
WROCŁAWSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY W XVIII WIEKU

Rozwój przemysłu tekstylnego na Śląsku w okresie wczesno- 
kapitalistycznym, XVI—XVIII wieku doczekał się licznych mo
nografii szczegółowych, jak  i opracowań syntetycznych. Omó
wione zostały najważniejsze gałęzie tego przemysłu: wełniany 
w pracy v. Schrotera1), bawełniany przez Rom era2)- Najwięk
szym jednak zainteresowaniem cieszyło się tkactwo ln iane3). Po
nieważ w tej ostatniej gałęzi produkcji tekstylnej występowały 
na Śląsku charakterystyczne dla wczesnokapitalistycznego okresu 
formy produkcji —  oparty na pracy wiejskich tkaczy system na
kładczy, względnie manufaktury rozrzucone, zagadnienie to in
teresowało nie tylko lokalnych badaczy, ale również historyków 
z innych środowisk. Jeśli chodzi o historiografię burżuazyjną to 
przykładem mogą tu być prace B rentana4), zaś z historyków 
marksistów rozwój tkactwa lnianego na Śląsku, a przede wszyst
kim położenie robotnika w tej gałęzi produkcji omówił uczony 
radziecki K an 5). Zsumowania wyników badań w tej dziedzinie

!) Schroter, Die schlesische Wollindustrie im 18. Jhd. „Forach, zur brand.- 
preuss. Geschichte“ t. X, XI i XIV, Berlin 1898, 1899 i 1901.

2) . Romer, Die Baumwollspinnerei in Schlesien bis zum preussischen Zoll- 
gesetz von 1818. „Darst. u. Quellen“ t. 19 Wrocław 1914.

3) Bibliografia zamieszczona w cytowanej dalej pracy Rusińskiego za
wiera około 30 prac dotyczących wyłącznie przemysłu lnianego.

4) Uber den grundherrlichen Charakter des hausindustriellen Leinenge- 
werbes in Fchlesien w „Zeitschr. f. sozial und wirtsch. Gesch.“ t. 1 oraz: tiber 
EinfluB der Grundherrlichkeit u. Friedrich d. GroBen auf das schlesische Lei- 
nengewerbe (polemika z Griinhagenem i Sombartem), tamże t. 2.

5) Pierwszą pracę o przemyśle lnianym na Śląsku ogłosił on już w roku 
1936: „Silezskaja połotnjanaja promyślennost’ v końce 18 veka“, Istorik Mark- 
sist, t. 6 1936, str. 97— 133. W 1948 r. ukazało się „Dva vosstanija silezkich 
tkaćej 1793— 1844“, Moskwa 1948.



na podstawie dotychczasowej literatury dokonał ostatnio Rusiń
sk i6). Największym zainteresowaniem cieszył się oczywiście re 
jon podgórski. Inne rejony były omawiane tylko w opracowaniach 
dotyczących poszczególnych gałęzi tego przemysłu. Dotyczy to 
również przemysłu tekstylnego na terenie miasta Wrocławia. 
Można by co prawda kwestionowoć celowość omawiania tego 
przemysłu z tego chociażby względu, że w okresie wczesno- 
kapitalistycznym nie odgrywał on, pod względem wielkości pro
dukcji i liczby zatrudnionych, roli przodującej na Śląsku. Jed
nakże przemysł ten, szczególnie jeśli chodzi o wiek XVIII, jest 
interesujący z wielu innych powodów:

a) Przede wszystkim jak  to zobaczymy niżej, był tó przemysł 
przodujący na Śląsku pod względem technicznym: tu taj koncen
trowała się produkcja wyrobów wełnianych, kapeluszy, rękawi
czek, skarpetek, wyższych gatunków sukna i innych kosztowniej
szych tkanin, tu taj miały miejsce pierwsze próby zastosowania 
maszyny przędzalniczej, a nawet napędu mechanicznego w prze
myśle tekstylnym.

b) Wrocław był miastem o silnie rozwiniętej organizacji ce
chowej, która jeszcze w pocz. XVIII wieku dominowała w dzie
dzinie produkcji przem ysłowej6). Stąd obserwujemy tu, przede 
wszystkim w przemyśle tekstylnym, tak charakterystyczne dla 
manufakturowego okresu kapitalizmu konflikty między kapita
listycznymi przedsiębiorcami a walczącymi o utrzymanie swych 
przywilejów, cechami.

c) Również i inne charakterystyczne w tym okresie zagad
nienie występuje tu taj w całej wyrazistości — problem rąk robo
czych w m anufakturach. We Wrocławiu obserwujemy w XVIII 
wieku typowe sposoby rozwiązania tej trudności: przymusowe 
domy pracy, zatrudnianie ubogich w schroniskach, więźniów, czy 
członków garnizonu7).

d) Niemiecka literatura burżuazyjna, apoteozująca „postę
pową" rolę Hohenzollernów w rozwoju życia gospodarczego Prus

6) Tkactwo lniane na Śląsku, „Przegląd Zachodni", Poznań 1949 nr 11 
i 12, ukazała się także osobna odbitka.

7) Hinze w swojej pracy „Die Arbeiterfrage zu Beginn des modernen Ka- 
pitalismus in Brandenburg-Preussen", Berlin 1927, podaje dane dotyczące 
Wrocławia, których znajomość opiera zresztą wyłącznie na literaturze, jako 
charakterystyczne dla wymienionych tu zagadnień — wymienionej pracy str. 
177— 179.



i Niemiec stosuje i do dziejów gospodarczych Śląska i Wrocławia 
ów, jak  go dowcipnie określił Kan, „ogólno-niemiecki schemat 
zacofania, zastoju i uśpienia życia gospodarczego w XVI—XVIII 
wieku, z którego dopiero ratuje Niemcy absolutystyczny kapita
lizm Hohenzollernów z Fryderykiem II w roli budzącego króle
wicza" 8). Jeśli chodzi o gospodarczy rozwój miast śląskich to ten
dencja ta  przejawia się w przedstawianiu w jak  najczarniejszych 
barwach gospodarczego położenia tych miast, przede wszystkim 
Wrocławia, w okresie habsburskim, w podkreślaniu zacofanych 
form życia gospodarczego, które dopiero działalność Fryderyka II 
i jego ministrów wprowadza na nowe, postępowe tory. Na „zła
mane wojhą trzydziestoletnią, o wiek cały zatrzymane w swym 
rozwoju śląskie mieszczaństwo spada teraz powstały z nieustan
nej nadgorliwości pruskich urzędników, grad rozkazów, okólni
ków, cyrkularzy, zarządzeń, który wyrywa to mieszczaństwo 
z bezmyślnego i bezcelowego życia, a skierowywuje ku pilności, 
porządkowi, punktualności, posłuszeństwu i oszczędności" pisze 
historyk pruski Ziekursch9). Jeśli zaś chodzi o konkretne nas in
teresujące zagadnienie—-rozwoju przemysłu tekstylnego, a przede 
wszystkim jego manufakturowych form, to głos w tej sprawie za
brał sam „arcypiewca" „hohenzollernowskiej legendy" Reinhold 
Koser. W edług niego wielkie m anufaktury „nowego stylu" po
wstały na Śląsku i we Wrocławiu dopiero pod panowaniem prus
kim na wzór podobnych zakładów poczdamskich czy berliń
skich 10) .

Jak dalece mylił się Koser i jak  bardzo jest ta  legenda chy
biona w dziedzinie wrocławskiego przemysłu w XVIII w. wyniknie 
bezpośrednio z treści. Nim jednak przejdę do właściwego tematu 
omówię krótko dotychczasową literaturę zagadnienia i źródła, 
na których oparłem się w niniejszej pracy.

Szczegółowej monografii doczekały się tylko wrocławskie 
targi w ełną11), a więc zagadnienie pośrednio jedynie związane

8) Kan, Wopros o manufakturnoj stadii razwitija germanskogo kapitali- 
zma w istoriczeskoj literaturę, „Woprosy Istorii" r. 1946, str. 65.

®) Ziekursch, Das Ergebniss der friderizianischen Stadteverwaltung und 
der Stadteordnung Steins am Beispiel der schlesischen Stadte darigestellt. Jena 
1907, str. 135.

10) Koser, Friedrich der GroBe. Stuttgart 1912— 1914, t. II, str. 398.
11) Fischer, Geschichte des Breslauer Wollmarktes von seinen Anfangen 

bis zur Gegenwart, „Beitrage zur Geschichte der Stadt Breslau", t. 4. Wro
cław 1938.



z rozwojem samego przemysłu tekstylnego w mieście. Sam prze
mysł wełniany, przede wszystkim sukienniczy został opracowany 
tylko w okresie średniowiecznym, natomiast dla interesującego 
nas okresu nie posiadamy żadnych dotyczących specjalnie W ro
cławia opracowań. Jedynie pewne wiadomości o przemyśle teks
tylnym naszego miasta zaw ierają wspomniane już prace Romera 
czy Schrotera. Również i Fechner, który w swej obszernej historii 
gospodarczej Śląska w okresie fryderycjańskim lla) omawia dro
biazgowo, na podstawie dziś już zaginionych archiwaliów, nie tylko 
poszczególne- dziedziny życia gospodarczego, ale nawet poszcze
gólne przedsiębiorstwa, daje szereg wiadomości o wrocławskich 
manufakturach tekstylnych w tym okresie. Podobną wartość mają 
dla naszych rozważań dalsze prace tegoż Fechnera ,,Die Fabrik- 
griindungen in Schlesien nach dem 7-jahrigen Kriege unter Fried
rich dem Grossen12), czy „Die industriellen Etablissements der 
geistlichen Stifter in Schlesien unter Friedrich dem Grossen13). 
Więcej wiadomości, przede wszystkim o charakterze statystycz
nym, znajdujemy we współczesnych źródłach drukowanych. Wy
mienić tu należy przede wszystkim opisy Wrocławia Zimmermana 
z r. 1794, Sinapiusa z lat 1803— 1809, czy najstarszy przewodnik 
po Wrocławiu Nenckego z 1808 ro k u 13a). We wszystkich tych 
pracach znajdujemy wykaz wrocławskich przedsiębiorstw, omó
wienie poszczególnych gałęzi przemysłu a nawet krótką charak
terystykę poszczególnych cechów, czy manufaktur, głównie tek
stylnych. Podobne znaczenie mają współczesne periodyki; wśród 
nich przede wszystkim, ukazujące się od 1785 roku „Schlesische 
Provinzialblatter“. Natomiast ówczesne opisy podróży, które są 
tak cennym źródłem, jeśli chodzi o zewnętrzny wygląd miasta,

na) Wirtschaftsgeschichte der preussischen Provinz Schlesien in der Zeit 
ihrer provinziellen Selbstandigkeit 1741— 1806. Wrocław 1907. Cytowana dalej: 
Fechner, Wirtschaftsgeschichte.

12) Drukowana w „Zeitschr. fur die gesamte Staatswiss.“, t. 57, r. 1905, 
str. 618— 652.

13) W „Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik“, III Folgę, t. IV, 
str. 688—727.

i3a) Zimmermann, Beschreybung der Stadt Breslau. Beytrage zur Be- 
schreybung Schlesiens, t. XI. Brzeg 1794.

Sinapius, Schlesien in mercantilistischen, geographischen und statistischen 
Hinsicht. Leipzig-Sorau 1803—09, t. 1—2.

