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POWSTANIE TKACZY 1793 R.

(PRÓBA NOWEGO SPOJRZENIA)*

Dzieje dolnośląskiego tkactwa w epoce manufaktury, a szczególnie 
walk klasowych w tej gałęzi produkcji, należą do tych zagadnień dzie
jów Śląska, które przekraczają ramy tzw. historii lokalnej. Szereg przy
czyn spowodowało, że problemami tymi interesowali się również hi
storycy czy ekonomiści spoza Śląska, że uwzględniały je podręczniki 
historii Niemiec, czy nawet dziejów powszechnych1. Mnogość przy
czynków i monografii, zaczynając od współczesnych na wpół publicy
stycznych opracowań, a kończąc na marksistowskiej próbie syntezy 
S. B. K ana* 1 2, doprowadziła do daleko idącego wykorzystania bazy źró
dłowej, a wraz z tym sumiennego zestawienia faktów. Dotyczy to szcze
gólnie schyłku XVIII w., okresu kiedy niepomyślna sytuacja na zagra
nicznych rynkach zbytu (wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, 
wojny z rewolucyjną Francją) ujawniła nie tylko koniunkturalny, ale 
i strukturalny kryzys dolnośląskiego tkactwa. O najjaskrawszym przeja
wie tego kryzysu — wystąpieniach tkaczy na przełomie marca i kwietnia 
1793 . r. — mamy wszechstronne i gruntowne wiadomości: znamy do
kładnie ich antycedencje, przebieg, bezpośrednie rezultaty. Wyzyskane 
przeze mnie nowe materiały rozszerzają ten obraz jedynie w niewielkim 
zakresie3. Nie to zresztą jest celem artykułu. Staram się mianowicie

* Z prac przygotowawczych do II tomu H istorii Ś ląska , opracowywanej 
w Zakładzie Historii Śląska Instytutu Historii PAN.

1 Por. w tej sprawie W. D ł u g o b o r s k i ,  K.  P o p i o ł e k ,  Z badań  nad  
dziejam i przem ysłu i k lasy  robotn iczej na Ś ląsku  (Annales Silesiae, I, 1960, 
s. 56—57).

2 S. B. K a n, Dwa w osstanija silezsk ich  tkaczej 1793—1844, Moskwa—Le
ningrad 1948.

3 Obok materiałów z Deutsches Zentralarchiv, Zweigstelle Merseburg (skrót: 
DZA Merseburg), sprawozdania i korespondencja Hoyma, wykorzystuję akta ma
gistratów w Dzierżoniowie (Reichenbach) — obecnie w Archiwum Miasta i Woje
wództwa Wrocławia — oraz w Jeleniej Górze, w oddziale terenowym tegoż archi
wum.



przedstawić w sposób nowy, wszechstronny te węzłowe momenty roz
ruchów, które w literaturze były bądź dyskusyjne, bądź też ujmowane 
w sposób niepełny i niekonsekwentny. Są to: przyczyny rozruchów, 
etapy i prawidłowości ich przebiegu, stosunek władz do rozruchów.

I. PRZYCZYNY ROZRUCHÓW

Sporna była przede wszystkim sama geneza powstania. Wszyscy 
zgodni są na ogół, że sytuacja tkaczy była wiosną 1793 r. wyjątkowo 
krytyczna: do chronicznie ciężkich w drugiej połowie XVIII w. wa
runków dochodzą trudności specyficzne dla okresu wojen. Powody 
do niezadowolenia istniały, jednakże były słabsze niż w latach później
szych (np. 1804— 1805), kiedy do zamieszek (w każdym razie w tej 
skali) nie doszło4. Stąd wypływają spekulacje, starające się sprowa
dzić wybuch powstania wyłącznie do oddziaływania propagandy fran
cuskiej (A. Morgenbesser, A. Zimmermann)5, przeciwieństw między tka- 
czami-ewangelikami a katolickim panem gruntowym — klasztorem 
w Krzeszowie (C. Grünhagen), „moralnej słabości”, tzn. skłonności do 
nierozsądnego, nie przemyślanego, odruchowego działania inicjatorów 
„tumultów” (H. Fechner)6. Widzimy też tendencje do zbagatelizowania 
tych ruchów i sprowadzenia ich do rzędu przypadkowych starć jarmarcz
nych (C. E. Schück, C. Grünhagen)7. Nowsze prace (S. B. Kan, W. Rusiński) 
wysuwają na plan pierwszy momenty ekonomiczne, dodają jednak do 
nich, używając wyrażenia Rusińskiego, „motywy natury społeczno-poli
tycznej” — wpływy wiadomości i haseł z Francji8. S. B. Kan poświęca 
tym ostatnim wiele miejsca stawiając je obok motywów ekonomicznych 9.

Wydaje się, że w tym wysuwaniu dwóch przyczyn rozruchów: spo
łeczno-ekonomicznych i społeczno-politycznych (w ich dotychczasowym

4 Por. C. E. S c h ü c k, M inister Struensee, Hoym und Stein in ihrer Beziehung  
zueinander und zu der Notständen in Schlesien  1790—1792 und 1804—1805 (Ab
handlungen der Schlesischen Gesellschaft..., Abt. B 1864).

5 A. M o r g e n b e s s e r ,  G eschichte von Schlesien, wyd. H. Schubert, Breslau 
1908, s. 341; A. Z i m m e r m a n n ,  Blüthe und V erfall des L einengew erbes in 
Schlesien  (Gewerbe- und Handelspolitik dreier Jahrhunderte, Breslau 1885, 
s. 189—190).

6 H. F e c h n e r ,  W irtschaftsgeschichte der preussischen  Provinz Schlesien  in  
der Zeit ih rer provinziellen  Selbständigkeit 1741—1806, Breslau 1907, s. 721.

7 C. G r ü n h a g e n ,  Der Anlass des Landeshuter W ebertum ultes am  28. 
März 1793 (Zeitschrift des Vereins für die Geschichte und Altertum Schlesiens, 
X X V II, 1893); C. E. S c h ü c k ,  W eber-U nruhen in Schlesien  in und nach dem  
Ja h re  1793 und die M assregeln zu ihrer Beseitigung  (tamże, X/1 1870).

8 W. R u s i ń s k i ,  T kactw o lniane na Ś ląsku  do roku  1850, Poznań 1949, 
s. 54.

9 K a n, op. cit., s. 107—109.



ujęciu), tkwi poważna sprzeczność. Oto propaganda rewolucyjna na Pod
górzu wiosną 1793 r. miała wyłącznie antyfeudalny charakter -— zwra
cała się jedynie przeciwko szlachcie (czasem i rządowi), brak w niej 
jakichkolwiek wypowiedzi przeciwko kupcom, nakładcom itp. Z drugiej 
strony w marcowych i kwietniowych wystąpieniach tkaczy brak naj
mniejszych nawet akcentów antyszlacheckich, brak jakichkolwiek pro
testów przeciwko feudalnym ciężarom i zależności od dominium, brak 
też przejawów współdziałania z chłopami, solidaryzowania się z ich 
postulatami, raczej doszukiwać możemy się śladów antagonizmu, jak 
np. postulat tkaczy zakazu przędzenia przez czeladź i rodziny bogatszych 
i średniozamożnych chłopów, dla których gospodarstwo stanowi podsta
wę utrzymania. I vice versa — chłopi obojętnie odnosili się do żądań 
tkaczy, tym bardziej, że nie tylko kmiecie, ale i zagrodnicy pośredni
czyli niekiedy w handlu przędzą. Po rozruchach doszło nawet do po
bicia przez chłopów szeregu tkaczy — zemsta za wywołane powsta
niem kwaterunki wojska po wsiach podgórskich, których koszty po
krywać musiała cała ludność. Charakterystyczna dla postawy tkaczy 
jest ulotka, która pokazała się w Jeleniej Górze w połowie kwietnia 
(a więc już po powstaniu): nawołując do walki hasłem „Arme Weber! 
Euch scheert alles” wylicza wśród „wyzyskiwaczy” jedynie poszcze
gólne kategorie kupców (sprzedawcy przędzy, skupywacze płótna, wła
ściciele kantorów wymiany), brak natomiast jakiejkolwiek wzmianki 
o panach gruntowych 10; prędzej można już, w przededniu i w trakcie 
powstania, doszukiwać się wypowiedzi przeciwko rządowi, który bronił 
interesów kupiectwa.

Czy można w tej sytuacji stawiać powstanie tkaczy na tej samej 
antyfeudalnej płaszczyźnie co ruchy chłopskie i wystąpienia w miastach? 
Czy można zaliczyć je do wielkiego nurtu walk społecznych już nie 
tylko Śląska, ale całej Europy Środkowej, dla których obok ograni
czonego związku z konkretną sytuacją ekonomiczno-społeczną decydu
jącą siłą napędową była Wielka Rewolucja Francuska?

