HISTORIA ŚLĄSKA
(Prospekt wydawnictwa wielotomowego)
Od Redakcji „Sobótki".
Myśl opracowania istotnie naukowej historii Śląska opartej na
nowych, słusznych podstawach metodologicznych i nowym m ateria
le źródłowym, historii, która by obaliła zafałszowanie obciążające
dzieje ziemi śląskiej w nacjonalistycznej burżuazyjnej historiografii
niemieckiej a również i polskiej, wyłoniła się we Wrocławskim To
warzystwie Miłośników Historii po raz pierwszy jeszcze w r. 1949;
skonkretyzowana została na konferencji poświęconej analizie do
tychczasowych poglądów historiografii na stosunki polsko-niemiec
kie, zorganizowanej w r. 1950 we W rocławiu w ramach akcji przy
gotowawczej do I Kongresu Nauki Polskiej. Pracę podjętą początko
wo w zakresie epoki feudalnej przez Katedrę Historii Polski Uniwer
sytetu Wrocławskiego przejął i rozwinął po zorganizowaniu się
Instytutu Historii PAN — Zakład Historii Śląska. Wielkim krokiem
naprzód w tej pracy była konferencja poświęcona dziejom Śląska,
a zorganizowana przez Instytut Historii PAN w pierwszych dniach
lipca 1953 r. W oparciu o poprzednie prace przygotowawcze a rów
nież i świeże wyniki konferencji opracowano niniejszy wstępny
zarys szczegółowego prospektu dzieła.
Nie osiągnął on jeszcze ostatecznie skończonej swej formy. Uwi
dacznia się w nim silnie stan dotychczasowych badań, co zaciążyło
głównie na szczegółowości rozpracowania epoki dotyczącej okre
sów nowszych i najnowszych Śląska. Zwłaszcza więc w prospekcie
tomów II i III obejmujących epokę kapitalizmu na ziemiach śląskich
poszczególne partie opracowano nierównomiernie, nie cofając się
przed tezami dyskusyjnymi lub kiedy indziej poprzestając na za
znaczeniu tylko tematyki, która winna być opracowana. Brak na

razie konspektu tomu mającego przedstawić dzieje Śląska w Polsce
Ludowej. Ten stan rzeczy jest jednak w pełni wytłumaczalny olbrzy
mimi zaniedbaniami dawriej nauki polskiej, zwłaszcza w zakresie
najnowszych dziejów Śląska, w zakresie walki wyzwoleńczej jego
mas pracujących. Praca, którą podjęto, wymaga olbrzymiego wy
siłku, niekiedy pionierskiego przepracowania dużych, nie tkniętych
i nie uporządkowanych zespołów archiwalnych.
Mimo to „Sobótka" jako organ Towarzystwa, które przed kilku
laty podjęło inicjatywę całości pracy, uzyskała od Instytutu Historii
zgodę na opublikowanie całości konspektu już w obecnej, nie wy
kończonej jego formie, po wstępnych dyskusjach w gronie spec
jalistów. Publikując go Towarzystwo pragnie w dalszym ciągu słu
żyć dojrzewaniu książki przez ułatwienie szerokiej dyskusji nad •
jej szczegółami nie tylko ze strony badaczy specjalistów, tak czy
inaczej związanych z pracami przygotowawczymi do „Historii", ale
również ze strony szerokiego ogółu historyków, jak też pracowni
ków oświatowych i działaczy terenowych. Zwłaszcza obu ostatnim
kategoriom czytelników Redakcja pragnęłaby ułatwić wydanie sądu
o projektowanej pracy przez wypowiedzenie się na temat, w jakim
stopniu zaspokoi ona ich potrzeby, pragnienia i zainteresowania.
Pragniemy również dopomóc w zmobilizowaniu do podejmowania
pomocniczej tematyki jak najszerszych kół, zwłaszcza młodej kadry
naukowej. Dlatego też otwieramy łamy naszego czasopisma dla
wszelkich wypowiedzi na temat projektowanej „Historii".
Z drugiej strony trzeba jednak podkreślić, że prospekt już
w obecnej postaci jest dużym osiągnięciem nowej, na marksistow
skich podstawach opartej, zespołowej i planowo uprawianej nauki
polskiej. Podsumowuje też dorobek naukowy nie tylko bezpośred
nich współautorów „Historii", ale także dorobek dziesięciolecia na
szych badań nad Śląskiem. Tym bardziej celowe wydawało się opu
blikowanie go w roku, kiedy obchodzimy dziesięciolecie osiągnięć
Polski Ludowej oraz przygotowujemy się do przyszłorocznego ob
chodu dziesięciolecia Wyzwolenia Śląska.
Nie ulega też kwestii, że opublikowanie prospektu, mimo nierównomierności w zakresie opracowania a nawet dyskusyjności
niektórych twierdzeń podkreślonych wyżej, będzie nie tylko una
ocznieniem pewnego etapu pracy i ułatwieniem pracy dalszej, ale
również oddać może doraźne usługi już teraz w pracy oświatowej
przez rzucenie właściwego światła na niejeden problem i dostarcze
nie zasadniczych wytycznych dla zrozumienia śląskiego procesu

dziejowego przy korzystaniu z materiału faktograficznego nagroma
dzonego w starej literaturze.
Oddając prospekt w ręce czytelnika pragniemy przy tym pod
kreślić dwie okoliczności.
Po pierwsze — „Historia Śląska" jest wprawdzie pierwszą przy
gotowywaną w Polsce Ludowej historią regionalną, nie jest jednak
jakimś zjawiskiem wyjątkowym. Jest chronologicznie pierwszą ze
względu na szczególnie wielkie zaniedbania nauki naszej w stosun
ku do Śląska. Nie ulega jednak kwestii, że w ślad za nią i w ślad
przygotowywanej również w ramach prac Instytutu Historii „Historii
Pomorza" pójdą inne opracowania regionalne tworząc z czasem ca
łość monografii ziem polskich. Jeśli chodzi o Śląsk badania nasze
nad historią regionalną naszej ziemi dowodzą najsilniej, jak bardzo
mocnymi węzłami była i jest ona związana z całością polskiego te
rytorium narodowego, jak wyraźnie proces dziejowy na Śląsku, mi
mo pewnej właściwej zresztą każdemu rejonowi w mniejszym lub
większym stopniu specyfiki, przebiegał w ramach cech i prawidło
wości cechujących całość polskiego procesu historycznego. — Jak
wyraziście i nierozerwalnie jest Śląsk częścią Polski.
Ale równocześnie już dotychczasowe prace, których wyniki
znalazły sumaryczny wyraz w prospekcie, rzucają bardzo wyraźne
światło na inne jeszcze zagadnienia. Na głęboką solidarność pol
skich, czeskich i niemieckich mas ludowych w ich walce wyzwo
leńczej, na zasadniczą zgodność ich interesów, na sztuczność i kla
sową celowość nienawiści narodowej, jaką na Śląsku i wokół
Śląska rozdmuchiwały przez długie lata klasy panujące wszystkich
trzech narodów a w ich służbie także historiografia epoki kapitaliz
mu. Nowa nauka polska, czeska czy niemiecka rozumie dobrze, że
nie ma odrębnej prawdy o Śląsku dla Polaka, Niemca, Czecha czy
Słowaka. Jest tylko jedna, ściśle naukowa prawda wyjaśniająca
głęboki sens i logikę dziejową społecznego i narodowego wyzwo
lenia Śląska, głębokie znaczenie tego faktu dla dalszego postę
powego rozwoju narodu polskiego, a również dla narodu nie
mieckiego i narodów Czechosłowacji.
Zawiązująca się coraz silniej przyjaźń i współpraca historyków
polskich, niemieckich i czechosłowackich sprawia, że dzieje Śląska,
ważne nie tylko dla narodu polskiego, ale dla narodów z nim sąsia
dujących, mogą się stać i stają się przedmiotem wspólnych badań.
Wymiana myśli na temat dziejów Śląska nie tylko wewnątrz spo

łeczeństwa polskiego, ale również z historykami niemieckimi czy
czechosłowackimi jest dziś ważnym i osiągalnym postulatem. Chęć
ułatwienia tej wymiany myśli to jeszcze jedna przyczyna, która
skłania do wstępnego opublikowania konspektu nawet w obecnej,
nie wykończonej jeszcze postaci.
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(Pod redakcją K. Maleczyńskiego opracowali: W. Hołubowicz,
K. Maleczyński, R. Heck, E. Maleczyńska, J. Gierowski, S. Inglot.)
W s t ę p.
Geneza książki. Charakter opracowania — naukowe przedsta
wienie dziejów regionalnych w ścisłym związku z dziejami całości
polskiego terytorium narodowego i jako jego części. Dzieje warun
ków życia, pracy i walki polskich mas ludowych Śląska prowadzo
nej w solidarności z niemieckimi i czeskimi masami ludowymi pod
stawowym tematem opracowania.
Dotychczasowe przedstawienie dziejów Śląska w ogólnych syn
tezach historii średniowiecznej Polski. Naruszewicz, poglądy Kołłą
taja, Lelewel i tzw. leleweliści. Historia Śląska w syntezach tzw.
szkoły krakowskiej. Późniejsze opracowania. Śląsk w ujęciu syntez
całości historii Polski w dwudziestoleciu międzywojennym.
Opracowania specjalne. Bandtkie, Lompa i pisarze ludowi. Koneczny. Klasowe podłoże tych prac. Historia Śląska PAU jako
pierwsze flankowe opracowanie polskie. Charakterystyka jej w ar
tości erudycyjno-faktograficznej a z drugiej strony jednostronności,
błędów metodologicznych i ideowo-politycznej genezy. Przedwojen
ne polskie wydawnictwa seryjne poświęcone historii Śląska, głów
nie prace Instytutu Śląskiego.
Syntezy niemieckie. Względna obiektywność historyków nie
mieckich pierwszej połowy XIX w. i niekiedy późniejszych (np.
Stenzel, Weinhold) oraz przechodzenie ich na coraz bardziej reak
cyjne pozycje. Historia Śląska Griinhagena i Historia Śląska pod red.
H. Aubina jako wyraz faszystowskiego i rasistowskiego nastawie
nia. Niemieckie czasopisma historyczne i wydawnictwa seryjne.

Polskie syntezy pierwszych lat powojennych. Znaczny ich postęp
w stosunku do okresu przedwojennego. Poszerzenie zainteresowań
na zagadnienia całego terytorium śląskiego i wszystkie jego dzie
dziny. Historia Śląska Piwarskiego. Wydawnictwa i prace zbiorowe:
Oblicze Ziem Odzyskanych, Śląsk, ziemia i ludzie, Ziemie staro
polskie, Sreniowski, Historia ustroju Śląska, Maleczyński, Dzieje
Wrocławia. Polskie wydawnictwa seryjne i czasopisma („Sobótka",
„Przegląd Zachodni"). Błędy metodologiczne i ideologiczne prac
pierwszego okresu.
Zwrot w badaniach nad dziejami Śląska zarysowujący się od
r. 1949. Przedkongresowa konferencja wrocławska z r. 1950 poświę
cona stosunkom polsko-niemieckim. Dyskusja nad zagadnieniami
śląskimi na konferencji w Otwocku. Konferencja Instytutu Historii
PAN we Wrocławiu w r. 1953 i znaczenie referatów i dyskusji dla
nowego ujęcia przeszłości Śląska.
Znaczenie prac historyków radzieckich. Prace historyków cze
skich, zwłaszcza Slezskeho Ustavu w Opawie. Prace i wypowiedzi
na temat Śląska postępowych historyków niemieckich.
Źródła. Wielkie wydawnictwa seryjne: Scriptores rerum Silesiacarum i Codex diplomaticus Silesiae. Ich wartość i braki. Kroniki
i opisy historyczno-geograficzne Śląska XVI—XVIII w. Zaniedbania
nauki burżuazyjnej w dziedzinie wydawnictw źródeł średniowiecz
nych w stosunku do Śląska większe niż w odniesieniu do innych
dzielnic. Wydawnictwa podjęte w okresie powojennym.
Ogólna charakterystyka zasobów archiwalnych do badań nad
średniowieczem śląskim i stanu śląskich archiwaliów.
Rzut oka na periodyzację dziejów Śląska. Specyfika regionu
a periodyzacja. Zagadnienie końca epoki feudalnej na Śląsku. Za
gadnienie cezury periodyzacyjnej na połowie XVIII w. przyjętej
dla cz. 1 tomu I. W ewnętrzna periodyzacja wcześniejsaych okre
sów epoki feudalnej.
EPOKA WSPÓLNOTY PIERWOTNEJ

R o z d z i a ł I. L i t e r a t u r a i ź r ó d ł a .
1. Klasycy marksizmu o formacji wspólnoty pierwotnej.
2. Omówienie literatury dotyczącej publikacji źródeł i opraco
wań syntetycznych dziejów społeczeństwa starożytnego na Śląsku.
Rola służebna w stosunku do bazy kapitalistycznej niemieckiej ar
cheologii burżuazyjnej: formalizm, kulturoznawstwo, migracjonizm.
etnizm, rasizm.

3. Zagadnienie ilości i jakości posiadanych źródeł archeologicz
nych i innych. Stopień ich opanowania. Przypadkowość odkryć
archeologicznych oraz brak planowych badań terenowych w nauce
burżuazyjnej.
4. Wkład polskiej nauki w badania starożytnego społeczeństwa
na Śląsku w okresie międzywojennym i w Polsce Ludowej. Nowe
metody prac badawczych: metoda materializmu historycznego, zespołowość i planowość.
5. Stopień przydatności klasyfikacji i chronologii źródeł archeo
logicznych dokonanych przez burżuazyjną naukę. Zasady marksi
stowskiej klasyfikacji, chronologii i periodyzacji.

R o z d z i a ł II. O g ó l n a c h a r a k t e r y s t y k a
począt
k ó w r o z w o j u s p o ł e c z e ń s t w a p i e r w o t n e g o na
terenie Europy Środkowej.
Środowisko geograficzne i jego zmiany. Zlodowacenia i ich przy
czyny. Pochodzenie człowieka i zaludnienie terenu Środkowej
Europy. Rozwój społeczeństwa. Periodyzacja epoki i podstawy tej
periodyzacji. Zagadnienie emigracji i wpływów. Zagadnienie antropogenezy.
Rozdział

III.

Okres

formowania

się

rodu.

Ogólna charakterystyka okresu w nawiązaniu do sąsiednich te
renów. Przyczyny opóźnionego pojawienia się gromad ludzkich na
Śląsku. Środowisko geograficzne na Śląsku w okresie przypuszczal
nego pobytu tu pierwszych gromad ludzkich: klimat, flora i fauna.
Fragmentaryczność źródeł, trudności interpretacji historycznej. Pró
by chronologii. Typ fizyczny człowieka. Zagadnienie kształtowania
się rodu, egzogamia, endogamia. Stosunek gromad ludzkich do sił
przyrody. Narzędzia pracy z krzemienia. Sposób wyrobu narzędzi
krzemiennych. Zbieractwo, łowiectwo, myślistwo kolektywne. Po
dział pracy między płcie. Produkcyjne stosunki między ludźmi.
Zagadnienie początku religii. Plastyka figuralna i zdobnictwo z są
siednich terenów.
Rozdział

IV.

Okres matriarchalnej
pierwotnej.

wspólnoty

1.
Paleolityczna ludność zbieracko-łowiecka. Zagadnienie ma
triarchatu, Typ fizyczny człowieka „homo sapiens". Środowiska
geograficzne, głównie klimat, fauna oraz flora. Chronologia i cha

rakterystyka przemysłów archeologicznych. Rozmieszczenie zna
nych stanowisk paleolitycznych na Śląsku. Powiązanie z terenami
sąsiednimi. Stosunek człowieka do sił przyrody. Sposoby wyrobu
narzędzi pracy. Dotychczas znalezione na Śląsku narzędzia paleoli
tyczne. Przemiany ich form i funkcji. Sposoby zdobywania pożywie
nia i surowców do produkcji: łowiectwo, myślistwo kolektywne,
rybołówstwo, zbieractwo. Kultura materialna. Stosunki produkcyjne
między ludźmi. Stosunki rodzinne matriarchalne, wierzenia religij
ne, zdobnictwo. Nowe elementy kulturowe w mezolicie: łuk. Zmiany
w protoneolicie zwiastujące zmiany w gospodarce następnego
okresu.
2.
Neolityczna ludność kopieniacka. Chronologia i charaktery
styka kultur archeologicznych. Ogólna charakterystyka głównych
zmian w gospodarce i trybie życia. Rozmieszczenie osad neolitycz
nych na Śląsku w powiązaniu z warunkami geograficznymi. Powią
zania z terenami sąsiednimi. Sposoby uprawy ziemi, motyki i: ich
wydajność. Hodowla zwierząt i jej rozwój. Myślistwo i jego zna
czenie gospodarcze. Rybołówstwo. Zbieractwo. Gromadzenie zapa
sów, osiadły tryb życia, domostwa. Nowe rękodzieła: obróbka kamie
nia (doskonalenie się techniki) i górnictwo, tkactwo, garncarstwo,
obróbka drewna. Inne gałęzie produkcji: obróbka rogu i kości, skór.
Kultura materialna (dobra wyprodukowane, ich użytkowanie). Na
rzędzia z surowców importowanych — miedź, obsydian i inne. Zagad
nienie wymiany handlowej międzynarodowej i międzyplemiennej.
Tranzyt kulturowy i handlowy. Stosunki rodzinne. Wierzenia religij
ne. Pochówki, dary grobowe. Sztuka: plastyka figuralna, zdobnictwo.
Zjawiska nowe (między innymi w gospodarce, zdobnictwie i trybie
życia) zapowiadające zmiany w gospodarce i stosunkach rodzinnych
następnego okresu. Zagadnienie udomowienia konia. Najstarsze wy
roby z brązu. Zagadnienie migracjonizmu i autochtonizmu oraz
wpływów kulturowych. Zagadnienie skutków najazdów zbrojnych
i pokojowej pracy.
Rozdział

V.

Okres

patriarchalnej
pierwotnej.

wspólnoty

1. Przeobrażenia wspólnoty pierwotnej. Ród patriarchalny. Chro
nologia i charakterystyka kultur archeologicznych epoki brązu. Roz
wój celowej gospodarki hodowlanej przy jednoczesnym rozwoju
rolnictwa. Bydło kastrowane. Uprawa roli przy pomocy radła. Za
stosowanie sprzężaju do orki i przewożenia ciężarów. Myślistwo,

rybołówstwo, zbieractwo. Bydło miernikiem wartości, Rozwój wymia
ny międzynarodowej i międzyplemiennej. Zależność produkcji me
talowych narzędzi od importu surowca. Skarby. Zróżnicowanie ma
jątkowe rodów. Rozmieszczenie osadnictwa w poszczególnych okre
sach epoki brązu. Środki produkcji w rękodziełach. Metalurgia,
obróbka drewna, tkactwo, garncarstwo, obróbka rogu i kości, skóry.
Doświadczenia i nawyki w pracy producenta. Kultura materialna.
Stosunki produkcyjne. Groby bogato wyposażone. W ierzenia reli
gijne, sztuka. Zagadnienie fratrii i plemion. W pływy kulturowe
z zewnątrz. Tranzyt z południa na tereny północne i południowe
Polski. Nowe elementy w kulturze zwiastujące przemiany w stosun
kach między rodami. Nowy surowiec: żelazo. Jego przydatność, spo
sób zdobywania.
2.
Chronologia i charakterystyka kultur archeologicznych okre
su halsztackiego. Rozmieszczenie osadnictwa: grody, osady otwarte.
Skarby. Formowanie się prasłowiańskich plemion śląskich. Powią
zanie z terenami sąsiednimi. Rolnictwo, hodowla zwierząt, myśli
stwo, rybołówstwo, zbieractwo.' Narzędzia pracy z brązu i żelaza.
Sposób ich wytwarzania. Funkcja tych narzędzi, wydajność. Staty
styka tych narzędzi w materiale archeologicznym. Doświadczenie
i nawyki pracy producenta. Rozwój rękodzielnictwa: metalurgia,
obróbka drewna, tkactwo, garncarstwo, obróbka rogu i kości. Kul
tura materialna. Stosunki produkcyjne. Zróżnicowanie wyposażenia
grobów w dary. Rozwój handlu wymiennego. Zagadnienie funkcji
grodów i stosunku ich do osadnictwa otwartego. W alki międzynaro
dowe i międzyplemienne. W ierzenia religijne. Pochówki. Sztuka:
plastyka, zdobnictwo. Zagadnienie kontaktu z plemionami scytyj
skimi.
Rozdział

VI.

Okres

demokracji

wojskowej.

1. Demokracja wojskowa. Zagadnienie związków plemiennych.
Zagadnienie inwazji Celtów na teren Śląska. Zagadnienie etnoge
nezy. Formowanie się plemion prapolskich. Ciągłość osadnictwa
od neolitu na Śląsku.
2. Chronologia i charakterystyka kultur archeologicznych
z okresu lateńskiego i wpływów rzymskich. Rozmieszczenie i cha
rakter osadnictwa. Zagadnienie rolnictwa sprzężajnego. Hodowla
zwierząt. Nowe narzędzia pracy. Nowa technologia. Opanowanie
produkcji żelaza. Najstarsze rzemiosła: hutnictwo i garncarstwo. Rę

kodzieła inne. Kultura materialna. Stosunki produkcyjne. Groby
książęce. Zagadnienie niewolnictwa patriarchalnego. Zagadnienie
wpływów rzymskich. Skarby. Monety. Handel wymienny daleko
siężny i międzyplemienny. Importy. Tranzyt. Stosunki produkcyjne.
Duża i mała rodzina. Wierzenia religijne. Slęza jako ośrodek kultu.
Rzeźby kultowe. Zdobnictwo. Zagadnienie najazdu i pobytu na
Śląsku plemion germańskich. Autochtonizm plemion polskich.
3. Chronologia i charakterystyka kultury archeologicznej okre
su „wędrówki ludów". Stosunkowe ubóstwo źródeł archeologicz
nych. Źródła pisane. Rozmieszczenie osadnictwa. Obniżenie pozio
mu niektórych gałęzi produkcji. Rozwój rolnictwa. Zagadnienie
początku używalności i rozpowszechnienia się pługa. Hodowla zwie
rząt. Narzędzia produkcji w rzemiośle i w przemysłach domowych,
głównie: metalurgia, obróbka drewna, tkactwo, garncarstwo.- Do
świadczenie i nawyki w pracy producenta. Stosunki produkcyjne.
Elementy patriarchalnej wspólnoty pierwotnej, niewolnictwa pa
triarchalnego i feudalizmu. Zagadnienie wspólnoty terytorialnej
i opoli. Wierzenia religijne, sztuka. Zagadnienie migracji ludności
słowiańskiej na południe.
4. Zagadnienie państewek plemiennych. Śląsk a państwo Samona i Wielkomorawskie. Najstarsze grody śląskie, zagadnienie ge
nezy podgrodzi i miast jako koncentracji rzemiosł. Zagadnienie od
dzielania się rzemiosł od rolnictwa i rozwoju specjalizacji w rze
miosłach. W arunki rozwoju rzemiosł: metalurgia, obróbka drewna,
garncarstwo i inne.
Znaczenie narastania wiedzy technicznej producentów. Rolnic
two i hodowla zwierząt. Zagadnienie techniki uprawy roli. Kultura
materialna. Wymiana handlowa międzyplemienna i międzypań
stwowa. Stosunki produkcyjne: zależność producenta od powstają
cej klasy feudałów. Nowe możliwości rozwoju produkcji i kultury.
R o z d z i a ł VII. O g ó l n a c h a r a k t e r y s t y k a r o z w o j u
społeczeństwa
l u d z k i e g o na Ś l ą s k u w e p o c e
wspólnoty pierwotnej.
Rozwój społeczeństwa na Śląsku na tle rozwoju społeczeństwa
na terenie całej Polski. Próba wskazania na główne przyczyny
takiego rozwoju. Zagadnienie braku epoki niewolnictwa w rozwoju
społeczeństwa ludzkiego na terenie Śląska. Rola nadbudowy
w okresie demokracji wojskowej.

EPOKA FEUDALNA
Śl ą s k

Rozdział

w

o k r e s ie

Sr e d n i o f e u d a l n y m

(od końca

ix

do r. ii38)

I. L i t e r a t u r a i ź r ó d ł a .

Polska historyczna literatura burżuazyjna wobec zagadnień
okresu. Brak opracowań specjalnych zajmujących się wyłącznie
dziejami Śląska, traktowanie ich łącznie z historią całości ziem
polskich. Jej klasowe i nacjonalistyczne stanowisko. Zainteresowa
nia literatury (zwłaszcza od końca XIX w.) skupiają się przede
wszystkim na zagadnieniach politycznych, m. in. na zagadnieniu
wejścia Śląska w obręb państwa piastowskiego (S. Zakrzewski,
Z. Wojciechowski), stosunku Polski do cesarstwa w X—XI w.
(Z. Jedlicki) i zagadnieniach kościelnych (W. Abraham). Persona
lizm i nacjonalizm w literaturze. Brak zainteresowania się stosun
kami gospodarczymi i społecznymi tego okresu. Nieuwzględnia
nie w badaniach wyników odkryć archeologicznych. Okcydentalizm w traktowaniu zagadnień kulturalnych. Przemilczanie roli mas
ludowych w procesie dziejowym Śląska i walki klasowej. Mimo
wszystkich tych braków wartości literatury burżuazyjnej w zakre
sie opracowań źródłowych i ustalenie szeregu faktów.
Burżuazyjna literatura niemiecka, jej szowinizm narodowy
i tendencyjność wyników. Podobnie jak w literaturze polskiej zaj
mowanie się szczegółami. Względna obiektywność literatury nie
mieckiej, zwłaszcza w okresie wcześniejszym (np. H. Zeissberg,
P. Kehr) i stopniowo coraz silniejsze przechodzenie jej na pozycje
skrajnie reakcyjne (Brackmann, Holtzmann, Schulte). Traktowanie
przez nią, już w tym okresie, Śląska jako części terytorium niemiec
kiego. Klasowe i szowinistyczne podejście do zagadnienia autochtonizmu Słowian na Śląsku. Teorie rasistowskie (Schilling, Uhtenwoldt, Moepert). Przemilczanie roli mas ludowych i walki klasowej.
Czeska literatura burżuazyjna tego okresu.
Znaczenie prac klasyków marksizmu dla omawianego okresu
dziejów Śląska. Znaczenie prac radzieckich, zwłaszcza dla ustalenia
periodyzacji i analizy porównawczej stosunków gospodarczych
i społecznych. Prace pierwszego okresu powojennego (Maleczyński,
Jamka, Nasz, Widajewicz) i ich braki. Zaczątki polskich marksi
stowskich badań i ich znaczenie dla badania dziejów Śląska w tym
okresie. Znaczenie prac Komitetu Badań nad Początkami Państwa
Polskiego. Znaczenie prac Łowmiańskiego, Gieysztora, wypowiedzi
Bardacha i szkiców Kiersnowskiego dla badań tego okresu dziejów

Śląska. Znaczenie wczesnodziejowych znalezisk archeologicznych
na Śląsku (zwłaszcza Opole, badania Hołubowicza). Nowa marksi
stowska literatura niemiecka i czeska.
Źródła. Znaczenie źródeł archeologicznych jako jedynych niemal
źródeł polskich do połowy X w. Skąpe źródła historiograficzne i dokumentarne obce i polskie, prawie zupełne pominięcie w nich sto
sunków gospodarczych i społecznych Śląska. Konieczność silniejsze
go niż dotychczas i niż w następnych okresach sięgania do analogii
ze stosunkami ruskimi, czeskimi i niemieckimi.
R o z d z i a ł U. Z w i ę z ł a c h a r a k t e r y s t y k a p r o c e s u
dziejowego
całości
ziem polskich i krajów
s ą s i e d n i c h jako tło dz i ej ów Śląska
w oma
wianym okresie.
Renta naturalna jako podstawowa forma ekonomiki w większo
ści krajów Europy u progu okresu. Dalszy wzrost uzależnienia lud
ności wiejskiej od feudałów. Kształtowanie się feudalnej nadbudo
wy ustrój owo-prawnej. W alka papiestwa i hierarchii kościelnej
o uniezależnienie się od władzy świeckiej i o przewagę. Zaczątki
rozdrobnienia feudalnego na Zachodzie i na Rusi. Zanikanie handlu
arabskiego z krajami słowiańskimi. Początki gospodarki towarowej
w krajach Europy. Rozwój miast w XI—XII w. Handel z bliskim
Wschodem. W yprawy krzyżowe. Wzrost nacisku feudałów niemiec
kich na kraje zachodnio-słowiańskie. Czechy lennem niemieckim.
Próby tworzenia obrządku słowiańskiego.
Walki Słowiańszczyzny zachodniej z agresją feudałów niemiec
kich. Rola feudałów i mas ludowych w Słowiańszczyźnie zachodniej
w tych walkach. Znaczenie powstania wczesnofeudalnego państwa
polskiego.
Znaczenie państwa kijowskiego. Zasięg docierania jego wpły
wów gospodarczych i kulturalnych. Związki polityczne feudałów
krajów Europy środkowej i zachodniej z Rusią Kijowską.
R o z d z i a ł III. W a r u n k i m a t e r i a l n e r o z w o j u
ska w okr es i e wczesno feudalnym.

Ślą

1. Podłoże geograficzne: góry, gleba, lasy, rzeki, błota. Zmiany
w krajobrazie w stosunku do okresów poprzednich.
2. Osadnictwo i jego stosunek do poszczególnych czynników
geograficznych na podstawie danych archeologicznych i źródeł pisa
nych IX do połowy XII w. Skupianie się osadnictwa wokół pewnych

ośrodków; grody jako jedno z centrów ówczesnego osadnictwa.
Grody jako siedziby książąt plemiennych, feudałów i ośrodki wspól
not terytorialnych. Osadnictwo wiejskie otwarte w świetle źródeł
archeologicznych i późniejszych źródeł pisanych. Zestawienie gro
dzisk oraz osad otwartych zbadanych dotychczas archeologicznie.
Polskość ludności Śląska w omawianym okresie w świetle źró
deł archeologicznych i pisanych (nazwy miejscowości i osobowe).
Próba szacunku ludności Śląska: dla końca IX w., dla czasów około
r. 1000, dla połowy XII w. Zagadnienie napływu obcych na teren
Śląska do r. 1138.
R o z d z i a ł IV. R o z w ó j
wczesnofeudalnych
s u n k ó w g o s p o d a r c z y c h i s p o ł e c z n y c h na
s k u.

st oS l ą -

1. Rolnictwo. Rolnictwo orne, technika uprawy ziemi i jej roz
wój. Zagadnienie pługa w świetle źródeł archeologicznych i danych
etnograficznych. Sprzężaj. Rodzaje uprawnych roślin zbożowych.
W ydajność ziemi i wielkość gospodarstw chłopskich. Rozmiary
i rodzaje innych form uprawy ziemi. Hodowla, bartnictwo, rybo
łówstwo, myślistwo, stosunek ich do siebie i do rolnictwa jako pod
stawy utrzymania rodziny chłopskiej. Równoległe istnienie obok
siebie dwóch postaci renty feudalnej: odrobkowej i naturalnej. Ich
stosunek do siebie.
Gospodarstwo feudała. Zagadnienie różnicy między systemem
gospodarki chłopskiej (uprawa roli) a gospodarki feudała (hodowla)
w świetle źródeł archeologicznych i nieco późniejszych źródeł pisa
nych. Pierwotna organizacja majątków feudalnych; gród i kuria jako
ośrodki administracji wielkiej własności. Urzędnicy administracyjni
wielkiej własności feudalnej (villici, vicedomini, iudices).
2. Rzemiosło. Podgrodzia jako ośrodki produkcji rzemieślniczej
na rzecz feudała i za jego pośrednictwem na zbyt. Zróżnicowanie
zawodowe (kategorie zawodów) na podstawie danych archeologicz
nych, zwłaszcza Opola. Stan i poziom techniki rzemieślniczej oraź
jej rozwój na przestrzeni X—XII w. Wsie służebne typu Grotniki,
Kowale itp., ich stosunek do organizacji grodowej względnie innych
centrów organizacyjnych majątków feudalnych (zwłaszcza kościel
nych). Rzadsze wypadki występowania tego typu nazw miejscowo
ści na Śląsku w porównaniu z resztą ziem polskich. Charakterysty
ka produkcji rzemieślniczej na podstawie danych archeologicznych

i późniejszych wzmianek pisanych. Rzemiosło wiejskie. Górnictwo
i jego rodzaje; produkcja żelaza, srebra, ołowiu, złota i ich obróbka.
Kamieniołomy i rzemiosło kamieniarskie.
3. Handel. Podgrodzia jako ośrodki handlu importowego dla
zaspokajania potrzeb feudałów oraz jako lokalne centra handlu dla
potrzeb okolicznej ludności. Stosunek podgrodzi do grodów. Targi.
Zagadnienie importu jako sposobu zaspokajania nie tylko potrzeb
luksusowych, ale i jako importu przedmiotów codziennego użytku
(np. przęśliki wołyńskie). Zasięg eksportu wyrobów śląskich (ołów,
wyroby kamieniarskie). Drogi handlowe i handel tranzytowy. Rola
podgrodzi w życiu ekonomicznym Śląska. Obieg kruszcowy i pie
niężny na Śląsku do połowy XII w. Zagadnienie połowy XI w. jako
cezury w obiegu bogactw kruszcowych w Polsce i na Śląsku.
4. Zróżnicowanie klasowe. Dane z wykopalisk i źródeł pisanych.
Zagadnienie drużyny książęcej jako jednego z czynników feudalizacyjnych. Inne czynniki feudalizacyjne na Śląsku. Rola Kościoła
i duchowieństwa w procesie feudalizacyjnym społeczeństwa ślą
skiego. ,
Zróżnicowanie ekonomiczne i społeczne wśród ludności wiej
skiej. Zagadnienie liczebności ludności ,,wolnej", tj. członków ist
niejących wciąż jeszcze wspólnot terytorialnych. Zanikanie resztek
tej kategorii ludności jeszcze w ciągu XI w. Ludność feudalnie
zależna; jej kategorie w świetle współczesnych i prawie współ
czesnych źródeł: homines-liudi, rustici, aratores, artifices, villani itp.
Wpływ narastającej coraz renty naturalnej na Śląsku na przestrzeni
X—XII w. na różnicowanie się gospodarcze ludności feudalnie
zależnej. Świadczenia ludności feudalnie zależnej na rzecz państwa,
zwłaszcza na rzecz jego obrony (bezpośrednie w wyprawach wojen
nych i pośrednie przy budowie obwarowań i grodów). Niewolni
i niewolnictwo na Śląsku, ich udział w gospodarce społecznej. Śląsk
jako kraina pograniczna korzysta w silnym stopniu z napływu lu
dności niewolnej. Handel niewolnikami w świetle źródeł polskich
i obcych (żydowskich). Czeladź.
Geneza wielkiej świeckiej własności feudalnej. Zagadnienie
średniej i drobnej świeckiej własności feudalnej. Sprawa dziedzicz
nej własności ziemi i jej dzierżenie w zamian za obowiązek służby
wojennej. Rola nadań książęcych w powstawaniu i rozrastaniu się
feudalnej własności świeckiej na Śląsku. Narastanie feudalnej wła
sności kościelnej i jej ekonomiczne podstawy. Siedziba wielkich
i średnich feudałów. Lokowanie się możnowładców przy grodach

książęcych. Typ jednodworowego gospodarstwa feudałów średnich
i drobnych. Analogie czeskie i ruskie. Siedziby feudałów duchow
nych. Stopień ich obronności. Stosunki społeczne na podgrodziach.
Stosunek ludności podgrodowej do ludności osad służebnych.
Pogłębianie się feudalizacji kraju w latach 966—1038 jako wynik
rozwoju sił wytwórczych i postępu we wszystkich gałęziach pro
dukcji. Wielkie powstanie ludowe w r. 1037/38, jego geneza i prze
bieg na Śląsku. Jego skutki. Stabilizacja ustroju feudalnego po
r. 1038. Dalszy wzrost wyzysku feudalnego w latach 1038—1138.
Powstawanie nowych kategorii ludności feudalnie zależnej (possessores, ascripti, liberi, heredes, empticii itp.).
Rozdział

V.

Organizacja państwa
feudałów.

i

polityka

Państewka plemienne na Śląsku w świetle danych Geografa
Bawarskiego. Śląsk w ramach Rzeszy Wielkomorawskiej, a później
wczesnofeudalnego państwa czeskiego. Przyczyny i skutki wcześ
niejszego od reszty ziem polskich wejścia Śląska w obręb silniejszej
państwowości feudalnej. Niewątpliwie wcześniejsze od reszty ziem
polskich przyjęcie na Śląsku chrześcijaństwa. Wejście w obręb
monarchii Mieszka I. Zagadnienie wyodrębnienia się Śląska Gór
nego i Dolnego. Zagadnienie przynależności Opawszczyzny do
Polski w tym czasie. Znaczenie Śląska w obrębie państwowości
piastowskiej. Znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego z r. 1000 dla Śląska.
Stworzenie osobnego biskupstwa na Śląsku, podobnie jak w Kra
kowie i Kołobrzegu.
Wojny feudałów niemieckich z Polską Chrobrego na terenie
Śląska. Zagadnienie systemu obrony: wały Chrobrego. Walki na
linii Odry pod Krosnem i Głogowem; oblężenie Niemczy. Udział
mas ludowych w obronie Śląska na początku XI w. Ekspansja feuda
łów czeskich i najazd Brzetysława z r. 1038 na Śląsk. Znaczenie
polityczne wypadków z lat 1037/38 dla Śląska. Rozstrój aparatu
państwowego i kościelnego.
Powrót Kazimierza Odnowiciela i układ z r. 1054. Stosunek praw 
ny Śląska do Polski i Czech w latach 1054—1102. Ekspansja Szczod
rego w kierunku Opawszczyzny. Śląsk w końcu XI w. jako teren
wzrostu potęgi możnowładztwa i oporu przeciw niewygodnej władzy
monarchy. Śląsk jako dzielnica synów książęcych i osobna prowin
cja państwa. Przynależność państwowa Kłodzka w tym okresie do

Śląska. Wzrost potęgi ekonomicznej możnowładztwa śląskiego (Ła
będzie i przybyli na ten teren Powałowie i Awdańce). Fundacje
klasztorne możnowładztwa śląskiego z bardzo skromnym udziałem
monarchy.
Śląsk w czasie najazdu feudałów niemieckich w r. 1109. Obrona
Bytomia, Głogowa i Wrocławia. Rola przesieki w systemie obron
ności Śląska. Udział mas ludowych (grodzian i chłopów) w obronie
Śląska w r. 1109. Lata ekspansji feudalnej Polski na Czechy (1107—
—1115). Lata pokoju na Śląsku 1115—1131. Najazdy feudałów czes
kich na Śląsk 1131—1133 oraz skutki najazdów. Sprawa „testamen
tu" Bolesława Krzywoustego i rola w nim Śląska.
R o z d z i a ł VI.

Rozwój

kultury

na

Śląsku.

1. Kultura materialna. Kultura materialna i obyczaje mas ludo
wych: budownictwo, domy, obejścia, grody i wały obronne; problem
świątyń pogańskich i kamiennego budownictwa pogańskiego na
Śląsku. Narzędzia pracy, naczynia, odzież; ozdoby, przedmioty kultu
pogańskiego (amulety) i chrześcijańskiego. Powolne przyjmowanie
religii chrześcijańskiej przez masy ludowe na Śląsku w ciągu
X—XII w.
Kultura materialna i obyczaje klasy feudałów: grody, zamki,
dwory, odzież, przedmioty użytku domowego, broń, ozdoby, stopień
korzystania z importów. Stopień zapożyczania zwyczajów zachod
nich: herby, uczty.
2. Kultura umysłowa i literacka. Ujemny wpływ obrządku łaciń
skiego na dalszy rozwój rodzimej kultury umysłowej i literackiej
mas ludowych Śląska. Znaczenie śladów’ pieśni i legend ludowych.
Pieśni i eposy rycerskie. Rocznikarstwo i kronikarstwo łacińskie
na Śląsku, ich oblicze klasowe.
3. Sztuki plastyczne. Pogańska rzeźba i budownictwo kultowe.
Architektura i chrześcijańska rzeźba świecka (grody, zamki, dwory
itp.) oraz kościelna (katedra, kościoły, klasztory). Wpływy obce
i elementy rodzime jako ewentualny wkład mas ludowych — współ
twórców budowli kamiennych i rzeźby śląskiej w granicie. Rzemio
sło artystyczne jako wytwór mas ludowych i jego poziom. Muzyka
i narzędzia muzyczne; śpiew.
4. Jedność językowa i kulturalna Śląska z całością ziem pol
skich w świetle źródeł pisanych i materialnych oraz kształtowanie
się poczucia przynależności do narodowości polskiej.

R o z d z i a ł VII. O g ó l n a c h a r a k t e r y s t y k a r o z w o j u
Śląska w okresie wczesnofeudalnym.
Stopień zaawansowania procesu feudalizacyjnego Śląska przy
końcu IX w., wykrywalny w świetle źródeł archeologicznych i pi
sanych, pozwala włączyć okres od końca IX w. na ziemiach śląskich,
podobnie jak w reszcie ziem polskich, do formacji feudalnej. W ej
ście Śląska (obok Małopolski) w obręb Rzeszy Wielkomorawskiej,
a później wczesnofeudalnego państwa czeskiego przyspiesza je
szcze proces rozwoju sił wytwórczych i stosunków produkcyjnych
na Śląsku. Wejście Śląska w obręb państwowości polskiej Mieszka I
jest zakończeniem procesu jednoczenia ziem etnicznie polskich przez
monarchię pierwszych Piastów.
Śląsk w ramach państwowości polskiej przeżywa razem z resztą
ziem polskich proces gwałtownego powiększania się ucisku feudal
nego związanego z przyjęciem chrześcijaństwa. Dotknięty w sil
niejszym może stopniu niż reszta ziem Polski zniszczeniem lat
1038/39 (wielkim powstaniem ludowym i najazdem czeskich feudałów) podnosi się rychło ze zniszczeń i pod koniec XI w. jest na
równi z Małopolską najludniejszą częścią Polski. Dalszy wzrost po
tęgi ekonomicznej możnowładztwa i uzależnienia ludności wiej
skiej w końcu XI i na początku XII w. daje się właśnie na Śląsku
najsilniej odczuć. Mimo to masy ludowe Śląska odgrywają decydu
jącą rolę w produkcji, a wielką w innych dziedzinach życia.
Śląsk od chwili wejścia w obręb państwowości polskiej stanowi
cel agresji feudałów obcych: niemieckich i czeskich. Na terenie
Śląska rozgrywają się też z reguły w tym czasie walki o niezależ
ność Polski Chrobrego, Szczodrego czy Krzywoustego. W walkach
tych bierze udział chłop śląski, udział może większy niż w reszcie
dzielnic polskich, bądź pośrednio — budując grody i wznosząc ,,wa
ły śląskie", bądź bezpośrednio — walcząc jako „rustici mordaces"
razem z grodzianami Niemczy, Bytomia, Głogowa czy Wrocławia
,,pro libertate Poloniae". Na tle tych walk kształtuje się poczucie
wspólnoty psychicznej ludności Śląska z całą narodowością polską.
SLĄSK W OKRESIE ROZDROBNIENIA FEUDALNEGO (1138 do połowy XIV w.)

R o z d z i a ł T. L i t e r a t u r a

i źródła.

Polska literatura burżuazyjna przedwojenna i pierwszych lat
powojennych. Stosunkowo duża w porównaniu z okresem poprzed
nim i następnymi ilość prac poświęconych specjalnie zagadnieniom

śląskim. Wzmożenie się, zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywo
jennym, prac nad dziejami wsi śląskiej (Małecki, Gródecki, Tymie
niecki, częściowo Bujak). Niedostrzeganie dalej istoty ustroju feu
dalnego i mieszanie go z systemem lennym. Mimo to skrupulatne
rozpracowanie szeregu źródeł (dokumenty trzebnickie, Księga Henrykowska) i zarysowujących się w nich zagadnień. Stosunek lite
ratury do zagadnienia kolonizacji na prawie czynszowym na wsi
i w mieście i rozwoju miast (Balzer, Bujak, Maleczyński, Tymie
niecki, Kaczmarczyk). Słuszna walka z tezami nacjonalistycznej
nauki niemieckiej. Mimo to ciągłe jeszcze u niektórych autorów
przecenianie rozmiarów kolonizacji i niedocenianie stopnia rozwoju
rodzimych sił wytwórczych.
Słabsze zainteresowanie się historią polityczną okresu (Smolka,
Łodyński, Gródecki, Z. Wojciechowski, J. Kochanowska, K. Male
czyński). Personalizm i niedostateczne wiązanie nadbudowy poli
tycznej z podłożem gospodarczo-społecznym. Nacjonalizm dużej
części autorów mimo słusznego przeciwstawiania się w wielu zaga
dnieniach burżuazyjnej nauce niemieckiej. Zagadnienia kulturalne.
Prace Silnickiego na temat historii Kościoła, Gębarowicza, Podlachy
i Morelowskiego na temat sztuki. Przyczynki Semkowicza. Prze
cenianie roli kulturalnej, gospodarczej i politycznej hierarchii ko
ścielnej. Okcydentalizm. Formalizm w traktowaniu zagadnień
sztuki.
Burżuazyjna literatura niemiecka. Traktowanie Śląska jako zupeł
nie zgermanizowanego pod rządami zgermanizowanych książąt ślą
skich. Duży dorobek faktograficzny obok zupełnego zaniedbania nie
których zagadnień. Przemilczanie roli elementu polskiego w życiu
gospodarczym i kulturalnym Śląska tego okresu. Wzrastający, zwła
szcza od połowy XIX w., szowinizm, z biegiem czasu wręcz rasizm
w ocenie roli elementu niemieckiego na Śląsku (Meitzen, Seidel,
Meinardus, Schulte, Wendt, Bretschneider, Krupicka, Heydelbrand,
Łasa i in.).
Znaczenie prac klasyków marksizmu dla słusznego metodolo
gicznie opracowania tego okresu.
Zaczątki marksistowskich opracowań polskich (KaczmarczykSczaniecki, O rencie feudalnej, Maleczyński, Górnictwo na Śląsku
i Powstanie górników z r. 1220, Manteuffel, Rola cystersów, Nowakowa, Komory celne, Maleczyńska, Odbudowa państwowości pol
skiej). ‘Znaczenie literatury radzieckiej dla porównawczego trakto

wania stosunków okresu. Nowa literatura czeska (zwłaszcza Graus)
i niemiecka.
Źródła. Źródła dokumentowe, szczególnie liczne na Śląsku,
w części najdawniejszej w całości opublikowane, ostrożnie i wnikli
wie analizowane dają dość wierny obraz rozwoju stosunków gospo
darczych i społecznych Śląska. Słabą ich stroną, jak każdego źródła
dokumentowego, jest stwierdzenie istnienia faktów jednostkowych,
a brak charakterystyki ogólnej problemów. Postulat wydania doku
mentalnych źródeł śląskich tego okresu in extenso w formie konty
nuowania prac nad kodeksem dyplomatycznym Śląska. Rola źródeł
historiograficznych, stosunkowo nielicznych, dających jednak nie
kiedy wiele cennego materiału do poznania zwłaszcza stosunków
kulturalnych okresu. Stan wydawnictw źródeł historiograficznych.
Pod koniec okresu (od końca XIII w.) pojawiają się nowe kategorie
źródeł: księgi miejskie, zwłaszcza rachunkowe, dające poznać roz
wój miast śląskich w tym czasie. Konieczność nowego krytycznego
opracowania wszystkich źródeł z punktu widzenia ich klasowego
charakteru.
R o z d z i a ł II. Z w i ę z ł a c h a r a k t e r y s t y k a p r o c e s u
dziejowego całości ziem polskich oraz krajów
sąsiednich jako tło dziejów Śląska w omawia
nym okresie.
Przechodzenie od renty naturalnej do pieniężnej zjawiskiem
powszechnym w Europie zachodniej, pod koniec okresu bezwzglę
dna jej przewaga i zapanowanie, przy różnym tempie rozwoju, w po
szczególnych krajach. Zjawisko kolonizacji wiejskiej w krajach
Europy środkowej. Rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej i miast.
Handel i drogi handlowe. Wzrost natężenia walki klasowej, zwła
szcza w miastach, i wielostronna aktywizacja mas ludowych, zwła
szcza pod koniec okresu. Znaczenie pojawiających się ,.herezji”
i ich nurtu plebejskiego.
Rozdrobnienie feudalne w Polsce, Rusi, Czechach i w Niemczech.
Polityka feudałów, krzyżowanie się i splatanie się ich interesów.
W alka papiestwa z cesarstwem o supremację polityczną w świecie
chrześcijańskim. Cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego przed
i po wielkim bezkrólewiu. Czescy Przemyślidzi i Luksemburgowie.
Brandenburgia i jej rozwój. Niemieckie zakony rycerskie nad Bał
tykiem. Wzrost zagrożenia zewnętrznego Polski na północy i na za
chodzie, jego znaczenie dla Śląska.

R o z d z i a ł III. Z m i a n y w o s a d n i c t w i e i z a l u d n i e 
n i u Ś l ą s k a o d p o ł o w y XII d o p o ł o w y XIV w.
Zmiany wywołane w krajobrazie przez przyrodę (np. zmiany ko
ryta rzek) oraz przez działalność człowieka (sztuczne koryta rzek,
jazy, trzebież lasów itp.j. Przykłady. Wzmożenie tego procesu
w drugiej połowie XIII w. i pierwszej XIV w.
Rozwój osadnictwa; ilość osad znanych ze źródeł z końca XII,
połowy XIII i połowy XIV w. Stosunek osad powstałych w dru
giej połowie XIII w. i później do osad wcześniejszych. Wzrost ich
0 okrągło 2/3 nie oddaje rzeczywistego stosunku osad starych do
nowopowstałych w omawianym okresie. Stosunek osadnictwa do
rzek, lasów, błot, dróg itp. Nasycenie osadami poszczególnych okolic
już w połowie XIII w. (żadna nowa osada do dziś w promieniu
ca 10 km nie przybyła), a poszczególnych powiatów w połowie
XIV w. Próba szacunku ilościowego ludności Śląska dla połowy
XIII w. i dla pierwszej ćwierci XIV w. Wzrost zaludnienia poszcze
gólnych osad względnie zwiększanie się ich powierzchni.
Polskość Śląska na podstawie imiennictwa osobowego i topogra
ficznego do połowy XIII w. Zmiany w drugiej połowie stulecia czę
sto wynikiem indywidualności pisarzy dokumentów. Zagadnienie
napływu na Śląsk ludności obcej (Walonowie, Czesi, Niemcy) od
drugiej połowy XIII w. do połowy XIV w. Zagadnienie napływu na
Śląsk obcych feudałów świeckich i duchownych. Próba ilościowego
potraktowania tego zjawiska. Zagadnienie napływu do miast obcej
ludności rzemieślniczej i kupieckiej. Napływ ludności chłopskiej
od początków XIII do połowy XIV w. Zagadnienie germanizacji
Śląska do połowy XIV w. w świetle dotychczasowej literatury
1 źródeł.
Śląsk w czasie stopniowego przechodzenia od renty naturalnej
do pieniężnej, od połowy XII do połowy XIII w.
R o z d z i a ł IV. R o z w ó j s i ł w y t w ó r c z y c h i s t o s u n 
k ó w p r o d u k c j i o r a z w a l k a k l a s o w a n a ws i .
Branie pod uprawę coraz nowych terenów leśnych (przykłady)
i bezleśnych (przykłady). Wypadki stykania się ze sobą granic pól
uprawnych w poszczególnych osadach. Zagadnienie miar powierzch
ni ziemi (sors, źreb, hereditas). Zagadnienie stosowania pługa (aratrum). Sprzężaj; stosunek ilości wołów do koni w gospodarstwie

chłopskim. Rozwój innych narzędzi pracy w rolnictwie. Produkcja
zbożowa. Próba określenia rozpowszechnienia się głównych rodza
jów zbóż uprawnych na podstawie świadczeń z nich w postaci renty
naturalnej. W ydajność ziemi na podstawie danych późniejszych
(druga połowa XIII w.) i wniosków z wysokości renty naturalnej na
rzecz właściciela ziemi i dziesięciny. Hodowla, bartnictwo, rybo
łówstwo i myślistwo jako zajęcia dodatkowe ludności; niekiedy jed
nak, wnosząc z rodzajów renty feudalnej, podstawowe. Rzemiosło
wiejskie: młyny, kuźnie. Początek upadku rzemiosła wiejskiego
w związku ze zmianą charakteru zawodowego ludności osad słu
żebnych.
Własność feudalna świecka i duchowna. Zagadnienie przecho
dzenia jej od gospodarki hodowlanej do rolnej i pastwiskowej.
Stopień sfeudalizowania ludności wiejskiej. Jego przyczyny. Brak
zupełny wiadomości o ludności wolnej, tj. członkach istniejących
przypuszczalnie wciąż jeszcze wspólnot terytorialnych (opolnych).
Ich ostateczny upadek. Zróżnicowanie ekonomiczne ludności wiej
skiej i występowanie poszczególnych jej kategorii. Różne punkty
wyjścia w terminologii źródeł na oznaczenie ludności feudalnie za
leżnej, według faktu przebywania jej na wsi (homines, habitatores,
incole, plebs, populares, villani); według stopnia jej uzależnienia
feudalnego (ascripticii, liberi, heredes, lasanki, narochnici, hospites,
smardones — osobne zagadnienie znaczenia terminu heredes); we
dług zatrudnienia ludności wiejskiej (rustici, agricole, aratores, coloni) i związane z tym trudności badawcze. Ludność wsi służebnych:
koniuchy, łowczy, komornicy, kuchary, sokolnicy, piekarze, rybacy,
świątnicy. Ministeriałowie i ministerialat na Śląsku. Zagadnienie
ogrodników (zagrodników) i bezrolnych na Śląsku. Ludność niewolna (servi, servitiales, decimi, empticii) i ich organizacja dziesiętna.
Czeladź-familia. Zagadnienie pracy najemnej.
Wzrost ucisku klasowego. Rodzaje renty feudalnej; coraz sil
niejszy zanik renty odrobkowej (ostatni wypadek jej stosowania
w 1. 1204—1208), powolne kurczenie się renty naturalnej, stopniowy
wzrost renty pieniężnej, także i w dziesięcinie do połowy XIII w.
(naturalnej 25 wypadków, pieniężnej 15 wypadków, mieszanej 8
wypadków). Trwanie renty odrobkowej w górnictwie i w związku
z tym specjalnie ciężkie położenie ludności wiejskiej zajętej z tytułu
renty odrobkowej przy produkcji górniczej. Początki przechodzenia
do nowych systemów produkcji górniczej (gwarkowie) pod koniec
pierwszej połowy XIII w. Stopniowy i coraz szybszy wzrost renty

pieniężnej (z 0,3 wiardunka w 1. 1204—1208, poprzez 0,5 wiardunka
w r. 1223, do 1 wiardunka w r. 1250, maksimum 3 wiardunki
w r. 1250) i naturalnej (w 1. 1204—1208 przeciętnie 2,28 miar zboża
od gospodarstwa, w latach 1235—1250 przeciętnie 7 miar zboża
z łanu). Związek wzrostu wysokości renty feudalnej z lokacją wsi
na prawie niemieckim. Bezwzględny a może i procentowy wzrost
obciążeń chłopa na rzecz pana, mimo to nadwyżka produkcji, którą
chłop może swobodnie dysponować; umożliwienie mu w ten sposób
wejścia na rynek lokalny — zjawiskiem dodatnim. Ciężary ludności
wiejskiej na rzecz księcia i pozostałości na tym odcinku resztek ren
ty odrobkowej. Pojawianie się pierwszych prób ponownego zastoso
wania renty odrobkowej chłopa w miejsce obowiązku służby wo
jennej. Udział chłopów w obronie państwa do r. 1247. Zagadnienie
immunitetu ekonomicznego i sądowego; początki sądownictwa patrymonialnego. Specyfika Śląska na tym odcinku, zwłaszcza w od
niesieniu do majątków kościelnych.
Zmiany w rozmiarach własności feudalnej. Rozdrabnianie się
wielkiej własności świeckiej; wzrost średniej własności świeckiej.
Ciągłe powstawanie drobnej świeckiej własności feudalnej drogą
nadań książęcych i transakcji ziemią. Przechodzenie chłopów do
warstwy drobnego rycerstwa (militelli). Ceny ziemi i wsi. Rozrasta
nie się własności kościelnej (biskupstwo, klasztory). Jej rozmiary.
Początki latyfundiów kościelnych. Organizacja majątków feudal
nych: circuitus-ujazd, allodium, grangium, curia. Próba ich określe
nia liczebnego dla pierwszej połowy XIII w. Administracja mająt
ków feudalnych: burgrabius, villicus-włodarz, iudex. Zagadnienie
gospodarki siłami czeladzi względnie chłopów zależnych feudalnie.
Feudałowie jako promotorzy kolonizacji na prawie czynszowym
(niemieckim). Początki tej kolonizacji na Śląsku, jej rozmiary i po
stępowe gospodarcze znaczenie. Wzrost utowarowienia gospodarki
wiejskiej. Handel wiejski: karczmy, jatki. Obrót pieniądza i kruszcu
na wsi. Targi nawet w drobnych dziś miejscowościach źródłem do
chodu feudała. Rynek lokalny. Zagadnienie: stosunki w Trzebnicy
w latach 1203—1208 wyjątkiem w strukturze ekonomicznej i spo
łecznej wsi nie tylko w reszcie ziem Polski, ale i na Śląsku. W alka
klasowa i jej formy. Nasilanie się walki klasowej w końcu XII i na
początku XIII w. w związku z wyzyskiem feudalnym. Ucieczka
chłopów z jednej dzielnicy do drugiej, z dóbr zarówno książęcych,
jak feudałów świeckich i duchownych. Władza państwowa ingeruje

na korzyść feudałów. Powstanie górników i ludności zajętej w gór
nictwie w r. 1220. Znaczenie walki klasowej chłopstwa dla zmian
w formie renty gruntowej feudalnej.
R o z d z i a ł V.
Zaczątki
gospodarki
p i e n i ę ż n e j na Ś l ą s k u i r o z w ó j

towarowomi a s t .

Dalsze różnicowanie się zawodów rolniczych i nierolniczych.
Wzrost techniki rzemieślniczej w świetle wykopalisk. Rozwój pro
dukcji górniczej: jej ośrodki Złotoryja, Złoty Stok-Cukmantel, Bytom-Repty, Kluczborek. Lata 1211— 1230 okresem najsilniejszego ro
zwoju produkcji złota na Śląsku. Rozrost miast jako ośrodków pro
dukcji rzemieślniczej. Miasta przekraczają granice dawnych pod
grodzi i rozszerzają się na tereny sąsiednie, które się zabudowują.
W związku z tym przenoszenie się ośrodków życia ekonomicznego
dawnych podgrodzi na nowe terytoria. Zmniejszanie się ilości lud
ności rolniczej w miejscowościach typu miejskiego na korzyść lud
ności rzemieślniczej i handlowej. Analiza wykopalisk z Opola.
Trzebnica przykładem typu miejscowości miejskiej o produkcji rze
mieślniczej nie oderwanej jeszcze całkowicie od rolnictwa i obli
czonej na zaspokojenie wszystkich potrzeb feudała. W rocław jako
centrum przemysłu tkackiego już co najmniej od końca XII w.
Organizacja pracy rzemieślniczej i górniczej. Rzemiosła miejskie,
zwłaszcza mniejszych miast, pracują w dużym stopniu na rzecz
feudała stając się z biegiem czasu jednym z głównych źródeł jego
dochodów. Rzemieślnicza ludność miejska i wsi służebnych nie w y
starcza mu. Feudał dla pokrycia swych potrzeb zmusza do wykony
wania potrzebnych mu zawodów nawet ludność wsi rolniczych
(kołodzieje, szewcy, łagiewnicy, bednarze itp.). Pozycja ekonomiczna
i społeczna tkaczy wrocławskich na przełomie XII/XIII w. Polskie
prawo górnicze na Śląsku sprzed r. 1232. Znaczenie powstania gór
ników w r. 1220 dla zaczątków samorządu gwarków.
Wzrost wymiany towarowej. Miasta ośrodkami handlu lokal
nego,
importowego
(Trzebnica) i importowo - tranzytowego
(Wrocław). Kijów, Kolonia i Flandria jako dające się źródłowo
stwierdzić miejsca zaopatrywania się kupców śląskich w towary.
Rodzaje importowanych i eksportowanych towarów. Rywalizacja
z miastami na polu handlu feudałów, zwłaszcza duchownych, spro
wadzających niektóre produkty bez cła na użytek własny, a częścio
wo także własnej poddanej feudalnie ludności. Drogi handlowe i ko
mory celne. Napływ do miast kupców obcych (Wrocław, Złotoryja,

Środa i in.). Domy kupców poważnym źródłem dochodów książę
cych. Zaczątki zdobywania samorządu prawnego przez miasta na
drodze lokacji na prawie niemieckim. Dwa typy prawnej organizacji
miast: na prawie polskim i na prawie wzorowanym na ustroju nie
mieckim (magdeburskim). Trzebnica—Wrocław i Złotoryja—Środa
jako ich przykłady. Sołtys i wójt miejski nadal urzędnikami książę
cymi. Antagonizmy między ludnością miasta a księciem na tle krę
powania przez władcę życia ekonomicznego i prawnego miasta.
Przodująca w tych zatargach rola kupiectwa obcego.
Rozdział

VI.

Organizacja państwowa
ka f e uda ł ów.

i polity

Związek pogłębiającego się rozdrobnienia feudalnego ze zmia
nami w rozwoju stosunków produkcji i kształtowaniem się walki
klasowej. Śląsk w latach 1138—1163 dzielnicą seniora — najpierw
W ładysława II, później Bolesława Kędzierzawego, związany z cało
ścią państwa polskiego na równi z innymi dzielnicami Polski. Próby
buntu feudałów przeciw seniorowi, początkowo opanowane (kata
strofa Piotra Własta), doprowadzają jednak szybko i na Śląsku do
złączenia się feudałów z buntowniczymi Piastowiczami-juniorami
i do wygnania W ładysława II (1146).
Śląsk w latach 1146—1163. W yprawy feudałów niemieckich na
Śląsk w latach 1147 i 1157. Nieudała tym razem obrona kraju przez
feudałów polskich i rozejm w Krzyszkowie. Feudałowie śląscy scho
dzą ze swego przodującego dawniej stanowiska organizatorów obro
ny kraju przed agresją zewnętrzną. Powrót synów Władysława
W ygnańca na Śląsk w r. 1163.
Podział Śląska między Bolesława, Mieszka i Konrada. Uznawanie
przez nich nadal władzy zwierzchniej seniora na równi z resztą
książąt dzielnicowych Polski. Bezpodstawne tezy niemieckie o uzna
waniu przez książąt śląskich zwierzchnictwa cesarzy niemieckich
wyrażającego się obowiązkiem służby wojennej na rzecz cesarstwa.
W ypadki z r. 1177 i przyłączenie Bytomszczyzny do Śląska. Próby
książąt śląskich osadzania młodszych synów na wrocławskiej stoli
cy biskupiej (biskup Jarosław) celem uzależnienia Kościoła od wła
dzy świeckiej.
Książęta śląscy lat 1202—1241 nosicielami myśli zjednoczenia
państwa polskiego. Pierwsza próba Mieszka Raciborskiego z lat
1210—1211, w oparciu o testament Krzywoustego, opanowania sto
licy seniorackiej — Krakowa. Druga próba Henryka Brodatego

(r. 1217 ?) i (1228— 1234), uwieńczona wielkimi sukcesami, zasadza
się na skupianiu poszczególnych nabytków terytorialnych wokół
dzielnicy Śląska. Plany koronacyjne Brodatego. Stosunek Brodatego
do wielkich feudałów, zwłaszcza duchownych. Skromne rozmiary
immunitetu sądowego i ekonomicznego na Śląsku, szczególnie w sto
sunku do biskupa. Bunt biskupa Tomasza I i jego wojna z Broda
tym. Stopień rozwoju gospodarczego Śląska nie wystarcza do prze
zwyciężenia rozdrobnienia feudalnego. Henryk Pobożny kontynua
torem planów ojcowskich. Próby oparcia państwowości Pobożnego
o cesarstwo niemieckie. Bitwa pod Legnicą doraźną katastrofą dla
planów politycznych książąt śląskich. Rozmiary zniszczeń gospo
darczych na Śląsku spowodowane najazdem tatarskim.
R o z d z i a ł VII. R o z w ó j

kultury

na

Śląsku.

1. Kultura materialna i obyczaje. Życie codzienne i obyczaje mas
ludowych. Mieszkanie, stroje, zwyczaje, na podstawie źródeł archeo
logicznych, pisanych i częściowo ikonograficznych. Wiadomości
o rodzimym życiu obyczajowym na podstawie reliktów etnograficz
nych.
Życie codzienne feudałów: mieszkanie, stroje, broń, ogólne prze
jawy bogactwa płynącego z wyzysku. Udział w krucjatach. Podróże.
Penetracja obyczajowości feudalnego rycerstwa zachodniego.
2. Kultura umysłowa i literacka. Jej klasowy charakter. Rola
kleru. Rękopiśmienne książki średniowieczne na Śląsku. Biblioteki
katedralne i klasztorne. Zaczątki odrębnej historiografii na Śląsku;
rocznikarstwo śląskie. Korespondencja listowna feudałów śląskich
z zagranicą. Kancelaria książąt śląskich. Wrocław na równi z Kra
kowem centrum ówczesnego życia umysłowego w Polsce. Szkol
nictwo i szkoły katedralne i parafialne na Śląsku. Ślązacy na uniwer
sytetach zagranicznych. Zagadnienie dostępu mas ludowych do
oświaty i uczestnictwa w wytwarzaniu dóbr kultury . umysłowej.
Literatura piękna. Zagadnienie śladów pieśni ludowej (pieśń ludowa
o bitwie pod Legnicą) i eposu rycerskiego (Pieśń o pani, która zabiła
pana). Wiadomości o muzyce i śpiewie.
3. Sztuki plastyczne. Budownictwo feudałów, architektura k o 
ścielna i świecka. Rzeźba. Ogólna charakterystyka sztuki romań
skiej na Śląsku. Elementy ogólno-europejskie w sztukach plastycz
nych Śląska, ich proweniencja i związek z inicjatywą i mecenatem
feudałów świeckich i duchownych. Rola mas ludowych jako bez
pośrednich wytwórców wielu zabytków i elementy rodzime w sztu

ce. Zestawienie zabytków architektury romańskiej na Śląsku do
końca pierwszej połowy XIII w.
4. Jedność rozwoju kulturalnego Śląska z całością ziem pol
skich.
Śląsk w dobie nasilenia kolonizacji na prawie czynszowym od po
łowy XIII do połowy XIV w.
R o z d z i a ł VIII. R o z w ó j
sił w y t w ó r c z y c h i s t o
s u n k ó w p r o d u k c j i na wsi w o k r e s i e s z c z y t o 
w y m k o l o n i z a c j i n a p r a w i e c z y n s z o w y m (tzw.
niemieckim).

Zajmowanie coraz nowych obszarówr pod uprawę roli. Stan rol
nictwa i rozmieszczenie wsi na Śląsku pod koniec pierwszej połowy
XIV w. Prawie wszystkie istniejące dziś wsie są już wymienione
w źródłach sprzed r. 1343. Dane o wielkości wsi i ich powierzchni
w XIV w.; stosunek jej do powierzchni dzisiejszej. Dalszy postęp
techniki rolnej; dalszy rozwój dwu i trójpolówki, nawożenie, sprzężaj. Wzrost wydajności produkcji zbożowej na podstawie danych
o zwiększaniu się wysokości renty feudalnej, zwłaszcza naturalnej.
Danych tych nie należy kłaść wyłącznie na karb postępu technicz
nego wywołanego kolonizacją na prawie niemieckim. Hodowla,
ogrodnictwo, bartnictwo, myślistwo. Specjalizacja niektórych wsi
w produkcji (chmielarstwo). Wzrost utowarowienia wsi. Rzemiosło
wiejskie w zaniku na korzyść rzemiosła miejskiego. Karczmy, jatki,
kramy wiejskie miejscem zbytu produktów wiejskich chłopa i za
kupu towarów rzemieślniczych. Obrót pieniądza na wsi.
Zmiany w formach wyzysku feudalnego. Zanikanie dawnej róż
norodnej nomenklatury ludności feudalnie zależnej i odpowiadają
cego jej zróżnicowania ekonomicznego na korzyść jednolitej w za
sadzie warstwy chłopskiej (homineś, coloni, cmethones). Zanik lud
ności wolnej i niewolnej. W chłanianie jej przez inne warstwy i kla
sy. Zagrodnicy i ich stopniowy wzrost liczebny pod koniec XIII w. —
niekiedy są to wyłączni mieszkańcy wsi. Rzadkie wzmianki o cze
ladzi.
Coraz większe nasilanie się rozmiarów renty pieniężnej, która
pod koniec XIII w. uzyskuje zdecydowaną przewagę nad innymi
jej formami, a w połowie XIV w. jest formą prawie wyłączną. W y
sokość renty pieniężnej w latach 1246—1300 utrzymuje się mniej
więcej na tym samym poziomie (około 1,48 wiardunka z łanu).

Fluktuacja wysokości renty pieniężnej na przestrzeni lat 1246—
—1300 i 1301—1342. W porównaniu z jej wysokością z lat 1223—
—1250 (przeciętnie 1,06 wiardunka z łanu) wzrost o prawie 50%.
Spadek wartości pieniądza w tym czasie nie stanowi dostatecznego
wytłumaczenia. Natomiast wysokość renty naturalnej, wciąż jeszcze
istniejącej, w latach 1280—1300 nieco spada (w latach 1223—1250
wynosi około 9,27 korcy z łanu, w latach 1280—1300 około 9 korcy
z łanu), co znajduje swe wytłumaczenie w specjalnie silnym wzro
ście lokacji na prawie czynszowym w tym właśnie okresie. Spora
dyczne pojawianie się renty odrobkowej. Pojawianie się form zbli
żonych do najmu przymusowego.
Lokacja wsi na prawie niemieckim główną formą przemian
normowania świadczeń chłopów w związku z rozwojem sił w y
twórczych. Rozmiary lokacji wsi na prawie niemieckim. Okresy jej
nasilania się i spadków. Stosunek ilościowy wsi lokowanych na pra
wie niemieckim do wsi pozostających w dalszym ciągu na prawie
polskim. Dostosowywanie się ostatnich do stosunków panujących
we wsiach na prawie czynszowym. Lokacja wynikiem rozwoju miej
scowych sił wytwórczych.
Wzrost zróżnicowania gospodarczego ludności wiejskiej: kmiecie
łanowi, zagrodnicy, pracownicy najemni. Stanowisko sołtysa loka
tora. Jego uprzywilejowane na wsi stanowisko w związku z posia
daniem przezeń większego areału ziemi i częstokroć monopolu na
posiadanie karczmy, jatki, łaźni i sklepów. Przenikanie chłopów do
miast, zwłaszcza do rzemiosła. Przechodzenie najsilniejszych eko
nomicznie warstw ludności wiejskiej do rzędu rycerstwa-szlachty.
Rozmiary własności feudalnej. Dalsze kurczenie się wielkiej
własności świeckiej. Drobna i średnia świecka własność feudalna
powstała głównie z nadań i sprzedaży dóbr książęcych (przykładowo
omówienie czasów Rogatki i Henryka III). Pozbywanie się majątków
przez książąt. Napływ rycerstwa niemieckiego i jego osadzanie się
na ziemi. Próba ilościowego uchwycenia tego procesu na podstawie
analizy imion rycerskich. Nabywanie przez mieszczaństwo ziemi
i wchodzenie w ten sposób do klasy feudalnej. Obrót ziemią i jej ce
ny. Rozrastanie się wielkiej własności kościelnej (biskupstwo, kla
sztory). Próba jej szacunku dla połowy XIII w., przełomu XIII/XV
i dla połowy XIV w. Drobna własność kościelna: parafie i ich upo
sażenie.
Organizacja majątków feudalnych. Immunitety i ich ostateczny
wynik w zakresie sądownictwa, świadczeń na rzecz księcia i udzia

łu mas ludowych w obronie kraju. Feudałowie w dalszym ciągu pro
motorami lokacji wsi na prawie czynszowym i napływu ludności
niemieckiej. Lokacja lukratywnym przedsiębiorstwem dla feudała.
Przechodzenie od systemu umowy z zasadźcą do sprzedaży sołectw.
Zagadnienie allodiów „folwarków". „Folwark" feudalny w drugiej
połowie XIII i pierwszej XIV w. Jego liczebność, rozkład ilościowy
między własność świecką a kościelną (biskupstwo, klasztory).
Wzrost liczby folwarków na przestrzeni lat 1250—1353. Towarowość
„folwarku" i jego produkcja zbożowa. Inne formy produkcji fol
warcznej. Stosowanie najmu przymusowego i niekiedy wolnego.
W alka klasowa na wsi i jej formy. Spadek nasilenia oporu czyn
nego na wsi w drugiej połowie XIII w. w związku z polepszeniem
się pozycji ekonomicznej chłopa. Ponowne ożywienie się walki kla
sowej w ciągu pierwszej połowy XIV w. Zbiegostwo i zagadnienie
pustych łanów na Śląsku w połowie XIV w. Radykalna herezja plebejska na wsi.
R o z d z i a ł IX. R o z w ó j g o s p o d a r k i t o w a r o w o - p i e niężnej i miast śląskich w okresie szczyto
wy m ich l o k a c j i na p r a w i e n i e mi e c k i m.
Wzrost liczby miast na Śląsku w świetle liczby ich lokacji. Ich
rozmieszczenie w poszczególnych okręgach Śląska. Zaludnienie
miast w świetle danych ze świętopietrza z pierwszej ćwierci XIV w.
i miejskich ksiąg rachunkowych.
Dalszy postęp w rozwoju sił wytwórczych, zwłaszcza pod koniec
okresu. Pojawienie się zastosowania koła wodnego i ręcznego do
wykonywania pracy poza młynarstwem. Szyby i sztolnie w gór
nictwie.
Produkcja cechowa i jej organizacja. Przymus cechowy. Postępu
jący rozwój specjalizacji i zróżnicowania zawodowego. Ilość cechów
w miastach śląskich w początkach XIV w. Główne dziedziny pracy
rzemiosła miejskiego na Śląsku w tym okresie (tkactwo, kuśnierstwo,
browarnictwo). Skupianie rzemiosła w mieście i zanikanie tu gospo
darki rolnej. Miasto jako rynek zbytu dla produktów wiejskich
(zwłaszcza żywności) i miejsce zakupu przez chłopa wyrobów rze
mieślniczych, wreszcie jako ośrodek przeróbki płodów wiejskich
(spożywczych: młyny, browary, jatki). Przejmowanie przez niektóre
miasta produkcji górniczej w związku ze zmianami, jakie zachodzą
w organizacji górnictwa. Rozwój gwarectwa na Śląsku. Zahamo
wanie wydobycia srebra i złota od pierwszej połowy XIV w. Ko

palnictwo żelaza w niektórych okręgach rozwija się coraz bardziej
stanowiąc niekiedy uboczne, na własny rachunek prowadzone za
jęcie chłopów feudalnych.
Rozmiary handlu śląskiego, zaspokajanie rynku lokalnego. Czę
ściowe wytwarzanie się zaczątków rynku międzydzielnicowego przy
minimalnym eksporcie rodzimej produkcji poza granice Polski. Dro
gi handlowe i komory celne. Charakter importowy i tranzytowy
wielkiego handlu śląskiego. Rodzaje towarów importowanych na
rynkach miast śląskich (kolonialne, sukno, wino). Prawo mili i prawo
składu. Wrocław wyprzedza pod tym względem inne miasta Polski
z Krakowem na czele. Organizacja handlu. Polityka handlowa miast
śląskich, zwłaszcza pod koniec okresu. Związki handlowe Śląska
z resztą ziem polskich.
Organizacja miasta. W alki z feudałami o własne miejskie są
downictwo i samorząd. W rocław wyprzedza i pod tym względem
inne miasta Polski. Uzyskiwanie przywilejów lokacyjnych. Stano
wisko miejskiego wójta dziedzicznego. Skupianie władzy w mieście
w ręku patrycjatu; skład rady miejskiej. W alki patrycjatu z insty
tucjami kościelnymi o monopol rzemiosła i handlu w mieście. W alka
z fiskalizmem kościelnym (świętopietrze).
Zróżnicowanie ekonomiczne w mieście. Patrycjat miast śląskich
i jego handlowy charakter. Początki akumulacji w jego ręku kapi
tału kupieckiego. Nabywanie dóbr ziemskich i przechodzenie patry
cjatu do klasy feudałów. Finansowa gospodarka patrycjatu w mie
ście. Nadużycia. Pospólstwo miejskie. Przenikanie doń elementów
pozamieszczańskich (szlachty i chłopów). Zaczątki różnicowania
się cechów i warsztatów na lepsze i gorsze, większe i mniejsze. Prze
nikanie niektórych członków cechów rzemieślniczych w szeregi
patrycjatu. Biedota miejska zasilana wciąż elementem napływowym
ze wsi. Praca najemna w mieście. Praca najemna w miastach górni
czych w związku z rozwijaniem się systemu gwarectwa.
Stosunki narodowościowe w miastach. Siła elementu polskiego
we wszystkich kategoriach ludności miejskiej z patrycjatem włącz
nie. Liczniejsze niż na wsi elementy napływowe wśród kupiectwa
i rzemieślników miejskich. Inne narodowości: Walloni, Włosi, Czesi,
Żydzi. Skład etniczny kleru miejskiego. Źródła nie dają ,nam pełnego
obrazu stosunków narodowościowych w mieście. Początki germanizowania się polskich przedstawicieli patrycjatu miejskiego.
W alka klasowa i radykalna ideologia w mieście. Herezja i inkwi
zycja. Wypadki na Śląsku w latach 1315—1318. Początki czynnego

oporu pospólstwa i biedoty miejskiej przeciw patrycjatowi Wspól
na walka polskich i niemieckich mas uciskanych. Poparcie władzy
państwowej dla patrycjatu. W ypadki we Wrocławiu w latach 1329—
—1333 oraz w innych miastach śląskich w okresie do połowy XIV w.
R o z d z i a ł X. P o l i t y k a f e u d a ł ó w i m i a s t n a
sku i wobec
Śląska
w drugiej
połowie
i p i e r w s z e j XIV w.

