
RUCHY CHŁOPSKIE NA DOLNYM SLĄSKU W LATACH 1808—1810

Lata 1808—1810 stanowią odrębny etap w dziejach wsi dolnośląskiej. 
C harakteryzują się one z jednej strony zaostrzeniem się antagonizmu 
klasowego między dworem a wsią, z drugiej — rozwiewaniem się złu
dzeń co do istotnej roli wojsk francuskich. Okazało się bowiem, że akt 
z 9 X 1807 r. nie oznacza jeszcze wolności od ciężarów feudalnych, 
obojętnie w jakiej postaci, a oddziały francuskie lub im podległe potrafią 
ingerować na rzecz szlachty w równie brutalny sposób, jak dawniej 
oddziały pruskie1. Jest to novum w porównaniu do lat sprzed klęski 
jenejskiej, kiedy na wsi powszechnie odwoływano się do haseł rewolucji 
francuskiej niezależnie od tego, w jakiej mierze były one jeszcze 
aktualne w armii napoleońskiej, kiedy wierzono, że nadejście Francu
zów będzie równoznaczne z nadejściem wolności. Rozczarowanie chłopów 
musiało więc prowadzić do wzrostu nasilenia walki klasowej na wsi. 
Na Górnym Śląsku swój punkt kulm inacyjny osiągnęła ona w znanym, 
jakkolwiek nie zbadanym jeszcze wszechstronnie, powstaniu 1811 r 
Wyrosło ono w nieco innych w arunkach i wskutek tego posiadało cały 
szereg cech odmiennych od ruchów dolnośląskich, do których przyjdzie 
ograniczyć się w niniejszym szkicu.

Problem walki klasowej na wsi śląskiej w okresie feudalnym nie
jednokrotnie staw ał się przedmiotem dociekań naukowych czy to w for
mie przyczynków i artykułów, czy nawet większych rozpraw mono
graficznych2. Truizmem będzie przypomnienie, że już burżuazyjna histo-

1 Por. przebieg egzekucji karnej w Nowej Wsi Goszczańskiej w 1800 r. z prze
biegiem jej w Rusinowej czy Czarnym Borze na Pogórzu Sudeckim.

2 Do najcenniejszych pozycji z burżuazyjnej historiografii niemieckiej należą:
J. Z i e k u r s c h ,  Hundert Jahre schlesischer Agrargeschichte vom Hubertusburger 
Frieden bis zum  Abschluss der Bauernbefreiung, Wroclaw 1927, s. 446; S. L a 11 a, 
Die Bedeutung des Edikts vom 9. Oktober 1807 für die gutsherrlich-bäuerlichen  
Rechtsverhältnisse in Schlesien und seine Auswirkungen, Wroclaw 1940, s. 49;
K. R e i s e ,  Agrarfrage und Agrarbewegung in Schlesien im  Jahre 1848, Wroclaw



riografia niemiecka wydobyła cały szereg faktów  świadczących o nie
zwykłej w prost intensywności ruchów chłopskich na Śląsku w po
rów naniu do innych prow incji państw a pruskiego, zwłaszcza w końco
wym okresie feudalizmu. Wiele poważnych osiągnięć może zapisać na 
swoje konto również nauka polska, coraz śmielej i szerzej sięgająca do 
nie znanych dotychczas m ateriałów  źródłowych. Ogólną ocenę roli mas 
ludowych w dziejach Śląska do końca XVIII w. daje K. Maleczyński 
w referacie wygłoszonym 28 VI 1953 r. na Konferencji Śląskiej we W ro
cławiu, wiele miejsca poświęcając również wystąpieniom chłopskim3. 
W ydaje mi się, że stanowiła ona dobry punkt wyjścia do podjęcia 
dalszych badań w tym  zakresie.