Nencke, Fiihrer durch Breslau fur Fremde und Einheimische. Wrocław 
1808.



obyczaje mieszkańców, czy nawet nasilenie ruchu handlowego 
zawierają b. mało wiadomości o manufakturach czy rzemiośle. 
W yjątkiem jest tu jedynie dziennik podróży późniejszego nadpre- 
zydenta Prus Zachodnich Theodora v. Schóna, pochodzący z lat 
1798/9914). Schon, który przede wszystkim interesował się ży
ciem gospodarczym zwiedzanych prowincji, podaje szereg nie
znanych skąd inąd wiadomości o niektórych wrocławskich manu
fakturach. Natomiast tak ważnych dla historii przemysłu danych 
statystycznych, jak  ogólna wielkość produkcji czy liczba zatrud
nionych w poszczególnych gałęziach przemysłu tekstylnego, mu
siałem szukać w materiałach archiwalnych. Wobec dewastacji 
względnie zaginięcia większej części, dotyczących XVIII wieku 
aktów byłego Archiwum Państwowego (Staatsarchiv) we Wro
cławiu, pozostawało jedynie Archiwum Akt Dawnych m. Wrocła
wia. Jeśli chodzi o gospodarczy rozwój miasta w XVIII wieku to 
największą wartość mają tu tzw. ,,Historische Tabellen" 15) z lat 
1747— 1800. Były to opracowywane na zlecenie władz zesta
wienia statystyczne. Ponieważ władze pruskie szczególnie in
teresowały się przemysłem tekstylnym na Śląsku, stąd tabele 
te podają liczbę zatrudnionych i ilość czynnych warsztatów 
dla głównych gałęzi przemysłu tekstylnego: tkactwa lnia
nego, sukiennictwa, kapelusznictwa i dziewiarstwa. Dla okresu 
po wojnie 7-letniej mamy również i wielkość produkcji w wy
żej wymienionych działach. Obok tych voluminów wymienić 
należy akta m anufaktury jedwabiu, oraz szczególnie ważne 
dla zagadnienia rąk roboczych akta, dotyczące zatrudniania 
w przemyśle tekstylnym więźniów, ubogich i członków garnizo
n u 16)- Tutaj jednak również niestety znać dewastacje wojenne 
i w sekcji, dotyczącej przemysłu i handlu, brak jest wielu volu- 
minów. Szereg wiadomości o produkcji tekstylnej zawierają nie
które volumina byłego archiwum Giełdy Wrocławskiej (Bórsen- 
archiv)17)- Wiadomości te rozrzucone są jednak w szeregu akt, 
dotyczących przede wszystkim zagadnień kupieckich. Toteż 
omawianie ich na tym miejscu zajęłoby wiele miejsca.

14) „Studienreisen eines jungen Staatswirths in Deutschland am Schlusse 
des vorigen Jahrhunderts", wyd. Leipzig 1879.

15) Sekcja I nr 24 vol. I—V, nr 33 vol. I—III.
16) Sekcja VIII nr 18 vol. III, oraz siekcja XI nr 15 vol. I.
17) Obecnie zespół ten wchodzi w skład Archiwum Państwowego we Wro

cławiu (sygn. Boe).



Rozwój wrocławskiego przemysłu, przede wszystkim tekstyl
nego był silnie związany z rozwojem handlu i to głównie handlu 
ze wschodem. Dotyczy to zarówno produkcji rzemieślniczej jak  
i powstałych w XVIII wieku m anufaktur. Tak więc już od XIV, 
XV wieku słyszymy o eksporcie produkowanych we Wrocławiu 
wyrobów tkackich czy sukienniczych 18 19). Na potrzeby obcych pro
dukują również rzemiosła wrocławskie z grupy odzieżowej. 
Gdzieś od XVI wieku polska szlachta i możnowładcy przywykli 
nie tylko w'yroby luksusowe, ale nawet odzież i obuwie zamawiać 
u wrocławskich rzemieślników10). Zwyczaj ten utrzymuje się 
i w ciągu XVIII wieku. Jeszcze około r. 1790 każdy kandydat na 
mistrza krawieckiego wykonać musiał między innymi polski kon- 
tusz 20).

Jeśli chodzi o m anufaktury to zależność ta  była jeszcze ja 
skrawsza — tak np. jedna z najintratniejszych gałęzi wrocław
skiej produkcji manufakturowej na przełomie XVIII i XIX wie
ku — drukarnie perkalu powstały na skutek potrzeb handlu 
z włączonymi do Prus po II i III rozbiorze ziemiami polskimi21). 
Najstarsza wrocławska m anufaktura —  wytwórnia prawdziwych 
bortów, galonów i brokatów Kriegelsteina w latach 1786 do 1790 
przeszło 40% swojej produkcji eksportowała na wschód, inna zaś 
m anufaktura z tejże branży — Eckardta nawet do 90% 22). Stąd 
słusznie pisał jeden ze współczesnych, że obydwie te m anufaktury 
opierają swój byt na eksporcie wschodnim23). Zdanie to można 
by rozciągnąć na cały niemal wrocławski przemysł tekstylny.

Z drugiej zaś strony handel wyrobami tekstylnymi stanowił 
podstawę wrocławskiego handlu ze wschodem. Śląskie i wrocław
skie tkaniny spotykamy nie tylko w Polsce czy na Ukrainie, ale 
i dalej. Tak np. w inwentarzach kupców moskiewskich jeszcze 
w połowie XVIII wieku figurują takie pozycje jak ,,sukno szlen- 
skoje“, ,,stamat polskij“ czy „kałamenki polskije“ . Przy czym 
w dwóch ostatnich wypadkach chodzi o wyroby śląskie sprowa

18) Por. Aubin, Die Anfange der grossen schlesischen Lelneweberei und 
Handlung, w „Vierteljahresschrift f. Soz. und wirt. Gesch.“, Stuttgart 1942, 
t. 35, str. 116 i nn.

19) Sinapius, op. cit. t. I, str. 6— 7.
20) Zimmermann, op. cit. str. 384.
21) Por. memoriał wrocławskiego kupiectwa z 1803 r. Arch. Państw. Boe 277.
22) Fechner, Wirtschaftsgesch., str. 330—331 i 696.
23) Sinapius, op. cit. t. I, str. 22—23.



dzane przez Polskę24). W 1755 r. w ośmiu największych mia
stach Siedmiogrodu i W ęgier spotykamy wrocławskie koronki 
i wrocławskie sukno25).

Oczywiście wrocławianie eksportowali na wschód nie tylko 
wyroby wrocławskie. W ażną rolę w tym eksporcie odgrywało 
płótno. W tym ostatnim wypadku wrocławianie byli pośrednikami 
między kupcami-nakładcami z Karkonoszy a odbiorcami nie 
tylko ze wschodu lecz również z krajów zachodnio-europej
skich26 27). Wartość eksportu produktów tekstylnych z Wrocławia 
względnie przez Wrocław była następująca:

Rok Płótno
sukno i inne 

wyroby wełniane R a z e m w Rtl.

1764 789.757 633.674 1.423.631
1784 1.038.062 694.577 1.732.639 27)

Jednakże w tak ważnym w życiu gospodarczym Śląska han
dlu płótnem lnianym wrocławianie byli stopniowo eliminowani. 
W latach 1755/1756 udział kupców wrocławskich w całości ślą
skiego handlu tym produktem wynosił 37%, w dziesięć lat póź
niej już tylko 20% 28 29 *).

Tym większa była rola handlu wrocławskim suknem i wyro
bami wełnianymi. Oczywiście kupcy wrocławscy eksportowali 
również importowane z zachodu sukna czy inne tkaniny wysoko- 
wartościowe, jak  jedwabie, muśliny, batysty i tp .20). Tym niemniej 
wzajemna zależność między produkcją wyrobów wełnianych we 
Wrocławiu, a handlem jest bardzo wyraźna. Tak np. gdy w okre
sie wojny 7-letniej w latach 1756— 1763 ilość obrobionej we W ro
cławiu wełny spada o przeszło 40%, to równocześnie wartość

24) Por. Kuszewa, Torgowlja Moskwy w 30—40-ch XVIII w. „Istoriczeskie 
Zapiski" 1947 (t. 23), str. 72—74.

2'>) Por. Wlendt, Schlesien und der Orient. Wrocław 1916, str. 176.
2G) Por. Kiihn, Der Hirschberger Leinwand- und Schleierhandel. Wrocław 

1938, str. 76 i 82—84.
27) Zestawione na podstawie Zimmermanna, op. cit. 339, ,,Provinzial Blat- 

ter" 1785, t. II, str. 568, Zollnera, Briefe iiber Schlesien, Wieliczka und Graf- 
schaft Glatz, Berlin 1792, t. I, str. 128— 133, i Scholza, Wirtschaftspolitische 
Tatigkeit der Breslauer Kaufmannschaft. Wrocław 1915, str. 14.

28) Dane dla całego Śląska według Kiihna, op. cit. str. 150, dla Wrocławia 
według Zimmermanna, op. cit. str. 339.

29) Dane o eksporcie według Zimmermanna, loc. cit. o produkcji wełny
Arch. Miejsk. I, 24 vol. I, tablice statystyczne z odpowiednich lat.



wrocławskiego eksportu wyrobów wełnianych i sukna zmniejsza 
się o blisko 20% 30).

Wobec takiej zależności między handlem a produkcją prze
mysłową wydawało się, że tu właśnie we Wrocławiu i w naj
bliższych okolicach miasta rozwinąć winien się na szerszą skalę 
system nakładczy w przemyśle tekstylnym. Tym bardziej, że 
w I połowie XVIII wieku kupcy byli jedynymi dysponentami ka
pitałów w mieście. Jednakże jeśli chodzi o tkactwo lniane to brak 
było okolicom Wrocławia tych właściwości fizjograficznych i kli
matycznych, które przyczyniły się do rozwoju tej gałęzi produkcji 
w Górach Olbrzymich31). Z drugiej zaś strony kupiectwu wro
cławskiemu XVII czy XVIII wieku daleko było do ruchliwości 
i przedsiębiorczości kupców-nakładców z rejonu karkonoskiego. 
Skończył się już okres „żmudnego, karawanowanego handlu śród
lądowego, ograniczonego handlu morskiego i cechowej produkcji 
rzemieślniczej", kiedy to, jak o tym okresie rozwoju niemiec
kiego mieszczaństwa pisze Marx, „niemieckie drobnomieszczań
stwo osiąga swój najwyższy rozkw it"32). Stare wrocławskie ku
pieckie rodziny patrycjuszowskie wycofują się z czynnej działal
ności gospodarczej, aby w spokoju konsumować zdobyte przez ich 
przodków majątki. Rody te nabywają posiadłości ziemskie, szla
checkie tytuły, czy cesarskie u rzędy33). Już pod koniec XVI w. 
przywykli do wygodnego trybu życia kupcy wrocławscy nie chcąc 
narażać się na ryzyko podróży na wschód, coraz częściej wyrę
czają się pośrednikami, przez których ręce przechodzi około 
1700 r. blisko 2/3 handlu Wrocławia ze wschodem34). Nie wiele 
więcej inicjatywy przejawiało i średnie mieszczaństwo, które po 
opanowaniu miasta przez Prusy i zupełnym niemal wycofaniu się 
patrycjatu na swe wiejskie posiadłości staje się w gospodarczym 
życiu miasta klasą decydującą.

Mieszczaństwo to walczyć będzie wszelkimi sposobami z pró
bami naruszenia swoich przywilejów zarówno w handlu zewnętrz

31) O warunkach tych por. Rusiński, op. cit. str. 9.
32) Por. Mara, Engels, Die Polendebatte in Frankfurt w „Aus literarischen 

Nachlali von M. u. E.“, wyd. Mehring, Stuttgart 1923, t. III, str. 135/136.
33> Por. Wuttke, Breslauer Messe. Hamburg 1895, str. 10.
34) Por. Wendt, Die kaufmannische Standesvertretung in Breslau vor Be- 

griindung der Handelskammer w ,,Die Handelskammer Breslau 1849— 1924, 
Festschrift", Wrocław 1924, str. 341/342.



nym jak i wewnętrznym35) . Trudno więc wymagać, aby z szeregów 
tej klasy wyłonić się mieli przedsiębiorcy-nakładcy nowego kapi
talistycznego typu w rodzaju Sadebecka czy Hasenclevera z Gór 
Olbrzymich. Stąd założenie większości wrocławskich manufaktur 
tekstylnych w XVIII wieku było dziełem obcych przybyszów. 
Wrocławskie kupiectwo walczyć będzie jedynie z wszelkimi pró
bami naruszania jego feudalnych uprawnień przez tych przyby
szów. I tak w latach 1757/58 słyszymy o protestach kupiectwa 
przeciw uprawianiu handlu przez dwóch wrocławskich manufak- 
turzystów, którym zarzucano, że sprzedają nie tylko swoje ale 
i obce wyroby30 37). W 1777 roku powstał spór o to, aby fabrykanci 
wrocławscy mogli prowadzić handel detaliczny wyłącznie w okre
sie jarmarków. Jedynie jeden dzień po ukończeniu jarm arku mo
gły stać ich towary w rynku, ale tylko w celu zapakowania. Temu 
surowemu przepisowi podlegał nawet właściciel najstarszej wro
cławskiej manufaktury Kriegelstein3T) . W 1786 r. starało się ku
piectwo przeciwstawić wydaniu przez m agistrat zezwolenia na 
otworzenie detalicznego punktu sprzedaży w rynku przez wro
cławskiego fabrykanta jedwabiu D uranta38).