Sądzę, że w odpowiedzi na to pytanie pomocne będą dwa przekazy 
źródłowe, jeden cytowany w literaturze, drugi — nie. Pierwszy z nich 
to ulotka, odezwa, czy raczej list podrzucony w połowie kwietnia na 
ratuszu wałbrzyskim, adresowany do urzędników wrocławskiej Kamery. 
Tkacze (sądząc z języka i sformułowań, „oddolny” charakter listu nie 
nasuwa wątpliwości) protestują w nim szczególnie silnie nie tylko prze
ciwko machinacjom handlarzy przędzą, ale przede wszystkim przeciwko

10 Cyt. wg J. Z i e k u r s c h ,  Hundert Ja h re  sch lesischer A grargeschichte. Vom  
H ubertusburger F rieden  bis zum A bschluss der B auernbefreiung, Breslau 1915. 
s. 230.



tym wszystkim, którzy wykonując tkactwo jako poboczny jedynie za
wód, stanowią szczególnie groźną konkurencję: krawcom, szewcom, in
nym rzemieślnikom, gospodarzom, strzelcom dworskim. Wzywają ich 
do przerwania tego procederu, grożąc mordem i pożogą, z uzasadnie
niem: „so aber dies nicht, so gehts immerfort, so  g e h t s  w i e  i n  
F r a n k r e i c h ” (podkreślenie moje — W. D .)n . A więc powołanie 
się na przykład francuski nie w zakresie celów walki, ale — jej metod. 
Trudno bowiem mimo wszystko doszukiwać się ducha Wielkiej Rewo
lucji Francuskiej w rozdmuchiwaniu antagonizmów wewnątrz stanu 
juz nie trzeciego, ale nawet czwartego. Słowem, z rozpowszechnienia 
propagandy rewolucyjnej na Podgórzu tkacze zaczerpnęli nie cele (na
wet te bardziej konkretne, przystosowane do miejscowych warunków), 
ale metody walki: energiczne, aktywne, żbrojne dopominanie się o swoje 
prawa. Przypuszczenie to potwierdza w pewnym stopniu raport Hoyma 
z 8 kwietnia 1793 r., napisany pod bezpośrednim wrażeniem rozruchów, 
bardziej wiarygodny aniżeli późniejsze, odpowiednio spreparowane 
sprawozdania dla króla. Czytamy tu m. in.: „Der Weber bleibt immer die 
ärmste Classe im Staate, lebt von einem Tag zum anderen, hat nichts 
oder wenig zu verlieren und ist daher sehr gefährlich in Zeiten der 
Unruhen”, dalej zaś określa tkaczy jako „gutmüthig, aber leichtsinnig, 
boshaft und kühn” 11 12. Tkacze byli warstwą najuboższą nie tylko pod 
względem sytuacji materialnej, ale również stopnia oświaty (w więk
szości analfabeci), horyzontów myślowych, świadomości politycznej itp. 
Z rewolucyjnych haseł i argumentacji zapamiętali jedno: walczyć o po
prawę położenia; uderzyli na przeciwnika, którego wina była naj
łatwiej dostrzegalna, aczkolwiek nie największa — handlarzy przędzą. 
Wydaje się, że do rozruchów tkackich zastosować można opinię, jaką 
o podobnych wystąpieniach w sąsiedniej Saksonii zanotował czołowy 
niemiecki „jakobin”, G. F. Rebmann: „Auch hier zeigte sich in Mi
niatur, wie schrecklich und zwecklos Unruhen eines noch nicht gebil
deten und mit politischen Ideen ganz und gar nich bekannten Volkes 
immer sein müssen. Rache, Plünderung und tolle Betäubung ist der 
erste Gebrauch, den das Volk von seiner vermeinten Freiheit macht, 
und es denkt kaum nebenbei daran, sich für die Folge eine bessere 
Existenz zu sichern” 13. Sąd taki potwierdza analiza przebiegu powstania 
1793 r.

11 Z i e k  u r s c h ,  op. cit., s. 230—231.
12 Sprawozdanie z 8 IV 1793 r. w DZA Merseburg, Rep. 96, nr 249 A.
13 (G. Fr. R e b m a n), W anderungen und Kreuzzüge durch einen Teil Deutsch

lands von Anselmus Rabiosus dem  Jüngern, cyt. wg: G. Fr. R e b m a n n ,  Hans 
K iekin d iew elts Reisen in a lle  v ier W eltteile und an dere Schriften , Berlin 1958, 
s. 235—236.



Przemysł tkacki na Pogórzu zależny był przede wszystkim od rynków 
zachodnioeuropejskich i zamorskich. Dlatego wojny z Francją przy
niosły poważny spadek zbytu, nagromadzenie zapasów płótna, a w re
zultacie niechęć kupców-nakładców do skupywania dalszych partii to
waru. Ówczesne stosunki produkcji na Pogórzu — formalna samodziel
ność tkacza chałupnika ułatwiała przerzucenie na jego barki wszystkich 
ujemnych skutków wahań koniunktury. Kupcy wprawdzie kupowali 
nadal, w przewidywaniu poprawy możliwości zbytu, jednakże kupowali 
mniej i płacili niższe stawki. Natomiast nie spadły odpowiednio ceny 
przędzy. W rezultacie czysty zarobek tkacza (po zapłaceniu przędzy 
i innych dodatków oraz ewentualnie pomocnika) stawał się coraz bar
dziej iluzoryczny, a w niektórych miejscowościach zmuszony był on 
nawet sprzedawać płótno ze stratą. Charakterystyczne, że szczyt tej 
depresji przypadł właśnie na koniec marca 14:

Okres

Koniec lutego 1793 r. 
Połowa marca ,, 
Koniec marca „

Cena w talarach

Szok przędzy I Sztuka płótna

ok. 9 rtl.
8 „ 

6—7 „

ok. 40 rtl. 
ok. 30 „ 
ok. 40 „

Wydaje się, że miary goryczy dopełnił ponowny wzrost cen przę
dzy w drugiej połowie miesiąca. Handlarze przędzy, a początkowo i wła
dze tłumaczyły go nieurodzajem na len w lecie 1792 r., wskutek którego 
zimowe zapasy były mniejsze aniżeli w innych latach i wyczerpały się 
wcześniej. Tkacze jednak podejrzewali — i w  pewnym stopniu słusz
nie — że główną przyczynę stanowią spekulacje samych sprzedawców.

I tu dochodzimy do momentu również niedostatecznie, naszym zda
niem, uwzględnionego przez dotychczasową literaturę: antagonizm i wy
stąpienia tkaczy przeciwko handlarzom przędzą nie były niczym nowym. 
W drugiej połowie XVIII w. stają się coraz częstsze i wyraźniejsze. 
I tak w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych tkacze powiatów 
bolkowskiego, dzierżoniowskiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego 
i lwóweckiego parokrotnie składali skargi na oszukańcze machinacje 
handlarzy: z jednej strony na złą jakość produktu, nie odpowiadającą

14 Zestawione wg H. F e c h n e r a ,  op. cit., s. 710, oraz tegoż autora F ried 
richs der Grossen und seiner beiden  N achfolger G arnhandelspolitik in Schlesien  
1741—1806 (Zeitschrift ..., X X X V I, 1902); por. również K a n ,  op. cit., s. 105, który 
jednak nie zwraca uwagi na ów nagły wzrost cen przędzy w drugiej połowie 
marca 1793 r.



ustawowym wymogom, sprzedawanie przędzy z ukrytymi wadami itp., 
z drugiej zaś — na stworzenie całego łańcucha pośredników, co oczy
wiście podwyższało cenę. Skargi te stały się tak natarczywe, że w r. 1774 
władze widziały się zmuszone przesłuchać w Dzierżoniowie kilku Garn- 
sammler i udzielić im ostrego napomnienia. Zarządzenia w tej sprawie 
ponawiano w latach 1776, 1777 i 1783. Wreszcie w r. 1789 Kamera 
wrocławska przyznała wręcz, że „die gegenwärtige unglückliche Lage 
der Weber in Gebürge ... hauptsächlich daher rühret, dass sie mit dem 
Gespinte so schädlich betrogen werden” 15. Brak natomiast poważniej
szych pretensji do hurtowników-skupywaczy, wielkich kupców z Bol
kowa, Jeleniej Góry, Kowar, Dzierżoniowa itp. Dopiero w latach dzie
więćdziesiątych, gdy sytuacja tkaczy stawała się coraz cięższa, mnożą 
się wypadki kradzieży powierzonej do obróbki przędzy, oddawania 
przedsiębiorcy jedynie części gotowego produktu itp.16 Oczywiście było 
to możliwe tylko przy systemie nakładczym w pełnym znaczeniu tego 
słowa, tam gdzie chałupnik pracował na rachunek przedsiębiorcy, prze
twarzając jego surowiec. W przemyśle lnianym tego rodzaju stosunki 
należały do wyjątków, panowały natomiast w tkactwie bawełnianym, 
które teraz jednak pozostało jeszcze spokojne.

Oczywiście przy analizie powstania 1793 r. można doszukiwać się 
takich czy innych specyficznych przyczyn wybuchu niezadowolenia 
i każda z nich miała swoją wagę. Jednakże nie należy przy tym tracić 
z oczu przyczyny zasadniczej: źródła ciężkiego położenia, a stąd i nie
zadowolenia tkaczy miały przede wszystkim charakter strukturalny, 
potem dopiero koniunkturalny. Staraliśmy się wykazać to na innym 
miejscu. Podobnego zdania byli zresztą i współcześni; obok cytowanego 
wyżej pisma wrocławskiej Kamery z 1789 r. przytoczyć tu można re
lację rychbaskiego Magistratu z tegoż roku, w której podkreśla się po
wszechne na całym Pogórzu skargi na złą sytuację materialną i brak per
spektywy poprawy17. W literaturze do podobnych wniosków doszedł 
Fechner, który wprawdzie przy bezpośrednich przyczynach powstania 
przesadnie podkreślał motyw religijny (antagonizm tkaczy ewangelików 
do klasztoru w Krzeszowie), zarazem jednak przyznawał, że ,,der Druck, 
unter dem die Weber litten, war im Grunde ein chronisches Leiden, 
das damals durch die Handelsstockung noch gesteigert wurde und 
einen akuten Charakter annahm” 18.