Ślą
XIII

Feudalno-organizacyjne związki Śląska z resztą ziem polskich
mimo trwającego rozdrobnienia feudalnego, a pod koniec okresu
mimo granicy politycznej. Poczucie spójni rodowej Piastów śląskich.
Znaczenie związków kościelno-organizacyjnych. W ramach organi
zacyjnej łączności Śląska z resztą ziem polskich walki feudalne
feudałów śląskich między sobą i z feudałami innych dzielnic. Walki
synów Pobożnego między sobą. Próba Kościoła śląskiego uzyskania
stanowiska podobnego do stanowiska Kościoła w reszcie dzielnic
polskich. Walki książąt śląskich z książętami małopolskimi i wiel
kopolskimi. Ekspansja Brandenburgii. Stanowisko książąt i reszty
feudałów śląskich wobec zagrożenia zewnętrznego. Książęta śląscy
a Przemysł Ottokar II i Wacław II czescy. Próba stworzenia silnej
władzy książęcej w oparciu o miasta podjęta przez Henryka Probusa wrocławskiego. Stosunek Kościoła śląskiego do tych zamysłów.
W alka Probusa z biskupem Tomaszem II o nadrzędność władzy
państwowej.
Próba odnowienia królestwa polskiego w oparciu o Śląsk. Stosu
nek do niej Kościoła, miast, rycerstwa oraz książąt piastowskich.
Testament Probusa. Nasilanie się rozdrobnienia feudalnego na
Śląsku i walk feudalnych (17 księstw piastowskich). Związki i zain
teresowania miast śląskich drogami handlowymi prowadzącymi
przez Polskę na wschód i północ. Zaczątki rynku międzydzielnicowego. Stosunek poszczególnych feudałów śląskich i ich grup do kró
lestwa Łokietkowego w zasadzie z różnych względów negatywny.
Rywalizacja linii głogowskiej i opolskiej. Książęta głogowscy
w Wielkopolsce. Próba książąt opolskich opanowania Krakowa.
Ciążenie linii legnicko-wrocławskiej ku Czechom. Stanowisko ksią
żąt świdnickich. Stanowisko hierarchii kościelnej. Stanowisko miast
śląskich wobec zjednoczenia Polski w zasadzie aż do r. 1323 przy
chylne. Feudałowie obcy. Walki Wacławów czeskich o Kraków
i Wielkopolską, stosunek do nich Śląska. Znaczenie objęcia rządów
w Czechach przez Luksemburgów. Polityka papieska. Próba opano

wania Wrocławia przez Łokietka w r. 1323/24 udaremniona stano
wiskiem feudałów polskich. Znaczenie wmieszania się Łokietka
w sprawy ruskie. Wzmaganie się wpływów luksemburskich na Śląs
ku. Sprawa biskupa Nankera. W alka kościelno-polityczna kleru
z królem czeskim i patrycjatem wrocławskim; jej epizodyczna zbież
ność z polskimi, antyluksemburskimi dążeniami narodowościo
wymi.
Złożenie hołdu przez większość książąt śląskich Janowi Luk
semburskiemu w latach 1327—1331 i aprobata tego ze strony hie
rarchii kościelnej. Opanowany przez Luksemburgów Śląsk uważa
ny w źródłach czeskich nadal za część królestwa polskiego. Ugoda
trenczyńska i wyszehradzka z r. 1335. Polityka kurii wobec Luk
semburgów i jej wpływ na losy Śląska. Ujemny wpływ ekspansji
polskiej na Ruś. Próby drobnych rekuperacji Śląska przez Kazimie
rza III w latach 1341—1348. Traktat namysłowski i wcielenie Śląska
do korony czeskiej.
R o z d z i a ł XI.

Rozwój

kultury

na

Śląsku.

1. Kultura materialna, życie codzienne i obyczaje. Poziom życia
chłopa na wsi: budownictwo, stroje, narzędzia pracy, zwyczaje, na
podstawie źródeł pisanych i ikonograficznych. Życie miasta: budow
nictwo świeckie i duchowne, domy patrycjatu i rzemieślnicze, bo
gactwo i zbytek patrycjatu. Życie klasy feudałów: budownictwo
(grody i zamki), bogactwo i zbytek, stroje, zabawy, uczty, turnieje
(w świetle tych samych źródeł).
2. Kultura umysłowa, oświata, prądy ideologiczne. Dalszy roz
wój kultury kościelnej w drugiej połowie XIII i w pierwszej XIV w.
Jej wzmożona aktywność i ofensywność ideologiczna oraz nawiązy
wanie do elementów miejscowych. Zaczątki szerszych zaintereso
wań w nauce: Vitelo; medycyna śląska. Studia prawa rzymskiego
(Jakub ze Skarzeszowa). Historiografia (Kronika Polska), podróże
(Benedykt Polak), hagiografia (Vita s. Hedvigis). Górowanie w tym
czasie ośrodka wrocławskiego nad krakowskim. Szkoła katedralna
wrocławska na drodze przemiany w uniwersytet. Szkoły klasztorne,
kolegiackie i parafialne. Biblioteki i archiwa. Książka rękopiśmien
na na Śląsku. Zwiększona w nauce rola jednostek związanych pocho
dzeniem z masami ludowymi. Wpływ walki klasowej na krzewienie
się ideologii antykościelnej. Pierwsze sekty heretyckie. Inkwizycja.
Rola zakonów żebraczych. Język polski w Kościele i szkole. Jego
zabytki.

3. Sztuki plastyczne. Wpływ zeświecczenia życia na elementy
realizmu w sztuce. Architektura świecka: gmachy publiczne w mia
stach; ratusz, mury, bramy, ulice i domy miejskie. Rezydencje
i zamki rycerskie. Kościoły i klasztory. Rzeźba i malarstwo. Elemen
ty obce i rodzime w sztuce. Związki sztuki gotyckiej na Śląsku z rer
sztą ziem polskich. Elementy ludowe w sztukach plastycznych, zwła
szcza w rzeźbie. Rzemiosło artystyczne.
4. Jedność kulturalna Śląska z resztą ziem Polski i rozwój pol
skiej świadomości narodowościowej.

R o z d z i a ł XII. O g ó l n a c h a r a k t e r y s t y k a r o z w o j u
Śląska w okresie
rozdrobnienia
feudalnego.
W latach 1138—1250 Śląsk przoduje nadal w rozwoju ekono
micznym innych ziem polskich tkwiąc jednak w zasadzie wciąż
w ramach systemu gospodarki naturalnej i renty naturalnej z za
czątkami przechodzenia ku rencie pieniężnej i formom gospodarki
towarowej (od końca pierwszej ćwierci XIII w). Silniejszy niż w in
nych dzielnicach Polski rozwój sił wytwórczych na Śląsku i idące
z tym w parze silniejsze sfeudalizowanie społeczeństwa śląskiego.
Wzmożony wyzysk klasowy doprowadza w r. 1220 do nowego po
wstania ludności górniczej Śląska najbardziej odczuwającej wyzysk
feudalny. Powstanie to zagroziło poważnie i innym dzielnicom Pol
ski, zwłaszcza Małopolsce. W dziedzinie kultury Śląsk, szczególnie
w drugiej połowie XII w., jest również jednym z głównych ośrod
ków życia umysłowego i kulturalnego Polski. Od początków XIII w.
do r. 1241 jest on wreszcie jedynym ośrodkiem, wokół którego sku
piają się dążenia do wskrzeszenia niepodzielnej monarchii piastow
skiej.
W latach 1250—1317 Śląsk stanowi dalej jedną z feudalnych
dzielnic Polski, na równi z innymi pogrążony w rozdrobnieniu feu
dalnym. Dopiero pod koniec okresu (1289—1324) poczynają się po
jawiać pierwsze dążności odśrodkowe. W latach tych Śląsk jest
wciąż, i może nawet w coraz silniejszym stopniu, przodującą w roz
woju ekonomicznym dzielnicą Polski. Przemian w ekonomice kraju
wprowadzonych przez kolonizację na prawie niemieckim nie należy
przeceniać, ale i nie wolno nie doceniać. Rozwój renty pieniężnej,
mimo wzrostu bezwzględnej wysokości wyzysku feudalnego, po
zwala chłopu zainteresować się silniej dochodowością swego gospo
darstwa, a rzemiosłu miejskiemu dodaje bodźca do szybszego, niż

w innych dzielnicach Polski rozwoju. Równocześnie tak handel tran
zytowy, jak i coraz silniejsza wymiana z innymi dzielnicami Polski
pozwala na zaczątki akumulacji kapitału kupieckiego.
Śląsk w tym okresie jest jeszcze w przytłaczającej większości
etnicznie polski, a germanizacja patrycjatu miejskiego jest w nie
których wielkich miastach Śląska nawet mniejsza niż w innych
ziemiach Polski. W związku z szybszym niż w innych ziemiach Pol
ski rozwojem gospodarczym większe natężenie walki klasowej,
a pod koniec okresu pojawiają się coraz częściej różne formy oporu
biedoty i pospólstwa miejskiego, wreszcie odpowiadająca ruchom
społecznym nadbudowa ideologiczna — herezje ludowe.
Śląsk do r. 1290 stanowi wciąż ośrodek myśli zjednoczenia kró
lestwa polskiego, a do r. 1324 książęta głogowscy roszczą sobie pre
tensje do tronu polskiego. Zaborczość feudałów obcych, egoistyczna
polityka większości książąt śląskich, zniemczenie części klas panu
jących na Śląsku, wreszcie postawa feudałów innych ziem polskich
ulegających proluksemburskiej polityce kurii i poczynających się
coraz silniej interesować sprawami na Rusi Halickiej, wszystko to
przeważyło dośrodkowe elementy istniejące wśród mieszczaństwa
i części feudałów śląskich i sprawiło, że Śląsk w latach 1327—1331
przeszedł ostatecznie pod panowanie luksemburskie.
Śl ą s k

w o k resie r o z k w it u

gospodarki

t o w a r o w o -p i e n i ę ż n e j

i m iast

(ort D o ło w y XIV do s c h y łk u XVI w .)

R o z d z i a ł I. L i t e r a t u r a

i źródła.

Burżuazyjna literatura polska wobec zagadnień okresu. Bardzo
mała ilość prac monograficznych. Ograniczenie tematyki do związ
ków politycznych Piastów śląskich z Polską (Piotrowicz, Dzięgiel)
i związków handlowych (Koczy, Kalfas-Piotrowska) oraz przejścio
wo związków kulturalnych (Barycz, Chmaj, Gansiniec, Dobrowol
ski). Akcenty nacjonalistyczne. Przemilczanie roli mas ludowych.
Pomijanie podłoża gospodarczo-społecznego zjawisk. Przedstawie
nie niektórych zagadnień w zupełnie fałszywym świetle (zagadnie
nie ruchu husyckiego na Śląsku, walki klasowej w miastach i ru
chów chłopskich na początku XVI w.
reformacja). Niedocenianie
polskości Śląska.
Burżuazyjna literatura niemiecka. Jej duży dorobek faktogra
ficzny i rażący nieraz szowinizm w szacowaniu stopnia zgermanizo-

wania Śląska i w określaniu roli elementu niemieckiego w jego go
spodarce i kulturze. Względna obiektywność autorów lat pięćdzie
siątych i sześćdziesiątych XIX w. W artość materiałowa szeregu prac
(Heyne, Kofmane, Anders i in.). Uwstecznianie się burżuazyjnej
literatury historycznej niemieckiej. Coraz częstsze przemilczanie
walki klasowej i postępowych nurtów w ideologii, ahistoryczność
w omawianiu zalążków kapitalistycznej organizacji pracy, miesza
nie akumulacji kapitału kupieckiego z kapitalizmem (Fink, Wutke,
Aubin H. i Aubin A.). Fałszywa ocena reformacji i humanizmu bez
analizy klasowego oblicza przemian. (Konrad, Dersch, Thierse).
Zwiększenie się zainteresowania dziejami Śląska tego okresu
w pierwszych latach powojennych (Barycz, Friedberg, Maleczyńska,
Rospond). Podkreślanie polskości mas ludowych. Utrzymujące się
dalej obciążenia nacjonalistyczne i idealistyczne podejście metodo
logiczne w pracach tego okresu.
Znaczenie prac klasyków marksizmu dla interpretacji omawiane
go okresu dziejów Śląska. Zaczątki prac marksistowskich w historio
grafii polskiej i narastanie nowego materiału faktograficznego (Ma
leczyńska, Heck, Gierowski, Inglot, Tync, Dziewulski, Rombowski, Kocowski, Burbianka). Znaczenie prac marksistowskich doty
czących całości ziem polskich w omawianym okresie, zwłaszcza za
gadnień gospodarczych (Arnold S., Małowist M., Zientara B., Taz
bir W. i in.). Znaczenie nowych prac historyków czeskich, zwłaszcza
nad okresem husytyzmu (Bartos, Graus, Macek). Znaczenie nowych
prac historyków niemieckich, zwłaszcza dotyczących wojny chłop
skiej. Literatura radziecka dotycząca stosunków środkowo-europejskich (Stoklickaja-Tereskowicz, Smirin i in.).
Źródła. Malejące znaczenie źródeł historiograficznych w stosun
ku do materiału dokumentalnego oraz aktowego. Ważniejsze źródła
historiograficzne i opisy geograficzno-historyczne (Długosz, Eschenloer, kronikarze walk husyckich, Stein, Henelius, Cureus). Potrzeba
ich nowego opracowania krytycznego z rozszyfrowaniem ich kla
sowego charakteru. Stan wydawnictw materiału dokumentalnego
i aktowego. Wielkie zaniedbania pod tym względem tak nauki nie
mieckiej, jak i polskiej, zwłaszcza w zakresie wydawnictw do dzie
jów wsi. Bardzo wielkie rozproszenie materiałów i trudna sytuacja
badacza wobec zniszczenia i rozproszenia archiwaliów. Konieczność
kontynuowania regestów śląskich i wydawnictw specjalnych gro
madzących materiał do dziejów mas ludowych.

R o z d z i a ł II. O g ó l n a c h a r a k t e r y s t y k a s t o s u n 
ków w Polsce i k r a j a c h o ś c i e n n y c h jako tło
d z i e j ó w Ś l ą s k a XIV — XVI w.
Szybki wzrost sił wytwórczych w ramach epoki feudalnej jako
główne zjawisko okresu. Znaczenie upowszechnienia się renty pie
niężnej. Ekonomiczna i kulturalna aktywizacja mas ludowych. Po
czątki kształtowania się układu kapitalistycznego w krajach Europy
zachodniej. Zmiana dróg handlowych pod koniec okresu. Początki
kryzysu ustroju feudalnego uwidaczniające się w zwiększonym na
tężeniu walki klasowej (powstania XIV w. w krajach zachodnich,
powstanie husyckie w Czechach i wojna chłopska w Niemczech)
oraz w zmianach w ideologii i kulturze. Podstawy ekonomiczne mo
narchii stanowej w Polsce. Postępowy rozwój społeczny i gospodar
czy przerwany zaczątkami regresu ku rencie odrobkowej i utrw a
laniu się feudalizmu. Znaczenie odbudowy królestwa polskiego
a później klasowej polityki możnowładztwa polskiego i jego eks
pansji na wschód dla losów Śląska. Rola papiestwa. Feudalne mo
narchie: luksemburska i habsburska, ich reakcyjny charakter i zna
czenie ich feudalnej ekspansji w dziejach Śląska. Oparty o reakcyj
ne elementy społeczne rozwój Brandenburgii i jego znaczenie. Zna
czenie dla Śląska wspólnej walki mas ludowych polskich, czeskich,
węgierskich, niemieckich i ruskich.
R o z d z i a ł III. L i c z e b n o ś ć , r o z m i e s z c z e n i e i s k ł a d
n a r o d o w o ś c i o w y l u d n o ś c i Śląska.
Zmiany w stosunkach osadniczych w porównaniu z okresem po
przednim. Niewielkie przyrosty w zakresie osadnictwa wiejskiego.
Osadnictwo związane z górnictwem i produkcją przemysłową. Etapy
rozwoju zaludnienia Śląska w obrębie okresu: do początku XV w.,
do r. 1526, do schyłku XVI w. Zagadnienie liczby ludności Śląska
pod koniec okresu. Stosunek ludności wiejskiej do miejskiej. Liczeb
ność osad wiejskich. Liczebność większych ośrodków miejskich i jej
zmiany w ciągu okresu. Gęstość zaludnienia poszczególnych rejo
nów.
Stosunki etniczne. Trudność ustalenia danych cyfrowych. Świa
dectwa pośrednie i potrzeba ich krytycznego traktowania. Bezpod
stawność sądów o daleko posuniętej germanizacji Śląska względ
nie o wtórnej jego slawizacji w XV w. Utrzymywanie się polskości,
zwłaszcza wśród mas ludowych. Polskość na lewym brzegu Odry.
Polskość północnych terenów Śląska. Zagadnienie Podgórza, Prawie

całkowita polskość księstw opolskiego, raciborskiego i cieszyńskie
go. Zagadnienie ludności czeskiej na Śląsku. Stosunki etniczne na
Opawszczyźnie.
R o z d z i a ł IV. W i e ś ś l ą s k a w c z a s a c h r o z w o j u
gospodarki towarowo-pieniężnej.
1. Dalszy rozwój sił wytwórczych w gospodarce wiejskiej.
Wpływ renty pieniężnej na podniesienie techniki produkcji. Stoso
wanie udoskonalonych narzędzi i sprzętu gospodarskiego wyrobu
miejskiego (pługi, brony, piły, gwoździe, łańcuchy, okute wozy itd.).
Udoskonalanie się metod uprawy ziemi. Nowe uprawy (upowszech
nienie się uprawy marzanny, rozwój warzywnictwa). Rozwój ho
dowli. Duży wzrost hodowli owiec. Hodowla bydła dla mleka i sprze
daży na mięso oraz jako siły pociągowej. Hodowla koni. Hodowla
świń. Pszczelarstwo. Rozkwit gospodarki rybnej. Budowa sztucz
nych stawów. Wysoki i skomplikowany system hodowli ryb. Roz
miary produkcji rolnej i hodowlanej gospodarstw chłopskich i ma
jątków feudałów. Wysokość plonów. Towarowość gospodarki rolnej.
Rynki zbytu. Rzemiosło wiejskie (szewstwo, krawiectwo, młynarstwo, kowalstwo, tkactwo, piwowarstwo). Różnice w rozwoju gos
podarki poszczególnych rejonów Śląska. Rola gospodarstwa chłop
skiego a gospodarki feudałów w postępie technicznym w rolnictwie.
2. Czynsz i folwark. Wpływ rozwoju gospodarki towarowo-pie
niężnej na przemiany w stosunkach produkcyjnych na wsi. Dwojaki
wpływ poszerzania się rynku wewnętrznego i możliwości zbytu
płodów gospodarstwa wiejskiego: w kierunku dalszego rozwoju
renty pieniężnej oraz w kierunku wytwarzania się folwarku towarowo-pańszczyźnianego.
Trzy etapy rozwoju gospodarczego wsi. Etap pierwszy (do wojen
husyckich) Znamionuje dalszy rozwój gospodarki czynszowej, za
stępowanie renty naturalnej przez pieniężną, brak wzrostu a nawet
kurczenie się renty odrobkowej i cofanie się folwarku. Etap drugi
(do początku XVI w.) cechuje kryzys gospodarki rolnej. Wpływ
wojen i zaburzeń wewnętrznych.. Problem pustek. Nowe osadnictwo
lub przechodzenie do gospodarki folwarcznej. Początki zwiększania
pańszczyzny. Etap trzeci (do schyłku XVI w.) cechuje zwrot ku
gospodarce folwarczno-pańszczyźnianej. Czynniki wpływające na
przechodzenie na ten system: spadek- wartości pieniądza, wzrasta
jące potrzeby feudałów, wzrost zapotrzebowania na zboże, wzrost
cen produktów rolnych, pustki. Stopniowe rozszerzanie się gospor

darki folwarcznej. Mimo wzrostu renty odrobkowej dalsze poważne
znaczenie innych form renty gruntowej.
3. Rozwój gospodarki feudałów. Powiększanie się posiadłości
szlacheckich i magnackich kosztem ziem książęcych i państwowych.
Gospodarka feudałów w drugiej połowie XIV i początkach XV w.
(przykłady, m. in. posiadłości klasztoru w Trzebnicy w r. 1410).
Intensyfikacja gospodarki feudałów w XVI w. Rozmiary gospo
darstw folwarcznych. Produkcja zbożowa, hodowlana i gospodarka
rybna w majątkach feudałów. Rozwój browarnictwa, cegielni, tarta
ków. Szerokie stosowanie najmu przymusowego i wolnego przy
jednoczesnym zwiększaniu się udziału pracy pańszczyźnianej w go
spodarstwach folwarcznych.
Uwarstwienie wśród feudałów: książęta i panowie stanowi,
sziachta zamożna i drobna. Przenikanie tej ostatniej do miast. Insty
tucje kościelne jako feudalni właściciele ziemscy. Miasta i mieszcza
nie jako feudalni posiadacze ziemi. Ilość ziemi będąca w ręku po
szczególnych kategorii właścicieli ziemskich. Różnice w formach
renty pieniężnej i organizacji pracy.
4. Zmiany w położeniu ludności wiejskiej na poszczególnych
etapach rozwoju wsi. Kategorie ludności wiejskiej i różnicowanie
się gospodarcze chłopstwa. Rozwój zamożnych gospodarstw kmie
cych i ich walka o utrzymanie stanu posiadania pod koniec okre
su. Problem wykupywania się chłopów od ciężarów feudalnych.
Wzrost liczby zagrodników zależnych od dworu, sołtysów i kmie
ci. Wzrost liczby biedoty wiejskiej żyjącej z najmu przymusowego
i wolnego we dworze i u kmieci. Utrzymywanie się znacznej liczby
sołectw; dążność do zastępowania pod koniec okresu sołtysów dzie
dzicznych przez sołtysów zasadzanych. Położenie rzemieślników
wiejskich i ich wyzysk przez feudałów i bogate elementy wiejskie
(sołtysi, karczmarze).
Ciężary ludności wiejskiej. Wzrost renty pieniężnej i narzuca
nie rozmaitego rodzaju nowych opłat pieniężnych ludności wiejskiej
w ciągu całego okresu. Stosunek tego zjawiska do zmian wartości
pieniądza. Stopniowe zmniejszanie się renty naturalnej w porówna
niu do innych form feudalnej renty gruntowej. W zrastanie renty
odrobkowej. Drogi jej wzrostu w XV w. (przejmowanie przez feu
dałów dawnych świadczeń na rzecz panującego). Drogi jej wzrostu
w XVI w. (narzucanie nowych obowiązków pańszczyźnianych w dro
dze przymusu pozaekonomicznego przez władze i poszczególnych
feudałów). Ciężary na rzecz Kościoła (dziesięciny, meszne). Uprą-

wianie przez instytucje kościelne lichwiarstwa na wsi. Wyzysk wsi
przez miasto. Wieś a średniowieczne monopole miejskie. Zadłuża
nie się ludności wiejskiej w miastach. Położenie prawne ludności
wiejskiej. Prawny stosunek chłopa do ziemi (prawo dziedziczne,
lassyckie dzierżenie ziemi, tzw. własność ziemi). Ustalenie się są
downictwa patrymonialnego i jego specyfika na Śląsku. Dreiding
śląski. Możliwości apelacji i dążność do jej ograniczania ze strony
feudałów. Ustawodawstwo patrymonialne i krępowanie codziennego
życia wsi. Przywiązanie chłopa do ziemi w początkach XVI w. Dąże
nia do skrępowania prawnego najniższych warstw ludności wiej
skiej.
5.
Wzrastanie natężenia walki klasowej chłopów. Formy oporu
chłopskiego pod koniec XIV i na początku XV w. Procesy sądowe
o zbiegostwo. Szerzenie się radykalnej ideologii i herezji ludowej
na wsi. Pierwsze ślady związków z biedotą miejską.
Masowy udział chłopów w ruchu husyckim na Śląsku.
Wpływ kryzysu gospodarki rolnej na Śląsku w XV w. na natę
żenie i formy walki klasowej chłopstwa. Natężenie zbiegostwa
w drugiej połowie XV w. Jego kierunki. Wzmaganie się oporu czyn
nego na przełomie XV/XVI w. Wpływ powstania chłopów węgier
skich w r. 1514 i powstania chłopów czeskich w r. 1517. Poruszenia
chłopskie w czasie i po wojnie chłopskiej w Niemczech. Związki
z ruchami miejskimi i powstaniami górniczymi. Wpływ zasady
cuius regio eius religio na zaostrzanie się walki klasowej na wsi
w XVI w. Wpływ kontrreformacji. Zbiegostwo ze Śląska do innych
ziem polskich i na odwrót oraz jego znaczenie w XVI w. Ponowne
zaostrzanie się czynnego oporu chłopskiego pod koniec okresu.
Rozdział

V. R o z k w i t

produkcji
i mi a s t .

rzemieślniczej

1.
Postęp techniczny i wzrost produkcji w rzemiośle. Szybki
postęp w technice przewyższający o wiele tempo postępu w rol
nictwie cechą charakterystyczną okresu. Zwiększanie się ilości
cechów oznaką specjalizacji rzemiosła. Upowszechnianie się użycia
koła wodnego i kieratu końskiego w szeregu dziedzin wytwórczości
oraz zastosowań kół ręcznych. Znaczenie miejscowej wynalazczości,
zwłaszcza miejscowych cieśli, przy budownictwie wszelkiego rodza
ju młynów i dźwigów. Oddzielanie się poszczególnych stadiów pro
dukcji, przenoszenie się niektórych do innych ośrodków lub nawet
na inne ziemie polskie. Wymiana surowców. Postępy techniki i roz

miary produkcji w poszczególnych rodzajach wytwórczości. Tkac
two wełniane i płóciennicze jako czołowe rzemiosło Śląska. Farbiarstwo i przeróbka skóry. Przeróbka drewna. Postęp techniczny
w budownictwie. Kamieniarstwo. Przemysł ceramiczny. Szklarstwo.
Przeróbka metali, ludwisarstwo itp. Piwowarstwo i inne dziedziny
rzemiosła służącego spożyciu. Rozmiary produkcji rzemieślniczej,
zmiany na przestrzeni od XIV do połowy XVI w. Poszczególne cen
tra, zarysowywanie się rejonów specjalizacji. Zahamowanie postę
pu w drugiej połowie XVI w.
2.
Organizacja cechowa i próby jej przełamania. Rzemiosło ce
chowe jako główna forma organizacji wytwórczości przemysłowej
w miastach na całej przestrzeni okresu. Rozwój organizacji cecho
wej. Trwający proces emancypacji spod władzy pana feudalnego
w mniejszych ośrodkach. Czynsze i ich skup przez rady miejskie.
Statuty i przywileje cechowe. Hierarchia cechów: cechy lepsze
i gorsze. Cechy mieszane. Pojawianie się zasady narodowościowej:
cechy „polskie" i „niemieckie". Międzymiastowe porozumienia ce
chów jednej branży. Zjazdy cechowe i ich uchwały.
Położenie czeladników i uczniów. Postępuje utrudnianie przyj
mowania do cechów. Spychanie czeladników i uczniów do roli sił
najemnych. Nasilanie się tego procesu pod koniec XV i w XVI w.
Dążenia do zwiększania warsztatów i ich produkcji. Siły najemne,
praca kobiet w poszczególnych dziedzinach produkcji.
Rzemiosło pozacechowe — „partacze". Rzemiosło żydowskie
i jego organizacja. Nakład, zwłaszcza w tkactwie. Organizacja dla
nakładu niektórych okolic podmiejskich. Uzależnianie się słabszych
majstrów od nakładców. Zagadnienie nakładu kupieckiego i potrze
ba ścisłego rozróżnienia go od skupu. Nietrwałość większych przed
siębiorstw i ich zależność od chwilowej koniunktury. Brak kapitału
w ręku rzemieślnika i brak zainteresowania się kapitału kupieckie
go wytwórczością przemysłową. Znaczenie zmniejszania się we
wnętrznego rynku śląskiego i innych ziem polskich na produkty
rzemiosła miejskiego w miarę uwsteczniania się stosunków produk
cji na wsi i nawrotu do pańszczyzny.
Konkurencja przemysłu dworskiego. Rola klasztorów i rzemieśl
ników osiadłych w mieście na terenie dóbr kościelnych i szlachec
kich. W alka miast z wytwórczością rzemieślniczą w obrębie dóbr
feudalnych i na rachunek feudała. Mimo to rozrost tkactwa wiej
skiego pod koniec XVI w.

3. Górnictwo i hutnictwo śląskie XIV—XVI w. Postęp technicz
ny i rozmiary inwestycji w górnictwie, zwłaszcza pod koniec XV
i w pierwszej ćwierci XVI w. Prace nad odwadnianiem kopalń.
Dobywanie złota, srebra, ołowiu, miedzi i żelaza. Rejony produkcji
górniczej: przenoszenie się natężenia produkcji z ośrodków sudec
kich do okręgu bytomsko-tarnogórskiego. Hutnictwo, jego związek
z górnictwem i rozwój techniki hutniczej. Przebudowa pieców i no
we sposoby wytopów. Organizacja pracy w górnictwie i hutnictwie.
Gwarectwa. Rola pracy najemnej. Ordunek górny Jana Opolskiego.
Zagadnienie kapitalistycznej organizacji przedsiębiorstw górni
czych. Rola spółki turzonowsko-fuggerowskiej. Załamanie się roz
kwitu górnictwa śląskiego w drugiej połowie XVI w.
4. Handel i kapitał kupiecki. Poszerzenie się rynku wewnętrzne
go w XIV, XV i pierwszej połowie XVI w. W alka kupiectwa o od
cięcie rzemieślnika od konsumenta i jej formy. Praca wytwórcy ślą
skiego dla polskiego rynku w zakresie przedmiotów codziennego
użycia. Handel z państwem polskim. Interesowanie się nim drob
niejszego kupiectwa i kupców mniejszych miast oraz rzemiosła.
Tranzyt, import i eksport głównym przedmiotem zainteresowa
nia wielkiego kupiectwa. Handel ze wschodem. Jego zachwianie się
pod koniec XV i na początku XVI w. Stosunki z Węgrami, W łocha
mi, Czechami, Niemcami, Flandrią. Średniowieczne formy organi
zacji handlu. Walki patrycjatu poszczególnych miast o prawo skła
du; wojny handlowe Wrocławia i miast królestwa polskiego. Hanza
na Śląsku. W rocław i inne miasta śląskie a sprawa dostępu do drogi
morskiej i portów bałtyckich. Pojawienie się wielkich spółek han
dlowych w drugiej połowie XV w. Rola w nich kupiectwa śląskiego
i krakowskiego. Rola obcych: Węgrów, Włochów, Niemców. Zainte
resowanie się Śląskiem kupców holenderskich i angielskich pod
koniec okresu.
Stopień akumulacji kapitału handlowego przez kupiectwo miej
scowe. Wielkość operacji handlowych. Kapitał lichwiarski i kredyt.
Rola kupców żydowskich. Przejściowość zainteresowania się kapi
tału handlowego eksploatacją kopalń śląskich na przełomie
XV/XVI w., rabunkowy charakter tej eksploatacji i chwilowość
inwestycji. Lokowanie kapitału handlowego w ziemi. Zachwianie
się koniunktury handlowej dla tranzytu i eksportu śląskiego w miarę
rozwijania się oceanicznych dróg handlowych. Zmniejszenie się
zysków miejscowego patrycjatu kupieckiego, zwiększająca się pe
netracja kupców obcych.

Zróżnicowanie społeczne, stosunki narodowościowe i walka kla
sowa w miastach. W arstwy ludności miejskiej i antagonizmy kla
sowe. Patrycjat, jego skład, kupiectwo i ,,złote“ cechy. Opanowanie
władzy w mieście przez patrycjat. Skład i polityka rad miejskich.
Finanse, wielkich miast i ich budżety. Użytkowanie finansowych
środków miejskich. Zakup wsi, pożyczki i kredyty dla władców
i książąt. Znaczenie polityczne wielkich miast reprezentowanych
przez patrycjat. Ich udział w stanach śląskich. W ykonywanie wła
dzy politycznej w poszczególnych okręgach. W rocław jako starosta
księstwa wrocławskiego. Związki miast. W ygasanie postępowej
roli patrycjatu widocznej w poprzednim okresie. Jego uwsteczniają
ca się, zwłaszcza od wojen husyckich, postawa społeczna. Jego
ścisła solidarność z reakcją feudalną. Poparcie Luksemburgów
i Habsburgów dla patrycjatu miejskiego. Handlowy patrycjat śląski
jako warstwa pozbawiony tendencji do przerastania w burżuazję.
Rzemieślnicze pospólstwo, solidarność z nim drobnych kramarzy
i ogół mieszczaństwa mniejszych miast. Antagonizm w stosunku do
patrycjatu wielkich ośrodków. W alka o prawo sprzedaży wyrobów.
W alka z fiskalizmem, spekulacjami monetarnymi i nadużyciami
patrycjuszowskiej rady. W alka o demokratyzację rad miejskich.
Nietrwałość jej powodzeń. Pewne osiągnięcia w miarę słabnięcia
podstaw znaczenia ekonomicznego patrycjatu pod koniec okresu.
Wykluczenie z rady posiadaczy ziemskich. W alka szlachty z mia
stami skierowana głównie przeciw interesom pospólstwa. Pospól
stwo miast śląskich warstwą postępową wyrastającą z mas ludowych
i noszącą w sobie możliwości przerastania w burżuazję w następ
nym okresie.
Biedota miejska. Jej skład. Najemni robotnicy fizyczni, częścio
wo (w okresie późniejszym i w niektórych cechach) czeladnicy ce
chowi, zrujnowani majstrowie, robotnicy pracujący u partaczy. Służ
ba domowa. Żebracy i włóczędzy. Kwestia kobieca w dużych mia
stach śląskich. Liczebność biedoty we Wrocławiu i Świdnicy, jej sta
ły dopływ ze wsi. W alka miast z odpływem biedoty miejskiej na se
zonowe roboty rolne. Antagonizm biedoty tak w stosunku do pospól
stwa, jak patrycjatu. Jej żywe kontakty z ruchami chłopskimi i soli
darność ze wsią. Brak trwałego proletariackiego charakteru biedoty.
Płynąca stąd chwiejna postawa i łatwość pozyskania biędoty przez
różne walczące strony — mimo to biedota miast śląskich XV —
—XVI w. poprzednikiem proletariatu.

Kler w miastach. Jego olbrzymia liczebność. Fiskalizm kościelny
i jego dokuczliwość. Służebna rola kleru wobec bazy feudalnej.
.Jego akcja propagandowa. W ahania patrycjatu w stosunku do kleru.
Przechodzenie od antagonizmu gospodarczego (schyłek XIV w.) do
współpracy w miarę zaostrzania się walk klasowych. Antagonizm
między klerem a pospólstwem i biedotą. Położenie gospodarcze naj
niższej hierarchii kościelnej w miastach i jej radykalizm.
Przewaga elementów niemieckich wśród patrycjatu. Jego w pew
nym stopniu kosmopolityczny charakter na przełomie XV/XVI w.
(Węgrzy, Włosi, Czesi, Niemcy). Patrycjuszowskie elementy pol
skie. Polskie i niemieckie elementy wśród pospólstwa. Napływowy
element -czeski w obrębie pospólstwa i jego rola. Przewaga elemen
tu polskiego w miastach mniejszych. Polski w dużej mierze charak
ter biedoty w związku z ustawicznym napływem ludności wiejskiej
do miast. Skład narodowościowy kleru w miastach śląskich pod ko
niec XV w. W alka wyższej hierarchii kościelnej przeciw napływowi
kleru z Polski mimo związków Śląska z archidiecezją gnieźnieńską.
Trudności w badaniu stosunków narodowościowych w mieście. Nie
bezpieczeństwo wyciągania wniosków z języka niemieckiego
oficjalnych źródeł miejskich w wielkich miastach. Polskie księgi
miejskie mniejszych miast. Rola źródeł kościelnych dla poznania pol
skości miast śląskich wobec konieczności liczenia się Kościoła z ję
zykiem mas ludowych.
Mimo pewnej zbieżności podziału klasowego i narodowościowe
go niesłuszność jego identyfikacji. Z drugiej strony wspomniana
zbieżność elementem zaostrzającym walki klasowe w miastach.
Nasilanie się powstań w drugiej połowie XIV w. Wypadki z lat
dziewięćdziesiątych i ich związki z wypadkami w Krakowie. Okres
husycki. Wielkie powstanie wrocławskie z r. 1418. Postawa ludności
innych miast. Gliwice i Niemcza jako centra ruchu husyckiego.
Postawa patrycjatu wrocławskiego i świdnickiego. Ruchy miejskie
w latach 1438—1439. Ich związki z powstaniem krakowskim w r. 1438.
Fala powstań w miastach śląskich w latach 1453—1457. Nasilanie
się powstań pod koniec XV w. W zrastająca rola ruchów biedoty
miejskiej. Sytuacja w ośrodkach górniczych. Współdziałanie górni
ków, biedoty miejskiej i chłopstwa. Ruchy ludowe w początkach
XVI w. Cz^sy wojny chłopskiej w Niemczech. Echa komuny monasterskiej 1534 i powstania praskiego 1547. Solidarność polskich i nie
mieckich mas ludowych w ich walce o wyzwolenie społeczne. Ros

nąca świadomość polskiej przynależności narodowej wśród szero
kich kół miejskich.
R o z d z i a ł VI. K s i ę s t w a p i a s t o w s k i e n a
do w y b u c h u w o j e n h u s y c k i c h .

Śląsku

Sytuacja prawna Piastów śląskich po ich zhołdowaniu przez
Luksemburgów. Zmiany terytorialne. Ziemie wcielone do korony
czeskiej. Sytuacja księstwa świdnickiego po r. 1348. Okres jego nie
zawisłości. Traktowanie Śląska przez oficjalne źródła czeskie jako
części Polski. Znaczenie przywileju z r. 1355. Utrzymywanie się na
dal pewnej udzielności książąt piastowskich mimo rozciągnięcia na
Śląsk praw korony czeskiej. Związki książąt z lat 1387, 1389, 1397.
Stosunki tego ostatniego związku z Polską. Penetracja Branden
burgii na Śląsk. Zastaw Ząbkowic 1378—1411.
Wzrost walki klasowej na wsi i w mieście. Jej ostrze zwrócone
przeciw feudałom duchownym. Wzmaganie się dążeń narodowo
ściowych i antagonizmów wewnątrz klasy feudałów. Ruch szla
checki na Śląsku. Związek rycerstwa i miast z r. 1402. Analogie
z innymi ziemiami polskimi. Plany odzyskania Śląska przez Polskę
z r. 1404 udaremnione przez postawę możnowładztwa. Rycerstwo
śląskie w szeregach polskich pod Grunwaldem. Prokrzyżackie sta
nowisko większości książąt śląskich. Wzmaganie się haseł narodo
wościowych wśród drobnego rycerstwa i polskiego mieszczaństwa
śląskiego po r. 1410. Polityczne znaczenie wpływów ideologii husyckiej. Zwiększony udział rycerstwa, a nawet części książąt,
w walkach Polski z Zakonem w latach 1414—1418. Polityczne zna
czenie powstania wrocławskiego z r. 1418.
R o z d z i a ł VII. M o ż l i w o ś c i
powrotu
Śląska
do
więzi p a ń s t w o w e j z i nnymi z i emi ami p o l s k i 
mi a w a l k a e l e m e n t ó w p o s t ę p o w y c h
i reak
cyjnych.
1.
Śląsk w czasach walk husyckich przeciw panowaniu Luksem
burgów i Habsburgów. Znaczenie walki mas ludowych z uciskiem
społecznym i narodowościowym dla położenia politycznego Śląska
w okresie wojen husyckich. Obawy Luksemburgów o Śląsk. Sejm
Rzeszy z r. 1420 we Wrocławiu. Uformowanie się na Śląsku dwu
obozów: husyckiego i reakcji feudalnej na czele z Piastem, bisku
pem wrocławskim Konradem, szukającej oparcia w papiestwie
i Luksemburgach. Stanowisko innych Piastów. Antyhusyckie sta

nowisko patrycjatu wielkich miast. Związek stanów śląskich (ksią
żąt, rycerstwa i szlachty) przeciw husytom z r. 1427. Z drugiej strony
przejście mas drobnego rycerstwa, mieszczaństwa mniejszych
miast i niektórych Piastów z Bolkiem, ks. opolskim na czele, na
stronę husycką. Oddziały taboryckie na Śląsku i powstanie husyckie z lat 1428—1434. Udział w walkach obok polskich mas ludo
wych, polskiego mieszczaństwa i rycerstwa także Czechów i Niem
ców oraz husyckiej szlachty z Rusi. Śmierć księcia ziębickiego
w walkach z husytami i wcielenie Ziębic do ziem pozostających pod
bezpośrednią władzą Luksemburgów. Postawa husyckiej szlachty
innych ziem polskich wobec Śląska: czynny udział w walkach,
plany przyłączenia do Korony widoczne w akcji militarnej powstań
ców. Proluksemburska polityka możnowładztwa polskiego i wyższej
hierarchii kościelnej z Oleśnickim na czele — wybielanie jej przez
Długosza. Udział Śląska w polsko-czeskiej wyprawie na Zakon
w r. 1433. Przechodzenie coraz większej liczby feudałów śląskich na
stronę luksemburską z obawy przed masami ludowymi. Wpływ
bitwy pod Lipanami na ostateczną likwidację powstania śląskiego.
Wpływ węgierskiego powstania husyckiego z r. 1437 na Śląsk. Zna
czenie dla Śląska wypadków po śmierci Albrechta II. Układ między
Polską a husytami czeskimi z r. 1438 o „zmuszenie książąt śląskich
do powrotu pod zwierzchnictwo korony polskiej". Wojska polskie
na Śląsku w r. 1438. Powściągliwe stanowisko Piastów śląskich.
Znaczenie powstania husyckiego w Polsce w r. 1439 dla sprawy
Śląska. Bitwa pod Grotnikami przekreśla w zasadzie możliwość po
wrotu Śląska do Polski na owym etapie. Znaczenie dla Śląska opo
zycji husyiów śląskich przeciw Habsburgom i walki Władysława III
z Habsburgami. Zhołdowanie Oświęcimia i Zatora przez Koronę
(1441). Zakup księstwa siewierskiego przez Oleśnickiego (jako
pierwszy krok do planowanej przemiany biskupstwa krakowskiego
w księstwo biskupie). Ujemne znaczenie klęski warneńskiej dla
losów Śląska.
2.
Śląsk w latach walki feudalnej monarchii stanowej w Cze
chach z reakcją papiesko-habsburską. Stosunek feudałów i miast
śląskich do walk wewnętrznych w Czechach i Jerzego z Podiebradu.
Nieprzejednanie wrogie stanowisko patrycjatu wielkich miast, hie
rarchii kościelnej i części wielkich feudałów. Przechylenie się czę
ści książąt i średniego mieszczaństwa oraz rycerstwa na stronę ogra
niczonego społecznie antyhabsburskiego programu Jerzego z Po
diebradu. Wybuch wojny trzynastoletniej a Śląsk. Wzmożenie się

fali powstań miejskich. Ponowny, ostateczny hołd lenny książąt
Oświęcimia i Zatora wobec królestwa polskiego (1454—1456). Poli
tyka kurii wobec Jerzego z Podiebradu. Stanowisko i rola w niej
patrycjatu Wrocławia. Zjazd i przymierze głogowskie z r. 1462.
Maciej Korwin jako papieski kontrkandydat Jerzego. W alka orężna
na Śląsku z lat 1466—1471. Łączenie się z nią wystąpień pospólstwa
przeciw patrycjatowi po miastach. Obawa ruchów chłopskich. Walki
z lat 1471—1479. Oblężenie W rocławia przez wojska polskie w imię
praw Jagiellonów do korony czeskiej. Układ w Ołomuńcu. Przej
ście Śląska, Moraw i Łużyc w ręce Macieja Korwina. Reakcyjny
społecznie charakter rządów Korwina na Śląsku. Dążenie do wzmoc
nienia władzy monarszej w interesie wysokiej hierarchii feudalnej
a w walce z ruchem ludowym. Urząd nadstarosty. Podział Śląska na
Dolny i Górny. Utrwalenie się reprezentacji stanowej. Jej klasowe
oblicze (książęta, rycerstwo, patrycjat miejski, hierarchia kościelna).
W cielenie Żagania do korony czeskiej (1488). W pływ wzmagania
się reakcji politycznej i kościelnej na ponowne nasilanie się fali
ruchów ludowych. Względnie postępowe warstwy feudałów polskich
wobec zagadnienia Śląska w drugiej połowie XV w. Opinia Długo
sza. Związki rodziny Ostrorogów ze Śląskiem. Lęk przed masami
ludowymi hamulcem w polityce śląskiej Polski. Rola polskiej hie
rarchii kościelnej jako narzędzia polityki kurii wobec zaboru Śląska
przez Macieja Korwina.
Śląsk w czasach rządów Jagiellonów w Czechach (1490—1526).
Objęcie rządów przez Jagiellonów w Czechach i jego znaczenie dla
Śląska. Dynastyczny charakter polityki Jagiellonów, brak prób po
wiązania Śląska z państwem polskim. Ugoda koszycka 1491. Rządy
Jana Olbrachta w Głogowskiem. Wykup księstwa Zatorskiego 1494.
Rządy Zygmunta Starego w Głogowie i jego namiestnikostwo na
Śląsku. Próby ukrócenia panującej anarchii. Tendencja do upodab
niania stosunków wewnętrznych Śląska do stosunków polskich.
Pogorszenie się prawnego położenia chłopów. Wzrost znaczenia
szlachty. Jej walka z miastami, silniejsza niż w innych ziemiach
polskich. Silniejsze niż w innych ziemiach polskich stanowisko
miast. Zatwierdzenie przywilejów krajowych przez króla W ładysła
wa Jagiellończyka w r. 1498. Reakcyjna polityka biskupa Jana
Rotha. Sprawa księcia opolskiego Mikołaja II. Układ Kolovrata
z r. 1504. Zatargi między książętami i Wrocławiem a kapitułą. Soli
darność Jagiellonów i feudałów niemieckich w obliczu ruchów lu
dowych. Układ wiedeński z r. 1515. Powstawanie państw stanowych

i penetracja obcych feudałów na Śląsk. Śląskie zainteresowania
Hohenzollernów. Klasy panujące wobec początków reformacji. Zna
czenie dla Śląska przejścia korony czeskiej w ręce Habsburgów.
R o z d z i a ł VIII. C z a s y w z m a g a j ą c y c h
się wa l k
k l a s o w y c h i u t r w a l a n i a się r e a k c y j n y c h rzą
d ó w H a b s b u r g ó w n a Ś l ą s k u (1526—1576).
Sytuacja wewnętrzna Śląska w czasie wojny chłopskiej i po
wstania monasterskiego w Niemczech. Fala powstań chłopskich,
biedoty miejskiej i górników. Wpływ wzniesienia się fali czynnego
oporu na postawę feudałów śląskich.
Plany Bony rewindykacji Śląska.
Rozwój wewnętrzny księstw piastowskich na Śląsku. Wygaśnię
cie linii opolskiej. Wzrost znaczenia linii brzesko-legnickiej i jej
polityka. Próby usadowienia się Hohenzollernów w księstwie opol
skim, raciborskim, karniowskim i legnickim.
Dalszy rozwój reformacji. Śląski obóz luterański a wojna szmalkaldzka. Reakcyjny i kontrreformacyjny charakter rządów Habsbur
gów na Śląsku. Współdziałanie z nimi nawet luterańskich Piastów
śląskich w zwalczaniu ruchów ludowych. Centralizacyjna polityka
habsburska (nowy system podatkowy, celny, stworzenie kamery
śląskiej). Wojny tureckie a Śląsk. Szlachta innych ziem polskich
wobec Śląska. Wpływ na jej postawę rosnącego zainteresowania się
ziemiami wschodnimi i silnej pozycji gospodarczo-politycznej miast
śląskich oraz nasilenia walki klasowej na Śląsku.
R o z d z i a ł TX.

Kultura

na

Śląsku.

1. Kultura materialna i obyczajowa. Zabudowa i wygląd wsi.
Chata i obejście. Sprzęty domowe. Ubiory codzienne i świąteczne.
Pożywienie. Życie codzienne. Obyczaje. Kultura materialna feuda
łów. Dwory i zamki, stopa życiowa, obyczaje.
Kultura materialna i życie codzienne miasta. Zabudowa i wygląd
miast śląskich w świetle danych opisów geograficzno-historycznych
i innych źródeł. Domy patrycjuszowskie, domy rzemieślnicze. Przed
mieścia — gniazdami biedoty i uboższych cechów. Budynki publicz
ne i życie w nich. Ratusze, sukiennice, kramy, stragany; kościoły,
szpitale, bursy; łaźnie, zajazdy i karczmy. Ubiory mieszczan. Poży
wienie. Zbytek patrycjatu. Stopa życiowa rzemieślnika. Wiado
mości o życiu biedoty. Obrazy nędzy. Życie obyczajowe ludności
miejskiej.

2.
Prądy ideologiczne, herezje, reformacja. Kontynuacja studiów
prawa rzymskiego w drugiej połowie XIV w. Związek tych studiów
z zainteresowaniami mieszczaństwa śląskiego. Początki zaintereso
wania literaturą antyczną i włoską. Śląsk a uniwersytet praski.
Śląscy przedstawiciele antykurialnego, reformistycznego kierunku
w Kościele (m. in. Bitterfeld, Elgot). Narastające związki z uniwersy
tetem krakowskim, jego siła atrakcyjna dla Śląska. Stopniowe nasi
lanie się nurtów „heretyckich". Przyjmowanie się haseł narodowo
ściowych i sekularyzacyjnych prawicy husyckiej wśród szlachty
i mieszczaństwa. Dwór Bolka V opolskiego jako ośrodek ideologii
kalikstyńskiej. Istnienie radykalnej herezji ludowej już w połowie
XIV w. i jej nasilanie się. Inkwizycja. Taboryci śląscy. Kontrakcja
dominikańska. Nasilanie się reakcyjnej propagandy kościelnej po
upadku powstania husyckiego. Kapistran. Rozpowszechnianie i tłu
maczenie historii Czech Eneasza Sylwiusza i jej rola.
Wzrost krytyki Kościoła i nasilanie się nastrojów antypapieskich
na Śląsku pod koniec XV w. Dalsze trwanie husytyzmu w wielu
okolicach. Bracia czescy.
Wybuch reformacji luterańskiej. Jej dwa skrzydła: prawe, skraj
nie reakcyjne, społecznie reprezentujące ideologię najbogatszego
patrycjatu i świeckich feudałów oraz lewe, znajdujące główne opar
cie w kołach rzemieślniczych, w początkowym okresie oscylujące
często ku związkom z herezją ludową. Duży procent pastorów pol
skich na lewym skrzydle reformacji luterańskiej. Utopiści nieluteranie: Schwenkfeld, jego radykalizm dogmatyczny i ostrożność
społeczna. Stopniowa ewolucja braci czeskich od ideologii czynnej
walki z ustrojem feudalnym ku utopijnej ideologii Chelczyckiego.
Arianie i ich dwa skrzydła. Przewaga Polaków wśród braci czeskich
i arian śląskich. Ich związki z Polską. Anabaptyści — lewe, istotnie
ludowe skrzydło radykalnego społecznie odłamu reformacji. Ich
ideologia walki czynnej. Związki z powstańczymi ruchami chłop
skimi i ich kierownicza rola w tych ruchach. Związki z chłopstwem
innych ziem: Polski, Moraw, Czech i Niemiec.
Reformacja a dążenia narodowościowe. Szowinizm niemiecki
prawego odłamu reformacji luterańskiej. Nietrwałe sympatie książąt
piastowskich ku lewemu skrzydłu. Bliskie związki działaczy nie
mieckich lewego odłamu reformacji luterańskiej z różnowiercami
polskimi. Internacjonalizm i ścisła współpraca mas ludowych w ich
wspólnej walce widoczna wśród anabaptystów.

Początki kontrreformacji. Energiczna walka z lewym skrzydłem.
Edykty cesarskie i prześladowania anabaptystów. Nasilanie się
kontrreformacji po powstaniu praskim z r. 1547. Jezuici. Antypolskie
ostrze kontrreformacji na tym etapie.
Rozwój humanizmu na Śląsku. Nasilanie się związków z Uniwer
sytetem Jagiellońskim. Żywy ruch umysłowy. Dwojaka funkcja na
wrotu ku starożytności klasycznej i dwa nurty ideologiczne w hu
manizmie śląskim: postępowy, związany z lewym skrzydłem luteranizmu i wraz z nim oscylujący niekiedy ku utopijnym kierunkom
herezji plebejskiej, i prawy stojący na usługach reakcji katolickiej
czy luterańskiej. Osłabianie związków Śląska z uniwersytetem kra
kowskim równoległe do zwyciężania na nim reakcyjnej, kontrreformacyjnej ideologii.
3. Szkolnictwo i oświata. Szkolnictwo w XIV i XV w. Jego ko
ścielny charakter. Szkoły: katedralna, kolegiackie i parafialne, zwła
szcza miejskie. Ich stosunkowo 'wysoki poziom. Nauczyciele „here
tyccy" w szkołach. Przełom reformacyjny w szkolnictwie. Plany
uniwersytetów (Wrocław, Legnica). Przerastanie szkół miejskich
w humanistyczne gimnazja. Nurt postępowy w nauczaniu. W prowa
dzenie do programu starożytności klasycznej; greczyzna. Rola nauk
przyrodniczych. Język polski w szkole śląskiej. Kontrreformacja
i jej wpływ na szkolnictwo. Szkoły biskupie. Początki szkolnictwa
jezuickiego. Uwstecznianie się programu nauczania, reakcyjna inter
pretacja starożytności klasycznej.
Znaczenie husytyzmu dla oświaty ludowej. Początki „pokątnego" nauczania. Żywy rozwój szkolnictwa parafialnego w 'okresie
reformacji i kontrreformacji. Jego początkowo dość wysoki poziom
wypływający z dbałości obu obozów o szkołę jako o narzędzie wal
ki ideologicznej.
4. Rozwój nauki na Śląsku w dobie Odrodzenia. Związek roz
woju nauki z wyzwalaniem się myśli ludzkiej z pęt kościelnych
i z antyfeudalną walką. Mieszczańskie, często plebejskie, pochodze
nie jej przedstawicieli.
Rozwój przyrodoznawstwa i medycyny. Matematyka i astro
nomia; myśl kopernikowska na Śląsku. Wpływ radykalizmu dogma
tycznego herezji ludowej na śmiałość myśli przyrodniczej.
Geografia i wiadomości o odkryciach. Kartografia, opisy geogra
ficzne i historyczne. Historiografia śląska XIV—XVI w., polska
i niemiecka. Jej postawa ideologiczna. Świadomość narodowa
w historiografii. Niemieckie świadectwa polskości Śląska, z drugiej

strony poglądy szowinistów stojących na reakcyjnych ideologicz
nie pozycjach. Historiografia w obrębie państwa polskiego a Śląsk.
Polemiki o autochtonizm Słowian.
5. Książka i piśmiennictwo na Śląsku XIV—XVI w.; muzyka.
Biblioteki śląskie XIV—XVI w. przed początkiem druku: kapitul
na, kolegiackie, klasztorne. Książki rękopiśmienne i polskość
Śląska w ich świetle. Częstość zabytków języka polskiego, glos
i utworów autorów polskich. Początki drukarstwa. Drukarze śląscy.
Hieronim W ietor jako wyraziciel ideologii i znaczenia polskiego dru
karstwa doby Odrodzenia. Druki polskie na Śląsku. Polskie, krakow
skie wydania humanistów śląskich. Penetracja na Śląsk książki
z Rzplitej. Śląskie biblioteki renesansowe.
Zagadnienie śląskiego pochodzenia niektórych zabytków reiigijnego i świeckiego piśmiennictwa polskiego. Śląscy poeci-humaniści Polacy. Zaczątki literatury plebejskiej. Ślady pieśni waganckiej i ludowej. Jej pochodzenie.
Humanistyczna literatura niemiecka i jej związki z kulturą pol
ską. Zaczątki teatru. Zeświecczenie widowisk kościelnych. Szkolny
teatr humanistyczny.
Śpiew i muzyka w życiu codziennym Śląska. Muzyka kościelna.
Grajkowie i kapele na dworach książęcych i przy patrycjuszowskich ucztach. Śpiew w życiu zborów protestanckich. W pływ śpiewu
husyckiego. Zagadnienie dawności niektórych śląskich melodii
ludowych.
6. Sztuki plastyczne. Architektura. Gotyckie budownictwo
Śląska. Budownictwo świeckie: ratusze, obwarowania miejskie,
domy mieszczańskie, zamki rycerskie. Kościoły i klasztory. W pły
wy Krakowa na Śląsk a W rocławia na Poznań. Wędrówki rzemieśl
ników. Rozkwit architektury renesansowej. Przewaga architektury
świeckiej: ratusze i domy mieszczańskie, pałace książęce. Budow
nictwo drewniane. Kościoły wiejskie. Potrzeba badań retrospektyw
nych wychodzących od budownictwa następnego okresu. Wspólne
z innymi ziemiami polskimi elementy budownictwa ludowego. Prze
nikanie elementów artystycznych architektury ludowej do budow
nictwa klas panujących. Rola rodzimego polskiego rzemieślnika
i śląskiego robotnika murarskiego w architekturze gotyku i rene
sansu.
Rzeźba i malarstwo. Realizm sztuki ludowej. W dzieranie się ele
mentów realizmu ludowego w sztukę kościelną. Związki rzeźby

śląskiej z Polską: wpływ warsztatu Wita Stwosza. Śląscy uczniowie
w pracowniach mistrzów malarskich Krakowa.
Śląski przemysł artystyczny. Zagadnienie elementów rodzimej
sztuki ludowej w zdobnictwie. Ogólna ocena roli mas ludowych
w rozwoju sztuk plastycznych na Śląsku w dobie Odrodzenia.
Mecenat kulturalny na Śląsku. Charakter mecenatu. W warun
kach śląskich rola względnie postępowa mecenatu książąt piastow
skich. Wkład poszczególnych linii książąt śląskich. Mecenat w za
kresie: piśmiennictwa, bibliotek, nauki, malarstwa, rzeźby i archi
tektury.
7. Więź śląskiej kultury, zwłaszcza ludowej i mieszczańskiej
z kulturą pozostałych ziem polskich.
Rozdział

X.

Ogólna charakterystyka
Ś l ą s k a w XIV—XVI w.

rozwoju

Okres od połowy XIV do schyłku XVI w. okresem żywego rozwo
ju sił wytwórczych Śląska w ramach formacji feudalnej, rozwoju ren
ty pieniężnej, gospodarki towarowej i miast. Rozwój ten jest oparty
w pierwszym rzędzie o siły miejscowe, o twórczy wkład, w dużej
części polskich, mas ludowych Śląska. Śląsk pozostaje też nadal
dzięki tej pracy przodującą częścią ziem polskich, w sposób natu
ralny powiązaną gospodarczo z ich rozwojem.
Silniejszy niż na innych terenach rozwój gospodarczy powoduje
wyraźniejszy niż na innych terenach polskich początek kryzysu
feudalizmu i większe niż na innych ziemiach polskich natężenie
walki klasowej. Natężenie to promieniuje niekiedy na Małopolskę
i Wielkopolskę, a jest potęgowane, co uwidacznia się zwłaszcza
w czasie wojen husyckich i częściowo w wojnie chłopskiej i ruchach
anabaptyjskich, dołączeniem na Śląsku do ucisku klasowego ucisku
narodowościowego. Regres na Śląsku jest zarówno w stosunkach
wiejskich, jak w stosunkach miejskich późniejszy i słabszy niż
w innych ziemiach Polski. Silnie negatywny wpływ w kierunku
tego regresu wywiera polityka handlowa szlachty polskiej, pozba
wiająca z jednej strony miasta śląskie polskiego zboża na korzyść
zyskowniejszego eksportu morskiego, jak również kurczenie się
polskich rynków zbytu dla śląskiego rzemiosła w miarę zwężania
się kontaktu z rynkiem miejskim ogółu chłopów polskich. Z drugiej
strony granica polityczna wyłączająca z królestwa polskiego część
ziem polskich o najsilniejszym rozwoju gospodarki towarowej

i miast ułatwiła zwycięstwo elementów regresywnych w gospodarce
i ustroju reszty Polski. ■
Mimo granicy politycznej Śląsk pozostaje w omawianym okre
sie ważnym obszarem rozwoju polskiej kultury plebejskiej, a mie
szczaństwo śląskie daje duży wkład pozytywny w kulturę ogólno
polską. Ten bujny rozwój da się zauważyć jeszcze w okresie następ
nym, a więc na etapie pewnego cofania się elementów postępowych
w kulturze polskiej na terenie Rzeczypospolitej.
ŚLĄSK W OKRESIE GOSPODARKI FOLWARCZNO-PAI^SZCZYŻNIANEJ I KONTR
REFORMACJI (Od schyłku XVI do połowy XVIII w.)

R o z d z i a ł I.

Literatura

i źródła.

1. Zaniedbanie i zafałszowanie okresu przez historiografię burżuazyjną. Celowe wyolbrzymianie upadku gospodarczego Śląska
w ramach monarchii Habsburgów dla przeciwstawienia rozwojowi,
który rzekomo miał nastąpić po opanowaniu Śląska przez Prusy
(Griinhagen, Fechner, Ziekursch). Zrzucanie wyłącznej odpowie
dzialności za upadek gospodarczy i kulturalny na kontrreformację,
Habsburgów, wojnę trzydziestoletnią. Rasistowskie wiązanie wszel
kich przejawów postępu gospodarczego z działalnością ludności
niemieckiej, a upadku i zahamowania w rozwoju ekonomicznym
z ludnością polską (Aubin). Ograniczenie zainteresowań polskiej
historiografii burżuazyjnej do zagadnień związków politycznych
i kulturalnych, ujmowanych personalistycznie (Dzięgiel, Barycz,
Ogrodziński, Chmaj, Piwarski). Badania czeskich historyków burżuazyjnych. Nowe badania czeskie.
2. Powojenne badania historyczne. Pierwsze polskie prace hi
storyczne powojenne w kręgu zainteresowań i metod dawnej
historiografii. Próby nowego naświetlenia zagadnień ekonomicznodemograficznych (Dziewulski) oraz kulturalnych i narodowościo
wych (Czapliński, Rombowski, Morelowski). Przełomowe znaczenie
konferencji poświęconej dziejom Śląska dla nowego ujęcia okresu
i rozpoczęcia szerszych badań. Znaczenie prac radzieckich (Kan)
dla oceny okresu. Nowe badania historyków czeskich oraz nie
mieckich. Znaczenie prac klasyków marksizmu-leninizmu dla wła
ściwego ujęcia okresu gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej na
Śląsku.
3. Stan źródeł. Szczupły stan źródeł do badań nad tym okresem
spowodowany poprzednim zaniedbaniem wydawnictw i zniszczenia

mi wojennymi. Poważne braki w zakresie wydawnictw źródłowych,
szczególnie dotyczących stosunków społeczno-gospodarczych. Waż
niejsze wydawnictwa źródłowe. Starodruki. Ich najpoważniejsze
zbiory (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Zakła
du im. Ossolińskich i inne). Zasoby archiwów śląskich: Archiwum
Państwowego we Wrocławiu, w Opolu, Zielonej Górze, Stalinogrodzie, ze szczególnym uwzględnieniem znajdujących się w nich
zespołów podworskich; archiwa kościelne (Diecezjalne we W rocła
wiu). Ważniejsze zbiory rękopisów. Materiały znajdujące się w in
nych archiwach polskich. Zasoby archiwów czeskich, austriackich
i niemieckich odnoszące się do dziejów Śląska w tym okresie.
R o z d z i a ł II. O g ó l n a
charakterystyka
okresu
ze
szczególnym
uwzględnieniem
stosunków
w Polsce i krajach sąsiednich.
W stosunkach ogólnoeuropejskich jest to okres pierwszych re
wolucji burżuazyjnych, rozwoju przemysłu manufakturowego, za
czątków „nowego rolnictwa" oraz narastania myśli racjonalistycz
nej. W Polsce, Czechach i w Niemczech zwycięstwo sił wstecznych
hamujących rozwój gospodarczy i kulturalny w wyniku nawrotu do
renty odrobkowej i rozrostu gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. Kontrreformacja bronią ideologiczną zmierzającą do utrzyma
nia pozycji feudałów. Władza w ręku wielkich feudałów dławiących
wszelkie przejawy postępu: w Polsce w formie rządów oligarchii
magnackiej, w państwie habsburskim w postaci wstecznego pseudoabsolutyzmu. Narastający kryzys gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. Przełomowa rola mas chłopskich: załamywanie się pozycji
feudałów wobec wzmożenia się ruchów chłopskich i plebejskich.
Pierwsze zmiany w przemyśle i rolnictwie. Coraz silniejszy w Pol
sce rozwój sił wytwórczych od początków XVIII w. hamowany
anarchią feudalną. Początki ideologii Oświecenia. Znaczenie współ
działania postępowych elementów' w społeczeństwie polskim, cze
skim i niemieckim dla dziejów Śląska w tym okresie.
R o z d z i a ł III. S t o s u n k i d e m o g r a f i c z n e i e t n i c z n e .
Poważne zmniejszenie się liczby ludności na Śląsku w I poł.
XVII w. w związku z zahamowaniem rozwoju gospodarczego, zni
szczeniami wojennymi i klęskami elementarnymi. Wyludnienie wsi
i miast. Poczynając od drugiej połowy XVII w. powolny wzrost licz
by ludności. Niekorzystne dla polskości przesunięcia w składzie

etnicznym ludności Śląska wywołane prześladowaniem Polaków
protestantów i germanizatorską polityką feudałów niemieckich.
Zmniejszenie się liczby ludności polskiej w zachodnich i południo
wych częściach Śląska Dolnego. Migracja tej ludności na inne zie
mie polskie. Umacnianie się polszczyzny na Śląsku Górnym. Brak
zasadniczych zmian w składzie etnicznym ludności miejskiej. Lud
ność czeska.
Rozdział

IV. W i e ś w w i ę z a c h g o s p o d a r k i
w a r c z n o-p a ń s z c z y ź n i a n e j .

f o 1-

1. Ogólna charakterystyka przemian w zakresie rolnictwa. Rejo
ny rolnicze Śląska. Warunki rozwoju rolnictwa śląskiego w końcu
XVII i na początku XVIII w. Wzrost cen na produkty rolne. Słab
nięcie kontaktu wsi z miastem. Hamująca rola gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. Wpływ wojny trzydziestoletniej i klęsk ele
mentarnych na stan sił wytwórczych. Brak rąk do pracy. Zniszcze
nie inwentarza martwego. Spadek pogłowia zwierząt. Wzrost
odłogów i pustek oraz wszelkiego rodzaju nieużytków. Odbudowa
gospodarki rolnej w drugiej połowie XVII w. w kierunku dalszego
wzrostu folwarku pańszczyźnianego. W yłącznie ekstensywny cha
rakter gospodarki folwarcznej w tym okresie. Upadek gospodarki
chłopskiej. Kurczenie się areału ziemi chłopskiej. Upadek kultury
i techniki rolnej. Oznaki postępu w pierwszej połowie XVIII w.
Pierwsze próby zastosowania nowego rolnictwa.
2. Gospodarka chłopska. Chłopskie gospodarstwo rolne i jego
wyższość nad gospodarstwem folwarcznym. Gospodarka chłopska
tematem pierwszej śląskiej książki rolniczej (Grossera). Charakte
rystyka gospodarstwa chłopskiego: uprawa roli i roślin; systemy
uprawy; narzędzia rolnicze; technika uprawy; nawożenie;, wysiew
i sadzenie nasion; zboża ozime (pszenica, żyto, jęczmień); zboża jare
(owies, soczewica, jęczmień, pszenica, żyto, proso, ber, manna,
hreczka); rośliny strączkowe (groch, wyka); rośliny okopowe (rzepa,
rzodkiew, kapusta); rośliny przemysłowe (len, konopie, rzepak, ma
rzanna); pielęgnowanie roślin, ich sprzęt i wysokość plonów. Ho
dowla zwierząt (bydło, konie, owce, kozy, świnie, drób). Inne działy
chłopskiego gospodarstwa (pszczelarstwo). Wpływ gospodarki fol
warczno-pańszczyźnianej na zmniejszanie się produkcji gospodar
stwa chłopskiego, przestawianie się na potrzeby własne, upadek
techniki rolnej w gospodarce chłopskiej.