Dalsza trudność na jaką napotykał we Wrocławiu rozwój ka
pitalistycznych form produkcji to przymus cechowy, który we
dług współczesnej opinii ,,w żadnym chyba mieście nie występo
wał w tak śmiesznej i niestety szkodliwej surowości, jak właśnie 
we Wrocławiu" 39). Klóber zaś uważał Wrocław za „miasto o na j
więcej chyba rozwiniętym przymusie cechowym na świecie" 40) . 
Rozpoczęcie produkcji przez przedsiębiorcę z poza cechu wyma
gało uzyskania specjalnego przywileju, przeciw którym zdecy
dowanie występowali mistrzowie cechowi. W dziedzinie produkcji 
tekstylnej osłabiły działanie tych ograniczeń niektóre ustawy

35) Przykładem może być tu stanowisko wrocławskiego kupiectwa wobec 
projektu targów w latach 1741— 1742, jak również walka o utrzymanie swoich 
przywilejów w samym okresie targów — por. Długoborski, Targi Wrocławskie 
1742— 1749. „Roczniki Historyczne" t. XVIII, Poznań 1949, str. 330 i 335.

36) Arch. Państw. Boe, Protocolle der Kaufmannsaltesten 1757, fol. 414— 
521 i 1758 fol. 130— 135.

37) Arch. Państw. Boe Nr. 527.
38) Arch. Państw. Boe Nr. 911.
39) Krebs, Schlesische Zustande in den ersten hundert Jahren preussischer 

Herrschaft. Wrocław 1840, str. 79.
40) v. Klóber, Von Schlesien vor und seit dem Jahr 1740. Świebodzice 1788, 

t. II, str. 352.



pruskie. Już przed wojną 7-letnią zniesiony został częściowo przy
mus cechowy w tkactwie i sukiennictwie: mistrzom cechowym ze
zwolono na zatrudnianie kobiet41 42 *)- Zezwolono również członkom 
garnizonu na uprawianie rzemiosła w godzinach wolnych od za
jęć, co powodowało we Wrocławiu ciągłe skargi cechów 4-). Te 
połowiczne zarządzenia nie usunęły jednak wszystkich trudności, 
stąd pod koniec XVIII wieku coraz częstsze stają się we W rocła
wiu żądania zupełnego uwolnienia produkcji sukna od ograniczeń 
cechowych 4S).

Wspomnieć wreszcie należy o działalności jednego jeszcze 
czynnika, który wywarł poważny wpływ na wrocławski przemysł 
tekstylny w XVIII wieku —  państwa fryderycjańskiego. Ponie
waż akcja popierania m anufaktur przez państwo rozpoczęła się 
na większą skalę dopiero po wojnie 7-letniej, stąd dokładniej 
omówię ją  na właściwym miejscu. Tutaj tylko zaznaczyć należy, 
że jeśli chodzi o wrocławskie m anufaktury tekstylne to z jednej 
strony odczuły one konsekwencje faworyzowania przez Fryde
ryka II przemysłu berlińskiego, z drugiej zaś klasowy, obszami- 
czo-szlachecki charakter państwowości fryderycjańskiej, wyra
żający się m. in. fiskalnym uciskiem mieszczaństwa czy uprzywi
lejowanym stanowiskiem zakładanych przez szlachtę m anufak
tur. Jeśli chodzi o upośledzenie na rzecz Berlina, to w 1787 roku 
min. Struensee przyznał wręcz w swym memoriale, że „dzięki 
niemu (tj. przymusowi fabrycznemu i rozwojowi przemysłu ber
lińskiego) ludność Berlina wzrosoła o 50 tysięcy, a ta  nadwyżka 
żywi się ze Śląska, który musi kupować berlińskie to w ary "44). 
Powstały bowiem w wyniku sztucznej, z ekonomiczną strukturą 
kraju nie związanej polityki merkantylistycznej królów pruskich, 
przemysł brandenburski nie mógłby wegetować bez wszelkiego 
rodzaju monopoli i przywilejów, bez zagwarantowania mu ryn
ków zby tu45). Takim rynkiem zbytu, takim —  używając w yraże
nia jednego z niemieckich ekonomistów — „nawozem sztucznym

41) Ibidem, t. II, str. 353—354.
42) Andrae, Breslau um 1800. Wrocław 1921, str. 44— 45.
48) Fechner, Wirtschaftsgesch., str. 450.
44) Cytuje według Róselera, Handels- und Gewerbepolitik Preussens zur 

Zeit Friedrichs Wilhelma II (1786— 1797). Quackenbriick 1935, str. 33.
4#) Por. Mehring, Gesammelte Aufsatze zur preussisch-deutschen Geschichte. 

Berlin 1946, str. 76.



dla berlińskiego przemysłu i handlu" 4S *) miał być Wrocław i Śląsk. 
We Wrocławiu najboleśniej odczuło skutki takiej polityki kupiec- 
two, odcięte zakazami i cłami od swych zagranicznych dostaw
ców, i te manufaktury, które produkowały wyroby bądź już pro
dukowane, bądź takie, które dopiero zaczynano produkować 
w Berlinie względnie w Brandenburgii. Niektóre manufaktury 
tekstylne będą tego przykładem.

Jeśli chodzi o technikę produkcji, to wobec różnorodności wy
twarzanych we Wrocławiu tkanin czy wyrobów tekstylnych przed
stawię to zagadnienie przy omawianiu poszczególnych działów 
przemysłu tekstylnego. Niewątpliwie jednak stare tradycje i duża 
liczba wykwalifikowanych mistrzów przyczyniły się do rozwoju 
we Wrocławiu produkcji wysoko wartościowych tkanin, droż
szych gatunków sukna, wspomnianych już wyrobów wełnianych, 
czy do powstania zakładów przetwórczych jak  farbiarnie czy 
drukarnie.

Wrocław, który w produkcji płótna lnianego, czy tańszych 
gatunków sukna nie odgrywał na Śląsku większej ro li47), zajmo
wał stanowisko decydujące w bardziej skomplikowanej technicz
nie produkcji pończoch (w 1770 r. 25% ogółu produkcji śląska), 
rękawiczek (w 1800 r. — 11 %), czy kapeluszy (w 1800 r. — 
25% 48).

Po omówieniu tych czynników, które oddziaływały na rozwój 
wrocławskiego przemysłu tekstylnego przez cały niemal wiek 
XVIII, przejdę do omówienia szczegółowego poszczególnych dzia
łów produkcji i poszczególnych okresów. Przy czym możemy tu 
taj w zależności od tego, które działy względnie formy produkcji 
odgrywały w danych latach decydującą rolę wyróżnić następu
jące okresy:

I. lata 1700— 1763. Od założenia w początkach XVIII w. pierw
szej m anufaktury zcentralizowanej do końca wojny 7-letniej.

46) Freymark, Schlesiens Bedeutung fur deutsche Wirtschaft und Kultur.
Wrocław 1926, str. 10.

47) W roku 1800 na Śląsku było czynnych 26.344 warsztatów tkackich, 
z czego na Wrocław wypadało 448, a więc zaledwie 1,7%, warsztatów sukien
niczych — 4997, z czego we Wrocławiu 126, a więc 2,5%. Dane dla Wrocławia 
według Arch. Miejsk. I Nr. 24 vol. Y, dla śląska według Zimmermanna, Bliithe 
und Verfall des Leinengewerbes in Schlesien. Wrocław 1885, tabela na końcu 
pracy, i według Fechnera, Wlirtschaftsgeschichte, str. 686.

48) Dane dla całego Śląska według Fechnera, op. cit. str. 692—693, dla 
Wrocławia Arch. Miejsk. i Nr. 24 vol. III i IV.



W okresie tym zarówno w latach panowania austriackiego, 
jak  i pruskiego wpływ państwa na życie gospodarcze miasta 
nie jest tak silny, jak  w latach późniejszych. Powstające 
w tym okresie manufaktury zcentralizowane nie odgrywają 
jeszcze (z wyjątkiem Kriegelsteina) we wrocławskim prze
myśle tekstylnym większej roli.

II. 1763— ok. 1770. Okres ,,retablissement“ po wojnie 7-letniej 
i szczególnie silnego nacisku państwa, zmuszającego wręcz 
kupiectwo do zakładania m anufaktur tekstylnych, które zre
sztą miały zwykle efemeryczny żywot.

III. 1770— 1806. Okres wprowadzania we wrocławskim przemy
śle tekstylnym nowych udoskonaleń technicznych. Powstają 
nowe gałęzie tego przem ysłu: farbiarnie, drukarnie i pierw
sze zakłady zmechanizowane.
W okresie po wojnie trzydziestoletniej rzemiosło wrocław

skie wykazuje wszelkie cechy charakterystyczne dla schyłkowego 
okresu produkcji cechowej: popieranie krewnych, ograniczanie 
ilości majstrów, z drugiej zaś strony coraz ostrzejsze spory mię
dzy zrzeszonymi w cechy miejskimi rzemieślnikami a niezrzeszo- 
nymi, podległymi jurysdykcji klasztornej podmiejskimi parta
czami * 49) .

Jeśli chodzi jednak o rzemiosła grupy tekstylnej to tutaj 
liczba zatrudnionych w okresie po wojnie 30-letniej wyraźnie 
w zrasta: w r. 1640 cechy tej grupy liczą 240 członków, w roku 
1675 — 502. Późniejszych danych niestety b ra k 49a). Szczególnie 
znaczny wzrost obserwujemy dla tkaczy —  ze 150 na 266 i su
kienników— z 36 na 174 49b) (co do ścisłości tych danych można 
by wysunąć liczne zastrzeżenia; mają one raczej tylko charakter 
orientacyjny).

W zrasta również produkcja wrocławskich sukienników z 5224 
sztuk sukna w roku 1728 na 6415 w roku 1738 50). Nie wiemy do
kładnie czy wtedy już była to produkcja oparta na systemie na
kładczym. Kiedy w ogóle pojawiają się we Wrocławiu pierwsze

49) Por. Wendt, Breslauer Eingemeindungen. Wrocław 1912, str. 19.
49a) Dane te podaję według Eulenburga, Drei Jaiirhunderte Stadtischen 

Gewerbewesens. Zur Gewerbestatistik Alt-Breslaus 1470— 1790. „Vierteljahres- 
schrift", t. II, str. 278.

49b) Ibidem, str. 267.
90) Schroter, op. cit. t. X, str. 206—207.



ślady systemu nakładczego jest zagadnieniem do zbadania. Na
tomiast jeśli chodzi o zcentralizowane manufaktury tekstylne, to 
pierwsze wiadomości pochodzą z początków XVIII w. Powstaje 
tu wtedy m anufaktura materiałów przetykanych prawdziwym 
złotem i srebrem: bortów, brokatów, galonów i tresów. Aczkol
wiek przywilej cesarski dla jej założyciela Kriegelsteina pocho
dzi już z 1707 roku, to jednak okres jej największego rozwoju 
przypada dopiero po roku 1716. Wspomnianym przywilejem uzy
skał Kriegelstein dla siebie i dla swoich następców zwolnienie od 
ceł, akcyzy, rewizji, uwolnienie od służby wojskowej dla robotni
ków, i co najważniejsze szereg zamówień dla armii cesarskiej. 
Okres największego rozwoju tej manufaktury przypada u schyłku 
panowania austriackiego, kiedy właścicielem jej był już syn Krie
gelsteina. Pracowało tu wtedy około 500 robotników. Chociaż ma
nufaktura ta ze względu na skomplikowaną technicznie produk
cję była typem przedstębiorstwa zcentralizowanego, to jednak 
korzystano również z pracy chałupników i to nie tylko z Wrocła
wia, ale i z Środy śląsk ie j51).

Powodzenie Kriegelsteina zachęca innych przedsiębiorców. 
Z roku 1714 pochodzi przywilej dla fabryki jedw abiu52), z 1720 
dla manufaktury srebrnego i złotego druku, a więc wyrobów zwią
zanych z produkcją Kriegelsteina53 54). W 1722 roku niejaki Luter 
uzyskuje przywilej na manufakturową produkcję ju ch ty 51), nie 
wiemy jednak czy powyższe manufaktury rozpoczęły produkcję, 
czy też skończyło się jedynie na uzyskaniu przywileju. Dowodnie 
działała w początkach XVIII w. oprócz Kriegelsteina jedna jeszcze 
manufaktura tekstylna — fabryka mezollanu Festhorna w latach 
1718— 1732 55).

Niestety o manufakturach tych wiemy tylko że istniały, nie 
znamy dokładnie ani ich wielkości ani organizacji, ani rodzajów 
zatrudnionych robotników. Bliższe wiadomości mamy dopiero 
o manufakturach powstałych już po opanowaniu Wrocławia przez 
Prusy.

51) Fechner, Wirtschaftsgesch. str. 330.
B2) Arch. Państw. Rep. 17. II. 16 aa (dokumenty z tego zespołu zaginęły, 

■zachowały się tylko regesty).
53) Arch. Państw. 17. II. 16 f (uwaga jak wyżej).
54) Fechner, Wirtschaftsgesch. str. 16.
85) Arch. Państw. Rep. 17. II. 16 d.