Spośród prac bezpośrednio dotyczących omawianego okresu należa
łoby wymienić kilka, a wśród nich przede wszystkim powszechnie cyto
waną rozprawę J. Ziekurscha oraz mniej znane — W. Erlera, O. Lin- 
kego, S. L atty  i G. F. Knappa, poświęcone w całości lub przynajm niej 
w części problem atyce agrarnej i ruchom społecznym w latach 1808— 
18104. Znajdujem y w nich cały szereg m ateriałów  do walki klasowej 
na wsi, tym  cenniejszych, że opartych na archiwaliach, które uległy 
zniszczeniu w czasie drugiej w ojny światow ej5. W innych pracach in
form acje o ruchach chłopskich w ystępują rzadko i raczej przypadkowo, 
na m arginesie innych zagadnień6. Dotychczasowa litera tu ra  historyczna

1910, s. 148; z polskich na uwagę zasługują zwłaszcza: J. L e s z c z y ń s k i ,  Ruchy  
chłopskie na Pogórzu Sudeckim  w drugiej połowie X V II w., Wrocław 1961, s. 400; 
J. G i e r o w s k i ,  S. M i c h a l k i e w i c z ,  W ystąpienia chłopów w Niemodłińskiem  
w dwudziestych łatach X V III w ieku  (Studia i M ateriały z Dziejów Śląska, t. I, 
Wrocław 1957, s. 7—79); S. M i c h a l k i e w i c z ,  W ystąpienie chłopów w Sycowskiem  
w 1800 r. (Zaranie Śląskie, 1960); t e n ż e ,  K westia chłopska w opinii publicznej 
Śląska i pierwsze próby reform na przełomie X V III/X IX  w. (1793—1806) (Studia 
i M ateriały z Dziejów Śląska, t. V, Wrocław 1963, s. 162—233); W. D ł u g o b o r s k i ,  
Ś ląsk-a  powstanie kościuszkowskie (Zaranie Śląskie, 1961), i szereg innych prac, 
zwłaszcza K. Popiołka, J. Leszczyńskiego, W. Długoborskiego i K. Orzechowskiego.

3 K. M a l e c z y ń s k i ,  Rola mas ludowych w dziejach Śląska w epoce feudalnej 
(Konferencja Śląska Insty tu tu  H istorii Polskiej Akademii Nauk, t. I, Wrocław 1954, 
s. 19—103).

4 Z i e k u r s c h ,  op. cit., s. 277—307; W. E r l e r ,  Schlesien und seine Volks
stim m ung in den Jahren der inneren Wiedergeburt Preussens 1807—1813, Leipzig 
1911; O. L i n k e ,  Friedrich Theodor von Merckel im Dienste fürs Vaterland (Dar
stellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, t. V, Wrocaw 1907, s. 223, t. X, 
Wrocław 1910, s. 329); L a 11 a, op. cit., zwłaszcza s. 25—30 i 46—48; G. F. K n a p p ,  
Zur Geschichte der Bauernbefreiung in den älteren Teilen Preussens (Forschungen 
z. brandenburgischen und preussischen Geschichte, t. I, s. 249—261).

5 Chodzi o zaginione m ateriały byłego Archiwum Państwowego we Wrocławiu.
8 W yjątkiem jest tu praca G. H. P e r t z a, Das Leben des Feldmarschalls Gra

fen Reidhardt von Gneisenau, t. I, Berlin 1864, s. 486—490, gdzie daje się dosyć do
kładny opis wydarzeń w Leszczyńcu.



nie wyczerpuje 'więc zagadnienia, zwłaszcza że w dotychczasowych bada
niach nie korzystano z materiałów Centralnego Archiwum Pruskiego, 
obecnie przychowywanych w M erseburgu w NRD. Sięgnięcie do nich 
rzuca nowy snop światła zarówno na zasięg, jak i charakter ruchów 
chłopskich w latach 1808—1810 i rzutuje również na okres poprzedni,

W wykorzystanych archiwaliach merseburskich przeważają supliki 
chłopskie, akta sądowe i wszelkiego rodzaju korespondencja oraz do
niesienia „Schlesische H aupt-Zeitung”7. Na ogół m ateriały te wymagają 
jednak ostrożnego traktowania, gdyż w wypowiedziach zainteresowa
nych stron nierzadko spotyka się sprzeczne ze sobą sądy i opinie. Od 
stronniczego subiektywizmu nie są wolne również doniesienia władz, 
jakkolwiek czasem częścią winy za ciężkie położenie poddanych obar
czają szlachtę8. Ten charakter źródeł ma swoje złe i dobre strony. Ogól
nie biorąc, są one wiarogodne. Sprzeczności ocen natomiast pozwalają 
lepiej poznać stosunek obu stron do tych samych problemów, a co za 
tym  idzie — przy wykorzystaniu dorobku dotychczasowej historio
grafii przedmiotu — umożliwiają odtworzenie prawdziwego obrazu walk 
klasowych na Dolnym Śląsku w latach 1808—18109.