3. Gospodarka folwarczna. Przyczyny zwrotu ku gospodarce
folwarczno-pańszczyźnianej i jej hipertrofii: koniunktura na płody
rolne, tania robocizna, dobra lokata kapitału w ziemi. Wydatny
wzrost areału ziemi folwarcznej drogą zaboru pustek, rugów chłop
skich, kolonizacji. Chłopska gospodarka wzorem dla szlachty. Typ
gospodarstwa folwarcznego w świetle książki rolniczej Colera
i poematu dydaktycznego Czepki. Charakterystyka gospodarstwa
folwarcznego, Produkcja roślinna: uprawa roli i kultura ziemiopło
dów; ogrodnictwo, sadownictwo, gospodarka łąkowa, gospodarka
leśna. Produkcja zwierzęca: hodowla bydła, koni, owiec, świń, dro
biu. Gospodarka stawowa, Pszczelarstwo. Produkcja przemysłowa.
Drobny przemysł dworski: browarnictwo, gorzelnictwo, młynarstwo, produkcja oleju, produkcja płótna i sukna, cegielnie, wapien
niki, torfowiska. Przemysł drzewny. Produkcja żelaza i narzędzi rol
niczych. Inne działy przemysłów rolniczych. Zagadnienie prób
intensyfikacji gospodarki folwarcznej i ich ograniczony charakter.
Upadek produkcji folwarcznej na tle ogólnego załamywania się
gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. Organizacja administracji
folwarcznej: folwarki jednowioskowe; organizacja wielkich fortun.
Przykłady z dóbr niemodlińskich, z majątków Schaffgotschów na
Podgórzu Sudeckim, z dóbr biskupstwa wrocławskiego.
4. Zmiany w uwarstwieniu ludności chłopskiej. Zasadnicze ka
tegorie ludności chłopskiej. Sołtysi. Wolni chłopi. Kmiecie. Zagrod
nicy. Chałupnicy. Komornicy. Rzemieślnicy wiejscy. Luźni. Podziały
w ramach tych kategorii i ich terytorialne rozmieszczenie. Stan
uwarstwienia na przełomie XVI i XVII w.; po wojnie trzydziestolet
niej; w początkach XVIII w. Ogólne tendencje rozwojowe: powięk
szanie się liczby chałupników i komorników.
5. Ciężary ludności chłopskiej i jej skrępowanie osobiste. Róż
norodność ciężarów chłopskich; jej przyczyny. Świadczenia na rzecz
pana: kmieci (renta pieniężna, renta w naturze, renta odrobkowa —
wymierna i niewymierna, sprzężajna i piesza, powinności nadzwy
czajne — powaby, tłoki, szarwarki itd.); zagrodników, chałupników,
komorników (renta odrobkowa piesza, wymierna i niewymierna,
renta naturalna, renta pieniężna, powinności nadzwyczajne; najem
przymusowy). Wzrost świadczeń na rzecz pana. Świadczenia na
rzecz państwa — ich stałe powiększanie i bezwzględna egzekucja.
Dziesięcina i inne ciężary na rzecz Kościoła obejmujące również
ludność protestancką. Zmiany w stosunku obciążenia kmiecia do
obciążeń innych warstw. Ciężary związane z monopolami dwór-

skimi, szczególnie propinacyjnym. Zacieśnianie więzów poddaństwa
osobistego. Od r. 1562 każdy poddany zobowiązany do dopełnienia
pańszczyzny na żądanie pana. Ogólnośląska kodyfikacja prawa poddańczego z r. 1652. Ograniczanie wolności osobistej ludności luźnej.
Skrępowanie czeladzi folwarcznej. Ustawa w jej sprawie i taryfa
wynagrodzeń z 1676 r. Różnice w prawach chłopskich do ziemi
między Górnym a Dolnym Śląskiem. Pogarszanie się praw chłop
skich do ziemi. Sprzedaż chłopów z ziemią i bez ziemi. Sądownictwo
poddanych — różnice i podobieństwa ze stosunkami w Rzpltej.
Sądownictwo pańskie. Prawo wnoszenia skarg na panów do urzędów
obwodowych i iluzoryczność tego prawa. Ustanowienia przy tych
urzędach adwokatów dla spraw chłopskich. Możliwość składania
skarg do dworu cesarskiego. Obawa przed ruchami chłopskimi i in
teresy fiskalno-populacyjne przyczyną prób ingerencji państwa
w stosunki między panem a poddanym. Dążenie do rozszerzenia
pierwszego austriackiego patentu pańszczyźnianego z 1680 r. na
Śląsk. Inne próby państwa austriackiego w tym kierunku po 1740 r.
na Śląsku Cieszyńskim. Ustawy pruskie dotyczące zwalniania z pod
daństwa (1748 r.) i rugowania kmieci (1749 r.) — ich ograniczone
znaczenie praktyczne.
6. Przewarstwienia wśród feudałów. Dominująca rola możno
władztwa świeckiego i duchownego na Śląsku. Jego obce przeważ
nie pochodzenie. Wywłaszczanie szlachty śląskiej j nadawanie dóbr
na Śląsku feudałom austriackim i niemieckim. Udział szlachty
z Rzpltej w posiadaniu ziemi na Śląsku. Drugorzędna rola szlachty
śląskiej. Jej całkowite uzależnienie od możnowładztwa. Miasta jako
posiadacze dóbr ziemskich.
7. Walka chłopów śląskich z uciskiem feudalnym. Przejawy
walki klasowej i jej rozmiary. Opór indywidualny i zbiorowy. Sup
liki i procesowanie się z panami. Zbiorowa odmowa wypełnienia
powinności. Zbiegostwo. Zbrojne wystąpienia chłopskie. Znaczenie
ucisku narodowościowego ze strony niemieckich feudałów dla za
ostrzenia walki klasowej. Wspólna walka polskich, niemieckich
i czeskich chłopów. Ważniejsze etapy w rozwoju walki klasowej.
Ruchy chłopskie związane z radykalną ideologią anabaptystów na
przełomie XVI i XVII wieku: powstanie na Podgórzu Sudeckim,
powstanie w Gaworzycach i inne. Walki w okresie wojny trzy
dziestoletniej — związek chłopski w Kłodzkiem, liczne ruchy na
Śląsku Dolnym. Ruchy chłopskie w okresie powstania chłopskiego
w Czechach w 1680 r., powstanie w Kłodzkiem i w księstwie jaw or

sko-świdnickim. W ystąpienia chłopskie w pierwszej połowie
XVIII w. — powstanie w Niemodlińskiem. Żywiołowy charakter
powstań chłopskich. Ich zasadnicze znaczenie dla rozwoju Śląska.
R o z d z i a ł V. Z a h a m o w a n i e

rozwoju

mi a s t .

1. Zastój w zakresie postępu technicznego. Zwolnienie tempa
postępu technicznego na przełomie XVI i XVII w. Wzrastające za
cofanie pod względem technicznym spotęgowane zniszczeniami
wojennymi. Powolne podnoszenie się poziomu techniki od końca
XVII w. Nierównomierny rozwój rzemiosł i poszczególnych działów
przemysłu. Utrzymywanie się rozdziału poszczególnych stadiów pro
dukcji. Oparcie się o surowce miejscowe albo pochodzące głównie
z innych ziem polskich. Zastój w górnictwie.
2. Organizacja wytwórczości rzemieślniczej. Charakterystyka
grup rzemiosł: rzemiosła spożywcze, tkackie, odzieżowe, obróbki
skóry, *obróbki metalu, obróbki drzewa, budowlane i inne. Cechy
indywidualne i łączne. Powolny rozkład cechów. Kurczenie się roz
miarów produkcji i liczebności cechów wobec ograniczania się moż
liwości zbytu. Konkurencja międzycechowa. Rola cechów „pol
skich" i „niemieckich". Ograniczania przywilejów cechowych. Po
garszanie się położenia czeladników: dalszy wzrost utrudnień przy
przyjmowaniu ich do cechów. Cechy żydowskie. Rozwój rzemiosła
pozacechowego w miastach. Zajęcia przemysłowe wśród ludności
nierolniczej na wsi. Niepowodzenia miast w walce z wytwórczością
rzemieślników wiejskich.
3. Nakład i początki przemysłu manufakturowego. Od drugiej
połowy XVII w. wzrastająca rola nakładu w przemyśle tekstylnym
i skórzanym. Produkcja płóciennicza najważniejszym działem pro
dukcji przemysłowej na Śląsku opartym przeważnie o nakład. Rola
miejscowych i .obcych nakładców. Ciężkie położenie tkaczy, zwła
szcza wiejskich, podlegających podwójnemu wyzyskowi — ze stro
ny pana feudalnego i kupca-nakładcy. Szczytowy okres rozwoju
produkcji płócienniczej w pierwszej ćwierci XVIII w. Jej załamanie
się i wzrost nędzy tkaczy. Pojawienie się pierwszych manufaktur
scentralizowanych na Śląsku (Wrocław, Brzeg, Oława, Prudnik).
Udział kapitału mieszczańskiego przy ich zakładaniu. Manufaktury
państwowe. Zasadnicze rodzaje manufaktur (sukiennicze, tabaczne,
skórzane i inne). Pochodzenie robotników manufakturowych. Ich
ciężkie położenie. Przymus pracy. Rola domów pracy przymusowej.
Walka cechów z produkcją manufakturową. Organizacja wytwór

czości w zakresie przemysłu metalurgicznego, szklarskiego i papier
niczego. Zastój w rozwoju górnictwa.
4. Handel i kapitał kupiecki. Kurczenie się rynku wewnętrznego
na Śląsku od końca XVI w. w związku z rozwojem gospodarki folwarczno-pańszczyżnianej. Ponowne możliwości rozwoju rynku we
wnętrznego dopiero w XVIII w. Handel zewnętrzny — dominująca
rola handlu z Rzpltą. W zajemna wymiana produktów przemysło
wych; współdziałanie przy ich wytwarzaniu ( w przemyśle sukien
niczym i skórzanym). Import produktów gospodarki rolnej i hodowla
nej zRzpltej, częściowo zużywanych na potrzeby śląskie, a częściowo
odsprzedawanych na zachód (woły, skóry, konie, łój, miód, zboże).
Targi śląskie na produkty rolne z Rzpltej. Import soli i organizacja
jej sprzedaży. Zmiany w nastawieniu śląskiego eksportu do Rzpltej:
początkowo głównie na potrzeby najszerszych mas (sukno, płótno,
narzędzia rolnicze, piwo, papier), od połowy XVII w. czołowe miej
sce zajmuje odbiorca szlachecki (towary luksusowe, ekwipunek
wojskowy itp.). Handel z innymi krajami na wschodzie Europy —
Rosją, Węgrami, Turcją. Handel z Czechami, Niemcami, Francją.
Poważna rola kupców holenderskich i angielskich w handlu śląskim.
Śląsk źródłem tanich surowców (drzewo, wełna) dla przemysłu ho
lenderskiego i angielskiego. Import z tych krajów wyrobów luksuso
wych na potrzeby szlachty i patrycjatu śląskiego. Organizacja han
dlu wewnętrznego i zewnętrznego. Transport lądowy i wodny. Spo
soby przeprowadzania transakcji. Poczta. Miary i wagi — ujednolice
nie ich dopiero w początkach XVIII w. Cła wewnętrzne. System ceł
zewnętrznych podporządkowany interesom fiskalnym i politycznym
monarchii habsburskiej, a potem państwa pruskiego. Próby prow a
dzenia merkantylistycznej polityki handlowej przez rząd austriacki
i przez Prusy w XVIII w. i przyczyny jej niepowodzenia. Założe
nie kolegium handlowego (1716) i jego ograniczone możliwości
działania. Kategorie i organizacje kupieckie. W alka z konkurencją
szlachecką i zagraniczną. Powstawanie kompanii handlowych (to
warzystwo kupieckie w Jeleniej Górze z 1685 i inne). Zmiany w stop
niu akumulacji kapitału przez kupiectwo śląskie. Lokowanie kapi
tału w ziemi charakterystyczne dla przełomu XVI i XVII w. W zra
stający udział miejscowego kapitału handlowego w organizowaniu
nakładu (zwłaszcza w tkactwie) oraz w XVIII w. przy powstawaniu
manufaktur scentralizowanych. Kapitał lichwiarski i kredyt; jego
poważna rola poza Śląskiem w Rzpltej. System kredytowy i banko
wy. Ustrój pieniężny. Polityka monetarna i ścieranie się w związku

z nią interesów mieszczańskich i szlacheckich. Prawo mennicze.
Oragnizacja mennic. Technika mennicza. Zmiany wartości pieniądza.
5.
Antagonizmy klasowe i narodowościowe w miastach. Zmiany
w uwarstwieniu ludności miejskiej. Dalsze uwstecznianie się patrycjatu i zmniejszanie się jego znaczenia. Powstawanie warstwy przed
siębiorców przemysłowych. Zmiany w składzie pospólstwa. Jego
zmniejszanie się w związku z trudnościami produkcji cechowej
i zniszczeniami wojennymi. W alka z nadużyciami patrycjatu i dą
żenie do demokratyzacji rad miejskich. Poważny wzrost liczebny
biedoty miejskiej. Dopływ ludności ze wsi do miast. Pojawienie
się warstwy robotników manufakturowych. Antagonizm biedoty
w stosunku do pozostałych warstw ludności miejskiej. Jej kontakty
z ruchami chłopskimi. Feudałowie w miastach: kler, szlachta. Ich
uprzywilejowane stanowisko. Stosunki narodowościowe w miastach:
wyraźna przewaga elementów polskich we wszystkich warstwach
mieszczaństwa w większości miast górno-śląskich. Znaczna liczba
Polaków wśród biedoty miejskiej nadodrzańskiej części Śląska Dol
nego oraz częściowo wśród pospólstwa. W miastach Podgórza Su
deckiego ludność polska (i czeska) najmniej liczna. Zasadnicze kie
runki walki klasowej w miastach: przeciwko feudałom na zewnątrz
i przeciwko bogatemu mieszczaństwu wewnątrz. W alka z dążeniami
feudałów w kierunku ograniczenia przywilejów produkcyjnych
i handlowych miast i pozbawienia ich samorządu. Poważna rola
w tej walce mieszczaństwa polskiego, przeciwko któremu feudało
wie stosowali równoczesny nacisk germanizacyjny (walka o język
polski w Byczynie). W alka z kontrreformacją i absolutyzmem habs
burskim. Współdziałanie mieszczaństwa z chłopskimi ruchami antyfeudalnymi (np. stosunek Głogowa i innych miast do powstania
w Gaworzycach). W alka klasowa w miastach przeciwko patrycjatowi (przykładowo): Głogów 1604, Wrocław 1636, 1718, Opole
1718—1722. Okresy jej szczególnego natężenia i jej osiągnięcia. Ro
la polskiego mieszczaństwa w tych walkach. Wspólna walka pol
skiego i niemieckiego mieszczaństwa przeciwko uciskowi społecz
nemu i narodowemu.
Rozdział

VI. Ś l ą s k w o k r e s i e
wzmagającego
się n a c i s k u k o n t r r e f o r m a c j i .

1. Zahamowanie
postępów
protestantyzmu na
Śląsku
(1576—1618). Zaspokojenie dążeń górnych warstw feudalnych i pa
trycjatu przez dotychczasowe osiągnięcia reformacji. Obawa przed

radykalizacją reformacji. Klasowe podstawy kompromisu między
luteranizmem a katolicyzmem. Wroga postawa wobec katolicyzmu
ze strony mas chłopskich, plebejskich, pospólstwa i części szlachty.
Związani z dworem cesarskim feudałowie i wyższy kler śląski repre
zentantami tendencji kontrreformacyjnych. Przyjęcie postanowień
soboru trydenckiego 1580 r. i pojawienie się jezuitów na Śląsku.
Usuwanie przemocą predykantów protestanckich i narzucanie przy
pomocy wojska katolicyzmu (Głogów, Opawa). Odpowiedzią na te
poczynania wzmożone napięcie walki klasowej (powstania chłop
skie w księstwie świdnicko-jaworskim; wystąpienia chłopskie po
parte przez miasta w początkach XVII w.).
Kompromis między luteranizmem a katolicyzmem: list m ajesta
tyczny z 1609 r. Wzmocnienie pozycji feudałów niemieckich na
Śląsku przez stworzenie niemieckiej kancelarii dla Śląska. Śląsk
wobec walki o tron cesarski. Bierny stosunek szlachty i magnaterii
polskiej do sprawy śląskiej. Nieudana próba Henryka XI, księcia
legnickiego, oparcia się o Polskę przeciwko cesarzowi. Śląsk wobec
elekcji z 1587 r. Niewyzyskanie zwycięstwa pod Byczyną dla pod
niesienia pretensji do Śląska.
2.
Śląsk w okresie wojny trzydziestoletniej (1618—1648). Przy
czyny wybuchu wojny trzydziestoletniej. Dalsze natężenie akcji
kontrreformacyjnej na Śląsku. Powstanie czeskie i przyłączenie się
doń Śląska. Walki z wojskami cesarskimi i ruchy chłopskie na Pod
górzu Sudeckim. Otwarcie się możliwości powrotu Śląska do Polski.
W ystąpienie S. Łubieńskiego w sprawie rewindykacji Śląska i jego
polemika ze Zbaraskim. Brak silniejszego poparcia wśród szlachty
w Rzpltej dla sprawy odzyskania Śląska spowodowany obawą przed
wzmocnieniem mieszczaństwa i zainteresowaniem ekspansją wscho
dnią. Interwencja polska po stronie Habsburgów; oddziały lisowczyków na Śląsku i ich ujemna rola. Udział Śląska w walce z Habs
burgami. Bitwa pod Białą Górą i złamanie oporu na Śląsku. Umowa
drezdeńska (1621). Reakcja kontrreformacyjna: ograniczenia władzy
stanów śląskich, prześladowanie protestantów na Górnym Śląsku
i w księstwie nyskim (konfiskata majątków powstańców, początki
działalności komisji redukcyjnej, usuwanie kleru protestanckiego).
Walki między wojskami Mansfelda a W allensteina na Śląsku —
pierwsze zniszczenia w kraju. Zaostrzenie akcji kontrreformacyjnej
na Górnym Śląsku i objęcie nią Śląska Dolnego. Narzucanie siłą k a
tolicyzmu i eksterminacyjna polityka w stosunku do protestanckie
go mieszczaństwa (dragoni Lichtensteina). Walki między wojskami

cesarskimi a saskimi, brandenburskimi i szwedzkimi na Śląsku. Pla
ny interwencji polskiej. Pokój praski (1635). Wznowienie akcji
kontrreformacyjnej. Opór protestantów: powstanie we Wrocławiu
w 1636 r. Polska miejscem schronienia dla prześladowanych Śląza
ków. Wznowienie działań wojennych na Śląsku (1639) i okupowanie
go przez Szwedów! Niszczycielski charakter toczonych walk. Ra
bunkowa gospodarka wojskowa. Klęski elementarne związane
z wojną. Zniszczenie i wyludnienie Śląska. Opór mas ludowych
przeciwko gwałtom. Nowe plany wszczęcia przez Polskę wojny
0 Śląsk. Objęcie w zastaw księstwa opolsko-raciborskiego. Wzrost
wpływów polskich na Śląsku: zacieśnienie związków gospodar
czych, kulturalnych, kościelnych (Karol Ferdynand Waza biskupem
wrocławskim). Niewykorzystanie wśród Ślązaków tendencji połą
czenia się z Polską. Pokój westfalski: Śląsk w rękach Habsburgów,
upośledzenie prawne ludności protestanckiej, możliwość bezwzględ
nej rekatolizacji. Zwycięstwo kontrreformacji i reakcji feudalnej.
R o z d z i a ł VII.

Śląsk

pod rządami
(1648—1707).

absolutnymi

1.
Śląsk w okresie zwycięskiej kontrreformacji. Wsteczny cha
rakter absolutyzmu habsburskiego. Góra feudalna i kler jako pod
stawy panowania Habsburgów. Kontrreformacyjny, germanizacyjny
1 pseudocentralistyczny charakter rządów austriackich. Wyzysk
fiskalny jedną z przyczyn zahamowania rozwoju gospodarczego
Śląska. Dalsze ograniczenia uprawnień i znaczenia stanów śląskich.
Prześladowanie protestantów i rozbudzanie fanatyzmu i nietoleran
cji religijnej. Redukcja kościołów protestanckich jako środek zła
mania samodzielności miast i oporu chłopskiego. Nieudana próba
antyfeudalnego powstania. Masowa emigracja przejawem oporu
rzemieślników^ i chłopów. Wzrost potęgi kleru. Kierownicza rola
jezuitów w poczynaniach kontrreformacyjnych. Antypolski charak
ter polityki kontrreformacyjnej na Śląsku. Prześladowanie elemen
tów polskich wśród kleru śląskiego (Trzebnica). Księstwa i „pań
stwa" śląskie w rękach austriackich feudałów. Wygaśnięcie linii
Piastów brzesko-legnickich i cieszyńskich. Drugorzędna rola szlach
ty i patrycjatu miejskiego na Śląsku. Wzrost ucisku i ograniczenia
osobistego chłopów. Powstanie z 1679/80, jego związki z powstaniem
chłopów czeskich i jego wpływ na politykę feudałów. Związki Śląska
z Polską w drugiej połowie XVII w. Śląskie odgłosy powstania
chłopskiego z 1651 r. Udział Ślązaków w walce z „potopem" szwedz

kim. Rządy polskie w księstwie opolsko-raciborskim i jego utrata.
Plany odzyskania Śląska za Sobieskiego. Jakub Sobieski w Oławie.
Projekty interwencji polsko-saskiej na Śląsku w początkach hiszpań
skiej wojny sukcesyjnej.
2. Początki ożywienia gospodarczego na Śląsku (1707— 1740).
Traktat altransżtadzki między Szwecją a Austrią. Zahamowanie ak
cji kontrreformacyjnej. Próby prowadzenia polityki merkantylistycznej i zmian w polityce agrarnej w związku z naciskiem ze stro
ny mieszczaństwa i mas chłopskich. Przyczyny jej połowiczności.
Śląsk wobec unii personalnej polsko-saskiej. Plany całkowitego lub
częściowego włączenia Śląska do Polski lub Saksonii. Śląsk opar
ciem dla poczynań emigracyjnych w czasie wojny północnej. Próby
pozyskania pomocy na Śląsku przeciwko Augustowi III w czasie
przedostatniego bezkrólewia.
3. Walka o posiadanie Śląska między niemieckimi feudałami
(1740— 1763). Śląsk przedmiotem sporu między Austrią a Prusami.
Zagrożenie bytu Polski wobec agresji pruskiej na Śląsku. Bierne lub
zdradzieckie stanowisko feudałów polskich. Plany saskie w stosun
ku do Śląska. Opanowanie Śląska przez Prusy i pokój wrocławski
(1742). Podział Śląska. Druga wojna śląska i pokój drezdeński (1745).
Wrogi stosunek śląskich mas chłopskich i plebejskich w stosunku
do Prus. Klasowy charakter „oświeconego" absolutyzmu pruskiego.
Zmiany w organizacji ustroju politycznego. Pruska polityka gospo
darcza i społeczna. W ojna siedmioletnia. Walki wojsk rosyjskich
i austriackich z pruskimi na Śląsku. Zniszczenia wojenne i upadek
gospodarczy Śląska. Utrzymanie Śląska przez Prusy.
Rozdział

VIII. K u l t u r a

na Śl ą s ku.

1. Kultura materialna. Zmiany w kulturze materialnej wsi. Zabu
dowa wsi. Domy chłopskie. Zabudowania gospodarskie. Ubiory.
Sprzęty. Pożywienie. Życie, zwyczaje i obyczaje (ze zróżnicowa
niem między bogatymi a ubogimi chłopami). Karczmy. Dwory i pa
łace szlacheckie. Przepych i luksus feudałów uzyskiwane kosztem
wyzysku chłopskiego. Zwyczaje i obyczaje szlachty śląskiej. Zmiany
w kulturze materialnej miast. Zabudowa miast. Domy patrycjatu,
rzemieślników. Przedmieścia i mieszkania biedoty miejskiej. W ar
sztaty pracy. Nowe budynki publiczne. Sprzęty. Pożywienie. Życie,
zwyczaje i obyczaje, zwłaszcza cechowe. Zbytek patrycjatu i nędza
plebsu.

2. Prądy ideologiczne i umysłowe. Zwycięska kontrreformacja
i jej uwsteczniający wpływ na rozwój prądów umysłowych. Jezu
ici — ich demagogiczne próby pozyskania mas ludowych i ścisłe
powiązanie z feudałami. Zabobon i przesądy jako środki oddziaływa
nia na trzymane w ciemnocie masy. Procesy czarownic. Uwstecz
nianie się luteranizmu. Osłabienie radykalnych nurtów reformacji.
Działalność „leśnych kaznodziejów". Odradzanie się anabaptyzmu
mimo prześladowań ze strony katolicyzmu i luteranizmu. Związki
z polskim arianizmem. Jego wpływ na kształtowanie się postępo
wej myśli społecznej i świadomości narodowościowej na Śląsku.
Prześladowanie opozycyjnych kierunków w łonie luteranizmu —
pietyzmu i późnego szwenkfeldyzmu. Pierwsze przejawy racjona
listycznej myśli na Śląsku. Przebłyski oświecenia.
3. Oświata i nauka. Zahamowanie rozwoju szkolnictwa para
fialnego. Obniżanie jego poziomu w miarę zwycięstwa kontrrefor
macji. Gimnazja protestanckie. Kolegia jezuickie — ich początkowo
względnie wysoki poziom i upadek. Założenie protestanckiej Aka
demii Rycerskiej w Legnicy i jezuickiego uniwersytetu we W rocła
wiu w początkach XVIII w. Wyższe i średnie szkolnictwo przezna
czone głównie dla feudałów i bogatego mieszczaństwa. W yjazdy do
szkół pozaśląskich, ze szczególnym uwzględnieniem wyjazdów do
Rzpltej. W alka o język polski w szkolnictwie. Rola polskich szkół
w Wołczynie, Byczynie, Kluczborku, Wrocławiu. Podręczniki szkol
ne. Podręczniki do nauki języka polskiego (J. Rotera, M. Kuschiusa,
J. Ernestiego, J. Bickiego, J. Szlaga i inne). Mimo nacisku kontrreformacyjnego dalszy rozwój nauk przyrodniczych. Wysoki poziom
astronomii, medycyny i botaniki na Śląsku. Historiografia śląska —
kierunek mieszczański i szlachecki. Niemieckie świadectwa polsko
ści Śląska. Historiografia w Rzpltej a Śląsk. Geografia i kartografia
śląska. Filozofia.
4. Piśmiennictwo i muzyka. Okres wielkiego rozwoju piśmien
nictwa polskiego na Śląsku. Twórczość mieszczańsko-plebejska.
Roździeńskiego Oiucina terraria. Przodująca rola ośrodka kluczborsko- oleśnickiego (Adam Gdacjusz, Jerzy Bock). Twórczość .anonimo
wa. W alka o czystość i poprawność języka polskiego. Piśmien
nictwo religijne i użytkowe w języku polskim. Postępowy charakter
literatury polskiej na Śląsku. Piśmiennictwo w języku łacińskim
i jego specjalna rola na Śląsku. Rozwój literatury w języku niemiec
kim. Śląska szkoła poetycka (M. Opitz, A. Gryphius i in.). Jej związ
ki z kulturą polską. Kierunek mistyczny w poezji śląskiej (J. Scheff-

ler Angelus Silesius). Postępowe i wsteczne tendencje w literaturze
niemieckiej. Ogólne obniżenie poziomu literatury w pierwszej poło
wie XVIII w. Drukarstwo śląskie. Czytelnictwo na Śląsku ze szcze
gólnym uwzględnieniem obiegu książek polskich. Teatr: mieszczań
ski szlachecki. Widowiska szkolne i kościelne. Rozwój muzyki na
Śląsku. Śląskie pieśni ludowe.
5. Sztuki plastyczne. Barok śląski — jego cechy specyficzne
(względne umiarkowanie i zbliżenie do baroku polskiego i włoskie
go). Barokowe budownictwo na Śląsku. Domy mieszczańskie, pała
ce, budynki użytkowe. Budownictwo kościelne. Architekci miej
scowi i obcy. Budownictwo drewniane: zabudowania chłopskie, ko
ścioły. Działalność polskich cieśli (Snopek, Mleński). Wspólne z in
nymi ziemiami polskimi elementy budownictwa drewnianego. Rola
rzemieślnika śląskiego w rozwoju architektury doby baroku. Rzeźba
śląska (Jan Urbański i inni twórcy). Malarstwo. Zasadnicze jego kie
runki i twórcy (J. Liszko, M. Willmann i in.). Elementy realistyczne
w sztuce ludowej. Zdobnictwo jako organiczna część sztuki ludowej.
Wysoki poziom śląskiego rzemiosła artystycznego. Klasowy charak
ter mecenatu książęcego (ze szczególnym uwzględnieniem roli ksią
żąt brzesko-legnickich przy zapoczątkowaniu rozwoju baroku), patrycjuszowskiego, kościelnego. Osłabienie rozwoju sztuk plastycz
nych i architektury w połowie XVIII w. Ocena roli mas ludowych
w rozwoju kultury na Śląsku w XVII i pierwszej połowie XVIII w.
6. Więź kulturalna śląskich mas ludowych z całością ziem pol
skich.
Rozdział

IX.

Ogólna

charakterystyka
Śląska.

rozwoju

Hamujący wpływ rozrostu gospodarki folwarczno-pańszczyź
nianej na całość rozwoju Śląska w XVII i pierwszej połowie
XVIII w. Narastanie ucisku i wyzysku chłopa i jego zubożenie.
Upadek znaczenia i bogactwa miast. Śląsk terenem eksploatacyj
nym dla obcej góry feudalnej. Absolutyzm habsburski, kontrre
formacja i niszczycielskie wojny między feudałami czynnikami
pogłębiającymi zacofanie i upadek Śląska. Opór przeciwko ucis
kowi: antyfeudalne powstania chłopskie, ruchy plebejskie, roz
wój ideologii mieszczańsko-plebejskiej. Narastanie polskiej świa
domości narodowościowej na Śląsku w toku walki ze zwiększają
cym się uciskiem narodowościowym ze strony niemieckich
i austriackich feudałów. Przejawy postępu i ożywienia gospo

darczego w wyniku postawy i dążeń chłopstwa i mieszczaństwa.
Opanowanie Śląska przez Prusy nie przynosi zasadniczej zmiany
w położeniu tej dzielnicy. Podobieństwo rozwoju stosunków spo
łecznych i gospodarczych na Śląsku i w Rzpltej. Bliskie związki
gospodarcze i kulturalne Śląska z innymi ziemiami polskimi. Ujemne
skutki pozostawania Śląska poza obrębem granic polskich zarówno
dla samego Śląska, jak i dla całości dziejów Polski tego okresu.
Bierność lub zdrada obozu feudalnego w Rzpltej wobec sprawy
śląskiej i jej zgubne skutki dla losów Śląska i Polski.

CZĘŚĆ

DRUGA.

ŚLĄSK

OD P O Ł O W Y
XI X W I E K U

XVIII

DO

POŁOWY

(Opracował W. Długoborski przy udziale J. Chlebowczyka, S. Golachowskiego, M. Komaszyńskiego, T. Ładogórskiego, S. Michalkiewicza, K. Orzechowskiego).
SLĄSK W OKRESIE ZAŁAMYWANIA SIĘ SYSTEMU PAŃSZCZYŻNIANO-FOLWARCZNEGO I KSZTAŁTOWANIA SIĘ KAPITALISTYCZNEGO UKŁADU (1764—179:5)

W s t ę p . Ogólna charakterystyka okresu kształtowania się ka
pitalizmu na Śląsku. Motywacja podziału na okresy.
Rozdział

I.

Krytyczne omówienie
i źródeł.

literatury

1. Fryderycjańska legenda burżuazyjnej historiografii pruskiej,
Teza o postępowej roli działalności Fryderyka II i państwa pru
skiego na Śląsku jednym z głównych punktów tej legendy, pod
kreślanie postępowej roli fryderycjańskiej polityki gospodarczej
i „społecznej" — Śląsk rzekomo klasycznym przykładem tej tezy.
Klasyczne przykłady gloryfikowania fryderycjańskich Prus w hi
storiografii niemieckiej (Koser, Hintze), krytyczniejsza nieco, nie
mniej pozytywna ocena wewnętrznej polityki Prus w historiografii
zachodnio-europejskiej (np. Gooch, Brunschwig). Przenikanie tej te
zy do historiografii polskiej (Bobrzyński, Wilder).
2. Marksistowska krytyka fryderycjańskiej legendy. Marks
i Engels o złowieszczej roli państwa pruskiego w dziejach Nie
miec i zgubnych skutkach podboju polskich Ziem Zachodnich tak
dla narodu polskiego, jak i niemieckiego; zdemaskowanie klasowej
istoty państwa fryderycjańskiego, a szczególnie fryderycjańskiego
Bauernschutzu (praca Engelsa Zur Geschichte des preussischen

i

Bauern)-, rozwinięcie marksistowskiej krytyki legendy fryderycjańskiej przez Mehringa {Lessing-Legende).
3. Ogólna charakterystyka niemieckiej historiografii burżuazyjnej poświęconej specjalnie dziejom Śląska. Ogólna tenden
cja do przeciwstawiania okresu habsburskiego, jako okresu zastoju
we wszystkich dziedzinach życia (ekonomika, kultura, nauka),
okresowi fryderycjańskiemu — okresowi ożywienia i postępowego
rozwoju; teza o uratowaniu Śląska przez Fryderyka II dla niemieckości. Etapy rozwoju tych tendencji: krytyczny stosunek sze
regu prac współczesnych i z pierwszej połowy XIX w., wzrost ten
dencji gloryfikacyjnych po r. 1870. Błędny i gloryfikujący pań
stwo pruskie obraz ogólny przy krytycznym niekiedy charakterze
prac poświęconych zagadnieniom szczegółowym. Niedostrzeganie
rozwoju świadomości narodowościowej ludu polskiego i roli związ
ków z pozostałymi ziemiami polskimi dla ekonomicznego rozwoju
Śląska (jaskrawe odbicie tych tendencji w jedynej próbie syntezy
okresu — Grtinhagena Schlesien unter Friedrich den Grossen).
4. Burżuazyjna historiografia polska i próby marksistowskiego
ujęcia okresu. Słabe zainteresowanie okresem w historiografii
przedwojennej, prace historyków górno-śląskich poświęcone za
gadnieniom szczegółowym, przeważnie o charakterze przyczynkarskim (Pampuch, Piernikarczyk), słabe zainteresowanie wzglę
dnie wręcz pomijanie dziejów Śląska w pracach poświęconych
całokształtowi dziejów Polski tego okresu związane z utożsamie
niem dziejów Polski z dziejami klas panujących. Dążenie do zmia
ny tej sytuacji po odzyskaniu całego Śląska przez Polskę Ludo
wą, podjęcie problematyki ekonomicznego rozwoju Śląska
w okresie póżnofeudalnym przez Oddział Wrocławski IZ, znacze
nie i błędy prac tego zespołu; próba syntetycznego ujęcia okresu
z marksistowskiego punktu widzenia w referacie zespołowym
o epoce feudalnej na Konferencji Śląskiej 1953 r.
5. Najważniejsze prace szczegółowe poświęcone poszczegól
nym zagadnieniom. Stosunki ekonomiczno-społeczne: duża wartość
materiałowa prac niemieckich ze względu na zawarty w nich olbrzy
mi materiał faktograficzny oparty często na nie istniejących już dzi
siaj materiałach archiwalnych (prace Fechnera, Ziekurscha, Wendta,
Buechsela i in.), węzłowe problemy: dyskusja nad oddziaływa
niem fryderycjańskiego merkantylizmu na ekonomiczny rozwój
Śląska i krytyczne stanowisko niektórych dyskutantów (Fech-

ner, Croone), prace poświęcone stosunkom agrarnym — formal
no-prawne ujęcie w pracach Dessmanna i Knappa, rozszerzenie
problematyki na rozwój sił wytwórczych i walkę klasową w pracy
Ziekurscha (Hundert Jahre schlesischer Agrargeschichte), podkre
ślenie przez niego roli tej walki, przy pochlebnej ocenie gospodar
czej roli państwa pruskiego i wielkich feudałów, duża wartość prac
poświęconych poszczególnym terytoriom względnie zagadnieniom
(Mueller, Schwieder, Klotz), niepełna, niepogłębiona próba syntezy
w artykule Wysłoucha (Wieś górno-śląska od połowy XVIII do
połowy XIX w.), nowe badania szczegółowe historyków polskich
w oparciu o nowe materiały archiwalne (Ładogórski, Michalkiewicz). Prace poświęcone problematyce miejskiej: jednogłośna nie
mal teza historiografii niemieckiej o upadku miast śląskich w okre
sie przed reformami Steina i Hardenberga (Ziekursch, Wendt,
Gebauer), nowe badania nad rozwojem miast śląskich podjęte przez
Oddział Wrocławski IZ (prace Golachowskiego o miastach górno
śląskich), a następnie przez Wrocławską Pracownię Komisji Atlasu
Historycznego IH PAN. Prace poświęcone dziejom przemysłu:
olbrzymia literatura poświęcona przemysłowi tekstylnemu (najważ
niejsze: Zimmermann, Frahne, Schroeter, Roemer, Kuehne), dyskusja
historyków burżuazyjnych nad ekonomiczną istotą śląskiego tkactwa
lnianego w XVIII w. (Gruenhagen, Brentano, Sombart). Przełomowa
rola pracy historyka radzieckiego S. B. Kana i związany z nią rozwój
badań historyków polskich w tej dziedzinie (Rusiński, Długoborski,
Dziewulski); przemysł górniczo-hutniczy: cenne ze względu na ma
teriał faktograficzny, ale nie dające syntezy prace Fechnera, Wutkego, Ziviera i Buechsela, zwrócenie uwagi na problematykę robot
niczą w powojennych pracach polskich (artykuły W. Długoborskiego). Problematyka rozwoju narodowościowego w literaturze
historycznej: krytyczna ocena fryderycjańskich prób germanizacyjnych i szkolnictwa pruskiego na Śląsku w pracach z pierwszej
połowy XIX w. (Heimbrod), przemilczanie względnie negowanie
rozwoju świadomości narodowościowej ludu polskiego na Śląsku
w nacjonalistycznej historiografii niemieckiej po pierwszej wojnie
światowej (Laubert, Volkmer, Birke), kontynuacja tej tezy przez
zachodnio-niemieckie Ostforschung po drugiej wojnie światowej,
podkreślenie wagi żywiołu polskiego na Śląsku przez postępową
historiografię NRD (artykuł F. H. Gentzena). Przedwojenne i pierw
sze powojenne prace historyków polskich oparte głównie na ma
teriałach drukowanych (Zimmermann, Bobkowska, Rybicki, artykuły

w „Przeglądzie Zachodnim" z lat 1945—1948), cenne ze względu na
dążenie do przeciwstawienia się kłamstwom szowinistycznej hi
storiografii niemieckiej, lecz błędne pod względem metodologicz
nym (brak powiązania walki przeciwko germanizacji z narastaniem
przeciwieństw klasowych). Sięgnięcie do nowych materiałów źródło
wych celem zbadania zasięgu żywiołu polskiego i jego oporu prze
ciwko germanizacji (artykuł J. A. Gierowskiego, oparte na nowym
materiale źródłowym przyczynki A. Rombowskiego). Próby synte
tycznego spojrzenia na zagadnienie w dyskusji na konferencji
otwockiej.
7. Ogólne omówienie źródeł drukowanych i materiałów archi
walnych. Źródła drukowane: zbiory edyktów i innych rozporządzeń
władz, edykty w języku polskim, periodyki — „Schlesische Provinzialblatter" cennym źródłem do problematyki ekonomicznej,
mniejsza wartość innych czasopism zawierających dane głównie
0 charakterze lokalnym, szczegółowym („Schlesische Zeitung",
„Intelligenz Blatter" i inne), literatura podróżniczo-pamiętnikarska,
jej duża wartość dla okresu drugiej połowy XVIII w. przy koniecz
ności krytycznego podejścia do szeregu zawartych w niej danych
(Kaulfersch, Hammard, Zoellner, v. Kloeber, v. Coelln, v. Schoen
1 in.). Opisy Śląska (Zimmermann, Krug, Buesching) oraz urzędowe
i półurzędowe materiały statystyczne (statystyki z Historische Tabellen, szczegółowe materiały statystyczne poszczególnych miast,
materiały katastralne). Krytyka wiarogodności tych materiałów.
Zniszczenie większej części archiwów władz prowincjonalnych (rejencje); materiały dotyczące Śląska w aktach centralnych władz pru
skich zachowanych w NRD, ich wielka wartość dla dalszych badań;
archiwalia władz górniczych, akta miejskie, podworskie. Ogólna cha
rakterystyka bazy źródłowej: wystarczający zasób materiałów dla
zagadnień gospodarczych przy trudnych do uzupełnienia lukach dla
problematyki walki klasowej i zagadnień narodowościowych.
8. Literatura i źródła dotyczące Śląska Cieszyńskiego w okresie
1764— 1850. Przyczynkarski i regionalny charakter dotychczaso
wych opracowań przeszłości Śląska Cieszyńskiego względnie całego
tzw. Śląska austriackiego („Heimatforschung-Vlastiveda"). Charak
ter opisowy i faktograficzny o nikłej wartości naukowej.
Nacjonalistyczny, tendencyjno-propagandowy charakter więk
szości prac z przełomu XIX—XX w. i okresu międzywojennego
usiłujących uzasadnić wyłączne prawa burżuazji polskiej, czeskiej
czy niemieckiej do Śląska Cieszyńskiego. Przewaga opracowań pod

kątem widzenia rozwoju stosunków narodowościowych. Niedostrze
ganie roli mas ludowych. Odbicie antagonizmów wyznaniowych
w literaturze. Kompletny brak opracowań z punktu widzenia meto
dologii marksistowskiej.
Syntetyczne ujęcia: Heinrich, Biermann, Slama, Popiołek. Opra
cowanie poszczególnych zagadnień: Szersznik, d’Elvert, Griinberg,
Kapras, Adamus, Londzin, W antuła i in. Literatura okresu 1848/49.
Opracowania bibliograficzne: Londzin, Brożek, Kudelka-Grobelny.
Okres powojenny — prace Instytutu Śląskiego w Opawie. Usiłowa
nia przezwyciężenia dawnego nacjonalistycznego nastawienia histo
riografii burżuazyjnej przez nową naukę czeską. Długi brak zainte
resowania ze strony powojennej polskiej historiografii.
Źródła: Drukowane. Urzędowe wydawnictwa statystyczne.
Publikacje Izby Przemysłowo-handlowej w Opawie. „Schematyzmy" diecezjalne, krajowe. Prace topograficzno-statystyczne (Kneifel, Wolny). Bogate czasopiśmiennictwo z mnóstwem przyczynków
dotyczących przeszłości Śląska Cieszyńskiego. Pamiętnikarstwo
(Jura Gajdzica, Kalchberg, Stalmach, Bayer, Cienciała i in.).
Nie drukowane: Archiwum Komory w Cieszynie. Archiwum
bielskie i opawskie. Silesiaca dotyczące ziemi cieszyńskiej
w archiwach górno-śląskich, czeskich, słowackich, wiedeńskich
i węgierskich. Stan, zasoby, dostępność. Historia Cieszyna Kaufmanna.
R o z d z i a ł I. O g ó l n a c h a r a k t e r y s t y k a
stosun
kó w na z i e m i a c h p o l s k i c h i w k r a j a c h o ś c i e n 
nych; Ś l ą s k w r a m a c h p a ń s t w a p r u s k i e g o i au
striackiego.
1. W ęzłowa problematyka polskiego procesu dziejowego
w omawianym okresie. Stosunki gospodarcze, społeczne, polityczne
i kulturalne w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem ziem pol
skich. Marks i Engels o wewnętrznych i zewnętrznych przyczynach
upadku Polski oraz o rozkładzie i reakcyjnej roli klasy feudałów.
Lenin i Stalin o kształtowaniu się narodów burżuazyjnych w Europie
wschodniej. Ogólna charakterystyka kształtowania się niektórych
elementów polskiego narodu burżuazyjnego w drugiej połowie
XVIII w.
2. Charakterystyka „światłego" absolutyzmu Prus i Austrii
„Światły" absolutyzm próbą utrzymania panowania klasy feudalnej
w oparciu o zastosowanie pewnych elementów mieszczańskiej ideo

logii i ekonomicznych osiągnięć mieszczaństwa. Militarny i fiskalno-biurokratyczny charakter absolutyzmu fryderycjańskiego:
system fiskalny i polityka ekonomiczna państwa na usługach armii
(przykład — popieranie górno-śląskiego górnictwa i hutnictwa).
System podatkowy (akcyzy w miastach, podatek gruntowy na wsi)
i jego zaostrzenie po wojnie siedmioletniej (Regie). Specyficzny
charakter pruskiego merkantylizmu: związek z potrzebami armii,
popieranie przemysłu państwowego i szlacheckiego, często kosztem
przedsiębiorstw mieszczańskich. Polityka handlowa: dążenie do
zniesienia ceł wewnętrznych przy zaostrzeniu systemu prohibicyjnego i wojnach celnych z sąsiadami (Austria, Saksonia). Stosunek do
poszczególnych klas społecznych: szlachta klasą uprzywilejowaną
(monopol posiadania ziemi), obsadzanie przez szlachtę wyższych
stanowisk w biurokracji i armii, poparcie państwa dla szlacheckiej
gospodarki, prawne usankcjonowanie dominującej roli szlachty,
(utrzymanie ustroju stanowego), uprzywilejowanie podatkowe; mie
szczaństwo (wyzysk podatkowy, całkowite podporządkowanie pań
stwu samorządów miejskich, tłumienie wszelkich prób opozycji,
przejściowe przyznanie w okresie wojny siedmioletniej i cofnięcie
prawa nabywania majątków szlacheckich oraz piastowania stopni
oficerskich); chłopstwo (źródło podatku gruntowego dla skarbu i re
kruta dla armii, dążenie do normowania feudalnego wyzysku dla
zabezpieczenia interesów całości klasy feudałów i ich państwa —
źródło Bauernschutzu, pozorny charakter reform w domenach pań
stwowych, próby ,,rozjemstwa" w sporach między panami a podda
nymi — w rzeczywistości dążenie do utrzymania stosunków feudal
nych i wzmożenia feudalnego wyzysku). Elementy rozkładu w mo
narchii pruskiej drugiej połowy XVII w.
Klasowe podłoże i istota absolutyzmu austriackiego. Heterogeniczność monarchii wskutek różnorodnego stopnia i charakteru
rozwoju gospodarczego oraz narodowościowego poszczególnych
terytoriów — stąd tendencje odśrodkowe. Celem ich przezwycięże
nia rozwój biurokracji oraz tendencji centralistycznych i germaniza
cji. Cesarska biurokracja narzędziem ucisku i wyzysku poszczegól
nych narodowości. Merkantylizm austriacki bardziej „liberalny"
i popierający przedsiębiorców mieszczańskich niż pruski. Reformy
józefińskie (patent tolerancyjny, ograniczenie wpływów Kościoła,
emancypacja Żydów, formalne zniesienie poddaństwa). Zwrot w
kierunku polityki wyraźnie reakcyjnej po śmierci Józefa II.

3. Śląsk w ramach państwa pruskiego. Dążenie do ekonomicznej
eksploatacji Śląska w interesie brandenburskiego (szczególnie ber
lińskiego) przemysłu. Śląsk rynkiem zbytu dla berlińskiego przemy
słu i handlu, memoriał ministra Struensego. Przejawy powyższych
tendencji: zmuszanie śląskich kupców do nabywania berlińskich to
warów, zakaz produkcji i eksportu z zagranicy niektórych towarów
produkowanych w manufakturach brandenburskich, wywóz do
Brandenburgii śląskich surowców i półfabrykatów ze szkodą dla
przemysłu miejscowego. Zachowanie do r. 1806 prawno-administra
cyjnej i celnej odrębności Śląska. Prawno-państwowe położenie Ślą
ska pruskiego: odrębne ministerstwo dla Śląska, izby wojenno-dominialne, landratury, administracyjno-sądowa rola szlachty, pań
stwa stanowe, prowincjonalne urzędy resortowe: skarbowo-celne,
górnicze i in. Odrębne ministerstwo sprawiedliwości dla Śląska i za
chowanie szeregu odrębności śląskiego prawa cywilnego i karnego
(pozostałości dawnego prawa polskiego); organizacja i funkcjono
wanie sądownictwa.
Charakterystyka pruskiej biurokracji na Śląsku; ministrowie
dla Śląska: Schlabrendorff, Hoym, v. Carmer (minister sprawiedli
wości), obsadzanie wyższych stanowisk przez szlachtę, wyzysk
i brak perspektyw kariery dla urzędników pochodzenia mieszczań
skiego, obsadzanie niższych stanowisk przez spensjonowanych ofi
cerów i podoficerów oraz inwalidów. Współczesne opinie o niskim
poziomie umysłowym, łapownictwie i nieudolności biurokracji pru
skiej na Śląsku.
Podział administracyjny Śląska: kamery, powiaty, gminy, ma
gistraty miejskie, księstwa i państwa stanowe. Obszar i granice
Śląska pruskiego.
4. Śląsk Cieszyński w ramach państwa austriackiego: Śląsk Cie
szyński częścią tzw. Śląska austriackiego. Zniesienie odrębności
Śląska, utworzenie gubernium morawsko-śląskiego, ograniczenie
praw sejmu krajowego, napływ obcej (głównie niemieckiej) biuro
kracji. Obszar i granice Śląska Cieszyńskiego.
5. Śląsk w polityce międzynarodowej w latach 1764— 1806.
Utwierdzenie pruskiego stanu posiadania na Śląsku w rezultacie
wojny siedmioletniej i pokoju w Hubertsburgu (1763). Znaczenie dla
Prus podboju Śląska i innych ziem polskich (Pomorze Zachodnie, zie
mie zagarnięte w I, II i III rozbiorze); wzmocnienie międzynarodo
wego stanowiska Prus i zwiększenie ich roli w Niemczech podstawą
dlą przyszłej walki o hegemonię w Niemczech. Stanowisko Marksa

i Engelsa. Zatwierdzenie status quo na Śląsku na zjazdach Frydery
ka II z Józefem II w Nysie (1769) i Uniczowie (Mahrisch-Neustadt),
(1770). Bawarska wojna sukcesyjna (1778—1779), koncentracja
wojsk pruskich na Śląsku, ich wkroczenie ze Śląska do Czech. Roz
strzygnięcie konfliktu pokojem w Cieszynie (1779). Przywódcy
i uczestnicy konfederacji barskiej na Śląsku Cieszyńskim.
R o z d z i a ł III. R o z w ó j
ków prod uk c yj ny c h

sił w y t w ó r c z y c h i s t o s u n 
n a w s i ś l ą s k i e j 1764—1806.

1. Rozwój sił wytwórczych w rolnictwie. Zniszczenia wojenne
czynnikiem hamującym rozwój gospodarki rolnej. Rozwój rolnictwa
po 1764 r. Prymitywny poziom agrotechniki w połowie XVIII w.
Nowe metody techniki produkcji rolnej, nowe kultury w gospodar
ce folwarcznej i chłopskiej. Uprawa zbóż jako podstawowa gałąź
produkcji chłopskiej i pańskiej na terenach nizinnych i hodowla
jako główne źródło utrzymania na terenach górskich (część Śląska
Cieszyńskiego i część Podgórza Sudeckiego). Początki kultur tech
nicznych; uprawa lnu, kartofli, rozpowszechnianie się koniczyny.
Produkcja poszczególnych artykułów rolnych i powierzchnia upraw 
na. Przechodzenie od trójpolówki zwykłej do ulepszonej, likwidacja
ostatnich śladów dwupolówki na przełomie XVIII i XIX w., pierwsze
próby wprowadzenia płodozmianu w majątkach niektórych wielkich
feudałów. Rozwój hodowli, szczególnie bydła rogatego i owiec. Ra
cjonalizacja gospodarki leśnej. Gospodarka szałaśnicza w górach
(Śląsk Cieszyński). Produkcja bryndzy. Stopień ekstensyfikacji i in
tensyfikacji gospodarki rolnej. Stosunek uprawy zbóż do hodowli.
Rozwój gospodarki rybnej i pszczelarstwa. Zagadnienie siły pocią
gowej w gospodarce chłopskiej i pańskiej — wzrost znaczenia konia,
przede wszystkim w gospodarce pańskiej. Znaczenie Śląskiego To
warzystwa Ekonomicznego i fachowej literatury rolniczej dla roz
woju sił wytwórczych. Poparcie ze strony państwa gospodarki szla
checkiej: dary, Kasa Kredytowa Ziemska; Śląsk wzorem dla
szlachty polskiej (opinia Switkowskiego). Relacja współczesnych
0 poziomie gospodarki rolnej (Hammard, Kaulfersch, v. Cólln, Garve
1 in.), relacja Staszica z lat dziewięćdziesiątych o stanie kultury rol
nej wsi cieszyńskiej. Rozwój gospodarki folwarcznej hamulcem roz
woju gospodarki chłopskiej.
2. Rozwój rynku wewnętrznego. Przyrost ludności, wzrost liczby
ludności nierolniczej, oddzielanie się od produkcji rolnej produkcji
gorzelnianej, browarniczej, gospodarki leśnej itp. Początki rozwar

stwienia ludności wiejskiej. Utowarowienie produkcji rolnej: przy
kłady (Wrocław, Podgórze). Nierównomierny stopień utowarowienia
w poszczególnych rejonach w gospodarce chłopskiej i szlacheckiej.
Państwowa polityka magazynów zbożowych i niedopuszczanie im
portu zboża, szczególnie z innych ziem polskich; wzrost cen na pro
dukty rolne i ziemię, rozwój handlu majątkami, wzrost zadłużenia
majątków szlacheckich i chłopskich. Czynniki hamujące rozwój ryn
ku wewnętrznego: cła wewnętrzne, akcyza i związane z jej pobiera
niem oddzielenie miasta od wsi, związane z feudalnym wyzyskiem
obciążenia i ograniczenia gospodarki chłopskiej.
3. Społeczne rezultaty rozwoju gospodarki szlacheckiej. Dążenie
do powiększenia areału ziemi uprawnej i jego sposoby (zagarnianie
pustek, ziemi chłopskiej, wykorzystywanie nieużytków). Pierwsze
próby likwidowania serwitutów, dążenia do zwiększenia czynszów
i powinności pozarolniczych na Śląsku Dolnym, przechodzenie na
czynsze w niektórych rejonach Śląska Górnego. Upadek średniej
własności ziemskiej (szlacheckiej) na Śląsku Cieszyńskim. Pańszczy
zna sprzężajna i jej malejące znaczenie w gospodarce folwarcznej,
jej ujemny wpływ na rozwój gospodarki chłopskiej. Dążenia wiel
kiej własności do zapewnienia sobie taniej siły roboczej, przymu
sowej, na wpół przymusowej i wolnonajemnej (chałupnicy, komor
nicy, kątnicy). Zazębianie się wyzysku feudalnego z kapitalistycz
nym. Utrzymywanie i maksymalne wykorzystanie pańszczyzny pie
szej na Górnym Śląsku. Ogólna charakterystyka gospodarki wiel
kiej własności świeckiej, kościelnej i miejskiej w drugiej połowie
XVIII w. i jej wpływ na gospodarkę chłopską. Przykłady z różnych
rejonów — Górny Śląsk: Łabędy, posiadłości Henckela v. Donnersmarcka; Podgórze: Hochbergowie, Schaffgotsch; Śląsk środkowy:
Praschmowie (pow. niemodliński); rejony północne: dobra kościelne
w pow. trzebnickim i głogowskim. Porównanie z pozostałymi zie
miami polskimi.
4. Stosunki własnościowe. Monopol szlachty na ziemię i odchyle
nia od tej zasady. Własność świecka, kościelna i miejska. Przecho
dzenie ziemi z rąk szlacheckich w ręce innych grup społecznych,
przede wszystkim bogatego mieszczaństwa. Formy chłopskiego po
siadania ziemi: sołectwa. Szczątki dziedzicznych wójtostw na Śląsku
Cieszyńskim. Podległa własność dolno-śląska i posiadanie lassyckie.
Przenoszenie lassyckich posiadłości ,,niedziedzicznych’‘ na ,d zie
dziczne" na Śląsku Górnym. Prawne położenie chłopów: poddań
stwo, wypadki sprzedaży chłopów bez ziemi. Administracyjne i są

dowe władze dworu, gmin wiejskich. Możliwości wykupienia się
chłopów z poddaństwa; przykłady ich realizacji.
5. Położenie chłopa w drugiej połowie XVIII w. Kategorie lud
ności chłopskiej w drugiej połowie XVIII w., ich liczebność na ca
łym Śląsku i w poszczególnych rejonach (zasadnicza linia podziału;
gospodarstwa czynszowe i pańszczyźniane). Nierównomierny sto
pień zaawansowania procesu rozwarstwienia w poszczególnych re
jonach. W ytwarzanie się ,,góry wiejskiej" z kmieci, zagrodników,
chałupników. Wielkość gospodarstw — uposażenie w ziemię, bydło,
siłę pociągową. Łączenie dwu gospodarstw w jednym ręku, siew na
połowę, dzierżawa. Obciążenia chłopskich gospodarstw na rzecz
dworu, kościoła i państwa. Czynsze, daniny, pańszczyzna. Przymus
propinacyjny. Mniejsze znaczenie renty odrobkowej na terenach
górskich (Podgórze Sudeckie, część Śląska Cieszyńskiego). W yso
kość obciążenia chłopów w poszczególnych rejonach Śląska.
Czynniki hamujące rozwój procesu rozwarstwienia warstw feu
dalnych, pomoc dworu w okresie głodów i nieurodzajów, zakaz łą
czenia dwóch zagród i siania na połowę. Ludność bezrolna. Formy
jej eksploatacji (kilka dni pańszczyzny w roku, wzrastające czyn
sze nie związane z posiadaniem ziemi, ale z poddaństwem osobistym
i sądowo-administracyjnym). Rzemieślnicy, czeladź dworska. Życie
na wsi śląskiej: kultura materialna, zdrowotność i epidemie, kultura
duchowa (nawiązanie do dalszych rozdziałów). Wieś śląska jako
źródło poboru rekruta do pruskiej armii, pruski system werbunko
wy, samowole werbowników, walka chłopów przeciwko służbie
wojskowej. Pobór rekruta pozbawia wieś najlepszych rąk do pracy.
Zbliżone stosunki na Śląsku Cieszyńskim pod panowaniem austria
ckim.
Kolonizacja fryderycjańska (jej klasowy charakter, nikłe rezul
taty wbrew danym urzędowym i twierdzeniom burżuazyjnej histo
riografii). Całkowite fiasko fryderycjańskiego Bauernschutrzu —
wzrost eksploatacji chłopa w drugiej połowie XVIII w., zwiększenie
czynszów i powinności pozarolniczych. Wzrost liczby gospodarstw
chałupniczych, Bauernlegen, wzrost liczby ludności małorolnej i bez
rolnej. Akcja spisywania urbarzy i jej rezultaty dla chłopa (prawnie
usankcjonowane zwiększenie eksploatacji). Kodyfikacja prawa
w 1795 r. Geneza reform agrarnych na Śląsku Cieszyńskim. Patent
z 1771 r., ograniczoność reform Marii Teresy w stosunku do radykal
nej polityki Józefa II. Wprowadzenie umiarkowanego poddaństwa
w 1782 r. Patent urbarialny z 1789 roku. Dysmembracje na Śląsku

Cieszyńskim. Zwrot po śmierci Józefa II. Porównanie ustawodaw
stwa pruskiego i austriackiego^ Ogólna charakterystyka położenia
chłopa w drugiej połowie XVIII w. Porównanie położenia chłopa na
śląskich i innych ziemiach polskich.
6. Antyfeudalna walka chłopów śląskich. Zaostrzenie się walki
klasowej na wsi śląskiej po wojnie siedmioletniej. Przeradzanie się
procesu chłopów z dworem w zbrojne powstanie (na przykładzie
Ołdrzychowic). Rozszerzanie się ruchu chłopskiego na cały Górny
Śląsk i niektóre powiaty Dolnego. Charakter powstania, jego ideo
logia, żywiołowość i ograniczoność lokalna. Upadek powstania
chłopskiego z lat 1765—1767, jego poważne znaczenie dla dalszego
rozwoju walki o społeczne i narodowe wyzwolenie. Współczesne
głosy o powstaniu (przyrównanie do Kozaczyzny). Nowe formy wal
ki klasowej po załamaniu się powstania: zbiegostwo, petycje do
władz, niewychodzenie do robót na pańskie. Kierunki zbiegostwa
(miasta śląskie, sąsiednie ziemie polskie). Wzrost nastrojów antyfeudalnych w latach osiemdziesiątych XVIII wieku. Wzmożenie
akcji procesowej i przeradzanie się jej w otwarte wystąpienia prze
ciwko dworom. Próby przeciwstawienia się walce chłopów, między
in. przez zapoczątkowanie akcji urbarialnej. Ruchy agrarne w Au
strii i ich wpływ na chłopów śląskich. Próby narzucenia chłopom no
wych ciężarów i związane z tym dalsze zaostrzenie się walki klaso
wej. Zbrojne starcia z wojskiem w latach osiemdziósiątych na Gór
nym Śląsku, w Wałbrzyskiem i innych częściach Dolnego Śląska.
Ruchy chłopskie na Śląsku Cieszyńskim. Przywódca chłopów —
Andrzej Fołtyn. Zasięg ruchu i jego ideologia. Represje wobec po
wstańców. W zrastająca rola przywódców chłopskich w ruchach antyfeudalnych. Zaostrzenie się walki na przełomie lat osiemdziesią
tych. Stosunek do ruchu chłopskiego: a) szlachty — z jednej strony
dążenie do wzmożenia eksploatacji chłopów, z drugiej obawa przed
ich wystąpieniami; b) państwa — dążenie do ograniczenia nadmier
nej, odbierającej chłopu minimum egzystencji i wyniszczającej fi
zycznie eksploatacji w interesie skarbu (płacone przez chłopa po
datki) i armii (pobór rekruta); zdecydowane tłumienie siłą wszelkich
prób chłopskiego oporu; c) mieszczaństwa — dostrzeganie wzrasta
jącej eksploatacji i narastanie walki klasowej chłopa (np. Garve),
obawa przed ujemnymi rezultatami tej walki dla własnych intere
sów ekonomicznych związana z tchórzliwą i niezdecydowaną po
stawą tej klasy (ńawiązanie do rozdz. V.).

R o z d z i a ł IV. P r z e m y s ł , h a n d e l i m i a s t a w d r u g i e j
p o ł o w i e XVIII w i e k u .
1.
Początki nowoczesnego rozwoju przemysłu górniczo-hutnicze
go. Ogólna charakterystyka głównych ośrodków górniczo-hutni
czych: Zagłębie Wałbrzyskie, Zagłębie Kłodzko-ziębickie, Zagłę
bie Górno-śląskie, wydobycie rudy żelaznej, rud ołowianych, hut
nictwo żelaza i ołowiane (produkcja galmanu), Zagłębie Karwińsko-ostrawskie (górnictwo rud żelaznych — sferosyderytów, górnictwo
węglowe, hutnictwo). Pozostałe rejony i gałęzie produkcji górniczo-hutniczej (miedź, witriol, kobald, wapień). Przedsiębiorstwa górni
czo-hutnicze zakładane w ramach feudalnej własności ziemskiej:
prymitywna technika produkcji (hutnictwo żelaza oparte na m ateria
le drzewnym, odkrywkowe kopalnie rud, prymitywne kopalnie
węgla), wykorzystanie pracy pańszczyźnianych chłopów. Działal
ność państwa w przemyśle górniczo-hutniczym: a) na Śląsku Cie
szyńskim — popieranie prodiikcji górniczej przez władze, monopol
Komory na produkcję surówki żelaznej, założenie huty w Ustroniu
(1772), początki górnictwa węglowego w okolicach Karwiny i Pol
skiej Ostrawy, b) na Śląsku pruskim — nowa organizacja władz gór
niczych, zakładanie przedsiębiorstw państwowych (Ozimek, Tar
nowskie Góry, Odlewnia Gliwicka, Królewska Huta, kopalnie węgla
w Zabrzu i Chorzowie), elementy kapitalistyczne i feudalne w ich
organizacji, ustawodawstwo górnicze: wprowadzenie zasady dyrekcyjnej, przywilej górniczy z r. 1769 i dążenie feudalnych właści
cieli ziemskich do jego obalenia. Deklaracja 1773 r. i próby rozwią
zania przez feudałów problemu siły roboczej. Początki przewrotu
przemysłowego w górno-śląskim przemyśle górniczo-hutniczym:
wprowadzenie maszyny parowej do górnictwa (1788), pierwsze wiel
kie piece na koks (1796), związany z tym rozwój górnictwa węglo
wego. Zagadnienie siły roboczej: nieopłacalność robotnika pań
szczyźnianego wraz z rozwojem techniki, robotnicy najemni z Nie
miec i pozostałych ziem polskich, dominująca rola robotnika pocho
dzenia miejscowego, instytucja korpusu górniczego ograniczeniem
swobody najemnego robotnika; położenie robotników — trudne
i niebezpieczne warunki pracy, płace niżej minimum egzystencji, złe
warunki mieszkaniowe i aprowizacyjne, kolonie górnicze, porówna
nie z innymi zagłębiami górniczo-hutniczymi Europy. Kapitał han
dlowy w przemyśle górniczo-hutniczym, jego poważna rola w roz
woju nowych metod techniki produkcji; rozwój handlu produktami

górniczo-hutniczymi — rola Odry, dążenie państwa pruskiego do
skupienia handlu tego w swoich rękach, kierunki eksportu.
2.
Rozwój manufaktury w przemyśle tekstylnym i w pozostałych
gałęziach produkcji. Zarysowujący się upadek tkactwa lnianego na
Podgórzu Sudeckim i jego przyczyny: połączenie wyzysku kapita
listycznego (wyzysk robotnika przez kupca nakładcę) z feudalnym
(ciężary feudalne i zależność od pana) oraz pozorna samodzielność
tkaczy i prządków hamują rozwój techniki produkcji; pogarszające
się warunki zbytu — przyczyny: zastój techniczny, wojny ostatniego
ćwierćwiecza w. XVIII (wojna o wyzwolenie Stanów Zjednoczo
nych, wojny koalicji z rewolucyjną Francją) pozbawiające przemysł
śląski zamorskich i zachodnio-europejskich rynków zbytu. Lokalny
charakter tkactwa lnianego na Śląsku Cieszyńskim.
Rozwój manufaktury rozrzuconej w przemyśle wełnianym: głów
ne rejony — okręg zielonogórski, Wrocław i Świdnica, uzależnienie
samodzielnych rzemieślników przez kapitał handlowy, pierwsze ma
nufaktury scentralizowane sukiennicze (ich związek z Bielskiem),
dziewiarskie, kapelusznicze; decydujące znaczenie eksportu na po
zostałe ziemie, polskie, sprowadzanie surowca i półfabrykatów
z Wielkopolski celem dalszej obróbki. Upadek na Śląsku Górnym
sukiennictwa pozbawionego lokalnych małopolskich rynków zbytu.
Rozwój wrocławskich targów wełny. Ożywienie przemysłu wełnia
nego na Śląsku Cieszyńskim dzięki merkantylistycznej polityce Ma
rii Teresy i Józefa II (wpływr polityki celnej, zniesienie niektórych
ograniczeń cechowych, napływ fachowców z zewnątrz — głównie
ze Śląska Pruskiego). Główne ośrodki tego przemysłu: stapianie się
w jeden organizm przemysłu Bielska-Białej, Cieszyn, domowa obrób
ka wełny (gunie) w górach, rola kapitału handlowego, uzależnianie
rzemieślników, budowa foluszy i farbiarni.
Przemysł bawełniany: główne ośrodki — Podgórze, Wrocław,
wzrastająca rola kapitału handlowego, uzależnianie przez niego sa
modzielnych prządków i wyzysk mieszkańców tzw. domów pracy
przymusowej (Wrocław, Brzeg, Jawor) i więźniów. Rozwój wrocław
skich drukarni perkalu, konkurencja przemysłu angielskiego, pierw
sze próby mechanizacji (warsztaty mechaniczne i maszyna parowa
we Wrocławiu), rozwój związanej z rynkiem polskim produkcji bor
tów, brokatów i galonów.
Pozostałe gałęzie produkcji: przemysł porcelanowy i szklarski
(manufaktury w Pruszkowie, Szklarskiej Porębie i in.), przemysł skó
rzany (Wrocław, Brzeg), wielkie kupieckie manufaktury scentralizo

wane we W rocławiu (rafineria cukru trzcinowego, manufaktury
igieł, powozów i in.), próby rozwinięcia popieranej przez państwo
produkcji wyrobów żelaznych, przemysł papierniczy, chemiczny i in.
Charakterystyka ogólna: wzrastająca rola kapitału handlowego
i upadek znaczenia rzemiosła cechowego w kluczowych gałęziach
produkcji. Rola polityki państwa pruskiego — akcja popierania za
kładania manufaktur scentralizowanych po wojnie siedmioletniej
(faworyzowanie manufaktur szlacheckich, sztuczny i nietrwały cha
rakter przedsiębiorstw zakładanych przy poparciu państwa), Śląsk
rynkiem zbytu dla przemysłu brandenburskiego i hamujące oddzia
ływanie tych tendencji na szereg gałęzi przemysłu śląskiego, poli
tyka celna — nie zawsze skuteczna — odcinająca nie tylko dowóz
obcych produktów, ale i półfabrykatów, hamujące oddziaływanie
ustroju cechowego (mimo prób jego reformy ze strony państwa pru
skiego) i oddzielenia miasta od wsi. Rola przedsiębiorców przyby
łych spoza Śląska. Panujący typ wytwórczości przemysłowej: ma
nufaktura rozrzucona względnie połączenie manufaktury scentrali
zowanej z rozrzuconą, we wszystkich niemal gałęziach produkcji
przechodzenie z I (drobnotowarowego) do II (manufakturowego) sta
dium — wg Lenina — rozwoju przemysłu. Zagadnienie siły roboczej:
praca chałupnicza w manufakturach rozrzuconych, trudności zdoby
cia siły roboczej dla manufaktur scentralizowanych — fachowcy
spoza Śląska, zatrudnianie kobiet i dzieci, eksploatacja pracy więź
niów, początki proletariatu w miastach. Rola eksportu na pozostałe
ziemie polskie. Śląsk najbardziej zaawansowaną w rozwoju kapita
listycznych form produkcji ziemią polską (porównanie z innymi
dzielnicami).
3. Handel śląski w latach 1764— 1806. Ujemny wpływ pruskiej
polityki merkantylistycznej na rozwój śląskiego handlu: wojna cel
na z Austrią utrudnia handel ze Śląskiem Cieszyńskim i Czechami,
a po r. 1772 i z Galicją, związany z tą sytuacją upadek średniowiecz
nego handlu tranzytowego (nawiązanie do okresu 1648—1764) i po
głębienie handlowego upadku Wrocławia, akcyzowa i celna polity
ka pruskiej Regie (od 1768) odstrasza obcych kupców od kontaktów
ze Śląskiem, ujemne rezultaty dla Śląska polsko-pruskiego traktatu
handlowego z 1775 r. Zaniedbanie przez państwo pruskie rozbudowy
dróg lądowych i wodnych, zmiana tej sytuacji u schyłku XVIII w.
(próby regulacji Odry, budowa kanałów na Górnym Śląsku). Roz
wój ruchu pocztowego wewnętrznego i zewnętrznego.

Peryferyjne położenie Śląska Cieszyńskiego po jego odcięciu od
pozostałej części Śląska wpływa hamująco na rozwój handlu. Za
cieśnianie się kontaktów handlowych z Galicją. Polityka handlowa
Marii Teresy — targi bielskie i cieszyńskie, fiasko tych ostatnich,
częściowe ujednolicenie miar i wag, myta i podatki przeszkodą
w rozwoju handlu. Handel spedycyjny na terenie Bielska. Budowa
nowych dróg i rozwój poczty.
Ożywienie handlu Śląska pruskiego na przełomie XVIII i XIX w.
związane z zacieśnieniem się kontaktów z ziemiami polskimi przyłą
czonymi do Prus w drugim i trzecim rozbiorze. Rozwój eksportu pro
duktów śląskiego przemysłu, głównie na ziemie polskie. Rozwój
bankowości, powiązanie banków wrocławskich z Warszawą, bank
państwowy we Wrocławiu, powstawanie nowych banków prywat
nych.
Sztuczność stosunków handlowych z Brandenburgią, osłabienie
handlu z Saksonią i krajami habsburskimi, decydująca rola związ
ków gospodarczych z pozostałymi ziemiami polskimi (podsumowa
nie wiadomości z poprzednich rozdziałów). Elementy wytwarzania
się rynku narodowego w dziedzinie związków gospodarczych Śląska
z pozostałymi ziemiami polskimi.
4.
Miasta śląskie w drugiej połowie XVIII w. Charakterystyka
sieci miast śląskich w XVIII w. z punktu widzenia funkcji miast,
liczby ludności, rodzaju zabudowy. Ważniejsze regiony miejskie: gę
sta sieć miast przemysłowych, handlowych w podsudeckim regionie
tkackim, region środkowy z Wrocławiem, sieć małych miast rze
mieślniczych o lokalnym zasięgu w północnej i wschodniej części
Śląska. Rozwój miast śląska Cieszyńskiego (Cieszyn i Bielsko).
Opis kilku typowych miast z poszczególnych regionów. Ośrodki
tkackie — Jelenia Góra, Dzierżoniów, miasta o lokalnym zasięgu —
Opole, Legnica, Brzeg, Racibórz, fortece — Głogów, Koźle, mia
steczka rolniczo-rzemieślnicze — Wiązów, Proślice, stolica admi
nistracyjna i gospodarcza — Wrocław. Wyzysk miast i mieszczań
stwa przez feudalne państwo i wielkich feudałów: prawne położenie
miast — miasta bezpośrednio podległe Izbie Wojenno-dominialnej
(Inmediatstadten), miasta podległe wielkim feudałom (Mediatstadte),
których ludność ponosi feudalne ciężary, czynsze, w wyjątkowych
wypadkach nawet pańszczyznę. Struktura zawodowa miast śląskich
zilustrowana kilku przykładami (Opole, Gliwice, Brzeg, Kłodzko)
i zmiany struktury w kierunku kapitalistycznym (Wrocław, Dzier
żoniów, Jelenia Góra), porównanie z miastami innych dzielnic.