13 Archiwum Państwowe Wrocław, Rep. 132a, Magistrat Reichenbach, nr 171,
172.

16 Tamże, nr 172.
17 Tamże.
18 F e c h n e r ,  W irtschaftsgeschichte..., s. 721.



II. ETAPY I PRAWIDŁOWOŚCI PRZEBIEGU ROZRUCHÓW

Rozruchy rozpoczęły się 23 marca w Chełmsku (Schömberg) wśród 
tkaczy zgromadzonych na jarm arku19. Tutaj rzekomo kupcy Peltz 
i Bauch mieli naigrywać się z nędzy tkaczy, odpowiadając na ich skargi: 
,,Ihr sollt noch Heu und Stroh fressen”; „Es wird an dem nicht genug 
sein; jetzt kommt das Grüne, da könnt ihr Gras fressen” itp. Obydwaj 
nie przyznali się potem do tych wypowiedzi. Wydaje się jednak, że 
problem, czy rzeczywiście zostały one wypowiedziane, nie jest tu 
istotny. Ważniejszy był ich wpływ na postawę tkaczy, którzy rozpoczęli 
na rynku demonstrować przeciwko handlarzom przędzy i kupcom, zmu
szając większość z nich do ucieczki. Wiadomość o wypowiedziach Baucha 
i Peltza, jak również o zajściach w Chełmsku rozeszła się po całym 
Pogórzu w ciągu dwóch dni. Sprzyjała temu ówczesna sytuacja tkaczy: 
wędrowali z miasteczka do miasteczka, z jarmarku na jarmark w poszu
kiwaniu tańszej przędzy i lepszej ceny na płótno. Obok tkaczy śląskich 
pojawiają się chałupnicy z drugiej strony granicy — z Czech, gdzie 
w ośrodkach tkackich sytuacja była wówczas nie lepsza niż po stronie 
pruskiej. Oni również szukali tanich źródeł przędzy, niektórzy zaś wo
bec braku zarobku utrzymywali się z żebraniny20.

Wydaje się, że podżegające do walki pogłoski o słowach obydwu 
kupców rozprzestrzeniane były w sposób na wpół zorganizowany. Przy
puszczać również możemy, że działali tu swego rodzaju „przywódcy”, 
którzy nie tylko podawali te wiadomości z odpowiednim komentarzem, 
ale również zwoływali najaktywniejszych tkaczy, namawiając ich do

i# przebieg rozruchów omawiam na podstawie cytowanych wyżej prac C. Griin- 
hagena, H. Fechnera, C. E. Schticka, A. Zimmermanna i S. B. Kana.

20 Silne powiązania tkactwa po obu stronach granicy także i po r. 1741 były 
już wielokrotnie podkreślane przez literaturę niemiecką, która jednak zwracała 
uwagę przede wszystkim na handlowo-kapitałową stronę zagadnienia, podobnie 
i A. K l i m a ,  M anufakturní období v Cechách, Praha 1955, s. 302—303; na bliż
sze zbadanie zasługuje natomiast problem wzajemnych powiązań w zakresie 
ruchów społecznych w dobie Rewolucji Francuskiej. Zwracał już na nie uwagę 
A. B 1 a s c h k a, Der W iderhall der französischen  Revolution in O stböhm en  
(Jahrbuch des deutschen Riesengebirgsvereines, 1924), który jednak całe zagadnienie 
sprowadzał wyłącznie do przenikania rewolucyjnej propagandy. Wydaje się, że 
nie mniejsze znaczenie miały czeskie echa wystąpień mas ludowych na Śląsku 
pruskim, w tym przede wszystkim powstania tkaczy; na podobne wystąpienia — 
także i po drugiej stronie granicy — w r. 1794 wskazał ostatnio J. J o z a ,  
Z minulosti textiln ího prům yslu v L ibereckém  K raji, Liberec 1958, s. 57. W r. 1794 
nastroje rewolucyjne we wschodnich Czechach odwoływały się bezpośrednio do 
przykładu mas ludowych Śląska; por. K. M e j d ř i c k á ,  Cechy a Francouzská  
Revoluce, Praha 1959, s. 91. Wreszcie bezpośrednio już powstanie 1793 r. wywołało 
żywe zaniepokojenie władz na Śląsku Opawsko-Karniowskim; por. raport starosty 
karniowskiego z 5 V 1793 r., Státní Archiv v Brně, Mor. Mistodřit., PM 32-340/93.



wystąpień przeciwko kupcom. Wynika to niedwuznacznie z później
szego przewodu sądowego. W Chełmsku skazano pod tymi zarzutami 
dwóch tkaczy: Schwemmer-a — „wegen Aufhetzung”, Kitschela — z po
wodu „Zusammenkünfte in seinem Hause”; w Lubawce zarzucano tka
czowi Heermannowi zarówno organizowanie „schadzek” tkaczy we 
własnym domu, jak i rozpowiadanie o wypowiedzi Baucha i Peltza. Oczy
wiście dalecy jesteśmy tak od przypuszczeń, że występowała na Pogórzu 
rozgałęziona organizacja, którą straszyły niektóre ulotki, jak również od 
podejrzeń, wyrażonych ex post przez Hoyma, o działalność i rolę taj
nych emisariuszy politycznych. Owi „przywódcy” to podobnie jak w ru
chach chłopskich wyniesieni przez chwilę szczególnie rozgoryczeni i ak
tywni tkacze, którzy nigdy przedtem ani nigdy potem nie odgrywają 
jakiejkolwiek roli. Natomiast w przeciwieństwie do ruchów chłopskich 
wolno przypuszczać, że istniały porozumienia, czy raczej posługując się 
ówczesną terminologią — „zmowy” między tkaczami z różnych ośrod
ków, które ułatwiały wspomniane wyżej wędrówki. Ci sami tkacze „wy
stępowali” dzień po dniu w różnych miejscowościach, pociągając do 
walki miejscowych, podobnie jak w pół wieku później, w „wielkim” 
powstaniu 1844 r. Wprawdzie dla r. 1793 nie mamy równie szczegóło
wych relacji, jednakże przypuszczenia nasze wydaje się potwierdzać 
dokładne itinerarium rozruchów, jak również udział tkaczy spoza da
nego rejonu, nie znanych w danej miejscowości, nie uczestniczących 
w tamtejszych jarmarkach (zob. tab. na s. 16— 17).

Zestawienie to, nawet bez bliższej analizy przedstawionych wydarzeń, 
rzuca wiele światła na charakter rozruchów. I tak daty poszczególnych 
wystąpień odpowiadały dniom jarmarków na przędzę. Można więc po
wiedzieć, że rozruchy objęły wszystkie większe jarmarki przędzą w po
wiecie bolkowskim i w dwóch miejscowościach w sąsiednich powia
tach (Wałbrzych, Strzegom). Już w trakcie przebiegu rozruchów zda
wały sobie z tego sprawę magistraty: po demonstracjach w Chełmsku, 
Bolkowie i Lubawce Magistrat spodziewał się, że dojdzie do podobnych 
wystąpień na nadchodzącym jarmarku w Kamiennej Górze (28 III), 
i przygotował oraz uzbroił (wyłącznie w pałki) owych 60 młodych mi
strzów cechowych wymienionych w tabelce — swego rodzaju miesz
czańską milicję; na jarmark, który miał się odbyć 29 III w Chełmsku, 
ściągnięto już oddział wojska — po doświadczeniach z Kamiennej Góry, 
gdzie siły własne okazały się niewystarczające. Podobne przygotowania 
podjęto w związku z jarmarkiem w Wałbrzychu 30 IV, gdzie jednak 
z niewiadomych przyczyn do rozruchów nie doszło. Z groźby nowych 
wystąpień zdawali sobie niewątpliwie sprawę także i handlarze przędzą: 
na jarmarkach w Ciechanowicach 3 IV i w Kamiennej Górze 4 IV nie 
pojawił się żaden z nich. Przybywanie na jarmarki już po pierwszych



'Tabelka przebiegu rozruchów

Data Miejscowość
Liczba
ucze
stni
ków

Udział 
tkaczy spoza 

okolicy
Bezpośrednia

przyczyna
Charakter wystąpień Czy doszło do 

walki

Środki podjęte przez 
władze dla 
stłumienia 
wystąpień

23 III Chełmsko ? Raczej 
sami m iej
scowi

Obraźliwe 
słowa Baucha 
i Peltza

Demonstracje przeciwko 
obydwu kupcom

Bez bójki Całkowita bezrad
ność, zaskoczenie

25 m Bolków ? Jw. Zwyżka cen 
przędzy

Demonstracje przeciwko 
handlarzom 'przędzy

Jw. Jw.

