. Symbolem tego położenia może 
być przeciętna dochodu społecznego na mieszkańca. Wynosiła ona 
w r. 1877/78 — 455,7 M., 1878/79 — 446,2 M., 1879/80 — 425,8 M., 1880/81 — 
422,7 M .90 Pogorszenie się sytuacji materialnej wrocławian pociągnęło 
za sobą zmniejszenie się dopływu świeżych sił ludzkich, które musiały 
sobie szukać gdzie indziej zatrudnienia.

Pozostaje jeszcze do omówienia problem rozmieszczenia terytorial
nego ludności napływowej oraz podział imigrantów na mieszkańców wsi 
i miast. Tego rodzaju statystyka nie była prowadzona przed 1885 r. 
Według danych spisu ludnościowego w 1885 r. ludność napływowa mia
sta Wrocławia rekrutująca się z prowincji śląskiej liczyła 140 904 oso
by 91 92, tj. około 47% ogółu ludności miasta. Ilościowo dopływ z poszcze
gólnych rejencji Śląska przedstawia poniższa tabela.

Ludność przybyła do Wrocławia według pochodzenia z poszczególnych rejencji 
prowincji śląskiej 92 (dane spisu 1885 r.)

Wyszcze
gólnienie

Data

Urodzonych w danej rejencji 
lub prowincji przybyło do 

Wrocławia

Na 1000 mieszkańców 
danej rejencji lub prowincji 

przybyło do Wrocławia

mężczyzn kobiet łącznie mężczyzn kobiet łącznie

Rejencja 1880 38 955 48 657 87 612 64 73 69
wrocławska 1885 42 925 53 805 96 031 69 88 75

Rejencja 1880 4 999 5 865 10 864 10 11 11
legnicka 1885 5 371 6 375 11 746 11 12 11

Rejencja 1880 14 132 14 667 28 799 21 21 20
opolska 1885 15 890 17 237 33 137 22 22 22

Prowincja 1880 58 086 69 183 127 275 33 35 34
Śląsk 1885 63 487 77 417 140 904 35 39 37

Tab. powyższa pozwala wyciągnąć następujące wnioski: do Wrocła
wia przybywało najwięcej mieszkańców z rejencji wrocławskiej, o du
żej przewadze kobiet. Rejencja legnicka brała najmniejszy udział w kie

89„Br. Stat", S. I, s. 242; „Br. Stat.", S. VI, s. 123.
90 „Br. Stat.", S. VI, s. 122—123.
91 „Br. Stat.", Bd. XIII, s. 115.
92 Ibid., s. 115.



rowaniu swych mieszkańców do Wrocławia, wysyłając ich głównie do 
pobliskiej Saksonii i Brandenburgii. Ludność Opolszczyzny w swej ma
sie nie brała udziału w migracjach do Wrocławia, znajdując zatrudnie
nie w przemyśle rodzinnym.

Wyraźniej jeszcze uwypukli się to zróżnicowanie terenowe migracji, 
gdy zestawimy powiaty, które dostarczyły największej i najmniejszej 
liczby imigrantów do Wrocławia na 1000 mieszkańców danego powiatu.

Imigranci według powiatów, z których pochodzą93. Na 1000 mieszkańców danego 
powiatu emigrowało do Wrocławia

Wskaźnik najwyższy Wskaźnik najniższy

Wrocław wieś 163 Zgorzelec miasto 6
Trzebnica 161 Lubań 5
Oława 132 Zabrze 4
Oleśnica 130 Chociebuż 2
Środa 109 Czerwonogród 0,7
Milicz 108

Największą ilość ludności napływowej dostarczały powiaty podwro- 
cławskie, najmniejszą — wchodzące dawniej w skład Łużyc i kierujące 
swą nadwyżkę do Saksonii oraz powiaty tworzącego się okręgu prze
mysłowego na Górnym Śląsku. Następnie notujemy bardzo ciekawe zja
wisko, że stosunkowo dużo więcej ludności napływowej pochodziło 
z miast śląskich niż ze wsi śląskiej. Wskazywałoby to na niedorozwój 
gospodarczy albo nawet upadek dawnych osad miejskich. 93 94

Statystyka imigrantów z miast i wsi prowincji śląskiej94 (dane spisu 1885 r.)