Rozwój przemysłu manufakturowego i uzależnienie rzemieślni
ków od kapitału handlowego — w związku z tym rozkład drobnego
rzemiosła, wzrost liczby partaczy i rzemieślników wiejskich, osłabie
nie znaczenia cechów usankcjonowane antycechowymi ustawami
austriackimi i w słabszym stopniu pruskimi.
Struktura społeczna miast — klasy i warstwy społeczne na przy
kładzie kilku miast. Przemiany w kierunku kapitalistycznym. Po
czątki burżuazji i proletariatu. Położenie warstw nieposiadających
(ciężkie warunki bytowe, zwiększona śmiertelność, utrudnianie za
kładania własnych gospodarstw domowych itd).
Struktura społeczna miast śląskich w przekroju przeciętnym naj
bardziej zaawansowana ze wszystkich miast polskich w kierunku
kapitalistycznym.
Antagonizmy klasowe w miastach: próby przeciwstawienia się
wyzyskowi ze strony państwa i wielkich feudałów (szczególnie
w miastach pośrednich), walka miast Śląska Cieszyńskiego z zarzą
dem Komory i okoliczną szlachtą; antagonizmy wewnątrz mieszczań
stwa: malejąca rola antagonizmu między średnim mieszczaństwem
a dawnym patrycjatem, walka wewnątrz cechów — między czeladni
kami i uczniami z jednej strony a majstrami z drugiej strony, zacząt
ki antagonizmów między mieszczaństwem a masami pracującymi
(czeladnikami, uczniami, służbą, wyrobnikami), miasta i magistraty
jako panowie feudalni w stosunku do należących do miasta wsi,
eksploatacja i ucisk chłopstwa (przykłady: Gliwice, Świdnica, Jele
nia Góra, Wrocław). Stosunki narodowościowe w miastach (nawią
zanie do rozdz. 5).
Jurydyki kościelne i ich specjalne przywileje; akcyza i związane
z jej pobieraniem oddzielenie miasta od wsi, opodatkowanie mie
szczaństwa, szczególnie wysokie i uciążliwe w okresie działalności
Regie (1768—1787), obowiązek kwaterunku wojska i opłaty serwiso
we, całkowite uzależnienie samorządów miejskich przez państwo
na Śląsku pruskim i ograniczenie kompetencji magistratów przez
państwo na Śląsku austriackim.
5.
Ruch ludności, ogólna charakterystyka rejonów. Obliczenia
liczby ludności Śląska: u progu rządów pruskich, po wojnie siedmio
letniej i przed katastrofą jenajską. Obalenie legendy o nadzwyczaj
nym wzroście zaludnienia Śląska w tzw. okresie fryderycjańskim.
Nieznaczny wzrost przeciętnej stopy urodzeń i przyrostu natural
nego w stosunku do okresu poprzedniego. W ielka śmiertelność
ludności miast śląskich. Śląsk najgęściej zaludnioną i najsilniej

umiastowioną krainą Polski. Potężna aglomeracja ludności w okręgu
sudeckim. Kierunki i charakter imigracji z pozostałych ziem pol
skich (robotnicy sezonowi w rolnictwie, początki napływu robot
ników z pozostałych ziem polskich do górno-śląskiego przemysłu
górniczo-hutniczego, zbiegostwo chłopów na Śląsk); wyolbrzymione
przez burżuazyjną historiografię rozmiary imigracji z Niemiec.
Próba podziału Śląska na rejony ekonomiczno-społeczne: a) okręg
Sudetów środkowych i zachodnich z silnie rozwiniętym rzemiosłem,
licznymi miastami, maksymalnym zagęszczeniem ludności, dużą
przewagą bezrolnej i małorolnej ludności wiejskiej, b) okręg roz
winiętego rolnictwa i hodowli w pasie gleb urodzajnych (od Bole
sławca po Pszczynę), dobrze zaludniony, z dużymi miastami rzemieślniczo-handlowymi i silnie rozwarstwioną ludnością wiejską,
c) Śląsk północno-zachodni, mocno zalesiony, rzadziej zaludniony,
ale dość dobrze umiastowiony, d) północno-wschodnia część Opol
szczyzny w obszarze gleb nieurodzajnych i wśród olbrzymich lasów,
opóźniona w rozwoju ekonomiczno-społecznym, ale z zawiązkami
przemysłu kapitalistycznego, e) ogólna charakterystyka ekonomicz
na Śląska Cieszyńskiego. Przykłady wymiany surowców i towarów
między okręgami rolniczymi a uprzemysłowionymi.
R o z d z i a ł V. Z a g a d n i e n i a n a r o d o w o ś c i o w e i w y 
z n a n i o w e w d r u g i e j p o ł o w i e XVIII w.
1. Zasięg i rozmieszczenie żywiołu polskiego. Krytyka poglądów
burżuazyjnej historiografii niemieckiej, jej dwulicowość (odmienne
dane o zasięgu polskości na użytek wewnętrzny i w wydawnictwach
przeznaczonych do sprzedaży). Błędna teza o polskiej (prawej)
i niemieckiej (lewej) stronie Odry. Krytyka urzędowych danych
z końca XVIII w. Charakterystyka źródeł do badania zagadnień na
rodowościowych w drugiej połowie XVIII-w.: urzędowe i półurzędowe dane statystyczne, opisy Śląska (F. A. Zimmermann) i opisy pod
róży, polemika wokół zagadnień narodowościowych u schyłku
XVIII w. (Zeplichal, Pohle, Schummel, Bandtkie), materiały ręko
piśmienne — księgi stanu cywilnego, wizytacje, księgi gruntowe,
miejskie, dokumenty cechowe, akta o charakterze prywatno-prawnym.
Próba ustalenia granicy językowej na Śląsku w drugiej połowie
XVIII w.: a) obszar zamieszkały w zwartej masie przez ludność pol
ską: cały niemal Górny Śląsk (wyjątek pow. Niemodlin, Grodków
Nysa), Śląsk Cieszyński (silna domieszka ludności czeskiej w rejo

nach płd.-zach.) oraz powiaty Namysłów, Oława, Syców, część trzeb
nickiego i wrocławskiego; b) obszar o charakterze mieszanym pol
sko-niemieckim (różny stopień nasilenia żywiołu polskiego) —
powiaty kłodzki (mniejszość czeska), nyski, brzeski, część strzelińskiego, część wrocławskiego, miasto Wrocław, oleśnicki, część
trzebnickiego, milicki, żmigrodzki, część średzkiego, część żagańskie
go (mniejszość łużycka), zielonogórski, wschowski, głogowski, Góra
Śląska, Wołów, niewielkie wyspy polskie w powiatach Jawor,
Świdnica, Legnica, Grodków, Niemodlin; c) obszar o wyraźnej prze
wadze ludności niemieckiej — powiaty szprotawski, złotoryjski,
strzegomski, niemczański, strzeliński; rejon podgórski: powiaty
Bolesławiec, Lwówek Śląski, Jelenia Góra, Bolków, Kamienna Góra,
Wałbrzych, Dzierżoniów, Ziębice (dla każdego terytorium obfity
materiał źródłowy). Współczesne relacje o polskości Śląska pruskie
go (Schummel, Zóllner, Pohl, v. Schón i in.) i Cieszyńskiego (Szersznik, Karpiński, Staszic).
2.
Początki polityki germanizacyjnej i opór polskich mas ludo
wych. Geneza fryderycjańskiej polityki germanizacyjnej: potrzeby
pruskiej biurokracji, armii, dążenia do umocnienia więzi Śląska
z państwem pruskim. Edykty z lat sześćdziesiątych (zakaz małżeństw
dla nie znających języka niemieckiego, zakaz przyjmowania do pra
cy nauczycieli i księży nie znających niemieckiego, postulat nie
mieckiej szkoły na całym Śląsku). Całkowite fiasko akcji germani
zacyjnej i jego przyczyny: siła zwartego żywiołu polskiego na
znacznych terytoriach Śląska, jego opór przeciwko germanizacji
(opinia Hoyma i innych urzędników pruskich), niedoskonałość me
tod i opieszałość pruskiej biurokracji, brak dostatecznej ilości zna
jących język niemiecki nauczycieli i księży. Germanizacyjny aspekt
fryderycjańskiej kolonizacji — dążenie do osadzania kolonistów
Niemców, niepowodzenie tych tendencji, niewielki procentowo
udział Niemców wśród ogółu kolonistów, przejmowanie ich gospo
darstw przez ludność miejscową.
Początki austriackiej polityki germanizacyjnej na Śląsku Cie
szyńskim, jej geneza (tendencje do wzmocnienia spoistości mo
narchii, dążenia centralistyczne). Wprowadzenie języka niemiec
kiego do szkół miejskich, inne przejawy polityki germanizacyjnej
(urzędy, sądy). Rozpowszechnianie się w szkołach wiejskich języka
czeskiego (morawskiego). Częściowe zazębianie się podziału naro
dowościowego z podziałem klasowym: na obszarze zamieszkałym
przez ludność polską w zwartej masie (grupa a. pkt. 1) polskie

chłopstwo i przeważająca część ludności miejskiej, nie tylko plebs,
ale i drobne, średnie, często i bogate mieszczaństwo, niemiecka
względnie zniemczona szlachta. Polskość kształtującego się prole
tariatu Górnego Śląska. Dowody polskości mieszczaństwa miast
górno-śląskich i niektórych miast dolno-śląskich (Bytom, Gliwice,
Opole, Namysłów, Twardogóra) oraz miast cieszyńskich — Cieszyn,
Bielsko-Biała (napływ kolonistów niemieckich). Częściowo polskie
chłopstwo i masy pracujące niektórych miast na terytorium o cha
rakterze mieszanym — przykłady: Wrocław i wsie podwrocławskie,
Brzeg, Zielona Góra. Ekonomiczna i polityczna słabość polskiego
mieszczaństwa, prawie zupełny brak polskiej inteligencji, brak za
możnego mieszczaństwa w polskich miastach Śląska Cieszyńskiego.
Zazębianie się walki o prawa narodowe z walką klasową polskiego
ludu na Śląsku. Przejawy polskiej świadomości narodowościowej
w drugiej połowie XVIII w.
3. Kler wobec polityki germanizacyjnej. Wykorzystanie przez
władze pruskie Kościoła katolickiego i ewangelickiego jako narzę
dzia do utrzymania w posłuszeństwie poddanych. Kompromis ewan
gelickich królów pruskich z Kościołem katolickim — wiernopoddańcze deklaracje biskupów wrocławskich, przykłady spełniania
przez Kościół katolicki funkcji ,,uspokajania" ludu (nawoływanie
„zbuntowanych" chłopów do posłuszeństwa panom, wezwania z am
bon do chłopów, rzemieślników, górników, aby pilnie „wykonywali
swoje obowiązki"). W zamian za to nieuszczuplanie materialnego
stanu posiadania Kościoła katolickiego, przy zwiększonej ingerencji
państwa w jego organizację wewnętrzną, zwiększanych nieustannie
podatkach i zmuszeniu Kościoła do spełniania postulatów ekono
micznej polityki państwa.
Na Śląsku Cieszyńskim: edykt tolerancyjny Józefa II, jego ge
neza (związek z ogólnymi zasadami polityki wewnętrznej Józe
fa II — nawiązanie do rozdz. II pkt 2). Złagodzenie ucisku ludności
niekatolickiej (ewangelickiej i żydowskiej), w rezultacie edyktu
dalszy rozwój protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim. Kasata sze
regu klasztorów, kasata jezuitów. Zmiana polityki kościelnej po
śmierci Józefa II.
Poparcie przez wyższe duchowieństwo katolickie i ewangelickie
germanizacyjnych dążeń Fryderyka II, wystąpienie jezuity Zeplichala (1789) — teza o dobrodziejstwach germanizacji dla „dzikiego"
Górnego Śląska, lansowanie teorii „wasserpolnisch". Początki poli
tyki germanizacyjnej Kościoła katolickiego (ograniczanie działał-

ności polskich seminariów duchownych), opór niższego, polskiego
duchowieństwa, związek kościelny części Górnego Śląska z diecezją
krakowską (do r. 1811). Początki akcji germanizacyjnej Kościoła
ewangelickiego — wysyłanie na Górny Śląsk niemieckich wikarych
(Pfarrgehilfe), wystąpienia publicystów mieszczańskich przeciw tym
próbom (Steiner, Loewe).
Rozdział

VI. K u l t u r a n a Ś l ą s k u
w i e XVIII w.

w d r u g i e j poło-

1. Kultura mas ludowych. Budownictwo, sprzęty, stroje, w świe
tle zabytków pochodzących ze wspomnianego okresu. Obyczaje,
obrzędy, wierzenia, pieśni i legendy. Związek folkloru polskiego na
Śląsku z folklorem innych ziem polskich. Współczesne opinie o wy
sokiej kulturze ludu polskiego na Śląsku (Zóllner, Loewe, Richter
i inni). Rejony folklorystyczne Śląska. Folklor niemiecki a polski.
Odbicie w kulturze ludowej stosunków gospodarczo-społecznych —
akcenty antyfeudalne.
2. Szkolnictwo. Upadek szkolnictwa wiejskiego na Śląsku pru
skim: ciężkie położenie ludności uniemożliwia często posyłanie dzie
ci do szkół, nie wystarczające uposażenie nauczycieli, ich niski po
ziom umysłowy i dydaktyczny, niepowodzenie podjętej na szeroką
skalę akcji germanizacyjnej poprzez szkoły. Brak polskich szkół
średnich. Wyższy poziom szkół elementarnych w miastach. Próby
reformy szkolnictwa w duchu Oświecenia (Felbiger). Niemieckie
szkoły średnie, ich różny poziom w poszczególnych miejscowo
ściach, nauczanie języka polskiego w gimnazjach wrocławskich.
Brak świeckiej szkoły wyższej, jezuickie Leopoldinum we W rocła
wiu jednym z ośrodków walki przeciwko postępowej ideologii.
Laicyzacja szkolnictwa katolickiego na Śląsku Cieszyńskim po
kasacie jezuitów, próby reformy szkolnictwa ewangelickiego — fun
dacja Celesty w Cieszynie. Tendencje germanizacyjne w szkol
nictwie, powiązanie administracji szkolnej z Morawami. Ogólny
upadek szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim w porównaniu z przeło
mem XVII i XVIII w. (nawiązanie do okresu 1648— 1764).
3. Język i piśmiennictwo polskie. Język ludu polskiego na Śląsku
w drugiej połowie XVIII w. Der hoch-und plattpolnische Reisegefahrte (1803). Polemika o język polski — artykuły Bandtkiego. Pol
skie piśmiennictwo dewocyjne — katolickie i ewangelickie. Zna
czenie polskich modlitewników, zbiorów kazań, śpiewników dla
utrzymania polskiego charakteru Śląska. Z drugiej strony często

reakcyjna, a nawet wiernopoddańcza ideologia. Polska literatura
mieszczańska na Śląsku, zwłaszcza satyra — jej tendencje antypruskie. Związany z ludem poeta-nauczyciel z Tych — Białoń. Cie
szyn jako ośrodek polskiego ruchu piśmienniczego. Bochshammer,
Twardy, Kłapsia, wychowankowie szkoły cieszyńskiej. Polska dzia
łalność wydawnicza Trampa w Brzegu. Działalność Kornów we W ro
cławiu — ich kontakty wydawnicze z innymi ziemiami polskimi.
4.
Walka reakcyjnych i postępowych elementów w niemieckiej
literaturze i publicystyce na Śląsku. Policyjno-militarny reżim pań
stwa pruskiego tłumi w zarodku wszelkie przejawy opozycji. Walka
przeciwko postępowym elementom ideologii Oświecenia prowadzo
na przez władze pruskie, duchowieństwo katolickie i część ewange
lickiego. Zdecydowanie reakcyjne stanowisko polityczne szlachty
śląskiej (najbardziej reakcyjna, według opinii' współczesnych,
szlachta w całym państwie pruskim), jej niski poziom umysłowy
i kulturalny, tendencje opozycyjne wobec polityki rządu wśród czę
ści biurokracji pruskiej (głównie mieszczańskiego pochodzenia).
Stanowisko niemieckiego średniego i bogatego mieszczaństwa:
niekonsekwentne i tchórzliwe próby walki z uciskiem ze strony
państwa (walka o usamodzielnienie samorządów miejskich, prze
ciwko obowiązkowi kwaterunku itp.). Snobistyczne tendencje do na
śladowania szlachty i pogarda wobec mas pracujących miast i wsi,
dążenie do osłabienia szczególnie bolesnych dla mieszczaństwa prze
jawów feudalnego ucisku, przy zasadniczej akceptacji ustroju feu
dalnego, nierówności stanowej. Typowy reprezentant tej „ideologii",
najpopularniejszy wśród niemieckiego mieszczaństwa publicysta
wrocławski, J. Chr. Garve. Inni reprezentanci stanowiska niemiec
kiego mieszczaństwa. Silne tendencje partykularne na tle słabości
związku z Prusami i gospodarczego ciążenia ku pozostałym ziemiom
polskim. Teza „śląskiej narodowości".
Ideologia Oświecenia w niemieckiej literaturze na Śląsku, anoni
mowe satyry antypruskie, rozwój niemieckiego teatru we W rocła
wiu (wystawienie postępowych sztuk Schillera, Lessinga) i w in
nych miastach śląskich. Dodatek literacki do „Schlesische Provinzialblatter" i inne pisma o charakterze literackim. Rozwój prasy ślą
skiej: hamujące oddziaływanie cenzury, próby nieśmiałej krytyld
istniejących stosunków i szczególnie jaskrawych przejawów ucisku
mieszczaństwa i chłopstwa. W ystąpienia przedstawicieli niemiec
kiego Oświecenia na Śląsku przeciwko tezom Zeplicha.la..(Richter,

Pohle), popieranie polityki germanizacyjnej przez niektórych publi
cystów mieszczańskich (H. artykuły w „Schles. Provinzialblatter'').
5.
Sztuka na Śląsku. Architektura, rzeźba, malarstwo. Epigoni
baroku i początki klasycyzmu (Langhaus, Schinkel). Przemysł arty
styczny. Muzyka (Karl Ditter v. Dittersdorf). Rozwój opery wrocław
skiej. W kład polskich i niemieckich mas ludowych w kulturę arty
styczną Śląska. Rozwój ludowego rzeźbiarstwa i snycerstwa na Ślą
sku Górnym i Cieszyńskim (Donay i Pratzker), polscy mistrzowiezdobnicy w królewskiej manufakturze porcelany w Prószkowie na
Opolszczyźnie.
R o z d z i a ł VII. O g ó l n a c h a r a k t e r y s t y k a r o z w o j u
Ś l ą s k a w d r u g i e j p o ł o w i e XVIII w.
Narastanie kapitalistycznego układu, rola ekonomicznych związ
ków z pozostałymi ziemiami polskimi, hamujące oddziaływanie feu
dalnych więzów i feudalno-absolutystycznej monarchii pruskiej, za
łamywanie się systemu pańszczyźniano-folwarcznego, przechodze
nie na gospodarkę czynszową i pracę najemną, wzmożenie wyzysku
chłopa i narastanie antyfeudalnej walki mas ludowych, jej rewolu
cyjny i obiektywnie narodowowyzwoleńczy charakter (skierowana
przeciwko niemieckim feudałom i ich państwu). Porównanie proce
su rozwojowego Śląska w drugiej połowie XVIII w. (głównie eko
nomiczno-społecznego) z rozwojem pozostałych ziem polskich i kra
jów ościennych. Ogólne prawidłowości rozwoju Europy .wschod
niej i ich występowanie na Śląsku.
Śl ą s k w o k r e s i e d a l s z e g o n a r a s t a n i a s t o s u n k ó w k a p i t a l i s t y c z n y c h ,
WZNIESIENIA REWOLUCYJNEGO LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH I WOJEN NAPO
LEOŃSKICH (1793—1815)

Rozdział

I:

Krytyczne
omówienie
literatury
i źródeł.
1. Opracowania. Brak syntetycznego opracowania okresu. Do
strzeganie poszczególnych przejawów wzniesienia fali rewolucyj
nej przy pomijaniu całokształtu walk klasowych. Cenne pod wzglę
dem faktograficznym przyczynki poświęcone poszczególnym po
wstaniom chłopskim (Perlick, Franzke, Loewe, Stenzel), tkackim
(Grunhagen) i miejskim (Markgraf, Griinhagen, Ziekursch). Obszer
ne omówienie powstań chłopskich okresu 1793—1811 w pracy
Ziekurścha w oparciu o zaginione dziś materiały archiwalne,
podkreślenie znaczenia powstań chłopskich w genezie usta
wodawstwa lat 1807—1811. Fałszywe przedstawienie . przyję

cia wojsk polskich na Górnym Śląsku w r. 1807 i stosunku
ludu górno-śląskiego do Polski: wysuwanie pojedynczych przykła
dów niechętnego stosunku przy pomijaniu ogólnie panujących na
strojów propolskich i antypruskich (Latermann, Knótel). Gloryfi
kacja walk toczonych przez wojska pruskie na Śląsku przeciwko
Napoleonowi w r. 1807, przy pomijaniu częstych wypadków tchórz
liwej, zdradzieckiej postawy wyższych oficerów i urzędników
(v. Hópfner, Schmoelzl, Schiick, Granier, Erler). Fałszywe przedsta
wienie bohaterskiego zrywu niemieckich mas ludowych na Śląsku
przeciwko okupacji francuskiej w latach 1813/14 jako idealnej
współpracy króla z ludem. Krytyka tego stanowiska w postępowej
historiografii NRD (Kamnitzer). Polemika wokół postawy pułków
górno-śląskich w wojnie 1813—1814 r. (Bourgeois, Laubert). Ocena
ustawodawstwa agrarnego i innych reform lat 1807—1811: podkre
ślenie połowiczności reform agrarnych 1807 i 1811 r. w pracach
Knappa (przy formalno-prawnym jedynie ujęciu) i Ziekurscha, pró
ba obrony tych ustaw w okresie hitlerowskim (Latta). Pozytywna
ocena reform miejskich i przemysłowych i ich rezultatów dla Śląska
(Wendt, Ziekursch i in). Pozytywna ocena reform Steina, Hardenberga przez postępową historiografię NRD przy nie zawsze dosta
tecznym podkreśleniu ich połowiczności i ,,pruskiego" charakteru
(Kamnitzer, Lange), krytyka tego stanowiska przez historyka ra
dzieckiego S. B. Kana.
Słabe zainteresowanie historiografii polskiej okresem 1793—1815
na Śląsku. Marginesowe jedynie (Skałkowski, Łukasiewicz) uwzględ
nianie albo też całkowite pomijanie odgłosów powstania kościusz
kowskiego na Śląsku w pracach poświęconych przebiegowi powsta
nia. Cenne przyczynki o postawie ludu polskiego na Śląsku w latach
1806—1807 (Wojtkowski, Staszewski). Burżuazyjna historiografia
polska o ustawodawstwie agrarnym 1807—1811. Pozytywna ocena
pruskich reform agrarnych na ziemiach polskich przez szkołę kra
kowską (Bobrzyński), opisowe ujęcie ich w pracach Kniata i Rut
kowskiego. Ocena klasowej istoty reform pruskich w artykułach
Engelsa, Wolffa i Marchlewskiego. Podkreślenie połowiczności
i klasowego charakteru ustawodawstwa agrarnego w pracach
K. Orzechowskiego.
Ocena powstania tkaczy z r. 1793 i jego odgłosów w pozostałych
częściach Śląska przez S. B. Kana — stanowisko Rusińskiego
(w przeciwieństwie do Kana zbyt pochlebna ocena powstania 1793 r.
w stosunku do powstania z r. 1844). Próba (niedostatecznie.jeszcze

pogłębiona) nowego ujęcia okresu w publikacjach o charakterze po
pularno-naukowym (W. Długoborski, O. Popiołek).
2. Źródła drukowane i materiały archiwalne a) do walk kla
sowych lat dziewięćdziesiątych: zaginięcie podstawowych materia
łów — akt rejencji wrocławskiej i większości landratur, ocalałe frag
menty akt władz berlińskich dotyczących Śląska w archiwum merseburskim (NRD), przekazy dotyczące ruchów chłopskich w aktach
miejskich i wielkiej własności. Bogaty zasób materiałów do powstań
wrocławskich w 1. 1793 i 1796 w zbiorach b. archiwum m. Wrocławia.
M ateriały w archiwach innych miast i archiwach górniczych. Współ
czesne opinie o walkach klasowych w publicystyce szlacheckiej,
mieszczańskiej i w korespondencji działaczy polskiego Oświecenia
(Kołłątaj) oraz w niemieckich opisach podróży po Śląsku. Publicy
styka wokół problemu agrarnego;
b) do wydarzeń politycznych okresu 1806—1815: zaginięcie zbio
rów rękopiśmiennych związanych z działalnością wojsk polskich
w latach 1806—1807, materiały w archiwach miejskich (stanowisko
mieszczaństwa, okupacja francuska i jej ekonomiczne rezultaty).
Publicystyka i prasa okresu wojny wyzwoleńczej 1813—1814.
Obfita literatura pamiętnikarska (rękopiśmienne i drukowane kro
niki wydarzeń w poszczególnych miastach, pamiętniki Merckla, pa
miętniki współczesne wydane przez Krebsa, Graniera, Kerna, Meinardusa i inne);
c) do reform 1807— 1811 i ich wprowadzenia na Śląsku: wydawni
ctwa źródłowe historyków niemieckich, współczesne drukowane
zbiory edyktów i rozporządzeń wykonawczych, współczesna dysku
sja wokół reform agrarnych i miejskich. Brak akt władz rejencji
0 wprowadzeniu reform agrarnych i ruchach chłopskich. Akta Ko
misji Generalnej. Przekazy o powstaniach chłopskich lat 1808—1809
1 1811 w literaturze pamiętnikarskiej i podróżniczej. Materiały w ar
chiwach miejskich dotyczące wprowadzenia reform miejskich i prze
mysłowych w poszczególnych miastach śląskich. Wydawnictwo źró
dłowe W endta dotyczące Wrocławia.
i

R o z d z i a ł II. O g ó l n a ' c h a r a k t e r y s t y k a z n a c z e n i a
okresu
francuskiej
rewolucji
burżuazyjnej
i wojen
napoleońskich
w dziejach
Europy
i P o 1 s k i.
Ogólna charakterystyka burżuazyjnej rewolucji francuskiej. Jej
ogólnoeuropejskie znaczenie, wielki wpływ na Niemcy. Wystąpię-

nia rewolucyjne w Niemczech do r. 1793 (powstanie chłopów
w Nadrenii w r. 1789, powstanie w Saksonii w r. 1790, republika
moguncka lat 1792—1793). Stanowisko niemieckich panujących,
szczególnie króla pruskiego, wobec rewolucji francuskiej, udział
Prus w koalicjach antyfrancuskich.
Powstanie kościuszkowskie — jego ogólna charakterystyka, rola
w dziejach polskich ruchów narodowowyzwoleńczych, znaczenie
międzynarodowe.
Przemiana walk toczonych przez naród francuski z sprawiedli
wych wojen w obronie własnej niepodległości w wojny zdobywcze,
niesprawiedliwe, toczone w interesie burżuazji francuskiej. Ogólne
omówienie wojen napoleońskich. Klęska Prus 1806—1807 i utwo
rzenie Księstwa Warszawskiego (jego ogólna charakterystyka).
Uszczuplenie terytorium Prus — utrata znacznej części ziem pol
skich. Ogólna charakterystyka wydarzeń politycznych w Europie
1807—1815 ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich i Prus,
charakterystyka przemian ekonomiczno-społecznych na ziemiach
polskich, głównie w Księstwie Warszawskim.
Rozdział

III.

Sytuacja rewolucyjna
1793—1794.

w

latach

1. Ogólna charakterystyka walk klasowych na Śląsku w pierw
szej połowie lat dziewięćdziesiątych. Powiązanie walk rewolucyj
nych na Śląsku z narodowowyzwoleńczą i antyfeudalną walką mas
ludowych na pozostałych ziemiach polskich (powstanie kościusz
kowskie) oraz z walką mas ludowych w Niemczech (przede wszyst
kim w sąsiedniej Saksonii). Wpływ wydarzeń i ideologii wielkiej re
wolucji francuskiej daje ruchowi ludowemu na Śląsku podstawy
ideologiczne; zasadnicze przyczyny rozwoju ruchów rewolucyjnych
na Śląsku tkwią w sytuacji wewnętrznej, w narastającym kryzysie
systemu feudalnego. Leninowska nauka o sytuacji rewolucyjnej, jej
zastosowanie wobec sytuacji na Śląsku w latach dziewięćdzie
siątych.
2. Wzmożenie wyzysku mas na początku lat dziewięćdziesią
tych. Podsumowanie wiadomości z części I: zwiększanie ciężarów
chłopskich do ostatecznych granic, wyzysk podatkowy miasta i wsi,
pogarszające się położenie czeladników i wyrobników w miastach,
sytuacja drobnomieszczaństwa, zazębianie się wyzysku feudalnego
z kapitalistycznym; przyczyny szczególnego pogorszenia się poło
żenia mas ludowych w latach 1792—1795; wojny z rewolucyjną

Francją osłabiają możliwości zbytu płótna i innych wyrobów prze
mysłowych, nędza tkaczy według danych urzędowych i opinii współ
czesnych; nieurodzaje i drożyzna, wzrastająca dysproporcja między
zarobkami czeladników, robotników a kosztami utrzymania. Urzę
dowe memoriały o położeniu czeladników i wyrobników w miastach
oraz górników i hutników w Zagłębiach Górno-śląskim i W ałbrzy
skim .
3. Propaganda haseł rewolucji francuskiej i jej oddźwięk na
Śląsku. Zainteresowanie wydarzeniami we Francji i entuzjazm śląs
kich mas ludowych wobec wewnętrznych i zewnętrznych sukcesów
rewolucji francuskiej. Ulotki i odezwy wzywające do walki „na
wzór francuski", broszura K. E. Oelssnera Prozerpina i jej popular
ność na Śląsku, anonimowe antyfeudalne piosenki ludowe, próby
nawiązania kontaktów z ruchem rewolucyjnym w Saksonii; wzrost
rewolucyjnych nastrojów na Śląsku w latach 1792—1793, walka
władz z rewolucyjną propagandą, wystąpienia chłopskie u schyłku
1792 roku.
4. Powstanie tkaczy w 1793 roku. Krytyczna sytuacja tkaczy
w początkach 1793 r. Propaganda rewolucyjna wśród tkaczy i jej
oddźwięk, odezwa tkaczy do wrocławskiej Izby Wojenno-dominialnej. Bezpośrednie przyczyny wybuchu: wzrastające ceny przędzy,
spadek cen na płótno, pogardliwy stosunek kupców nakładców. Zaj
ścia 23—25 marca w Bolkowie i Szunowie. W ybuch powstania 27
i 28 marca w Lubawce i w Kamiennej Górze (tkacze opanowują mia
sto). Interwencja wojska. Demonstracje i rozruchy w Bolkowie, W ał
brzychu, Strzegomiu i Kowarach. Represje władz, strach władz i klas
panujących przed rozszerzeniem się powstania tkaczy na cały Śląsk.
Ogólna charakterystyka powstania, jego lokalny, niezorganizowany
charakter. Odgłosy powstania tkaczy w pozostałych częściach Ślą
ska. Powstanie czeladników w Kowarach.
5. Powstanie wrocławskie 1793 r. (kwiecień, maj). Narastanie
rewolucyjnych nastrojów we Wrocławiu w latach 1791— 1793, re
presje ze strony magistratu. Współczesne opinie o popularności ha
seł rewolucji francuskiej we Wrocławiu (broszura Frankreich und
Schlesien 1793). Początkowy charakter powstania: walka czeladni
ków z majstrami, aresztowanie czeladników krawieckich i solidarnościowa akcja czeladników wszystkich cechów. Ustępstwa Magi
stratu wobec żądań czeladników. Represje komendanta garnizonu.
Walki w dniach 29 i 30 kwietnia zwrócone przeciwko feudalno-despotycznemu państwu. Klasowy skład powstania: czeladnicy, ucznio

wie, wyrobnicy, dezerterzy, służba domowa. Solidarne występowa
nie polskich i niemieckich mas pracujących. Barykady na ulicach
miasta i bestialskie stłumienie powstania przy użyciu artylerii. Re
presje władz wobec uczestników powstania. Tchórzliwość średniego
i wielkiego mieszczaństwa. Ogłosy powstania w innych miastach
śląskich. Publikandum królewskie ż 20 maja 1793 r.
6. Ruch chłopski w r. 1793 (kwiecień, maj, czerwiec). Ulotki
i przemówienia nawołujące do zbrojnej walki z panami, wpływ
powstania tkaczy na ruch chłopski w powiatach podgórskich. Zasięg
powstań chłopskich: Podgórze, Śląsk środkowy (pow. oleśnicki,
wrocławski, oławski) i Górny (opolski, kluczborski, grodkowski).
Obawy władz i szlachty wskutek małej ilości wojska na Śląsku
i wzrastającego zasięgu ruchu. Przebieg ruchu: odmowa wykonywa
nia feudalnych świadczeń, uwalnianie siłą aresztowanych przywód
ców, napady na dwory, walka o prawo korzystania z dworskich
pastwisk i lasów, walka z interwencją wojskową. Przyczyny niepo
wodzenia ruchu: nieskoordynowany, niezorganizowany charakter
powstań umożliwia kolejne tłumienie poszczególnych ognisk rozru
chów.
7. Wpływ powstania kościuszkowskiego na Śląsk i wielka „woj
na chłopska" 1794 r. Śląsk w planach powstańczych 1793 r..
odgłosy pierwszych zwycięstw powstania i manifestu poła
nieckiego na Śląsku, próby rozszerzenia powstania wielkopol
skiego na Śląsk udaremnione przez nadgraniczną szlachtę,
odezwy powstańcze do ludności państwa pruskiego, prze
kazy świadczące o udziale Ślązaków w powstaniu, obawy władz
pruskich przed działalnością na Śląsku powstańczych emisariuszy.
Oczekiwanie chłopów na realizację obietnic królewskich i ogło
szenie ,.powszechnego prawa ziemskiego", rozczarowanie po jego
ogłoszeniu.
W ystąpienia chłopskie w marcu — kwietniu 1794 na Opolszczyżnie, przywódca chłopów polskich — Marek z Jemielnicy, stłumie
nie powstania i represje wobec przywódców. Zakaz rozpowszechnia
nia wiadomości o rewolucji francuskiej.
Wielkie powstanie chłopskie w północnych rejonach Śląska: zor
ganizowany charakter powstania, obejmowanie władzy przez chło
pów na terytoriach objętych powstaniem, represje wobec zdrajców
i obszarników, zebrania chłopskie, wiara we współdziałanie służą
cych w wojsku synów chłopskich. Program powstania: nie tylko ha
sło całkowitego zniesienia feudalnych ciężarów, ale i podziału pań

skiej ziemi, równości stanów, sprawiedliwych podatków. Przeraże
nie feudałów, ucieczki z terytoriów objętych powstaniem. Krwawe
stłumienie powstania przez ściągane z całego Śląska wojska pruskie.
8. Stanowisko mieszczaństwa. Umiarkowane tendencje opozycyj
ne, domaganie się „legalnych", ograniczonych reform — Zerboni,
Hełd i powiązany z wolnomularstwem Związek Evergetów (skład
klasowy: bogate kupiectwo, mieszczańskiego pochodzenia biurokra
cja). Zdecydowanie kontrrewolucyjne wobec wystąpień mas ludo
wych stanowisko wielkiego mieszczaństwa, chwiejność średniego
mieszczaństwa, jego obawy przed wspólną walką z masami pracują
cymi przeciwko feudalnemu państwu, często łączenie się z władzami
przeciwko w ystąpieniom 'm as (przykład: powstanie wrocławskie
1793). Ideologiczne odbicie tych tendencji w publicystyce. W yjąt
kiem radykalni, antyfeudalni* mieszczańskiego pochodzenia przy
wódcy mas ludowych. K. E. Oelssner, jego działalność w Paryżu,
kolportaż wydawnictw rewolucyjnych na Śląsk, anonimowość in
nych przywódców i radykalnych publicystów. Mieszczaństwo ślą
skie nie spełnia roli klasy-hegemona wobec ruchów mas ludowych,
przyczyny tego stanowiska: powiązanie mieszczaństwa z feudal
nymi metodami wyzysku względnie związek ich produkcji z po
trzebami państwa, właściwe dla całego niemieckiego mieszczań
stwa zaściankowość i zacofanie.
9. Znaczenie walk rewolucyjnych 1793 — 1794. Jeden z czynni
ków zmuszających Prusy do zawarcia z rewolucyjną Francją po
koju w Bazylei (1795), ich obiektywnie narodowowyzwoleńczy cha
rakter, powiązania z powstaniem kościuszkowskim ważnym etapem
na drodze narastania świadomości narodowościowej na Śląsku i jej
przeradzania się w świadomość narodową, wspólna walka mas pra
cujących polskich i niemieckich. Świadomie antyfeudalny, rewolu
cyjny charakter niektórych wystąpień, przyczyny niepowodzenia:
brak organizacji i koordynacji pomiędzy poszczególnymi ogniskami
ruchu, brak klasy-hegemona. Znaczenie walk 1793—1794 jako przy
kładu dla wystąpień mas chłopskich w następnych latach, zaryso
wujący się pod ich wpływem „kryzys gór" osiąga szczytowe nasile
nie na przełomie XVIII i XIX w.
Rozdział

IV.

Fala
rewolucyjnych
w l a t a c h 1795—1799.

wystąpień

1.
Sytuacja wsi śląskiej po stłumieniu wielkich powstań chłop
skich. Ciągłe wrzenie na wsi, odmowy wykonywania pańszczyzny

i płacenia czynszów, w niektórych rejonach ustają feudalne powin
ności, unikanie przez władze i szlachtę zbyt surowych represji z oba
wy, aby znów nie doszło do powstań chłopskich, pierwsze głosy
przedstawicieli szlachty i władz o konieczności zmiany formy ucisku
feudalnego, wzrost zainteresowań sprawą chłopską w mieszczań
skiej i szlacheckiej publicystyce. Nowe formy rewolucyjnej propa
gandy: żołnierze z armii reńskiej nosicielami rewolucyjnej ideologii,
działalność pokątnych pisarzy (Winkelschreiber) — agitatorów
chłopskich, tajne zebrania i „zmowy" chłopskie, nowe nasilenie re
wolucyjnych nastrojów na wsi, szczególnie górno-śląskiej.
2. Wystąpienia mas ludowych wsi i miast w latach 1795— 1796.
Powstanie polskich i niemieckich górników w Tarnowskich Górach
1795 r. stłumione przy użyciu siły wojskowej.
Powstanie chłopskie na Górnym Śląsku na wiosnę 1796 r. — pety
cje do władz, odmowa feudalnych świadczeń, tajne zebrania, zbroj
ny opór przeciwko interwencji wojskowej. Największe nasilenie po
wstania w powiatach prudnickim, toszecko-gliwickim i opolskim.
Powstanie wrocławskie w październiku 1796 r.: bezpośrednia
przyczyna — brutalne postępowanie wojska wobec ludności, nie
śmiały protest mieszczaństwa i próba zbrojnego wystąpienia mas
pracujących: czeladników, uczniów, wyrobników. Stłumienie po
wstania przez wojsko przy pomocy wrocławskiego mieszczaństwa.
3. Powstania chłopskie w latach 1798— 1799. Powstanie na Pod
górzu 1798 r. — odmowy wykonywania powinności, działalność
przywódców, przygotowania do zbrojnego wystąpienia, ogniskiem
powstania powiat jeleniogórski, atak wojska na bezbronnych i za
skoczonych chłopów, obawy władz przed rozszerzeniem powstania
na sąsiednie powiaty. Odgłosy powstania w innych częściach Ślą
ska. Powstanie na Górnym Śląsku (wiosna 1799): wypowiedzi Hoyma
i innych przedstawicieli władz pruskich o ciężkim, „nie do wytrzy
mania" ucisku i wyzysku chłopa górno-śląskiego. główne ośrodki
oporu — powiaty bytomski i gliwicki, tajne zebrania chłopskie, po
rozumienia między gminami, zmuszanie wahających się do udziału
w walce, przywódca chłopów — Woczławik, odmowy wykonywa
nia pańszczyzny, sformułowania żądań chłopskich i petycja do króla,
interwencja wojskowa i stłumienie powstania.
Powstania w latach 1799—1800, ich lokalny charakter (wybu
chają sporadycznie w różnych częściach Śląska).
Zamieszki wśród górników Zagłębia Wałbrzyskiego w pierw
szych latach XIX w., wystąpienia górników górno-śląskich, doma

gających się podwyżki płac, inne wystąpienia mas ludowych (do
i. 1806).
4. Przyczyny osłabienia fali wystąpień chłopskich. Ustawowe
względnie faktyczne ograniczenie niektórych szczególnie jaskra
wych przejawów pańskiej samowoli (np. kary chłosty, zakuwania
w dyby i obroże), zaspokojenie niektórych żądań chłopskich (np.
wydanie przepisów urbarialnych również i w języku polskim), obiet
nice dalszych reform, z drugiej strony — skoncentrowanie na Śląsku
odpowiedniej ilości wojsk i surowe represje wobec przywódców
i uczestników powstania.
Śląsk jedną z najbardziej rewolucyjnych prowincji państwa pru
skiego (opinie króla i pruskich mężów stanu), rola rewolucyjnych
wystąpień mas ludowych na Śląsku w genezie reform agrarnych
1807—1811.
5. „Kryzys gór". Sprzeczne tendencje w stanowisku śląskich feudałów (dążność do utrzymania feudalnej zależności i feudalnych
form eksploatacji w niezmienionej formie, z drugiej strony — obawa
przed nowymi wystąpieniami chłopskimi, przed rewolucją) — nara
stająca świadomość niemożności gospodarowania w oparciu o do
tychczasowe formy eksploatacji. Stanowisko mieszczaństwa: hasło
obalenia stosunków feudalnych wysuwane z początkiem lat dzie
więćdziesiątych przez K. E. Oelssnera i innych przedstawicieli rady
kalnego mieszczaństwa śląskiego na emigracji we Francji (np. ano
nimowy artykuł z „Deutscher Zuschauer" 1791), wśród publicystów
mieszczańskich działających na Śląsku teza o konieczności zmniej
szenia ucisku chłopa przy zachowaniu istoty ustroju feu
dalnego. Dwie drogi reform proponowane przez publicystykę szla
checką i mieszczańską na przełomie XVIII i XIX w.: a) zachowanie
pańszczyzny w znacznie zmniejszonych rozmiarach, b) przejście na
gospodarkę czynszową, rozszerzenie rozpoczętej już w drugiej po
łowie XVIII wieku akcji parcelacyjnej. Przeciwstawienie w tej po
lemice kulturalnego, niemieckiego Śląska Dolnego, gdzie chłop za
sługuje na jak najdalej idące reformy, dzikiemu, zacofanemu, pol
skiemu Śląskowi Górnemu, gdzie reformy przeprowadzone być ma
ją w mniejszym zakresie i w wolniejszym tempie. Obrona górno
śląskiego chłopa przez postępowych publicystów niemieckich, zna
jących dobrze stosunki górno-śląskie. Stanowisko władz berlińskich
i wrocławskich: stanowisko króla, kanclerza Goldbecka i szeregu
wyższych urzędników w Berlinie — „lepiej dobrowolnie ustąpić nie
co, niż być zmuszonym oddać wszystko" (1799), w związku z tymi

tendencjami projekty zniesienia poddaństwa na Śląsku w ramach
reformy prawa prowincjonalnego (1798—1800); niezdecydowane sta
nowisko min. Hoyma i wrocławskiej Kamery — z jednej strony
rozumienie groźby rewolucji i niemożności utrzymania dotychczaso
wych form eksploatacji, z drugiej — uleganie uciskowi ultrareakcyjnej części śląskiej szlachty, szczególnie wielkich feudałów górno-śląskich. Połowiczne, nieudałe próby reform: nowego Gesindeordnung, reformy komisji urbanialnych, dekretu ograniczającego
pańszczyznę na Górnym Śląsku. Opór większości szlachty przeciw
ko jakimkolwiek reformom. Odroczenie sprawy reform agrarnych,
nawiązanie do rozdziału VI,
R o z d z i a ł V. Ś l ą s k w o b e c w o j n y 1806— 1807 i u t w o 
rzenia Księstwa Warszawskiego.
1. Klęska Prus w kampanii 1806—1807 i wojska francuskie na
Śląsku. Klęskd pod Jeną i Auerstadt rezultatem zgnilizny i kryzysu
feudalno-absolutystycznego państwa pruskiego. Przejawy rozkładu
pruskiej administracji i kryzysu państwowości pruskiej na Śląsku:
panika wśród większości pruskiej biurokracji. Kampania na Śląsku
w zimie 1806—1807: oblężenie Koźla, Kłodzka i Wrocławia, tzw. ma
ła wojna na Śląsku. Zniszczenia i kontrybucje wojenne, szczególnie
dotkliwe we Wrocławiu, próby przerzucenia ciężarów okupacji na
masy pracujące. Wrzenie na wsi śląskiej w związku z nadzie
jami na wyzwolenie z rąk Francuzów, uśmierzenie przez wojska
francuskie szeregu wystąpień chłopskich. Niechętne państwu prus
kiemu stanowisko większości śląskiego mieszczaństwa.
2. Wojska polskie na Górnym Śląsku i związany z ich wkrocze
niem wzrost antypruskich nastrojów wśród ludności polskiej. Rapor
ty oficerów polskich o wzroście nastrojów antypruskich — entuzja
styczne przyjęcie i pomoc udzielona wojskom, polskim — próby
przyłączenia nadgranicznych terytoriów śląskich do Księstwa W ar
szawskiego („republika" mysłowicka) — awanturnicza wyprawa ks.
Sułkowskiego, niechętny stosunek polskiego mieszczaństwa do
wojsk pruskich — legiony polsko-włoskie na Śląsku i ich przy
chylne przyjęcie we Wrocławiu.
3. Śląsk a Księstwo Warszawskie. Sprawa Śląska w rokowa
niach pokojowych 1807 r.: projekty przyłączenia Śląska do Księ
stwa ze względu na łączność terytorialną z Saksonią, głos Kołłątaja
za przyłączeniem Śląska do Księstwa. Wzrost separatyzmu śląskie
go mieszczaństwa (polskiego i niemieckiego), głosy o nieopłacalno

ści związku z Prusami i za przyłączeniem do Księstwa wśród miesz
czaństwa i chłopstwa. Rozwój związków ekonomicznych Śląska
z Księstwem, zainteresowanie sprawami Księstwa w śląskiej pra
sie. Księstwo W arszawskie azylem dla uczestników antypruskich
wystąpień w miastach górno-śląskich.
Rozdział

VI.

Wprowadzenie reform
Steina — Hardenberga.

agrarnych

1. Ogólna charakterystyka reform 1807— 1811. Dwa etapy reform:
1. reformy w latach 1807— 1808, w okresie rządów Steina i działal
ności jego mieszczańskich współpracowników, ich postępowy, acz
kolwiek połowiczny charakter, zdaniem Engelsa pierwsza faza rewo
lucji burżuazyjnej w Prusach; 2. ustawodawstwo Hardenberga, „pru
ska droga" rozwoju kapitalizmu w rolnictwie (szczególnie edykt re
gulacyjny 1811 r.). Ogólna geneza reform: a) ekonomiczne i poli
tyczne załamanie państwa pruskiego po klęsce 1806— 1807, w związ
ku z tym dążność do reformy ustroju władz centralnych, wojsko
wości i administracji, b) rewolucyjne nastroje mas, szczególnie na
Śląsku, obawa władz przed nowymi wystąpieniami (Druck von
unten), cj reformy społeczne nieodzownym warunkiem walki prze
ciwko panowaniu francuskiemu.
2. Edykt październikowy 1807 roku. Znaczenie dla genezy edyktu wystąpień śląskich mas ludowych, obawa króla i sfer dworskich
przed wybuchem rewolucji na Śląsku, odgłosy konstytucji Księstwa
Warszawskiego. Postanowienia edyktu: zniesienie poddaństwa oso
bistego i płynących zeń ciężarów i ograniczeń, przy zachowaniu
wszelkich innych feudalnych obciążeń związanych z poddaństwem
gruntowym i sądowo-administracyjnym. Wprowadzenie swobodne
go obrotu ziemią. Zniesienie Bauernschutzu i formalne usankcjono
wanie rugów (edykt z 27 marca 1809). Zniesienie udziału pana w dy
spozycji chłopską własnością podległą (dalszy etap przekształcania
chłopskich praw do ziemi). Znaczenie edyktu: jego połowiczność
i iluzoryczność, ocena Engelsa i Wolffa.
3. Chłopstwo i szlachta na Śląsku wobec edyktu 1807 r. Inter
pretacja edyktu zgodnie z interesami szlachty — opóźnienie ogło
szenia edyktu przez ministra dla Śląska, Massowa — opór znacznej
części śląskiej szlachty przeciwko edyktowl, tworzenie komitetów
do walki z reformami. Rozczarowanie chłopstwa liczącego na uwol
nienie od feudalnych ciężarów — odmowy wykonywania powinno
ści i powstania chłopskie w latach 1807— 1808 na terenie całego nie-

mai Śląska stłumione przy pomocy wojsk francuskich — wyjaśnie
nie niektórych postanowień edyktu październikowego w publikandum kwietniowym 1809 r., bezpośrednie ekonomiczne rezultaty edy
ktu (wzrost plac czeladzi i robotników rolnych, wzrost możliwości
migracji pomiędzy poszczególnymi częściami Śląska).
4. Powstania chłopskie w latach 1810 i 1811. Wzrost niezadowo
lenia i domaganie się zniesienia wszelkich powinności w r. 1810, od
mowy wykonywania pańszczyzny i rozruchy w r. 1810 w pow.
kłodzkim, pszczyńskim i na Śląsku północnym, edykt o zniesieniu
podwód 1810 r. wyrazem obawy klasy panującej przed narastającym
ruchem chłopskim. Wielkie powstanie chłopskie na Górnym Śląsku
(luty, marzec 1811). Zasięg powstania (południowe powiaty Górnego
Śląska), masowy i zorganizowany charakter powstania (porozumie
nie pomiędzy poszczególnymi wsiami i gminami, spisywanie umów
o współdziałaniu), niedojrzałość ideologiczna powstania (wiara
w dobrą wolę króla, której realizacji przeszkadzają panowie i urzęd
nicy). Odparcie przez chłopów pierwszych oddziałów wysłanych dla
stłumienia powstania, stłumienie powstania dopiero przy pomocy
specjalnie skoncentrowanych oddziałów wojskowych.
5. Edykt regulacyjny 1811 r. Decydujące znaczenie dla genezy
edyktu powstania chłopskiego 1811 r. Powstanie edyktu, jego
elementy postępowe, istota i znaczenie regulacji jako koniecznego
ustępstwa ze strony klasy panującej; zneutralizowanie tego ustęp
stwa przez wprowadzone ograniczenia (wyłączenie od regulacji za
grodników, szczególnie na Górnym Śląsku) i odszkodowanie w zie
mi (rabunek gruntów chłopskich). Reakcyjność postanowienia o re
gulacji ,,w trybie swobodnych umów". Władze kompetentne dla re
gulacji (ich skład i wyłącznie niemal szlachecki charakter), ich sto
sunek do chłopstwa, rezultaty reformy przed 1816 r.
Edykt sekularyzacyjny 1810 r. i jego znaczenie. Korzyści płynące
zeń dla szlachty śląskiej (nabywanie poniżej panujących cen ma
jątków kościelnych).
Elementy drogi pruskiej rozwoju kapitalizmu w rolnictwie
w ustawodawstwie Steina, Hardenberga lat 1807—1811.
Rozdział

VII. P r z e m y s ł o w e i m i e j s k i e
z l a t 1808—1812.

reformy

1.
Przemysł i handel śląski w początkach XIX wieku. Spowodo
wane operacjami wojennymi zniszczenia przemysłu (głównie W ro
cław, w słabszym stopniu Górny Śląsk). Oddziaływanie blokady

kontynentalnej na rozwój śląskiego przemysłu i handlu: zastój
w związanych z zamorskimi rynkami gałęziach produkcji i handlu
(np. tkactwo lniane), rozwój gałęzi produkcji zabezpieczonych od
angielskiej konkurencji (np. przemysł bawełniany i drukarnie perkalu), rozwój produkcji cukru buraczanego (Achard i jego działal
ność na Śląsku). Zastój w przemyśle górniczo-hutniczym w latach
1806— 1808 i 1812—1813. Ciężkie położenie robotników w latach
1806—1808 (głód, drożyzna i wojny). Rozruchy wrocławskich druka
rzy perkalu w 1808 r.
2. Wzrost nastrojów opozycyjnych wśród polskiego i niemiec
kiego mieszczaństwa. ,,Schadenfreude" mieszczaństwa śląskiego wo
bec klęski Prus, nadzieje na przyłączenie Śląska do Księstwa ze
względu na narastanie związków ekonomicznych z pozostałymi zie
miami polskimi. Ekonomiczny ucisk francuskiego okupanta (kontry
bucje, daniny, obowiązek kwaterowania wojsk). Antypruskie w y
stąpienia i demonstracje polskiego mieszczaństwa w Tarnowskich
Górach, Pszczynie, Opolu, nadzieje na przyłączenie do Księstwa
(1807), ucieczka najbardziej zaangażowanych w rozruchach miesz
czan na terytorium Księstwa. Domaganie się reform ze strony pol
skiego i niemieckiego mieszczaństwa .
3. Reforma miejska 1808 r. (Stadteordnung) i jej wprowadzenie
na Śląsku. Główne postanowienia reformy 19 listopada 1808: wpro
wadzenie samorządu miast i uchylenie dotychczasowego skrępo
wania miast przez państwo (pozbawienie władzy nad miastem rad
ców skarbowych, comisarius loci), zniesienie terytorialnego ogra
niczania miast, umożliwienie swobodnej rozbudowy terytorialnej,
zrównanie w prawach przedmieść ze śródmieściem, zniesienie jurydyk kościelnych. Opór wielkich feudałów, duchowieństwa i części
wielkiego mieszczaństwa. Znaczenie reformy dla rozwoju miast,
miejskiego przemysłu (nieskrępowane zakładanie na przedmieśściach manufaktur i fabryk) i wzrostu politycznej i ekonomicznej
roli mieszczaństwa (udział w zarządzie miastem). Wprowadzanie re
formy na Śląsku: wybór nowych samorządów, całkowicie niemal
polski charakter nowowybranych organów miejskich w szeregu
miast górno-śląskich, przejęcie przez miasta podmiejskich fortyfi
kacji i ich zabudowa we Wrocławiu i innych miastach.
4. Reformy lat 1811—1812. Reforma przemysłowa 1811 r., Gewerbefreiheit w edykcie październikowym 1807 r.; edykt 7 września
1811 r., zniesienie większości ograniczeń cechowych, umożliwienie
swobodnego rozwoju rzemiosła, opór prżećiwko reformie boga

tego i średniego mieszczaństwa (uprzywilejowanych mistrzów ce
chowych), napływ wiejskich rzemieślników do miast. Równocześnie
wprowadzenie nowego podatku przemysłowego, w rezultacie wzrost
cen na szereg produktów i wyrobów przemysłowych, związane z tym
żądania podwyżki płac ze strony mas pracujących (np. górno-śląskich górników i hutników).
Częściowa emancypacja Żydów na podstawie edyktu z 11 marca
1812 r. Ich postępowa rola w rozwoju śląskiego przemysłu i handlu
(zakładanie manufaktur, poważny udział w handlu Śląska z pozosta
łymi ziemiami polskimi) przy równoczesnych ograniczeniach ich
liczby w poszczególnych miastach i przysługujących im uprawnień
ekonomicznych. Edykt znosi szereg tych ograniczeń.
R o z d z i a ł VIII. Ś l ą s k a w o j n a

1813—1814.

1. Ogólna charakterystyka walki narodowowyzwoleńczej na
rodu niemieckiego. Sprawiedliwa wojna przeciwko francuskiemu
panowaniu, decydującą siłą — masy ludowej; lud uzbroił się i po
derwał do walki nie czekając na zgodę książąt (Engels), leninowska
ocena ruchu narodowowyzwoleńczego w Niemczech w latach
1813—1814, obawa króla i junkierstwa przed uzbrojeniem ludu, nie
spełnione obietnice króla pruskiego (konstytucja i przedstawiciel
stwo narodu). Znaczenie wojny 1813—1814 dla Śląska: a) wypędze
nie francuskiego okupanta, wzrost postępowych antyfeudalnych ten
dencji wśród niemieckich mas ludowych, walka toczyła się nie tyl
ko przeciwko najeźdźcy francuskiemu, ale o swobody polityczne
i obalenie feudalizmu, b) utrata możliwości przyłączenia do Księstwa
Warszawskiego, umocnienie politycznej więzi z Prusami.
2. Społeczeństwo niemieckie na Śląsku a ogólnoniemiecki ruch
wyzwoleńczy. Udział niemieckiego mieszczaństwa w antyfrancu
skich konspiracjach lat 1808—1812 (wyraźnie słabszy aniżeli w in
nych częściach państwa pruskiego wskutek silnych na Śląsku ten
dencji separatystycznych). Rok 1813: ofiary na rzecz armii, ochotni
czy zaciąg do wojska, utworzenie landwery (pospolite ruszenie sze
rokich mas narodu), w początku 1813 r. Wrocław przejściowo cen
tralnym ośrodkiem ruchu wyzwoleńczego, działania wojenne na
Śląsku w roku 1813. Rozczarowanie niemieckiego mieszczaństwa
i mas pracujących wskutek niedotrzymania królewskich obietnic
swobód i praw politycznych oraz pokoju 1815 r. — „pokoju książąt",
ponowny wzrost nastrojów opozycyjnych (początki związków stu
denckich, powstanie wrocławskie 1817 r.).

3.
Polskie masy ludowe na Śląsku wobec wojny 1813— 1814. Nie
chętny zaciąg do landwery, trudności w jej zorganizowaniu na
Górnym Śląsku, dezercje, bierna postawa pułków górno-śląskich
w kampanii 1813—1814 wyrazem niechęci ludu polskiego wobec
pruskiego panowania na Śląsku. Opinia pruskich dowódców o po
stawie Górnoślązaków w wojnie 1813— 1814 (Grohman, Krauseneck,
Boyen).

R o z d z i a ł IX. C h a r a k t e r y s t y k a e k o n o m i c z n y c h
i p o l i t y c z n y c h p r z e m i a n na Ś l ą s k u w l a t a c h
1793— 1815.
m

Połowiczne reformy lat 1807—1811 rezultatem w głównej mierze
rewolucyjnych wystąpień mas, Śląsk najbardziej rewolucyjną pro
wincją państwa pruskiego na przełomie XVIII i XIX w., zastosowa
nie do dziejów Śląska leninowskiej tezy: ,,reformy ubocznym pro
duktem rewolucyjnej walki mas".
Reformy i przemiany lat 1807—1811 nie obaliły na Śląsku (jak
i w pozostałych częściach państwa pruskiego) stosunków feudal
nych, stanowiły jedynie pierwszy krok na drodze do zwycięstwa
formacji kapitalistycznej (ocena Engelsa o „zapoczątkowaniu rewo
lucji burżuazyjnej w Prusach" w latach 1807—1811), zniosły część
feudalnych ograniczeń (nie likwidując podstaw ustroju feudalnego)
hamujących rozwój kapitalistycznych form produkcji.
Wraz z narastaniem walki klasowej narastanie świadomości na
rodowościowej i jej przeradzanie się w świadomość narodową (po
stawa ludu polskiego na Śląsku w okresie powstania kościuszkow
skiego i tworzenia Księstwa Warszawskiego). Narastanie zrozumie
nia łączności Śląska z pozostałymi ziemiami polskimi, tak wśród
ludu polskiego na Śląsku, jak i wśród elementów postępowych na
pozostałych ziemiach polskich (wypowiedź Kołłątaja, opinie ofice
rów wojsk polskich operujących na Śl4sku).
Śl ą s k
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SPOŁECZNE I NARODOWE (1815—1347)

Krytyczne omówienie
fii i źródeł .

historiogra

1.
Węzłowa problematyka dziejów Śląska i państwa pruskiego
w latach 1815— 1847 w pracach Marksa i Engelsa. Podstawowe zna
czenie dla problematyki śląskiej prac Marksa i Engelsa poświęco

nych całym Prusom oraz ich wypowiedzi dotyczących konkretnie
Śląska. Prace Marksa i Engelsa — Niemiecka ideologia, Święta Ro
dzina, wypowiedzi Marksa o powstaniu tkaczy śląskich 1844 r.( pra
ce Engelsa: Sprawy niemieckie, Z historii pruskiego chłopa, Wilhelm
Wolłf, Status quo w Niemczech, Ruchy rewolucyjne 1847 r., inne
wypowiedzi Engelsa dotyczące dziejów Śląska w pierwszej poło
wie XIX w. Podstawowe prace Marksa i Engelsa dotyczące dziejów
polskich ruchów narodowowyzwoleńczych i znaczenia sprawy pol
skiej w całokształcie europejskich ruchów rewolucyjnych.
2. Prace Wolffa i Marchlewskiego poświęcone dziejom Śląska
pierwszej połowy XIX w. Wilhelma Wolffa Nędza i powstanie na
Śląsku oraz Śląski miliard — ich wielkie znaczenie dla poznania
ekonomiczno-społecznego rozwoju Śląska, ich faktograficzne i me
todologiczne niedostatki (stanówisko S. B. Kana i Długoborskiego).
Ustępy odnoszące się do problematyki śląskiej pierwszej połowy
XIX w. w pracach J. B. Marchlewskiego (Stosunki ekonomiczno-spo
łeczne w ziemiach polskich zaboru pruskiego i Etapy rozwoju ka
pitalizmu w Polsce).
3. Niemiecka historiografia burżuazyjna. Słabe stosunkowo zain
teresowanie okresem 1815—1847 w porównaniu z okresami poprzed
nimi i latami wiosny ludów, brak opracowań syntetycznych zarów
no dla całości okresu, jak i dla poszczególnych kluczowych zagad
nień.
Ogólne tendencje: zacieranie walki klasowej (brak prac po
święconych początkom ruchu robotniczego, z wyjątkiem powstania
r. 1844, teza o braku wystąpień chłopskich), gloryfikowanie ,.postę
powej" działalności państwa pruskiego, szczególnie na Górnym
Śląsku (jaskrawy przykład: praca Loevego Oberschlesien und der
preussische Staat), „niedostrzeganie" narastania świadomości na
rodowej ludu polskiego, jego walki o prawa narodowe i jej powią
zania z walką klasową. Sprowadzanie polskiego ruchu narodowego
do nagłego, sztucznie wywołanego (działacze z pozostałych ziem
polskich) wybuchu (jaskrawy przykład — Latterman).
Prace poświęcone poszczególnym zagadnieniom:
a)
sprawy agrarne: zwręcenie głównej uwagi na formalno-praw
ną stronę uwłaszczenia (Knapp, Latta), przy pomijaniu rozwoju sił
wytwórczych i przemian gospodarki chłopskiej, gloryfikowanie po
stępowej roli junkrów w życiu gospodarczym (Jacobi, von der
Goltz), opieranie się na półurzędowych, nieścisłych statystykach,
stąd szereg błędnych tez o przebiegu uwłaszczenia, zacieranie zna-

czenia rewolucji 1848—1849 jako granicy między formacją feudalną
a kapitalistyczną.
b) przemysł i sprawy robotnicze: skupienie głównej uwagi na
przemyśle tkackim i powstaniu 1844 r. (duża ilość prac współcze
snych i opracowań późniejszych), przy słabym zainteresowaniu
innymi gałęziami produkcji. Brak syntetycznego ujęcia dziejów
górnictwa i hutnictwa, chociażby na poziomie pracy Fechnera,
znaczna ilość monografii poświęconych poszczególnym gałęziom
produkcji względnie poszczególnym przedsiębiorstwom. Niepoważ
na nawet wobec wymagań burżuazyjnej faktografii próba syntetycz
nego ujęcia dziejów górno-śląskiego proletariatu w XIX w. (praca
Franzkego). Nieliczne prace poświęcone innym gałęziom produkcji
i terytoriom (wyjątkiem prace Freymarka o przemyśle i handlu
wrocławskim w pierwszej połowie XIX w.). Liczne monografie po
szczególnych miast — w większości kronikarskiego, amatorskiego
charakteru (Heimatforschung), często pożyteczne dzięki przytacza
nemu materiałowi faktograficznemu.
c) Zagadnienie narodowe. Obiektywne przyznanie zasięgu ję
zyka polskiego na Śląsku i narastającego oporu przeciwko germani
zacji polskich mas ludowych w pracach niemieckich z połowy
XIX w. (Renschmidt, Heimbrod, W einhold i in.). Wzrost nacjona
listycznych, szowinistycznych i antynaukowych tendencji w okresie
imperialistycznym; sprowadzanie walki narodowej i powiązania
Śląska z polskimi powstaniami do wpływów zewnętrznych (Laubert, Lattermann), próby ,,naukowego" uzasadnienia teorii „wasserpolnisch" (Birke i in.), kontynuowanie tych tendencji przez reakcyj
ne ośrodki rewizjonistycznej ,,nauki" w Niemczech Zachodnich
(Ost-Europa-Institut, Herder-Institut i inne), zdecydowane odcięcie
się postępowych historyków NRD od tych tendencji (Obermann,
Szecinowski).
d) Historia polityczna: cenne pod względem faktograficznym
prace o ruchu studenckim lat 1815—1834 (Rachfahl, Kern, Laubert)
i o odgłosach powstania listopadowego (Woidschutzke). Brak syn
tetycznego opracowania burżuazyjnej opozycji okresu przedmarcowego, jedynie prace poświęcone poszczególnym miastom (Wendt),
politykom, bądź czasopismom (Muller, Oehlke, Weigelt). Brak
prac o radykalno-demokratycznym, „socjalistycznym" nurcie ru
chu rewolucyjnego lat czterdziestych, ogólnikowe, nieścisłe uję
cie w dotyczącej całych Niemiec pracy Adlera. Nowe prace histo
ryków NRD z:.tej dziedziny (Todt, Randandtj —..nieścisłe, niepełne

ujęcie pierwszych wystąpień proletariatu i organizacji robotniczych
działających na Śląsku.
4. Historiografia polska. Słabe zainteresowanie okresem 1815—
—1847 burżuazyjnej historiografii polskiej. Skupienie się głównie
na sprawie narodowej, przy traktowaniu tego okresu jedynie jako
wstępu do wydarzeń lat 1848—1849. Prace poświęcone problematyce
agrarnej oparte wyłącznie niemal na literaturze niemieckiej i stąd
powtarzające jej błędy (Pampuch), podobne ujęcie w pracach doty
czących całokształtu ziem polskich (Grabski, Rutkowski), nieliczne
prace poświęcone dziejom przemysłu i proletariatu — wyłącznie
górno-śląskiego (Caspari, Piernikarczyk). W pierwszych latach
Polski Ludowej zainteresowania okresem do r. 1847 głównie
w związku z pracami poświęconymi wiośnie ludów (wstępne części
prac Popiotka, Tobiasza, Tyrowicza — ich charakterystyka), nie
liczne prace poświęcone okresowi wcześniejszemu (cenny przyczy
nek Tyrowicza o odgłosach 1846 r., specjalny numer ,,Zarania
Śląskiego" w związku z rocznicą Lompy). „Tradycyjne" metodolo
giczne stanowisko autorów tych opracowań. Pierwsza marksistow
ska charakterystyka rozwoju przemysłu tekstylnego na Śląsku
w pierwszej połowie XIX w. i powstania tkaczy 1844 r. (praca
S. B. Kana) cenną pomocą metodologiczną dla historyków polskich.
Polemika nad kierunkiem badań dziejów Śląska w XIX w. między
Popiołkiem a Wysłouchem. Duże znaczenie prac podjętych przez
Wrocławski Oddział Instytutu Zachodniego, sięgnięcie do nowych
materiałów archiwalnych. Studia Orzechowskiego nad przebiegiem
uwłaszczenia na Śląsku, wydanie przez S. Wysłoucha materiałów
do dziejów walki ludu polskiego o język w pierwszej połowie XIX w.
Nowe prace polskie poświęcone dziejom przemysłu i klasy robotni
czej: praca Rusińskiego o tkactwie lnianym (błędna charakterystyka
powstania 1844 r.), pobieżne omówienie okresu pierwszej połowy
XIX w. w artykule Długoborskiego o formowaniu się górno-śląskie
go proletariatu, pierwsze polskie wydanie pism W. Wolffa przez
Długoborskiego i próba opracowania jego działalności na Śląsku;
znaczenie dla dziejów kultury historyczno-literackich szkiców
T. Mikulskiego (Spotkania wrocławskie).
5. Źródła drukowane. Źródła urzędowe (dzienniki urzędowe rejencji i powiatów), protokoły posiedzeń i uchwały stanów śląskich,
zbiory prawa prowincjonalnego, urzędowe zestawienia statystycz
ne: spisy ludności, statystyki przemysłowe; krytyka wartości zawar
tych w nich danych. Wartość źródłowa prasy. Charakterystyka pod
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tym względem najważniejszych gazet wrocławskich ,,Schlesische
Zeitung", „Breslauer Zeitung" wraz z dodatkiem (,Schlesische Chronik", „Allgemeine Oder Zeitung" i prasy codziennej w innych mia
stach Śląska. Początki prasy polskiej. W artość źródłowa niemieckiej
prasy periodycznej, niecodziennej: (obok „Schlesische Provinzial
Blątter", „Breslauer V olksspieger'( wrocławski „Volksblatt" i inne),
periodyki rolnicze, górnicze, szkolne itd. Wiadomości dotyczące
Śląska w prasie pozaśląskiej: niemieckiej i polskiej. Wzrost zainte
resowań Śląskiem w prasie krajowej, głównie wielkopolskiej (,g a 
zeta W. Ks. Poznańskiego", „Przyjaciel Ludu" i in.) i emigracyjnej
(„Demokrata Polski"). Broszury, zbiory artykułów. Druki ulotne
i okolicznościowe, szczególnie w okresach nasilania walki klaso
wej i politycznej, np. powstania w 1. 1817, 1830, okres nasilenia burżuazyjnej opozycji z początkiem lat czterdziestych.
Cztery główne problemy zainteresowań śląskiej publicystyki lat
trzydziestych i czterdziestych i polemiki wokół nich. Sprawa agrarna
(Pelz, Zimmermann, Kuh i in.), sprawa robotnicza — szczególnie po
powstaniu tkaczy (Pelz, Schneer, Minotuoli, Wolff i in.), sprawa
narodowa (Koschiitzki, Lompa, Renschmidt, Heimbrod, Wutke,
Eberth, Bischoff i in.), polemika wokół tyfusu głodowego na Górnym
Śląsku i jego przyczyn (Simon, Virchow, broszury anonimowe).
Literatura pamiętnikarska (Fischer, Simon i in.), sprawy śląskie
w pamiętnikach niemieckich polityków i pisarzy spoza Śląska
(Raumer, Ring, Hoffmann von Fallersleben, Goldschmidt, Kunth i in.)
oraz w polskiej literaturze pamiętnikarskiej (Guttry, Gordon, Pol,
W ężyk i in.). Wobec rozwoju prasy, publicystyki mniejsze niż dla
poprzedniego okresu znaczenie opisów podróży i opisów Śląska
(Elsner, Knie-Melcher, i in.). Śląsk w polskich opisach podróży:
Skarbek, Niemcewicz, Pol, Łepkowski i in. Fachowa literatura rol
nicza, hodowlana, przemysłowa — jako źródło do dziejów poznania
rozwoju sił wytwórczych i stosunków produkcji.
Obfitość materiałów drukowanych (w porównaniu z okresami
poprzednimi) umożliwia częściowo uzupełnienie strat szeregu pod
stawowych materiałów archiwalnych.
6. Materiały archiwalne. Zaginięcie przeważającej części doty
czących pierwszej połowy XIX w. akt rejencji wrocławskiej, opol
skiej i legnickiej, zachowały się (WAP Wrocław) jedynie materiały
do niektórych marginesowych raczej zagadnień (fragmenty ksiąg
migracyjnych, akta personalne, gospodarka leśna, drogowa itd.).
Brak akt dotyczących spraw narodowych, walki klasowej, położę-

nia mas pracujących. Akta Komisji Generalnej — brak akt central
nych sumujących przebieg uwłaszczenia na całym Śląsku, zachowa
ne w zasadniczym zrębie akta ‘d otyczące poszczególnych powiatów
(WAP Wrocław i WAP Stalinogród). Akta władz górniczych —
wrocławskich i górno-śląskich, akta pofabryczne i podworskie
z różnych terytoriów Śląska. Niewielki procent ocalałych akt landratur (WAP Wrocław, Stalinogród, Opole). Archiwalia miejskie:
Wrocław, Gliwice, Bytom, Jelenia Góra i inne (m. in. dane odnośnie
do położenia mas pracujących i walk klasowych w miastach), archi
wum b. giełdy wrocławskiej (handel Śląska). Materiały dotyczące
spraw narodowych, szkolnych i kościelnych w Archiwum Archidie
cezjalnym we Wrocławiu. Akta dotyczące Śląska w innych archi
wach na terenie b. zaboru pruskiego (Poznań, Szczecin, Zielona Gó
ra), w archiwach krakowskich i warszawskich. Materiały rękopi
śmienne o charakterze prywatnym — rękopiśmienne pamiętniki,
zbiory materiałów etc. w bibliotekach Wrocławia, Stalinogrodu,
Krakowa, Poznania, Kórnika i innych.
Dostępne w NRD (Archiwum Państwowe w Merseburgu) części
zespołu Min. Spraw W ewnętrznych — akta dotyczące walk klaso
wych na Śląsku w pierwszej połowie XIX w. — i Min. Przem. i Han
dlu — akta dotyczące górnictwa, hutnictwa i innych gałęzi produkcji.
Uwaga: Omówienie literatury i źródeł dotyczących Śląska Cie
szyńskiego w pierwszej połowie XIX w. umieszczono dla całego
okresu 1764— 1850, ze względu na mniejszą różnorodność materia
łów niż dla Śląska pruskiego, łącznie w rozdziale I części I
(1764—1793).
R o z d z i a ł II. O g ó l n a c h a r a k t e r y s t y k a s t o s u n 
ków w Polsce i krajach sąsiednich.
1. W ęzłowa problematyka dziejów Polski w omawianym okresie.
Wypowiedzi klasyków marksizmu o pruskiej drodze rozwoju kapi
talizmu w rolnictwie oraz trzech stadiach rozwoju przemysłu; wy
powiedzi Marksa, Engelsa, Lenina o polskiej walce narodowowy
zwoleńczej w pierwszej połowie XIX w., jej powiązaniu z walką
o wyzwolenie społeczne i znaczeniu dla sprawy europejskiej rewo
lucji, Lenin i Stalin o dwóch etapach walki narodowowyzwoleńczej.
Stalinowska nauka o powstaniu i rozwoju narodów burżuazyjnych.
2. Ogólna charakterystyka okresu. Charakterystyka procesu
rozwojowego Europy w pierwszej połowie XIX w. ze szczególnym
uwzględnieniem ziem polskich. Charakterystyka polskich cuchów

narodowowyzwoleńczych. Kształtowanie się polskiego narodu burżuazyjnego (ze szczegółowym uwzględnieniem: a) wytwarzania się
rynku narodowego, b) poczucia więzi narodowej).
3. Państwo pruskie w latach 1815— 1847. Ogólna charakterysty
ka ruchu rewolucyjnego w Niemczech: narastanie fali rewolucyj
nej, dążenie do zjednoczenia Niemiec i walka o wyzwolenie spo
łeczne. Słabość i niezdecydowanie niemieckiej burżuazji, narastanie
antagonizmu między burżuazją a proletariatem.
Sprawa reformy wewnętrznej w Prusach i realizacji obietnic
z okresu wojny 1813—1814 w pierwszych latach po kongresie wie
deńskim, stany prowincjonalne, przewaga w nich szlachty, samo
rządy miejskie. Okres ,,w cieniu karlsbadzkich postanowień" 1819—
— 1840: zdecydowany nawrót do absolutystycznych, despotycznych
rządów, dążenie do odsunięcia społeczeństwa od wszelkiego wpływu
na rządy, ograniczanie kompetencji stanów prowincjonalnych i sa
morządów miejskich; pozorna zmiana kursu z początkiem lat czter
dziestych, wyraźne dążenia nowego króla do przywrócenia możli
wie pełnego społecznie i politycznie panowania szlachty. Ogólna
charakterystyka państwa pruskiego w pierwszej połowie XIX w.
4. Śląsk w ramach państwa pruskiego. Zniesienie ministerstwa
dla Śląska i prawno-administracyjnej odrębności prowincji. Nowa
organizacja władz i nowy podział administracyjny: nadprezydent
prowincji we W rocławiu i jego kompetencje, rejencje: wrocławska,
legnicka i opolska, prezydentowie rejencji, drobne zmiany w po
dziale na powiaty. Charakterystyka pruskiej biurokracji na Śląsku
w pierwszej połowie XIX w.: nadprezydenci prowincji (Merckel,
v. Wedell), prezydenci rejencji, charakterystyka landratów i innych
urzędników, zwiększenie liczby i możliwości kariery urzędników po
chodzenia mieszczańskiego. Nowa organizacja władz skarbowych,
przemiany w organizacji sądownictwa, zmniejszenie roli sądownictwa
patrymonialnego. Organizacja i kompetencje stanów śląskich oraz
samorządów miejskich, formy ich zależności od państwa. Nowa
organizacja niektórych resortów specjalnych (np. władz górniczych).
We wszystkich dziedzinach administracji zwiększenie zależności
Śląska od władz centralnych. Odrębność i specyfika śląskiego prawa
prowincjonalnego — cywilnego, karnego i in., dążenie do ich zlikwi
dowania. Zmiany w obszarze i granicach Śląska w porównaniu ze
stanem sprzed r. 1807.
5. Monarchia austriacka w latach wojen napoleońskich i ery
metternichowskiej (1790—1847). Zwrot w polityce w kierunku wy

raźnie reakcyjnym po śmierci Józefa II. Zniesienie szeregu reform
józefińskich. Znaczenie blokady kontynentalnej dla rozwoju prze
mysłu monarchii. Sytuacja gospodarcza i finansowa monarchii
w okresie wojen napoleońskich, jej wpływ na strukturę ekonomicz
no-społeczną kraju. Charakterystyka ery metternichowskiej przez
Marksa i Engelsa. Rządy policji i cenzury. Strach przed rozwojem
przemysłu. Ucisk narodowościowy. Nieograniczony wyzysk mas
chłopskich w warunkach zastoju ekonomicznego. Postępująca pau
peryzacja chłopów. Rozwój kapitalistycznego przemysłu fabrycz
nego w latach trzydziestych i czterdziestych XIX w. Równolegle
z rozwojem przemysłu wzrost tendencji odśrodkowych na skutek
wzrostu świadomości narodowej ludów monarchii. Tworzenie się
przesłanek rewolucji burżuazyjnej. Zasadniczo nie zmieniona w po
równaniu z okresem józefińskim prawno-administracyjna sytuacja
Śląska Cieszyńskiego w ramach monarchii.
R o z d z i a ł III. ,. P r u s k a " d r o g a r o z w o j u k a p i t a l i 
stycznych
stosunków
na
ws i
ś l ą s k i e j (Śląsk
pruski).
1. Dalsze postępy w rozwoju sił wytwórczych. Stan sił wytwór
czych w gospodarce pańskiej i chłopskiej u progu XIX w. Upo
wszechnianie płodozmianu, początki stosowania maszyn rolni
czych i nawozów sztucznych, rozwój przemysłów rolnych, szczegól
nie cukrownictwa (przodująca rola Śląska na ziemiach polskich,
eksport cukru buraczanego do Królestwa), dalszy rozwój nowych
kultur rolnych związany z rozwojem przemysłu: buraki (cukrow
nictwo), kartofle (gorzelnictwo). Dalszy rozwój hodowli, szczególnie
owiec. Rozwój gospodarki leśnej. Tradycyjne na ogół metody upra
wy roli w gospodarce chłopskiej — wyjątkiem bogaci, uwłaszczeni
kmiecie, szczególnie na Śląsku Dolnym. Wzrost areału pańskiej
ziemi uprawnej drogą usankcjonowanej prawnie grabieży ziemi
chłopskiej („odszkodowanie" uwłaszczeniowe). Ożywienie obrotu
ziemią w rezultacie edyktu 1807, nabywanie majątków ziemskich
przez mieszczaństwo.
2. Rozwój rynku wewnętrznego na produkty rolne. Zwiększenie
liczby ludności i okręgów niesamowystarczalnych rolniczo, wzrasta
jąca rejonizacja produkcji rolnej i hodowlanej. Malejące znaczenie
zewnętrznych rynków zbytu dla śląskiego rolnictwa. Zacieśniające
się kontakty rynku z gospodarką chłopską, szczególnie bogatych,
uwłaszczonych kmieci. Kryzys agrarny lat dwudziestych — jego

przejawy i rezultaty na Śląsku: spadek cen zboża, spadek wartości
listów zastawnych Ziemstwa Śląskiego, spadek wartości majątków
i zmniejszenie liczby transakcji majątkami, powiązanie sytuacji na
Śląsku i w innych wschodnich częściach państwa pruskiego z ogól
noeuropejską sytuacją gospodarczą. Przezwyciężenie kryzysu na
przełomie lat dwudziestych i trzydziestych.
3. Praca pańszczyźniana i wolnonajemna w gospodarce wielkiej
własności. Wraz z rozwojem sił wytwórczych całkowita nieopłacal
ność pańszczyzny sprzężajnej (z wyjątkiem niektórych posług o cha
rakterze pomocniczym), utrzymanie pańszczyzny pieszej (zagrod
nicy, chałupnicy, nowoosadzani dzierżawcy), szczególnie na Górnym
Śląsku, w związku z tym ograniczenie uwłaszczenia ustawami 1821
i 1827 r. W ykupywanie się od pańszczyzny gospodarstw kmiecych,
przejściowe utrzymywanie pańszczyzny sprzężajnej dla uprawy
terytoriów zagarniętych drogą regulacji (Hilfsdienste). Różnice po
między poszczególnymi częściami Śląska, dalszy ciąg procesu za
miany pańszczyzny na czynsze na Śląsku Górnym. Tworzenie kar
łowatych, niesamowystarczalnych gospodarstw chłopskich (leni
nowski typ ,.wyrobnika z działką ziemi" — szczególnie podatny na
wyzysk). Przykłady zazębiania się wyzysku feudalnego z kapitali
stycznym. Wzrost znaczenia pracy wolnonajemnej, trudności w zdo
byciu siły roboczej w niektórych częściach Śląska, szczególnie
w okręgach przemysłowych i w pobliżu większych miast. Ogólny
obraz gospodarki wielkiej własności w pierwszej połowie XIX w.
pokazany na tych samych przykładach co w części J, porównanie
z gospodarką szlachecką w innych częściach Polski, szczególnie
w zaborze pruskim, na Śląsku Cieszyńskim i w Czechach.
4. Ustawodawstwo agrarne okresu 1815— 1847. Zawieszenie wy
konalności edyktu regulacyjnego w okresie reakcji feudalnej po
kongresie wiedeńskim. Akcja wielkich właścicieli ziemskich w kie
runku uchylenia zasadniczych postanowień edyktu regulacyjnego —
jej rezultatem deklaracja 1816 r. Reakcyjność jej postanowień:
wprowadzenie ograniczenia regulacji jedynie na niektóre kategorie
gospodarstw chłopskich, wykluczenie reformy z urzędu, rozszerze
nie stosowania „swobodnych umów" między panem a chłopami
w postaci tzw. postępowania bezformalnego. Reorganizacja władz
przeprowadzających reformę (rozporządzenia 1817 r.) i ustalenie
procedury postępowania po linii interesów szlacheckich, konkretne
przykłady jej realizacji i jej rola w procesie przeprowadzania refor
my rolnej. Jej ocena przez Wilhelma Wolffa jako środka w rękach

szlachty do grabieży ziemi chłopskiej. Rozporządzenie z 1827 r.
i ustawy 1845 r. wyrazem narastającej reakcji feudalnej i naginania
reformy do konkretnie istniejącego interesu wielkich właścicieli
ziemskich.
5. Przebieg reformy na Śląsku. Odmienny przebieg refor
my w różnych częściach Śląska w zależności od struktury społecz
nej danego terenu. Szybkie zakończenie regulacji gospodarstw
kmiecych, sporadyczność regulacji gospodarstw zagrodniczych.
Przyczyny tych zjawisk: powiązanie ze sposobem produkcji
stosowanym przez wielką własność i szybszym wypieraniem
z niej pańszczyzny sprzężajnej. Przebieg znoszenia ciężarów chłop
skich, przede wszystkim pańszczyzn. Komasacje gruntów na pod
stawie ustawy 1821 r. Reforma narzędziem grabieży chłopskiej
ziemi — przykłady (z różnych części Śląska) zwiększenia areału
pańskiego folwarku w rezultacie reformy.
6. Położenie chłopa. Rezultaty reformy dla chłopa — występu
jące tutaj zróżnicowanie w zależności od formy, w jakiej chłop
świadczył odszkodowanie (ziemia, renta, kapitał). Najczęstsza forma
odszkodowania — ziemia. Zmniejszenie areału gospodarstw uwła
szczonych rezultatem stosowanej przez panów grabieży. Hamujące
oddziaływanie na rozwój gospodarki chłopskiej innych form uwła
szczenia — spłata kapitału, renty pieniężne lub w naturaliach. Utrzy
manie, również i wobec chłopów uwłaszczonych, szeregu feudalnych
obciążeń (Jurisdiktionszins i inne) i zwierzchności pana feudalnego
(władza administracyjna, policyjna i sądownicza, prawo łowów,
częściowo fossilia, władza zwierzchnia nad gminą wiejską). Utrzy
manie opłat na rzecz Kościoła, Sytuacja chłopów nie uwłaszczonych.
Upowszechnienie się oczynszOwania przy zachowaniu drobnych je
dynie powinności pańszczyźnianych o charakterze pomocniczym.
Ciężary fiskalne (podatek klasowy, gruntowy i inne). Gospodarka
chłopska i życie chłopa śląskiego — wybrane przykłady z różnych
terytoriów. Szczególnie ciężkie położenie chłopa na Śląsku Górnym
(,,pruska Irlandia"). Tyfus głodowy 1847—1848 r. rezultatem ucisku
i wyzysku chłopa. Ocena epidemii przez współczesnych (Simon,
Virchow, Wolff i inni, krajowa i emigracyjna prasa polska). Rozpija
nie chłopa przez panów i dzierżawców dworskich karczem. Akcja
trzeźwości — głównie na Górnym Śląsku. Początki działalności ks.
Ficka. Ruch trzeźwości — jednym z narzędzi rozładowania rewolucyjriych nastrojów chłopstwa. Współczesne (polskie i niemieckie)
relacje o położeniu chłopa w poszczególnych częściach Śląska.