27 III Lubawka ? ? Zwyżka cen 
i pogłoski 
o słowach 
Baucha i Peltza

Rozbicie straganów 
i zmuszenie handlarzy 
przędzą, którzy nie 
chcieli obniżyć je j ceny, 
do opuszczenia miasta

Pobicie woźnego 
magistrackiego

Bezskuteczne próby 
uspokojenia podjęte 
przez Magistrat

28 III Kamienna
Góra

ok. 200 „Czesi” 
i dużo 
obcych

Jw., a także 
„zmowa” tkaczy

Rozbicie straganów 
z przędzą i zmuszenie 
handlarzy do ucieczki; 
wybicie szyb w domu, 
gdzie schronił się Bauch; 
splądrowanie miasta; 
mieszczanie zamknięci 
w swych domach

Pobicie 2 przed
stawicieli Magi
stratu

Pogotowie 60 mło
dych mistrzów ce
chowych, próby 
perswazji; ogłosze
nie alarmu, wezwa
nie wojska

29 m Chełmsko ok.800 „Czesi” „Zmowa” (?) celem 
wymuszenia 
obniżki ceny 
przędzy

Pertraktacje w sprawie 
obniżki ceny bez rezul
tatu; „tumult” zakoń
czony interwencją woj
ska (20 ludzi), które zmu
szono do odwrotu

Pobicie kilku 
handlarzy przę
dzą i ich praco
wników oraz kil
ku żołnierzy

Pertraktacje z przed
stawicielami tkaczy; 
sprzedaż przędzy 
po zniżonej cenie, 
interwencja wojskar

W
acław

 D
ługoborski



2 IV Bolków ? 9 „Grobe Reden” 
jednego z han
dlarzy przędzą 
przeciwko 
tkaczom

Zniszczenie straganów 
i zapasów przędzy; „tu
mult” przeciwko han
dlarzom i Magistratowi

„Miss-handel” 
burmistrza, rajcy 
i woźnych

6 IV Wałbrzych 9 Dużo
obcych

„Zmowa” celem 
wymuszenia 
obniżki cen 
przędzy; zwyżka 
cen chleba

Tumult” przeciwko han
dlarzom przędzy, a także 
piekarzom i rzeźnikom

Pobicie kilku han
dlarzy przędzą

i mięsa

9 IV Strzegom 9 ? Wysokie ceny 
przędzy

Zmuszenie handlarzy 
przędzą do sprzedaży 
poniżej ceny kupna

Bez bójki

Próby perswazji 
ze strony burmistrza 
i landrata

J  w.

9

r*

Pow
stanie tkaczy 

1793



dniach rozruchów, mimo że magistraty zapowiadały ich nasilenie, 
wytłumaczyć chyba trzeba koniecznością sprzedaży nagromadzonych 
zapasów, i to w okresie szczególnie dobrej koniunktury. Spekulacje 
przędzą nie ulegały wątpliwości nie tylko dla tkaczy, ale i dla władz 
(por. chociażby obwieszczenie Hoyma po rozruchach z 8 i 15 IV 1793). 
Skoro handlarze zmagazynowali znaczną ilość zapasów z myślą o ko
rzystnej sprzedaży właśnie na przednówku, trudno się dziwić, że ry
zykowali tak wiele (pobicie, rozbicie straganów, zniszczenie części to
waru).

Terytorialnie rozruchy ograniczyły się właściwie do powiatu bol- 
kowsko-kamiennogórskiego; dopiero w końcowym okresie doszło do wy
stąpień na jarmarkach w Strzegomiu (stolica powiatu) i Wałbrzychu 
(pow. świdnicki), i to na jarmarkach o wiele spokojniejszych, nie tak 
masowych jak w Kamiennej Górze czy Chełmsku. Obydwie miejsco
wości zresztą (Strzegom, Wałbrzych) i geograficznie, i ekonomicznie za
liczyć można do tego samego rejonu co powiat bolkowski. Tkacze tam
tejsi pozostawali w ścisłych kontaktach z jarmarkami na płótno w Ka
miennej Górze, Chełmsku, Lubawce, Bolkowie i vice versa. Inaczej 
pozostałe powiaty „tkackie'7. Sąsiedni, jeleniogórski, oddzielony był od 
Kamiennej Góry i Lubawki Masywem Kowarskim, przez który prowa
dziła właściwie tylko jedna droga (Przełęcz Kowarska), pc zajściach 
w Kamiennej Górze strzeżona przez wojsko. Tutaj również docierały 
„podżegające” wieści, jednakże nim objęły one masy tkackie, najwięk
sza fala rozruchów już minęła; wprawdzie do wystąpień podobnego typu 
doszło również i w tych powiatach, jednakże nieco później i wśród 
innych grup ludności (o czym niżej). W jeszcze silniejszym stopniu do
tyczy to powiatu lwóweckiego (odległość) i dzierżoniowskiego, gdzie 
poważną rolę odgrywało tkactwo bawełniane, o odmiennej strukturze 
ekonomiczno-społecznej, a nowe inicjatywy przedsiębiorców. Hasencle- 
vera i Sadebecka, powodowały, że skutki złej koniunktury nie były tak 
tragiczne, jak w rejonach lniarskich.

Analiza przebiegu powstania pozwala wyróżnić trzy wyraźne etapy:
1. Zajścia w Chełmsku, Bolkowie i Lubawce w dniach 23 do 27 mar

ca, które miały stosunkowo łagodny przebieg. Wybuchły spontanicznie, 
wzięli w nich udział wyłącznie ci tkacze, którzy akurat znajdowali się 
na danym jarmarku; również i władze były zaskoczone — nie wie
działy, jak ustosunkować się do tych wystąpień, ani też nie zdawały 
sobie sprawy z groźby ich rozszerzenia i dlatego jedynym zastosowanym 
środkiem była — beskuteczna zresztą — perswazja.

2. Szczytowe nasilenie rozruchów — zajścia w Kamiennej Górze 
i Chełmsku w dniach 28 i 29 marca. Ze strony tkaczy widać już 
tutaj pewne elementy organizacji, „zmowy”: przybyli na jarmark



z pustymi workami, bez płótna, za to celowo zaopatrzeni w laski 
(Wanderstäbe), które stały się ich bronią. Można przypuszać, że z góry 
zamiarem ich była zemsta na Bauchu i Peltzu. Świadczy o tym cho
ciażby fakt, że uporczywie ścigali pierwszego z nich (drugi nie zjawił 
się na jarmarku), wybili szyby domu, do którego uciekł, pobili tych, 
którzy starali się Baucha chronić. Tutaj doszło także do zdemolowania 
straganów z przędzą i niszczenia towaru. Wolno jednak sądzić, że teraz 
jeszcze nie było to z góry ukartowane. Tkaczy raczej zaskoczyło i obu
rzało zgrupowanie przez Magistrat 60 młodych mistrzów cechowych, któ
rzy mieli pilnować porządku, a więc chronić znienawidzonych handlarzy 
przędzą. Przez kilka godzin tkacze stali się niemalże panami miasta, 
gdy przestraszone mieszczaństwo (łącznie z owymi sześćdziesięcioma 
,.obrońcami”) schroniło się, wezwawszy uprzednio wojsko ze Świdnicy, 
za zaryglowanymi drzwiami w obawie przed pobiciem i rabunkiem. 
Tkacze nie wykorzystali jednak sytuacji i opuścili miasto, być może 
ze względu na mający się odbyć następnego dnia jarmark w Chełmsku. 
Tutaj zebrało się około 800 tkaczy. Ale rozruchy w Chełmsku nie tylko 
miały największą liczbę uczestników, ale również najbardziej zacięty 
charakter: ,,zmowa” tkaczy, i to w celu wywalczenia niższych cen 
przędzy, wydaje się być bardzo prawdopodobna. Ilość i zdecydowana 
postawa tkaczy zmusiły Magistrat da rokowań, tym bardziej że wojska 
było niewiele (20 żołnierzy z oficerem — większa część oddziału, który 
poprzedniego dnia wymaszerował do Kamiennej Góry), a nadzieje na 
posiłki niewielkie ze względu na ogołocenie prowincji z wojska (wojna 
z Francją). Gdy zaś tkacze zaczęli demolować domy handlarzy przędzą, 
a następnie bić samych handlarzy i ich pracowników, dowodzący od
działem porucznik rozpoczął sprzedawać przędzę po zniżonej cenie —  
30 rtl. za szok, a więc według stanu z połowy marca. I to jednak nie 
powstrzymało tkaczy; doszło do starcia z wojskiem, które stanęło 
w obronie handlarzy przędzą. Pobito kilku żołnierzy, kilku tkaczy zo
stało rannych, wojsko oddało nawet salwę w powietrze, po czym wyco
fało się z miasta, nie chcąc — zapewne zgodnie z instrukcją — dopro
wadzić do rozlewu krwi.

3. Zajścia kwietniowe, w czasie których nie wzywano już wojska na 
pomoc. Wprawdzie w Bolkowie (2 IV), Wałbrzychu (6 IV) i Strzego
miu (9 IV) doszło również do demolowania straganów i domów handla
rzy przędzą, niszczenia towaru, a nawet pobicia kilku osób, jednakże 
nie przybrało to tak masowego charakteru, jak starcia w Chełmsku. 
Wydaje się, że tkacze zaczęli zdawać sobie sprawę, iż zbyt radykalne, 
gwałtowne środki nie przyniosą spodziewanych rezultatów, a tylko do
prowadzić mogą do zaostrzenia sytuacji i dadzą władzom i wojsku pre
tekst do interwencji, tym bardziej że nie mieli żadnych sojuszników.