W 1746 roku rajca wrocławski Scholtze rozpoczyna produk
cję przędzy bawełnianej systemem manufakturowym. W 1748 r. 
norymberczyk Reiss zakłada wytwórnię sztucznych bortów, bro
katów itp. (tzw. „leonische W aren" to znaczy materie przetykane 
nie złotem i srebrem ale miedzią i cynkiem) zatrudniającą na 15 
warsztatach 74 osoby56 57). Przedsiębiorstwo Reissa musiało jednak 
szybko upaść, skoro już w 1757 roku udzielił król monopolistycz
nego przywileju na produkcję „leonische W aren" wrocławskiemu 
kramarzowi Eckardtow i5T) . M anufaktura Scholtza była w pełni 
tego słowa znaczenia „rozrzucona". Bawełnę do przędzenia i tk a 
nia posyłał on w okolice Dzierżoniowa, gdzie umiejętność ta  miała 
już dawne tradycje, względnie do kolonii osadników czeskich 
w Górach Olbrzymich. Gotowe perkale zwożono do Wrocławia, 
skąd Scholtze wysyłał je do Hamburga do druku, sprowadzał 
ponownie do Wrocławia i tu dopiero sprzedawał. Oprócz koncesji 
na prowadzenie produkcji zagwarantowała Scholtzowi Izba Wo
jenno Dominialna monopolistyczne stanowisko w produkcji per- 
kalu na całym Śląsku z wyjątkiem Gór Olbrzym ich58 59). W 1752 r. 
nałożono na jego prośbę cło na importowane z zagranicy per
kale, wynoszące prawie 30% ich w artości56). Scholtze zatrudniał 
prawie 500 prządków i tkaczy, oczywiście spoza Wrocławia. 
Miasto nie miało z tej produkcji specjalnych korzyści, przeciwnie 
ukazało się, że wyroby Scholtza są gorsze i droższe od zagranicz
nych, a wspomniane cło spowodowało utrudnienia w handlu per- 
ka lam i60 61) .

Bardziej związane z gospodarczym życiem miasta były dwie 
dalsze m anufaktury tekstylne: w 1752 roku obcy przybysze, nie
wiadomego pochodzenia, — Lange i Hildebrand zakładają m a
nufakturę jedwabną. W chwili założenia liczyła ona 10 warszta
tów, w 1754 roku już 15 01)- Była to m anufaktura zcentralizo
wana. Cała produkcja skupiona była w 9-cio izbowym domu: 
w sześciu izbach mieściły się warsztaty tkackie, w trzech następ
nych apretura, farbiarnia i pakownia. Po kilku latach jednak m a
nufaktura upada. Zapewne była ona mało rentow na: nie tylko

56) Roęmer, op. cit. str. 20, oraz Fechner, op. cit. str. 331.
57) Fechner, op. cit. str. 696.
58) Ibidem, str. 373—374.
59) Korn, Edictensammlung. Wrocław 1746— 1815, t. IV, str. 802.
60) Fechner, loc. cit.
61) Arch. Miejsk. XI Nr. 15 vol. I fol. 45.



bowiem surowiec, ale i wykwalifikowanych robotników sprowa
dzano z zagranicy. Na 20 zatrudnionych tutaj majstrów dwóch 
zaledwie pochodziło z prowincji pruskich, większość zaś z Sakso
nii — 7-miu, z Zach. Niemiec — 5-ciu, z Austrii — 3-ch, a reszta 
z Holandii i D anii62). Podobny los spotkał założoną w 1754 r. 
manufakturę tkanin jedwabno-wełnianych. Tutaj jednak przy
czyny upadku były inne: pod kierownictwem założyciela — kupca 
Beyera z Turyngii przedsiębiorstwo rozwijało się pomyślnie, za
trudniając w 1754 roku 150 osób. Po tym jednak Beyer wyjechał, 
przedsiębiorstwo objął jego brat, który mimo otrzymania 2000 Rtl 
pożyczki państwowej, zbankrutow ał63).

Na przykładzie tych pierwszych, w pruskim okresie powsta
łych, manufaktur, występują te cechy, które tak ujemnie zaważą 
na dalszym rozwoju wczesno kapitalistycznych form produkcji 
we wrocławskim przemyśle tekstylnym : nierentowność, wynikła 
z zależności od dostaw zagranicznego surowca i od dopływu za
granicznego pracownika, brak dostatecznej ilości rąk roboczych 
na terenie samego miasta i stąd konieczność przesyłania półfabry
katów do obróbki do dalszych okolic, oraz brak zdolnych przed
siębiorców. Już w tym okresie zaczyna też odczuwać wrocławski 
przemysł tekstylny swoją zależność od interesów przemysłu ber
lińskiego. Nakładca Scholtze skarżył się nieustannie na angażo
wanie dzierżoniowskich tkaczy i przędzalników przez przedsię
biorców berlińskich. Przedsiębiorstwa berlińskie faworyzowane 
były przez państwo: syn Kriegelsteina jedenaście lat czekał na 
zatwierdzenie przez Fryderyka II swojego przywileju z 1707 r. 
A gdy je wreszcie otrzymał w 1751 r. to nie było już mowy ani 
o dostawach dla armii, ani oi wolności od akcyzy, które swego 
czasu gwarantował przywilej cesarski. Korzyści te miał natomiast 
zapewnione berliński konkurent Kriegelsteina, wspólnik Fryde
ryka II w jego późniejszych fałszerstwach monetarnych — 
Ephraim 64).

Lecz nie tylko te przywilejami królewskimi zatwierdzone ma
nufaktury korzystały z pracy chałupników — tkaczy czy sukien
ników. Również i w ramach produkcji prowadzonej przez człon
ków cechów znajdujemy ślady systemu nakładczego. Tak więc

62) Ibidem, fol. 50—56.
63) Fechner, op. cit. str. 365.
64) Ibidem, str. 330 i 374.



w latach przed wojną 7-letnią w zrasta ilość warsztatów tkackich, 
prowadzonych przez osoby spoza cechu65):

Rok
War s z t a t ó w procent warsztatów

„cechowych” „niecechowych” ogółem niecechowych
1753/54 376 58 434 13%
1754/55 364 70 434 16%
1755/56 370 82 452 18%

Na prowadzenie manufakturowej, chałupniczej produkcji 
sukna na rachunek bogatych mistrzów cechowych wskazują skargi 
kupców wrocławskich na krajanie i sprzedawanie sukna produ
kowanego przez innych66), jak  również wiadomości o wzroście 
we Wrocławiu chałupniczej produkcji tkackiej w tym okresie67). 
W ystępują we Wrocławiu i kupcy nakładcy, na co wskazują słowa 
Schlabrendorffa, że przy produkcji sukienniczej kupiectwo wro
cławskie nic właściwie nie robi, a ,,tylko wysila się, aby od bied
nego sukiennika dobre gatunki sukna wydusić, a jemu samemu 
ledwie pozostawić środki na chleb“ 68).

Te właśnie „dobre gatunki sukna" były dla kupców pożąda
nym przedmiotem eksportu na wschód. Ich produkcja bądź odby
wała się na rachunek kupca, bądź też kupiec kupował sukno 
w stanie surowym, a następnie dawał do ap re tu ry 69). W produkcji 
najwyższego tzw. czterowęzłowego gatunku sukna zajmował 
Wrocław pierwsze miejsce na Śląsku, zaś produkcja tego gatunku 
stanowiła 40% sumy wrocławskiej produkcji su k n a70). W pro
dukcji sukna w ogóle zajmował Wrocław w okresie przed wojną 
siedmioletnią drugie miejsce na Śląsku po Zielonej G órze71 *). Na 
przejście do produkcji droższych gatunków sukna wskazuje rów
nież wzrost ilości wełny przypadającej na wyprodukowanie jed 
nej sztuki sukna z 45,12 funta w 1748 roku na 47,52 w 1755/56. 
W zrasta też ogólna suma produkcji z 6415 sztuk sukna w r. 1738 
na 7055 w 1748 i 8746 w 1755 r. O tym, że wzrost ten odbywał

65) Zestawione na podstawie Arch. Miejsk. I Nr. 24 vol. I i II.
60) Arch. Państw. Boe Nr. 869 vol. III.
67) „Prov. Blatter“, r. 1798, t. II, str. 68— 69.
68) Schróter, op. cit. t. XI, str. 112.
60) Zimmermann, Beschreybung, str. 338.
70) Schróter, op. cit. t. X, str. 207.
71) Ibidem, str. 206—207, oraz Arch. Miejsk. I Nr. 24 vol. I tablice z r. 

1754/55. Według tych danych roczna produkcja wynosiła w Zielonej Górze
12.000 sztuk sukna, we Wrocławiu 8746.



się w ramach systemu nakładczego, może obok wyżej przytoczo
nych dowodów wskazywać fakt, że roczna produkcja przypada
jąca we Wrocławiu na jednego majstra sukienniczego wynosiła 
w 1748 r. przeciętnie 45,2 sztuk sukna, podczas gdy w Zielonej 
Górze zaledwie 21,9 T3). Albo więc musieli pracować tutaj su
kiennicy pozacechowi produkujący na potrzeby kupców, albo też 
mistrzowie zatrudniali poza czeladnikami i uczniami osoby z poza 
cechu. Ilość bowiem czeladników i uczni w obydwu cechach su
kienniczych była bardzo mała, a niektórzy mistrzowie w ogóle 
ich nie zatrudniali73 74 75). Możliwe, że ci nie utrzymujący czelad
ników mistrzowie, to owi, pracujący na rachunek kupców „biedni 
sukiennicy", o których wspominał Schlabrendorff.

Z innych gałęzi przemysłu tekstylnego brak danych dotyczą
cych wielkości produkcji. O jej pomyślnym rozwoju przed rokiem 
1757 wnosić możemy na podstawie wzrostu liczby zatrudnionych 
osób i czynnych warsztatów. Poniższe zestawienie uwzględnia 
ogół zatrudnionych w przemyśle tekstylnym, a więc zarówno m aj
strów, jak i czeladników, a w grupie wełnianej obok sukienników 
również dziewiarzy i kapeluszników 7R) :

Rodzaj produkcji
osób

1748

warsztatów osób

1752 53 

warsztatów osób

1755/56
warsztatów

przemysł wełniany 507 177 621 233 549 183
przemysł lniany 577 344 423 452

R a z e m 507 177 967 577 972 635
W ojna siedmioletnia powoduje upadek przemysłu tekstyl

nego we Wrocławiu. Wpłynął tu z jednej strony znaczny spadek 
liczby ludności: w chwili wybuchu wojny, w roku 1757 Wrocław 
liczył 55.420 mieszkańców, natomiast w r. 1764 w momencie jej 
zakończenia zaledwie 44.816 76), z drugiej zaś upadek handlu,

73) Dane o rocznej produkcji przypadającej na jednego mistrza obliczone 
według Fechnera op. cit. str. 686 i Schrotera t. X str. 271, pozostałe dane vide 
przypisek poprzedni.

74) Tak np. w roku 1793 154 mistrzów sukienniczych obydwu cechów 
(staro- i nowomiejskiego) zatrudniało łącznie 33 czeladników i 4 uczni — Arch. 
Miejsk. VIII. Nr. 190 fol. 45—49.

75) Zestawione na podstawie Arch. Miejsk. I Nr. 24 vol. I Tablice z odpo
wiednich lat.

76) Według Neefego, Friihere Zahlungen der Breslauer Bevolkerung. 
„Breslauer Statistik", t. IX, Wrocław 1885, str. 7—8.



spowodowany nie tyle operacjami wojennymi, ile raczej wojnami 
handlowymi i pruską polityką celną77). W roku 1759/60 pracuje 
we Wrocławiu już tylko 730 majstrów i czeladników, czynne są 
tylko 574 w arsz ta ty78). Poprawę przynoszą dopiero pierwsze la ta  
powojenne 1764— 1767, kiedy to rozpoczyna się intensywna akcja 
popierania przemysłu manufakturowego przez państwo.