7. Rozwarstwienie wsi. Przebieg uwłaszczenia sprzyja rozwarst
wieniu, czynniki rozwarstwienia: oddziaływanie rynku i wzrost
utowarowienia gospodarki chłopskiej, możliwości całkowitego wy
kupienia się przez wielkie gospodarstwa kmiece, polityka władz
i wielkich feudałów dążąca do pogłębienia przeciwieństw między
poszczególnymi kategoriami chłopstwa. Przeciwieństwa i wspólne
interesy (przede wszystkim walka przeciw ciążącym wszystkim
przejawom feudalnego wyzysku i zależności) pomiędzy poszczegól
nymi warstwami chłopstwa. W skaźniki rozwarstwienia (stosunek do
dworu, rozmiary gospodarstw, zaopatrzenie w inwentarz żywy
i martwy, zatrudnianie siły najemnej). W zrastająca gospodarcza
jola bogatych, uwłaszczonych kmieci, przykłady lokowania przez
nich kapitałów w przemyśle, ciężkie położenie gospodarstw śred
nich, szczególnie nie uwłaszczonych. Powstawanie proletariatu i półproletariatu wiejskiego: chałupnicy, kątnicy, komornicy, podnajemcy, drobni dzierżawcy, robotnicy rolni bez stałego miejsca zamiesz
kania; czeladź dworska; ciężkie położenie proletariatu wiejskiego,
współczesna dyskusja nad tym problemem (Wolff, Lengerke, ano
nimowy publicysta z ,,Allgemeine Oder Zeitung"). Rzemieślnicy
wiejscy — spadek ich liczby i znaczenia w porównaniu z okresem
poprzednim, głównie wskutek utraty feudalnych przywilejów i mo
nopoli oraz wprowadzenia wolności przemysłowej w miastach, w re
zultacie ich odpływ do miast. Napływ do miast i okręgów przemy
słowych oraz do różnego rodzaju robót sezonowych (robotnicy bu
dowlani, drogowi, kolejowi) proletariatu wiejskiego. Stałe i sezo
nowe migracje na pozostałe ziemie polskie. Charakterystyka ogólna:
typowy dla „drogi pruskiej" przebieg rozwarstwienia na Śląsku.
Statystyczny obraz rozwarstwienia wsi śląskiej w połowie XIX w.
Porównanie położenia chłopa śląskiego i stopnia zaawansowania
procesu rozwarstwienia wsi z sytuacją na pozostałych ziemiach pol
skich, szczególnie zaboru pruskiego.
8. Walka klasowa chłopów. Jej osłabienie w stosunku do okresu
1793—1811; przyczyny tego zjawiska: początkowa wiara chłopów
w korzyści z uwłaszczenia i dobrą wolę państwa, narastające wraz
z rozwarstwieniem wsi różnice interesów pomiędzy poszczególny
mi warstwami ludności wiejskiej. Rzadkie i lokalne jedynie powsta
nia. Rozwój innych form walki chłopskiej specyficznych dla okresu
1815— 1847. Kłusownictwo jako forma walki klasowej (walka prze
ciwko przywilejowi łowieckiemu panów feudalnych i obrona wła
snych pól przed zniszczeniem przez dziczyznę), walka o prawo
8 — Sobótka. R. IX, 1954

korzystania z lasów, ograniczane w związku z przebiegiem uwła
szczenia (indywidualne i zbiorowe zagarnianie drzewa i podściółki,
starcia z gajowymi). Poważne rozmiary powyższych form walki, ek
spedycje wojskowe przeciwko chłopom (np. w 1845 r. przeciwko kłu
sownikom na Górnym Śląsku). Procesy i spory o laudemia; procesy
w związku z ograniczaniem regulacji i oszukańczymi metodami sto
sowanymi przez panów i szlacheckie komisje regulacyjne. Wrzenie
na wsi śląskiej w okresie 1811—1847 r. Zazębianie się walki klaso
wej z walką o prawa narodowe, przykłady z poszczególnych rejo
nów (Laskowice, Twardogóra).
R o z d z i a ł IV. K r y z y s f e u d a l n o - p a ń s z c z y ź n i a n e j
g o s p o d a r k i r o l n e j na Ś l ą s k u C i e s z y ń s k i m
(1790—1847).
1.
Różnice między rozwojem stosunków agrarnych w pierwszej
połowie XIX w. na Śląsku pruskim a należącym do Austrii Śląsku
Cieszyńskim (zarazem uzasadnienie metody rozpatrywania rozwoju
stosunków agrarnych na Śląsku pruskim i Cieszyńskim łącznie dla
okresu 1764—1790 względnie 1793, odrębnie — dla pierwszej po
łowy XIX w., a następnie i w latach wiosny ludów). Podobieństwa
rozwoju stosunków agrarnych na Śląsku pruskim i Cieszyńskim
w drugiej połowie XVIII w.: jednakowy stopień zaawansowania
rozwoju sił wytwórczych i stosunków produkcyjnych, podobny
charakter polityki agrarnej państw światłego absolutyzmu (Prus
i Austrii), zbliżony charakter reform podejmowanych przez te pań
stwa (w niektórych wypadkach reformy józefińskie wzorem dla
państwa pruskiego), podobny charakter, nasilenie i zbieżności chro
nologiczne walki klasowej chłopa na Śląsku pruskim i austriackim
(przykłady wzajemnych powiązań między ruchem chłopskim na
Śląsku Cieszyńskim i pruskim). Zasadnicze różnice rozwoju agrar
nego tych ziem w pierwszej połowie XIX w. Na Śląsku pruskim
przełom XVIII i XIX w. okresem nasilenia walki klasowej i reform
wprowadzających wieś śląską na pruską drogę rozwoju kapitalizmu
w rolnictwie, na Śląsku Cieszyńskim — okresem reakcji wobec re
form józefińskich i wyraźnego osłabienia fali walki klasowej. Pierw
sza połowa XIX w. na Śląsku pruskim okresem ciągłych przemian
ustawodawstwa agrarnego, na Śląsku Cieszyńskim — brak jakich
kolwiek reform o poważniejszym znaczeniu. Szybszy i bardziej za
awansowany rozwój stosunków kapitalistycznych na wsi Śląska
pruskiego (wypieranie pańszczyzny przez pracę najemną w większej

części Śląska), na Śląsku Cieszyńskim — praca pańszczyźniana na
dal podstawą gospodarki folwarcznej, dopiero od lat trzydziestych
pewien wzrost znaczenia pracy najemnej.
2. Pogłębianie się procesów polaryzacji w układzie społecznym
wsi cieszyńskiej. Inflacyjne ożywienie gospodarcze w okresie wo
jen napoleońskich — jednym z czynników spotęgowania procesu
polaryzacji w układzie stosunków własnościowych. Dalszy wzrost
wielkiej własności ziemskiej. Zanik średniej własności ziemskiej
(szlacheckiej). Wzrost roli zamożnego chłopstwa wykupującego
grunty od powinności pańszczyźnianych. Nabywanie obywatelstwa
m. Cieszyna w celu zdobycia możliwości zakupu gruntów wolnych
od ciężarów. Tworzenie się potencjalnego rynku rąk roboczych na
wsi cieszyńskiej z szeregu małorolnych i bezrolnych; jego znacze
nie dla późniejszego rozwoju przemysłu i górnictwa na tym terenie.
3. Unowocześnianie gospodarki wielkiej własności ziemskiej.
Dalszy postęp w dziedzinie agrotechniki umożliwiający intensyfi
kację produkcji rolnej. Rozpowszechnianie się płodozmianu, likwi
dacja ugorów. Produkcja pasz i wykorzystywanie nawozów — prze
słankami rozwoju hodowli (rozwój w kierunku głównie jakościo
wym — np. w hodowli owiec hodowla merynosów). Rozwój kul
tur technicznych. Wzrost powierzchni uprawnej dzięki „zaokrąg
laniu" posiadłości (kosztem chłopów) w latach wojen napoleoń
skich oraz w czasie „głodnych roków". Praca pańszczyźniana nadal
podstawą gospodarki folwarcznej, począwszy od lat trzydziestych
pewien wzrost roli pracy najemnej. Rozwój przemysłu rolnego
i spożywczego w ramach wielkiej własności ziemskiej (browary,
gorzelnie, cukrownie, produkcja octu). Rozwój rybołówstwa i go
spodarki rybnej. W zakresie organizacji produkcji: tendencje do
koncentracji, likwidacja dotychczasowego rozdrobnienia przemysłu
przetwórczego.
4. Pogarszanie się sytuacji chłopa w związku z rozwojem pań
skiej gospodarki i przekreśleniem zasad józefińskich. Negatywne
ustosunkowanie się stanów morawsko-śląskich do reform agrarnych
Józefa II po jego śmierci. Wstrzymanie wykupu robocizn na rzecz
pana. Rosnąca pauperyzacja ludności wiejskiej, szczególnie górali.
Rozpijanie chłopów. Samowola urzędników w stosunku do ludności
wiejskiej. Czternastoletnia służba wojskowa godzi w najrboższe
warstwy wsi. Reorganizacja sądownictwa patrymonialnego w do
brach Komory w celu osłabienia wewnętrznej spoistości wsi.

5. Walka klasowa w latach 1790—1847. Osłabienie nasilenia
walki klasowej. Kłusownictwo i połów ryb w stawach i rzekach
Komory jako forma walki klasowej. Skargi chłopów z dominium
Larischa na panujący wyzysk, zaburzenia na terenie jego posiadło
ści, powołanie komisji do wyjaśnienia sytuacji. Powstania ludności
góralskiej, ekspedycje wojskowe na obszar objęty powstaniem,
pacyfikacja Jaworzynki i Mostów. Wzrost antagonizmów wewnątrz
wsi. Podtrzymywanie mitu o dobrotliwym cesarzu „Józefie oraczu"
dla osłabienia walki klasowej chłopa.

R o z d z i a ł V.

Przemysł i proletariat
s z e j p o ł o w i e XIX w.

w

pierw

1.
Ogólne warunki rozwojowe śląskiego przemysłu. Zniesienie
szeregu feudalnych ograniczeń i umożliwienie względnie swobod
nego rozwoju przemysłu jednym z rezultatów reform Steina-Hardenberga (ustawa o miastach 1808 r. i wprowadzenie wolności prze
mysłowej 1811 r.). Na Śląsku Cieszyńskim — likwidacja ustawo
dawstwa antycechowego (po r. 1790), dążenie do utrwalenia starych,
przeżytych stosunków cechowych.
Hamujące oddziaływanie stosunków feudalnych w rolnictwie:
trudności rozbudowy osad przemysłowych w nowopowstałych okrę
gach, charakterystyczny dla tego typu przemysłu typ robotnika
z ziemią, podległego wskutek tego zwierzchności gruntowej pana.
Na Śląsku Cieszyńskim utrzymanie pańszczyzny i poddaństwa oso
bistego w nie zmienionych formach hamuje napływ robotnika do
przemysłu, w przeciwieństwie do Śląska pruskiego, gdzie w rezul
tacie zniesienia poddaństwa osobistego i pogłębiającego się wraz
z procesami uwłaszczeniowymi rozwarstwienia wsi napływ ten
staje się coraz silniejszy.
Odmienna polityka przemysłowa państwa — sprzyjająca roz
wojowi przemysłu na Śląsku pruskim (korzystna w niektórych
okresach polityka celna, popieranie postępu technicznego, dalszy
rozwój przedsiębiorstw państwowych na Górnym Śląsku przy rów
noczesnym utrzymaniu ingerencji państwa w przemyśle prywat
nym — np. zasada dyrekcyjna w górnictwie), dążąca do powstrzy
mania rozwoju przemysłu na Śląsku austriackim.
W arunki komunikacyjne: zaniedbanie dróg bitych na Śląsku
pruskim i pewna poprawa ich stanu na Śląsku Cieszyńskim, dalsza
rozbudowa dróg wodnych na Śląsku pruskim (regulacja Odry i ka
nały), przełomowe znaczenie pierwszych linii kolei żelaznych (linie

Wrocław—Świebodzice i W rocław—Opole—Mysłowice, ich prze
dłużenia do Berlina i Krakowa oraz budowa linii kolejowej W ie
deń—Kraków przez Śląsk Cieszyński) dla rozwoju przemysłu, szcze
gólni# ciężkiego i górnictwa.
Hamujące oddziaływanie sztucznych ograniczeń wymiany to
warowej z pozostałymi ziemiami polskimi (rosyjska polityka celna
lat dwudziestych, likwidacja Wolnego Miasta Krakowa).
Wielkie znaczenie rozwoju górnictwa (głównie węglowego)
i przemysłu ciężkiego (szczególnie żelaznego) dla powstawania no
woczesnego przemysłu.
2. Ogólne tendencje rozwojowe śląskiego przemysłu w pierw
szej połowie XIX w. W dziedzinie technicznej: przewrót przemysło
wy, na Śląsku najbardziej zaawansowany ze wszystkich ziem pol
skich, jego nierówne tempo w poszczególnych częściach Śląska
i w poszczególnych gałęziach produkcji.
Struktura kapitału: przewaga kapitałów junkierskich w prze
myśle górniczo-hutniczym („pruska" droga rozwoju tego przemysłu),
kształtowanie się burżuazji fabrycznej w miastach (przede wszyst
kim Wrocław) i w wiejskich ośrodkach przemysłu tekstylnego.
Równocześnie ze wzrostem produkcji i przewrotem przemysło
wym wzrost liczbowy i odrywanie od ziemi robotnika — kształto
wanie się klasy robotniczej. Upadek drobnego rzemiosła. Fazy roz
woju: po przejściowym ożywieniu w okresie wojen napoleońskich
okres depresji (konkurencja przemysłu angielskiego, kryzys cynko
wy w przemyśle górniczo-hutniczym), ponowne ożywienie w latach
Irzydziestych, aż do lat 1846—1847 (upadek Wolnego Miasta Kra
kowa, początek kryzysu ogólnoeuropejskiego w przededniu rewo
lucji 1848—1849).
Przesuwanie się punktu ciężkości z przemysłu tkackiego na prze
mysł górniczo-hutniczy (dominująca rola Zagłębia Górno-śląskiego).
3. Przemysł górniczo-hutniczy (Zagłębia: Górno-śląskie, W ał
brzyskie, Trzynieckie). Wzrost produkcji na Śląsku Górnym, male
jące znaczenie Zagłębia Wałbrzyskiego, rozwój produkcji na Śląsku
Cieszyńskim, postęp techniczny w górnictwie i hutnictwie: rozpo
wszechnienie wielkich pieców koksowych, początki metody puddlingowej, doskonalenie narzędzi górniczych, budowa kopalń i komuni
kacji kopalnianej. Na Śląsku Cieszyńskim późniejsze rozpoczęcie
(przełom lat dwudziestych) i wolniejsze tempo przebiegu przewrotu
technicznego, Bożek — śląski wynalazca maszyny parowej. Zwią
zany ze wzrostem zastosowania węgla do hutnictwa (żelaznego, cyn

kowego, ołowianego) rozwój górnictwa węglowego; górnictwo galmanu i rudy żelaznej, spadek wydobycia rud ołowianych, rozwój
hutnictwa żelaznego w Zagłębiu Górno-śląskim i Trzynieckim
(wzrastająca rola koksu, ostateczne jego zwycięstwo dopiero pod
koniec lat pięćdziesiątych), hutnictwo cynkowe: przodująca rola
Górnego Śląska na rynkach światowych, kryzysy lat dwudziestych
i 1847—1848. Struktura kapitału: zmniejszenie roli kapitału państwo
wego na Śląsku Górnym, dominująca rola wielkiej własności ziem
skiej, przejawy infiltracji kapitału handlowego, szczególnie w prze
myśle cynkowym. W alka prywatnych przedsiębiorców przeciwko
zasadzie dyrekcyjnej. Rynki zbytu śląskiego górnictwa i hutnictwa:
techniczne warunki zbytu (rozwój transportu wodnego i wekturancja, jej upadek wraz z budową pierwszych linii kolei żelaznych),
wzrost zużycia węgla na Śląsku (hutnictwo, koleje), zbyt do ziem za
boru pruskiego i na pozostałe ziemie polskie (rola Wrocławia i Wol
nego Miasta Krakowa w handlu produktami górniczo-hutniczymi),
lokalna ograniczoność zbytu Zagłębia Wałbrzyskiego.
Krótka charakterystyka innych gałęzi produkcji górniczo-hutni
czej: wypalanie wapna, przemysł szklarski, kamieniołomy, górnic
two rud miedzianych, witriol i inne.
4.
Robotnicy w przemyśle górniczo-hutpiczym. Wraz z przebie
giem przewrotu technicznego całkowite niemal wyparcie pracy pań
szczyźnianej (jedynie w niektórych szczególnie zacofanych rejo
nach, głównie do robót pomocniczych) w zagłębiach Śląska pruskie
go. Przewaga pracy pańszczyźnianej w górnictwie i hutnictwie Ślą
ska Cieszyńskiego, dla robotników najemnych praca w przemyśle
przeważnie tylko dodatkowym źródłem zarobków. Odmienna sytu
acja w zagłębiach Śląska pruskiego: wraz z przewrotem technicz
nym wzrost liczby robotników, dla których praca w przemyśle sta
nowi podstawę utrzymania. Źródła rekrutacji robotników: synowie
robotników, proletariat wiejski, praca sezonowa mało- i średniorol
nych chłopów, stałe i sezonowe migracje z pozostałych ziem pol
skich. Położenie robotników: pierwsze przejawy bezrobocia (okres
kryzysu cynkowego), nieudane próby ograniczenia go przez pań
stwo, zatrudnianie kobiet i dzieci, wyzysk ekstensywny, niebez
pieczne warunki pracy, szczególnie w kopalniach prywatnych, wy
padki przy pracy, płace (duża rozpiętość między robotnikami niewy
kwalifikowanymi a fachowcami, płace często niżej minimum ko
niecznego do egzystencji), obciążenia na rzecz panów gruntowych,
porównanie z sytuacją robotnika w innych zagłębiach polskich, upo

śledzenie w stosunku do sytuacji robotnika w zagłębiach zachodniopruskich (Nadrenia). Zdecydowana przewaga liczebna elementu pol
skiego wśród proletariatu Zagłębia Górno-śląskiego, polsko-czeski
skład proletariatu Zagłębia Trzynieckiego, przewaga elementu nie
mieckiego wśród robotników Zagłębia Wałbrzyskiego.
5.
Przemysł tekstylny. Całkowity niemal zanik produkcji drobnotowarowej (I stadium leninowskie), przechodzenie z II do III sta
dium. — różne tempo w poszczególnych gałęziach produkcji. Rów
noczesne występowanie, czasem współżycie manufaktury rozrzuco
nej i fabryki (II i III stadium). Zastosowanie energii wodnej i paro
wej oraz zmechanizowanego warsztatu tkackiego i przędzalniczego
w poszczególnych częściach Śląska (najdalej posunięta mechaniza
cja we Wrocławiu). W alka cechów z produkcją fabryczną (szczegól
nie na Śląsku Cieszyńskim i w okręgu sukienniczym w północnym
Śląsku).
Przemysł tkacki (lniany) i przędzalniczy: najsłabsze tempo prze
wrotu przemysłowego; przyczyny: oddziaływanie feudalnych pozo
stałości, formalna samodzielność drobnych producentów; w rezul
tacie wypieranie śląskiego płótna z europejskich i pozaeuropej
skich rynków zbytu, nieudane próby zdobycia rynków daleko
wschodnich (Persja, Chiny); wykorzystywanie trudnej sytuacji eks
portowej jako jednego z pretekstów do dalszego obniżania zarob
ków tkaczy i prządków, ich wzrastająca nędza, polemika wokół po
łożenia tkaczy (memoriały urzędowe, stanowisko mieszczańskich pu
blicystów, stanowisko Wolffa). Upadek manufaktury tkackiej na Ślą
sku Cieszyńskim (szczególnie w rejonie karwińsko-orłowskim).
Przemysł sukienniczy: w północnych częściach Śląska (Zielona
Góra) podobna sytuacja jak w przemyśle tkackim, zależność od
wschodnich, przede wszystkim polskich, rynków zbytu, ich utrata
główną przyczyną upadku. Na Śląsku Cieszyńskim dalszy rozwój
manufaktury (połączenie rozrzuconej z scentralizowaną), obok Biel
ska-Białej nowym ośrodkiem — Skoczów. Śląsk Cieszyński jednym
z głównych ośrodków przemysłu tekstylnego monarchii.
Przemysł bawełniany: najdalej posunięty stopień mechanizacji,
zmechanizowanie drukarń perkalu (Wrocław) oraz większości tkal
ni na Podgórzu, przędzenie często jeszcze systemem chałupniczym
(połączenie fabryki z manufakturą rozrzuconą). Położenie robotni
ków w przemyśle bawełnianym: typowe dla wczesnego okresu
rozwoju przemysłu fabrycznego metody eksploatacji (przedłużanie

dnia roboczego, zatrudnianie dzieci, ekstensywne metody wyzysku).
Inne gałęzie przemysłu tekstylnego (krótkie omówienie).
6.
Przeobrażenia w życiu miast w związku z rozwojem przemysłu
fabrycznego. Zniesienie szeregu feudalnych ograniczeń i wprowa
dzenie samorządu miejskiego umożliwia swobodny rozwój miast.
Organizacja władz miejskich: magistrat, rada miejska, cenzus mająt
kowy w wyborach do rad miejskich. Rady miejskie reprezentantem
interesów wielkiej i średniej burżuazji.
Przedstawienie demograficznego rozwoju miast śląskich — dwa
przekroje r. 1820 i 1848—1849. Różny stopień wzrostu, zależny od
stopnia uprzemysłowienia danego miasta, stagnacja miast słabo
uprzemysłowionych.
Rozwój przemysłu fabrycznego w miastach: Wrocław — prze
mysł tekstylny, przemysł maszynowy (szczególnie maszyn rolni
czych), rafineria cukru, fabryki cykorii, papiernie, inne gałęzie pro
dukcji, Brzeg (przemysł skórzany), Legnica, miasta zagłębi górniczohutniczych (rozwój pod wpływem przemysłu powstającego w bez
pośrednim sąsiedztwie miasta), miasta na Śląsku Cieszyńskim (prze
mysł tekstylny). Przemysł budowlany w miastach.
Kapitalistyczne przemiany w strukturze społecznej miast: naro
dziny burżuazji przemysłowej (z bogatego kupiectwa i bogatych mi
strzów cechowych), wzrost liczby proletariatu fabrycznego (źródła
rekrutacji — napływ ludności ze wsi lub z mniejszych miast, roz
kład i zubożenie drobnego rzemiosła), proces jego wyodrębniania
się spośród miejskiego ,,plebsu" (czeladnicy, uczniowie, wyrobnicy).
Przemiany w formach i charakterze antogonizmów klasowych
wewnątrz miast: a) walki wewnątrz cechu (czeladników i uczniów
z mistrzami); b) walka rzemieślników przeciwko konkurencji prze
mysłu fabrycznego (np. Wrocław, powstanie w r. 1830); c) pierwsze
wystąpienia proletariatu przeciwko wyzyskowi kapitalistycznemu.
W przededniu wiosny ludów na plan pierwszy wysuwa się walka
proletariatu.
Położenie proletariatu w miastach: szczególnie trudne warunki
mieszkaniowe (jaskrawy przykład — Wrocław), powstawanie dziel
nic robotniczych, narastające bezrobocie, podejmowane przez nie
które magistraty próby jego uregulowania i ograniczenia.
Rozbudowa i terytorialny rozwój miast wraz z rozwojem prze
mysłu i wzrostem liczby ludności. Charakterystyka ogólna, przykła
dy kilku wybranych miast: Wrocław, miasta Zagłębia Górno-śląskiego, Śląska Cieszyńskiego, Jelenia Góra, Świdnica, Brzeg. Na

Śląsku Cieszyńskim rozwój Bielska i Cieszyna, stagnacja innych
miast. Początki procesu wchłaniania przez miasta obszarów okolicz
nych wsi. Miasta jako rynek zbytu dla wsi podmiejskich, wytwarza
nie się specyficznego typu gospodarki sadowniczo-ogrodniczej
we wsiach tego typu.
Podobnie jak u schyłku XVIII w. Śląsk najsilniej umiastowioną
częścią Polski; W rocław — miasto o najwcześniej rozpoczętym prze
wrocie przemysłowym, w pierwszej połowie XIX w. o najsilniej
rozwiniętym przemyśle fabrycznym.
7.
Podstawowe znaczenie związków gospodarczych z pozosta
łymi ziemiami polskimi dla gospodarczego rozwoju Śląska. Rola
eksportu na ziemie polskie dla rozwoju poszczególnych gałęzi pro
dukcji (podsumowanie wiadomości z poprzednich punktów). Prze
bieg handlu: z Królestwem — zastój wskutek rosyjskiej polityki cel
nej oraz wzmożenia w Królestwie produkcji tych towarów, które
przedtem sprowadzano ze Śląska (cukier, wyroby tekstylne); z W iel
kopolską i innymi ziemiami zaboru pruskiego — eksport wyrobów
przemysłowych (głównie maszyny rolnicze, tekstylia, chemikalia),
różnych wyrobów metalowych, początki eksportu węgla; z Galicją
(głównie za pośrednictwem Wolnego Miasta Krakowa) — te same
pozycje co z Wielkopolską. Import z pozostałych ziem polskich su
rowców i półfabrykatów: wełny (z Wielkopolski, udział ziemiaństwa
z Wielkiego Księstwa we wrocławskich targach wełnianych), rudy
żelaznej i cynkowej oraz drzewa (względnie węgla drzewnego) dla
przemysłu górno-śląskiego, bydło, konie, początki importu produk
tów żywnościowych do Zagłębia Górno-śląskiego, protesty śląskie
go kupiectwa przeciwko ograniczaniu swobody handlu z pozostały
mi ziemiami polskimi (w latach dwudziestych, w okresie zamknięcia
granicy 1830—1831). Katastrofalne dla śląskiego handlu rezultaty
upadku Wolnego Miasta Krakowa: bankructwo czołowych firm wro
cławskich, memoriały i protesty organizacji śląskiego kupiectwa,
oburzenie wobec bierności rządu pruskiego, grożenie oderwaniem
się od Prus. W rezultacie ekonomicznych powiązań z pozostałymi
ziemiami polskimi brak zainteresowań niemieckiej burżuazji na Ślą
sku sprawami ogólnoniemieckimi.
Na Śląsku Cieszyńskim: Bielsko — głównym ośrodkiem handlu
tranzytowego łączącego Galicję z krajami austriackimi (do mo
mentu uruchomienia kolei żelaznej). Zacieśnianie kontaktów han
dlowych Śląska Cieszyńskiego z Galicją i Wolnym Miastem Krako
wem. Bielsko i Cieszyn — „przedmieściami Krakowa" (Kaufmann).

Związki handlowe ze Wschodem (Rosja, Ukraina) i Bałkanami —
podobny charakter eksportu jak na pozostałe ziemie polskie — oraz
z Zachodem —- import wyrobów przemysłowych i kolonialnych.
Ogólne tendencje rozwojowe: zanik dawnego tranzytowego han
dlu średniowiecznego typu, nowe warunki rozwojowe wraz z rozbu
dową sieci kolei żelaznych; upadek dotychczasowej podstawy śląs
kiego handlu — eksportu wyrobów tekstylnych, zarazem rozwój
eksportu produktów górniczo-hutniczych (cynk, ołów, żelazo, po
czątki eksportu węgla). Przekrój statystyczny śląskiego handlu: z r.
1808, z lat dwudziestych, z r. 1847.
Migracje siły roboczej między Śląskiem a pozostałymi ziemiami
polskimi (podsumowanie wiadomości z punktów poprzednich). Za
gadnienie wytwarzania się elementów rynku narodowego w dziedzi
nie związków gospodarczych Śląska z pozostałymi ziemiami pol
skimi.
8.
Wpływ przemian ekonomiczno-społecznych na ruch ludności
i gęstość zaludnienia. Wpływ wojen napoleońskich oraz reform Steina-Hardenberga na zahamowanie rozwoju ludności i zmiany w jej
rozmieszczeniu. Wzrost ludności Śląska w latach 1816—1852 na tle
wzrostu zaludnienia ziem sąsiednich: stosunkowo słaby przyrost
ludności Dolnego Śląska (o 53%), w poprzednim okresie gęsto za
ludnionego, oraz znaczny wzrost ludności Śląska Górnego (o 91%)
pozostający w związku z rozwojem górno-śląskiego okręgu górni
czo-hutniczego. Znaczny wzrost zaludnienia wsi (prócz okręgu su
deckiego), osad przemysłowych i miast z rozwiniętym przemysłem
kapitalistycznym, upadek miast i osad rzemieślniczych w związku
z upadkiem rzemiosła i nakładu. Wzrost stopy urodzeń, zmniejszenie
się śmiertelności i wzrost przyrostu naturalnego w stosunku do
okresu poprzedniego wskutek rozwoju gospodarczego, przemian
w strukturze klasowej, postępów medycyny i higieny. Znaczny
wzrost migracji: 1) wewnętrznych — ucieczka ludności z obszarów
górskich rezultatem upadku przemysłu tkackiego, wędrówki do
ośrodków kapitalistycznego górnictwa i hutnictwa, napływ ludności
wiejskiej do miast (nawiązanie do punktów poprzednich); 2. ze
wnętrznych — migracje mało- i średniorolnych chłopów oraz robot
ników rolnych na pozostałe ziemie polskie, napływ stałych i sezo
nowych robotników z pozostałych ziem polskich (głównie z Galicji
do Zagłębia Górno-śląskiego).
Śląsk Cieszyński: wzrost liczby ludności w pierwszej połowie
XIX w., okresowe, gwałtowne spadki przyrostu ludności wskutek

epidemii w latach wojen napoleońskich oraz w czasie tzw. „głod
nych roków". Przemiany struktury zawodowej ludności. Emigracja
sezonowa z okolic górskich na W ęgry — ruch „saletrarzy", inne kie
runki migracji sezonowej i stałej: Galicja, Śląsk pruski. Próba sta
tystycznego ujęcia zawodowej i klasowej struktury ludności (tablice),
dwa obrazy rozmieszczenia ludności (z mapami): po wojnach napo
leońskich i w połowie XIX w. Porównanie przemian demograficz
nych na Śląsku z przemianami na pozostałych ziemiach polskich.
9.
Ogólna charakterystyka poszczególnych rejonów, przemysł na
Śląsku a na pozostałych ziemiach polskich: Rozwój rynku we
wnętrznego na Śląsku (podsumowanie danych z cz. I r. IV i cz. III
r. IV), wraz z rozwojem kapitalistycznych form produkcji pogłębia
jąca się specjalizacja poszczególnych rejonów i wzrost wymiany to
warowej pomiędzy nimi, wyodrębnianie się okręgów przemysło
wych niesamowystarczalnych gospodarczo, skazanych na eksport
produktów żywnościowych. Pogłębianie się więzi ekonomicznej po
między poszczególnymi rejonami Śląska a sąsiednimi ziemiami pol
skimi: Śląsk płn.-wsch. i Wrocław z Wielkopolską, Śląsk Górny
i Cieszyński z Małopolską. Rejonizacja produkcji rolniczej przypo
mina w zasadniczych zarysach stan z przełomu XVIII i XIX w. W y
odrębnienie się rejonów o charakterze zdecydowanie przemysło
wym: Zagłębie Górno-śląskie, Zagłębie Wałbrzyskie. Rejon rozwija
jącego się przemysłu tekstylnego (fabrycznego) w Karkonoszach
(Kamienna Góra, Dzierżoniów). W rocław — rozwijający się ośrodek
wielkomiejski, z przemysłem fabrycznym i wielkim skupiskiem pro
letariatu.
Przodująca rola Śląska w rozwoju kapitalistycznego przemysłu
na ziemiach polskich: najwcześniejszy i na największą skalę prze
wrót przemysłowy (szczególnie w górnictwie i hutnictwie), najwięk
sze na ziemiach polskich ośrodki przemysłowe i największe skupis
ka proletariatu fabrycznego. Porównanie rozwoju przemysłu ślą
skiego w pierwszej połowie XIX w. z przemysłem na pozostałych
ziemiach polskich.
R o z d z i a ł VI. N a s i l e n i e a k c j i
german izacyjnej
i walka ludu polskiego o prawa narodowe.
1.
Przemiany w zasięgu i rozmieszczeniu żywiołu polskiego. Po
równanie stanu polskości na Śląsku z przełomu XVIII i XIX oraz
z połowy XIX w.: cały niemal Śląsk Górny w dalszym ciągu obszalem zamieszkałym w zwartej masie przez ludność polską, na Śląsku

Cieszyńskim wzrost żywiołu niemieckiego w miastach i czeskiego
w rejonie płd.-zach, na Śląsku Dolnym — utrzymanie przewagi ży
wiołu polskiego w pow. namysłowskim i części oławskiego oraz sycowskiego; postępy germanizacji w polskich dotąd częściach pow.
trzebnickiego i oławskiego.
Na obszarze mieszanym wyraźne postępy akcji germanizacyjnej — likwidacja ((wysp" polskich w powiatach o wyraźnej przed
tem już przewadze elementu niemieckiego, omówienie postępów
akcji germanizacyjnej w poszczególnych powiatach, różny stan ży
wiołu polskiego w poszczególnych powiatach, utrzymanie się lud
ności polskiej na zwartych obszarach w częściach powiatów: ny
skiego, brzeskiego, wrocławskiego, oleśnickiego. W powiatach o wy
raźnej przewadze ludności niemieckiej — stałe i sezonowe imigracje
ludności polskiej, głównie z rolniczych powiatów Śląska Górnego
(np. do pow. jeleniogórskiego, wałbrzyskiego). Współczesne (pol
skie i niemieckie) opinie o polskości mas ludowych na znacznym
obszarze Śląska (Skarbek, Pol, Bandtkie i in., Rennschmidt, Heimbrod, Hundrich itd.). Tendencja ogólna: postępy germanizacji pro
wadzą do przesunięcia się granicy językowej na wschód, do zmniej
szenia obszaru o przewadze ludności polskiej. W skutek szybkiego
przyrostu naturalnego bezwzględna ilość ludności polskiej nie ulega
zmniejszeniu. Próba przedstawienia statystycznego obrazu stosun
ków narodowych na Śląsku w połowie XIX w.
2. Charakter i rola ludności polskiej. Zazębianie się podziału na
rodowego z podziałem klasowym, obok przeciwstawienia: polski
chłop — niemiecki feudał pojawia się nowe, właściwe dla formacji
kapitalistycznej: polski robotnik — niemiecki kapitalista (wypowie
dzi Wolffa i Marchlewskiego). Na obszarze w zwartej masie za
mieszkałym przez ludność polską (Śląsk Górny i Opolski) w dal
szym ciągu zdecydowanie polska wieś; w miastach — zwiększenie
liczby niemieckiej burżuazji i inteligencji (np. Opole od utworze
nia w mieście rejencji); w całości niemal polski proletariat
Zagłębia Górno-śląskiego. Na obszarze „mieszanym" — częściowo
polska wieś; germanizacja polskiego mieszczaństwa i polskich mas
pracujących w niektórych miastach; w innych (np. Wrocław) masy
pracujące utrzymują swój polski częściowo charakter, głównie dzię
ki napływowi ludności bezrolnej z polskiej wsi.
W skutek słabego tempa rozwoju stosunków kapitalistycznych
w miastach górno-śląskich z polskiego mieszczaństwa nie wykształ
ca się, w przeciwieństwie do niemieckiego, bogata, przemysłowa

burżuazja. Rodząca się burżuazja polska utrzymuje w dalszym ciągu
swój małomiasteczkowy charakter, wraz z procesem rozwarstwie
nia wsi początki polskiej burżuazji wiejskiej, początki polskiej in
teligencji.
3. Czynniki germanizacji, a) Wzmożenie polityki germanizacyjnej rządu po r. 1815, jej geneza: dążenie do umocnienia panowania
pruskiego na Śląsku, do zniweczenia szkodliwej ze względu na inte
resy państwa junkierskiego i klas panujących odrębności narodo
wej ludu polskiego (memoriały min. Altensteina i v. Hippla). Drogi
germanizacyjnej polityki rządu: szkolnictwo (usuwanie języka pol
skiego ze szkół elementarnych, niemieccy nauczyciele, niemieckie
podręczniki, współczesne opinie o germanizacyjnej działalności nie
mieckiej szkoły i rezultatach tej akcji), służba wojskowa (regula
miny, instrukcje etc. w języku niemieckim, zmuszanie rekrutów pol
skich do nauki ję?yka niemieckiego, wspomnienia Górnoślązaków
o germanizacyjnym oddziaływaniu służby wojskowej), język nie
miecki w urzędach, sądach, konieczność wydawania rozporządzeń,
edyktów etc. również i w języku polskim: („Dziennik Urzędowy" dla
rejencji opolskiej), dążenie do zlikwidowania jego polskiej mutacji
(po r. 1838), przeciwdziałanie tej akcji (Kosicki, część pruskiej biu
rokracji). Zdecydowana przewaga żywiołu polskiego na znacznych
obszarach Śląska, jego przywiązanie do ojczystego języka powodują
konieczność wydawania w języku polskim ważniejszych ustaw i roz
porządzeń; współdziałanie i kierowanie germanizacyjną akcją Ko
ścioła katolickiego i ewangelickiego. „Udoskonalenie" metod germanizacyjnych w stosunku do II poł. XVIII w.
b) Germanizacyjna działalność Kościoła ewangelickiego i kato
lickiego: pełne poparcie germanizacyjnej polityki rządu przez wyż
sze duchowieństwo obydwu wyznań, sprzeciw przeciwko akcji ger
manizacyjnej części duchowieństwa niższego, likwidowanie pol
skich nabożeństw, kazań, usuwanie polskich pastorów i księży na
obszarach „mieszanych", niepowodzenie wszelkich prób akcji ger
manizacyjnej na obszarach o zdecydowanej przewadze elementu
polskiego, opór polskich mas ludowych przeciwko germanizacyjnej
polityce Kościoła.
c) Germanizacyjna działalność wielkiej własności: jej przyczyna
— dążenie do wzmocnienia zależności chłopa i osłabienia jego oporu
przeciwko feudalnemu wyzyskowi (wypowiedź hr. Reichenbacha
z Goszczy). Przykłady germanizacyjnej działalności wielkiej wła
sności: wykorzystywanie prawa patronatu w celu osadzania w re

jonach zamieszkałych przez ludność polską niemieckich pastorów
względnie księży, osadzanie niemieckich nauczycieli, współpraca
z rządem i Kościołem.
d) Germanizacyjne oddziaływanie przemysłu: w miastach i ośrod
kach przemysłowych o większości niemieckiej, germanizacyjne od
działywanie samego środowiska (np. szybkie germanizowanie się
napływającego do Wrocławia proletariatu z polskiej wsi). Germanizacyjna rola szkół przyfabrycznych (zawodowych, elementarnych
i niedzielnych) w Zagłębiu Górno-śląskim.
e) Inne „żywiołowe" czynniki germanizacji: kontakty polskiego
chłopa z rynkiem miejskim w okręgach „mieszanych" (polska
wieś — niemieckie miasto), związki rodzinne i wpływ niemieckiego
środowiska w rejonach wiejskich o przewadze żywiołu niemiec
kiego. Ogólna charakterystyka: wzmożenie świadomej i „żywioło
wej" akcji germanizacyjnej, jej rozszerzenie na nowe dziedziny ży
cia publicznego, gospodarczego.
4.
Wzrost oporu polskich mas ludowych przeciwko germaniza
cyjnej polityce rządu, wielkiej własności i kleru. Splatanie się walki
ludu polskiego o prawa narodowe z walką klasową, przykłady:
Twardogóra, Laskowice Oławskie — działalność Treski, poparcie
udzielone przez niemieckich mieszczan i chłopów narodowym dą
żeniom ludu polskiego; opinie przedstawicieli pruskiej biurokracji
i wielkiej własności ziemskiej. Przejawy tej walki: petycje, dele
gacje i opór przeciwko wprowadzaniu niemieckich pastorów i księ
ży, przeciwko znoszeniu polskich kazań, walka przeciwko niem
czeniu szkoły. Przeradzanie się walki żywiołowej w świadomą,
zorganizowaną, dalsze narastanie pierwiastków polskiej świadomo
ści narodowej. Dalszy rozwój polskiego piśmiennictwa, początki
prasy polskiej, ich rolą w walce o język polski. Czynniki osłabiające
tę walkę: brak na ogół polskiej inteligencji, słabość ekonomiczna
i polityczna polskiego mieszczaństwa, brak porozumienia pomiędzy
poszczególnymi ośrodkami oporu przeciwko polityce germanizacyj
nej, brak kontaktów z pozostałymi ziemiami polskimi (pojawiają się
dopiero w latach czterdziestych). Współczesne opinie o narastaniu
walki ludu polskiego przeciwko germanizacji: wypowiedzi postępo
wej publicystyki niemieckiej („Breslauer Volksspiegel", prasa lip
ska i drezdeńska) oraz polskiej (poznański „Rok", prasa emigra
cyjna). J. Lelewel i W. Pol o decydującej roli polskich mas ludo
wych dla sprawy odzyskania Śląska przez przyszłą, niepodległą Pol
skę. Opór ludu polskiego przeciwko germaniazcji, jego przywiąza

nie do ojczystego języka wskazują postępowej opinii na pozostałych
ziemiach polskich i na emigracji na polski charakter Śląska. Zastoso
wanie do dziejów Śląska leninowskiej tezy o budzeniu się walki na
rodowej i wciąganiu do niej chłopstwa wraz z narastaniem kryzysu
ustroju feudalnego i absolutystyczno-despotycznej państwowości.
5. Polemiki wokół sprawy narodowej. W ystąpienia w latach
dwudziestych w obronie języka polskiego przeciwko germanizacyjnej polity-ce rządu: Richter, Fischer, Renschmidt, Hoffmann, v. Fallersleben; ze strony polskiej — Bandtkie i Jarocki.
Z początkiem lat czterdziestych: odnowienie argumentu „wasserpolnisch" ze strony reakcyjnej publicystyki (Splittgerber, Wuttke,
Hruzik), tendencje nacjonalistyczne w burżuazyjnej prasie wrocław
skiej, wystąpienia w obronie języka polskiego postępowej opinii nie
mieckiej (Fiedler, Eberth), publicystyka anonimowa, postulaty Ko
si ckiego wprowadzenia języka polskiego w urzędach, sądach, szkole.
Odgłosy tych polemik w prasie na pozostałych ziemiach polskich
i na emigracji. W yraźny w latach czterdziestych wzrost zaintereso
wań tej prasy sprawami śląskimi, wzrastające zrozumienie łączno
ści Śląska z pozostałymi ziemiami polskimi.
6. Pierwsze przejawy rozwoju świadomości narodowej na Śląsku
Cieszyńskim. Stosunki narodowościowe: przemiany w zasięgu roz
mieszczenia ludności polskiej, czeskiej i niemieckiej, problem gra
nicy językowej w pracach Kneifla, Springera, Śafarika, Sembery
oraz w współczesnych schematyzmach krajowych i diecezjalnych.
Relacja Schneidera o polskim charakterze Cieszyna w latach dwu
dziestych, zagadnienie zazębiania się struktury klasowej z naro
dową.
Narastanie w pierwszej połowie XIX w. wraz z kryzysem ustroju
feudalnego przesłanek świadomości narodowej ludności Śląska Cie
szyńskiego. Ośrodki budzenia się świadomości narodowej — szkol
nictwo średnie w Cieszynie oraz seminarium duchowne w Oło
muńcu. Kontakty studentów z Cieszyńskiego w ośrodkach akade
mickich z przedstawicielami innych narodowości słowiańskich oraz
ze studentami z innych ziem polskich. Krystalizowanie się wśród
powstającej inteligencji poczucia odrębności słowiańskiej i łączno
ści z pozostałymi ziemiami polskimi, szybszy aniżeli na Śląsku pru
skim rozwój polskiej inteligencji, szybsze budzenie się świadomo
ści narodowej. Kontakty z Krakowem i z Galicją, prekursorzy burżuazyjnego ruchu narodowego — Opolski, Paduch, Klucki.

Krystalizowanie się proniemieckiego nurtu burżuazyjnego wśród
burżuazji miejskiej, części inteligencji oraz kleru. Utworzenie
Związku Austriackich Ślązaków. Kontakty z kołami radykalnej opo
zycji burżuazyjnej na terenie Wiednia.
R o z d z i a ł VII. R u c h r e w o l u c y j n y w l a t a c h 1815—1840.
1. Sytuacja polityczna na Śląsku po kongresie wiedeńskim. Roz
czarowanie społeczeństwa po niespełnieniu obietnic z czasów wojny
1813—1814 (konstytucja, swobody polityczne), tendencja do przy
wrócenia ekonomicznej (deklaracja 1816 r.) i politycznej przewagi
szlachty (decydująca rola szlachty w Stanach Prowincjonalnych),
zaostrzenie cenzury, początki opozycyjnych organizacji studenckich
na założonym w 1811 r. Uniwersytecie Wrocławskim. Trudna sytu
acja ekonomiczna handlowej i przemysłowej burżuazji wskutek za
lewu kontynentu towarami angielskimi po r. 1815, jej brak zainte
resowań dla spraw ogólnoniemieckich z powodu ekonomicznego
ciążenia ku pozostałym ziemiom polskim, opinia radcy Kuntha, cięż
kie położenie mas pracujących miast (rezultaty sytuacji ekonomicz
nej po r. 1815) i wsi (ograniczenia uwłaszczenia).
2. Powstanie wrocławskie 1817 r. Przyczyny wybuchu powsta
nia — zmuszenie do przysięgi wrocławskich landwerzystów, ich
niechęć wobec pruskiego państwa, ciężkie położenie niemieckich
i polskich mas pracujących we Wrocławiu. Przebieg powstania
21—23 sierpnia 1817 r.: odmowa przysięgi przez część landwerzy
stów, aresztowanie opornych, atak mas pracujących (czeladnicy, wy
robnicy, kobiety) na ratusz i komendę policji, walka z wojskiem,
stłumienie powstania przez garnizon wzmocniony posiłkami ze
Świdnicy, tchórzliwe zachowanie się mieszczaństwa, odwaga i nie
nawiść do państwa pruskiego ze strony mas pracujących, odgłosy
powstania w nadgranicznych miastach Wielkopolski.
3. Polskie i niemieckie organizacje studenckie na Uniwersytecie
Wrocławskim w latach 1815—1830. Młodzież polska na Uniwersy
tecie Wrocławskim (w niektórych latach 30°/o ogółu studiujących),
jej pochodzenie: młodzież szlachecka, rzadziej mieszczańska z W iel
kopolski i Pomorza lub z Królestwa, nikły procent synów chłop
skich i mieszczańskich z Górnego Śląska wyłącznie niemal na wy
działach teologicznych. Skład społeczny młodzieży niemieckiej:
przewaga synów mieszczańskich i szlacheckich, wprowadzone przez
władze państwowe i uniwersyteckie utrudnienia napływu synów
chłopskich i rzemieślniczych.

Engelsowska ocena ruchu rewolucyjnego na uniwersytetach nie
mieckich w okresie po kongresie wiedeńskim: jego idealistycznolitaeralny charakter, zapał i entuzjazm młodzieży do walki o wol
ność. Niemieckie organizacje studenckie na Uniwersytecie W ro
cławskim: ich programy, sympatie i współpraca z młodzieżą polską,
wrocławskie odgłosy święta wartburskiego (1817) i zabójstwa Kotzebuego, zakaz organizacji politycznych po uchwałach karlsbadzkich (1819), osłabienie ich działalności w latach dwudziestych.
W rocławska Polonia w latach 1819—1824 — przeważnie mło
dzież szlachecka z Wielkopolski, szlachecko-niepodległościowy pro
gram (Polska niepodległa w granicach z 1772 r., odnośnie do Śląska
teza: tam gdzie sięga język polski, sięgać winny granice państwa
polskiego; brak sprecyzowanego programu społecznego), kontakty
z młodzieżą z pozostałych ziem polskich. W ykrycie i rozwiązanie
Polonii, represje wobec uczestników.
4. Odgłosy rewolucji lipcowej. Międzynarodowe znaczenie re
wolucji lipcowej, szczególnie jej wpływ na nasilenie fali rewolu
cyjnej w Niemczech; odgłosy we Wrocławiu i na Śląsku: wzmożenie
tendencji opozycyjnych wśród burżuazji i mas pracujących miast,
rozruchy wrocławskie 27/28 września 1830 r., przyczyny: ogólne
wzmożenie nastrojów rewolucyjnych i antagonizm rzemieślników
(majstrów i czeladników) przeciwko konkurencji fabryk i wielkich
magazynów handlowych. Wystąpienie tkaczy dzierżoniowskich
26 kwietnia 1831 r. stłumione przy użyciu siły wojskowej.
5. Śląsk a powstanie listopadowe. Międzynarodowe znaczenie
powstania listopadowego (wypowiedzi klasyków marksizmu), jego
wpływ na wzmożenie ruchu rewolucyjnego w Niemczech, w tym
również w państwie pruskim, pomoc udzielana powstaniu przez lud
ność pozostałych zaborów.
Śląsk w okresie powstania listopadowego: przemycanie broni do
Królestwa, zamknięcie granicy z Królestwem (pod pretekstem wal
ki z epidemią cholery) i jego opłakane rezultaty dla śląskiego, szcze
gólnie nadgranicznego, polskiego mieszczaństwa na Górnym Śląsku,
demonstracje i rozruchy polskiego mieszczaństwa Bytomia. Sytuacja
na wsi górno-śląskiej: przerwanie drobnego ruchu granicznego i nie
urodzaj pogarszają sytuację chłopa w powiatach nadgranicznych
(szczególnie lublinieckim i oleskim), opór przeciwko nadgranicznej
służbie w landwerze, demonstracje i rozruchy wśród landwerzystów, odmowa dalszej służby, ogólne ,,wrzenie" na górno-śląskiej
wsi, napływ na Górny Śląsk dezerterujących z wojska i chroniących

się przed poborem chłopów z Królestwa. Ogólne wzmożenie nastro
jów antypruskich na Śląsku, tak wśród ludności polskiej, jak i nie
mieckiej, gremialny udział w powstaniu młodzieży polskiej, czasem
i niemieckiej, z Uniwersy tetu Wrocławskiego, inne przykłady udzia
łu Ślązaków w powstaniu, ogólne wzmożenie na Śląsku nastrojów
antypruskich tak wśród ludności polskiej, jak i niemieckiej. Opi
nia Mickiewicza o postawie Śląska w okresie powstania listopa
dowego.
Śląsk po upadku powstania: życzliwe przyjęcie przez ludność
polską i niemiecką emigrujących przez Śląsk uczestników powsta
nia, opinia Falkowskiego o sympatiach dla powstania i dla emi
grantów polskich, sympatie ze strony postępowej literatury nie
mieckiej na Śląsku (Holtei) w związku z ogólnoniemieckim rozwo
jem ,,Polendichtung“ w latach 1830—1835; ponowne zaktywizowanie
politycznych organizacji studenckich pod wpływem rewolucji lip
cowej i powstania listopadowego, wyodrębnianie się nurtu liberal
nego (Arminia) i demokratycznego (Germania), działalność W. Wolf
fa jako przywódcy najradykalniejszego skrzydła młodzieży wro
cławskiej, wrocławskie odgłosy powstania frankfurckiego 1833 r.,
wykrycie i prześladowania wrocławskich organizacji studenckich.
Osłabienie fali rewolucyjnej po r. 1834 w związku z ogólnym osła
bieniem walki narodowowyzwoleńczej na pozostałych ziemiach
polskich i zastosowaniem policyjnego reżimu pruskiego państwa.
Towarzystwo literacko-słowiańskie na Uniwersytecie Wrocław
skim, działalność Purkiniego, rola Towarzystwa w kształtowa
niu się świadomości narodowej i poczucia łączności Śląska z pozo
stałymi ziemiami polskimi.
R o z d z i a ł VIII. N a r a s t a n i e s y t u a c j i . r e w o l u c y j n e j
w l a t a c h 1840—1847.

1.
Burżuazyjna opozycja w latach 1840— 1843. Kryzys stosunków
feudalnych. Hamujące oddziaływanie feudalnych więzów na rozwój
kapitalistycznych form produkcji, wzrost ekonomicznego znaczenia
burżuazji, dążenie do zdobycia wpływów politycznych. Ożywienie
burżuazyjnej opozycji w całym państwie pruskim z początkiem lat
czterdziestych. Liberalne obietnice nowego króla — Fryderyka W il
helma IV, złagodzenie cenzury, rozwój liberalnej prasy we W rocła
wiu („Breslauer Zeitung", ,,Schlesische Chronik"), Legnicy („Sile
sia.") i w innych miastach, wzrost zainteresowań sprawami prowin
cji, pewna swoboda w krytykowaniu działalności biurokracji pru

skiej, władz miejskich i feudalnych stosunków. Rozczarowanie
w związku z niespełnieniem królewskich obietnic powoduje dalszy
wzrost opozycyjnych nastrojów. Legalne formy opozycji: petycje
rad miejskich do tronu i władz prowincjonalnych w sprawach kon
stytucji, sądów przysięgłych, ulg celnych itp. działalność burżuazyjnych przedstawicieli w ramach stanów prowincjonalnych bez więk
szych rezultatów wskutek przewagi szlachty. Opozycyjne zebrania
pod pozorem wycieczek, zebrań jubileuszowych, naukowych itp.
Usunięcie z katedry liberalnego profesora-poety Hoffmanna von
Fallersleben i rozwój akcji protestacyjnej. Rozwój i zaostrzenie po
lemiki w sprawach agrarnych. Broszury i artykuły Pełza, Robego,
Zimmermanna i innych wskazujące na niemożliwość dalszego utrzy
mywania feudalnych obciążeń i feudalnej zależności chłopa, kores
pondencje Lompy w „Przyjacielu Ludu", jego wystąpienia w obro
nie chłopów przeciwko pańskim samowolom. Brak zdecydowanej
rewolucyjnej działalności burżuazji niemieckiej na Śląsku, jej sła
bość i tchórzliwość. Charakterystyka burżuazyjnego ruchu opozy
cyjnego z początku lat czterdziestych przez Marksa i Engelsa.
2.
Powstanie tkaczy 1844 r., jego odgłosy w innych częściach
Śląska i inne żywiołowe wystąpienia proletariatu. Pogarszająca sio
sytuacja tkaczy z początkiem lat czterdziestych, współczesne opinie
0 nędzy tkaczy: memoriały i sprawozdania urzędowe, prace Minotuoliego i Schneera, artykuły Pełza. Pieśń Krwawy sąd, jej znaczenie
jako czynnika mobilizującego do walki przeciwko kapitalistom,
pierwsze wystąpienia w lutym 1844 r. (tzw. małe powstanie). Ma
chinacje Zwanzigerów i innych przedsiębiorców. Przebieg powsta
nia czerwcowego: wypadki w Pieszycach 4 i 5 czerwca 1844 r., zde
molowanie nieruchomości Zwanzigera, walki w Bielawie 5 czerwca,
interwencja wojska i masakra bezbronnych tkaczy, zajścia 6 czerw
ca i stłumienie powstania przez dodatkowo ściągnięte oddziały woj
skowe, represje wobec uczestników powstania. Ogólna charaktery
styka powstania: jego żywiołowy charakter przy pewnych elemen
tach organizacji i bardziej świadomym charakterze aniżeli podob
nych, wcześniejszych wystąpień ,,burzvcieli maszyn" w Anglii
1 Francji (ocena Marksa i Engelsa).
Wpływ powstania na aktywizację mas pracujących na Śląsku,
zakaz władz publikowania jakichkolwiek wiadomości o powstaniu,
mimo to przejawy współczucia i solidarności z tkaczami wśród pol
skich i niemieckich mas pracujących na całym Śląsku, wystąpienia
we Wrocławiu w 1844 r., ruchy chłopskie na Górnym i Dolnym Ślą

sku 1844—1845, naprężona sytuacja wśród robotników kolejowych:
strajk jesienny 1843 r. koło Legnicy, powstanie tkaczy przynosi
wzmożenie nastrojów rewolucyjnych i wzrost świadomości klaso
wej robotników kolejowych — Niemców i Polaków, ich wypowiedzi,
strajk głogowski 1845 r.
Wpływ powstania na pozostałe ziemie polskie: popularność
Krwawego sądu wśród tkaczy łódzkich, zajścia w Łodzi w latach
1844—1845, odgłosy powstania wśród tkaczy na Śląsku Cieszyń
skim. Odgłosy powstania w innych krajach: wystąpienia wśród tka
czy w Czechach, Niemczech, wyrazy solidarności ze strony niemiec
kich i angielskich robotników. Powstanie tkaczy w literaturze (Hei
ne, Freiligrath, Weerth, Hauptmann) i grafice (Hubner, Kathe Koliwitz).
Przełomowe znaczenie powstania tkaczy w narastaniu fali rewo
lucyjnej oraz rozwoju ruchu robotniczego na Śląsku i całym pań
stwie pruskim. Rząd i klasy posiadające wobec powstania tkaczy.
3. Sprawa robotnicza na Śląsku w okresie przedmarcowym. Próby
przemilczenia względnie zaprzeczenia narodzin proletariatu jako
klasy. Tezy o przejściowości istnienia proletariatu („ropiejący
wrzód1'). Wzrost zainteresowań sprawą robotniczą pod koniec roku
1843 (strajk głogowski, artykuł Wolffa Kazamaty i polemika wokół
niego), a szczególnie w r. 1844 w związku z powstaniem tkaczy.
Utworzenie we Wrocławiu i w innych miastach śląskich filantropij
nych burżuazyjnych towarzystw „niesienia pomocy proletariuszo
wi". Wpływ socjalizmu utopijnego. Popularność pracy Engelsa Po
wożenie klasy robotniczej w Anglii (1845 r.), wywołana przez nią po
lemika nad położeniem proletariatu górno-śląskiego. Odgłosy tych
polemik w prasie wielkopolskiej. Wyodrębnianie się wśród opozycji
demokratycznej nurtu „socjalistycznego" nie tylko antyfeudalnego,
ale i antykapitalistycznego. W yodrębnianie się proletariatu jako
klasy i fala żywiołowych wystąpień robotniczych osłabia rewolucyjność burżuazji, zwiększa jej niezdecydowanie i czyni podatną na
późniejszy kompromis z junkierstwem i rządem.
4. Opozycja burżuazyjna w latach 1844— 1847. Nowe formy dzia
łalności opozycji w związku z zaostrzeniem cenzury i działalności
policji: zebrania w czytelniach i kawiarniach, sekta Niemieckich
Katolików Rongego i polityczny charakter jej działalności, sprzysiężenie cieplickie (1845 r.) — jego radykalno-drobnomieszczański
charakter, działalność na Śląsku policyjnego szpicla i prowokatora
Stiebera, aresztowanie Schlóffla i akcja protestacyjna śląskiej bur-

żuacji, ponowne nasilenie i radykalizacja organizacji studenckich na
Uniwersytecie Wrocławskim. Pogłębianie się różnic między kferunkiem liberalnym a demokratycznym (rozłam w sekcie Rongego,
polemiki prasowe). Oburzenie śląskiej burżuazji biernością rządu
pruskiego wobec likwidacji Rzeczypospolitej Krakowskiej, wzrost
tendencji separatystycznych, nadzieje wiązane ze zwołaniem Sta
nów Pruskich i rozczarowanie w związku z ograniczeniem ich kom
petencji i odżegnaniem się króla od wszelkich projektów konstytu
cji. Tyfus głodowy na Górnym Śląsku wskazuje na fatalne rezultaty
junkierskiej gospodarki i feudalnego wyzysku, coraz powszechniej
sze domaganie się usunięcia feudalnych ciężarów i obalenia wszel
kich przejawów feudalnej zależności, nowe nasilenie polemiki nad
tymi problemami. Wzrost oporu chłopa śląskiego, w niektórych re
jonach masowe uchylanie się od feudalnych świadczeń, ponowne
nasilenie działalności ,,pokątnych pisarzy".
5.
Śląsk wobec przygotowań powstańczych 1845 r. i rewolucji
krakowskiej 1846 r. Wzrost zainteresowań Śląskiem wśród demo
kratycznej emigracji polskiej we Francji: granica Odry w progra
mach TDP, wiadomości o Śląsku w emigracyjnej prasie, Śląsk w pla
nach powstańczych strategów emigracyjnych. Kontakty emisariu
szy emigracyjnych ze Śląskiem i za pośrednictwem Śląska z W iel
kopolską i Małopolską. Kontakty ze Śląskiem wielkopolskich orga
nizacji spiskowych: kontakty Guttrego i innych przedstawicieli kie
rownictwa organizacji spiskowej z demokratami niemieckimi we
Wrocławiu i w Lipsku, spisek Rymarkiewiczów — ich działalność
w Oleśnicy i we Wrocławiu, próby rozszerzenia działalności na
Śląsk poznańskiego Związku Plebejuszy, wrocławska grupa studen
cka i jej nieudana próba wzniecenia powstania na Górnym Śląsku
w 1845 r. Kontakty ze Śląskiem konspiracji małopolskiej (Goslar
i inni), kontakty ze Śląskiem Edwarda Dembowskiego. Śląsk wobec
powstania 1846 r. — przemycanie broni przez Śląsk, pomoc wro
cławskich ugrupowań radykalnych i górno-śląskiego chłopstwa,
wrzenie i rozruchy na wsi górno-śląskiej w okresie powstania, popu
larność postaci Szeli wśród śląskiego chłopstwa, echa rabacji gali
cyjskiej na Śląsku Cieszyńskim, pomoc udzielona uchodźcom pol
skim po klęsce powstania — pomoc chłopów górno-śląskich w prze
prawach przez granicę, zbiórki wśród polskiego mieszczaństwa na
Górnym Śląsku na rzecz uchodźców z Krakowa i Wielkopolski, po
moc udzielana przez demokratów niemieckich z hr. Reichenbachem
na czele; ułatwianie przejazdu przez Śląsk, organizowanie ucieczek

uwięzionym w Koźlu Polakom, ukrywanie Polaków; przedstawiciele
rddykalno-demokratycznej opozycji burżuazyjnej na Śląsku, przyja
ciele Polaków i obrońcy sprawy polskiej: Konrad Schmidt (jego wy
stąpienie przeciwko represjom po nieudanej próbie powstania
w Wielkopolsce 1845 r.) i Robert Schlehan (kontakty z Rymarkiewiczami w Oleśnicy i we Wrocławiu, sympatie dla sprawy polskiej),
nawiązanie do ich późniejszej działalności w latach wiosny ludów.
Przygotowania powstańcze 1845 i 1846 r. oraz odgłosy powstania
1846 r. ważnym czynnikiem kształtowania polskiej świadomości na
rodowej na Śląsku i rozwoju poczucia łączności Śląska z pozostały
mi ziemiami polskimi — tak wśród ludności polskiej na Śląsku, jak
i w polskim obozie demokratycznym w kraju i na emigracji.
6.
Sprawa robotnicza w przededniu wiosny ludów i pierwsze or
ganizacje robotnicze. Burżuazja w przewidywaniu rewolucyjnego
wybuchu dąży do zdobycia popularności wśród proletariatu (dema
gogiczne obietnice ,,reformy" socjalnej) i wykorzystania go dla
swych celów (opinia Marksa i Engelsa). W zrastająca emancypacja
polityczna i świadomość klasowa proletariatu: jego rola z jednej
strony jako lewego skrzydła antyfeudalnej opozycji radykalno-demokratycznej, z drugiej — w walce przeciwko ustrojowi kapitali
stycznemu, sformułowania na ten temat klasyków marksizmu-leninizmu.
Stowarzyszenia robotnicze tworzone przez klasy posiadające:
stowarzyszenia o charakterze religijnym, burżuazyjno-demokratyczne rzemieślnicze i robotnicze stowarzyszenia oświatowe, śpie
wacze itp. Ich rola: z jednej strony stają się środkiem propagowania
wśród proletariatu ideologii burżuazyjnej, z drugiej — powodują
podnoszenie ogólnego poziomu umysłowego robotnika, ułatwiają
propagandę rewolucyjną, antykapitalistyczną.
Na bazie narastania żywiołowych wystąpień proletariatu powsta
wanie pierwszych organizacji robotniczych, kolportaż wydawnictw
Związku Sprawiedliwych, a następnie Związku Komunistów, ich
popularność wśród śląskiego proletariatu, pierwsze komórki tych
organizacji na Śląsku (Wrocław, Brzeg, Bielawa, Dzierżoniów), ich
kontakty z oddziałami Związku w Nierączech i w Czechach, czoło
wi przedstawiciele Związku Sprawiedliwych, a następnie Związku
Komunistów: Wilhelm Wolff i Hermann Brehmer, nawiązanie do ich
działalności w okresie rewolucji 1848—1849. Współczesne opinie
przedstawicieli klas posiadających o roli tych organizacji i ich wy
dawnictw we wzroście klasowej świadomości śląskiego proletariatu.