Zachęceni prawdopodobnie postawą v. Gersdorffa w Chełmsku, żądali 
sprzedaży przędzy po ustalonych przez siebie cenach: w Wałbrzychu — 
16 rtl., w Strzegomiu — 24 rtl. za szok. Pierwsza z nich była dla han
dlarzy absolutnie nie do przyjęcia, leżała znacznie niżej ceny własnej; 
w Strzegomiu natomiast doszło rzeczywiście do sprzedaży zgodnej z po
stulatami tkaczy. W Wałbrzychu żądania tkaczy zwróciły się nie tylko 
przeciwko handlarzom przędzą, ale również przeciw skupywaczom płót
na, których landrat v. Czettritz wezwał do płacenia wyższych stawek 
(o 1 rtl. za sztukę); demonstrowano również przeciwko piekarzom i rzeź- 
nikom obwinionym o podnoszenie cen żywności.

Na tych zajściach kończy się wielka fala wystąpień tkackich. 
Wprawdzie jeszcze 7 kwietnia szacował Hoym liczbę „powstańców” na 
20 000, jednakże było to chyba raczej rezultatem przesadzonych pogło
sek niż rzeczywistego stanu rzeczy. W tydzień później pisać już będzie
0 opanowaniu sytuacji w głównych ośrodkach ruchów tkackich. Równo
cześnie jednak zarzewie oporu i buntu docierać zaczyna do sąsiednich 
powiatów. I tak we wsiach tkackich powiatu rychbaskiego odbywały się 
nocne zebrania, na których czytywano rewolucyjne broszury. W Je
leniej Górze pojawiają się „Aufruhr-Zettel” z postulatami tkaczy (około 
15 IV), a tamtejsi bielarze domagają się podwyżki płac, nawiązując do 
swoich żądań i sporów z Magistratem z 1784 r.21 W tym samym czasie 
z szeregiem postulatów i groźbą powstania w razie ich odrzucenia wy
stępują tkacze z okolic Wałbrzycha. W Kowarach podnieceni wiadomoś
ciami o wystąpieniach tkaczy czeladnicy murarscy i ciesielscy rozpo
czynają 8 kwietnia strajk ze zgoła błahego powodu: aresztowanie cze
ladnika, który na budowie palił fajkę, co było sprzeczne z obowiązu
jącym w całych Prusach zakazem. Uzbrojeni w siekiery i inne narzę
dzia zgromadzili się czeladnicy tych cechów pod ratuszem, żądając nie 
tylko uwolnienia aresztowanego, ale również obniżenia cen chleba
1 wódki. Pobito przy tym kilku szczególnie niepopularnych obywateli. 
Strajk i zamieszki trwały kilka dni; zakończyła je dopiero interwencja 
wojska, wezwanego z Kamiennej Góry (niewielki garnizon stacjonował 
w tym mieście od rozruchów tkackich). Wojsko nie napotkało większego 
oporu, nie powtórzyła się sytuacja z Chełmska. Najaktywniejsi czelad
nicy zostali aresztowani i na prośbę Magistratu i majstrów odstawieni 
do Świdnicy, pozostali już 11 kwietnia wrócili do pracy.

Wydaje się, że powodem interwencji była nie tylko postawa cze
ladników z cechów budowlanych, ale również groźba rozszerzenia się 
ruchów na pozostałe grupy ludności pracującej. Jak bowiem raportował 
dowódca przybyłego oddziału, kpt. v. Kessel, „die Gesellen wollten sich

!l OT Jelenia Góra, Mag. Hirschberg, nr 3626.



den andern Tag mit den Bleichknechten, die wegen ihres Lohnes sich 
auch schon beschwert und den auswärtigen Webern vereinigen, wozu 
sie schon alle Anstalten gemacht” 22. W świetle przytoczonych wyżej 
danych o podobnych żądaniach bielarzy z Jeleniej Góry, a także „zmów” 
obejmujących tkaczy z kilku miejscowości, przypuszczenie to wydaje się 
bardzo prawdopodobne. Zamierzenia te zostały udaremnione nie tylko 
interwencją wojska w Kowarach i wzmocnieniem garnizonów w głów
nych ośrodkach tkackich (o czym niżej), ale także opóźnieniem „tu
multu” czeladników w stosunku do głównej fali wystąpień tkaczy. 
Około połowy kwietnia „wrzenie” ogarnia również chłopów; trudno tu 
jednak doszukiwać się nie tylko prób porozumienia z tkaczami, nawet 
tych, z jakimi występowali prawdopodobnie kowarscy czeladnicy, ale 
brak również jakiejkolwiek, przypadkowej chociażby, synchronizacji. 
Ruch chłopski na większą skalę rozpoczął się akurat w tym momencie, 
gdy sytuacja wśród tkaczy była całkowicie niemal opanowana. Brak 
porozumienia pomiędzy różnymi grupami ludności, przypadkowość ter
minów poszczególnych wystąpień ułatwić miały w poważnym stopniu 
ich stłumienie, aczkolwiek sam wybuch był groźnym zaskoczeniem dla 
władz.

III. STOSUNEK WŁADZ DO ROZRUCHÓW

Już analizując kolejne stadia rozruchów tkackich widać bezradność 
niższych instancji administracji pruskiej — magistratów i landratów. 
Z jednej strony próbowano uspokoić tkaczy drogą częściowego zaspo
kojenia ich postulatów (nakłanianie handlarzy przędzą do obniżenia cen), 
z drugiej — wezwano wojsko nie tylko do miast objętych zamieszkami, 
ale „profilaktycznie” także i do wszystkich większych ośrodków tkac
kich. Rzecz jednak w tym, że wojska było wówczas mało. Toczyła się 
wojna z Francją i nie tylko, że większa część stacjonujących na Śląsku 
pułków walczyła już nad Renem, ale wobec niepowodzeń ofensywy 
sprzymierzonych należało liczyć się z koniecznością przerzucenia tam 
dalszych oddziałów. W tej sytuacji nawet Hoym, do którego zwrócono 
się o dyrektywy, nie mógł dać innej rady, jak „Strenge mit Milde zu 
vereinen” 23.

W rzeczywistości mimo zapewnień ministra o współczuciu dla bied
nych tkaczy łagodność była tu tylko taktyką; wobec skromnej ilości 
wojska należało za wszelką cenę dążyć do lokalizowania rozruchów, 
a dopiero potem przystąpić po cichu do ostrzejszych represji. Tego ro

22 T. E i s e n m ä n g e r ,  G eschichte der Stadt Schm iedeberg  im  R iesengebirge, 
Breslau 1900, s. 172.

23 F e c h n e r, W irtschaftsgeschichte..., s. 714.



dzaju plan rozwinął Hoym w liście do króla z 8 IV 1793: „Ich werde die 
unruhigen Köpfe mit der Untersuchung durch die Commision solange 
amtieren, bis der günstige Zeitpunkt kommt, die Rädelsführer bei dem 
Kopf zu nehmen, eintritt, denn jedes violente Mittel würde sich bei der 
jetzigen Stimmung wütend machen und unübersehnliches Elend über 
das Land bringen” 24. Sytuacja była więc do tego stopnia napięta, że 
władze nie odważyły się na aresztowanie przywódców, czekając na wy
gaśnięcie „wrzenia”. Pamiętajmy przy tym, że propozycje te rozwijał 
Hoym 8 kwietnia, a więc po przejściu największej fali rozruchów. 
W pierwszych dniach nie było mowy nawet o tego rodzaju środkach — 
zdawałoby się samo przez się zrozumiałych i stosowanych z reguły 
w podobnych wypadkach. 29 marca polecił wprawdzie Hoym sprowadzić 
wojsko do miasteczek, w których rozruchy wybuchły lub mogły wy
buchnąć, a landraci przypomnieć mieli tkaczom, że wszelkie ekscesy 
karane będą „mit Leibes- und Lebens strafe”, wydaje się jednak, że 
chodziło tu raczej o zastraszenie tkaczy niż o rzeczywiste rozpoczęcie 
jakichś represji. Alarmowany wiadomościami, oczywiście nieprawdzi
wymi, o rzekomym spisku z udziałem 15 000 buntowników, o oblężeniu 
30 żołnierzy z oficerem przez 800 tkaczy w klasztorze w Krzeszowie, 
o rozszerzeniu się wrzenia na hrabstwo kłodzkie 25, gotów był Hoym do 
daleko idących koncesji. I tak Peltzowi i Bauchowi zakazał odwiedzać 
jakiekolwiek jarmarki i w ogóle pokazywać się w ośrodkach tkackich, 
następnie wezwał ich do Świdnicy, gdzie zostali przesłuchani i areszto
wani. Pozostałym handlarzom przędzą, którzy w obawie przed rozru
chami zamierzali bojkotować jarmarki, nakazano pod groźbą surowych 
kar wystawiać nadal towar, zakazując równocześnie dalszego podwyż
szania ceny, a także intratnego eksportu do Czech.