Rejencja 
lub prowincja

Urodzonych w danej rejencji 
lub prowincji emigrowało 

do Wrocławia

Na 1000 ludności 
emigrowälo do Wrocławia

mężczyzn kobiet łącznie mężczyzn kobiet łącznie

Wrocław 9 948 15 211 25 159 80 118 98
Miasta Legnica 2 473 3 287 5 760 17 22 19

Opole 6 278 8 173 14 451 42 53 48
Śląsk razem 18 699 26 671 45 370 44 60 52

Wrocław 32 278 38 594 70 872 67 71 69
Wsie Legnica 2 898 3 088 5 986 8 8 8

Opole 9 612 9 064 18 678 17 14 15
Śląsk razem 44 788 50 746 95 534 32 33 32

93 „Br. Stat.", Bd. XIII, s. 115.'
94 Ibid., s. 117.



Porównując dane tab. pt. „Statystyka imigracji z miast i wsi prowincji 
śląskiej", możemy stwierdzić, że przeciętna imigrantów na 1000 ludności 
miejskiej jest dużo wyższa niż przeciętna ludności wiejskiej danej re- 
jencji. Wyraźnie rzuca się to w oczy przy porównaniu przeciętnych 
rejencji opolskiej — wskaźnik 48 dla miast i 15 dla wsi. A oto kilka 
liczb przedstawiających stosunek „rodowitych" wrocławian do ludności 
napływowej w 1895 r .95 96 Przeszło 56% ludności miasta Wrocławia sta
nowiła ludność napływowa. Ludność ta w liczbach bezwzględnych re
krutowała się w większości z gmin wiejskich. Przeważały zdecydowanie 
kobiety, podobnie zresztą jak w uchwyconych przez poprzedni spis, 
z 1885 r., danych, pozwalających ocenić z dosyć dużym przybliżeniem 
rozmiary i struktury ludności migrującej (kartogram 6).

Przechodząc do omówiena struktury ludności pod względem wieku, 
należy stwierdzić, że w drugiej połowie XIX w. zwiększa się udział 
roczników młodzieżowych, a nieco maleje liczba ludności w wieku 15—60 
lat. Wydaje się, że przyczyną tych przesunięć jest zmniejszenie się zna
czenia przyrostu migracyjnego oraz wzrost znaczenia przyrostu natu
ralnego w rozwoju ludności miasta.

Struktura ludności pod względem wieku (dane w procentach)

Rok do 15 lat 15—60 60 i więcej Ogółem

1864 25,3 68,5 6,2 100
1890 29,6 64,0 6,4 100

W strukturze ludności pod względem płci w stosunku do r. 1852 
notujemy w 1900 r. nieznaczny wzrost procentowy ilości kobiet (por. 
poniższą tab.).

Struktura płci ludności miasta Wrocławia w drugiej połowie X IX  w .96

Rok
Ludność ogółem Mężczyźni Kobiety

w 1000 w % w 1000 w % w 1000 w %

1861 152,6 100 71,5 46,9 81,1 53,1
1871 208,0 100 99,5 47,9 108,5 52,1
1880 272,9 100 126,0 46,2 146,9 53,6
1885 299,6 100 137,5 45,9 162,1 54,1
1900 422,7 100 193,9 45,9 228,8 54,1

W 1900 r. udział kobiet w liczbie ludności Rzeszy Niemieckiej wy
nosił około 50,8% ogółu ludności97.

95 Breslau, Lage, Natur..., s. 112.
96 „Br. Stat.”, S. X, Bd. II, s. 1; Bd. II, s. 9; Breslau, Lage, Natur..., s. 109.
97 E. K e y s e r, Bevölkerungsgeschichte Deutschlands, 1938 s. 320.