Nowa fala żywiołowych wystąpień proletariatu w r. 1847: przy
czyny — głód i drożyzna, wzrastające bezrobocie wskutek oddziały
wania na Śląsk ogólnoświatowego kryzysu, strajki i rozruchy we
Wrocławiu, wystąpienia robotników przeciwko drożyżnie i speku
lacji artykułami żywnościowymi w Nysie, Szprotawie i innych mia
stach śląskich, strajk górników w Zabrzu. Represje wobec uczest
ników wystąpień i wobec robotniczych stowarzyszeń. Dalszy wzrost
świadomości klasowej, cytowane przez burżuazyjną publicystykę
wypowiedzi robotników.
Rozdział

IX. O ś w i a t a i k u l t u r a n a Ś l ą s k u
w p i e r w s z e j p o ł o w i e XIX w.

1. Materialna i obyczajowa kultura mas ludowych. Budownictwo,
sprzęty, ubranie w świetle zabytków i pozostałości z pierwszej po
łowy XIX w. Wpływ industrializacji kraju na zmiany w tym zakre
sie. Obyczajowość, pieśni. Znaczenie polskiej kultury ludowej na
Śląsku w walce ludu śląskiego o wyzwolenie narodowe i społeczne.
Folklor niemiecki i jego zazębianie się z polskim.
2. Szkolnictwo elementarne i średnie. Sytuacja szkolnictwa ele
mentarnego: ustawa 1801 wprowadza zależność szkoły od władz
państwowych, kościelnych, pana gruntowego i gminy; zależność od
wielu czynników pogłębia chaos i braki w funkcjonowaniu szkół.
Szkoła narzędziem germanizacji. Mimo postanowienia Altensteina
z 1826 r. (nauczyciele winni znać język ojczysty uczniów) zmniejsza
nie się liczby szkół z językiem wykładowym polskim, walka lud
ności przeciwko germanizacyjnej działalności szkoły, głosy postę
powych Niemców przeciwko niemieckim szkołom na terytoriach
o przewadze ludności polskiej. Organizacja szkolnictwa elementar
nego: przymus szkolny, szkoły niedzielne, program nauczania (na
cisk na wychowanie „spokojnych i chrześcijańsko usposobionych
poddanych"), zbyt mała ilość szkół szczególnie na Górnym Śląsku,
niedostateczne wyposażenie szkół i zaopatrzenie nauczycieli i adiuwatów, ich zbyt mała liczba, przy wyższych przeciętnie kwalifika
cjach niż w wieku XVIII. Lepsze zaopatrzenie i gęstsza sieć szkół
w okręgach o przewadze ludności niemieckiej. Na znacznych poła
ciach Śląska w rezultacie ciężkiego położenia chłopa tylko część
dzieci może uczęszczać regularnie do szkół. Współczesne opinie
o trudnych warunkach i słabych rezultatach nauczania w szkołach
elementarnych (Bończyk, Lompa, Heimbrod i inni). Nie zmniejszają

cy się procent analfabetów, masowość zjawiska analfabetyzmu wtór
nego. Poziom oświaty elementarnej wśród proletariatu przemysłowe
go: mała ilość szkół przyfabrycznych, w ośrodkach miejskich
niemożność uczęszczania dzieci robotniczych do szkoły wskutek
konieczności wczesnego rozpoczęcia zarobkowania.
Reakcyjne reformy Eichhorna z lat czterdziestych obniżają kwa
lifikacje nowych nauczycieli (ustawa o seminariach), utrudniają lud-,
ności wiejskiej dostęp do szkoły.
Oddziaływanie na Śląsk postępowych kierunków pedagogicz
nych (Pestalozzi, Diesterweg), postępowa, demokratyczna działal
ność W andera i Scholza: zjazdy nauczycielskie, „Schlesische Schullehrerzeitung", prześladowanie i zakaz tej działalności przez Eich
horna. Nowe nasilenie akcji o polską szkołę dla ludu polskiego na
Śląsku — wystąpienia Kosickiego i postępowych publicystów i nau
czycieli niemieckich (Fiedler, Heimbrod). Brak polskich szkół śred
nich, podniesienie poziomu niemieckiego szkolnictwa średniego,
szczególnie w większych miastach (Wrocław, Świdnica, Legnica, Je
lenia Góra), wysokie opłaty i szykany władz szkolnych utrudniają
dostęp do szkół średnich młodzieży z ,,warstw najniższych", ko
nieczność nauczania w szkołach średnich i seminariach nauczyciel
skich języka polskiego ze względu na kontakty z ludnością polską
na Śląsku, początki szkolnictwa zawodowego.
Szkolnictwo na Śląsku Cieszyńskim. Związek szkolnictwa ele
mentarnego z Kościołem (katolickim i ewangelickim). Założenie
w Cieszynie gimnazjum ewangelickiego — jedynego protestan
ckiego zakładu na terenie całej monarchii. W alka o wprowadzenie
języka polskiego do szkół (działalność Szersznika, Opolskiego, an
kieta szkolna w latach trzydziestych). Trudne warunki materialne
i nieuregulowana sytuacja społeczna nauczycielstwa, indyferentny
stosunek do oświaty większości chłopstwa, niechęć dworów do roz
woju szkolnictwa, niski poziom nauczania, analfabetyzm. Szkoła
jednym z narzędzi wynaradawiania (np. większość podręczników
w języku czeskim).
3.
Uniwersytet Wrocławski. Założenie Uniwersytetu Wrocław
skiego (1811 r.), jego organizacja, poziom nauczania, znaczenie jako
centralnego ośrodka naukowego na Śląsku. Uniwersytet Wrocław
ski jako ośrodek polskiego życia kulturalnego: młodzież polska na
Uniwersytecie Wrocławskim, naukowe kontakty Uniwersytetu z po
zostałymi ziemiami polskimi, jego zasługi w rozwoju nauki pol
skiej, Towarzystwo Literacko-słowiańskie (od 1836 r.), jego rola

kulturalno-naukowa i polityczna. Działalność Józefa Purkiniego,
jego rola w rozwoju nauk przyrodniczych, szerokie zainteresowania
kulturalne i internacjonalistyczna postawa. Lektorat języka pol
skiego na uniwersytecie. Działalność Maciejowskiego we W rocła
wiu. Stworzenie katedry literatur słowiańskich. Ćelakowsky. Ba
dania nad historią Polski rozpoczęte przez Roeppla. Ich znaczenie,
niezależnie od postawy społecznej Roeppla, dla erudycyjnego kształ
cenia młodych historyków polskich.
4. Piśmiennictwo i prasa polska na Śląsku pruskim. Dalszy roz
wój ilościowy dewocyjnego piśmiennictwa katolickiego (Gałeczka,
Nowaczek, Heneczek, Gajda, Rerzych, Laxa, Stabik, Pressefreund
i inni), słabszy niż w XVIII w. rozwój piśmiennictwa ewangelickie
go (Fiedler, Plaskuda, Koelling senior) w ramach oporu przeciw
akcji germanizacyjnej Kościoła ewangelickiego. Popularność litera
tury dewocyjnej z Wielkopolski i Galicji. Podobnie jak w okre
sie poprzednim dwojaka rola piśmiennictwa dewocyjnego w języku
polskim: utwierdzenie przywiązania ludu polskiego do ojczystego
języka, z drugiej strony dążenie większości autorów do wychowania
chłopa śląskiego na człowieka „mającego język polski, ale serce
pruskie" (Pressefreund).
Rozwój piśmiennictwa świeckiego. Pierwszy okres działalności
Józefa Lompy (do 1847 r.): podręczniki szkolne, szczególnie pierw
sza polska historia Śląska (1821 r.), zbiory pieśni ludowych i własna
twórczość poetycka, powiastki, kalendarze itp. Dziennikarska dzia
łalność Lompy, początki jego współpracy z prasą z pozostałych ziem
polskich, kształtowanie się jego świadomości narodowej, poczucie
łączności Śląska z pozostałymi ziemiami polskimi. Inni autorzy pod
ręczników i wydawnictw ludowych (Gruchel, Onderka, Fieber).
Początki prasy polskiej. „Tygodnik Polski" Schemmla i „Tygod
nik Katolicki" ks. Ficka, ich moralizatorsko-dydaktyczny charakter,
stronienie od wszelkich spraw politycznych i narodowych, jedyną
zasługą podtrzymywanie języka polskiego.
Poezje i pieśni ludowe: anonimowy wiersz o powstaniu chłop
skim 1811 r., poeci-górnicy: Lis (pieśni o charakterze religijnym)
i Staniszek (pieśni: górnicze skargi na wyzysk ze strony fabrykan
tów), anonimowa twórczość ludowa na Śląsku Cieszyńskimlf opo
wieści i bajki ludowe, przejawy antagonizmów klasowych w tej
twórczości.
5. Piśmiennictwo niemieckie. Najważniejsi pisarze niemiec
cy związani ze Śląskiem. Nurt postępowy w niemieckiej lite

raturze mieszczańskiej na Śląsku. Niemieckie piśmiennictwo lu
dowe.
6. Piśmiennictwo i ruch umysłowy na Śląsku Cieszyńskim. Po
dobnie jak na Śląsku pruskim dalszy wzrost liczebny polskiego
piśmiennictwa dewocyjnego — katolickiego i ewangelickiego —
oraz czeskiego, wydawnictwa miejscowe oraz docierające z Moraw,
Śląska pruskiego i Galicji. Piśmiennictwo świeckie: podręczniki
szkolne (przewaga czeskich), książka o sądownictwie (Kotschy),
kroniki — Jura Gajdzica, chłopski bibliofil i kronikarz. Cieszyn jako
ośrodek życia umysłowego, odgłosy oświecenia na Śląsku Cieszyń
skim, działalność Szersznika, prace historyczne Heinricha i Kaufmanna. Początki życia kulturalnego w miastach, rozwój ruchu śpie
waczego na terenie Bielska (od 1834 r.) oraz Cieszyna.
7. Sztuki plastyczne na Śląsku w pierwszej połowie XIX w.
Architektura, rzeźba, malarstwo. Elementy postępowe w sztuce
w świetle zachowanych zabytków. Przemysł artystyczny. Sztuka
i zdobnictwo ludowe. Wkład mas ludowych w kulturę artystyczną
Śląska.
8. Związki kulturalne Śląska z pozostałymi ziemiami polskimi.
Zwiększenie liczby studentów ze Śląska Górnego i Cieszyńskiego
na Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie Rzeczypospolitej Krakow
skiej, prace uczonych polskich poświęcone historii, dialektologii,
geografii Śląska i historii prawa polskiego na Śląsku (Bandtkie,
Mecherzyński, Helcel, Maciejowski i inni). Kontakty Ślązaków
(przede wszystkim Lompy) z prasą pozostałych ziem polskich, wzrost
zainteresowań tej prasy sprawami śląskimi (nawiązanie do poprzed
nich punktów), działalność dziennikarza ze Śląska Cieszyńskiego,
Tessarczyka, w prasie krakowskiej w okresie rewolucji 1846 r.
Związki z pozostałymi ziemiami polskimi wrocławskiej firmy wy
dawniczej Kornów — wydawanie prac autorów polskich, kontakty
handlowe.
Rozdział

X.
Ogólna
charkterystyka
j u Ś l ą s k a w l a t a c h 1815—1847.

rozwo

Rozwój kapitalistycznych stosunków produkcji hamowany feu
dalnymi więzami, całkowicie niemal kapitalistyczny przemysł,
„pruska" droga do kapitalizacji śląskiego rolnictwa, narastanie no
wej sytuacji rewolucyjnej: rozwój opozycji burżuazyjnej, jej nie
zdecydowanie i tchórzliwość, obawa przed samodzielnymi coraz sil
niejszymi wystąpieniami proletariatu, powolne, ale ciągłe narasta

nie fali rewolucyjnej na wsi. Wraz z narastaniem burżuazyjnej
rewolucji rozwój walki narodowej, zaczątki narodowej świadomości
ludu śląskiego, jego słabe jeszcze i nie w pełni świadome związki
z walką narodowowyzwoleńczą narodu polskiego (1831, 1845— 1846),
początki poczucia łączności Śląska z pozostałymi ziemiami polskimi
wyraźne i świadome jedynie ze strony obozu polskiej demokracji (na
pozostałych ziemiach polskich i na emigracji), słabe i żywiołowe za
czątki tego poczucia wśród ludności polskiej na Śląsku, elementy
kształtującego się narodu burżuazyjnego widoczne przede wszyst
kim w dziedzinie narastających wraz z rozwojem kapitalistycznych
form produkcji związków ekonomicznych Śląska z pozostałymi zie
miami polskimi, mniejsze natomiast w dziedzinie świadomości naro
dowej wskutek słabości polskiej burżuazji i inteligencji, zarysowa
nie się tendencji rozwojowej: ,,Polska odzyska Śląsk przez lud". Po
równanie ekonomicznego, politycznego i kulturalnego rozwoju Ślą
ska z rozwojem pozostałych ziem polskich, podkreślenie wyraźnego
paralelizmu rozwojowego z rozwojem innych krajów ościennych,
przede wszystkim Czech.
REWOLUCJA 1848—1849 NA ŚLĄSKU

Rozdział

I.

Krytyczne
omówienie
i źródeł.

literatury

1. Klasycy marksizmu o rewolucji 1848— 1849 r. w Niemczech
i na ziemiach polskich zaboru pruskiego. Podstawowe znaczenie dla
analizy wypadków na Śląsku engelsowskiej charakterystyki genezy,
stanowiska poszczególnych klas i przyczyn klęski rewolucji
1848—1849 r. w państwie pruskim (artykuły w „Nowej Gazecie Reń
skiej", Rewolucja i kontrrewolucja w Niemczech), wypowiedzi
Marksa i Engelsa o sprawie narodowej, a szczególnie o roli sprawy
polskiej, w czasie rewolucji 1848 —1849 r. Wypowiedzi dotyczące
konkretnie stanowiska Śląska w okresie rewolucji. Znaczne zainte
resowanie sprawami śląskimi „Nowej Gazety Reńskiej" — cykl ar
tykułów Wolffa Śląski miliard, obszerne korespondencje o przebie
gu walk rewolucyjnych na Śląsku.
2. Ogólna charakterystyka historiografii burżuazyjnej (niemiec
kiej i polskiej). Wiosna ludów należy do stosunkowo najlepiej
(w znaczeniu ilościowym) opracowanych okresów dziejów Śląska
w XIX w.: znaczna w porównaniu z okresem poprzednim i następ
nym ilość opracowań syntetycznych, monograficznych i przyczyn

ków. Główne błędy tej historiografii: nacjonalizm (ze strony nie
mieckiej i polskiej), personalizm (sprowadzanie polskiego ruchu
narodowego do działalności jednostek, a ze strony niemieckiej
wyłącznie do wpływów z zewnątrz), dwa główne błędy rzeczowe
(niedostrzeganie przed r. 1848 narastającego wrzenia wsi i narasta
jącej walki o język polski), jednostronność zainteresowań (brak
np. prac o ruchu robotniczym w okresie rewolucji i o roli prole
tariatu w walce rewolucyjnej), niekompletne wykorzystanie nie
tylko źródeł drukowanych, ale nawet szczegółowej literatury przed
miotu (szczególnie u Tyrowicza i Tobiasza), niezrozumienie przeło
mowego charakteru rewolucji 1848—1849 jako cezury między dwo
ma formacjami, niezrozumienie jej klasowej istoty.
3. Omówienie ważniejszych opracowań niepiieckich. Brak syn
tetycznego opracowania, prace o charakterze szczegółowym — cen
ne ze względu na zawarty w nich materiał faktograficzny, w więk
szości wypadków oparte na zaginionych w czasie wojny 1939—1945
archiwaliach. Pisana z liberalno-burżuazyjnego stanowiska praca
Reissa o sprawie chłopskiej w czasie rewolucji, prace dotyczące
walk rewolucyjnych w poszczególnych częściach Śląska (Borcherdt,
Menz, Hagen, Volkmer etc.) względnie działalności poszczególnych
polityków (Nathan, Kusche, Maetschke, Klawitter i in.), problema
tyka Śląska w pracach dotyczących rewolucji w całych Niemczech
(Fischer, Valentin i in.).
4. Historiografia polska. Brak w okresie przedwojennym, z wy
jątkiem popularnonaukowej broszury Caspariego, prac o charakte
rze syntetycznym, wiele cennych prac przyczynkarskich; w pierw
szych latach Polski Ludowej szczególne ,,rocznicowe" nasilenie
zainteresowań rokiem 1848; próby syntezy odznaczające się wszyst
kimi wyliczonymi w punkcie 2. błędami prace Tobiasza i Tyro
wicza, cenna materiałowo i skrupulatna praca Popiołka, rocznicowe
numery ,,Zarania Śląskiego" i „Sobótki" (cenne przyczynki: Antonowa, Popiołka, Rombowskiego i in.). Monografie poszczególnych
działaczy (Enderówna o Lompie i Szafranku, Popiołek o Minkusie
i Gorzołce) względnie czasopism (Floryan, Rombowski, Pietraszko).
„Tradycyjne" metodologiczne stanowisko wyliczonych autorów.
Rozszerzenie tematyki śląskiej w pracach obejmujących całokształt
ziem polskich w okresie rewolucji.
Pierwsze próby marksistowskiej syntezy rewolucji 1848—1849
na Śląsku: referat Piwarskiego na Konferencji Śląskiej, historycy
radzieccy o roli polskich mas ludowych na Śląsku w rewolucji

r. 1848. Problematyka śląska w pracach postępowych historyków
NRD: podkreślenie rewolucyjności śląskiego proletariatu przez
Obermanna, próba marksistowskiego naświetlenia przeciwieństw kla
sowych i walki wyborczej w pierwszych miesiącach rewolucji m. in.
i na Śląsku przez Schilferta.
5. Źródła drukowane i materiały archiwalne. W rezultacie znie
sienia cenzury wielka obfitość wszelkiego rodzaju periodyków
(omówionych poprzednio), cały szereg periodyków-efemeryd, często
0 charakterze radykalno-demokratycznym, periodyki humorystycz
ne, pisma dla robotników, czeladników, chłopów, biuletyny poszcze
gólnych organizacji politycznych itp., obok wrocławskiej również
bujny rozwój prasy prowincjonalnej, rozwój prasy polskiej (,,Dzien
nik Górnośląski", „Telegraf"), wiadomości o Śląsku w prasie z po
zostałych ziem polskich (głównie wielkopolskiej) oraz niemieckiej
(berlińskiej, saskiej, nadreńskiej). Druki ulotne polskie i niemieckie
związane z agitacją wyborczą i ważniejszymi wypadkami, rozwój
politycznego pamfletu, broszury o charakterze programowym, pole
micznym. Zarządzenia władz, stenogramy parlamentów berlińskiego
1 frankfurckiego. W ydarzenia śląskie w literaturze pamiętnikarskiej
polskiej (Chojecki, Łepkowski i in.) i niemieckiej (Rugę, Ring, Fi
scher i in.).
Fragmenty akt pruskiego Ministerstwa Spraw W ewnętrznych
dotyczące walk rewolucyjnych na Śląsku w Archiwum w Merseburgu. Brak podstawowych dla dziejów rewolucji akt rejencji wroc
ławskiej, opolskiej i legnickiej, nieznaczne jedynie fragmenty od
powiednich akt poszczególnych landratur. Akta dotyczące wyda
rzeń rewolucyjnych w archiwach miejskich (Wrocław, Jelenia Góra,
Legnica, Dzierżoniów, Gliwice, Bytom i in.), podworskich (wystą
pienia chłopskie, pertraktacje z panami), pofabrycznych (szczególnie
Urzędu Górniczego).
R o z d z i a ł II. O g ó l n a
charakterystyka
c j i 1848—1849 r. n a z i e m i a c h p o l s k i c h ,
czech i w Czechach.

rewolu
w Niem

Ogólnoeuropejskie znaczenie sprawy polskiej w walce z pań
stwami Świętego Przymierza, sojusz polskiej walki narodowowy
zwoleńczej z ruchem rewolucyjnym w państwach zaborczych, ,,dni
marcowe" w Wiedniu i w Berlinie umożliwiają wznowienie walki
narodowowyzwoleńczej w oparciu o zabory pruski i austriacki,
masy ludowe główną siłą walki o narodowe i społeczne wyzwolenie.

Główne zadanie rewolucji niemieckiej — demokratyczne zjedno
czenie Niemiec, usunięcie feudalnych więzów. Wskutek słabości,
chwiejności i niezdecydowania niemieckiej burżuazji — główną
siłą masy pracujące, przede wszystkim proletariat. Burżuazyjno-demokratyczny charakter niemieckiej rewolucji. Burżuazyjny, antyfeudalny i narodowy charakter rewolucji w krajach habsburskich,
,,odśrodkowy'‘ charakter ruchów narodowych — dążenie poszcze
gólnych narodów do samodzielności.
R o z d z i a ł III.
Śląsku

Geneza
pruskim

i wybuch
rewolucji
( l u t y —k w i e c i e ń 1848).

na

1. Geneza i charakter rewolucji 1848— 1849 r. na Śląsku, Naras
tanie fali rewolucyjnej w latach czterdziestych, sprawa chłopska
kluczowym problemem rewolucji—podsumowanie wiadomości o po
łożeniu chłopa śląskiego, szczególnie o ciążących jeszcze feudalnych
świadczeniach i uprawnieniach panów, oraz o charakterze i nasi
leniu walki klasowej chłopa przed r. 1848. W alka między „amery
kańską" i „pruską" drogą do kapitalizmu w rolnictwie. Chwiejne
i niezdecydowane stanowisko burżuazji, jej niezdolność do odegra
nia roli „klasy hegemona". Leninowska teza o wzroście politycznej
i narodowej aktywności chłopstwa wraz z narastaniem jego walki
przeciwko feudalizmowi i feudalno-absolutystycznemu państwu.
Ścisłe powiązanie sprawy narodowego wyzwolenia ludu polskiego
na Śląsku z wyzwoleniem społecznym, niemieckie masy pracujące
naturalnym sojusznikiem ludu polskiego w walce przeciwko społecz
nemu i narodowemu uciskowi.
2. Bezpośrednie przyczyny wybuchu rewolucji. Głód i drożyzna
1847 r., oddziaływanie światowego kryzysu gospodarczego — „ojca
rewolucji 1848 r." (Marks), bankructwo względnie ograniczanie pro
dukcji szeregu przedsiębiorstw — w rezultacie ciężkie położenie
mas pracujących (bezrobocie, obniżka płac, krytyczne położenie
szeregu gospodarstw chłopskich zmuszonych mimo nieurodzaju
i drożyzny do pełnych świadczeń na rzecz panów w nieuszczuplonych rozmiarach oraz do płacenia pełnej kwoty podatku), tyfus gło
dowy na Górnym Śląsku i jego rezultaty wskazują postępowej opinii
na kryzys i nieudolność junkierskiej gospodarki oraz na skutki feu
dalnych stosunków. Rozgoryczenie śląskiej (głównie wrocławskiej)
burżuazji po likwidacji Wolnego Miasta Krakowa, przejawy rozgo
ryczenia jeszcze w początkach 1848 r., rozczarowanie polityczne po
zwołaniu stanów pruskich (1847), odgłosy paryskiej rewolucji luto

wej oraz marcowych wydarzeń w . Berlinie (przed 18 marca)
i w Wiedniu.
3. „Dni marcowe" we Wrocławiu. Wrocław drugim po Berlinie
ośrodkiem ruchu rewolucyjnego w państwie pruskim (opinia Engel
sa i paryskiego „Demokraty Polskiego") oraz centrum walki rewo
lucyjnej na Śląsku. Niezadowolenie i wzrost rewolucyjnych nastro
jów wśród wrocławskich mas pracujących, wpływ wiadomości o re
wolucji lutowej w Paryżu, demonstracje i rozruchy w dniach 6—8
marca, wpływ rewolucji w Wiedniu i w Berlinie., deputacja wrocław
skiej burżuazji w Berlinie, pod naporem rewolucyjnych dążeń mas
usunięcie szczególnie znienawidzonych urzędników, dążenie libe
ralnej burżuazji do osłabienia walki rewolucyjnej, do niedopuszcze
nia do walki zbrojnej z wojskami rządowymi, utworzenie „zbrojnej
policji burżuazji" —- straży obywatelskiej, utworzenie liberalnego
,,rządu tymczasowego" dążącego do zachowania „porządku"; utwo
rzony równocześnie demokratyczny „komitet" popierany przez ma
sy pracujące traci wskutek chwiejności i niezdecydowania szanse
zagarnięcia władzy, porozumienie liberalnej burżuazji z władzami,
przekazanie władzy rządowi, komisarz tymczasowy Yorck von Warlenburg i nowy liberalny naaprezydent prowincji — Pinder. Charak
terystyka ogólna: braterskie współdziałanie polskich i niemieckich
mas pracujących, kompromisowa postawa liberalnej burżuazji już
na samym progu rewolucji.
4. Wypadki marcowe w innych miastach śląskich. Odgłosy wy
darzeń paryskich, berlińskich, wiedeńskich i wrocławskich, parcie
mas pracujących miast śląskich (robotnicy, drobni rzemieślnicy, cze
ladnicy) do zbrojnej walki oraz dążenie burżuazji do rozładowania
rewolucyjnego napięcia, przykłady wspólnych wystąpień mas pra
cujących polskich i niemieckich. Krótkie omówienie przebiegu re
wolucji marcowej w ważniejszych ośrodkach Śląska: Jelenia Góra,
Legnica, Świdnica, Brzeg, Dzierżoniów, Kamienna Góra, Kłodzko,
Nysa, Bytom, Gliwice, Racibórz.
5. Wielka fala powstań chłopskich w marcu, kwietniu 1848.
Engels i Wolff o walce chłopów śląskich na progu rewolucji. Zasięg
powstań chłopskich: cały niemal Śląsk z wyjątkiem powiatów
dotkniętych klęską tyfusu głodowego (osłabienie i wyniszczenie
ludności). Główne ośrodki wystąpień chłopskich: powiaty podgór
skie (przede wszystkim Jelenia Góra), na Śląsku środkowym —
pow. średzki i wrocławski, na Śląsku Górnym — pow. nyski, raci
borski, kluczborski. Przykładowe przedstawienie szczegółowe prze

biegu kilku typowych wystąpień chłopskich: w posiadłościach
Schaffgotschów na Podgórzu, we wsiach podwrocławskich, w pow.
raciborskim, w pow. kluczborskim (wystąpienie Minkusa). Charak
ter i przebieg ruchów chłopskich: zgromadzenia chłopskie, najścia
zbrojnych oddziałów na pańskie dwory, żądanie zrzeczenia się przez
panów wszelkich feudalnych uprawnień i dochodów oraz należności
z tytułu uwłaszczenia, niszczenie recesów uwłaszczeniowych, wyka
zów powinności, czynszów itp., w razie oporu podpalanie dworów
względnie egzekucje panów i ich ekonomów, ucieczki panów z ob
jętych powstaniami terytoriów. Powszechna odmowa wykonywania
jakichkolwiek świadczeń feudalnych, płacenia czynszów, płacenia
należności z racji umów uwłaszczeniowych, odmowa płacenia po
datków tak zaległych, jak i bieżących.
Wspólne solidarne wystąpienia różnych kategorii ludności wiej
skiej: chłopów uwłaszczonych i nieuwłaszczonych, bogatych, śred
nio- i małorolnych oraz proletariatu wiejskiego; wspólne wystąpie
nia chłopów polskich i niemieckich na obszarach mieszanych pod
względem narodowym. Powstania 1848 r. wyrazem powszechnego
dążenia chłopstwa nie tylko do zniesienia wszelkich istniejących
jeszcze feudalnych powinności i uprawnień, ale również chęci
wywalczenia rewolucyjnego, „amerykańskiego" przeprowadzenia
uwłaszczenia — bez odszkodowań. Niechętne wobec rewolucyjnej
walki chłopstwa stanowisko burżuazji: współpraca liberałów z wła
dzami w tłumieniu powstań (zarządzenia Pindera wzywające lud
ność do „uspokojenia" i dalszego spełniania feudalnych powin
ności, z chwilą opanowania sytuacji represje wobec chłopów, szcze
gólnie przywódców); wypadki współpracy mieszczańskich straży
obywatelskich z wojskiem przy tłumieniu ruchów chłopskich
i ochronie pańskich majątków; stanowisko demokratów: obietnice
rozpatrzenia i uregulowania stosunków agrarnych zgodnie z żąda
niami chłopstwa, przy równoczesnym nawoływaniu do stosowania
jedynie środków „legalnych". Żywiołowość, brak koordynacji i or
ganizacji oraz zdrada sprawy chłopskiej przez burżuazję przyczyną
niepowodzenia i stłumienia powstań chłopskich przez siły kontrre
wolucji.
6.
Proletariat i sprawa robotnicza w pierwszych miesiącach re
wolucji. Proletariat jako najbardziej rewolucyjna i aktywna siła
burżuazyjnej rewolucji: przykłady udziału proletariatu w marco
wych wystąpieniach w miastach śląskich, dążenie do zdobycia bro
ni i zbrojnej walki z siłami kontrrewolucji udaremnione przez bur-

żuazję. Dążenie burżuazji (demokratów i liberałów) do podporząd
kowania robotników swoim interesom: tworzenie stowarzyszeń,
klubów robotniczych, wystąpienia demokratycznych działaczy na
zebraniach robotniczych. Drobnomieszczańsko-utopijny program
tych organizacji, wydawane w podobnym duchu periodyki dla ro
botników, początki działalności wrocławskiego radykalnego demo
kraty, drobnomieszczańskiego socjalisty utopijnego — Nees von
Esenbecka. Ożywienie działalności wrocławskich współpracowni
ków Związku Komunistów — Hermana Brehmera i Wilhelma Wolffa
(jego powrót na Śląsk, działalność wśród wrocławskiego prole
tariatu).
Narastanie przeciwieństw między burżuazją a proletariatem:
wypowiedzi Wolffa, Fischera i innych publicystów burżuazyjnych,
ciężkie położenie proletariatu w pierwszych miesiącach rewolucji
— w dalszym ciągu drożyzna i spekulacja produktami żywnościo
wymi, pogłębiające się na Śląsku skutki ogólnoświatoWegoł kryzy
su — wzrost bezrobocia. W ystąpienia robotnicze w kwietniu 1848 r.:
we Wrocławiu — atak robotników na sklepy i magazyny spekulan
tów, kilkudniowe walki uliczne, barykady, współdziałanie wojska
z burżuazyjną strażą obywatelską, w Nysie (tzw. wojna maślana),
w innych miastach śląskich. W ystąpienia robotników w Zagłębiu
Górno-śląskim: zamykanie hut cynkowych i kopalni galmanu, ma
sowe redukcje robotników, demonstracje i rozruchy przed sklepa
mi i magazynami, zatrudnianie bezrobotnych przy budowie dróg.
7.
Braterstwo polskiej i niemieckiej demokracji na progu rewo
lucji. Polski legion akademicki i sztandary polskie we Wrocławiu,
wyrażany na niemieckich zgromadzeniach ludowy postulat odbudo
wy niepodległej Polski — sympatie demokratycznej prasy śląskiej —
adres wrocławskich Polaków do ludności niemieckiej, wspólne
zgromadzenia i demonstracje polsko-niemieckie, entuzjastyczne po
witania powracających z więzień austriackich do Galicji Polaków,
sympatie liberalnej burżuazji, zmiana w nastrojach burżuazji pod
wpływem wypadków w Poznańskiem, również i na Śląsku rozwój
nacjonalistycznej propagandy, trwałe sympatie dla sprawy polskiej
wśród niemieckich mas ludowych.
R o z d z i a ł IV. W y b u c h i p i e r w s z y e t a p r e w o l u 
c j i n a Ś l ą s k u C i e s z y ń s k i m ( m a r z e c-w r z e s i e ń 1848).
1. Narastanie sytuacji rewolucyjnej. Wzrost wyzysku i niedoli
chłopa, ,,głodne roki1' 1846— 1848, ich wpływ na wzrost nastrojów

rewolucyjnych oraz na dalszy układ stosunków własnościowych na
wsi cieszyńskiej. Radykalizacja mas chłopskich, przypływ fali rewo
lucyjnej — świadectwa urzędników Komory i Kalchberga. Ruch
trzeźwości — narzędziem rozładowania rewolucyjnych nastrojów
chłopstwa, próby zjednywania chłopów przez udzielanie zezwo
leń na użycie funduszów kontrybucyjnych na wykup gruntów.
W ykorzystywanie przez urzędników Komory sprzeczności wewnątrz
chłopstwa.
2. Wybuch rewolucji. Odgłosy wypadków wiedeńskich w Cie
szynie i w Bielsku. Patent cesarski z marca 1848 r. Formowanie
gwardii narodowej, nieudana próba zorganizowania odsieczy dla
rewolucyjnego Wiednia (ks. Sułkowski w Bielsku). Wielkie zainte
resowanie ludności wiejskiej i miejskiej wypadkami rewolucyjnymi.
3. Powstania chłopskie. Przebieg powstań w dominium Larischa
(akcja Michnika), w dominium barona Beesa (akcja Oszeldy). W rze
nie w Ligotce Kamralnej, Błędowicach, Cierlicku. Ogólna odmowa
pełnienia pańszczyzny i powinności w dobrach Komory. Wypadki
odmowy płacenia podatków, wymuszenia rezygnacji ze strony
dworów z ciężarów i powinności pańszczyźnianych, polowania na
gruntach pańskich, podobny charakter wystąpień chłopskich jak na
Śląsku pruskim. Stosunek Komory do wzburzonego chłopstwa, próby
uspokojenia ludności wiejskiej — wydanie komentarza do patentu
cesarskiego z marca 1848 r., powoływanie wojska dla pacyfikacji
wzburzonych wsi.
R o z d z i a ł V.

Dr u g i e t a p r e w o l u c j i na
p r u s k i m ( ma j — l i p i e c 1848).

Śląsku

1. Wzmożenie politycznej aktywności i świadomości mas. Ogól
ny wzrost zainteresowań sprawami politycznymi, formy politycznej
aktywności mas: zgromadzenia ludowe w miastach i na wsi, zgro
madzenia klubów i organizacji politycznych, popularność demokra
tycznej prasy, wciąganie chłopstwa do życia politycznego, w rejo
nach zamieszkałych przez ludność polską wraz ze wzrostem aktyw
ności politycznej wzrost zainteresowań postulatami narodowymi.
Dwie węzłowe, zazębiające się ściśle sprawy: społeczna i narodowa.
2. Stronnictwa i organizacje polityczne. Ugrupowania drobnomieszczańskie: Klub Demokratyczny — jego organizacja (centrala
we Wrocławiu, oddziały we wszystkich niemal miastach śląskich),
przywódcy: Elsner, Stein, Engelmann, Reichenbach, program —
republika, zniesienie wszelkich feudalnych powinności bez odszkodo-

wań, ale drogą „legalną", demagogia socjalna, utworzenie Stowarzy
szenia Robotniczego w celu pozyskania popularności wśród prole
tariatu i związku landwerzystów (Rotkreuze), wysuwającego postu
lat armii ludowej. Organizacja i zjazdy demokratycznego nauczy
cielstwa (Wander), walka o demokratyczną reformę szkolną.
Ugrupowania wielkiej i średniej burżuazji: stowarzyszenia o cha
rakterze liberalnym grawitujące od samego początku rewolucji ku
sojuszowi z junkierstwem i rządem: Związek Demokratyczno-Konstytucyjny (skrzydło demokratyczne i liberalne), Centralny Związek
Konstytucyjny (zdecydowanie liberalno-burżuazyjny, przedstawicie
le wielkiej burżuazji i sfer urzędniczych), Związek Ojczyźniany;
program tych organizacji — monarchia konstytucyjna, rozwiązanie
sprawy chłopskiej drogą „pruską". Na pierwszym etapie rewolucji,
gdy kontrrewolucja, szczególnie junkierstwo, bało się występować
otwarcie, działa ono na terenie organizacji liberalnych. Tendencje
nacjonalistyczne wobec wydarzeń w Poznańskiem i ludności pol
skiej na Śląsku.
Centralny Związek Rzemieślniczy — centrala we Wrocławiu,
oddziały we wszystkich niemal miastach Śląska, obok demokratycz
nych postulatów w dziedzinie politycznej wyraźnie reakcyjne po
stulaty w dziedzinie ekonomiki — zniesienie wolności przemysłowej
i przywrócenie przymusu cechowego — wyrazem sprzeczności drobi nomieszczaństwa i jego walki z wielkokapitalistyczną konkurencją.
Wyższe duchowieństwo katolickie na usługach kontrrewolucji:
nawoływanie do uspokojenia, popieranie zarządzeń władz. Demo
kratyczne nastawienie części niższego duchowieństwa.
3.
Wybory do Zgromadzenia Narodowego w Berlinie i Frankfur
cie. Dwustopniowe wybory utrudniają działalność demokratów,
umożliwiają knowania ugrupowań kontrrewolucyjnych i liberal
nych, mimo to wybory do pruskiego Zgromadzenia Narodowego
w Berlinie wyrazem walki śląskich mas pracujących o społeczne
wyzwolenie, rozwój agitacji przedwyborczej, dalszy wzrost poli
tycznej aktywności mas, na Górnym Śląsku wybór kandydatów
przeważnie polskich, w większej części pochodzenia chłopskiego
wyrazem walki ludu polskiego o wyzwolenie społeczne i narastania
świadomości narodowej. Słabe zainteresowanie wyborami do ogólnoniemieckiego Zgromadzenia Narodowego we Frankfurcie nie tyl
ko w okręgach polskich, ale i niemieckich dowodem słabego poczu
cia łączności śląskiej burżuazji z narodem niemieckim, inne przy
kłady tendencji separatystycznych na progu rewolucji: głosy za

przyłączeniem Śląska do Austrii, groźba oderwania od Prus. Wybór
polskiego posła do Frankfurtu — chłopa Krystiana Minkusa.
4. Działalność posłów śląskich w Berlinie i we Frankfurcie.
W Berlinie: przewaga demokratów wśród posłów wybranych
ze Śląska, niespełnienie przez demokratycznych posłów niemiec
kich obietnic dawanych w okresie kampanii przedwyborczej wybor
com robotniczym (ustawodawstwo socjalne) i chłopskim (natych
miastowe zniesienie wszelkich feudalnych powinności i uprawnień),
listy protestacyjne i wota nieufności wobec niektórych posłów.
Polscy posłowie górno-śląscy w Berlinie: ich przynależność do lewi
cy Zgromadzenia, słaba aktywność wskutek nieznajomości języka
niemieckiego, wystąpienia Szafranka w sprawach chłopskich (postu
lat zniesienia feudalnych powinności), robotniczych (zadanie usta
wowego uregulowania płac górniczych) i narodowych (walka o rów
nouprawnienie języka polskiego), utrzymywanie ciągłej więzi z te
renem: przyjmowanie i składanie w Zgromadzeniu petycji od
wyborców, korespondencja z wyborcami.
We Frankfurcie: Minkus na ławach lewicy, jego listy do wybor
ców i objazdy swojego okręgu wyborczego (Olesno), nawoływanie
chłopów do bezwzględnej rozprawy z panami, do zbrojnej walki
o swoje prawa; niemieccy demokraci ze Śląska, obrońca sprawy
polskiej — przyjaciel Minkusa Rosler, jego wystąpienia w obronie
Minkusa, przemówienie w sprawie polskiej posła lwóweckiego
Schmidta, wysoka ocena przemówienia przez Marksa i Engelsa.
Oburzenie śląskich mas pracujących na stanowisko posłów liberal
nych, wota nieufności i wezwania do rezygnacji.
R o z d z i a ł VI.

Rozwój polskiej świadomości
r o d o w e j na Śląsku.

na

1.
Wzrost zainteresowań mas sprawami narodowymi. Wraz
z walką o wyzwolenie społeczne polskie masy ludowe wysuwają
żądania praw narodowych, współczesne głosy o powiązaniu walki
o wyzwolenie społeczne z postulatami narodowymi. Postulaty rów
nouprawnienia narodowego na zgromadzeniach ludowych, petycje
polskich chłopów/, mieszczan, robotników w sprawach narodowych
do władz i berlińskiego Zgromadzenia Narodowego. Charakter po
stulatów ludności polskiej: język polski w życiu publicznym (urzędy,
sądy itp.), żądania polskiej szkoły, postulat zatrudniania wyłącznie
urzędników, sędziów etc. znających język polski. Życzliwe wobec
postulatów narodowych ludności polskiej stanowisko niemieckich

mas pracujących i części demokratów. Początki działalności Bogedaina, zaprowadzenie języka polskiego w szkołach elementarnych.
2. Działalność ośrodka bytomskiego. Założenie „Dziennika Gór
nośląskiego", jego rola: nie tylko wysuwanie żądań praw narodo
wych dla ludności polskiej, ale również zdecydowane podkreślanie
łączności Śląska z pozostałymi ziemiami polskimi, przynależności
Ślązaków do narodu polskiego; w dziedzinie społecznej postulaty
zniesienia feudalnych powinności, postawa demokratyczna, przy
odcinaniu się od wszelkich wystąpień „nielegalnych". W spółpracow
nicy „Dziennika" i działacze ośrodka bytomskiego: przybysze z Ma
łopolski — Łepkowski i Mierowski, Górnoślązacy — Smółka, Lom
pa, Szafranek, Kosicki. Założenie i działalność Klubu Narodowego,
wysuwanie i dyskutowanie na zebraniach postulatów narodowych
oraz aktualnych zagadnień politycznych, czynny udział w pracach
Klubu polskiego chłopstwa, drobnomieszczaństwa i robotników, poczytność wśród tych warstw „Dziennika", stronienie od działalności
narodowej bogatszego mieszczaństwa polskiego i większej części
kleru. Czytelnia polska w Bytomiu, Towarzystwo Pracujących dla
Oświaty Ludu Górno-śląskiego, zakładanie w terenie bibliotek i czy
telni, opracowywanie petycji w sprawach językowych. Przechodze
nie z żywiołowego, niezorganizowanego stadium walki o prawa
narodowe do walki świadomej, zorganizowanej, wciąganie do tej
walki szerokich rzesz ludu polskiego na Śląsku.
3. Walka władz, klas panujących i części kleru przeciwko dzia
łalności ośrodka bytomskiego. Szykany w kolportażu „Dzienni
ka", zakazy uczestnictwa w zebraniach Klubu, ultralojalny „Tygod
nik Katolicki" ks. Ficka i wydawana z funduszów rządowych kontr
rewolucyjna „Gazeta W iejska dla Ludu Górnego Szląska", oleski
„Telegraf" — początkowo prorządowy, potem przechodzi na stano
wisko demokratyczne, kontrrewolucyjne ulotki i odezwy w języku
polskim, wydawane przez władze i górno-śląskich junkrów, stano
wisko liberalnej burżuazji niemieckiej — początkowo przychylne,
a następnie zdecydowanie wrogie wobec narodowych postulatów
ludności polskiej.
4. Nasilenie politycznych i kulturalnych kontaktów Śląska z po
zostałymi ziemiami polskimi. Dalszy wzrost zainteresowań pra
sy polskiej: wielkopolskiej, krakowskiej, warszawskiej oraz emigra
cyjnej sprawami śląskimi, przede wszystkim walką ludu śląskiego
o prawa narodowe. Akcja zbiórki książek polskich i ofiar pienięż
nych dla bibliotek polskich na Śląsku, wzrastająca popularność na

Śląsku prasy z pozostałych ziem polskich. Postulaty przynależności
Śląska do Polski — stanowisko Stalmacha. Nieudała próba utworze
nia we Wrocławiu kierowniczego ośrodka działań politycznych na
ziemiach polskich — zjazd wrocławski w maju 1848 r.( walka między
czartorysczykami a TDP, agenci Czartoryskiego we Wrocławiu
i działalność Komisji Uzbrojeniowej, działalność wre Wrocławiu
agentów warszawskiej organizacji spiskowej (Dzwonkowski, Klopffleisch), kontakty z Wielkopolską i Galicją, polskie punkty tranzy
towe we Wrocławiu i w Mysłowicach (dostawa broni dla Węgrów).
5. Rozwój burżuazyjnego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyń
skim. Skoncentrowanie wokół „Tygodnika Cieszyńskiego" i „Prze
glądu Cieszyńskiego" burżuazyjnego ruchu narodowego — Stal
mach, Cienciała, Łucki, Winkler.
Nurt frankfurcki — proniemiecki, krystalizujący się wokół „No
win dla Ludu Wiejskiego" — Kotschy, Zlik, Demel, Śliwka. Współ
praca radykalnych odłamów obydwu nurtów: słowiańskiego i pro
niemieckiego. Akcentowanie konieczności współdziałania w walce
z ustrojem feudalnym — Oszelda, Kozioł, Fritsch, Kollatschek. Zgro
madzenia ludowe w Bielsku i Cieszynie w związku z wypadkami
wiedeńskimi. Staczanie się burżuazyjnego ruchu narodowego pod
przewodem Stalmacha na pozycje austroslawizmu, a nurtu frank
furckiego na pozycje nacjonalistyczne, antysłoWiańskie. Udział
w Zjeździe Słowiańskim w Pradze — deklaracja polskiego charak
teru ruchu narodowego w Cieszyńskiem. Przebieg wyborów do par
lamentu we Frankfurcie, sejmu krajowego w Opawie oraz par
lamentu wiedeńskiego. Narastanie przeciwieństw między obydwo
ma obozami, polemika prasowa. Udział posłów ziemi cieszyńskiej
w parlamentach we Frankfurcie i Kromieryżu. Delegacje chłopów
gmin cieszyńskich u cesarza, deklaracja lojalizmu wobec cesarza,
stosunek do powstania węgierskiego.
6. Zdobycze ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Wprowa
dzenie języka polskiego do szkół, wzrost znaczenia języka polskie
go, którym w agitacji politycznej posługuje się nawet nurt frank
furcki, znaczenie literatury politycznej okresu wiosny ludów dla
rozszerzenia i ugruntowania znaczenia języka polskiego. Założenie
czytelni i biblioteki polskiej w Cieszynie. Administracyjno-ustrojowe wyodrębnienie Śląska austriackiego (w tym i Cieszyńskiego) od
Moraw, początek samorządu krajowego, Sejm śląski i Wydział Kra
jowy w Opawie.

R o z d z i a ł VII: T r z e c i e t a p r e w o l u c j i n a Ś l ą s k u
pruskim — walka z ofensywą kontrrewolucji
( l i p i e c — g r u d z i e ń 1848 r.).
1. Świdnicka prowokacja kontrrewolucyjnej kliki oficerskiej.
Wypadki świdnickie 31 lipca 1848 r.: atak wojska na zgromadzenie
ludowe, masakra bezbronnych członków straży obywatelskiej. Fala
oburzenia i protestów na całym Śląsku i w całym państwie pruskim,
interpelacja posła Steina w berlińskim Zgromadzeniu Narodowym,
uchwała o ukaraniu świdnickich prowokatorów, ustąpienie rządu
Auerswalda-Hansemanna, nowy rząd Pfuela-Eichmanna — „gabinet
uzbrojonej reakcji", fala protestacyjnych wieców ludowych na ca
łym Śląsku. W ystąpienia mas pracujących w miastach (Wrocław,
Nysa, Olesno i in.).
2. Rewolucyjna walka chłopów w lecie 1848 r. Na całym niemal
Śląsku dalsza odmowa wykonywania jakichkolwiek feudalnych
świadczeń, walka przeciwko przywilejowi łowieckiemu, faktyczne
obalenie przywileju łowieckiego, zbrojne wystąpienia chłopskie na
Śląsku północnym i środkowym, a przede wszystkim na Śląsku Opol
skim (powiaty: oleski — rola Minkusa, prudnicki, niemodliński, ra
ciborski), napady na dwory tych panów, którzy w dalszym ciągu
domagają się wypełniania feudalnych świadczeń.
3. Utworzenie i działalność Śląskiego Towarzystwa W łościań
skiego. Utworzenie na bazie masowego antyfeudalnego, rewolucyj
nego ruchu chłopskiego Śląskiego Towarzystwa Włościańskiego,
zjazd w Morszewicach 27 sierpnia i ukonstytuowanie Towarzystwa,
tworzenie oddziałów Towarzystwa we wszystkich częściach Śląska,
współpraca chłopów polskich i niemieckich, poparcie działalności
Towarzystwa przez polski ruch narodowy (ośrodek bytomski
i „Dziennik Górnośląski"), powiązania Towarzystwa z radykalnym
skrzydłem śląskiego Klubu Demokratycznego, program: natychmia
stowe zniesienie wszelkich feudalnych powinności bez żadnego od
szkodowania i przecięcie wszelkiej więzi wsi z dworem nie cze
kając na decyzje berlińskiego parlamentu.
4. Stanowisko burżuazji i rządu wobec sprawy chłopskiej, znie
sienie przywileju łowieckiego. Początki kompromisu liberałów z si
łami kontrrewolucji, niezdecydowanie demokratów ułatwia junkierstwu i rządowi odraczanie decyzji w sprawie chłopskiej, coraz w y
raźniej zarysowująca się „zdrada burżuazji wobec chłopów" (Engels)
w pruskim Zgromadzeniu Narodowym, dyskusja nad sprawami

agrarnymi, głównie na Śląsku; pod naporem rewolucyjnej akcji ślą
skiego chłopstwa i wystąpień Śląskiego Towarzystwa Włościańskie
go (zebrania, petycje, demonstracje) rząd i król akceptują decyzje
Zgromadzenia o zniesieniu przywileju łowieckiego; jałowe debaty
nad zniesieniem feudalnych powinności. W alka między „amerykań
ską" (Tow. Włościańskie, większość burżuazyjnych demokratów)
a „pruską" (junkierstwo, rząd, większość liberałów) drogą wsi ślą
skiej ku kapitalizmowi. Ustawy i projekty ustaw z lipca—listopada
1848 r.
5. Narastanie ofensywy kontrrewolucji. Charakterystyka sytua
cji w państwie pruskim we wrześniu—październiku 1848 r., powoła
nie landwery do walki z ruchem rewolucyjnym na Śląsku, tworzenie
organizacji o jawnie kontrrewolucyjnym charakterze — Związek
Landwerzystów (Weisskreuze), Stowarzyszenie Weteranów, antyrewolucyjne wystąpienia wyższej hierarchii duchownej, ściąganie do
datkowych kontyngentów wojska do głównych ośrodków rewolu
cyjnych (przede wszystkim Wrocławia). Próby przyjścia z pomocą
rewolucyjnemu Wiedniowi: entuzjastyczne powitanie we Wrocła
wiu Roberta Bluma, pomoc w przemycie broni do Wiednia, przygnę
bienie na Śląsku po kapitulacji rewolucyjnego Wiednia.
6. Śląsk wobec listopadowej walki króla ze Zgromadzeniem.
Ogólna charakterystyka sytuacji w Prusach w listopadzie 1848 r.,
sytuacja w Berlinie (wkroczenie Wrangla, usunięcie Zgromadzenia
z Berlina, bojkot podatkowy, rozwiązanie Zgromadzenia). Zdecydo
wane opowiedzenie się polskich i niemieckich mas pracujących na
Śląsku, jak i demokratycznej burżuazji, po stronie Zgromadzenia,
popularność hasła bojkotu podatkowego, tworzenie na całym Ślą
sku komitetów w celu obrony praw ludu.
7. Walka z siłami kontrrewolucji we Wrocławiu (druga połowa
listopada 1848 r.). Początkowo zdecydowane opowiedzenie się mas
pracujących oraz burżuazji (nie tylko demokratów, ale i liberałów)
po stronie Zgromadzenia Narodowego, Uchwalenie bojkotu podatko
wego, konfiskaty kas królewskich i arsenału za zgodą liberalnego
nadprezydenta prowincji Pindera, próba utworzenia komitetu tym
czasowego dla zarządzania skonfiskowanymi funduszami. Gotowość
mas pracujących do zbrojnej walki w obronie zdobyczy rewolucji,
żądanie wydania broni i uzbrojenia ludu, strach burżuazji przed
uzbrojeniem mas, nieudały atak wrocławskich robotników na arse
nał, żywiołowość i brak dowództwa decyduje o klęsce mas. Przy
jazd do Wrocławia radykalnego demokraty — posła do parlamentu

we Frankfurcie, Schlóffla i próba zorganizowania rewolucyjnego
rządu tymczasowego i ponownego pchnięcia mas pracujących do
walki. Niezdecydowanie a następnie zdrada liberałów z Pinderem na
czele i części demokratów umożliwia rządowi opanowanie sytuacji
wę Wrocławiu, a zarazem i na całym Śląsku. Ostateczne rozpę
dzenie berlińskiego Zgromadzenia Narodowego pieczętuje klęskę
rewolucji również i na Śląsku. Oktrojowana konstytucja 5 grudnia
1848 r.
8.
Wydarzenia listopadowe w innych częściach Śląska. W spół
praca polskich i niemieckich demokratów na Górnym Śląsku: ode
zwy, zgromadzenia, utworzenie polsko-niemieckiego Komitetu Strze
gącego Praw Ludu, zdecydowanie rewolucyjna, demokratyczna po
stawa Szafranka i innych polskich posłów z Górnego Śląska w Ber
linie. Próba proklamowania „Czerwonej Republiki" w Niemodlinie,
listopadowe walki z kontrrewolucją w innych miastach śląskich: Je
lenia Góra, Legnica, Świdnica i inne. Brak centralnego kierownictwa
i klęska W rocławia decydują o klęsce całego ruchu na Śląsku. Wiernopoddańcza, kontrrewolucyjna odezwa biskupa Dieppenbrocka,
utworzenie junkiersko-wielkoburżuazyjnego Związku dla Ochrony
Ustawowej Wolności i Porządku. W rocław i Śląsk drugim obok
Berlina najbardziej rewolucyjnym ośrodkiem w państwie pruskim
w okresie walk listopadowych — ocena Engelsa. Wobec wyraźnego
przechodzenia liberalnej burżuazji na pozycje kontrrewolucyjne
oraz chwiejności i niezdecydowania większości deińokratów tym
jaskrawiej rysuje się rola proletariatu jako najaktywniejszej siły
rewolucji — opinie współczesne.
R o z d z i a ł VIII. C z w a r t y e t a p r e w o l u c j i n a Ś l ą 
s k u p r u s k i m ( g r u d z i e ń 1848 — m a j 1849 r.).
1.
Ruchy chłopskie w listopadzie, grudniu i ustawa 20 grudnia
1848 r. Mimo zwycięstwa kontrrewolucji chłopi w dalszym ciągu
odmawiają pełnienia feudalnych powinności, ogólne wrzenie na
wsi śląskiej, szczególnie na Podgórzu i Górnym Śląsku, powstanie
rożnowskie 3/4 grudnia 1848, panika właścicieli ziemskich, dalsze
wrzenie w powiatach kluczborskim i oleskim, ogłoszenie stanu oblę
żenia w części Górnego Śląska. Zniesienie sądownictwa patrymonialnego konstytucją 5 grudnia 1848 r. Ustawa 20 grudnia wyrazem
kompromisu między obawami junkierstwa i rządu przed dalszym
rozwojem ruchów chłopskich a dążeniem junkierstwa do możliwie
pełnego utrzymania korzyści wynikających z uwłaszczenia. Przepro

wadzające regulacje komisje mieszane. Opinia Wolffa i demokra
tycznej publicystyki wrocławskiej. Protest Towarzystwa Włościań
skiego (kongres 20—21 XII), niezdolność podjęcia decyzji walki
o rewolucyjne rozwiązanie sprawy chłopskiej. Początkowe nadzieje
chłopów na korzystne rezultaty nowej ustawy powodują przejścio
we uspokojenie wrzenia na śląskiej wsi; niezadowolenie wsi i po
nowny wzrost oporu chłopskiego.
2. Wybory do nowego Zgromadzenia Narodowego (styczeń, luty
1849 r.). Kontrrewolucyjna ordynacja wyborcza oparta na oktrojowanej konstytucji 5 grudnia 1848 r., parlament dwuizbowy, machi
nacje wyborcze pruskiej biurokracji i burżuazyjnych liberałów, so
jusz wyborczy wielkiej burżuazji,- junkierstwa i kleru, mimo to
w większości okręgów przewaga demokratów, słabe zainteresowa
nie polskiego chłopstwa na Górnym Śląsku wyborami, w rezultacie
wybór tylko dwóch polskich posłów — Szafranka i Gorzałki, ich
przystąpienie do Koła Polskiego w Berlinie wyrazem dalszego wzro
stu świadomości narodowej.
3. Ruch robotniczy na jesieni 1848 r. i w pierwszych miesiącach
1849 r. — Dalsze narastanie przeciwieństw między burżuazją a pro
letariatem: a) wzrost bezrobocia i obniżka płac rezultatem niepewnej
koniunktury śląskiego przemysłu; b) przeciwieństwa na tle politycz
nym, wskutek zdrady rewolucji przez liberalną burżuazję i jej so
juszu z junkierstwem i rządem.
W ystąpienia robotnicze na jesieni 1848 r. na Górnym Śląsku:
żądania podwyżki płac, demonstracje, pisma do władz, grożenie usu
nięciem fabrykantów i urzędników, zaspokojenie niektórych żądań
górno-śląskich górników i hutników. Demonstracje i wystąpienia
bezrobotnych we Wrocławiu, Szprotawie, Legnicy i innych miastach
dolno-śląskich (styczeń—marzec 1849 r.): żądania pracy, starcia
wrocławskich bezrobotnych z oddziałami Straży Obywatelskiej.
Ożywienie działalności stowarzyszeń robotniczych, udział delega
tów śląskich w ogólnopruskich zjazdach robotniczych; mimo radykalno-burżuazyjno-demokratycznego charakteru tych stowarzyszeń
zaczyna się rozwijać wśród najaktywniejszych robotników przeko
nanie o odrębności celów burżuazji i proletariatu. Dalsza działalność
przedstawicieli Związku Komunistów (Brehmer i Stilch), nowe ko
mórki Związku na Śląsku.
4. Kryzys kwietniowy 1849 r. Nowa ofensywa kontrrewolucji
w Prusach: odrzucenie przez króla proponowanej mu przez par
lament frankfurcki godności cesarskiej i konstytucji Rzeszy, nowa

walka między królem a II Izbą pruskiego Zgromadzenia Narodowe
go, rozwiązanie Zgromadzenia przez króla (27 IV). Powrót demo
kratycznych deputowanych na Śląsk: wiece i zebrania protestacyjne,
gotowość mas pracujących do walki w obronie konstytucji Rzeszy
i zdobyczy rewolucji, obawy władz przed rewolucyjnym W rocła
wiem, pogłoski o przygotowywanym we W rocławiu powstaniu.
5. Powstanie majowe 1849 r. we Wrocławiu ostatnią próbą obro
ny zdobyczy rewolucji. Geneza powstania: echa powstania drezdeń
skiego, podsycanie rewolucyjnych nastrojów mas pracujących przez
demokratycznych przywódców — odbywane w początkach maja
wiece, zgromadzenia; odezwy do robotników z wezwaniem do walki.
Wybuch i przebieg powstania 6 — 8 maja 1849 r.: tchórzliwość i nie
zdecydowanie burżuazyjno-demokratycznych przywódców, którzy
rzuciwszy hasło do walki nie odważyli się stanąć na jej czele;
burżuazyjno-demokratyczne cele powstania, ale zdecydowanie pro
letariacki charakter: czerwone sztandary na ulicach miasta, uczest
nicy — niemieccy i polscy robotnicy, czeladnicy itp., udział w po
wstaniu polskich i niemieckich studentów z Robertem Schlehanem
na czele, burżuazja nie tylko nie bierze udziału w walkach, ale cza
sem pomaga nawet wojskom rządowym; mimo żywiołowego, niezorganizowanego charakteru powstania znaczne straty wojska, ściąg
nięcie dodatkowych posiłków i stłumienie powstania — ostatniej
zbrojnej walki rewolucyjnej w latach 1848—1849 na Śląsku.
6. Represje kontrrewolucji. Stan oblężenia we Wrocławiu, przy
wrócenie cenzury na całym Śląsku, szykany i zawieszanie demokra
tycznych gazet (m. in. „Dziennika Górnośląskiego"), procesy prze
ciwko przywódcom demokratycznym i uczestnikom walk rewolucyj
nych w latach 1848—1849, wielki proces przeciwko „sprawcom
i uczestnikom" powstania majowego 1849 r„ emigracja szeregu de
mokratycznych polityków.
7. Polityczne rezultaty zwycięstwa kontrrewolucji. W ybory lip
cowe 1849 r.; reakcyjna ordynacja wyborcza: dwustopniowe wybory
kurialne i jawne, bojkot wyborów przez demokratów, zdecydowana
przewaga bloku junkiersko-liberalnego, wybór dwóch posłów pol
skich z Górnego Śląska (Gorzołki i Szafranka) wyrazem wzrostu
świadomości narodowej ludu polskiego, współpraca Gorzołki z Ko
łem Polskim, jego wystąpienia w obronie śląskich mas pracujących.
Ogólna charakterystyka życia politycznego na Śląsku po klęsce
rewolucji: dążenie klas panujących do przywrócenia stosunków
przedmarcowych w życiu politycznym, mimo to utrzymanie się nie

których zdobyczy rewolucji — łagodniejsza cenzura, sądy przy
sięgłych i inne. Nowa treść klasowa pruskiego państwa: sojusz junkierstwa z wielką burżuazją przy dominującej roli junkierstwa.
Ponowne ograniczenie praw narodowych ludności polskiej, przy
utrzymaniu pewnych zdobyczy: szkoła elementarna z polskim języ
kiem nauczania.
R o z d z i a ł IX. S p r a w a c h ł o p s k a w l a t a c h 1849—1850 r.
1. Walka klasowa chłopów. Nieustanne odmowy feudalnych po
winności, wypadki interwencji wojskowych i walki chłopów z woj
skiem, ogólna nienawiść do pruskiego wojska na śląskiej wsi. Spory
z panami w związku z przeprowadzaniem uwłaszczenia na zasadach
ustawy 20 grudnia 1848 r., niechęć chłopów do nowych metod
uwłaszczenia. Działalność Śląskiego Towarzystwa Włościańskiego
w pierwszej połowie 1849 r.: wysuwanie na zebraniach i w pety
cjach do władz postulatu całkowitego, natychmiastowego uwłasz
czenia wszystkich kategorii ludności wiejskiej bez odszkodowania.
Organ towarzystwa „Schlesische Dorfzeitung" — demokratyczna ga
zeta dla chłopstwa. Szykany władz wobec Towarzystwa, osłabienie
jego aktywności i likwidacja.
Artykuły Wilhelma Wolffa Śląski miliard i ich rola na Śląsku,
ogólna charakterystyka artykułów — bojowego, rewolucyjnego,
,.amerykańskiego" programu rozwiązania sprawy chłopskiej, stano
wisko Wolffa wobec ludu polskiego na Śląsku; niezwykła popular
ność artykułów Wolffa — nielegalne przedrukowanie i kolportaż
odpowiednich numerów „Nowej Gazety Reńskiej", przedruk
w „Schlesische Dorfzeitung"; artykuły Wolffa utwierdzają chłopów
w oporze przeciwko powinnościom feudalnym i rabunkowym me
todom uwłaszczenia.
W ystąpienia chłopskie u schyłku 1849 i w początkach 1850 r.,
szczególnie w tych wsiach, gdzie panowie nie tylko żądają spłaca
nia względnie odrabiania bieżących powinności, ale również wyrów
nania za cały okres rewolucyjny. Przykłady z różnych części Śląska.
Współczesne opinie z zimy 1849—1850 o rewolucyjnych nastrojach
na śląskiej wsi.
2. Geneza ustawy 2 marca 1850 r. Krytyka stanowiska burżuazyjnej historiografii uważającej ustawę za akt wspaniałomyślności
iządu pruskiego i wyraz jego opieki nad losem chłopów. Postawie
nie problemu: dlaczego wydano korzystną stosunkowo dla chłopów
ustawę mimo klęski rewolucji? Przyczyny jej wydania: a) powszech

na, bynajmniej nie słabnąca mimo klęski rewolucji niechęć i opór
wsi śląskiej przeciwko jakimkolwiek powinnościom (zaczynając od
marca 1848 r. w większej części Śląska nie były one faktycznie egze
kwowane); b) rewolucyjne nastroje na wsi śląskiej i obawa władz,
że egzekwowanie powinności doprowadzić może do nowych maso
wych powstań chłopskich; c) wzrastające ukapitalistycznienie jun
kierskiej gospodarki powoduje nieopłacalność jakichkolwiek po
winności — stąd dążenie do zerwania wszelkich więzów dworu ze
wsią.
3. Główne postanowienia i ogólna charakterystyka ustawy 2 mar
ca. Przerwanie postępowania uwłaszczeniowego na dotychczaso
wych warunkach, zniesienie bez odszkodowań szeregu pańskich
uprawnień, objęcie uwłaszczeniem wszystkich gospodarstw chłop
skich, spłata odszkodowań wyłącznie w formie renty pieniężnej na
podstawie nowych, łagodniejszych stawek. Najkorzystniejsza dla
chłopa ze wszystkich dotychczasowych ustaw uwłaszczeniowych,
znaczne utrudnienie panom grabieży chłopskiej ziemi i utrzymywa
nia tych feudalnych powinności, jakie były potrzebne dla dworu.
4. Rezultaty rewolucji 1848— 1849 dla wsi Śląska pruskiego. Znie
sienie ciążących na całym chłopstwie feudalnych uprawnień: przy
wileju łowieckiego i sądownictwa patrymonialnego, umożliwienie
ustawą z 2 marca 1850 r. szybkiego i stosunkowo korzystnego dla
chłopstwa uwłaszczenia wszystkich kategorii gospodarstw. Zmiany
w charakterze własności ziemi — przekształcenie własności feudal
nej w kapitalistyczną. Rewolucja 1848—1849 przynosi zniesienie
feudalnych stosunków na śląskiej wsi, utrzymuje się tylko cały
szereg feudalnych pozostałości: zwierzchnictwo dworu nad gminą
(do r. 1872), patronat pana nad kościołem (do r. 1918), uprzywilejo
wanie podatkowe dóbr szlacheckich (do r. 1861), utrzymanie przez
dwór prawa korzystania z łąk gminnych. Ujemne oddziaływanie
tych pozostałości na dalszy rozwój śląskiej wsi, dominująca ekono
miczna i polityczna rola wielkiej własności ziemskiej, pogłębia
jące się szybko po zniesieniu feudalnych stosunków rozwarstwienie
wsi.
5. Zniesienie poddaństwa i pańszczyzny na Śląsku Cieszyńskim.
Charakterystyka patentów z września 1848 r., marca 1849 r. i roz
porządzenia wykonawczego z lipca 1849 r. o uwłaszczeniu i zasa
dach odszkodowania. Sposób przeprowadzania wykupu ciężarów
i powinności pańszczyźnianych. Działalność komisji dla oszacowa
nia wartości ciężarów pańszczyźnianych. Obrady sejmu krajowego

w Opawie w sprawie zniesienia ciężarów pańszczyźnianych. Wpro
wadzenie nowego ustroju gmin wiejskich.
Przełomowe znaczenie rewolucji 1848—1849 w dziejach wsi cie
szyńskiej — zniesienie stosunków feudalnych. Ogólne omówienie
utrzymujących się jeszcze i po rewolucji feudalnych pozostałości.
R o z d z i a ł X. O g ó l n a c h a r a k t e r y s t y k a r e w o l u c j i
1848—1849 n a Ś l ą s k u . Ś l ą s k w p o ł o w i e XIX w.
Mimo klęski rewolucja 1848—1849 r. oznacza w dziejach Śląska
początek zwycięskiej formacji kapitalistycznej, w której jednak
utrzymuje się ekonomiczna i polityczna przewaga junkierstwa, sze
reg feudalnych pozostałości oraz absolutystyczno-despotyczny cha
rakter państwa. Reformy lat 1848—1849 „ubocznym produktem re
wolucyjnej walki mas" — polskiego i niemieckiego chłopstwa oraz
mas pracujących miast, przede wszystkim proletariatu. Przodująca
rola Śląska, szczególnie śląskiego chłopstwa, w walkach rewolucyj
nych w państwie pruskim. Główna przyczyna klęski rewolucji —
zdrada wielkiej burżuazji oraz słabość i niezdecydowanie demokra
tycznego mieszczaństwa obawiającego się wzrastającej aktywności
proletariatu. Przełomowa rola rewolucji w rozwoju walki o na
rodowe wyzwolenie polskich mas ludowych na Śląsku, przejawy
kształtowania się polskiego narodu burżuazyjnego (podsumowanie
wiadomości z poprzednich rozdziałów).
Śląsk w połowie XIX w.: statystyczny obraz Śląska (rolnictwo,
przemysł, wielkość produkcji, zawodowa, klasowa i narodowa stru
ktura ludności), ekonomiczna i polityczna hegemonia wielkiej wła
sności ziemskiej, jej sojusz z wielką burżuazją, powstanie specy
ficznego dla Górnego Śląska typu „junkra-przemysłowca". Wieś
śląska po uwłaszczeniu: struktura własności ziemskiej, rozwarstwie
nie, ujemne oddziaływanie feudalnych pozostałości. Powstanie kla
sy robotniczej: jej liczebność, położenie, rozwój świadomości kla
sowej i jej przejawy (pierwsze wystąpienia proletariatu). Zazębia
nie się struktury klasowej z podziałem narodowym, liczebna i eko
nomiczna słabość polskiej burżuazji. Zazębianie się walki o wyzwo
lenie narodowe z walką o wyzwolenie społeczne, braterski sojusz
polskich i niemieckich mas pracujących. Zacieśnianie się ekono
micznej, politycznej i kulturalnej więzi Śląska z pozostałymi
ziemiami polskimi. Perspektywa rozwoju: „Polska odzyska Śląsk
przez lud".