Zamiast jednak spodziewanego uspokojenia następne dni przyniosły 
wiadomości o dalszych poważnych rozruchach (Chełmsko 29 III). Wobec 
tego Hoym zadecydował osobiście udać się na Pogórze, aby zbadać 
sytuację, a także pertraktować z zainteresowanymi stronami. Do spotka
nia doszło 3 kwietnia w Wiadrowie, majątku barona v. Schweinitz, 
landrata bolkowskiego26. Minister przyjął tutaj sołtysów i ławników

24 DZA Merseburg, Rep. 96, nr 249 A.
25 Jest to pierwszy objaw charakterystycznej dla okresu Rewolucji Francuskiej 

paniki władz pruskich; o ile dotąd lekceważono raczej „wrzenie” mas (widać to 
jeszcze w raportach Hoyma z zimy 1792/93), o tyle w latach 1793—1794 najdrob
niejsze nawet wystąpienia na Śląsku czy w krajach ościennych były dla Hoyma 
zarzewiem ogólnej „rewolucji”. Por. w tej sprawne W. D ł u g o b o r s k i ,  Śląsk 
a pow stanie kościuszkow skie  (Zaranie Śląskie, 1961, z. 1, s. 4—5).

2B Przebieg pertraktacji w Wiadrowie głównie na podstawie F e c h n e r a  
W irtschaftsgeschichte..., s. 714—717.



z terenu całego powiatu oraz 70 przedstawicieli tkaczy — w sumie 
blisko sto osób. Przemówienie Hoyma cechowała rzekomo „Güte und 
Ernst” (tak w każdym razie donosił królowi). Charakterystyczne, że 
absolutnie nie negował słuszności pretensji tkaczy, krytykując nie tylko 
handlarzy przędzą, ale również skupywaczy płótna; wskazywał jedynie 
na niewłaściwość postępowania — ekscesy, tumulty zamiast zwrócenia 
się ze skargami do władz. Przedstawiciele tkaczy wprawdzie „bekannten 
ihr Unrecht”, podkreślali jednak, że do rozruchów sprowokowani zostali 
wypowiedziami Baucha i Peltza, a także uciskiem ze strony sprzedaw
ców przędzy i skupywaczy. Obiecali uspokoić swoich towarzyszy i po
wstrzymać ich od dalszych wystąpień; równocześnie jednak dali do zro
zumienia (aczkolwiek nie powiedziano tego expressis verbis), że zależy 
to przede wszystkim od spełnienia ich postulatów. Tutaj po raz pierw
szy właściwie spotykamy się z pełnym, konsekwentnym i dojrzałym pro
gramem tkaczy; po raz pierwszy tez w miejsce pojedynczych, lokal
nych postulatów sformułowano punkty miarodajne dla całego rejonu —  
elementy, które ani razu nie wystąpiły w trakcie samych rozruchów.

Charakterystyczne, że żądania te — powzięte nie pod wpływem 
chwilowych impulsów, ale po pewnym zastanowieniu (a zapewne 
i wspólnym przedyskutowaniu) — na plan pierwszy wysuwają nad
użycia nie ze strony handlarzy przędzą, ale skupywaczy, zarzucając tym 
ostatnim płacenie złą monetą, „znakowanie” przynoszonego na sprzedaż 
płótna 27, przesadną surowość w odrzucaniu towaru względnie obniżaniu 
ceny za wadliwie wykonane sztuki i wreszcie kupowanie płótna (po niż
szej cenie) od tkaczy czeskich. Zarzuty wobec handlarzy przędzą sformu
łowane były bardziej ogólnie i sprowadzały się do spekulacji, które wy
wołują podwyżkę cen przędzy. Podobne postępowanie zarzucano sprze
dawcom produktów żywnościowych. Po raz pierwszy też dowiadujemy 
się, że również i tkacze wysuwali „Klage über die Bedrückungen der 
Obrigkeit und der Regierung”. W rzeczywistości jednak sprowadzała 
się ona do pretensji pod adresem magistratów podgórskich miasteczek, 
które za popełnione wykroczenia więziły tkaczy w miejskim areszcie 
bądź ściągały karę pieniężną miast odesłać ich do rodzinnego dominium. 
Jest to jeszcze jeden dowód na brak poważniejszych akcentów antyfeu- 
dalnych w ówczesnej postawie tkaczy. Równocześnie występuje antago- 21

21 Był to jeden ze sposobów obniżania ceny płótna przez skupywaczy: kupiec 
oglądając towar znakował go, a następnie odmawiał zapłacenia proponowanej przez 
tkacza ceny; następny z kolei kupiec, do którego udał się tkacz, orientował się 
w ten sposób, że cena proponowana przez tkacza została już odrzucona przez po
przedniego skupywacza, co ułatwiało mu wymuszenie niższej; por. A. S c h n e e r ,  
Über die Noth d er L e inen-A rb eit er in Schlesien  und die - Mittel ihr abzuhelfen , 
Berlin 1844, s. 62—63.



nizm w stosunku do chłopów, przede wszystkim kmieci, których oskar
żają o najmowanie czeladzi do tkania płótna; zarzut powtórzony później 
we wspomnianym wyżej anonimowym liście, podrzuconym na ratuszu 
wałbrzyskim w połowie kwietnia 1793 r.

Wydaje się, że Hoym uznał słuszność większości tych postulatów, 
tak by w każdym razie wynikało z opinii króla, który w odpowiedzi 
na relację z Wiadrowa oświadczył, że „dem Anschein nach sind die 
Kaufleute, von denen manche nur ihren Eigennutz zum Augenmerk 
haben, an diesen Unruhen mit schuld, weil sie die Ouvriers schlecht 
bezahlen, und es ist nötig... dass die so zalreiche und nützliche Klasse 
der Weber durch die Kaufleuchte nicht unterdrückt werde”. Dlatego 
też wydane przez Hoyma publikanda z 7 i 15 kwietnia na plan pierw
szy wysuwały ochronę tkaczy przed nadużyciami ze strony kupców. 
Płacenie tkaczom obrzynanymi dukatami i znakowanie płótna karane 
były w pierwszym publikandum grzywną 60 względnie 20 rtl., w dru
gim — odebraniem koncesji i zakazem prowadzenia jakiegokolwiek 
handlu na terenie Śląska. Równie surowe kary groziły handlarzom przę
dzy i żywności za samowolne podnoszenie cen (ustalać je miały magi
straty) oraz spekulacyjne magazynowanie towaru. Wprawdzie w obydwu 
obwieszczeniach potępiono tkaczy za „tumultuarisches Betragen”, zapo
wiadając ukaranie przywódców i surowe represje w wypadku powtórze
nia się rozruchów, zarazem jednak nie szczędzono im współczucia i —  
rzecz znamienna — w o  wiele ostrzejszych słowach aniżeli uczestników 
zajść potępiono „Plackereyen” i „Wuchereyen” kupiectwa. Wreszcie 
obiecano powołać komisję, która rozpatrzy skargi tkaczy zgłoszone 
w Wiadrowie i ewentualne przyszłe, a także radzić będzie nad trwałą 
poprawą ich położenia.

Przyczyny tej dziwnej na pozór postawy leżały nie tylko w dąże
niu do zahamowania dalszego rozwoju „rewolty” drogą łagodzenia istnie
jących napięć, władze starały się zarazem wykazać własną „niewinność”, 
zrzucając całą odpowiedzialność za ciężkie położenie tkaczy na barki 
podgórskich przedsiębiorców. Doszukać można by się nawet prób podtrzy
mywania antagonizmu między tkaczami a kupiectwem. Tak więc z 60 rtl. 
grzywny, grożącej kupcom za wypłaty obrzynaną monetą, połowę 
miał otrzymać denuncjujący tkacz (reszta przeznaczona była na fundusz 
wsparcia dla zubożałych tkaczy). Również wspomniana komisja, składa
jąca się zresztą wyłącznie z urzędników, bez udziału kupiectwa, rozpo
częła swoją działalność nie od przesłuchiwania uczestników rozruchów, 
ale — Baucha i Peltza. Magistraty miały nie tylko nie dopuszczać do 
nadużyć, ale wręcz reglamentować — i to zgodnie z interesami tkaczy — 
sprzedaż przędzy i skup płótna. W Ciechanowicach wobec b-ojkotu jar
marku przez handlarzy* przędzą władze skonfiskowały ich zapasy i roz



poczęły sprzedaż na własną rękę. W powiecie nyskim landrat polecił 
obniżyć cenę przędzy z 40 do 28 rtl. za szok, zmuszając opornych do 
sprzedaży posiadanego towaru. Na całym Pogórzu wyszukiwać miano 
zapasy przędzy, i to przy pomocy wojska, a następnie sprzedawać je na 
jarmarkach pod nadzorem urzędników. Równocześnie Hoym zapowie
dział realizację projektu, wysuwanego zresztą już przed rozruchami, 
który jego zdaniem uzdrowić miał radykalnie sytuację w przemyśle 
lnianym — założenie państwowych magazynów przędzy28. W okresach 
braku towaru względnie wygórowanych cen miały one zaopatrywać 
tkaczy w ten podstawowy dla ich egzystencji produkt, i to po cenach 
reglamentowanych. 10 kwietnia król przyznał na ten cel 300 000 talarów.