4. W n i o s k i  k o ń c o w e

Zreasumujmy wyniki przeprowadzonej analizy. W pierwszej po
łowie XIX w. z wyjątkiem lat 1820— 1830 występuje nadal przewaga 
śmiertelności nad rodnością i w cáloéci okresu stwierdza się ujemne 
saldo przyrostu naturalnego. Stosunkowo szybki wzrost ludności opiera 
się na ludności napływowej. W tym czasie panują nadal w mieście nie
korzystne warunki mieszkaniowe i zdrowotne. Wpływa to na wysoką 
stopę śmiertelności ludności, szczególnie śmiertelności dzieci do 6 roku 
życia. Średnia stopa śmiertelności ludności miasta Wrocławia jest około 
5—6%o wyższa od średniej śmiertelności w państwie pruskim. Śmiertel
ność ta była wynikiem, oprócz przytoczonych powyżej przyczyn, niskie
go standardu życiowego, a nawet nędzy dużej części ludności miasta.

W drugiej połowie XIX w. maleje śmiertelność, szczególnie w ostat
nim dziesięcioleciu. Spowodowane to zostało polepszeniem się warunków 
sanitarno-higienicznych w wyniku rozszerzenia się terenów miejskich, 
wprowadzenia wodociągów z filtrami, szczepień ochronnych, np. prze
ciwko ospie itd., jak i względnym podniesieniem się stopy życiowej 
społeczeństwa miejskiego. Śmiertelność dzieci była nadal bardzo wysoka 
(jedna z najwyższych wśród miast niemieckich), co tłumaczy się tym, 
że mimo względnego podniesienia stopy życiowej była ona jednak nadal 
niska, oraz złymi warunkami mieszkaniowymi znacznej części miesz
kańców. Okres ten w całości wykazuje dodatnie saldo przyrostu natu
ralnego. Jednak nadal decydującą rolę odgrywa przyrost migracyjny, 
malejący w liczbach względnych \y ostatniej ćwierci XIX w. Zmniejsze
nie się natężenia migracji ludności do Wrocławia spowodowane zostało 
przez dużo szybszy rozwój gospodarczy innych prowincji niemieckich, 
jak Westfalia, Saksonia, Berlin z rejonem. Zaczęły one od lat siedem
dziesiątych wchłaniać na wielką skalę ludność z ówczesnych niemiec
kich prowincji wschodnich. Wrocław w tym okresie wykazywał zbyt 
wolny rozwój wielkiego przemysłu, mogącego zatrudnić wielkie ilości 
niewykwalifikowanych pracowników, i odgrywał w wielu wypadkach 
rolę punktu etapowego w migracjach na zachód.

Wśród ludności migrującej do Wrocławia przewagę stanowili miesz
kańcy rejencji wrocławskiej, głównie z okolicznych powiatów wiejskich. 
W większości imigrowały kobiety znajdujące przeważnie zatrudnienie 
w chałupnictwie (przemysł konfekcyjny) i różnych rodzajach służby 
domowej. Charakterystyczny jest duży dopływ ludności z miast i mias
teczek prowincji śląskiej, co wskazywałoby na ich regresję gospo
darczą.

Dokonując szacunku wzrostu ludności miasta Wrocławia w XIX w., 
stwierdzamy, że ludność miasta wzrosła około 7-krotnie. W liczbach 
bezwzględnych o około 360 tys. Z tego przyrostu zdecydowana większość



przypada na przyrost migracyjny (około 72%). Przyrost naturalny sta
nowił około 23%, a przyrost ludności miasta w wyniku zmian granic 
administracyjnych, nie licząc przyłączeń z 1808 r., ponieważ ludność 
przyłączonych przedmieść była faktycznie zaliczona do stanu ludności 
miejskiej, zaledwie około 5% (ilustruje to załączony kartogram nr 7). 
Na ten stan rzeczy wpłynął brak przyrostu naturalnego w pierwszej po
łowie XIX w. i niewielki przyrost naturalny w pierwszych dziesięcio
leciach drugiej połowy XIX w. oraz niewystępowanie w bezpośredniej 
bliskości miasta większej ilości osiedli przemysłowych. Łączyło się to 
z zacofaniem rozwoju wielkiego przemysłu we Wrocławiu i rejonie 
w tym okresie.