W ramach ,,retablissement“ po wojnie siedmioletniej rozpo
czął Fryderyk II działalność, której celem miało być m. in. umoż
liwienie rozwoju przemysłu manufakturowego. We Wrocławiu 
występowały wszystkie niemal charakterystyczne objawy tej 
działalności, jak zabezpieczenie dostaw surowca przez zakazy 
eksportu i zniesienie akcyzy na niektóre importowane z zagra
nicy surowce względnie półfabrykaty, sprowadzanie z zagranicy 
fachowców i maszyn, stworzenie urzędu inspektorów fabrycz
nych, którzy sprawdzali czy w m anufakturach przestrzegane są 
regulaminy danej gałęzi produkcji i czy dany rodzaj produkcji 
manufakturowej jest opłacalny. Państwo udzielało również po
życzek ze specjalnej kasy manufakturowej i premiowało pomyśl
nie rozwijające się przedsiębiorstwa. Obok tego udzielano też fa 
brykantom przywilejów i monopoli: koncesjonowany manufaktu- 
rzysta zwolniony był od przymusu cechowego i podobnie jak  
w okresie habsburskim zatrudniać mógł robotników spoza cechu. 
Wiąże się z tym nakładanie ceł prohibicyjnych na importowane 
z zagranicy, a produkowane w kraju w yroby79). Największą jed 
nak trudnością było znalezienie odpowiednich przedsiębiorców, 
stąd we Wrocławiu spotykamy się nie tylko z zachęcaniem, ale 
nawet ze zmuszaniem kupców czy bankierów do zakładania no
wych manufaktur, z drugiej zaś strony starano się zabezpieczyć 
manufakturom rozrzuconym dostateczną ilość rąk roboczych, ze
zwalano więc na zatrudnianie przez prywatnych przedsiębiorców 
więźniów, ubogich z domów pracy, oraz członków garnizonu i ich 
rodziny 80).

77) Na upadek handlu spowodowany tymi przyczynami wskazuje zarówno 
szereg współczesnych, jak i ówczesne statystyki, wystarczy wymienić np. cyto
waną już pracę v. Klóbera, czy tak liczne wówczas memoriały wrocławskiego 
kupiectwa, zawarte w zbiorach b. Borsenarchiv.

78) Arch. Miejsk. I Nr. 24 vol. II tablice z odpowiednich lat.
79) Por. Zottman, Wirtschaftspolitik Friedrich des Grofien. Wien 1937, 

str. 112 i nn.
80) Por. Hinze, op. cit. str. 155— 180.



Jednakże kupiectwo w dalszym ciągu odnosiło się niechętnie 
do tego rodzaju przedsięwzięć. Wrocławska Izba Wojenno Domi
nialna stawiała angażującym się w zakładaniu m anufaktur tek
stylnych kupcom zbyt duże wymagania, zbyt mało wykazywała 
zmysłu kupieckiego. Stawiano wygórowane żądania co do rozmia
rów przedsiębiorstwa i jakości wyrobów, pozostawiając zwykle 
najważniejsze dla przedsiębiorcy problemy, jak znalezienie ryn
ków zbytu i zdobycie dostatecznych kapitałów jego własnej ini
cjatywie. Schlabrendorff zmuszał po prostu wzbogaconych na do
stawach wojennych ruchliwszych kupców wrocławskich do za
kładania m anufaktur81). Pod tym naciskiem powstały dwie wiel
kie manufaktury rozrzucone — perkali i wyrobów bawełnianych 
Mojżesza Heymanna oraz sukiennicza, założona przez wrocław
skich kupców-sukienników.

M anufaktura Heymanna została założona w 1763 ro k u 82). 
Według zamiarów Schlabrendorff a miała zostać stworzona na 
Szczytnikach albo Ołpinie osada tkaczy i prządków czeskich, któ
rych utrzymywać miał Heymann. Ponieważ jednak chętni się nie 
znaleźli, Heymann zmuszony był, podobnie jak przedtem Scholtze, 
przesyłać bawełnę do obróbki w Góry Olbrzymie. W 1766 roku 
na 1471 zatrudnionych przez Heymanna robotników tylko 71 pra
cowało we Wrocławiu, resztę tzn. 1400 stanowili chałupnicy z Gór 
Olbrzymich. Jeśli zaś chodzi o czynne na potrzeby tej manufak
tury warsztaty, to w Górach Olbrzymich było ich 50, we W rocła
wiu zaledwie 6. Początkowo m anufaktura ta  rozwija się pomyśl
nie, dopiero po r. 1770 upada:

Rok pracowników
czynnych

warsztatów
1765 134 .
1766 1471 56
1767 . 73
1769 1349 49
1771 150 24

81) Fechner, Wirtschaftsgeschichte, str. 375; Roemer, op. cit. str. 22—23.
82) Poniższe wiadomości o tej manufakturze podaje według Roemera, op. 

cit. str. 56—58, Fechnera, Wirtschaftsgeschichte, str. 375—377, Fechnera, 
Fabrikgriindungen, str. 630 i n. Hinze w cytowanej już pracy podaje, że w 1766 
roku zatrudnieni w Górach Olbrzymich prządkowie to przede wszystkim człon
kowie garnizonu z Kłodzka — 1012 osób, 27 rzemieślników z miasta i około 200 
osób ze wsi. Por. również Schróter op. cit. t. XI str. 112— 116 oraz Roemer op. 
•cit. str. 58.



Przyczyną upadku było zbytnie rozszerzenie produkcji bez 
zwracania uwagi na chłonność rynku. Nie pomogły ani pożyczki 
z kasy manufakturowej, ani nakładanie na kupiectwo przymuso
wych kontyngentów nabycia wyrobów Heymanna. W 1774 r. Hey- 
mann uzależnił wręcz dalsze prowadzenie produkcji od zape
wnienia mu zbytu drogą przymusowych kontyngentów, nakłada
nych przede wszystkim na wrocławskie kupiectwo. W r. 1771 kon- 
tygent ten wynosił 12.544 łokci perkalu, podczas gdy reszta Ślą
ska nabyć musiała 57.000 łokci, w 1774 ąuantum dla W rocławia 
wzrasta na 14.592 łokci. Nie uratowało to jednak przedsiębior
stwa. Hurtownicy skarżyli się bowiem na zły gatunek tych per- 
kali, tak, że towary Heymanna odbierali tylko drobni kramarze 
i domokrążcy. W rezultacie w 1784 roku kontygent dla W rocła
wia musiano zmniejszyć do 10.5000 łokci. Już w 1775 roku Hey- 
mann, który włożył w przedsiębiorstwo prawie 80.000 Rtl miał 
37.709 Rtl długu w kasie manufakturowej. W 1784 r. m anufak
tura  ta  została przekazana innemu przedsiębiorcy, który jednak 
w pięć lat później zbankrutował. W tedy przejął ją  Francuz Thie- 
baud, który podjął próbę zmechanizowania produkcji (patrz 
n iżej).

Również i drugie przedsiębiorstwo, założone z inicjatywy 
państwowej — m anufaktura sukiennicza, nie spełniło pokłada
nych w nim nadziei83). Założone w 1763 roku przez tkacza biel
skiego Machera przedsiębiorstwo to zostało pod naciskiem Schla- 
brendorffa przejęte przez wrocławskie Kollegium Kupców Su
kienników, które dla prowadzenia tej manufaktury utworzyło 
12-to osobową spółkę. Wydzierżawiono lokal we wrocławskim 
więzieniu, a Izba zezwoliła korzystać z pracy więźniów. Produk
cja była nastawiona przede wszystkim na drogie gatunki sukna 
wytwarzane z zagranicznej, hiszpańskiej wełny. W skutek tego 
ciągle dawał się we znaki brak kapitału. W latach 1763— 1766 
pobrano 19.000 Rtl pożyczki, w latach 1767— 1768 9.000 Rtl. Tu
ta j również produkcja początkowo rozwijała się pomyślnie, póź
niej jednak sytuacja się pogarsza:

83) Poniższy odcinek według Arch. Państw. Boe Nr. 277, gdzie zawarte są 
memoriały kupiectwa w sprawie tej manufaktury i kontyngentów nabycia jej 
wyrobów z lat 1774 i 1784, Arch. Miejsk. XVIII Nr. 8 fol. 41, 42 i 59, wspo
minają o niej również Fechner, Wirtschaftsigeschichte str. 359—360 i 683—>684, 
Schróter op. cit. t. XI str. 112— 116 oraz Roemer op. cit. str. 58.



Rok
Produkcja sukna 

w sztukach
czynnych

warsztatów
zatrudnionych
pracowników

1763/64 292 2 33
1766 . 18 300
1770 . 13 215
1800 92 5 115

To niepowodzenie powoduje wycofanie się części kupców, 
tak że w 1786 roku występuje już tylko 6 wspólników. Przy
czyny niepowodzenia były te same co u Heymanna. Kupcy nie 
chcieli nabywać produktów fabryki, ponieważ były one gorsze 
i droższe od zagranicznych. Tutaj również nie pomogło nakłada
nie przymusowych kontyngentów.

Obok tych dwóch największych powstaje szereg drobniej
szych m anufaktur: sukiennicza Erfurtha, jeszcze w pierwszych 
latach wojny, Lehmana i Praetoriusa w 1765 roku, która bankru
tuje już w 9 lat później i trzecia prowadzona przez mistrza ce
chowego Krausego84). Powstaje również manufaktura płócien 
kolorowych założona przez tkacza Hosela, oraz wiele innych, 
które jednak miały bardzo krótki żywot. W latach 1764— 1775 
powstaje około 20-tu różnych manufaktur tekstylnych, produku
jących jedwabie, wyroby wełniane, dywany, wstęgi itd. Okres ich 
działalności wynosi przeciętnie od jednego do dwóch l a t85 86 *)- Po
lecenie prowadzenia produkcji tekstylnej otrzymały nawet wro
cławskie klasztory, które wytwarzały bądź koronki (klasztory 
żeńskie), bądź płótna kolorowe (męskie)88).

Z późniejszego już okresu, z lat 1780— 1790 pochodzi ostat
nia próba zorganizowania we Wrocławiu produkcji tekstylnej 
opartej o system nakładczy na większą skalę. Działalność tę roz
poczęła kobieta — niejaka Scholzowa. Po nieudałej próbie z wła
sną manufakturą perkali w 1772 roku wstępuje na służbę do 
kupca Móllendorfa, który w latach 1783— 1788 prowadził manu
fakturę bawełnianą, zatrudniającą ubogich z przędzalni miej

84) Arch. Państw. Boe Protocolle 1757 fol. 514—521, Arch. Miejsk. VIII 
Nr. 18 vol. III fol. 79.

85) Fechner, Fabrikgriindungen str. 680, oraz Wirtschaftsgeschichte str. 
679, 681, 690, 693—694 i 696.

86) Por. Fechner, Die industriellen Etablissements der geistigen Stifter,
str. 690—693.



skiej (Spinnhaus). Gdy jednak przedsiębiorstwo to upada, Schol- 
zowa rozpoczyna produkcję na własną rękę, zatrudniając obok 
ubogich również i żołnierzy. W latach 1789— 1792 pracuje dla 
niej rocznie 800— 1500 osób. Później jednak wskutek wzrostu cen 
bawełny o 50% Scholzowa nie mając własnych kapitałów zacią
gać musiała pożyczki, tak że w 1792 roku miała około 19.000 Rtl 
długów i w rezultacie dostała się do więzienia, a m anufaktura pod 
kierownictwem jej następców wkrótce u p ad ła87).

Ogólnie biorąc ostatnie ćwierćwiecze XVIII wieku jest okre
sem zastoju a nawet upadku, jeśli chodzi o wrocławską produk
cję tekstylną opartą o system cechowy. Do stanu takiego przyczy
nił się przede wszystkim upadek handlu ze wschodem, szczegól
nie wyraźny w latach 1780— 1790 88). Poprawa następuje dopiero 
na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy to przyłączenie ziem II 
i III rozbioru do Prus usuwa niektóre przeszkody celne czy poli
tyczne. Eksport wyrobów wełnianych i sukna zwiększa się 
z 542.174 Rtl w r. 1791 na 882.477 w r. 1804. Spada natomiast 
eksport p łó tna89), który zresztą jak to już mówiliśmy wyżej nie 
opierał się na produkcji prowadzonej we Wrocławiu. W okresie 
tym wrocławscy sukiennicy i tkacze emigrują do Zachodniej 
Ukrainy, bądź do Prus W schodnich90). Liczba czynnych w ar
sztatów, która w roku zakończenia wojny siedmioletniej osiąga 
niemalże stan przedwojenny, spada podobnie jak i liczba zatrud
nionych :

87) Wiadomości o przedsiębiorstwie Scholzowej na podstawie Roemera 
str. 66—67 i Fechnera, Wirtschaftsgeschichte str. 377.

88) Wartość eksportu wyrobów wełnianych utrzymuje się w latach 1764—  
1784 niemalże na jednakowym poziomie, co przy równoczesnym spadku warto
ści pieniądza w tych latach jest równoznaczne z upadkiem samego handlu tymi 
produktami — por. Zimmermann, Beschreybung str. 339, Zollner op. cit. t. I 
str. 128—133 i „Prov. Blatt.“ 1785, II, str. 568.