Czy za całym tym programem kryła się również typowa dla fryde- 
rycjańskiej monarchii niechęć do mieszczaństwa, szczególnie śląskiego, 
trudno dziś stwierdzić. Jedno natomiast nie wydaje się ulegać wątpli
wości: w wypadku podobnych sporów szlachty z chłopami władze w żad
nym wypadku, nawet pozornie, nie ujęłyby się tak za tymi ostatnimi, 
jak to uczyniły w stosunku do tkaczy w ich sporze z kupiectwem. Hoym, 
król, ministrowie w Berlinie niejednokrotnie dawali wyraz swemu nie
zadowoleniu z nadmiernego, bezprawnego ucisku chłopa (por. chociażby 
opinie ministra prowincji o stosunkach górnośląskich), nigdy jednak nie 
wychodzili poza łagodne, na wpół prywatne napomnienia wobec dzie
dziców, przede wszystkim ze względu na dominującą rolę szlachty 
w państwie pruskim i klasową solidarność. Ale chyba nie tylko dlatego. 
Podgórscy tkacze w skali całego państwa, czy nawet Śląska, nie byli 
jakąś reprezentatywną grupą ludności, sytuację ich można było trakto
wać jako wyjątek; nie groziły tutaj zbyt daleko idące uogólnienia, 
gdyż specyficzne postulaty tkaczy nie wydawały się być atrakcyjne dla 
pozostałych warstw ludności pracującej. Dlatego można sobie było po
zwolić na wspaniałomyślność, tym bardziej że opłacona była ona cu
dzym kosztem i stanowiła zarazem mały szantaż wobec podgórskiego 
mieszczaństwa: nie próbujcie opozycji, nie próbujcie rewolucyjnych idei 
(o ich popularności również i w tym środowisku świadczy przykład je
leniogórskiego kupca Contessy)29, bo zostawimy was oko w oko z tka
czami.

W rezultacie tamtejsze mieszczaństwo znalazło się w połowie kwiet
nia między młotem i kowadłem: z jednej strony groźba nowych ataków 
tkaczy, z drugiej — rządowych reglamentacji i represji; z jednej strony

23 Był to ulubiony projekt władz tak prowincjonalnych, jak  i centralnych, 
który jednak nigdy nie doczekał się realizacji: por. S c h ii c k, M inister Struensee, 
Hoym und Stein..., pass.

29 Por. C. G r ü n h a g e n ,  Zerboni und Held in ihren  K on flik t mit d er  
Staatsgew alt 1796—1802, Berlin 1897, s. 14—16.



chęć. uchronienia mienia (w wyobraźni niektórych i życia) przed „tu
multami”, a z drugiej — obawa przed garnizonami (miasta podgórskie 
ze względu na swoje handlowe znaczenie cieszyły się pełną „Quartie- 
rungsfreiheit”), które wprawdzie trzymałyby w ryzach tkaczy, na dłuż
szą metę jednak mogły okazać się równie uciążliwe i utrudniające życie 
gospodarcze, jak w stolicy prowincji30 31. Charakterystyczny był pod tym 
względem list mieszczaństwa jeleniogórskiego do Hoyma z 2 maja 
1793 r., które wprawdzie donosi o kolportażu „Aufruhr-Zettel” i groź
bie rozruchów (zapewne tkaczy i bielarzy), zarazem jednak zaręcza, że 
bezpieczeństwo miasta zapewni we własnym zakresie (poprzez zorgani
zowanie podobnej straży cechowej jak pod koniec marca w Kamiennej 
Górze), bez konieczności wzywania wojskaS1.

Obawy kupiectwa nie trwały jednak długo. W drugiej połowie 
kwietnia stosunki ulegają zmianie. Kończy się „opieka” władz nad tka
czami i groźby wobec kupiectwa. Z chwilą gdy sytuacja zdawała się 
być opanowana, można było powrócić do dawnej polityki; rozruchy 
tkackie okazały się mniej groźne, niż przypuszczano w chwili ich wy
buchu. „Meteor, das gefährlich schien, aber bald verschwand”, jak 
określi je minister Hoym32. Wystarczyło nieco obietnic i interwencja 
kilku szwadronów. W kilka lat później sam minister przyzna, że wszel
kie środki poprawy podejmowano jedynie, „um den Revolutions-Geist 
jener Zeit-Periode der diese Unordnungen unter den Webern angeregt 
hatte, alle, auch die entfernste Veranlassung zu weiteren Versuchen 
gänzlich zu benehmen” 33.

Już od końca kwietnia magistraty przestają ściśle przestrzegać regla- 
mentacyjnych zarządzeń, patrząc przez palce na nowe nadużycia han
dlarzy przędzą, którzy dostarczają mało towaru na oficjalne Garnmärkte, 
większość sprzedają na ad hoc po tkackich wsiach organizowanych jar
markach (Winkel-märkte), odbywanych oczywiście bez zgody władz, 
dostarczają też przędzę do Czech. Wszystko to prowadzi do podwyżki 
cen przędzy, dyktowanych ponownie przez handlarzy. Zarządzenie 
Hoyma z 26 czerwca 1793 r., znoszące ceny maksymalne i ograniczenia 
w organizowaniu jarmarków, było już tylko usankcjonowaniem status 
quo.

Równie szybko zrezygnował Hoym z planu założenia państwowego 
magazynu przędzy. Pozostało jednak otrzymane od króla dla ulżenia

30 Por. W. D ł u g o b o r s k i ,  J.  G i e r o w s k i ,  K.  M a l e c z y ń s k i ,  Dzieje 
W rocław ia do r. 1807, Warszawa 1958, s. 554.

31 Pismo jeleniogórskich Bürgerältesten z 2 V 1793 r., OT Jelenia Góra, Mag. 
Hirschberg, nr 3626.

32 Cyt. wg F e c h n e r a  W irtschaftsgeschichte..., s. 719.
33 Pismo do króla z 28 IV 1801; DZA Merseburg, Rep. 89—4—V, vol. 1.



doli tkaczy 300 000 rtl. Minister zaproponował wypożyczenie tej sumy 
podgórskiemu kupiectwu (jako organizacji — Gebirgshandelsstand) na 
zakup płótna po wyższych cenach i rozszerzenie jego eksportu na ryn
ki zamorskie. Kupcy jednak zrezygnowali z tej oferty, występując do 
ministra z memoriałem, że położenie tkaczy nie jest bynajmniej tak 
beznadziejne, jak się ogólnie przypuszcza, że przed rozruchami całe ich 
grupy krążyły przez kilka dni od karczmy do karczmy, co rzekomo 
miało być główną przyczyną wybuchu. Interpretacji tej nikt, nawet 
sami autorzy, nie traktował poważnie; kupiectwo obawiało się po prostu, 
że zakupy płótna po wyższych cenach, i to z państwowych pieniędzy, 
zmuszą je do trwałego podniesienia stawek i wzmogą opór tkaczy. Za
wiodły również próby zużytkowania tej sumy na zakrojone na szeroką 
skalę roboty publiczne (budowa dróg), które miałyby tkaczom zapewnić 
dodatkowy zarobek w szczególnie krytycznych okresach. Wobec tego 
fundusze królewskie rozprowadzone zostały utartym sposobem: po
przez indywidualne pożyczki udzielane kupcom, którzy dysponując nimi 
bez żadnych ograniczeń, nie zamierzali bynajmniej obrócić ich na dobro 
tkaczy. Podobny los spotkał pożyczkę 100 000 rtl. udzieloną na pole
cenie króla przez pruską Kampanię Morską. Za pieniądze te miano za
kupywać podgórskie płótno celem eksportu do krajów zamorskich. Tym
czasem dysponujący tą sumą kupiec Müller z Kamiennej Góry skupował 
wprawdzie płótno, ale czeskie, a pozostałą część tych pieniędzy zainwe
stował w handlu... kawą.

Całkowitemu niemal desinteressement władz w stosunkach między 
kupiectwem a tkaczami towarzyszyło wzmożenie represji wobec tych 
ostatnich. 3 maja husarzy obsadzili największe ośrodki tkackie, aresz
tując niespodziewanie 17 domniemanych przywódców powstania. Los 
ich był różny. Tylko jeden — Karl Böhm z Wierzchosławic Górnych 
(obecnie pow. Jawor), który rzekomo wywołać miał ,,tumult” w Lu
bawce — otrzymał 6 lat twierdzy. Kary dla pozostałych wahały się od 
1 roku do 3 lat bądź twierdzy, bądź „karalni” (Arbeitshaus) w Brzegu. 
Dwóch czeladników, Bergela i Scheita, którzy w Chełmsku pobili żoł
nierzy, skazano na sześciokrotny bieg przez rózgi. Trzech aresztowa
nych uniewinniono wskutek braku dowodów. Kary te miały przede 
wszystkim „wychowawczy” charakter; celem ich było zastraszenie nie 
tylko tkaczy, ale ogółu ludności Pogórza, które wciąż jeszcze (wyroki 
powyższe ogłoszono pod koniec czerwca 1793 r.) uchodziło za główny 
ośrodek rewolucyjnego „wrzenia”. Temu celowi służyło również na
tychmiastowe odwiezienie do rodzinnych wsi obydwu ofiar „Spiess- 
ruthenlauf”. W następnym roku, gdy w rejonach tkackich nastąpiło 
względne uspokojenie, większość aresztowanych zwolniono; okazało się,



że wskutek nędznych warunków życiowych zdrowie ich było do tego 
stopnia zagrożone, że nie mogli przeżyć twierdzy.