Tom drugi

EPOKA KAPITALIZMU
(Opracował K. Popiołek przy udziale A. Galosa, A. Staszkowowej
i S. Wysłoucha).
CZASY ROZWOJU KAPITALIZMU

Wstęp

Ogólna charakterystyka epoki kapitalizmu na Śląsku. Motywa
cja podziału na okresy. Charakterystyka źródeł do r. 1918. Ogólna
charakterystyka historiografii niemieckiej dotyczącej tego okresu
dziejów Niemiec: zwrócenie uwagi głównie na okres po 1871 r.(
nacjonalistyczny i państwowo-pruski charakter prac. Jednostron
ność i niedostatki historiografii polskiej. Literatura dotycząca Śląska.
Historiografia burżuazyjna: a) polska: praca Piernikarczyka (jej
mała wartość naukowa). Przedwojenne prace poświęcone tzw. od
rodzeniu narodowemu, ich błędy. Zagadnienie polskości Śląska
w pracach przedwojennych i powojennych. Działalność wydawnicza
Instytutu Śląskiego i Zachodniego, jednostronność zainteresowań,
nacjonalizm, błędy metodologiczne; b) niemiecka: brak opracowania
całości dziejów Śląska. Wielka ilość drobnych przyczynków, roz
rzuconych m. in. po czasopismach. Życiorysy jednostek. Prace po
święcone zagadnieniom gospodarczym, poszczególnym gałęziom go
spodarki rolnej, przemysłu, poszczególnym zakładom pracy.
Zagadnienie demograficzne — Landflucht i Ostflucht — w nauce
i publicystyce niemieckiej. Rewizjonistyczna literatura powojenna,
jej przeważnie nienaukowy charakter, służenie rewizjonistycznym
celom. Zasadnicze tendencje niemieckiej historiografii burżuazyjnej:
nacjonalizm, podnoszenie zasług kapitału, niedostrzeganie roli mas
ludowych, fałszywe naświetlanie położenia klasy robotniczej
i chłopskiej, stosunku do nich kapitalisty i obszarnika. Elementy
prawdy w pracach burżuazyjnych (np. odnośnie do ciężkiego poło-

żenią przemysłu, klasy robotniczej itp.) wywołane względami ko
niunkturalnymi czy taktycznymi (np. walka o ulgowe taryfy kolejo
we). Pomniejszanie znaczenia zagadnienia narodowego. Uzasadnia
nie potrzeby germanizacji (względy kulturalne). Literatura poświę
cona zagadnieniom kulturalnym.
Literatura marksistowska, prace Marchlewskiego, artykuły W in
tera, prace Kuczyńskiego (b. mało materiału dla samego Śląska).
Częściowe przezwyciężanie obciążeń ideologicznych polskiej histo
riografii w późniejszych pracach okresu powojennego, przesuwanie
zainteresowań ku problematyce społeczno-gospodarczej. Dorobek
naukowy Konferencji Śląskiej PAN.
Źródła drukowane — rozporządzenia władz, statystyki (trudno
ści korzystania z nich wynikające z niekompletności, niejasności,
zafałszowania statystyk urzędowych, przemysłowych itp.), sprawo
zdania różnych instytucji i stowarzyszeń typu gospodarczego, kul
turalnego itp., sprawozdania inspektorów fabrycznych itp. Znacze
nie prasy jako źródła, zwłaszcza prasy robotniczej dającej naświe
tlenie z punktu widzenia klasy robotniczej.
Źródła archiwalne. Zniszczenie znacznej części akt (np. Archi
wum Państw, we Wrocławiu). Stan i zasoby istniejących archiwów
śląskich (państwowe, miejskie, kościelne, przemysłowe itp.).
R o z d z i a ł I. K r ó t k a , o g ó l n a c h a r a k t e r y s t y k a s t o 
s u n k ó w na
ziemiach polskich i w krajach
ościennych.
1. Stosunki gospodarcze, społeczne, polityczne i kulturalne
w Europie zachodniej i wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem
położenia ziem polskich.
2. Niemcy. Bilans rewolucji; pewne osiągnięcia gospodarcze burżuazji przy utrzymaniu się przy władzy junkierstwa i absolutyzmu
jako rezultat przegranej, nie dokończonej rewolucji burżuazyjnej,
jako wynik zdrady i tchórzostwa burżuazji w obliczu ujawnionej
siły proletariatu. Ogromne tempo rozwoju gospodarczego, zwłaszcza
po zjednoczeniu. Stopniowe przełamy wanie istniejących feudalnych
hamulców rozwoju nowych sił wytwórczych. Rosnąca rola gospo
darcza burżuazji przy utrzymaniu przewagi politycznej i pozycji go
spodarczych junkierstwa. Stopniowy wzrost politycznej roli burżu
azji połączony z zanikaniem elementów jej postępowości, kompro
mis burżuazji z junkierstwem wywołany obawą przed wzrastają
cym w siły ruchem robotniczym. Pauperyzacja mas ludowych. Ro

zwój ruchu robotniczego. W alka z ruchem robotniczym. Ustawa an
tysocjalistyczna. Wzrost nacjonalizmu, bezwzględna walka z pol
skością.
31. Sytuacja prawno-administracyjna Śląska w ramach Prus i Rze
szy. Ogólnopruskie i niemieckie stosunki prawno-polityczne i icli
znaczenie dla dziejów Śląska: reakcyjna ordynacja wyborcza do
sejmu, pozornie równa i powszechna ordynacja wyborcza do Reich
stagu, działalność śląskich ekspozytur poszczególnych władz cen
tralnych.
Stosunek władz centralnych do Śląska. Reforma 1883 r.: unifika
cja administracji, daleko posunięta centralizacja administracji i ze
spolenie na niższych szczeblach (rejencja, powiat). Zmiany w struk
turze administracyjnej Śląska.
Ustawa z 4 IV 1856 r. o samorządzie powiatowym, wprowadze
nie ponownie sejmików prowincjonalnych. Samorząd prowincjonal
ny, samorząd miejski. Reformy administracyjne: Kreisordnung z r.
1872 i Provinzialordnung z r. 1875. Reakcyjne ordynacje wyborcze
do organów samorządowych.
Polityka fiskalna państwa niemieckiego.
R o z d z i a ł II. S t o s u n k i d e m o g r a f i c z n e i n a r o d o 
w o ś c i o w e na Śl ą s ku, i ch k s z t a ł t o w a n i e si ę na
tle roz woj u kapitalizmu.
Wzrost liczby mieszkańców Śląska przy ogólnym osłabieniu
dynamiki rozwojowej (zarówno bezwzględnym, jak zwłaszcza
w porównaniu z innymi częściami Niemiec). W rejencji legnickiej
gwałtowne zahamowanie przyrostu naturalnego (związane z osta
tecznym upadkiem przemysłu tekstylnego). Przewaga rejencji opol
skiej w zakresie dynamiki rozwojowej. Struktura narodowa; wyniki
spisu ludności z r. 1861 (ich niewiarygodność z powodu sposobu spo
rządzenia spisu). Przesunięcie granicy narodowościowej w wyniku
germanizacji. Utrzymywanie się nadal zwartej masy polskiej ludno
ści w przeważnej części Śląska Górnego, zasięg polskości na Śląsku
Dolnym, silne polskie skupienia (wrocławskie, brzeskie, oławskie),
Związek (częściowy) podziału narodowościowego z klasowym.
Wpływ przyrostu naturalnego na strukturę narodową.
R o z d z i a ł III. R o z w ó j k a p i t a l i s t y c z n e g o r o l n i c t w a ,
1.
Rosnąca pauperyzacja mas ludowych w wyniku nie dokończo
nej rewolucji i „pruskiej drogi1' do kapitalizmu. Struktura rolna

w połowie XIX w. Przewaga wielkiej własności ziemskiej nad chłop
ską (areał ziemi, stan gospodarki, kapitały). Rozdrobniona, uwłasz
czona własność chłopska, ograbiona z ziemi w toku regulacji, obar
czona szeregiem obciążeń finansowych (spłaty za regulację, po
datki). Część (nieznaczna) chłopów jeszcze nie uwłaszczona, poddana
feudalnemu wyzyskowi. Zadłużenie wielkiej i chłopskiej własności
ziemskiej. Feudalne pozostałości hamujące rozwój wsi. Nędza wsi
w wyniku sposobu przeprowadzenia regulacji. Folwark kapitali
styczny. Gospodarcza i polityczna przewaga wielkiej własności
ziemskiej, w tym na Górnym Śląsku szczególnie potężnej, latyfundialnej. Dokończenie procesu regulacji w wyniku ustaw 1848—1850.
Feudalne pozostałości.
2. Rozwój sił wytwórczych, rosnąca przewaga wielkiej i kułac
kiej własności. Koncentracja ziemi w rękach wielkiej i kułackiej
własności (wzrost areału ziemi, racjonalizacja, mechanizacja, nawo
zy sztuczne, wzrost hodowli, rośliny przemysłowe, wzrost wydajno
ści z ha). Ogólny wzrost gospodarki roślinnej, wzrost wydajności
z ha w wyniku racjonalizacji. Uprawa roślin zbożowych, pastewnych,
przemysłowych. Wzrost towarowości gospodarstw wielkiej własno
ści ziemskiej i średniej. Wzrost hodowli, bezwzględny we wszyst
kich typach gospodarstw, natomiast zmniejszanie się procentowego
udziału w niej gospodarstw drobnych. Rozwój przemysłu rolnego
(gorzelnictwo, cukrownictwo). Klęski głodu i epidemie na wsi.
3. Rozwój rynku wewnętrznego, znaczenie rynków zagranicz
nych, zagadnienie zbytu produkcji rolniczej. Poszerzenie rynku we
wnętrznego o środki produkcji i przedmioty spożycia w rezultacie
rozwoju gospodarki towarowej (roślinnej i hodowlanej), jak i roz
woju przemysłu spożywczego oraz związanego z racjonalizacją pro
dukcji przemysłu maszyn rolniczych — w wyniku postępującego
rozwarstwienia wsi, wzrostu ludności przemysłowej, w miarę wzro
stu społecznego podziału pracy. Pogłębianie się różnic między po
szczególnymi obszarami gospodarki rolnej czynnikiem rozszerzania
rynku wewnętrznego (mimo hamującego oddziaływania przeżytków
feudalizmu).
Zagadnienie zbytu produkcji rolniczej w związku z rozwojem
przemysłu na Śląsku. Zbyt wewnątrz Śląska i w granicach państwa
niemieckiego. Rola rynków zagranicznych dla produkcji śląskiego
rolnictwa. Wpływ polityki celnej państwa pruskiego (niemieckiego)
na rozwój rolnictwa, na ceny produktów rolniczych, na możliwości
zbytu, na sytuację poszczególnych kategorii gospodarstw rolnych,

na pogłębianie się rozwarstwienia. Wpływ poziomu śląskiej pro
dukcji rolnej i poziomu cen na koszty utrzymania oraz na położenie
klasy robotniczej. Udział rolniczej produkcji śląskiej w zaopatry
waniu śląskich okręgów przemysłowych i miejskich.
4.
Pogłębianie procesu rozwarstwiania wsi; pauperyzacja i proletaryzacja ludności wiejskiej; migracje. Rozwarstwienie wsi w wy
niku uwłaszczenia a następnie kapitalistycznego rozwoju rolnictwa.
Silna przewaga i stały wzrost gospodarstw kułackich (wzrost prze
ciętnej wielkości tych gospodarstw), racjonalizacja produkcji,
wzrost wydajności, częściowo mechanizacja, korzystanie z wyso
kich cen na zboże (zwłaszcza na żyznych obszarach rej. wrocław
skiej i legnickiej). Wzrost liczby proletariatu i półproletariatu wiej
skiego (zwłaszcza w rej. wrocławskiej) przy spadaniu liczby gospo
darstw małorolnych, wypieranych przez kapitalistyczny folwark
wielkiej własności i gospodarstwa kułackie. Wzrost gospodarstw
małorolnych i stałe zmniejszanie wielkości tych gospodarstw oraz
wzrost parcel robotniczych w okręgach przemysłowych. Poziom ży
cia poszczególnych kategorii ludności wiejskiej. W miarę oddziela
nia bezpośredniego wytwórcy od środków produkcji i postępującego
procesu kapitalistycznego rozwarstwiania i pauperyzacji wsi po
wstaje i rozszerza się rynek wewnętrzny na środki produkcji (zwła
szcza wielka własność ziemska i kułacka, częściowo średnia), na
środki spożycia oraz na siłę roboczą.
Zagadnienie siły roboczej w rozwijającym się kapitalistycznym
folwarku i w gospodarstwie kułackim. Taniość siły roboczej w w y
niku dokonanego na ,.pruskiej drodze" ograbienia chłopów z ziemi
oraz w następstwie dokonującego się rozwarstwienia wsi, przy dzia
łaniu szeregu feudalnych hamulców wynikających z gospodarczej,
politycznej roli wielkiej własności ziemskiej. Położenie robotników
rolnych, czas pracy, płace, warunki mieszkaniowe, uzależnienie od
pracodawcy, brak prawa stowarzyszania się itd. Stopniowy wzrost
intensyfikacji wyzysku. Wzrost ilości zatrudnionych kobiet w nie
których działach gospodarki. Zajęcia uboczne ludności wiejskiej,
chałupnictwo, rzemiosło. Bieda na wsi, rosnąca pauperyzacja i proletaryzacja ludności wiejskiej, rosnący wyzysk ze strony własności
wielkiej i kułackiej podstawą wytwarzania na wsi potencjalnego so
jusznika klasy robotniczej. Emigracje jako rezultat pogłębiającego
się upośledzenia gospodarczego Śląska i pauperyzacji ludności. Emi
gracja na zachód, głównie w granicach Rzeszy (Ostflucht), jak i czę
ściowo na wschód, do innych ziem polskich. Napływ robotników se

zonowych, zwłaszcza od połowy lat dziewięćdziesiątych. Wpływ te
go procesu na położenie robotników rolnych. Izolacja robotników
sezonowych od ludności miejscowej, ich wzajemne niechęci podsy
cane sztucznie przez klasy posiadające. Wpływ położenia robotni
ków rolnych na warunki pracy i płacy w przemyśle i na ogólny po
ziom życia mas ludowych na Śląsku. Porównanie z sytuacją w in
nych częściach Niemiec i na innych ziemiach polskich. Migracje ja
ko czynnik burzący feudalne formy najmu i odrobku, rozszerzający
horyzonty ludności wiejskiej (niezależnie od wszystkich ujemnych
stron tego procesu).
Wpływ ruchów migracyjnych na strukturę narodowościową Ślą
ska (zasilanie miast elementem polskim, silniejszy udział w emigra
cji żywiołu niemieckiego).
5.
Zaostrzanie się przeciwieństw klasowych wewnątrz wsi, pró
by klas posiadających przeciwdziałania narastającemu oporowi.
Zaostrzenie przeciwieństw klasowych w obrębie wsi w miarę roz
woju kapitalizmu i rozwarstwienia wsi. Pozostałości antagonizmu
wsi wobec dworu, częściowo nowe formy walki (walka o las, kłu
sownictwo, walka o ziemię, procesy).
Początki ruchu robotników rolnych, strajki i inne wystąpienia.
Początki akcji socjalistycznej na wsi. Początki ruchu ludowego. Burżuazyjne próby rozwiązania kwestii chłopskiej, próby wzmocnienia
grupy kułackiej przez kolonizację (mającą również dla niektórych
części znaczenie germanizacyjne). Burżuazyjne i obszarnicze kon
cepcje tej akcji. Organizowanie związków chłopskich, zwłaszcza
centrowych, jako próby przeciwdziałania radykalizacji mas chłop
skich.
R o z d z i a ł IV. R o z w ó j k a p i t a l i s t y c z n e g o p r z e 
mys ł u, j e g o t r u d n o ś c i i s t o p n i o w e z a c o f a n i e
w ramach
niemieckiej
gospodarki
kapitali
s t yc z ne j . R e g i o n y g o s p o d a r c z e Śląska.
1. Produkcja poszczególnych gałęzi przemysłu. Wzrost produkcji
górniczo-hutniczej Górnego Śląska i Zagłębia Wałbrzyskiego. Roz
wój poszczególnych gałęzi przemysłu tekstylnego. Inne gałęzie prze
mysłu, drobny przemysł metalurgiczny, przemysł porcelanowy
i inne.
Stosunek wzrostu produkcji środków produkcji do produkcji
środków spożycia jako miernik rozwoju kapitalizmu.

W ramach właściwej kapitalizmowi nierównomierności rozwoju
stopniowe upośledzenie Śląska w stosunku do zachodnich okręgów
przemysłowych Niemiec, znajdujące wyraz m. in. w stopniowym
zmniejszaniu udziału produkcji śląskiej w ogólnoniemieckiej. Przy
czyny tego zjawiska: opóźnienie w dziedzinie techniki produkcji
spowodowane przeżytkami feudalnymi, taniością siły roboczej, pe
ryferyjnym położeniem Śląska, brakiem związku z innymi ziemiami
polskimi, potęgowane w niektórych okresach polityką celną państw
zaborczych.
2. Technika produkcji, wzrastające zacofanie. Rozwój techniki
produkcji; stopniowe opóźnianie się Śląska w tej dziedzinie w po
równaniu z terenem zachodnich Niemiec, zmniejszanie tempa wpro
wadzania maszyn parowych, powolne usuwanie pieców drzewnych
w hutnictwie, powolność przemian technicznych w przemyśle tek
stylnym. Związek zacofania technicznego z taniością siły roboczej.
Wprowadzanie maszyn jako czynnik wzrostu wyzysku siły robo
czej (przedłużenie dnia pracy, praca kobiet i dzieci itp.). Stopniowe
uszlachetnianie produkcji — produkcja brykietów, walcowanie
blach w przemyśle żelaznym i cynkowym.
3. Zmiany w zakresie struktury kapitału, rosnąca rola kapitałów
prywatnych, centralizacja kapitałów. Struktura kapitału w poszcze
gólnych gałęziach produkcji przemysłowej. Malejąca rola przedsię
biorstw państwowych w przemyśle górniczo-hutniczym (sprzedaż
przez państwo Huty Królewskiej i części kopalni Król), rosnąca rola
prywatnej, głównie obszarniczej przedsiębiorczości. Rozwój i kon
centracja banków, udział banków wrocławskich w przemyśle śląs
kim, powiązania z bankami pozaśląskimi. Rosnąca rola kapitału han
dlowego. Proces koncentracji i centralizacji, powstawanie spółek
akcyjnych na Górnym Śląsku, częściowo o charakterze rodzimym.
Powstawanie pierwszych, nietrwałych zrzeszeń typu monopolistycz
nego, najpierw w hutnictwie żelaza. Zniesienie zasady dyrekcyjnej
w latach sześćdziesiątych, wpływ tego na powiększenie możliwości
rozwoju kapitalistycznego. Zmiany przepisów prawnych dotyczą
cych przemysłu. Przykłady działania podstawowego prawa kapita
lizmu; wzrost wyzysku kapitalistycznego. Zyski właścicieli przed
siębiorstw przemysłowych, fortuny baronów węglowych, dywiden
dy przedsiębiorstw.
4. Zbyt śląskiej produkcji przemysłowej. Kierunki zbytu
produkcji przemysłowej Śląska. Stopniowe zmniejszanie zbytu

produkcji górniczo-hutniczej w Niemczech środkowych i zachod
nich, przy utrzymaniu się zbytu na ziemiach polskich w Rzeszy.
Rosnące znaczenie rynków zagranicznych, zwłaszcza w sąsiednich
ziemiach polskich, w następstwie z jednej strony właściwego ka
pitalizmowi nieograniczonego wzrostu produkcji, a z drugiej ros
nących trudności zbytu na rynkach wewnętrznych. Rynki bałkań
skie. Wpływ polityki celnej państw zaborczych, które usiłują prze
ciwstawić się naturalnej łączności ekonomicznej Śląska z innymi
ziemiami polskimi, na możliwości zbytu śląskiej produkcji (przemy
słu górniczo-hutniczego, tekstylnego, produkcji Wrocławia itp.).
Konkurencja między obu zagłębiami przemysłowymi (Górno
śląskie i Wałbrzyskie), Konkurencja węgla brunatnego. Upadek dolno-śląskiego przemysłu hutniczego spowodowany konkurencją Za
głębia Górno-śląskiego i zachodnio-niemieckiego.
Rozbudowa kolei żelaznej, znaczenie jej dla rozwoju przemy
słu, zwłaszcza dla górnictwa węglowego i przemysłu żelaznego. Zna
czenie dla migracji ludności. W alka śląskich przemysłowców o ta
ryfy ulgowe, sprzeczności między poszczególnymi okręgami prze
mysłowymi na Śląsku i poza Śląskiem. Zagadnienie rozbudowy dróg
wodnych (Kanał Kłodnicki, regulacja Odry), powolne osiągnięcia
w tej dziedzinie (niechęć kapitalistów śląskich do drogich inwestycji,
opór innych okręgów przemysłowych, stanowisko władz państwo
wych).
5.
Rozwój miast i osiedli przemysłowych, wzrost ludności miej
skiej. Silny wzrost liczby ośrodków o charakterze miejskim, zwła
szcza na Śląsku Górnym, w okręgu przemysłowym. Wyludnianie
się miast małych na rzecz dużych. Silna koncentracja ludności
w okręgach przemysłowych. Duży stały wzrost (bezwzględny i w po
równaniu z Rzeszą i z innymi ziemiami polskimi) gęstości zaludnie
nia, zwłaszcza w rej. opolskiej. Rozwój terytorialny i demograficzny
niektórych miast. Społeczna i zawodowa struktura ludności, porów
nanie z innymi ziemiami polskimi i z resztą państwa niemieckiego.
Zmiany w strukturze zawodowej. Typowy dla kapitalizmu wzrost
ludności handlowo-przemysłowej kosztem rolniczej. Wzrost liczby
niesamodzielnych. Wzrost liczby mieszkańców polskiej narodowości
w miastach w następstwie napływu tutaj ludności ze wsi śląskiej.
Wielkomiejski rozwój Wrocławia. Ogólna zmiana obrazu miast —
oświetlenie, bruki, środki komunikacyjne.
U w a g a : we wszystkich zagadnieniach tego rozdziału porów
nanie z ówczesnym stanem (a więc produkcji, techniki, zbytu, ko

munikacji itd.) w zachodnio-niemieckich okręgach przemysłowych
Niemiec. Na końcu porównanie ogólne z ówczesnym stanem prze
mysłu na innych ziemiach polskich.
6. Regiony gospodarcze, pogłębianie się między nimi różnic
w miarę rozwoju kapitalizmu. Ogólna charakterystyka zasadniczych
regionów gospodarczych. Górno-śląski okręg przemysłowy z domi
nującym przemysłem górniczo-hutniczym (którego centrum przesu
nęło się ostatecznie do Katowic), okręg wałbrzyski z górnictwem
węglowym; podsudecki okręg dawnego przemysłu tkackiego w osta
tecznym upadku. Wielkomiejski okręg wrocławski z różnorodnym
przemysłem, z dominującym przemysłem maszynowym. Nizinne
części Śląska o żyznej glebie, wysokiej produkcji rolnej, dominują
cej wielkiej i kułackiej własności ziemskiej. Obszary podgórskie jako
teren przemysłu leśnego, drzewnego, hodowli, dominującej własno
ści chłopskiej (poza lasami), głównie drobniejszej. Postępująca
dyferencjacja gospodarcza i ludnościowa (gęstość, struktura zawo
dowa) pomiędzy okręgami rolniczymi a przemysłowymi jako wyraz
właściwej kapitalizmowi nierównomierności rozwoju związanej
z ogólnym upośledzeniem gospodarczym Śląska w ramach niemiec
kiej gospodarki kapitalistycznej.
7. Pogłębianie się więzi gospodarczej Śląska z innymi polskimi
ziemiami jako element tworzenia polskiego narodu burżuazyjnego.
Ziemie polskie w granicach państwa niemieckiego jak i poza jego
granicami (Królestwo Polskie, Galicja) terenem zbytu produkcji
śląskiego przemysłu (głównie przemysłu górniczo-hutniczego Śląska
oraz rejonu wrocławskiego). Ziemie polskie dostawcą środków
żywności dla okręgów przemysłowych śląskich; W ielkopolska dla
Śląska Dolnego, Galicja i Królestwo Polskie dla Śląska Górnego.
Królestwo Polskie dostawcą kopalniaków dla górnictwa śląskiego.
Ziemie polskie dostawcą surowca dla śląskiego przemysłu (np. ro
śliny przemysłowe). Trudności stawiane przez politykę państw za
borczych w utrzymywaniu i pogłębianiu tych stosunków. Napływ
robotników rolnych i przemysłowych na Śląsk z innych ziem pol
skich jak i odpływ ludności ze Śląska do sąsiednich ziem polskich
elementem powstawania ogólnopolskiego rynku pracy. W ytw a
rzanie się, mimo przeszkód stawianych przez zaborców, więzi
gospodarczej między Śląskiem a innymi ziemiami polskimi —
ważnym elementem kształtowania się polskiego narodu burżuazyj
nego.

R o z d z i a ł V.
Rozwój
klasy
robotniczej,
s z c z e g ó l n y w y z y s k w i ę k s z y niż w i n n y c h
ś c i a c h Niemiec.

jej
czę

1. Wzrost liczby robotników, koncentracja klasy robotniczej.
Wzrost liczby proletariatu w poszczególnych gałęziach przemysłu
ze stopniowym wzrostem liczby zatrudnionych w górnictwie wę
glowym, stopniowa koncentracja przy charakterystycznej dla Ślą
ska, zwłaszcza Górnego, koncentracji na niewielkim terytorium.
Znaczny wzrost ilości robotników w stosunku do ogólnego wzrostu
ludności Śląska. Pochodzenie klasy robotniczej (głównie ludność
miejscowa, napływ robotników z sąsiednich ziem polskich). Przy
pływ robotników z sąsiednich ziem polskich czynnikiem powstawa
nia ogólnopolskiego rynku pracy.
Istnienie dużej rezerwowej armii pracy w wyniku ,.pruskiej
drogi" rozwoju kapitalizmu i procesu rozwarstwiania. Związek spo
rej ilości robotników z ziemią, ujemny wpływ tego na położenie
klasy robotniczej. Znaczenie zniesienia zasady dyrekcyjnej. Wpro
wadzenie ,,wolnej umowy" o pracę pogarsza znacznie położenie
robotników oddając ich nieograniczonemu wyzyskowi ze strony
kapitalisty. Zaostrzenie się w miarę rozwoju kapitalizmu przeciwień
stwa między kolektywnym charakterem produkcji a indywidualnym
przywłaszczaniem, między położeniem coraz liczniejszej klasy ro
botniczej a koncentrującą w swych rękach środki produkcji klasą
właścicieli przedsiębiorstw przemysłowych.
2. Długość czasu pracy, przechodzenie na intensywne metody
wyzysku. Utrzymywanie dłużej niż na Zachodzie ekstensywnego
wyzysku (długie dniówki) przy równoczesnym przechodzeniu do
wyzysku intensywnego (podnoszenie intensywności pracy). Powol
niejsze niż na Zachodzie skracanie czasu pracy.
3. Zarobki robotnicze, ich niższy poziom niż na Zachodzie. Ob
niżenie poziomu zarobków robotniczych. Zarobki robotnicze, trud
ności ustalania ich wysokości. Zarobki nominalne a realne. Obniżka
zarobków robotniczych bezwzględna i względna. Zarobki na Śląsku
stale niższe niż na Zachodzie (wpływ dużego rynku pracy, upadku
przemysłu tekstylnego w Zagłębiu Wałbrzyskim itp.). Ograbianie
robotnika z części zarobionych pieniędzy (system truckowy, różne
potrącenia, konsumy fabryczne itp.). Udział płacy robotnika w cenie
węgla najniższy w całych Niemczech przy wysokich zyskach kapi
talistów. Głodowe zarobki w przemyśle tkackim. Głodowe zarób-

ki robotników w różnych gałęziach przemysłu, w rzemiośle miej
skim.
4. Wzrost zatrudnienia kobiet i dzieci. Zatrudnianie kobiet
i dzieci — ujemny wpływ na poziom-płac robotniczych. Opór prze
ciwko ingerencji państwa w te sprawy, omijanie na Śląsku zakazów.
Wpływ na zagadnienia bezpieczeństwa pracy.
5. Warunki higieny i bezpieczeństwa pracy; stały wzrost nie
szczęśliwych wypadków. Fatalne warunki zdrowotne, niechęć kapi
talistów do inwestycji na tym odcinku. Fatalne warunki bezpieczeń
stwa, w całych Niemczech najgorsze na Górnym Śląsku (w wyniku
opóźnienia technicznego, niechęci kapitalistów do inwestycji,
względnej słabości ruchu robotniczego). Nieszczęśliwe wypadki,
stały wzrost ich liczby, największa ich ilość w całych Niemczech na
Górnym Śląsku. Fatalne warunki mieszkaniowe (ciasnota, brak urzą
dzeń higienicznych), zwłaszcza w Zagłębiu Wałbrzyskim, również
w miastach. Największa w całych Niemczech śmiertelność.
6. Instytucje „pomocy" socjalnej czynnikiem dalszego uzależ
nienia robotnika od kapitalisty. Budownictwo mieszkaniowe i dział
ki dzierżawne narzędziem uzależnienia robotników od kapitalisty.
Instytucje pomocy społecznej (kasy brackie, zapomogowe itp.),
oparte w dużej mierze na składkach robotniczych, używane tylko
częściowo na pomoc dla robotników, służące poza tym do uzależ
nienia ich od przedsiębiorcy.
R o z d z i a ł VI. P o w s t a n i e i s t o p n i o w y w z r o s t r u 
chu r o b o t n i c z e g o a p o s t a w a klas p a n u j ą c y c h .
Uwieńczone częściowym powodzeniem próby
klas p o s i a d a j ą c y c h z e p c h n i ę c i a ruchu r o b o t n i 
c z e g o na m a n o w c e s o l i d a r y z m u c h r z e ś c i j a ń 
skiego i narodowego.
Zmiana
postawy
klas
p o s i a d a j ą c y c h , ich coraz w i ę k s z e uws t e c z ni e ni e . W a l k a w o b r o n i e p r a w n a r o d o w y c h p o l 
s ki ej l u d n o ś c i wi ą ż e się cor a z m o c n i e j z ru
c h e m r o b o t n i c z y m ; z d r a d z a n i e s p r a wy o b r o n y
polskości przez klasy panujące.
1. Pod uciskiem reakcji po przegranej rewolucji 1848— 1870.
Reakcja po upadku rewolucji burżuazyjnej roku 1848. Konstytucja
pruska z 31 I 1850 r., jej formalnie demokratyczny charakter; prawo
wyborcze, jego zróżnicowanie społeczne. Rola „geografii wybór-

czej", zwłaszcza w okręgach przemysłowych. Pośrednie, cenzusowe
prawo wyborcze do Landtagu jako narzędzie eliminacji klas nieposiadających. Represje wobec działaczy demokratycznych. Rządy
policyjne. Opozycyjne stanowisko mieszczaństwa wobec rządu; jego
punkt kulminacyjny na początku lat sześćdziesiątych w okresie
,,konfliktu". Znaczenie polityki Bismarcka dla postawy mieszczań
stwa; jednoczenie Niemiec drogą odgórną przeciąga mieszczaństwo
śląskie na stronę Bismarcka. Znaczenie, zwłaszcza dla Śląska, wojny
z Austrią, jako wyraz tego adres władz wrocławskich z 1866 r. Wy
bory do sejmu pruskiego i Reichstagu północno-niemieckiego, ich
znaczenie dla życia politycznego prowincji śląskiej. Organy prowin
cjonalne (sejmiki) narzędziem w ręku obszarników. Władze miejskie
w ręku bogatej, przeważnie liberalnej burżuazji. Nikły udział w or
ganach samorządowych ludności polskiej, robotniczej i chłopskiej,
ze względu na reakcyjną trójklasową ordynację wyborczą. W yłą
czenie polskiej wsi spod reform ogólnoniemieckich dotyczących sa
morządu, usuwających niektóre najbardziej reakcyjne postano
wienia.
%
Rola prasy policyjnej w tym okresie („Schlesische Zeitung",
,,Breslauer Zeitung", ,,Neue Oder Zeitung" i in.).
Represje wobec polskich działaczy na Górnym Śląsku. Nieznacz
ne ustępstwa narodowe; szkolnictwo podstawowe w języku polskim
na Górnym Śląsku, działalność Bogedaina. Wychowanie pewnej
liczby polskiej inteligencji. W ystąpienie polskich pastorów prote
stanckich w obronie polskiego języka dyktowane w dużej mierze
postawą mieszkańców. Wprowadzenie polskiego języka w semi
nariach nauczycielskich (w latach 1851, 1858).
2.
Początki ruchu robotniczego. Próby klas posiadających
uchwycenia jego kierownictwa względnie siania dywersji (do poło
wy lat siedemdziesiątych). Charakterystyka ruchu robotniczego w
Niemczech (organizacje zawodowe, polityczne, powstanie w 1875 r.
socjaldemokracji niemieckiej, walka Bismarcka z ruchem robotni
czym przed ustawami wyjątkowymi). Pierwsze organizacje (zwłasz
cza we Wrocławiu), pierwsze strajki (m. in. wielki strajk 1869 r. w
Wałbrzychu, strajk i zaburzenia w Królewskiej Hucie w r. 1871),
ich żywiołowość wyrazem niskiego stopnia świadomości klasy ro
botniczej. Odgłosy Komuny Paryskiej.
Początki organizowania robotników na zasadach marksizmu.
Rola i znaczenie Lassalle’a, jego błędy. Lassallczycy i eisenachczycy
na Śląsku, zwłaszcza we Wrocławiu.

Dążenie burżuazji do opanowania ruchu robotniczego; organi
zacje hirsch-dunckerowskie (zjazd w W ałbrzychu 1869 r.).
3.
W okresie „Kulturkampfu". Walka w obronie polskiego języ
ka związana przez polskie klasy posiadające z obroną katolicyzmu.
Charakterystyka układu sił klasowych na Śląsku (w powiązaniu
z układem struktury narodowościowej). Niemieckie junkierstwo
i wielka burżuazja — brak polskiej wielkiej burżuazji, istnienie na
tomiast polskich elementów drobnomieszczańskich, mocno sklerykalizowanych. Polski chłop i robotnik w znacznej części Śląska.
Powiązanie niemieckiego junkierstwa z polskimi obszarnikami
w Poznańskiem (m. in. przez małżeństwa). Rosnące, w miarę obaw
o możliwości rozwoju ruchu socjalistycznego, na Śląsku poczucie
wspólnoty interesów polskich i niemieckich klas posiadających.
Ujednolicenie postawy klas posiadających (polskich i niemiec
kich) wobec wzrastającego w siły ruchu robotniczego, wobec obaw
przeniesienia względnie wzmożenia jego działalności na Śląsku.
,,Kulturkairtpf" na Śląsku, usunięcie biskupa wrocławskiego. Stosu
nek hierarchii kościelnej do rządu: Foerster, Herzog, Kopp — ostat
ni jako jeden z pośredników ugody między Centrum a rządem.
Tworzenie się partii centrowej na Śląsku, związek z duchowień
stwem i wielką własnością. Prasa centrowa, jej rola. Szereg prób,
uwieńczonych przeważnie krótkotrwałym powodzeniem, tworzenia
organizacji robotniczych pod patronatem duchowieństwa na Gór
nym Śląsku.
Ograniczona w zasadzie rola związków zawodowych jako wal
czących raczej ze skutkami systemu, a nie z samym systemem
w warunkach śląskich, wobec uchwycenia ich kierownictwa przez
klasy posiadające (przeważnie), godzi bezpośrednio w interesy kla
sy robotniczej, sieje dywersję w ruchu robotniczym.
Wzrost działalności socjaldemokracji po zjednoczeniu ruchu ro
botniczego w Niemczech od końca lat siedemdziesiątych. Działal
ność socjaldemokracji we Wrocławiu, prasa, ulotki na Górnym
Śląsku. Wrocław ważnym punktem etapowym przerzutu „bibuły"
socjalistycznej z Zachodu (m. in. ze Szwajcarii) na inne ziemie pol
skie, zwłaszcza do Królestwa Polskiego. Pobyt Waryńskiego we W ro
cławiu. Ożywienie ruchu robotniczego na Śląsku pod wpływem
Wielkiego Proletariatu. Działalność na Śląsku socjalistycznym agi
tatorów niemieckich i polskich (m. in. ze Lwowa). Napływ w szeregi
proletariatu ludności wiejskiej, w dużej części sklerykalizowanej,
o drobnoburżuazyjnych nawykach, czynnikiem opóźniającym for

mowanie się świadomości klasowej proletariatu. Duże trudności roz
winięcia ruchu socjaldemokratycznego — przeciwdziałanie admini
stracji państwowej, duchowieństwa.
Wyniki wyborów do Reichstagu, pierwsze próby porozumienia
partii mieszczańskich (buergerliche Parteien), przeciwko proletaria
towi. Neuer W ahlverein we Wrocławiu. Antypolskie oblicze „Kulturkampfu". Wprowadzenie w rej. opolskiej (1872) wyłączności
nauczania w języku niemieckim. Wzmożony nacisk germanizacyjny
i opór ze strony polskiej ludności. Łączność walki z Kościołem i pol
skością w pierwszych latach ,,Kulturkampfu", w związku z tym wy
znaczenie na szereg lat specjalnej roli katolickiemu Centrum, ułat
wiającej mu przez pewien czas utrzymywanie politycznego kierow
nictwa na Górnym Śląsku, w oparciu o drobnomieszczaństwo, boga
te chłopstwo i zacofaną część proletariatu. Działalność Miarki i „Ka
tolika" w obronie polskiego języka — w tym czasie częściowo pozy
tywna ich rola. Umacnianie się dzięki „Katolikowi" Centrum na
Śląsku, ujemne tego następstwa zarówno dla sprawy wyzwolenia
społecznego, jak i narodowego. Zgoda Centrum z Bismarckiem ujaw
niająca prawdziwe oblicze tej partii w sprawie polskiej przyczyną
trudności jej działania wśród polskich mieszkańców Śląska. Silny
udział ogromnej większości duchowieństwa w akcji germanizacyjnej. Żądanie ludności wysuwania posłów mówiących po polsku i ich
wpływ na kierownictwo partii centrowej.
4.
W okresie działania ustawy antysocjalistycznej (dor. 1890).
Ustawa antysocjalistyczna w r. 1878. Ruch robotniczy w okresie
obowiązywania ustawy. Ruch strajkowy, tzw. Lohnbewegung. W al
ka robotników o poziom płac jako konieczny czynnik obrony klasy
robotniczej przeciwko wzrastającemu wyzyskowi. Ograniczona sku
teczność i cele tej walki. Starcia z policją (np. na placu Strzegomskim
we Wrocławiu 1879 r.). Głosy socjalistyczne w wyborach. Przełom
w polityce wewnętrznej w Niemczech w latach 1878—1879 i odbicie
tego na Śląsku. Metody walki z ruchem robotniczym. Poszczególne
fazy stosowania ustawy wyjątkowej. Procesy polityczne, rozwiązy
wanie związków i zebrań, likwidacja pism. Ustawodawstwo społecz
ne jako próba rozładowania walki klasowej proletariatu. Stanowisko
klasy robotniczej wobec tego ustawodawstwa. Rola związków prze
mysłowych i pracodawców.
Duże nasilenie ruchu robotniczego w Niemczech w latach osiem
dziesiątych. Wielki strajk w Zagłębiach Wałbrzyskim i Gorno-śląskim w roku 1889 jako jedno z ogniw wielkiego ruchu strajkowego

niemieckiej klasy robotniczej w tym czasie. Powstanie na Górnym
Śląsku Związku Wzajemnej Pomocy jako próba opanowania ruchu
robotniczego pod hasłami klerykalnymi. Ożywiona działalność
Związku.
Rozdział

VII.

Zagadnienia

kulturalne.

1. Szkolnictwo i nauka. Upaństwowienie szkolnictwa ustawą
z 11 II 1872 r. Organizacja szkolnictwa na Śląsku w ramach szkol
nictwa pruskiego, poziom nauczania, szkoły niższe, średnie i wyższe,
szkoły zawodowe. Sprawa języka polskiego w szkolnictwie. Germa
nizacja szkolnictwa po r. 1872. Upośledzenie Śląska w dziedzinie
oświaty (ilość nauczycieli szkół podstawowych wyżej zorganizowa
nych, szkół średnich itp. w porównaniu z innymi częściami państwa
niemieckiego). Uniwersytet Wrocławski, walka kierunków postępo
wych i reakcyjnych na uńiwersytecie. Najwybitniejsi przedstawi
ciele nauki na Uniwersytecie Wrocławskim. Purkynie. Działalność
katedry filologii słowiańskiej pod kierownictwem Cybulskiego
i Nehringa. Działalność R. Roeppela na katedrze historycznej. Dzia
łalność Kraińskiego, lektora języka polskiego, w Jatach 1851—78.
Organizacje studenckie i ich charakter. Polskie Towarzystwo A ka
demickie. Inne polskie towarzystwa na uniwersytecie. Utworzenie
Czytelni Polskiej w r. 1884.
Walka władz uniwersyteckich i politycznych z postępowymi
i polskimi organizacjami studenckimi. Wpływ ideologii burżuazyjnej na współżycie polskich i niemieckich studentów, początki nastro
jów nacjonalistycznych.
2. Kultura ludowa. Kultura polskich grup ludowych (piśmien
nictwo ludowe, legendy i podania górnicze i ludu wiejskiego, muzy
ka, obyczaje, stroje, budownictwo ludowe, rzemiosło artystycz
ne itp.). Wpływ rozwoju przemysłu i powstania klasy robotniczej na
niektóre przejawy kultury ludowej. Wyzysk kapitalistyczny i walka
z nim, odbicie tych faktów w twórczości ludowej polskich i niemiec
kich mieszkańców. Ucisk narodowy i walka z nim — odbicie tych
faktów w przejawach kultury polskich mas ludowych.
3. Literatura i sztuka. Piśmiennictwo polskie: Lompa, Miarka,
ks. Bończyk, ks. Damrot, Ligoń. Literatura i prasa polska z innych
ziem, jej oddziaływanie kulturalne i polityczne. Zagadnienia Śląska
i jego problemów w polskiej literaturze pięknej, nauce, publicystyce
na pozostałych ziemiach polskich.

Najwybitniejsi przedstawiciele literatury niemieckiej związani
ze Śląskiem. Niemieccy pisarze postępowi na Śląsku. Główne kie
runki sztuk plastycznych. Architektura, malarstwo, muzyka.
4. Działalność polskich organizacji społecznych. Działalność
polskich organizacji kulturalno-oświatowych (czytelnie, chóry, teatr
amatorski itp.), gimnastycznych, sportowych — ich miejsce i rola
w toczącej się walce klasowej i narodowej: z jednej strony ich za
sługi w dziedzinie podnoszenia ogólnego poziomu kultury narodo
wej, z drugiej strony ich reakcyjna często działalność spowodowana
opanowaniem kierownictwa większości spośród nich przez klasy
posiadające szerzące nastawienie klerykalne, nacjonalistyczne.
5. Dojrzewanie narodowe poskiej ludności Śląska. Ogólna cha
rakterystyka procesu powstawania polskiego narodu burżuazyjnego
na Śląsku.
R o z d z i a ł VIII. O g ó l n a c h a r a k t e r y s t y k a p r o c e s u
d z i e j o w e g o n a Ś l ą s k u w o k r e s i e 1850—1890.
OKRES KAPITALIZMU MONOPOLISTYCZNEGO (1890—1917)

R o z d z i a ł I.
Krótka
ogólna
charakterystyka.
P o ł o ż e n i e z i e m p o l s k i c h na t l e o g ó l n e j sy
t u a c j i w Europie.
1. Imperializm w Europie ze szczególnym uwzględnieniem pań
stwa niemieckiego. Szczególna agresywność niemieckiego imperia
lizmu w dziedzinie polityki zagranicznej (walka o rynki zbytu, dąże
nie do opanowania kolonii) i wewnętrznej (walka z polskością),
jako następstwa opóźnionego, gwałtownego rozwoju i decydującej
roli monopoli w życiu gospodarczym, politycznym, ideologicznym
(wpływ na opinię, działanie organizacji propagandowych monopo
li). Zacieśnienie reakcyjnego sojuszu monopolistów z junkrami (na
polu gospodarczym i politycznym) na bazie wspólnej walki z rosną
cym w siły ruchem robotniczym. Agresywna, antypolska działal
ność rządu Buelowa. Rzekoma zmiana kursu za rządów Bethmanna
Hollwega wywołana dążeniem popierającego go Centrum do utrzy
mania wpływów wśród polskiej ludności. Objawy hamującej roli
monopoli w życiu gospodarczym. Pogłębiająca się pauperyzacja
mas ludowych. Zaostrzanie się z jednej strony walki klasy robotni

czej, z drugiej wzrost oportunizmu i nacjonalizmu w szeregach ro
botniczych jako następstwo ideologicznego nacisku klas posiadają
cych.
2. Ogólna charakterystyka stosunków społecznych, politycz
nych i kulturalnych na innych ziemiach polskich. Rosnące upośle
dzenie gospodarcze i wzrost ucisku narodowego. Wzrost klasy ro
botniczej, jej rewolucyjność. Rozwój ruchu robotniczego, ugodowa,
antynarodowa postawa polskich klas posiadających.
3. Wybuch I wojny światowej. W ybuch wojny jako objaw za
ostrzających się przeciwieństw okresu imperialistycznego, walka
0 nowy podział świata.
R o z d z i a ł II. Z a g a d n i e n i a l u d n o ś c i o w e ,
w strukturze narodowościowej.

zmiany

Dalszy wzrost ludności, porównanie tempa wzrostu z resztą Nie
miec (na Górnym Śląsku tempo szybsze, na Dolnym słabsze). Porów
nanie z okresem poprzednim. Spadek przeciętnej liczby urodzeń
1 zgonów. Spadek przyrostu naturalnego w stosunku do okresu po
przedniego jako jeden z przejawów działania podstawowego prawa
współczesnego, gnijącego kapitalizmu. Emigracja przynosi w w. XX
dalsze ubytki ludnościowe, chociaż nieco mniejsze niż w wieku
ubiegłym.
Porównanie powyższych zjawisk z a) okresem poprzednim;
b) w stosunku do całych Niemiec; c) w stosunku do innych polskich
ziem. Charakterystyka struktury narodowościowej w wyniku spi
sów ludności, zestawienie z innymi danymi w tej dziedzinie. Dalsze
cofanie się polskości na niektórych terenach w wyniku wzmożonej
działalności germanizacyjnej imperializmu.
Dalszy wzrost ludności i gęstości zaludnienia w okręgach prze
mysłowych, największy w rej. opolskiej. Dalszy wzrost ludności
miejskiej przewyższający ogólny wzrost liczby zaludnienia. Rozwój
demograficzny miast z Wrocławiem na czele. Dalsze zmiany
w strukturze zawodowej ludności miejskiej.
Rozdział

III.

Rolnictwo.

Pojawienie się niektórych cech okresu imperialistycznego w rol
nictwie. Pogłębiające się różnicowanie rozwoju rolnictwa w poszcze
gólnych terenach, zwiększająca się pauperyzacja mas chłopskich,
położenie robotników rolnych,

R o z d z i a ł IV. R o s n ą c e
przemysłu śląskiego

zacofanie i upośledzenie
pod d z i a ł a n i e m monopoli.

1. Powstawanie i rosnąca rola monopoli i kapitału finansowego.
Eksport kapitałów. Dalszy wzrost koncentracji produkcji i centrali
zacji kapitału w przemyśle górniczo-hutniczym, ich wysoki poziom.
Spółki akcyjne, częste występowanie formy ,,kombinacji". Cha
rakterystyka głównych koncernów śląskich (kapitały, produkcja,
zatrudnienie). Powstawanie i rosnąca rola zrzeszeń monopolistycz
nych. Rola banków śląskich, a zwłaszcza filii wielkich banków ber
lińskich w przemyśle śląskim.
Udział śląskiego kapitału w eksporcie kapitałów niemieckich na
wschód w poszukiwaniu korzystniejszych warunków lokaty. Loko
wanie w Zagłębiu Dąbrowskim (hutnictwo) oraz w terenach posia
dających surowce.
Rola organizacji przemysłowych w dziedzinie gospodarczej,
w walce o dogodną dla monopoli politykę gospodarczą, w szczegól
ności handlową państwa.
2. Osłabienie tempa rozwoju technicznego. Technika produkcji
w przemyśle górniczo-hutniczym i tekstylnym, porównanie z okrę
gami przemysłowymi zachodnio-niemieckimi. Wzrastające zacofa
nie i opóźnienie techniczne w wyniku zarówno właściwego stadium
pasożytniczemu kapitalizmu procesu hamowania rozwoju sił wy
twórczych, jak i specyficznemu dla Śląska opóźnieniu w stosunku
do innych przemysłowych okręgów Niemiec.
3. Osłabienie tempa wzrostu produkcji przemysłowej pod wpły
wem działalności monopoli. Ogólny wzrost produkcji przemysłowej.
Osłabienie tempa wzrostu w porównaniu z okresem poprzednim.
Słabsze tempo wzrostu produkcji niż na zachodzie Niemiec wyra
zem szczególnego opóźnienia Śląska w ramach niemieckiej gospo
darki kapitalistycznej, kolonialnej jego roli. Udział zrzeszeń mono
polistycznych śląskich, a zwłaszcza ogólnoniemieckich, w hamowa
niu wzrostu produkcji. Pogłębianie się różnicy w ilości produkcji
w porównaniu z zachodnimi okręgami przemysłowymi. Wpływ na
podnoszenie cen. Wzrost produkcji niektórych gałęzi przemysłu
(przemysł górniczo-hutniczy) od r. 1912 wynikiem przygotowań do
wojny. Uprzywilejowanie najmocniej zmonopolizowanego przemy
słu ciężkiego. Stały dalszy upadek przemysłu tekstylnego. Inne
rodzaje przemvsłu, ich produkcja. Monopolizacja produkcji przemy
słowej we Wrocławiu (np. fabryka wagonów).

4. Rosnące trudności zbytu śląskiej produkcji przemysłowej.
Dalsze trudności zbytu na rynkach środkowo-niemieckich będące
w głównych dziedzinach następstwem polityki karteli: konkurencja
z silniejszymi monopolami zachodnio-niemieckimi względnie ogra
niczanie przez nie kwot produkcyjnych dla przemysłu śląskiego.
Zaostrzanie konkurencji między poszczególnymi przemysłowymi
okręgami śląskimi. Utrzymywanie się zbytu produkcji śląskiej na
ziemiach polskich w państwie niemieckim. Rosnąca rola w tych w a
runkach rynków zagranicznych. Trudności zbytu zagranicznego w y
wołane polityką państw zaborczy ch. Trudności gospodarcze W rocła
wia w związku z utrudnieniem stosunków handlowych ze
wschodem.
Umacnianie się więzi gospodarczej między polskimi ziemiami
mimo utrudnień stwarzanych polityką handlową państw zaborczych.
Dalsza rozbudowa środków komunikacyjnych. Mimo pewnych
osiągnięć na odcinku rozbudowy dróg wodnych (rozbudowa Kanału
Kłodnickiego, uspławnienie Odry) niewielki udział transportu wod
nego w porównaniu z zachodnimi okręgami przemysłowymi. Dalsza
walka o ulgowe taryfy.
5. Ogromne zyski kapitału jako objaw działania podstawowego
prawa współczesnego kapitalizmu. Rosnące zyski kapitału (najwyż
sze w całych Niemczech); dywidendy towarzystw akcyjnych, ich
wzrost w drugim dziesięcioleciu w związku z wojnami na Bałkanach
i przygotowywaniem pierwszej wojny światowej.

R o z d z i a ł V. D a l s z a p a u p e r y z a c j a k l a s y r o b o t 
niczej, r a b u n k o w y w y z y s k siły roboczej .
1. Liczbowy wzrost i dalsza koncentracja proletariatu. Wzrost
liczby proletariatu, jego postępująca koncentracja. Zwiększanie licz
by robotników zagranicznych narzędziem nacisku na miejscową
klasę robotniczą (na jej zarobki, przeciwko ruchowi robotniczemu).
Szczególny wyzysk robotnika zagranicznego, jego niepomyślna sy
tuacja osobista (cudzoziemcy, stosunek do nich policji). Bezrobocie,
wpływ na położenie klasy robotniczej.
2. Wzrost intensywnego wyzysku. Stopniowe skracanie czasu
pracy, który jednak jest stale dłuższy niż na zachodzie Niemiec.
Stały wzrost wydajności pracy miarą wzrastającego wyzysku inten
sywnego. Porównanie z Zachodem, gdzie wydajność niższa mimo
wyższego stopnia mechanizacji. Przedłużenie czasu pracy i wzrost
intensywności pracy przed pierwszą wojną światową.

3. Dalsze obniżanie zarobków robotniczych. Dalsze bezwzględ
ne i względne obniżanie zarobków robotniczych. Znacznie niższe
zarobki na Śląsku niż na zachodzie Niemiec mimo stopniowego wy
równywania się cen żywności, kosztów utrzymania. Pogorszenie
poziomu płac w Zagłębiu Wałbrzyskim w porównaniu ze Śląskiem
Górnym. Nędza robotników przemysłu tekstylnego. Rosnące obcią
żenia podatkowe (przygotowania wojenne) pogarszają materialne
położenie klasy robotniczej.
4. Rabunkowy wyzysk pracy kobiet i młodocianych. Po chwilo
wym obniżeniu, pod naciskiem ustaw wywalczonych przez klasę
robotniczą ponowny wzrost ilości zatrudnionych kobiet i dzieci bę
dący wyrazem rabunkowego wyzysku, zwłaszcza w okresie przed
wojną. Opór kapitalistów przeciwko ograniczaniu zatrudnienia ko
biet i młodocianych.
5. Pogarszanie się warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wzrost intensywności pracy powoduje zwiększenie ilości nieszczę
śliwych wypadków, których liczba na Górnym Śląsku stale jest naj
wyższa w Niemczech. Wywalczona przez ruch robotniczy instytucja
robotniczych kontrolerów sabotowana względnie wyzyskiwana
przez kapitalistów na ich korzyść. Podobne nadużywanie instytucji
tzw. wydziałów robotniczych. Brak troski o higieniczne warunki
pracy i mieszkań robotniczych. Budownictwo mieszkań fabrycz
nych, przede wszystkim dla arystokracji robotniczej. Najwyższa
w Niemczech śmiertelność na Śląsku, zwłaszcza w okręgach prze
mysłowych.
U w a g a: we wszystkich zagadnieniach przeprowadzać należy
porównanie z zachodnio-niemieckimi okręgami przemysłowymi.

R o z d z i a ł VI. W a l k a
o społeczne
i narodowe
wyzwolenie
pod
wodzą
klasy
robotniczej
w b r e w z d r a d z i e c k i e j roli klas p o s i a d a j ą c y c h .
N a r a s t a n i e ś wi adomoś c i n a r o d o we j wśród pol
s k i c h m i e s z k a ń c ó w Śląska.
1. Uwstecznianie i wzrost roli niemieckiej burżuazji; zaostrze
nie ucisku narodowego jako przejaw wchodzenia w etap imperia
listyczny. Stanowisko ekonomiczne, społeczne i polityczne poszcze
gólnych grup klas posiadających w okresie monopolizmu, rola junkrów w administracji, wojsku, organizacjach społecznych i poli
tycznych, działalność Bund der Landwirte. Coraz bardziej reakcyjna
postawa burżuazji wobec wzrostu sił ruchu robotniczego. Rola jun-

krów i burżuazji w utrzymaniu istniejącej bazy ekonomicznej. Udo
skonalanie metod walki z ruchem robotniczym, jego organizacjami
zawodowymi i politycznymi. Tworzenie i popieranie „żółtych
związków" dla rozbijania ruchu robotniczego. Tworzenie i popie
ranie tzw. arystokracji robotniczej jako wyraz właściwej temu okre
sowi akcji przekupywania części klasy robotniczej (zapomogi,
mieszkania, stanowiska itp.). Rozwój prasy burżuazyjnej. Powstanie
i działalność propagandowych organizacji monopoli: Związek
Wszechniemiecki, Towarzystwo Kolonialne, Związek Floty, Hakata,
Związek Antysocjalistyczny. Powiązanie z administracją państwo
wą. Szerzenie się nacjonalizmu wśród urzędników i drobnomie
szczaństwa. Nasilenie ucisku narodowego i walki z polskością jako
zjawisko typowe dla powstawania stadium imperialistycznego ka
pitalizmu. Nasilenie nacjonalizmu i szeroka szowinistyczna propa
ganda przez partie junkierskie i burżuazyjne jako środek przeciw
działania społecznej radykalizacji, jako droga utrzymania przez te
partie kierowniczej roli.
Wprowadzenie i zaostrzenie nadzoru policyjnego nad nauczy
cielstwem (zwłaszcza od r. 1904, gdy nadzór nad szkolnictwem od
dano starostom) w oparciu o specjalny fundusz.
2.
Wzrost sił ruchu robotniczego; wzmożona walka z nim kłas
posiadających, nowe metody walki. Znaczny wzrost działalności
socjalistycznej w Niemczech po r. 1890. Ruch strajkowy. Stopniowy
wzrost świadomości klasowej, upolitycznienie walki. Ożywienie
działalności organizacyjnej socjaldemokracji niemieckiej na Śląsku
Górnym i Dolnym wśród robotników polskich. Prasa socjalistyczna:
,,Volkswacht", „Proletarier aus dem Eulengebirge". Utworzenie
przez SPD dla polskich robotników pisma: „Gazeta Robotnicza"
(1891). Przechwycenie jej redakcji przez polskie elementy inteli
genckie.
Działalność PPS na Śląsku — zgodna początkowo współpraca
z SPD. Utworzenie (1893—1894) pierwszego klasowego związku za
wodowego na Górnym Śląsku, jego rozwój i rychły upadek. Utwo
rzenie na Górnym Śląsku oddziału klasowego Związku Górników.
Utworzenie w Bytomiu w r. 1897 przez SPD sekretariatu robotni
czego pod kierownictwem dra Wintera. Działalność W intera w kie
runku zwalczania nacjonalizmu w ruchu robotniczym. Współpraca
z nim polskich socjalistów w zaborze pruskim (R. Luksemburg,
M. Kasprzak). Zjazd SPD we Wrocławiu w r. 1895. Głosy socjali
styczne w wyborach 1893 r. na Śląsku. Wpływ śląskiego ruchu ro

botniczego na Poznańskie (do r. 1900 wspólna organizacja socjali
styczna dla Poznańskiego i Śląska). Wzrost nacisku ze strony
Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich na PPS zaboru pruskie
go w kierunku nacjonalistycznym, w dążeniu do odseparowania PPS
od SPD, co nastąpiło w r. 1897. Odbicie tego na terenie Śląska, zwła
szcza w działalności niektórych przywódców. Działalność na terenie
zaboru pruskiego polskiej socjaldemokracji (Luksemburg, Kasprzak),
jej wpływy na Śląsku, gdzie działa w ramach SPD. Słaba liczebność
tej organizacji, jej błędy polityczne i teoretyczne, zwłaszcza w od
niesieniu do sprawy narodowej, nie dają jej możności uzyskania
większych wpływów wśród polskich robotników na Śląsku. R. Luk
semburg delegatem robotników śląskich na Kongres w Paryżu
w 1900 r.
Nacjonalistyczne kierownictwo PPS na G. Śląsku zmuszone na
ciskiem dołów partyjnych uzgadnia w r. 1898 z SPD akcję wybor
czą. Duży sukces socjalistów: sześciokrotny wzrost ilości głosów.
W zrastający stopniowo nacjonalizm i oportunizm SPD, nie zawsze
dostatecznie jasne, konsekwente stanowisko tej partii w sprawie
antypolskiej działalności niemieckich klas posiadających sprzyja
wzrostowi nacjonalizmu w PPS, wzmacnia pozycję nacjonalistyczne
go kierownictwa tej partii, prowadzi do wzmocnienia nacjonalizmu
w szeregach robotniczych, co wykorzystują polskie klasy posiadają
ce. Oddziaływanie na PPS zaboru pruskiego burżuazji polskiej w Kró
lestwie Polskim w dążeniu do wykazania się wpływami na Śląsku.
Próby Piłsudskiego uzyskania wpływów na Śląsku (wyprawa
Haasego w r. 1898). Zainteresowanie się ruchem robotniczym na
Śląsku ze strony PPSD Galicji (Daszyński). Zdecydowanie wroga ru
chowi socjalistycznemu postawa polskich i niemieckich klas po
siadających na Śląsku.
3.
Wzmożenie ucisku narodowego. Opór polskich mas ludowych
i wzrost świadomości narodowej zmusza polskie klasy posiadające
do zmiany taktyki. Obawa przed wzrastającym ruchem robotniczym
powoduje osłabienie przez nie obrony interesów narodowych. Za
ostrzenie po krótkim okresie „umiarkowanego kursu” w czasach
Capriviego akcji germanizacyjnej. Stopniowe obejmowanie Górne
go Śląska ustawami i zarządzeniami antypolskimi, stosowanymi do
tychczas tylko wobec Poznańskiego i Pomorza (np. rugi, wprowa
dzenie na Śląsk ustawy o parcelacji). Udział w germanizacji admi
nistracji państwowej szeregu organizacji społecznych, administracji
przemysłowej, obszarników, duża rola kleru, nauczycielstwa. Cał

kowite usunięcie języka polskiego z urzędowania, zakaz używania
języka polskiego w ruchu służbowym i w zwracaniu się do stron.
Utworzenie w 1895 r. filii hakaty we Wrocławiu. Żądania tej
organizacji rozciągnięcia na Śląsk zarządzeń i ustaw wyjątkowych,
m. in. działalności Komisji Kolonizacyjnej. Powstanie filii względnie
oddziałów propagandowych organizacji monopolizmu na Śląsku,
ich działalność.
Wzrost oporu i świadomości narodowej polskich mas ludowych.
Uświadamiająca działalność klasowa i narodowa robotników pra
cujących na zachodzie Niemiec a pochodzących ze Śląska. Rosnące
niezadowolenie polskich mas ludowych z niedostatecznej obrony
praw narodowych (jak i społecznych) przez posłów centrowych
powoduje ucieczkę tej ludności z szeregów Centrum, przechodzenie
do szeregów socjalistycznych, w których widziano jedyną gwaran
cję obrony również narodowych praw. Wzrost wpływów socjali
stycznych na Śląsku, wzrost świadomości narodowej wśród polskiej
ludności śląskiej oraz własne interesy ekonomiczne (trudności go
spodarcze z powodu walki konkurencyjnej niemieckich klas posia
dających) powodują dążenie polskich klas posiadających z Poznań
skiego do ekonomicznego i politycznego opanowania Górnego
Śląska. Napływ stamtąd kupców, rzemieślników, wolnych zawodów
(lekarze, aptekarze, adwokaci).
Wzrost liczby polskich mieszkańców w miastach, a zwłaszcza
wzrost świadomości narodowej polskiej ludności, stwarzają dogod
ne warunki dla ekonomicznej i politycznej działalności przybyszów
z innych ziem polskich (zwłaszcza z Poznańskiego), m. in. pod ha
słami bojkotu przez Polaków niemieckiego handlu, rzemiosła, prze
mysłu. Tworzenie na Górnym Śląsku polskich organizacji gospodar
czych (banki ludowe) i kulturalnych (kasyna, chóry, czytelnie itp.)
jako przejaw realizacji na tym terenie programu pracy organicznej.
Rola tych organizacji w walce narodowej; w pewnej mierze
pozytywna, wzmacniająca polski stan posiadania — z drugiej je 
dnak strony nacjonalistyczne, klerykalne kierownictwo większości
tych organizacji czyni je narzędziem walki z ruchem robotniczym,
opóźnia narastanie świadomości klasowej, utrudnia walkę o prawa
narodowe. Przybycie na Śląsk wielkopolskich redaktorów: Napieralski, Maćkowski, Koraszewski. Utworzenie „Nowin Raciborskich",
pisma centrowego o bardziej śmiałym programie narodowym, oraz
w r. 1891 „Gazety Opolskiej" przejawem dążenia polskich klas po
siadających w Wielkopolsce i na Śląsku do utrzymania w swych

rękach kierownictwa politycznego pod nieco zmienionymi hasłami,
wobec narastania wśród polskich mas ludowych oporu przeciw ger
manizacji i wzrostu narodowej świadomości, częściowo nacjona
lizmu. ,,Katolik" pod red. A. Napieralskiego kontynuuje bez więk
szych zmian dotychczasową linię polityczną Centrum, wierną bez
zastrzeżeń niemieckiemu kierownictwu partii.
Zatargi między obu odłamami polskich klas posiadających i ich
organami prasowymi dotyczą raczej spraw drugorzędnych. W zasa
dzie wspólne jest ograniczenie programu ,.narodowego" wyłącznie
do zadania obrony praw językowych (z pewnymi odchyleniami) i od
żegnywania się od wszelkich dążeń niepodległościowych, zgodnie
z postawą polskich klas posiadających w Poznańskiem (wystąpienie
posła Jażdżewskiego, biskupa Stablewskiego, 1892), korzących się
przed władzami niemieckimi zarówno ze względu na bezpośrednie
korzyści ekonomiczne polskiego ziemiaństwa, jak i z obawy przed
ruchem robotniczym. Tego rodzaju ograniczony program znajdował
poparcie u niektórych duchownych niemieckich działaczy centro
wych na Śląsku. Wspólna, zdecydowana walka polskich klas posia
dających i niemieckich z ruchem robotniczym, mimo dzielących je.
niekiedy różnic. Narastające niezadowolenie mas ludowych zmusza
do przeciwstawiania gdzieniegdzie kontrkandydatów polskich,
katolickich, oficjalnym kandydaturom centrowym (wybory do
Reichstagu w latach 1893, 1894, 1895). Stały wzrost ruchu robotni
czego (widoczny we wzroście głosów socjalistycznych w wyborach)
doprowadza do zgody w łonie Centrum kosztem osłabienia narodo
wego programu polskiego (ugoda polskich redaktorów centrowych
z kierownictwem partii centrowej w r. 1898). Wobec coraz jawniejszego demaskowania się ant.yludowego i antynarodowego stano
wiska Centrum dalsza ucieczka polskiej ludności w szeregi socja
listyczne. Socjaldemokracja, jej lewe skrzydło, jedynym obrońcą
narodowych i społecznych praw polskiej ludności na Śląsku (wy
stąpienia posłów Liebknechta i Bebla w niemieckim parlamencie),
zwłaszcza wobec antynarodowej, antyludowej polityki Koła Pol
skiego w parlamencie. Wzrost zainteresowania Śląskiem, przede
wszystkim jego zagadnieniami gospodarczymi i częściowo politycz
nymi, innych zaborów — m. in. Królestwa Polskiego, pojawienie się
pewnej ilości prac publicystycznych o Śląsku od r. 1890 w postaci
broszur i artykułów w prasie, artykuły w czasopiśmie ,.Ekonomista".
Stopniowy wzrost świadomości narodowej wśród polskich mas
pracujących na Śląsku oraz wykształcenie się tutaj drobnej bur-

żuazji polskiej stawia problem polski na Śląsku w oczach niemiec
kich klas posiadających w odmiennym niż dotychczas świetle.
Powoduje to przechodzenie na nowe metody walki z polskością,
metody stosowane dotychczas w Poznańskiem i na Pomorzu. Do
tychczasowy system nieuznawania w zasadzie istnienia na Śląsku
polskiej narodowości (utrzymywanie zagadnienia „wasserpolnisch",
„slonsakisch", dwujęzyczni) i dążenie do przekupywania i tumanie
nia polskiej ludności (możność awansu przez szkołę niemiecką,
szkolnictwo) zamieniony zostaje częściowo na system represji.
Ludność polska pozbawiona prawie zupełnie udziału w samorzą
dzie miejskim i powiatowym, zdecydowanie upośledzona w udziale
w samorządzie wiejskim. Odporność polskiego elementu na Śląsku
Dolnym mimo wzmożonego germanizacyjnego naporu.
4.
Przemiany w ruchu robotniczym pod wpływem nacisku eko
nomicznego i ideologicznego klas posiadających. Dalszy wzrost siły
socjaldemokracji. Wpływ kryzysu gospodarczego w początkach
XX w. na ruch robotniczy. Przemiany w łonie SPD, wzrost liczbowy,
organizacyjny, prasa, różne związki. Akcje wyborcze. Przenikanie
ideologii imperialistycznej w szeregi robotnicze. Stopniowy wzrost
skrzydła prawicowego w SPD. Oportunizm jako wyraz wiązania
części klasy robotniczej i organizacji robotniczych z celami imperia
lizmu. Kierunek Volkswachtu.
Wzrost związków zawodowych, powstanie kartelu ZZ, uzależ
nienie od kierownictwa ZZ w całych Niemczech, W alka R. Luksem
burg z nacjonalizmem w PPS zaboru pruskiego.
Rozwój liczbowy i organizacyjny Związku Górników na Górnym
Śląsku (nowi działacze, rozszerzanie działalności Sekretariatu i Biu
ra Porad). Działacze nacjonalistyczni (Adamek) w Zw. Górników.
Zwalczanie klasowego ruchu zawodowego przez duchowieństwo.
Narastanie w Związku Górników sporów na tle nacjonalistycznym:
sprawa zmiany nazwy organizacji, literatury propagandowej itp. Antyrobotnicza działalność Związku Wzajemnej Pomocy i innych w y
znaniowych organizacji robotniczych. Wzrost nacjonalizmu w kie
rownictwie PPS doprowadza do zaostrzenia sporów (sprawa wybo
rów, odrębnego pisma polskiego, a zwłaszcza odrębności organiza
cyjnej), następnie do zerwania w r. 1901 współpracy z SPD, która
wstrzymuje przejściowo subwencję dla „Gazety Robotniczej". W y
stąpienie R. Luksemburg przeciw nacjonalistycznym tendencjom
w PPS. Stanowisko R. Luksemburg w sprawie narodowej (broszura:
W obronie narodowości): z jednej strony obrona praw narodowych,

z drugiej jednak niedocenianie znaczenia walki narodowowyzwo
leńczej. Silne ataki PPS na dra Wintera.
5. Dywersyjna próba utrzymania na Górnym Śląsku kierow
nictwa politycznego przez polskie klasy posiadające pod hasłem
walki z Centrum i nacjonalizmu, w warunkach wzmagającego się
ucisku germanizacyjnego. Częściowe przenoszenie na Śląsk form
walki narodowej z Poznańskiego (np. utworzenie w Raciborzu Tow.
Pomocy Naukowej, utworzenie w 1900 r. w Bytomiu polskiej spółki
parcelacyjnej itp.) połączone z dążeniem wielkopolskich klas posia
dających do przechwycenia kierownictwa politycznego na Śląsku.
Nowa taktyka polskich klas posiadających wobec ruchu robot
niczego (wobec bankructwa Centrum z powodu ostatecznego zde
maskowania jego reakcyjnego, antyludowego charakteru) objawie
nie właściwej burżuazji tego okresu taktyki naporu i dywersji
wobec ruchu robotniczego, w celu jego osłabienia i rozbicia. Hasła
radykalizmu narodowego i rzekomy radykalizm społeczny: wystą
pienie Korfantego 1901—1902, pismo „Górnoślązak”. Silny atak na
Centrum, demaskowanie germanizatorskiej roli duchowieństwa (m.
in. tzw. proces bytomski).
Dalszy wzrost wpływów nacjonalistycznych w PPS w związku
m. in. z objęciem opieki nad redakcją „Gazety Robotniczej” przez
sekcję krakowską PPS doprowadza do wytypowania odrębnych pol
skich kandydatów socjalistycznych w wyborach 1903 r. Oburzenie
dołów partyjnych, protest R. Luksemburg na zjeździe SPD w Mona
chium. Mimo formalnego wreszcie porozumienia wyborczego dalsza
rozbijacka, separatystyczna agitacja „Gazety Robotniczej”. W wy
borach 1903 r. po raz pierwszy dojście kandydata socjalistycznego,
dra Wintera,* do wyborów ścisłych. Wybór na posła, w wyborach
ścisłych, Korfantego w wyniku poparcia przez socjalistów w zamian
za jego polityczne zobowiązania. Znaczenie wyborczego zwycię
stwa Korfantego, członka Koła Polskiego: osłabienie roli Centrum,
wzrost nacjonalizmu.
Połączenie polskich ‘klas posiadających we własnym bloku prze
ciw ruchowi robotniczemu (Korfanty — Napieralski, z udziałem
ks. Skowrońskiego — Polskie Tow. Wyborcze).
6. Zaostrzenie walki klasowej i wzrost upolitycznienia ruchu ro
botniczego pod wpływem rewolucji w Rosji 1905— 1907. Dalsze na
silenie walki z polskością i wzrost polskiego oporu. Pod wpływem
rewolucji 1905—1907 w Rosji: mocne nasilenie walki strajkowej (m.
in. z końcem 1904 r. strajk w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku,

w r. 1905 w Zabrzu i Zaborzu, w r. 1906 krwawa masakra we W ro
cławiu). W zrastające upolitycznienie walki strajkowej. Liczne ze
brania solidaryzujące się z rewolucją rosyjską. Wysuwanie w czasie
strajków również żądań narodowych (np. żądanie używania polskie
go języka w służbie). Współpraca polskich i niemieckich robotni
ków, wspólne wystąpienia solidaryzujące się z rewolucją w Rosji
jak i w obronie praw narodowych polskiej ludności. Emigranci poli
tyczni z Rosji i z Królestwa Polskiego na Śląsku. Wzrost niezadowo
lenia wśród członków PPS z powodu rozbijackiej polityki kierowni
ctwa partii, co pozostawało w związku z postawą tej partii wobec
rewolucji w Rosji.
Pogłębianie świadomości klasowej śląskiego proletariatu pod
wpływem rewolucji rosyjskiej i strajków na Śląsku. Stanowisko
SPD na Śląsku wobec rewolucji rosyjskiej — zagadnienie strajku
powszechnego, walki przeciw wojnie. Nasilenie działalności germanizacyjnej rządu i innych czynników (m. in. ustawy: kagańcowa,
wywłaszczeniowa, szkolnictwo), rozciągnięcie w r. 1907 na Górny
Śląsk uchwały sejmu pruskiego przewidującej udzielenie specjal
nych dodatków nauczycielstwu. Silny udział w akcji germanizacyjnej kapitalistów i administracji przemysłowej.
Opór polskiej ludności, walka o ziemię (Chrószcz). Tendencje do
rozszerzenia poznańskiego strajku szkolnego na Górny Śląsk, znaj
dujące tu przychylny oddźwięk, sparaliżowane przez polskie klasy
posiadające i ich partie (Centrum, PPS) oraz przez błędne stano
wisko części lewicy SPD. Represje wobec robotników za żądanie
polskiego języka. Zgoda PPS i SPD w r. 1906 na gruncie reformizmu
i oportunizmu. W atmosferze nasilenia walki z polskością, po klęsce
rewolucji rosyjskiej, przy wzroście prześladowania ruchu robotni
czego, wobec rozbicia w ruchu robotniczym zaboru pruskiego (na
cjonalizm w PPS i części SPD) i błędnego stanowiska lewicy SPD
w sprawie narodowej, polskie klasy posiadające szermując hasłami
nacjonalistycznymi odnoszą zwycięstwo wyborcze w r. 1907. Znacz
ny spadek ilości głosów socjalistycznych. Słabość organizacyjna
PPS i SPD na Górnym Śląsku.
7.
Rozbicie w ruchu robotniczym, wzrost oportunizmu i nacjona
lizmu wśród polskich i niemieckich organizacji politycznych i zawo
dowych. Zdradziecka postawa organizacji politycznych burżuazji
(wraz z prawicowymi socjalistami), wobec zaostrzającej się walki
narodowej przeciwko wzmagającemu się naciskowi germanizacyj-

nemu. Pozorne zelżenie antypolskiej polityki rządu niemieckiego po
ustąpieniu Buelowa, pod kanclerstwem Bethmana Hollwega (1909 r.),
ułatwia polskim klasom posiadającym porozumiewanie się z nie
mieckimi klasami posiadającymi, zaciemnia stan rzeczywisty dalszej
walki z polskością. Nasilenie ucisku narodowego przed wybuchem
I wojny imperialistycznej, rozciąganie antypolskich ustaw na Śląsk.
Uchwalenie przez sejm pruski w 1912 r. ustawy o ochronie niemiec
kiej własności ziemskiej wyrazem dążenia do umocnienia także na
Śląsku pozycji junkierstwa oraz popierania dzieła kolonizacji.
W miarę narastania antagonizmów między państwami imperiali
stycznymi (Rosja — Niemcy, Austro-Węgry) zwracanie coraz więk
szej uwagi na strategiczne znaczenie Śląska, co staje się jednym
z ważnych czynników nasilenia walki z polskością na Śląsku.
Połączenie się chrześcijańskich i nacjonalistycznych związków
zawodowych, powstanie w r. 1909 Zjednoczenia Zawodowego Pol
skiego. Rychły odpływ ludności z tzw. obozu narodowego wobec
zdemaskowania jego demagogii społecznej i antyludowej polityki
(udział posłów górno-śląskich w Kole Polskim, w jego antyludowej
polityce i taktyce parlamentarnej — polityka celna, kredyty wojen
ne), rosnące niezadowolenie z niedostatecznej obrony coraz bardziej
zagrożonych praw narodowych.
Burżuazja wielkopolska narzuca Śląskowi Korfantego jako posła
do sejmu pruskiego (1903, 1908, 1913). Utworzenie w r. 1913 tzw.
Rady Narodowej wyrazem dążenia do dalszego utrzymania poli
tycznego związku i kierownictwa poznańskich klas posiadających
na Śląsku.
Działalność Korfantego w parlamencie Rzeszy i w sejmie pru
skim: coraz wyraźniejsze odchodzenie od haseł radykalnych, wy
suwanie postulatu interesu całego polskiego Śląska, interesu ponadklasowego. Wywołane tym rozczarowanie polskich mas ludowych
na Śląsku, upadek prasy Korfantego. Wzrost wpływów socjalistycz
nych. W tych warunkach podporządkowanie się Korfantego Napieralskiemu w r. 1910 na platformie wspólnej walki z ruchem robot
niczym, kosztem przyjęcia programu lojalizmu, stępienia żądań na
rodowych, co było jawną zdradą interesów narodowych.
W ybory w r. 1912, znaczny wzrost ilości głosów socjalistycznych
jako wyraz radykalizacji polskich mas ludowych na Śląsku, ich
stopniowego wyzwalania się spod kierownictwa burżuazyjnych, na
cjonalistycznych kierowników. Wzrost nacjonalizmu czynników kie-

rowniczych doprowadza mimo formalnego porozumienia do coraz to
nowych sporów i zatargów, a następnie do rozbicia w zawodowym
i politycznym ruchu robotniczym. Powstanie w r. 1913 Centralnego
Związku Zawodowego Polskiego (Adamek) — jednak część człon
ków pozostaje wierna swemu klasowemu związkowi. Oficjalne zer
wanie PPS i SPD na kongresie w Jenie. Powstanie rozłamowego
organu PPS „Dziennik Robotniczy". Opozycja niektórych działaczy
PPS na Śląsku (Caspari) i dołów organizacyjnych przeciwko nacjo
nalizmowi kierownictwa. Rozłam w PPS na Śląsku — część robotni
ków polskich wstępuje do SPD. Ostra walka PPS z SPD, wzajemne
szkalowanie, denuncjacje, spory o kandydatów na posłów, prasę itp.
wyrazem nacjonalistycznego szowinizmu wśród polskich i niemiec
kich „socjalistów".
Dalszy, wybitny wzrost ruchu strajkowego, mimo chwiejnej, czę
sto zdradzieckiej roli organizacji robotniczych. Wielki strajk 1913 r.
opanowany i prowadzony przez ZZP w kierunku niedopuszczenia do
zaostrzenia sytuacji, przegrany z winy tego kierownictwa; był jed
nak świadectwem rewolucyjnych nastrojów i możliwości śląskiego
proletariatu.
Ogólnie: przy niewątpliwym dojrzewaniu i stopniowej radykalizacji ruchu robotniczego na Śląsku (wzrost świadomości klasowej,
stopniowe upolitycznianie walki strajkowej) ruch ten opanowany
był głównie przez nacjonalistyczno-klerykalne organizacje zawodo
we i polityczne, co hamowało walkę polskiej ludności o wyzwolenie
społeczne i narodowe, utrudniało zespolenie wysiłków do walki
„klas ciemiężonych" obu narodów z „klasą ciemiężycieli".
Wzrost rewolucyjności śląskiego ruchu robotniczego wbrew tym
wszystkim hamulcom i przeszkodom dziełem mas robotniczych.
8.
Polskie organizacje gospodarcze i kulturalne, ograniczona, nie
kiedy szkodlwa ich rola z powodu antyludowego, przeważnie burżuazyjnego ich kierownictwa. Polskie organizacje kulturalne, oświa
towe, gospodarcze, sportowe, opanowane przez burżuazję i drobno
mieszczaństwo pod hasłami solidaryzmu narodowego względnie w y
znaniowego. Wiele z nich powstaje z inicjatywy przybyszów z in
nych ziem polskich (w szczególności z Poznańskiego) lub za ich
przykładem. Wiele z nich stanowi po prostu oddziały central mają
cych siedzibę w Poznańskiem (np. banki ludowe, koła TCL itp.). Ich
znaczenie dla rozwoju kultury narodowej, częściowo ujemne następ
stwa dla walki o wyzwolenie narodowe i społeczne.