") Por. Prov. Blatt. 1792, t. I, str. 41—44, oraz anonimowa praca „Ist 
Breslauer Handel zu Kramerey gesunken?" Wrocław 1804, zestawienie staty
styczne na końcu pracy.

90) Tak więc spotykamy wrocławskich sukienników w Zaleszczykach —  
Kaindl, Gesch. der Deutschen in Karpathenlandern, t. I, str. 158 i t. II, str. 382, 
oraz w Królewcu, por. „Kónigsberger Biirgerbuch“ 1740— 1806, wyd. Króle
wiec 1938, str. 61 i 107.



Liczba zatrudnionych czynnych w arsztatów91)

Rok przemysł przemysł ogółem przemysł przemysł ogółemwełniany lniany wełniany lniany
1764/1765 505 343 848 196 437 633
1769/1770 392 298 690 151 322 473
1779/1780 467 252 719 204 297 501
1789/1790 149 . 119 131 250
1799/1800 - 144 188 260 448

Od roku 1772 mamy również dane o wielkości produkcji, 
które podaję w osobnej tabelce na końcu pracy. Wysoka w dal
szym ciągu w porównaniu z resztą Śląska produkcja na jednego 
m istrza92) świadczy, że mistrzowie cechowi korzystali zapewne 
z pracy mieszkańców Spinnhausu93) . Bogatsi producenci coraz 
bardziej opanowywali produkcję sukna, eliminując uboższych 
rzemieślników. Zadanie to ułatwiały im przepisy dotyczące han
dlu wełną. Regulamin 1756 roku zakazywał wszelkiego handlu 
wełną poza targam i wełnianymi. Zarządzenie to miało na celu 
usunięcie pośredników, w rzeczywistości zaś ułatwiło opanowanie 
rynku i dyktowanie cen bogatym nakładcom 94). Sytuację pogor
szyło jeszcze zniesienie ceł wywozowych na śląską wełnę ekspor
towaną do Brandenburgii na potrzeby tamtejszych m anufaktur95). 
W latach 1765— 1804 wartość wełny eksportowanej z wrocław
skich targów wełnianych do Brandenburgii wzrosła z 4.234 Rtl 
na 106.802 R tl96). W 1804 r. dochodzi nawet do rozruchów wy^ 
wołanych przez uboższych sukienników, którzy nie mogli zaopa
trzyć się w dostateczną ilość wełny, ponieważ została ona wyku
piona przez obcych fabrykantów 97)- Utrudnieniem dla tych su
kienników było również odebranie im przez Izbę Wojenno Domi
nialną placu kupionego przez nich 10 lat przedtem. Plac ten leżał

91) Opracowane według Arch. Miejsk. I Nr. 24 vol. II—IV, tabele z po
szczególnych lat.

92) W r. 1789/1790 produkcja na jednego mistrza we Wrocławiu wynosiła 
rocznie 55,3 sztuk sukna, podczas gdy równocześnie na Śląsku zaledwie 29,4. 
Dane dla Wrocławia według Arch. Miejsk. j. w., dla Śląska — Fechner, Wirt- 
schaftggesch. str. 662.

93) Wspomina o tym v. Schón, op. cit. str. 320.
94) Por. Fischer, Gesch. d. Bresl. Wollmarktes, „Beitrage" IV str. 53.
95) Fechner, Wirtschaftsgesch. str. 227.
96) Por. Fischer, op. cit. str. 47 oraz „Ist der Bresl. Handel zu einer Kra- 

merey gesunken?" str. 24.
97) Por. Eichborn-Moritz, Das Soli und Haben von Eichbom & Co in 200 

Jahren. Wrocław 1928, str. 85 przyp. 1; por. też Fechner, Wirt. Gesch. str. 166.



wewnątrz miasta i doskonale nadawał się na suszenie względnie 
bielenie sukna czy p łó tna98). Jeśli jednak chodzi o liczbę nakład
ców w tym okresie i ilość zatrudnianych przez nich chałupników 
to brak niestety jakichkolwiek danych. Oficjalnie były zarejestro
wane tylko dwie manufaktury sukiennicze: wspomniana już wy
żej Kollegium Kupców i druga założona w 1793 roku przez jakie
goś przybysza z Zachodnich Niemiec. Podobnie jak  i w poprzed
nich latach nie odgrywały one teraz większej roli. Około r. 1800 
m anufaktury te posiadały zaledwie osiem warsztatów, zatrudnia
jąc 145 osób. Małe znaczenie miały również założone w 1797 roku 
m anufaktury pończoch (59 pracowników*) i kapeluszy (42 pra
cowników)99). Zostały one zapewne po paru latach zlikwidowane 
skoro już w 1806 roku nie figurują w spisie wrocławskich manu
fa k tu r100).

Pod koniec XVIII wieku powstaje 12 manufaktur, produku
jących jedwabie, muślin i inne wyroby jedwabne. Trwalszy ży
wot mają tylko dwie z nich —  założone około 1785 roku manu
faktura Duranda i w 1772 H au era101). Około roku 1790 czynne 
są trzy m anufaktury jedwabne (trzecia Schicketanza powstała 
jeszcze w 1767 roku), pracujące łącznie na 43 warsztatach o w ar
tości produkcji rocznej 13.780 Rtl. W 1801 r. nową manufakturę 
jedwabną zakłada kupiec M eyer102). Zbyt silna jest jednakże 
konkurencja uprzywilejowanych fabrykantów berlińskich. Liczba 
warsztatów jedwabniczych w Berlinie w zrasta w latach 1751—  
1806 z 292 na 3.352 103). Do nabywania produktów tamtejszych 
m anufaktur zmusza się przede wszystkim kupców wrocławskich, 
ustalając kontygent osobno dla każdego bogatszego kupca. Do
chodzi wreszcie do tego, że gdy w 1784 roku jedna z berlińskich 
m anufaktur jedwabnych bankrutuje i dostaje się pod administra
cję państwową, Izba Wrocławska nie tylko zmusza kupców wro
cławskich do nabywania jej wyrobów, ale każe wysyłać zamówie

98) Fryderyk II bowiem zarządził tu budowę 30 domów, w których skosza
rować miano robotników manufakturowych. Plany te nie zostały jednak wyko
nane — por. Arch. Miejsk. XI Nr. 109 fol. 18 i nn.

") Fechner, Wirtschaftsgesch. str. 359— 360, 686 i 692— 693.
10°) Por. Nencke, op. cit. str. 246—249.
101) Arch. Państw. Boe Nr. 911.
102) Por. Arch. Państw. Boe Nr. 373 oraz Zimmermann, op. cit. str. 364. 
i°3) por Rachel, Das Berliner Wirtschaftsleben im Zeitalter des Friihka-

pitalismus. Berlin 1931, str. 250.



nia i płacić je z góry w Berlinie104). Import zaś berlińskich jed
wabi na Śląsk wzrasta z 33.389 Rtl w roku 1756/57 do 232.650 Rtl 
w 1796/97 r . 105). Nic dziwnego, że w tych warunkach wrocławski 
przemysł jedwabny szybko upada. W 1806 r. czynnych jest je 
szcze co prawda 40 warsztatów, ale wartość produkcji wynosi za
ledwie 2.000 R tl106).

Nietrwały żywot mają również manufaktury bawełniane, 
produkujące perkale i kretony. Na 4 zakłady tego rodzaju po
wstałe w latach 1790— 1800 przetrwało do roku 1806 tylko 
d w a107). Podobnie było z manufakturami prawdziwych i sztucz
nych bortów, galonów, czy brokatów: na cztery tego rodzaju za
kłady powstałe w latach 1771— 1778 dwa zbankrutowały, jeden 
przejął Kriegelstein, wskutek ucieczki właściciela, który okazał 
się oszustem, a tylko jeden przetrwał do początków XIX wie
ku 108).

Z nowych m anufaktur tekstylnych powstałych w tym okresie 
opłacalną okazała się jedynie produkcja wstęg płóciennych. To
war ten wytwarzano we 'Wrocławiu jeszcze w XVII wieku. Przed 
wojną siedmioletnią w tym dziale produkcji zatrudnionych było 
około 70 osób, które nie były zorganizowane w cech. Produkcja 
odbywała się tu w ramach systemu nakładczego. Technika tej 
produkcji była doskonale do tego przystosowana: wstęgi tkać mo
gły kobiety i dziewczęta na zwykłych drewnianych ram ach109). 
Po wojnie przy poparciu Izby Wojenno Dominialnej powstają ma
nufaktury produkujące wstęgi: w 1787 roku są cztery tego ro
dzaju przedsiębiorstwa, zatrudniające łącznie 308 osób, pracują
cych na 26 warsztatach i 282 ram ach110). Późniejszy upadek 
handlu ze wschodem powoduje zmniejszenie i tej produkcji. 
W 1793 roku czynna jest tylko jedna manufaktura, która prze
trzym ała krytyczny okres i produkowała jeszcze i po 1806 roku. 
Była to manufaktura rozrzucona. Obok robotników, zatrudnio
nych w lokalu przedsiębiorcy tkało szereg rodzin w okolicach

104) Arch. Państw. Boe Nr. 911 fol. 5 i 12.
1Q5) Według Fechnera, Wirtschaftsgesch. str. 498 i ,,Ist der Breslauer 

Handel..." str. 20.
100) Sinapius, op. cit. str. 24.
107) Zimmermann, op. cit. str. 364; Fechner, Wirtschaftsgeschichte, str. 682.
108) Nencke, op. cit. str. 247 i Fechner, Wirtschaftsgesch. str. 695— 696.
10°) Fechner, op. cit. str. 679.
no) Według Arch. Miejsk. Hs. A. 94 zestawienie rzemiosł i manufaktur 

dla Wrocławia, por. też Fechner, loc. cit.



katedry (przedmieście „Hinterdom "). Łącznie zatrudniała ta  m a
nufaktura w początkach XIX wieku około 150 osób, wartość pro
dukcji rocznej dochodziła do 15.000 R tl111).

Pomyślnie rozwijały się również dwie dawniej już istniejące 
manufaktury tkackie, będące połączeniem m anufaktury zcentra
lizowanej z rozrzuconą: m anufaktura tkanin, przetykanych zło
tem i srebrem Kriegelsteina, oraz miedzią i cynkiem —  Ec- 
k a rd ta 112). Jak już mówiliśmy wyżej obydwa przedsiębiorstwa 
opierały swoją produkcję na eksporcie na wschód. W skutek tego 
m anufaktury te były narażone na te wszystkie wahania, którym 
podlegał handel ze wschodem oraz na ryzyko, wynikłe ze sprze
daży na k red y t113). Po trzecim rozbiorze Eckardt ledwie mógł 
nastarczyć z produkcją. Wrocławska Izba W ojenno Dominialna 
żądała od niego, aby pokrywał również zapotrzebowanie zaję
tych ziem polskich, natomiast Kriegelstein ustępować musiał wo
bec interesów faworyzowanych fabrykantów berlińskich. Chociaż 
przedsiębiorstwo jego rozwijało się pomyślnie, to jednak nigdy 
już nie osiągnęło tych rozmiarów, co za czasów austriackich, kiedy 
to zatrudniało ponad 500 osób. Na przełomie XVIII i XIX wieku 
liczba pracowników wynosiła zwykle około 120 osób, a wartość 
produkcji rocznej wahała się w granicach 30.000— 40.000 Rtl. 
Eckardt natomiast notował nieustanny wzrost liczby zatrudnio
nych, która w ciągu 20-lecia 1786— 1806 wzrosła z 46 do 140 
osób, trzykrotnie niemal w zrasta również liczba czynnych w ar
sztatów (z 8 do 20), jak i wartość produkcji rocznej: z 4.500 Rtl 
na przeszło 12.000 114).

Powstają też nowe wielkie manufaktury, nie tyle tekstylne, 
ile raczej związane z przemysłem tekstylnym rodzajem  obrabia
nych półfabrykatów : farbiarnia bawełnianej przędzy Forstera 
i szereg drukarni perkalu.

Farbiarnia Forstera zasługuje na bliższą uwagę, ponieważ 
w osobie jej właściciela występuje pierwszy we Wrocławiu pełen

1U) Por. Meifiner, Kurze Beschreybung von Schlesien. Legnica 1795, oraz 
Sinapius, op. cit. str. 25—26.

112) Pod koniec XVIII w. obydwie te manufaktury prowadzili synowie, 
wzgl. — jak w wypadku Kriegelsteina — wnukowie założycieli, por. Nencke, 
op. cit. str. 248.

118) Tak np. Eckard stracił w 1787 roku 3500 Rtl wskutek niewypłacal
ności jednego z kupców moskiewskich, por. Fechner, Wirtschaftsgesch. str. 331.