Równolegle z dochodzeniem przeciwko „tumultantom” (prowadziła je 
wspomniana wyżej komisja) oczyszczono ze wszystkich zarzutów Bau- 
cha i Peltza, pozwalając im nie tylko na powrót do rodzinnych miej
scowości (Kowar i Mieroszowa), ale również na dalsze prowadzenie 
handlu. Był to już zresztą maj. Urzędowa wersja o przyczynach roz
ruchów i nędzy tkaczy była wtedy całkowicie odmienna aniżeli w pu- 
blikandach z 7 i 15 kwietnia. W Patencie w zględem  w szczętych na 
Śląsku rozruchów, wydanym przez króla po jego powrocie z teatru 
wojny (20 maja 1793), nie znajdziemy potępienia ani skupywaczy, ani 
handlarzy przędzą34. Brak tu również pobieżnego chociażby wyliczenia 
objawów nędzy tkaczy i wyrazów współczucia dla ich losu. Patent 
wspomina jedynie o „poprawieniu żywienia sposobów dla tkaczów” 
i upadku handlu płótnem. Widzi jednak tylko jedną przyczynę tej 
sytuacji: rewolucja i wojna we Francji, „opuszczenie boskiego prawa 
i przeciwstawianie się dobremu porządkowi” tamtejszych „niespokojnych 
umysłów”. Jeden jest też tylko środek poprawy: „przez szczęśliwe 
oręże ... pokój i bezpieczność w owym Królestwie przywrócić i przez 
uszczęśliwienie tegoż kraju ... aby pożądane owoce powszechnego po
koju, osobliwie też dla Naszych ziem, co najrychlej nastąpiły i tak 
śląski handel na Podgórzu zaś podwyższony był”.

W miejsce spekulacji przędzą, znakowania płótna, obcinanych tala
rów itp. znaleziono nowego kozła ofiarnego — francuską rewolucję, 
która burząc porządek i spokój w całej Europie, utrudnia również nor
malny tok handlu. Ta grubymi nićmi szyta propaganda dążyła do dwóch 
celów: oczyszczenia nie tylko władz, ale i kupiectwa od jakiejkolwiek 
współwiny za ciężkie położenie tkaczy oraz zrzucenia odpowiedzialności 
za ich los na rewolucję, a więc zarazem podważenia jej popularności na 
Śląsku. Również potępiając „buntowników” i przywódców tkaczy, gro
żąc im śledztwem i surowymi karami, patent ani słowem nie wspomina 
o dochodzeniu przeciwko Bauchowi i Peltzowi czy jakimkolwiek spe
kulantom przędzą, którzy przecież w początkach kwietnia uchodzili 
w oczach nie tylko Hoyma, ale i króla za moralnych sprawców zamie
szek.

Różne musiały być powody powyższych koncesji wobec mieszczań
stwa, bo chyba inaczej nie można określić głównych postanowień i ca
łego ducha patentu z 20 maja. Z jednej strony nie tylko na Śląsku, ale 
w skali całych Prus czy nawet Niemiec wiosna 1793 r. przynosi poli
tyczne „ustatkowanie” się mieszczaństwa, osłabienie jego rewolucyj

34 Cyt. wg tekstu polskiego wydanego przez Grassa, Wrocław 1793.



nych sympatii35, z drugiej zaś władze bały się, że początkowy libe
ralizm wobec „buntowników” przy równoczesnym potępieniu części ku- 
piectwa, miast do uspokojenia, doprowadzić może do rozszerzenia oporu, 
ośmieli i inne grupy ludności do upominania się o swoje prawa. I rze
czywiście obietnice poczynione tkaczom na naradzie w Wiadrowie 
i w kwietniowych publikandach Hoyma zachęciły do oporu nie tylko 
chłopów na Pogórzu, ale i warstwy pracujące w miastach. Płonne oka
zały się wreszcie nadzieje władz na ograniczony zasięg, na zlokalizo
wanie wystąpień tkaczy.

* *
*

W innym okresie reperkusje ich nie wykroczyłyby poza granice 
dwóch powiatów. Teraz jednak —  wiosną 1793 r. — „wrzenie” wywo
łane rewolucyjną propagandą i wiadomościami z Francji było zbyt po
wszechne i silne. Nawet ruch tak daleki od tendencji antyfeudalnych 
sensu stricto, pozbawiony jakichkolwiek ogólniejszych, ideologicznych 
haseł, potrafił wzburzyć umysły, wzmóc rewolucyjną aktywność, już 
choćby dlatego, że był — „ruchem”. „Tumultujący” tkacze z całej re
wolucyjnej propagandy przejęli — jak staraliśmy się wykazać — wy
łącznie niemal hasło aktywnej walki o poprawę swego położenia, mniej
sza przeciwko komu i jakimi środkami. Ich „dzikie” rozruchy przez to 
tylko, że były „rozruchami”, próbą czynnego oporu przeciwko wyzyski
waczom i zwierzchności, zachęciły do wystąpień ośrodki, w których 
entuzjazm dla rewolucji francuskiej miał bardziej świadomy charak
ter, np. Wrocław 36.

35 O przyczynach i przejawach tego zjawiska w skali całych Niemiec por.
J. S t r e i s a n d ,  D eutschland von 1789 bis 1815 (von der Französischen R evolu
tion bis zu den  B efreiun gskriegen  und dem  W iener Kongress), Berlin b. r., 
s. 49—52; w skali Śląska — por. D ł u g o b o r s k i ,  G i e r o w s k i ,  M a l e c z y  ń- 
s k i, op. cit., s. 849.

3,J O roli wystąpień tkaczy w genezie powstania wrocławskiego 1793 r. por. 
D ł u g o b o r s k i ,  G i e r o w s k i ,  M a l e c z y ń s k i ,  op. cit., s. 818; do podob
nych wniosków dochodzi J. Streisand (op. cit., s. 35), analizując ówczesne wystą
pienia czeladnicze: „Auch wenn die Gesellen nur die Wiederherstellung alter, 
historisch überholter Rechte forderten, hatte ihre Bewegung doch in Wirklichkeit 
fortschriftlichen Charakter, da zu dieser Zeit jede selbständige Regung der 
Werktätigen Schichten den Zerfall der Feudalordnung beschleunigte”. Naszym 
zdaniem trudno jednak wszystkim ruchom społecznym u schyłku X V III w. przy
znawać jednakową miarę; omawiane przez J . Streisanda wystąpienia czeladnicze 
w różnych miastach niemieckich czy przedstawione tu powstanie tkaczy znajdowały 
się na niższym szczeblu walk klasowych aniżeli chociażby tzw. wielkie powstanie 
chłopskie 1794 r. w północnych powiatach Śląska, gdzie expressis verbis mówi 
się o wzorach francuskich nie tylko w zakresie metod walki, ale i je j celów; 
por. Z i e k u r s c h ,  op. cit., s. 236—238.



Trudniej określić miejsce wystąpień 1793 r. w rozwoju świadomości 
i walki klasowej proletariatu tkackiego. Trudność wynika głównie 
z pewnego dualizmu ówczesnych stosunków produkcji na Pogórzu. For
malna samodzielność większości tkaczy, posiadanie własnych warszta
tów czy czeladników każe zaliczać ich do elementów drobnomieszczań- 
skich, faktyczna zależność od kapitału handlowego, coraz mniejsza rola 
karłowatego gospodarstwa w całokształcie dochodów — do proletariatu. 
Stosowanie sztywnej typologii społecznej nie byłoby tu jednak właściwe, 
przede wszystkim ze względu na przejściowy, płynny charakter roz
patrywanego okresu, zazębianie się elementów gospodarki feudalnej, 
drobnotowarowej, kapitalistycznej. W dziejach podgórskiego tkactwa 
lnianego od schyłku XVI do początków X IX  w. przewijają się wszystkie 
trzy formy, z wzrastającą dominacją ostatniej z nich. W rezultacie tkacz 
widzi rosnący wyzysk i zależność tak od strony dostawcy surowca, jak 
i skupywaczy gotowego produktu (są to zwykle jeszcze dwie różne 
osoby), próbuje rozluźnić oczka przynajmniej jednej sieci, próbuje 
utrzymać resztki samodzielności drobnego producenta. Rozruchy 1793 r. 
to ostatni zryw w tym kierunku. Następne wystąpienia skierowane 
będą przeciwko przedsiębiorcy, który jeśli nawet nie zatrudnia tkacza 
w ramach formalnego nakładu, to jednocząc funkcję dostawy i skupu 
przybiera zdecydowanie kapitalistyczny charakter, pozwalając zarazem 
wyraźniej dostrzec źródła wyzysku. Anonimowa ulotka tkaczy wał
brzyskich z 1801 r. zwracała się już, jak donosi Hoym, „wider die 
Kaufmannschaft”, które w oczach tkaczy uchodzi za głównego sprawcę 
„ihres geringen Verdienstes” 37.

37 Raport Hoyma z czerwca 1801; DZA Merseburg, Rep. 88—150—C ; o ewo
lucji świadomości klasowej tkaczy po r. 1815; por. W. D ł u g o b o r s k i ,  W ystą
pienia tkaczy w D zierżoniow skiem  w latach  1820—1831 (Kwartalnik Historyczny, 
L X III, 1956, z. 6).