R o z d z i a ł VII. S t o s u n k i k u l t u r a l n e .
Odbicie się etapu imperialistycznego w nauce, literaturze i sztu
ce na Śląsku. Wzrost nacjonalizmu. Literatura tego okresu. Szkolni
ctwo wszelkich typów i stopni.
Silny rozwój polskiego życia kulturalnego, organizacje kultural
ne (chóry, orkiestry, czytelnie, teatry amatorskie) i sportowe. Zna
czenie dla podniesienia ogólnego poziomu oświaty polskiej, dla wal
ki narodowej. Dalszy rozwój piśmiennictwa ludowego: Kupiec, Jaroń, Świder i inni — jego charakter, znaczenie polityczne i kultu
ralne.
R o z d z i a ł VIII. W c z a s i e p i e r w s z e j w o j n y ś w i a t ow e j (do r. 1917).
1. Wybuch i przebieg wojny. Ogólna charakterystyka przebiegu
wojny do jej zakończenia (1918 r.). Stanowisko państw zaborczych
wobec sprawy polskiej. Tzw. polskie „orientacje".
2. Zmiany w stosunkach ludnościowych. Wpływ wojny na sto
sunki demograficzne, pobór do wojska, napływ jeńców wojennych
i ludności z innych terenów (zwłaszcza z Królestwa Polskiego). Stra
ty wojenne.
3. Produkcja rolnicza. Stosunki na wsi. Wpływ wojny na pro
dukcję rolniczą, na stosunki społeczne na wsi. Zatrudnianie jeńców
wojennych. Nacisk na podniesienie produkcyjności. Zaostrzenie
stosunku do robotników rolnych.
4. Wzrost produkcji przemysłowej i wojenne zyski kapitalistów
rozszerzających teren swej eksploatacji. Silny wzrost produkcji gór
niczo-hutniczej (zwłaszcza stali), jej rabunkowy charakter, tempo
wzrostu na Śląsku silniejsze niż na zachodzie Niemiec (np. w pro
dukcji węgla). Przyśpieszenie procesu koncentracji produkcji. Gos
podarcza eksploatacja okupowanych terenów wschodnich, utworze
nie do tego celu szeregu organizacji monopolistycznych. Plany roz
szerzania możliwości eksploatacji na okres powojenny (memoriały
śląskich kapitalistów w sprawie warunków traktatu pokojowego
z Rosją i Polską). Ogromny wzrost zysków śląskiego kapitału, wzrost
dywidend. Zacieśnianie się związku przemysłu z kapitałem banko
wym.
5. Rabunkowy wyzysk siły roboczej. Wpływ wojny na położenie
robotników; wzrost rabunkowego wyzysku pracy. Napływ robotni
ków obcych, ich szczególnie niskie zarobki, złe traktowanie. Łącz
ność robotników przymusowych z innych ziem z miejscowymi. W al

ka o udział tych robotników w niemieckim ruchu zawodowym na
Śląsku. Pogarszanie się warunków materialnego życia ludności
(wraz z ogólnym pogarszaniem sytuacji żywnościowej Rzeszy). Prze
rzucanie na masy ludowe ciężaru wojny, podatki, pożyczki wojenne.
6. Wzmożenie nacisku na klasę robotniczą. Wzrost akcji strajko
wej i radykalizacja ruchu robotniczego. Zaostrzenie walki z ruchem
robotniczym, ograniczenie prawa zrzeszeń i zgromadzeń, wzmożona
kontrola prasy. Nacisk ideologiczny — nastroje wiernopoddańcze,
hasła solidarności narodowej. Zdrada SD. Osłabienie ruchu robotni
czego na początku wojny (spadek strajków). Z czasem wzrost nie
zadowolenia i nastrojów rewolucyjnych. Od r. 1916 wyraźny wzrost
fali strajkowej. Ferment w związkach zawodowych. Powstawanie le
wicy w SD — USPD i zwolennicy Spartakusa. Wielkie nasilenie
strajków w r. 1917. Wpływ Wielkiej Rewolucji Październikowej
(pierwszej jej fazy) na zradykalizowanie śląskiego ruchu .robot
niczego.
Postawa klas posiadających wobec wojny. Demagogia solidaryz
mu narodowego i wierności dla rządu wobec walki z wrogiem ze
wnętrznym.
7. Polskie życie kulturalne w warunkach wojennych. Postawa
polskich klas posiadających wobec wojny. Trudności polskiego ru
chu oświatowego i politycznego wobec wojny i wzrostu nacjonali
zmu niemieckiego. Osłabnięcie polskich organizacji kulturalnych.
Szerzenie orientacji „zachodniej" przez część polskiej prasy na
Górnym Śląsku. Filoniemiecka postawa Napieralskiego. Polska pra
sa i poszczególne ugrupowania polityczne wobec wybuchu rewo
lucji w Rosji.
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(Opracował H. Zieliński przy współudziale Fr. Ryszki)
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Ogólna charakterystyka
l i t e r a t u r a i źródła.

okresu

oraz

Specyficzne cechy śląskiego procesu historycznego doby naj
nowszej (szczególna ostrość problematyki społecznej na tym tere
nie, zainteresowanie Śląskiem ze strony kapitału obcego, znaczne
nasilenie wpływów klerykalnych itp.) jako czynniki wyostrzające
ponad zwykłą miarę ogólne właściwości historiografii burżuazyjnej.
W związku z tym w pracach burżuazyjnych historyków Śląska szcze
gólne napięcie nacjonalizmu, unikanie problematyki ekonomicznopolitycznej z jednoczesnym akcentowaniem stosunków prawnych
(np. stosunkowo obfita literatura dotycząca strony prawnej konwen
cji genewskiej), natrętna gloryfikacja jednostek, zwłaszcza Grażyń
skiego względnie Korfantego, metafizyczna fatalizacja dziejów Ślą
ska. Na tym gruncie szczególna skłonność do wytwarzania antynaukowych legend, jak np. legendy przyjaźni imperialistów francuskich
dla Polski, legenda Korfantego, zagadnienie tzw. ekspansji niemiec
kiej siłami polskimi w województwie śląskim itp. Rola prasy i pu
blicystyki w wytwarzaniu i szerzeniu tych legend. Zniesławianie
i szkalowanie ludu śląskiego, zwłaszcza w elukubracjach hitlerow
skich, szerzenie teorii rasistowskich i geopolityki, świadome lub nie
świadome uleganie tym tendencjom ze strony niektórych burżuazyj
nych historyków polskich (np. Szramek).
Tezy o samoistnej „narodowości górno-śląskiej", centrowa teoria
o „katolickości" jako „narodowości" ludu śląskiego. Kwestia „was-

serpolnisch" jako języka „górno-śląskiego". Burżuazyjne „socjologizowanie'' postawy i walki ludu śląskiego (Vogel, Chałasiński, Szramek). Przejawy kosmopolityzmu w polskiej i niemieckiej historio
grafii burżuazyjnej.
Znaczna wartość materiałowa prac niektórych historyków
i działaczy burżuazyjnych wynikająca często w niemałej mierze
z potrzeb nacjonalistycznej polemiki polsko-niemieckiej i wewnętrz
nych rozgrywek w łonie burżuazji (np. Vogel, Laubert, Grzegorzek,
Romer, Smogorzewski, Freymark).
Ograniczoność zasięgu terytorialnego prac burżuazyjnej histo
riografii polskiej, niemal wyłącznie do kwestii Śląska Górnego. Stąd
konieczność oparcia się na pracach niemieckich, jeśli chodzi o Śląsk
Dolny, ich przeważnie ekonomiczny charakter, niejednokrotnie wy
raziście ujawniający upośledzenie Śląska Dolnego w Rzeszy nie
mieckiej (prace Freymarka, Keila, wydawnictwa Izby Przem.-Han
dlowej we Wrocławiu).
Problematyka agrarna Śląska Dolnego w burżuazyjnej niemiec
kiej literaturze ekonomicznej. Ogólna charakterystyka obfitej lite
ratury lokalnej, dotyczącej poszczególnych miast i regionów Śląska.
Zajęcie stanowiska wobec wybitniejszych prac i autorów burżuazyj
nych okresu międzywojennego względnie grup prac tematycznie
powiązanych.
Prace dotyczące powstań i plebiscytu (Smogorzewski, Grzego
rzek, Lutman, Vogel, Kaisig), zamazywanie społecznej treści po
wstań i — na przeciwnym biegunie — zdradzieckiego sojuszu pol
skich klas posiadających z kołami imperializmu światowego, włącz
nie z niemieckim. Prace dotyczące konwencji genewskiej (Warderholt, Korowicz, Szczepański i in.).
Literatura ekonomiczno-polityczna polska i niemiecka (Wende,
Euling, Storm, Deutscb, Knochenhauer, Freymark, Keil, Borcke, Ro
mer, Miłobędzki i in.), minimalne zainteresowanie tymi sprawami
w polskiej literaturze burżuazyjnej. Krytyka prób reakcyjnej syn
tezy najnowszych dziejów Górnego Śląska (np. w pracy Benisza).
Wielki dorobek erudycyjny prac E. Szramka, jego czołowe stano
wisko wśród polskich historyków Śląska doby najnowszej. Ele
menty patriotyzmu w jego pracach, jednakże równocześnie uleganie
przezeń tendencjom wstecznym (antysemityzm, geopolityka, teorie
historiozoficzne).
Znaczny wzrost zainteresowań problematyką Śląska w Polsce Lu
dowej wynikający z dążenia do wyrównania wielkich zaległości na

tym polu oraz z potrzeb politycznych kraju. Wczesne publikacje In
stytutu Śląskiego, zwłaszcza prace K. Popiołka i K. Piwarskiego — ich
przynależność do krągu historiografii burżuazyjnej. Dorobek nauko
wy Instytutu Zachodniego i jego obciążenia, publikacje w „Przeglą
dzie Zachodnim". Działalność grupy S. Wysłoucha w zakresie naj
nowszych dziejów Śląska. Początkowo akcent na kwestie prawnolormalne, później coraz wyraźniejsze dążenie do przezwyciężenia
idealistycznych założeń metodologicznych. „Sobótka", jej orienta
cja na problematykę feudalizmu, stopniowy wzrost zainteresowań
czasami nowymi.
Przełom metodologiczny na odcinku historiografii śląskiej zapo
czątkowany na wrocławskiej konferencji 1950 r. poświęconej sto
sunkom polsko-niemieckim, dokonany w generalnych liniach na
Konferencji Śląskiej 1953 r. we Wrocławiu.
Zwięzła charakterystyka ogólna bazy źródłowej (drukowanej
i niedrukowanej) dla dziejów najnowszych Śląska (akta b. rejencji
opolskiej, akta wrocławskiej Rady Ludowej, protokoły posiedzeń
Rady Ministrów, akta poszczególnych czołowych przedsiębiorstw
górno-śląskich i in.). Znaczenie i wartość materiałów prasowych —
w szczególności słabo dotąd wykorzystywanej komunistycznej pra
sy polskiej i niemieckiej („Schlesische Arbeiter-Zeitung", „Walka
Robotnicza", „Czerwony Sztandar", jednodniówki, ulotki itp.). Prasa
burżuazyjna, czasopisma specjalne poświęcone problematyce naro
dowościowej („Sprawy Narodowościowe", „Kulturwehr", „Strażni
ca Zachodnia", „Nation und Staat").
Krótka krytyczna ocena dotychczasowych wydawnictw źródło
wych (Dąbrowski, Ludyga-Laskowski i powojenne wydawnictwa
źródłowe). Dla późniejszego okresu międzywojennego krótka ocena
wartości takich zbiorów, jak dokumenty Kulturwehr, memoriały
Związku Polaków, memoriały śląskich organizacji gospodarczych
w Polsce, Sprawozdania Komisji Ankietowej, Życiorysy górników,
memoriały organizacji kapitalistycznych, KPP w obronie niepodle
głości Polski i in. Problematyka śląska w wydawnictwach źródło
wych ogólnopolskich.
Obfitość literatury pamiętnikarskiej o doniosłej wartości zwła
szcza dla okresu plebiscytu i powstań. Obok literatury polskiej i nie
mieckiej (wspomnienia Korfantego, Srokowskiego, Hoefera, Hesterberga i in.) pierwszorzędne znaczenie pamiętników itp. rzeczników
światowego imperializmu, jak Tommasini, Mermeix, Dillon.

Śląsk w latach powojennego wzniesienia rewolucyjnego przed po
działem (1918— 1922).
R o z d z i a ł I. K r ó t k a c h a r a k t e r y s t y k a s y t u a c j i
m i ę d z y n a r o d o w e j ze s z c z e g ó l n y m u w z g l ę d n i e 
ni em Pol ski i Niemiec.
Rozszerzanie się wrzenia rewolucyjnego w Europie środkowej,
zwłaszcza w Polsce i w Niemczech, wyrazem wzmagającego się opo
ru mas przeciwko głodowi i wojnie imperialistycznej. Klęska Nie
miec zniosła ostatnie tamy zagradzające drogę pochodowi rewolu
cji w Europie środkowej. Przykład zwycięskiej Rewolucji Październi
kowej czynnikiem mobilizującym klasę robotniczą Niemiec i Polski
do walki o władzę: powstawanie Rad Robotniczych, Żołnierskich
i Chłopskich (rychłe przechwycenie większości z nich przez socjaloportunistów), tworzenie się rewolucyjnych (komunistycznych) par
tii robotniczych, strajki i wystąpienia solidarnościowe w stosunku
do Rosji Radzieckiej, przekształcenie się wystąpień robotniczych
w walkę zbrojną przeciwko panowaniu kapitału. Lenin o znaczeniu
walki polskiej a zwłaszcza niemieckiej klasy robotniczej dla zwy
cięstwa rewolucji — zasadniczej przesłanki pełnego narodowego
] społecznego wyzwolenia narodu polskiego.
Polityczna i ideologiczna dywersja SPD i PPS w rewolucyjnej
walce proletariatu Niemiec i Polski.
Podstawowe dążenia imperializmu światowego w nowej sytu
acji, dokonanie nowego podziału świata oraz stłumienie wzniesienia
rewolucyjnego, a przede wszystkim głównego jego ogniska — Rosji
Radzieckiej. Kurs na ,,solidniejszy'' mimo klęski miecz niemiecki
(w szczególności stanowisko Anglosasów, praktycznie decydujących
c nowym porządku w Europie) — burżuazyjna Polska jedynie przed
polem sił głównych imperializmu oraz obiektem z góry przygotowy
wanej eksploatacji („pomoc'' wojskowa i żywnościowa, działalność
Hoovera w Polsce, stosunek mocarstw do Polski i Niemiec na kon
ferencji paryskiej itp.). Sprzeczności między nimi w kwestii stosun
ku do Niemiec i Polski. Stanowisko W atykanu w sprawie Polski.
Stanowisko burżuazji polskiej i niemieckiej wobec planów im
perializmu światowego a dzielące je sprzeczności: gorączkowe za
biegi o maksymalne przeforsowanie własnych, nacjonalistycznych
interesów u czołowych mocarstw imperialistycznych bez odrzucenia
wzajemnej współpracy burżuazji obu narodów w walce z siłami re
wolucji. Stosunek głównych odłamów burżuazji polskiej, dmow-

szczyzny i piłsudczyzny, do zagadnienia agresji antyradzieckiej
oraz kwestii polskich granic zachodnich.
R o z d z i a ł II. G o s p o d a r c z e s k u t' k i w o j n y w r o l n i c 
twie i p r z e m y ś l e ś l ąs ki m; wz r o s t i n g e r e n c j i
k a p i t a ł u finansowego.
1. Wyniszczenie rolnictwa, zwłaszcza drobnego chłopstwa, w wy
niku wojny. Zagadnienie siły roboczej w gospodarstwach drobnych
(straty ludnościowe) i latyfundiach junkierskich (ograniczenie do
pływu robotników rolnych z Królestwa i Galicji). Wyniszczenie in
wentarza żywego i wyposażenia technicznego w rolnictwie śląskim.
Utrzymywanie się w zasadzie dawnych stosunków własnościo
wych. Ograniczoność Reichssiedlungsgesetz z 11 sierpnia 1919 r.
2. Zastój w dziedzinie inwestycji i rekonstrukcji wyniszczonych
wojenną eksploatacją urządzeń przemysłowych, wywołany m. in.
niepewnością co do przyszłości Śląska (Górnego). Ogólny spadek
produkcji w związku z koniecznością przestawienia się na produk
cję pokojową, silnym ruchem strajkowym, katastrofalną sytuacją na
odcinku transportu itp.
Głód kapitałowy na Śląsku po wojnie. Spekulacyjna działalność
Flicka, Stinnesa i in. na Śląsku Górnym i Dolnym (we Wrocławiu).
Pierwsze porozumienia niemieckich i polskich kapitalistów z gru
pami monopolistycznymi francuskimi, angielskimi, austriackimi (za
kłady Hohenlohego, Skarbofermu, Zjednoczone Huty Królewska
i Laura itd.).
R o z d z i a ł III. P o ł o ż e n i e k l a s y r o b o t n i c z e j
t a c h 1918—1922.

w la

1. Zmiany w położeniu klasy robotniczej pod naciskiem wzmaga
jącej się silnie pod koniec wojny walki strajkowej, klęski Niemiec
i narastającej fali wzniesienia rewolucyjnego. Skrócenie czasu pra
cy (w zasadzie ośmiogodzinny dzień pracy), ograniczenie zatrudnie
nia kobiet i dzieci, wprowadzenie umów taryfowych, powołanie do
życia tzw. wydziałów robotniczych (analiza rozporządzenia rządowe
go z 23 XII 1918 r.) i później rad zakładowych (analiza ustawodaw
stwa ich dotyczącego). Stopniowe podwyżki płac (analiza tzw. po
rozumienia katowickiego z listopada 1918 r. w tej dziedzinie), nie
‘ nadążające jednak za wzrostem kosztów utrzymania (przykładowe
ilustracje w tej mierze). W związku ze skróceniem czasu pracy nie
znaczna poprawa na odcinku nieszczęśliwych wypadków i zdrowia.

Pierwsze po wojnie próby racjonalizacji kapitalistycznej w po
szczególnych zakładach (zastosowanie tu i ówdzie systemu Taylora
itp.). — Fluktuacje w dziedzinie zatrudnienia i bezrobocia. Ich zwią
zek z postępującą demobilizacją wojsk i przestawianiem produkcji
na tory gospodarki pokojowej.
2. Zmiany w położeniu robotników rolnych (zniesienie tzw. Gesindeordnung) nader powolne, zwłaszcza w dziedzinie mieszkanio
wej i traktowania przez administrację dóbr junkierskich. Zagadnie
nie czasu pracy robotników rolnych. Robotnicy sezonowi w rol
nictwie w latach wzniesienia rewolucyjnego.
Analiza porównawcza położenia robotników w głównych regio
nach przemysłowych Śląska (Śląsk Górny, Dolny, Cieszyński).
R o z d z i a ł IV. S z c z y t o w y o k r e s w z n i e s i e n i a r e 
w o l u c y j n e g o ( do s i e r p n i a 1919 r.). W a 1 k a k 1 a s y r o 
b o t n i c z e j o s p o ł e c z n e i n a r o d o w e Wyzwolenie;
kontrrewolucyjna
i antynarodowa
polityka
b u r ż u a z j i p o l s k i e j i obcej.
1. Układ i organizowanie się sił klasowych na Śląsku u progu
wzniesienia rewolucyjnego. Przenikanie i szybki wzrost Związku
Spartakusa przy jednoczesnym szybkim demaskowaniu się jako
jawnych narzędzi kontrrewolucji agenturowych partii USPD, SPD
i PPS oraz oportunistycznych Związków Zawodowych. Kształtowa
nie się głównych ośrodków akcji kontrrewolucyjnych na Śląsku
i ich współdziałanie z odpowiednimi ośrodkami dyspozycyjnymi
w Polsce i w Niemczech. Rola wrocławskiej Rady Ludowej w tej
dziedzinie, działalność Górno-śląskiego Związku Górniczo-hutnicze
go i jego ekspozytur w rodzaju Wolnego Zjednoczenia dla Ochrony
Górnego Śląska itp. Reakcyjny aparat administracyjny i wojsko
w służbie tych sił (dowództwo VI korpusu we Wrocławiu, Grenzschutz i in). Utworzenie tzw. Podkomisariatu Górno-śląskiego Na
czelnej Rady Ludowej w Poznaniu, jego klasowe oblicze.
2. Wzrost ruchu strajkowego na Śląsku po kapitulacji Niemiec.
Szybki wzrost ruchu strajkowego, jego zasiąg i rozmach, najważ
niejsze strajki (listopad, grudzień 1918 r., styczeń, marzec 1919 r.).
Współzależność tego rozwoju z przypływami i odpływami fali straj
kowej w Polsce i Niemczech. Hasła walki strajkowej na Śląsku jako
odbicie ogólnych dążeń i celów klasy robotniczej Polski i Niemiec,
w szczególności obalenia władzy kapitału oraz specyficznych wa

runków położenia i celów proletariatu śląskiego (zniesienie ucisku
narodowego, zniesienie Grenzschutzu itp.).
Silne dążenia oddolne mas robotniczych Górnego Śląska do po
łączenia swej rewolucyjnej walki z proletariatem Zagłębia Dą
browskiego. Jednocześnie bliska współpraca z robotnikami niemiec
kimi; stanowisko Związku Spartakusa wobec dążeń narodowowy
zwoleńczych ludu polskiego na Śląsku.
Różnorodność form robotniczej walki klasowej z panowaniem ka
pitału (wystąpienia zbrojne, usuwanie kierowników przedsiębiorstw,
napady na więzienia i sądy itp.). Ruchy strajkowe we Wrocławiu
i Zagłębiu Wałbrzyskim na ogół słabsze niż na Śląsku Górnym. Ru
chy strajkowe w ważniejszych miastach śląskich. Formy dywersji ze
strony burżuazji i jej agentur: rozbijanie strajków, „pośrednictwo"
Związków Zawodowych itp.
Niepokoje na wsi śląskiej: strajki robotników rolnych, napady
na dwory junkierskie, wyrąb lasów i in.
Zagadnienie Rad Robotniczych, Żołnierskich i Ludowych na
Śląsku — ich przechwycenie przez socjalistów większościowych
i przekształcenie w narzędzie walki z ruchem robotniczym (działal
ność Naczelnej Rady Ludowej we Wrocławiu i Centralnej Rady Ro
botniczej i Żołnierskiej w Katowicach). Zupełne podporządkowanie
junkierstwu i administracji rządowej Rad Chłopskich. Walka mas
przeciwko tym usiłowaniom. Stopniowe zamieranie Rad, ich likwi
dacja na polecenie Ententy.
3. Walka burżuazji polskiej i niemieckiej z siłami rewolucji
w oparciu o imperializm światowy. Terror zbrojny jako jedna
z głównych metod walki burżuazji niemieckiej z wzniesieniem re
wolucyjnym na Śląsku, szczególne nasilenie tych metod w stosun
ku do narodowowyzwoleńczego ruchu mas na Śląsku Górnym.
Próby zalegalizowania tego terroru (stany oblężenia w różnych czę
ściach Śląska Dolnego i Górnego, wprowadzanie sądów doraźnych
itp.). Współpraca burżuazji polskiej z ośrodkami kontrrewolucji na
Śląsku. Usługi agentury socjaldemokratycznej na tym odcinku (dzia
łalność Hórsinga). Formy dywersji politycznej; wybory do Zgro
madzenia Narodowego w Weimarze, ruch autonomiczny dra Lalacza itp.
4. Górny Śląsk jako obiekt przetargów imperialistycznych na
arenie międzynarodowej. Sprawa G. Śląska na konferencji parys
kiej 1919 r. Znaczenie, jakie do sprawy śląskiej przywiązywał mię
dzynarodowy imperializm (groźba konfliktu francusko-angielskiego

na tym tle podczas konferencji pokojowej) i przyczyny tego stano
wiska; ścisły związek przynależności państwowej Górnego Śląska
z ogólnymi planami kontrrewolucyjnymi światowego imperializmu
w świetle panujących w nim rozbieżności (nawiązanie do rozdz. 1),
kwestia odszkodowań, kwestia pierwszeństwa w procesie bezpo
średniej eksploatacji bogactw śląskich.
Wrogie Polsce stanowisko głównych mocarstw imperialistycz
nych. Zdradziecki serwilizm burżuazji polskiej wobec ich żądań (po
stawa Paderewskiego, zgoda na plebiscyt itp.).
5. Plany umiędzynarodowienia Śląska. Plany umiędzynarodowie
nia względnie ,usamodzielnienia" Śląska jako wyraz dążenia mię
dzynarodowych monopoli amerykańskich do zapewnienia sobie ma
ksymalnej i zalegalizowanej swobody w półkolonialnej eksploata
cji Śląska. Działalność amerykańskiego płk. Goodyeare’a jako wyraz
dążeń monopolistów amerykańskich do ekonomicznego podporząd
kowania sobie środkowej Europy. Częściowo przychylne stanowi
sko kapitalistów górno-śląskich do tych projektów wywołane obawą
przed ewentualnym zwycięstwem rewolucji w Niemczech oraz chę
cią uchylenia się od odszkodowań wojennych. Podobnymi motywa
mi dyktowane stanowisko obozu klerykalno-katolickiego (Centrum).
6. Narastanie dążeń narodowowyzwoleńczych ludu śląskiego
i pierwsze powstanie. Splatanie się ucisku narodowego i społeczne
go w znacznej części Śląska czynnikiem potęgującym rewolucyjną
dynamikę śląskiego skupiska robotniczego, największego w Europie
środkowej. Jednocześnie jednak stwarzało to dogodne podłoże dla
siania antagonizmów narodowych przez burżuazję obu narodów.
Narastanie dążeń narodowowyzwoleńczych na Górnym Śląsku
przed pierwszym powstaniem (rezolucje strajkowe, trzykrotne przed
sierpniem 1919 r. próby rozpoczęcia powstania itp.). W ybuch I pow
stania wbrew oporowi burżuazji polskiej. Przebieg powstania — bo
haterstwo żle uzbrojonego żołnierza powstańczego. Niedostateczne
zrozumienie charakteru powstania i niewykorzystanie jego jako siły
napędowej rewolucji proletariackiej przez Związek Spartakusa. Mi
mo to: stosunek proletariackiej solidarności i pomocy ze strony re
wolucjonistów niemieckich do walki robotników polskich. Gorą
ce poparcie robotników „czerwonego Zagłębia" Dąbrowskiego.
Zdradziecka rola burżuazji polskiej wobec pierwszego powstania,
antyrewolucyjne i antynarodowe motywy jej postępowania. Stano
wisko Piłsudskiego, Hallera, Korfantego i innych czołowych przed

stawicieli burżuazji polskiej wobec pierwszego powstania. Odwle
czenie ruchu, jego rozbicie od wewnątrz przejawem obiektywnej
pomocy dla antypolskich sił reakcji niemieckiej i jej zbrojnego ra
mienia — Grenzschutzu.
Barbarzyńskie stłumienie powstania przez burżuazję niemiecką.
Fala represji. Wrogie stanowisko mocarstw imperialistycznych wo
bec pierwszego powstania.
R o z d z i a ł V. K o n s o l i d o w a n i e s i ę i w a l k a s i ł
k o n t r r e w o l u c j i z k l a s ą r o b o t n i c z ą na Ś l ą s k u
w okresie między pierwszym a trzecim powsta
n i e m ( w r z e s i e ń 1919 — k w i e c i e ń 1921).
1. Wzmożona ofensywa kapitału na klasę robotniczą i jej opór.
Zapowiedzi coraz silniej zarysowującej się groźby bezrobocia (wy
padki masowych redukcji, lokautów). Zastąpienie tzw. wydziałów
robotniczych radami zakładowymi (Betriebsrate), ich nader różny
charakter; od organizacji rewolucyjnych do roli organów admi
nistracyjnych dyrekcji. Pewne osłabienie fali strajków pod koniec
1919 i na początku 1920 r. W ystąpienie klasy robotniczej Dolnego
Śląska w związku z puczem Kappa, strajk majowy na Śląsku Gór
nym.
2. Okupacja Górnego Śląska przez Komisję Międzysojuszniczą
i jej wojsko; stosunek burżuazji polskiej i niemieckiej do okupan
tów. Okupacja jako czynnik podtrzymania zachwianej władzy ka
pitału na Śląsku a jednocześnie jako element gwarantujący bezpo
średnio rozstrzygnięcie przynależności państwowej Górnego Śląska
po myśli interesów światowego imperializmu. Skład Komisji i roz
bieżności w niej panujące. Kompetencje i organizacja pracy Komi
sji (utrzymanie w zasadzie dotychczasowego niemieckiego aparatu
administracyjnego). Niemiecki i polski komisariat plebiscytowy na
Górnym Śląsku. Ścisła współpraca niemiecko-angielska. Stosunek
pełnej zależności i agenturalnych usług na rzecz kapitału francu
skiego ze strony burżuazji polskiej i Korfantego.
3. Antypolska działalność przedstawicieli Watykanu, kurii wro
cławskiej i przygniatającej większości kleru. Perfidne nadużywanie
religii i Kościoła do antypolskich i antyrobotniczych celów. Sta
nowisko i działalność kardynała Bertrama w tej dziedzinie. Przyby
cie Achillesa Rattiego i jego stosunek do polskich dążeń narodowo
wyzwoleńczych, jego pełna współpraca z Bertramem. Oburzenie

polskiej opinii publicznej. Przybycie Ogno Serry i jego niemniej
wroga postawa wobec Polaków.
4. Walka klasy robotniczej w obronie Rosji Radzieckiej a dru
gie powstanie; dalszy rozwój ruchu robotniczego na Śląsku.
Wzmaganie się ruchu strajkowego w obronie Rosji Radzieckiej
w połowie 1920 r. (strajki kolejarzy i inne). Niszczenie transportów
dla Piłsudskiego. Bezskuteczność akcji Komisji Międzysojuszniczej
przeciwko tym wystąpieniom (zarządzenie stanu oblężenia w nie
których częściach Śląska). Dywersyjne, nacjonalistyczne ostrze, na
dane drugiemu powstaniu przez Korfantego. W spółpraca polskiego
komisariatu plebiscytowego z niemieckim. Zdradziecka postawa
SPD, PPS i gór związkowych. Wzmocnienie się władzy burżuazji na
Górnym Śląsku w wyniku drugiego powstania (stworzenie tzw. po
licji plebiscytowej). Powstanie Komunistycznej Partii Górnego Ślą
ska, jej program i działalność.
5. Plebiscyt. Oszukańcza propaganda przedplebiscytowa burżu
azji polskiej i niemieckiej. Jej główne motywy i metody. Stosowa
nie terroru. Obietnice reformy rolnej, autonomii itp. Przebieg i wy
niki głosowania (udział tzw. emigrantów), ich analiza i ocena
w świetle warunków przeprowadzenia plebiscytu.
6. Sprawa Śląska Cieszyńskiego. Etniczna polskość większości
Śląska Cieszyńskiego. Sprzeczności dzielące burżuazję polską i cze
ską na polu ,,praw'' do eksploatacji Śląska Cieszyńskiego. Stosunek
mocarstw imperialistycznych (zwłaszcza Francji) do sporu polskoczeskiego. Czeska interwencja zbrojna w r. 1919 i tymczasowe po
rozumienie między Beneszem i Dmowskim w sprawie linii demarkacyjnej. Niedojście do skutku plebiscytu. Decyzja Rady Ambasa
dorów z 1920 r. zarzewiem nacjonalistycznych konfliktów polskoczeskich.
R o z d z i a ł VI. T r z e c i e p o w s t a n i e i p o d z i a ł G ó r n e 
g o Ś l ą s k a ( ma j 1921 — c z e r w i e c 1922).
1. Charakter i społeczna treść trzeciego powstania. Narodowo
wyzwoleńczy i antyimperialistyczny charakter trzeciego powstania
jako zbrojnego protestu przeciwko przetargom międzynarodowego
kapitału wokół sprawy Górnego Śląska (reakcje ludu śląskiego na
projekty podziału Górnego Śląska). Cele i zasięg strajku powszech
nego poprzedzającego powstanie. Oddziały powstańcze składały się
niemal wyłącznie z robotników. Udział niemieckich robotników re
wolucyjnych w powstaniu.

2. Stosunek burżuazji polskiej i światowego imperializmu do
powstania. Główne partie polityczne burżuazji polskiej na Śląsku —
ich stosunek do trzeciego powstania. Przechwycenie kierownictwa
powstania przez Korfantego, działającego w ścisłym porozumieniu
z burżuazyjnym rządem polskim. Dążenie naczelne Korfantego: na
dać ruchowi cechy tylko krótkotrwałej „demonstracji zbrojnej" na
ograniczonym terytorium. Próby izolowania powstania przez rząd
polski (zamknięcie granicy, likwidacja biur werbunku ochotników
w kraju itp.). Bezwzględne potępienie powstania przez imperialistów
angielskich, jawna wrogość W atykanu (enuncjacje Ogno Serry).
3. Militarny przebieg powstania; bohaterstwo robotników-powstańców. Siła pierwszego uderzenia (dotarcie do Odry). Uzbrojenie
powstańców zupełnie niedostateczne. Rozproszkowanie sił powstań
czych na skutek konieczności „cernowania" miast. W alka wojsk
włoskich i angielskich z powstańcami, jawne przysługi wywiadow
cze Anglików na rzecz Niemców. Usztywnianie się oporu nie
mieckiego, bitwa o górę św. Anny, o Kędzierzyn i inne ważniejsze
potyczki. Dywersja polityczna Korfantego wobec powstańców, jego
ugoda w sprawie ewakuacji opanowanych terenów i linii demarkacyjnej z Komisją Międzysojuszniczą. Upadek powstania.
4. Krwawa rozprawa Korfantego z rewolucyjnymi robotnikami
na terenach opanowanych przez powstanie w związku z postępującą
radykalizacją ruchu powstańczego. Postępująca radykalizacja w sze
regach powstańczych w miarę ujawniania się zdradzieckiego oblicza
burżuazji polskiej i wrogości międzynarodowego imperializmu (star
cie z wojskami okupacyjnymi, nieposłuszeństwo wobec rozkazów
„dyktatora" Korfantego, apele o pomoc do proletariatu polskiego
i międzynarodowego, pieśń powstańcza — wyraz rosnącego oburze
nia mas). Wzrost świadomości klasowej i narodowej robotników
górno-śląskich w wyniku III powstania. Brutalne prześladowania
przez Korfantego robotników. Jego bezpośrednia współpraca z ka
pitalistami niemieckimi.
5. Stosunek rewolucyjnych robotników niemieckich i KP Górne
go Śląska do powstania. Demaskowanie nacjonalizmu niemieckiego
i polskiego przez komunistów polskich i niemieckich. Przy tym
jednak niedocenianie przez KP Górnego Śląska narodowowyzwo
leńczego charakteru powstąnia i jego znaczenie dla wzmożenia re
wolucyjnej walki klasowej proletariatu śląskiego. Walka o wzmoc
nienie więzi solidarności klasowej między robotnikami polskimi

i niemieckimi w toku i po upadku powstania (m. in. rozwój rewolu
cyjnych, polsko-niemieckich Rad Zakładowych).
6. Opinia publiczna w Polsce wobec powstania. Szerokie echo
trzeciego powstania śląskiego w całej Polsce. Tworzenie się spo
łecznych komitetów pomocy powstańcom. Zbiórki pieniężne na
rzecz powstania, ochotnicy. Próby skierowania nastrojów społe
czeństwa polskiego w obronie Górnego Śląska na tory bezpłodnych
demonstracji przed ambasadami obcych mocarstw itp. kroki burżuazyjnego rządu polskiego.
7. Imperialistyczna decyzja o podziale Górnego Śląska i zwią
zane z nią ograniczenia polskiej suwerenności państwowej (konwen
cja genewska) na terenach przyznanych Polsce. Dalsze przetargi im
perialistyczne w sprawie podziału Górnego Śląska. Trzecie powsta
nie jako czynnik utrudniający zupełne zlekceważenie interesów n a 
rodu polskiego i ludu śląskiego. Decyzja Rady Ambasadorów. N a
rzucenie konwencji genewskiej, jej sens klasowy i polityczny (ogól
na charakterystyka). Objęcie części Górnego Śląska przez Polskę.
9.
Stabilizowanie się burżuazyjnej władzy niemieckiej na Śląsku
Dolnym. Dalsze opadanie fali strajkowej na tym terenie, przerwane
potężnym strajkiem powszechnym górników wałbrzyskich w maju
w r. 1921. Przywrócenie pełnej władzy dawnym organom admini
stracyjnym i rządowym. Główne partie polityczne burżuazji nie
mieckiej i ich wpływy. Wyniki wyborów i hasła walki wyborczej.
Śląsk w latach podziału (1922—1939).
R o z d z i a ł I. K r ó t k a c h a r a k t e r y s t y k a s y t u a c j i
m i ę d z y n a r o d o w e j ze s z c z e g ó l n y m u w z g l ę d n i e 
niem Pol ski i Niemiec.
Omówienie położenia politycznego i ekonomicznego Polski i Nie
miec na tle sytuacji międzynarodowej. W szczególności zagadnienie
stosunku głównych mocarstw imperialistycznych i monopoli do dol
ski (stosunku najdalej idącego podporządkowania politycznego
i ekonomicznego) i Niemiec (stosunku coraz ściślejszej współpracy
z równorzędnym partnerem, usilnie wspomaganym w dziedzinie od
budowy jego potencjału gospodarczego i znaczenia politycznego
i traktowanym jako główna baza antykomunizmu w Europie kon
tynentalnej). Plan Dawesa i Locarno. Narastanie faszyzmu w Polsce
w oparciu o ośrodki anglo-amerykańskie. Zwycięstwo hitlerowskie
go faszyzmu w Niemczech i jego wpływ na sytuację międzynarodo

wą (wzrost dążeń odwetowych imperializmu niemieckiego, Trzecia
Rzesza wzorem i bodźcem wzmagającym dążenia faszystowskie
w innych krajach itp.). Wpływ hitleryzmu na przyspieszanie faszyzacji Polski w zakresie jej polityki zewnętrznej i wewnętrznej. Gwał
towne zaostrzenie terroru antyludowego w Polsce i w Niemczech
idzie w parze z szybkim wzrostem pauperyzacji i wyzysku szero
kich mas w latach wielkiego kryzysu gospodarczego. Szczególna
ostrość przebiegu kryzysu w Polsce. Związek Radziecki jedynym
krajem rozwijającym się nieprzerwanie po linii wstępującej, zara
zem ośrodek krystalizacyjny wszystkich sił antyfaszyzmu europej
skiego. Wzrost oporu polskich mas pracujących przeciwko polityce
nędzy i wojny pod kierownictwem KPP. Umacnianie się jednolitego
frontu antyfaszystowskiego zarówno w Polsce, jak i w skali między
narodowej. Internacjonalistyczna solidarność w walce czołowej siły
polskiej i niemieckiej klasy robotniczej — KPP i KPN, zwłaszcza
w miarę narastania groźby agresywnej wojny hitlerowskiej. Wzrost
rewizjonizmu niemieckiego i bezpośrednie przygotowania politycz
ne i militarne do wojny. Polityka Monachium i jej skutki dla Pol
ski. Ślepota i zdrada burżuazji polskiej, uległej sojuszniczki swego
przyszłego hitlerowskiego grabarza.
A. Śląsk pod władzą burżuazji polskiej (1922—1939).

R o z d z i a ł II. O b s z a r , l u d n o ś ć , s t o s u n k i d e m o g r a 
f i c z n e i n a r o d o w o ś c i o w e w wo j . ś l ą s k i m ; u s t r ó j
p o l i t y c z n y wo j . ś l ą s k i e g o .
1. Obszar i administracja województwa śląskiego. Powierzchnia
województwa, jego część górno-śląska i cieszyńska, później przyłą
czenie Śląska Zaolziańskiego. Podział administracyjny. Zasadnicze
ograniczenie polskiej suwerenności państwowej w województwie
śląskim wynikające z konwencji genewskiej (zagadnienie suweren
ności prawnej, roli Komisji Mieszanej i Trybunału Rozjemczego itp.).
Ustawa o autonomii z r. 1920, główne elementy tej autonomii: Sejm
śląski, Śląska Rada Wojewódzka. Ich kompetencje i zakres działa
nia. Rola i znaczenie polityczne i gospodarcze województwa śląskie
go w Polsce międzywojennej.
2. Stosunki demograficzne, problemy migracyjne. Liczba i gę
stość zaludnienia — najwyższa w Polsce. Przyrost naturalny — jego
tendencja spadkowa. Napływ z innych dzielnic Polski. Umiastowienie województwa, przesunięcia w tej dziedzinie. Struktura zawo

dowa ludności i struktura socjalna (samodzielni i niesamodzielni
w mieście i na wsi, krytyka tych pojęć w statystyce burżuazyjnej),
zmiany w tej dziedzinie.
3. Stosunki narodowościowe. Ludność polska i niemiecka w wo
jewództwie. Znacznie słabszy przyrost naturalny ludności niemiec
kiej niż polskiej. Bezwzględne i względne cofanie się liczby ludności
niemieckiej, spotęgowane względami politycznymi (optanci, emi
granci niemieccy itp.). Struktura zawodowa, zwłaszcza socjalna,
a podział narodowościowy. Konwencja genewska a niemiecka
mniejszość narodowa w województwie.
R o z d z i a ł III. W o j e w ó d z t w o ś l ą s k i e w o s t a t n i m
stadium
wzniesienia
rewolucyjnego.
Okres
częściowej stabilizacji kapitalizmu i chwilo
wego o d p ł y w u fali r e w o l u c y j n e j . Po c z ą t k i rzą
d ó w s a n a c j i (1922— 1928).
1. Gospodarka rolna i stosunki agrarne, nacechowane przygnia
tającą dominacją obszarnictwa. Ogólna charakterystyka potencjału
rolnego województwa śląskiego. Nieznaczny udział rolnictwa w ży
ciu gospodarczym województwa śląskiego. Obszar użytków rol
nych i lasów. Nieprzychylne warunki klimatyczne, lekka gleba.
Uprawy — głównie żyto, owies, ziemniaki. Główna podstawa gospo
darki rolnej — hodowla bydła. Stosunkowo wysoki poziom przemy
słu rolnego na Górnym Śląsku powiązanego z wielką własnością.
Gospodarka leśna.
Stosunki własnościowe i rozwarstwienie wsi. Przygniatająca
przewaga wielkiej własności (w szczególności ks. Pszczyński i hr.
Donnersmarck, Komora Cieszyńska), praktycznie wbrew oszukań
czym obietnicom plebiscytowym nie tknięta reformą rolną. Minimal
ne wyniki parcelacji. Własność chłopska przeważnie własnością
karłowatą. (Zagadnienie rozwarstwienia wsi w województwie ślą
skim). Zagadnienie robotników przemysłowych, trudniących się
rolnictwem.
2. Przemysł i kapitał w przemyśle województwa, eksploatatorska
polityka monopoli zagranicznych i polskich. Przemysł górno-śląski
w chwili przejęcia go przez Polskę. Gałęzie produkcji reprezento
wane w województwie, najważniejsze przedsiębiorstwa. Stan tech
niczny przedsiębiorstw. Stosunki własnościowe w przemyśle woje
wództwa: przygniatająca przewaga stanu posiadania kapitału obce
go usankcjonowana prawnym parawanem konwencji genewskiej.

Postępująca koncentracja pozioma i pionowa: rozwój karteli
i koncernów (powstanie Polskiej Konwencji Węglowej, Polskiego
Syndykatu Hut Żelaznych i wielu innych). Górny Śląsk główną bazą
przemysłową zrzeszeń monopolistycznych w Polsce. Ich szczególnie
silny rozwój po faszystowskim przewrocie Piłsudskiego. Uprzywile
jowane stanowisko monopolistów francuskich i amerykańskich roz
ciągane przez nich także na monopolistów niemieckich. Ofensywa
kapitału amerykańskiego na Górnym Śląsku w r. 1926 (transakcja
Harriman-Giesche). W zrastająca rola zagranicznego kapitału banko
wego. Kapitał obcy w wielkich przedsiębiorstwach handlowych
(Wollheim, Robur i in.).
Rozwój produkcji i zbytu: najważniejsze rynki eksportowe. Trud
ności w tym zakresie, wywołane zamknięciem rynku niemieckiego
dla węgla oraz wojną celną polsko-niemiecką. Ożywienie w związku
z wielkim strajkiem górników angielskich w r. 1926. Odzwierciedle
nie się względnej stabilizacji kapitalizmu w rozwoju przemysłu ślą
skiego. Mimo to niepełne wykorzystanie aparatu produkcyjnego.
Środki i metody eksploatacji bogactw górno-śląskich przez ka
pitał rodzimy i obcy, jego rola polityczna. Wypompowywanie zys
ków za granicę — wytyczną polityki monopoli górno-śląskich. Oszu
stwa podatkowe i inne, fikcyjne zadłużenia, nadużycia celne i dewi
zowe itp. (najcharakterystyczniejsze przykłady tych metod). Sztucz
ne ograniczanie produkcji i eksportu na korzyść silniejszych partne
rów zagranicznych, świadome zaniedbywanie i osłabianie aparatu
produkcyjnego (polityka kwot kartelowych), dyskryminacyjna po
lityka w dziedzinie wynalazków itp. Pomoc i udział najbardziej re
akcyjnych kół burżuazji polskiej we współeksploatowaniu Górnego
Śląska, jej zależność od obcych kapitalistów. Główne organizacje
kapitalistów górno-śląskich jako płaszczyzna współpracy z burżuazją polską (Górno-śląski Związek Górniczo-hutniczy, Związek Pra
codawców i in.). Dominująca rola kapitalistów górno-śląskich
w ogólnopolskich organizacjach monopolistycznych. Dyktowanie
przez nich polityki rządu, nie wyłączając bezpośredniego nacisku
dyplomatycznego (rola ambasadora amerykańskiego Stetsona, J.
Simona i in.).
3.
Główne ugrupowania burżuazji i ich działalność polityczna.
Początki rządów sanacji w województwie śląskim. Czołowe ugrupo
wania polityczne i organizacje społeczno-gospodarcze burżuazji pol
skiej. Szczególnie na Górnym Śląsku doniosła rola agenturalnych
partii robotniczych, jak PPS i NPR, oraz oportuniśtycznych organiza

cji zawodowych. Zalążki organizacji jawnie faszystowskich (Pogoto
wie Patriotów Polskich). Operowanie frazesem patriotycznym —
środkiem rozbijania jedności klasy robotniczej. Dywersyjny charak
ter tzw. autonomistów spod znaku Kustosa.
Nacjonalistyczne organizacje niemieckie i partie polityczne
(zwłaszcza Volksbund, ugrupowanie senatora Panta i in.). Działal
ność antypaństwowa i szpiegowska burżuazji niemieckiej (proces
Ulitza i in.). Kapitaliści i obszarnicy niemieccy głównym oparciem
finansowym dla tych organizacji. W alka ze szkolnictwem polskim
ułatwiona dzięki konwencji genewskiej (sprawa tzw. dzieci maurerowskich).
W ykorzystywanie instytucji międzynarodowych, jak Komisja
Mieszana, Trybunał Rozjemczy itp. przez siły reakcji niemieckiej dla
swych interesów i działalności antypaństwowej. Sprawy śląskie
w Lidze Narodów.
Zaostrzenie się sprzeczności w łonie burżuazji polskiej w okre
sie przewrotu majowego i odzwierciedlenie się tego w wojewódz
twie śląskim. Początki rządów sanacji, antagonizm Korfanty—Gra
żyński. Wzmożenie ofensywy na organizacje robotnicze. Delegali
zacja partii komunistycznej. Reakcyjne ustawodawstwo Sejmu ślą
skiego (nieproporcjonalnie duże wydatki na policję, popieranie
szkół wyznaniowych, zagadnienie wprowadzenia służby wojskowej
wbrew obietnicom plebiscytowym itp.).
4. Położenie górno-śląskiej klasy robotniczej. Znaczny spadek
realnych płac robotniczych po przyłączeniu części Górnego Śląska
do Polski. Katastrofalne skutki inflacji. Ograniczenie względnie
likwidacja niektórych zdobyczy klasy robotniczej (w szczególności
rad zakładowych, likwidacja ośmiogodzinnego dnia pracy w hut
nictwie i in). Początki kapitalistycznej racjonalizacji w przemyśle.
W arunki mieszkaniowe i zdrowotne robotników. Nędza robotników
rolnych. Fluktuacje w dziedzinie zatrudnienia a zagadnienie bezro
bocia i półbezrobocia. Emigracja robotnicza z województwa ślą
skiego.
5. Walka mas robotniczych w pierwszych latach po podziale.
Po lokalnych strajkach 1922 r. masowe strajki w latach 1923—1924
pod kierownictwem Komitetu 21 i KPP (działalność Józefa W ieczor
ka). Wyniki tych strajków. Rozbijacka rola tzw. zespołu pracy.
Znaczenie jednolitofrontowych strajków 1923—1924 dla rozwoju
ogólnopolskiego ruchu strajkowego. Umacnianie się solidarności
klasowych robotników polskich i niemieckich (akcja „trzech L"),

mimo wysoce niedogodnych warunków, w szczególności w związku
z nasileniem nacjonalizmu na Górnym Śląsku.
6. Ruch ludowy i chłopski w województwie śląskim.
R o z d z i a ł IV. Z a o s t r z e n i e s i ę w a l k i k l a s o w e j
w okresie kryzysu i depresji po'kryzysowej
oraz pos tę p uj ąc ej faszyzacji życia gospodar
c z e g o i p o l i t y c z n e g o w P o l s c e (1929— 1939).
1. Pogarszanie się sytuacji w rolnictwie śląskim. Rozwieranie
się nożyc cen a położenie chłopa śląskiego. Wzrost jego uzależnie
nia od wielkiej własności. Wzrost ucisku fiskalnego i zadłużenia wsi
śląskiej. Spadek produkcji rolnej.
2. Zaostrzenie bezwzględnej polityki eksploatacji przez mono
pole górno-śląskie. Wzmożenie uwsteczniania sił wytwórczych,
przejście na system gospodarki krańcowo rabunkowej (zaniechanie
inwestycji a nawet niezbędnych remontów bieżących, zamykanie
przedsiębiorstw itp.). Gwałtowny spadek produkcji i eksportu, dra
styczne ograniczenia pod tym względem pod naciskiem obcych mo
nopoli. Widmo bankructwa przed szeregiem przedsiębiorstw.
Dalsze przejawy postępującej koncentracji w przemyśle (po
wstanie Wspólnoty Interesów) i towarzyszące temu zmiany w sto
sunkach własnościowych. Spotęgowane wypompowywanie zysków
za granicę.
Faszyzacja życia gospodarczego w dobie kryzysu. Ratunek ze
strony burżuazyjnego państwa polskiego dla bankrutujących przed
siębiorstw w postaci tzw. etatyzacji, połączony z zacieśnianiem
więzów gospodarki kartelowo-syndykatowej (walka z tzw. dziką
konkurencją). Etatyzacja jedną z form faszystowskiej realizacji pa
nowania kapitału państwowo-monopolistycznego. Zmiany w polity
ce cen (rozwieranie się nożyc cen). Polityka monopoli gómo-śląskich w dziedzinie produkcji, eksportu, cen, płac itp. i jej wpływ na
sytuację gospodarczą całego kraju.
3. Województwo śląskie pod rządami sanacji. W ślad za proce
sem faszyzacji w skali ogólnopolskiej dalsze szybkie ureakcyjnianie
stosunków wewnętrznych za dyktatury Grażyńskiego, ograniczanie
autonomii śląskiej, podporządkowywanie sobie przez sanację orga
nizacji społecznych, jak Związek Powstańców Śląskich i in. Jedno
cześnie zaostrzenie walki z rewolucyjnym ruchem robotniczym
i KPP. Parodie wyborów na Śląsku. Penetracja Ozonu na teren wo
jewództwa śląskiego. Wzrost zagrożenia zewnętrznego Śląska

w związku z agresją hitlerowską na Czechosłowację i polityką
Monachium.
Rozzuchwalenie się nacjonalistycznych organizacji niemieckich.
Spotęgowanie ich działalności dywersyjno-szpiegowskiej. Toleran
cyjny stosunek burżuazji polskiej do prowokacji niemieckich. Zagad
nienie tzw. ekspansji niemieckiej siłami polskimi w województwie.
Koniec obowiązywania konwencji genewskiej. Jawnie hitlerow
skie partie niemieckie.
4. Położenie klasy robotniczej, postępująca pauperyzacja spo
łeczeństwa. Pogarszanie się położenia klasy robotniczej w związku
z kryzysem i rządami faszystowskiego terroru. Generalny atak na
płace robotnicze, ich obniżka, zamrażanie, łamanie umów taryfo
wych. Masowe redukcje, rosnące bezrobocie i półbezrobocie (zagad
nienie tzw. świętówek, turnusów) również w okresie depresji pokryzysowej. (Krytyka statystyk urzędowych w dziedzinie bezro
bocia). Głód i bezdomność wśród bezrobotnych.
Zagadnienie bieda-szybów wyrazem zarówno pogłębiającej się
nędzy mas robotniczych, jak też krańcowego pasożytnictwa,
uwsteczniania sił wytwórczych i rozkładu ustroju kapitalistycznego.
Wzrost racjonalizacji kapitalistycznej, jej różnorodne i podstęp
ne formy. Wzrost liczby nieszczęśliwych wypadków i pogarszanie
się stanu zdrowotnego klasy robotniczej. Wzmożony atak na ubez
pieczenia społeczne. Poniżające traktowanie robotnika górno-śląskiego jako „bydła roboczego" przez kapitalistów rodzimych i ob
cych. Przejawy ogólnej pauperyzacji ludności województwa ślą
skiego.
5. Nowy wyższy etap walki klasy robotniczej w latach kryzysu
i postępującej faszyzacji. Podnoszenie się walki strajkowej na w yż
szy poziom w latach 1930 (strajki okupacyjne, głodowe). Przebieg
i znaczenie wielkiego strajku powszechnego w r. 1932. W zrasta
jący udział bezrobotnych w walce strajkowej (marsze głodowe,
demonstracje przed siedzibami urzędów, władz itp.). W alki bieda-szybikarzy. Zacieśnienie się solidarności klasowej robotników górno-śląskich z proletariatem innych części Polski, zwłaszcza Zagłębia
Dąbrowskiego i Krakowskiego, w ramach wspólnych wystąpień
strajkowych. Szybkie upolitycznianie walki górno-śląskiej klasy
robotniczej pod kierownictwem KPP i jej działalności uświadamiają
cej. W alka przeciwko wyprzedaży bogactw narodowych Górnego
Śląska. Formy agitacji KPP (ulotki, prasa nielegalna, manifestacje
1-majowe). Rola J. Wieczorka w sejmie śląskim, jego aresztowania

i prześladowania. Działalność kierowanej przez KPP lewicy
związkowej.
Aktywizacja działalności mobilizacyjnej KPP i wzrost jej auto
rytetu w związku z jej walką przeciwko zagrożeniu hitlerowskiemu.
Demaskowanie polityki sanacji jako polityki zdrady narodowej.
Przejawy rosnącego oporu klasy robotniczej i szerokich warstw
ludności przeciwko tej polityce i hitlerowskiemu niebezpieczeń
stwu. Tworzenie antyfaszystowskiego frontu ludowego przez KPP
w woj. śląskim.
Szerzenie zasad internacjonalizmu i współpraca KPP z KPN.
W alka w obronie Thalmanna. W alka przeciw agresji na Czecho
słowację.
Rozdziały
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1. Szkolnictwo. Stosunkowo silny (przed kryzysem) rozwój bu
downictwa szkół w województwie — jednakże kosztem zastoju w tej
dziedzinie w innych rejonach Polski (zwłaszcza „Polski B"). Ilość
szkół i uczniów, zagadnienie stopnia powszechności oświaty
i w związku z tym analfabetyzmu.
2. Rozwój kultury ludowej. Jej głównym oparciem — ludowy
ruch amatorski (chóry, amatorskie zespoły teatralne itp.). Śląska
pieśń ludowa. Działalność Towarzystwa Czytelni Ludowych, sieć
bibliotek i innych urządzeń kulturalnych.
3. Nauka na terenie województwa, jej dpośledzenie w wyniku
polityki sanacji. Najważniejsze placówki naukowo-badawcze (To
warzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Śląski, Muzeum Śląskie w Ka
towicach), trudności w ich działalności. Polityka dyskryminacji kul
turalnej (przeciwstawienie się budowie politechniki i inne przeja
wy). Nikłość zainteresowań i pomocy ze strony większych ośrod
ków naukowych dla problematyki Górnego Śląska. Najważniejsze
czasopisma naukowe (Roczniki TPN) i ich dorobek naukowy.
A Literatura i sztuka na Śląsku. Literatura śląska i o Śląsku.
Regionalizm śląski i najwybitniejsi jego przedstawiciele. Twórczość
Gustawa Morcinka jako trwały dorobek literatury ogólnopolskiej.
Różnorodność zainteresowań tematyką śląską ze strony czołowych
pisarzy polskich (Gojawiczyńska, Kossak-Szczucka, Zegadłowicz
i in.), ich stosunek i przeżycie tematyki śląskiej. Dorobek literacki
„Zarania Śląskiego". Teatr, muzyka, sztuki plastyczne na terenie
województwa śląskiego.

B. Śląsk pod władzą burżuazji niemieckiej (1922— 1939) 1
Rozdział

VI.
Obszar, ludność, s t o s u n k i
graficzne i narodowościowe.

demo

1. Obszar i podział administracyjny. Powierzchnia Śląska pod
władzą niemiecką, znaczne różnice między poszczególnymi rejo
nami pod względem narodowościowym, gospodarczym, demogra
ficznym. Podział na rejencje i zmiany w tej dziedzinie. Organizacja
administracji.
2. Stosunki demograficzne. Liczba i gęstość zaludnienia. Przy
rost naturalny, jego tendencja spadkowa (znacznie silniejsza wśród
ludności niemieckiej niż polskiej), pewne jej zahamowanie za cza
sów hitlerowskich. Struktura socjalna ludności, umiastowienie tej
części Śląska.
3. Stosunki narodowościowe. Ludność polska i niemiecka, prze
waga ludności polskiej na Śląsku Opolskim, utrzymywanie się pol
skości w niektórych powiatach Śląska Dolnego. Zbieżność podziału
klasowego na Śląsku Opolskim z podziałem narodowościowym je
szcze dokładniejsza niż przed wojną na skutek emigracji do w oje
wództwa śląskiego znacznej większości nielicznej burżuazji polskiej
po plebiscycie. Polski lud na Śląsku Opolskim społeczeństwem
w przygniatającej większości proletariacko-drobnochłopskim.

Rozdział
VII.
Śląsk
pod
władzą
niemiecką
w ostatnim stadium wzniesienia rewolucyjne
go. O k r e s c z ę ś c i o w e j s t a b i l i z a c j i k a p i t a l i z m u
i
chwilowego
odpływu
fali
rewolucyjnej
(1922— 1928).
1. Gospodarka rolna i stosunki agrarne. Ogólna charakterystyka
potencjału produkcyjnego wsi śląskiej, orientacyjne dane, dotyczą
ce naturalnych warunków rozwoju rolnictwa, jego udziału w życiu
gospodarczym Śląska i Rzeszy Niemieckiej. Produkcja rolna, jej ro
dzaje, jej rejonizacja itp.
Stosunki własnościowe i rozwarstwienie wsi. Utrzymywanie się
dominacji junkierstwa, zwłaszcza na Śląsku Opolskim i w połud
1 Fragment konspektu „Historii Śląska", dotyczący jego części niemieckiej
w okresie międzywojennym oraz lat II wojny światowej zawiera w sobie dużo
dotkliwych luk w związku z niedostatecznym rozwojem badań w tej dziedzinie.
Dotyczy to w szczególności problematyki stosunków agrarnych, walki klasy ro
botniczej i stosunków kulturalnych.

niowo-wschodnich powiatach Śląska Dolnego. Przewaga drobnej
własności chłopskiej na prawym brzegu Odry. Największe w Niem
czech zadłużenie rolnictwa śląskiego. Proces rozwarstwienia wsi
na Śląsku pod władzą niemiecką.
Wyludnianie się wsi, kwestia tzw. pomocy wschodniej. Masowe
opuszczanie wsi przez biedotę chłopską (zwłaszcza we wschodniej
części Śląska) i związane z tym procesy migracyjne. Brak rąk do
pracy na roli, także w majątkach junkierskich. Znikome wyniki par
celacji. Pomoc państwa dla junkrów pruskich na Śląsku (Osthilfe),
jej klasowy charakter i nacjonalistyczne ostrze (ograniczenie do
terenów na wschód od Odry, gdzie był największy odsetek wielkiej
własności i ludności polskiej). Rozmiary i formy tej pomocy. Wobec
strukturalno-ustrojowego załamywania się gospodarki junkier
skiej — iluzoryczność tej pomocy na dalszą metę.
2. Przemysł i kapitał w przemyśle śląskim. Polityka dyskrymi
nacji Śląska ze strony rządu i monopoli zachodnio-niemieckich. Pro
ces koncentracji i stosunki własnościowe. Najważniejsze gałęzie
i ośrodki produkcji przemysłu ciężkiego i lekkiego. Przyśpieszenie
procesu koncentracji w przemyśle ciężkim na skutek działania nie
których czynników nadzwyczajnych po wojnie (konieczność przy
stosowania się przedsiębiorstw do nowych warunków po podziale
Śląska, spekulacje finansowe okresu inflacji itp.). Powstanie czo
łowego na Śląsku niemieckim pionu hutniczo-węglowego Oberhiitten w r. 1925. Stosunkowo małe udziały kapitału zagranicznego
w przemyśle Śląska niemieckiego, natomiast wzrost powiązań kapi
tałowych z grupami monopolistycznymi zachodnio- i środkowo-niemieckimi. Kapitał bankowy w przemyśle (pośrednicząca rola ban
ków wrocławskich). Udział kopalń Zagłębia Wałbrzyskiego w zrze
szeniach monopolistycznych. Grupa Linke-Hofmann we Wrocławiu,
jej awanturnicza polityka finansowa.
Zagadnienie produkcji i zbytu w świetle chronicznego upośledze
nia Śląska w Niemczech. Dalsze wypieranie produkcji przemysłu
śląskiego z rynków niemieckich, a nawet śląskich. Zagadnienie tzw.
Verkehrsferne i „granicy równych frachtów". Dalsze ogranicze
nie rynków zbytu w Polsce, zaostrzone wojną celną polsko-nie
miecką, dotkliwym ciosem zwłaszcza dla przemysłu lekkiego na
Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Opinie niemieckiej burżuazji na ten
temat.
Rozwój produkcji w przemyśle ciężkim w latach przejściowej
stabilizacji kapitalizmu.

Produkcja i zbyt w najważniejszych gałęziach przemysłu lek
kiego, zwłaszcza dolno-śląskiego. Jego rozmieszczenie i rejonizacja.
3. Układ sił w obozie burżuazji niemieckiej i pogłębiające się
w nim sprzeczności w miarę narastania faszyzmu hitlerowskiego.
Główne ugrupowania polityczne burżuazji niemieckiej (w szcze
gólności rola Centrum) i organizacje przemysłu i junkierstwa (Górno-śląski Związek Górniczo-hutniczy, Związek Rolników i in.).
Tarcia między poszczególnymi ugrupowaniami w związku, m. in.,
z polityką celną i handlową wobec Polski oraz stopniem udziału
w aparacie państwowym. Jednolity front przeciwko KPN (przej
ściowa delegalizacja partii komunistycznej w r. 1923).
W ybory jako wyraz polaryzacji nastrojów politycznych wśród
ludności Śląska (wzrost sił prawicy i KPN). Szerzenie się nastrojów
szowinizmu i rewizjonizmu w łonie burżuazji niemieckiej (działal
ność Stahlhelmu, Ostbundu, itp.). W miarę narastania faszyzmu hitle
rowskiego wzrost terroru antyrobotniczego i antypolskiego (pierw
sze przejawy działalności bojówek hitlerowskich).
4. Walka z polskością za czasów republiki weimarskiej. Iluzoryczność przepisów konwencji genewskiej o ochronie praw naro
dowych ludności polskiej w świetle położenia socjalnego tej lud
ności. Szczególny atak na szkolnictwo polskie. Presja pracodawców
niemieckich podczas wyborów i spisów ludności, fałszowanie tych
ostatnich (kwestia tzw. subiektywnych i obiektywnych kryteriów
narodowości w nacjonalistycznej nauce niemieckiej).
Szykany władz państwowych wobec chłopów polskich w dzie
dzinie parcelacji, polskich banków ludowych itp. Germanizatorska
rola większości kleru śląskiego kierowanego przez kardynała Bertrama (usuwanie języka polskiego z kościoła, obsadzanie parafii pol
skich proboszczami niemieckimi itp.).
5. Położenie klasy robotniczej. Analiza poszczególnych podsta
wowych elementów położenia klasy robotniczej (płace, czas pracy,
zdrowie i nieszczęśliwe wypadki, zatrudnienie kobiet i dzieci, katalistyczna racjonalizacja pracy, ubezpieczenia społeczne itp.). Za
gadnienie bezrobocia w porównaniu z innymi okręgami Niemiec.
Zagadnienie robotników sezonowych; emigracja do zachodnich
Niemiec. Szczególny wyzysk robotników rolnych.
6. Walka śląskiej klasy robotniczej ludu polskiego przeciwko
społecznemu i narodowemu uciskowi. Pierwsze strajki po podziale
Śląska i odpływ fali strajkowej w okresie częściowej stabilizacji
kapitalizmu. Przewodnia rola KPN w organizowaniu walki klasy

robotniczej (zakładanie komórek fabrycznych, tworzenie jednolitego
frontu robotniczego w okresie głosowania ludowego w sprawie
odszkodowań dla książąt itp.). Przebieg manifestacji 1-majowych.
Zaostrzenie się walki strajkowej pod koniec lat dwudziestych. Orga
nizacje klasy robotniczej do walki z terrorem antyrobotniczym (mło
dzieżowe, „Czerwony Front" i in.). Upolitycznianie się i ubojowianie walki śląskiej klasy robotniczej w obliczu zbliżającego się
niebezpieczeństwa hitlerowskiego.
Pomoc partii komunistycznej w walce ludności polskiej o swe
prawa narodowe. Wzrost popularności KPN wśród ludu polskiego
na Śląsku wyrażający się m. in. podczas wyborów.
Życie i walka polskich stowarzyszeń oświatowo-kulturalnych.
Ich zasługi w dziele utrzymywania polskości na Śląsku Opolskim
i częściowo Dolnym. Stosunek do Związku Polaków w Niemczech
w świetle jego charakteru i celów.
R o z d z i a ł VIII. Ś l ą s k p o d w ł a d z ą b u r ż u a z j i n i e 
m i e c k i e j w o k r e s i e k r y z y s u i po k r y z y s o w y m ;
p a n o w a n i e f a s z y z m u h i t l e r o w s k i e g o (1929 — 1939).
1. Pogłębianie się nędzy wsi i dalszy proces jej rozwarstwienia.
Spadek rentowności gospodarki drobnochłopskiej i dalszy wzrost
zadłużenia wsi. Próby szerszego oparcia się o kułactwo ze strony
faszyzmu hitlerowskiego przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu
rezerwowej armii pracy dla przemysłu: ustawa o zagrodach dzie
dzicznych. Analiza istoty klasowej tej ustawy. Inne zarządzenia
hitlerowskie godzące w interesy biedoty wiejskiej a jednocześnie
na ziemiach wschodniej Rzeszy skierowane swym ostrzem politycz
nym przeciwko chłopu polskiemu.
2. Pogłębianie dyskryminacji przemysłu śląskiego w okresie
kryzysu i panowania faszyzmu hitlerowskiego. Szybki spadek pro
dukcji (z wyjątkiem przemysłu zbrojeniowego w okresie hitlerow
skim) i dalsze ograniczenie możliwości zbytu na rynkach nie
mieckich. Znaczenie zakończenia wojny celnej polsko-niemieckiej
dla pewnego ożywienia w przemyśle śląskim. Ograniczanie inwesty
cji i uwstecznianie aparatu produkcyjnego. Skutki kryzysu w po
szczególnych ważniejszych gałęziach przemysłu lekkiego, zwłaszcza
w przemyśle tekstylnym, galanteryjnym (Wrocław) i innych. Kata
strofalna sytuacja rzemiosła. Ucieczka kapitału ze Śląska.
Mimo pewnego wzrostu produkcji po kryzysie ~w dalszym ciągu
pogłębiająca się dyskryminacja Śląska w ramach gospodarki hitle

rowskiej (trudności z przydziałem surowców, niemożność wykorzy
stania aparatu produkcyjnego, wzrastająca wysokość kosztów wła
snych utrudniających konkurencję itp.). Znaczenie zamówień zbro
jeniowych w niektórych gałęziach przemysłu.
Faszystowska reorganizacja przemysłu śląskiego, jego nowa
struktura zmierzająca do jeszcze pełniejszego podporządkowania
całokształtu życia gospodarczego garstce najpotężniejszych mono
polistów działających z ramienia państwa (kapitał państwowo-monopolistyczny).
3. Zaostrzenie się walki klasowej w dobie narastającego i zw y
cięskiego faszyzmu hitlerowskiego.
Likwidacja stronnictw politycznych i wszelkich elementów de
mokracji burzuazyjnej po zwycięstwie hitleryzmu. Gwałtowne za
ostrzenie terroru antykomunistycznego i masowa zsyłka członków
KPN do obozów koncentracyjnych. Pomoc ze strony polskich orga
nizacji związkowych dla prześladowanych działaczy robotniczych.
Wzmożenie terroru antypolskiego (napaść bojówek faszystowskich
na teatr polski w Opolu). W alka ludności polskiej w Opolszczyźnie
0 prawo do języka (szkolnictwo) i kultury ojczystej. Działalność
P isk ic h kółek śpiewaczych, teatrów amatorskich, bibliotek itp.
Powszechne hitlerowskie organizacje robotnicze, chłopskie, mło
dzieżowe, kulturalne itp. jako narzędzia faszyzacji i wynaradawia
nia,. Stosowanie przymusu pozaekonomicznego wobec mas pracują
cych (tzw. Arbeitsdienst i inne formy).
Wzrost nagonki rewizjonistycznej. Aktywizacja tej polityki po
pakcie o nieagresji 1934 r. ułatwiona na Śląsku przez bierność pol
skich placówek dyplomatycznych (postawa konsulatu polskiego
w Bytomiu). W ygaśnięcie konwencji genewskiej a położenie lud
ności polskiej. Istota polsko-niemieckiego układu w sprawie mniej
szości narodowych z r. 1937. Fala wysiedleń Polaków w przeddzień
II wojny światowej.
Rola NSDAP w walce z ruchem robotniczym i polskością.
4. Położenie klasy robotniczej. Gwałtowne pogorszenie się poło
żenia robotników podczas kryzysu, wzrost bezrobocia, spadek płac
1 ograniczenia w zakresie opieki społecznej.
Wzrost zatrudnienia i częściowy zanik bezrobocia w związku
z przygotowaniami wojennymi hitleryzmu.
Likwidacja zawodowych organizacji robotniczych.
5. Walka klasy robotniczej przeciwko wyzyskowi w dobie kry
zysu oraz faszyzmowi. Wzrost ruchu strajkowego w okresie kryzysu

połączony z zaostrzeniem się walki z bojówkami hitlerowskimi
(krwawe zajścia w Brzegu w r. 1932 i w wielu innych miastach
Śląska). Zacieśnianie się więzów solidarności klasowej między ro
botnikami polskimi i niemieckimi w obliczu niebezpieczeństwa hitle
rowskiego (tzw. spotkania nadgraniczne, wzajemna opieka nad prze
śladowanymi działaczami itp.). Zdradziecka postawa SPD odrzucają
cej zasadę jednolitego frontu antyfaszystowskiego.
Proces radykalizacji wsi śląskiej, rozszerzanie się agitacji komu
nistycznej na tym terenie.
Coraz silniejsze uświadamianie sobie przez lud śląski nierozer
walnego związku między walką o społeczne i narodowe wyzwolenie.
Rozdział

IX. O ś w i a t a , k u l t u r a i n a u k a
sku pod wł adzą niemiecką.

na

Ślą

Główne ośrodki kulturalne na tym terenie (ze szczególnym
uwzględnieniem roli uniwersytetu wrocławskiego).
Szkolnictwo powszechne i zawodowe na Śląsku. Dyskryminacja
szkolnictwa polskiego.
Zagadnienie dostępu młodzieży robotniczej i chłopskiej do szkol
nictwa wyższego.
•
Niemiecka twórczość literacka, jej przeważnie szowinistyczne
piętno.
Polska kultura ludowa, teatr amatorski, kult dla śpiewu itp.
Śląsk w latach II wojny światowej (1939—1945).
R o z d z i a ł I. K r ó t k a
charakterystyka
sytuacji
m i ę d z y n a r o d o w e j w p r z e d d z i e ń w y b u c h u woj ny.
R o z d z i a ł II. D z i a ł a n i a w o j e n n e
łości Śląska.

i okupacja

ca

Przebieg działań militarnych i przejawy zaciętego częstokroć
oporu ze strony ludności śląskiej (Katowice — zbrojny opór har
cerzy).
R o z d z i a ł III. Z a r z ą d z e n i a a d m i n i s t r a c y j n e o k u 
p a n t a na d a w n y c h i z d o b y t y c h t e r e n a c h zmi e
r z a j ą c e do u p r o s z c z e n i a
sobie
eksploatacji
wojennej całości Śląska łącznie z przyłączo
nym doń Z a g ł ę b i e m Dą br ows ki m.

Rozdział

IV.

Sytuacja rolnictwa w warunkach
gospodarki wojennej.

Rozdział

V.

Zagarnięcie przemysłu
przez okupanta.

śląskiego

Powrót starych i nowych kapitalistycznych władców Śląska.
Przesunięcia w układzie sił między poszczególnymi grupami mono
poli — generalnie na korzyść łupieskiego koncernu Hermann-Góring-Werke. Likwidacja własności przemysłowej pożydowskiej
i polskiej. Wojenna polityka gospodarcza hitleryzmu na Śląsku Dol
nym.
R o z d z i a ł VI. R z ą d y t e r r o r u p o l i t y c z n e g o i p o 
licyjnego w stosunku
do l u d n o ś c i
śląskiej,
zwł aszcza polskiej; z d r a d z i e c k a p o s t a w a nie
k t ó r y c h kół h i e r a r c h i i k o ś c i e l n e j i b u r ż u a z j i
polskiej.

Przejawy terroru politycznego (m. in. Volkslista), ekonomicznego
(wygłodzenie) i fizycznego (obozy koncentracyjne). Mimo to trw a
nie polskości na Śląsku Górnym.
Rola biskupa Adamskiego w torowaniu drogi dla germanizacji
ludu śląskiego. Poparcie rządu londyńskiego dla Adamskiego.
R o z d z i a ł VII. W a l k a m a s l u d o w y c h p o d k i e r o w 
n i c t w e m PPR i KPN p r z e c i w k o w o j e n n e j d y 
ktaturze
hitlerowskiej;
wyzwolenie
Śląska
przez Armię Radziecką.
Stopniowe wzmaganie się oporu, początkowo biernego, mas lu
dowych, zwłaszcza po bitwie stalingradzkięj. Pod koniec wojny
organizowanie pierwszych komórek PPR do czynnej walki z oku
pantem. Działalność i śmierć Wieczorka. Wzmaganie się oporu tak
że niemieckiej klasy robotniczej na Śląsku Górnym i Dolnym.
Uwolnienie Śląska przez Armię Radziecką i Wojsko Polskie,
przejęcie kopalń i hut śląskich oraz władzy bezpośrednio przez kla
sę robotniczą.
Tomczwarty
Śl ą s k
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(Prospekt zostanie opublikowany osobno)

po lsc e

ludow ej