114) Według Sinapiusa, op. cit. str. 22—23 i Fechnera, Wirtschaftsgesch. 
str. 696.



inicjatywy przedsiębiorca kapitalistyczny, przedsiębiorca, któ
rego do zakładania manufaktury nie trzeba było zachęcać ani 
państwowymi zaliczkami, ani też zmuszać, jak  Heymanna czy 
kupców sukienników. Produkcja prowadzona przez Forstera po
legała na farbowaniu na czerwono przędzy baw ełnianej: tak 
ufarbowana przędza nosiła nazwę tureckiej, ponieważ dotych
czas sprowadzano ten produkt z T urcji115). Jeszcze w połowie 
XVIII wieku sposób produkcji tej przędzy nie był we Wrocławiu 
znany. W latach 1750— 1770 zgłaszało się w Izbie Wojenno Do
minialnej szereg obcych przedsiębiorców czy nawet śląskich rze
mieślników względnie kupców z propozycją rozpoczęcia tej „ ta
jemniczej" produkcji. Jednakże albo stawiali zbyt wygórowane 
żądania, albo okazywali się oszustami. Dopiero w 1772 roku Izba 
udzieliła 15-to letniego przywileju dwom wspólnikom: byłemu 
podoficerowi Simonowi i kupcowi-farbiarzowi wrocławskiemu 
Forsterowi (rodzina jego pochodziła zasadniczo z Gdańska). Si
mon wkrótce ustąpił, tak że od 1776 roku Forster został wyłącz
nym właścicielem przedsiębiorstwa116). Dla pomyślnego rozwoju 
m anufaktury wniósł on o wprowadzenie 30-to procentowego cła 
na importowaną z zagranicy przędzę turecką. Po pomyślnym 
rezultacie technicznej lustracji jego przedsiębiorstwa cło to zo
stało zaprowadzone117).

Produkcja farbiarni rozpadała się pod względem technicz
nym na trzy kolejne fazy: przędzenie bawełny, odpowiednie przy
gotowanie przędzy do lepszego wchłonięcia farby (bielenie, su
szenie itd.), oraz farbowanie z suszeniem. Przędzenie bawełny 
odbywało się systemem manufaktury rozrzuconej. Obok chałup
ników i ubogich z wrocławskiego „Spinnhausu" zatrudniano rów
nież ubogich ze „Spinnhausu" w Kluczborku. Natomiast che
miczna faza procesu produkcji odbywała się we własnym lokalu 
we Wrocławiu, który mieścił się na przedmieściu koło bramy 
Oławskiej. Obok tego Forster posiadał również skład w śródmie
ściu 118).

Rozwój produkcji ułatwiało monopolistyczne stanowisko na 
Śląsku, gdzie zużycie przędzy tureckiej było bardzo rozpowszech

ni) Por. Zimmermann, op. cit. str. 365, Nencke str. 247, Zollner, op. cit. 
t. I str. 136 podaje, że jeszcze w 1780 roku sprowadzono tej przędzy do Wro
cławia z Turcji za 4213 Rtl.

116) Fechner, Wirtschaftsigeschichte, str. 392.
117) Korn, Edictensammlung... t. XV str. 66 rozporządzenie z dnia 27. 

VIII. 1776.
118) Por. Zimmermann, op. cit. str. 366, oraz Nencke, str. 247.



nione111’). Mimo ciągłego wzrostu produkcji nie mógł Forster po
kryć zapotrzebowania prowincji, które około roku 1780 obliczano 
na 48.000 funtów, 'tym bardziej że rozpoczyna on również eks
port przędzy za granicę —  do Gdańska, Berlina i Saksonii. Ten 
pomyślny rozwój powoduje próby zakładania przedsiębiorstw 
konkurencyjnych. Konkurenci jednak nie mogą uzyskać zezwo
lenia na produkcję wskutek monopolistycznego przywileju For
stera. Próbują więc poparci przez kupców z Gór Olbrzymich, któ
rzy chcieli uniezależnić się od wrocławskiego manufakturzysty, 
zdyskredytować wartość wyrobów Forstera. Nie cofają się nawet 
przed podsuwaniem Izbie Wrocławskiej sfałszowanych próbek 
złej przędzy, którą podają za forsterowską. Machinacje te zo
stały jednak wykryte, komisja techniczna stwierdziła wysoką 
jakość wrocławskiej przędzy. Około roku 1781 Forster zamierza 
podwoić produkcję. Zamiar ten udaremnia pożar, który powoduje 
około 10.000 Rtl strat, a więc niemal połowę, zainwestowanego 
w przedsiębiorstwie kapitału. Fryderyk II, który tak chętnie sza
fował pieniędzmi na różne mniej lub więcej udałe, a zwykle mało 
rentowne przedsiębiorstwa, dopiero po długich staraniach przy
znaje Forsterowi 3.000 Rtl zapomogi. Forster przezwycięża jed
nak te wszystkie przeszkody.

Przedsiębiorstwo jego nie obawia się teraz ani konkurencji 
krajowej ani nawet zagranicznej. Gdy w 1789 roku cło na przę
dzę zostaje obniżone z 30 na 15% Forster oświadcza, że zadowo
lony byłby z 10-cio procentowego, a nawet i niższego cła. 
W 1790 r. rezygnuje ze swego monopolistycznego stanowiska, nie 
oponując przeciwko założeniu farbiam i przędzy tureckiej w Gry
finie. W 1790 roku Forster umiera, manufakturę przejm uje jego 
syn, który nie zdołał utrzymać jej na dotychczasowym poziomie. 
Pod koniec XVIII wieku spada wielkość produkcji, jak i liczba, 
zatrudnionych.

Rok ilość pracowników W artość prod. w R tl

1789/1790 800 56.000 Rtl
1799/1800 350 10.000 Rtl
1801/1802 20 3.000 Rtl.

119) Cały poniższy ustęp przede wszystkim na podstawie artykułu o For
sterze zamieszczone w „Prov. Blatter" Neue Folgę t. 72 str. 74, Sinapius, op. 
cit. str. 20, v. Schon, op. cit. 325, oraz Fechner, Wirtschaftsgeschichte, str. 
188— 189, 202, 392—393, 693.



Syn Forstera nie potrafił pokonać nowych trudności, jak po
wstanie kilku dalszych konkurencyjnych farbiam i w okolicach 
Dzierżoniowa, konkurencji angielskiej przędzy, produkowanej 
z amerykańskiej bawełny, dłuższej i mocniejszej od macedoń
skiej, z której produkował Forster, czy wreszcie obniżki cła na 
przędzę importowaną z zagranicy na 4 % 120) .  Aby dorównać kon
kurencji zagranicznej Forster zaczyna sprowadzać i barwić przę
dzę angielską, co powoduje przejściową poprawę w latach 1804 
i 1805. Później jednak blokada kontynentalna odcina go od do
stawy przędzy angielskiej, a wojny napoleońskie ograniczają za
sięg zbytu wyłącznie do ziem pruskich. Gdy wreszcie przedsię
biorstwo Forstera zostało wskutek oblężenia 1806 roku poważnie 
uszkodzone nie podniosło się już w ięcej121).

Podobny charakter jak  farbiam ia Forstera miał wrocławski 
przemysł tekstylno-drukarski, który na przełomie XVIII i XIX w. 
rozwija się bardzo szybko. Fabrykanci dawali przędzę do tkania 
chałupnikom w okręgach dzierżoniowskim, strzelińskim, oraz we 
Wrocławiu na przedmieściu koło „Bramy Piaskowej" („Sand- 
tlior") i na Szczytnikach. Perkale te i kretony były następnie dru
kowane we własnych zakładach we Wrocławiu. Przyjmowano 
również do druku materiały wrocławskich kupców nakładców, 
którzy nie posiadali własnych drukarn i122), a od roku 1790 i per
kale z Warszawy, które następnie tam odsyłano. Obok ziem dru
giego i trzeciego rozbioru głównym terenem zbytu tego przemy
słu były Galicja i R osja123).

Pierwsze drukarnie założyła Izba Wojenno Dominialna w do
mach poprawczych w Brzegu i Jaworze bezpośrednio po zakoń
czeniu wojny siedm ioletniej124). Przedsiębiorstwa te przejął wspo
mniany już Heymann, przenosząc je do W rocław ia125). Ta pierw
sza drukarnia nie rozwijała się pomyślnie: zbyt wielkie sumy wy
dano na urządzenie, zbyt dużo kosztowali sprowadzeni z zagra
nicy „fachowcy", którzy, jak się potym okazało bardzo słabo 
orientowali się w swoim zawodzie. Zapomniano o sprowadzeniu

120() Fechner, Wirtschaftsgesch. str. 393.
121) Sinapius, op. cit. str. 21.
122) Ibidem, str. 13— 15.
123) Arch. Państw. Boe 277.
124) Sinapius, str. 9.
125) Lokal tego przedsiębiorstwa mieścił się na przedmieściu koło Bramy 

Oławskiej — por. Zimmermann, Beschreybung... str. 363.



najważniejszych specjalistów — wycinaczy form. Również tkane 
dotychczasowym sposobem perkale nie bardzo nadawały się do 
d ru k u 1*''). Po usunięciu Heymanna następuje poprawa. Ta w ła
śnie drukarnia prowadzona kolejno przez trzech przedsiębiorców 
podjęła pierwsze próby wprowadzenia maszyny przędzalni
c z e j127)- W zrastająca popularność kolorowych perkali powoduje 
powstawanie we Wrocławiu nowych drukarni, mimo sprzeciwu 
powołujących się na swój monopol właścicieli dawnej m anufak
tury heymannowskiej. W latach 1785— 1787 powstają dwie dal
sze drukarnie. W roku 1801 jest już ich czternaście128). W zrasta 
również liczba zatrudnionych robotników 129) :

Rok ilość drukarni liczba zatrudnionych
1784 1 70
1787 3 681
1793 5
1801 14 .
1806 19 1.200

W roku 1806 wartość produkcji rocznej zakładów wynosi 
około 600.000 Rtl tj. około 40.000 sztuk perkalu. Rozmiary tych 
przedsiębiorstw były w początkach XIX w. różne. Największa zało
żona przez wdowę Meyer zatrudniała 140 osób, pracujących na 56 
warsztatach, produkcja roczna przekraczała 5.000 sztuk. Zatrud
niający na 50 warsztatach 130 osób radca handlowy W rocław
skiej Izby Maitzan produkował rocznie około 6.000 sztuk. Obok 
tego istniało kilka m anufaktur średniej wielkości, zatrudniają
cych 50— 1000 osób, oraz szereg zupełnie małych 4— 10 w arszta
tów, zatrudniających po kilkanaście osób. Większość z tych ma
nufaktur uległa zniszczeniu wskutek oblężenia, kilka tylko roz
poczęło produkcję po 1806 ro k u 130).

Podstawą tych wszystkich omawianych dotąd m anufaktur 
była praca więźniów, ubogich, żołnierzy z rodzinami i chałupni
ków mieszkańców wrocławskich przedmieść, podwrocławskich 
wsi, oraz wsi bardziej odległych powiatów jak środa, Strzelin czy

i20) Ibidem, str. 363—364.
127) Roemer, op. cit. str. 44.
128) Por. Arch. Miejsk. Hs. A. 94 oraz Fechner, loc. cit.
129) Zestawione na podstawie Arch. Miejsk. Hs. A. 94, Zollnera, op. cit. 

t. I str. 90 oraz Nenckego str. 246— 247.
13°) Sinapius, str. 10— 16; Nencke, str. 247.



Wspominałem już przy omawianiu farbiarni Forstera o kon
kurencji angielskiej przędzy. W latach 80-tych konkurencja ta 
stawała się coraz groźniejsza nie tylko dla wrocławskiego, ale 
w ogóle dla śląskiego przemysłu tekstylnego. Produkowane ma
szynowo angielskie wyroby wełniane i bawełniane były nie tylko 
tańsze, ale i lepsze. Powoduje to pierwsze próby wprowadzenia 
maszyny przędzalniczej we Wrocławiu — zarówno w przemyśle 
wełnianym jak i bawełnianym. Już w 1784 roku mistrz sukien- 
nicki Hoferichter skonstruował prymitywną maszynę do czesania 
i czyszczenia wełny. W latach 1791— 1792 jedzie do Anglii in
spektor budowy tam Promnitz, który po powrocie konstruuje we 
Wrocławiu trzy różne typy maszyn przędzalniczych na wzór an
gielski. Pierwszą próbą zastosowania maszyn przędzalniczych na 
większą skalę było przedsiębiorstwo braci Thiebaut, którzy w 1793 
roku przejęli dawną manufakturę Heymana. Uruchomili oni 8 ma
szyn poruszanych przy pomocy k iera tu112). Produkowano tu te 
gatunki jedwabi i przędzy, które dotychczas sprowadzać musiano 
z A nglii142 143). Przedsiębiorcy projektowali dalszą rozbudowę fa 
bryki oraz użycie siły w odnej144). Jednakże kapitał ich okazał się 
niewystarczający. Próbowali więc zorganizować spółkę akcyjną. 
Wypuścili 100 akcji po 500 R tl145 146), z których jednak sprzedano 
zaledwie 20% a więc za 10.000 Rtl; zapomogi państwowe wynio
sły 2.000 Rtl, same zaś koszta rozbudowy fabryki obliczał jeden 
z braci na przeszło 30.000 Rtl. Produkcja prowadzoha na małą 
skalę nie była opłacalna, już w 1795 roku ustaje. W początkach 
XIX w. powstają dalsze przędzalnie maszynowe. Są to jednak za
kłady prowadzone w bardzo wąskim zakresie: w latach 1801/02 
mechaniczna przędzalnia Uhlemana zatrudniała 13 osób, Schwar
za — 14 140). Maszyny przędzalnicze poruszane były siłą ludzką. 
Stąd też produkowana w nich przędza ustępowała angielskiej za
równo pod względem jakości jak i ceny147) Jedynie fabryka su
kiennicza Kriela i Jaekela posługiwała się maszyną parową do po

142) Fechner, Wirtschaftsgesch. str. 155— 156 i 414—415.
143) „Prov. ęiatt." 1793 — II str. 366.
144) Fechner, Wirtschaftsgesch. str. 415.
145) „Prov. Blatt.“ 1793 — I, dodatek ogłoszeniowy str. 65.
146) Roemer, op. cit. str. 44 i 46.
147) Por. Sinapius, op. cit. str. 14, Roemer str. 45 podaje, że jedynie naj

gorszy gatunek przędzy bawełnianej, produkowanej na Śląsjku, był tańszy od 
angielskiej (cena tej ostatniej łącznie z kosztami transportu i cłami) ; przy po
zostałych gatunkach angielska przędza była tańsza o przeciętnie 50%.



ruszania swych mechanicznych warsztatów. Zmechanizowane 
były tu zresztą były tu zresztą tylko wstępne stadia produkcji 
(czyszczenie, czesanie, przędzenie). Właściwe tkanie sukna od
bywało się sposobem rękodzielniczym. Tutaj jednak zastosowanie 
maszyn okazało się opłacalne: wartość produkcji nieustannie 
wzrastała dochodząc około roku 1805 do 70.000 Rtl rocznie148).

Na większe rozprzestrzenienie maszyn i na stworzenie wiel
kich przędzalni maszynowych nie dozwolił brak kap ita łu149). Dy
sponentami kapitału we Wrocławiu na przełomie XVIII i XIX w. 
było kupiectwo i państwo (Hoym i jego urzędnicy). W obu tych 
grupach zakorzeniona była obawa, że maszyny okażą się nieren
towne i spowodują bezrobocie i nędzę150), stając się w rezultacie 
,,przekleństwem dla całej prowincji4' 151) . Zapomniano o tym, na 
co słusznie już w 1795 roku zwraca uwagę anonimowy autor 
w ,,Schlesische Provinzialblatter“ 152), że właśnie nie wprowadze
nie maszyny spowodowało już w początkach XIX w. stopniowe 
wypieranie śląskiego płótna i sukna przez lepsze i tańsze angiel
skie, co z czasem spowoduje spadek nie tylko handlu, ale i prze
mysłu tekstylnego153). Po wojnach napoleońskich, gdy wskutek 
oblężenia 1806 roku urządzenia wrocławskich przędzalni mecha
nicznych uległy zniszczeniu154) przewidywania te okazały się 
w pełni słusznymi155).

Po omówieniu poszczególnych gałęzi wrocławskiego przemy
słu tekstylnego w XVIII wieku scharakteryzuję jego główne ce
chy rozwojowe. Najciekawszym problemem będzie zagadnienie 
jak dalece przyjęły się w nim wczesnokapitalistyczne formy pro
dukcji, jakie formy produkcji były w tym przemyśle decydujące.

Jeśli chodzi o liczbę samodzielnych rzemieślników, mistrzów 
cechowych w poszczególnych grupach branżowych, to charakte
rystycznym zjawiskiem jest, że grupa tekstylna wykazuje najwięk

148) Sinapius, str. 18.
149) Roemer, str. 47.
15(l) „Prov. Blatt.“ 1795—I str. 12.
151) v. Schon, str. 328.
152) W artykule „Ist die Einfiihrunig der Baumwollspinnmaschinen fur die 

Industrie in Schlesien vorteilhaft oder nachteilig?“ Prov. Blatt. 1795—I, str. 
11—36.

153) Ibidem, str. 32—33.
154) Por. Sinapius, str. 18, 26—27.
me) por Kan, Dwa vosstanija, str. 142— 146.



szy spadek. W latach 1755 do 1806 liczba ta  spada z 614 do 498 
a więc blisko 19% , podczas gdy inne grupy wykazują bądź zwyż
kę ilości majstrów, bądź minimalny spadek156). Nie była również 
grupa tekstylna najliczniejsza: w 1792 roku w rzemiosłach tek
stylnych pracowało 484 mistrzów, 430 czeladników i 63 uczni, 
a więc łącznie 977 osoby, podczas gdy np. branża odzieżowa za
trudniała 1406 osób, spożywcza 1225, budowlana 1133. Liczba 
zaś zatrudnionych w rzemiosłach tekstylnych wynosiła 14% ogółu 
zatrudnionych w rzemiośle (6733 mistrzów, czeladników i ucz
n i)157). Podobną stagnację wykazuje również wielkość produkcji 
sukna. Przed wojną siedmioletnią notujemy tutaj ciągły wzrost 
aż do produkcji rocznej 8746 sztuk sukna w 1755 r., potem przez 
całą niemal Il-gą połowę XVIII wieku produkcja ta  jest bądź niż
sza bądź też utrzymuje się na tym samym poziomie. W yjątek sta
nowią jedynie lata 1779/1780 i 1780/1781, kiedy to produkcja su
kna wynosi rocznie 9525 względnie 9720 sztuk. A na przełomie 
XVIII i XIX wieku waha się w granicach 5.500— 6.000 sztuk. Na 
jednakowym poziomie utrzymuje się również ilość obrobionej we 
Wrocławiu wełny, która najwyższy swój stan — 21.206 „kamieni" 
rocznie osiąga w roku 1750— 1751. Stan ten nie został już później 
przekroczony, a pod koniec XVIII wieku cyfra ta  ledwie przekra
czała 10.000 „kam ieni"158). Powyższe rodzaje produkcji, jak to 
już mówiliśmy wyżej, odbywały się bądź w ramach działalności 
rzemieślników cechowych, bądź też w ramach systemu nakład
czego. M anufaktury nie odgrywają tutaj większej roli. Inaczej 
w przemyśle bawełnianym względnie tekstylno-przetwórczym: 
tam cała produkcja oparta co prawda również na pracy chałupni
ków koncentruje się wokół manufaktur zcentralizowanych, które 
są w tych gałęziach produkcji czynnikiem decydującym. Trudno 
niestety dokładnie ustalić liczbę robotników zatrudnionych we 
wrocławskich manufakturach tekstylnych. Dla poszczególnych 
m anufaktur mamy jedynie dane z niektórych lat, które rzadko 
korelują ze sobą. Utrudnia również dokonanie takiego obliczenia 
krótki żywot większości tych przedsiębiorstw, jak również fakt, 
że łącznie podawano liczbę robotników zatrudnionych we Wro
cławiu, na przedmieściach miasta, we wsiach podwrocławskich,

156) Dane według „Prov. Blatt.“ oraz Nenckego, str. 249—259.
157) Arch. Miejsk. VIII nr 190 fol. 45—49.
158) Arch. Miejsk. I nr 24 vol. I—III i nr 33 vol. II—III tablice staty

styczne z poszczególnych lat.



w sąsiednich powiatach jak  strzeliński czy środzki, a nawet liczbę 
chałupników z Gór Olbrzymich, pracujących na potrzeby danego 
przedsiębiorstwa. W początkach XIX wieku Sinapius oblicza 
liczbę zatrudnionych we wszystkich wrocławskich m anufakturach 
na około 3.000 ludzi, z czego około 2.000 wypada na przemysł 
tekstylny159)- Dane te jednakże nie budzą większego zaufania 
i trudno na ich podstawie wysnuwać jakiekolwiek wnioski. 
Stwierdzić jedynie możemy, że wrocławski przemysł tekstylny 
w XVIII wieku zarówno jeśli chodzi o produkcję prowadzoną 
przez pełnoprawnych mistrzów cechowych, jak  i przez przedsię
biorców wczesnokapitalistycznego typu o p i e r a ł  s i ę  p r z e d e  
w s z y s t k i m  n a  p r a c y  c h a ł u p n i c z e j .  Ani ostatnie po
zostałości produkcji prowadzonej w ramach ograniczeń cecho
wych, ani też zaczątki przemysłu maszynowego nie odgrywały 
większej roli.

PRO DUK CJA T E K ST Y L N A  W E W ROCŁAW IU W  LATACH 1 7 4 8 -1 8 0 0 .

R o k

Ilość 
obrobio
nej we 

W rocła
wiu wełny 

w „ka
m ieniach”

W  y p r o d u k o w a n o

sukna mezzolanu pończoch

par

rękawicz.

par

kapeluszy

sztuk

płótna

„Schock”„sztuk”

1748 19.961
1749 14.337i/2
1750/51 21.206
1751/52 18.405
1752/53 19.047 |
1753/54 21.160
1754/55 19.255 J

1755/56 20.976 Danych
1756/57 17.152%
1757/58 15.944 b r a k
1758/59 15.800 1
1759/60 17.454 ]
1760/61 15.905
1761/62 13.744 i

1762/63 12.843 i

1763/46 14.193
1764/65 15.544 1

1765/66 18.224
1766/67 19.158 1

1767/68 17.618%
1768/69 17.143% 1

1769/70 16.752% j

1770/71 15.585
1771/72 16.595

159) Op. cit. str. 44—45.
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R o k
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obrobio
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W  yprodukowano

sukna mezzolanu pończoch

par

rękawicz.

par

kapeluszy

sztuk

płótna

„schock”„sztuk”

1772/73 19.480 6.217 457 76.074 2.406 5.280 6.760
1773/74 18.519 6.113 450 95.074 3.920 5.690 11.544
1774/75 20.315 8.295 1127 123.872 608 5.290 11.596
1775/76 19.995 8.181 636 115.973 480 6.556 8.086
1776/77 20.011 7.575 566 108.600 — 4.430 8.135
1777/78 20.333% 7.766 1235% 104.740 12 5.174 7.640
1778/79 19.883% 7.752 1148 91.548 — 7.011 8.015
1779/80 20.296 9.525 1323 103.248 — 8.944 7.750
1780/81 19.997 9.720 1303% 102.396 2.528 7.310 6.100
1781/82 20.459% 8.078 1133% 91.920 2.416 6.905 4.880
1782/83 1 9 .4 1 3 - 7.825 1333 82.952 2.544 6.000 5.070
1783/84 19.184% 7.359 1458 86.530 2.612 7.280 4.777
1784/85 18.775% 7.258 1663% 67.320 120 7.200 4.430
1785/86 16.113 6.139 1091 86.060 300 4.205 4.581
1786/87 14.847 5.576 1182 79.104 2.716 5.709 4.600
1787/78 13.309 5.614 1200 44.712 1.893 4.370 4.040
1788/89 11.324 4.167. 1133 1.893 240 4.410 9.200
1789/90 8.312 5.528 1085% 130.280 — 4.403 4.076
1790/91 8 .4 0 9 - 3.588 1130 6.320 — 4.816 8.300
1791/92 8.321% 5.118 672 66.511 144 7.464 8.400
1792/93 9.120 4.693 812 59.572 798 8.542 3.911
1793/94 10.223 5.174 914 57.768 872 8.862 3.751
1794/95 9.077 5.028 680 69.315 9.054 8.862 3.850
1795/96 10.166 6.319 940 2.705 114 10.422 3.980
1796/97 10.181 5.661 2735 130 1.120 12.008 4.420
1797/98 — danych b r a k
1798/99 9.391 5.563 700 58.106 663 16.008 6.630
1799/1800 9.069 6.114 1113 26.736 17.691 18.000 9.000

Zestawione na podstawie Arch. Miejsk. sekcja I Nr. 24 vol. I —V i. Nr. 33 vol. I III
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