Wzrost napięcia w stosunkach dworu ze wsią nastąpił jeszcze przed 
ogłoszeniem aktu o zniesieniu poddaństwa. Jak  podają J. Ziekursch 
i S. Latta, już latem 1807 r. rozruchy chłopskie objęły powiaty namysłow
ski, oleśnicki i świdnicki10. Nie były to jednak pierwsze przejawy oporu. 
Do odmowy wykonywania pańszczyzn i uiszczania czynszów dochodziło 
bowiem także w okresie zbliżania się wojsk napoleońskich na przełomie 
1806 i 1807 r., ty le że obecnie były one bardziej groźne. W pow. na
mysłowskim np. poważna ilość chłopów nie wychodziła do pracy na 
pańskim od lata 1807 do lata 1808 r.11 W pow. oleśnickim liczono na 
zniesienie wszystkich ciężarów i podział gruntów dworskich. Komitet 
stanowy tego powiatu donosił 7 XI 1807 r. Massowowi: „Jak wiadomo, 
od wielu lat panowały w naszej prowincji, a także i naszym powiecie, 
błędne poglądy o wolności. Nic więc dziwnego, że prości ludzie w ubieg
łym roku z utęsknieniem czekali na przybycie Francuzów, wierząc, że

7 Deutsches Zentralarchiv, Abt. M erseburg (dalej skrót: DZA Merseburg), głów
nie Rep. 46 B 150 w., Rep. 89 A X X I12, vol. 1—2, i Rep. 89AXLVI1.

8 Tak było np. w  wypadku opinii sądu w  sprawie wydarzeń w  dominiach 
Craussów i Czettritzów. Zob. tamże, Rep. 46 B 150 w., 1801 — Reussendorf, Crimi- 
nal-G utachten c/a m ehrere Reussendorfer, Schwarzwaldauer, Conradswaldauer 
u. G ablauer U ntertanen (dalej skrót: Criminal-Gutachten), teczka nie foliowana.

9 O wartości i charakterze suplik jako źródła zob. W. K u l a .  Problemy i m e
tody historii gospodarczej, W arszawa 1963, s. 139—140.

10 Z i e k u r s c h ,  op. cit., s. 295; L a t t a ,  op. cit., s. 26.
11 Z i e k u r s c h ,  op. cit., s. 281.



po ich przybyciu natychm iast ziemie i posiadłości dworskie zostaną 
.podzielone między mieszkańców wsi. Tak. W niektórych gminach prze
konanie to było tak  silne, że w karczmach na tle projektowanego po
działu dochodziło do rozłamów i bójek”12. Takie nastroje nie należały 
do odosobnionych. Obawa przed wystąpieniam i chłopskimi w wielu 
w ypadkach decydowała o takich czy innych pociągnięciach władz, nie 
wykluczając polityki zagranicznej państwa. M. in. prawdopodobnie przez 
dłuższy okres obawa ta powstrzymywała Prusy od przyłączenia się do 
koalicji antynapoleońskiej. „Gdyby tak  było — pisze J. Ziekursch — 
wówczas po prostu należałoby przyjąć dosłownie pogląd Maxa Lehmanna 
o oddziaływaniu przeciwieństw społecznych na wydarzenia 1806 r., nie 
wyłączając pola bitw y [pod Jeną i A uerstädt — S. M.]”13. O obawach 
władz świadczy także postawa m inistra Hoyma. Charakterystyczne, że 
na propozycję Coellna o powszechnym uzbrojeniu ludu — co miałoby 
uchronić P rusy  przed klęską — odpowiedział: „Nie wypowiadajcie wobec 
mnie przeklętego słowa pospolite ruszenie”14. Komentarz chyba zby
teczny.

Śląsk w omawianym okresie znajdował się w nader skomplikowanej 
sytuacji. Z jednej strony przed adm inistracją pruską w yrastała groźba 
w ystąpień chłopskich, z drugiej — sprzeciw szlachty wobec reform. 
Praw dziw a dezorientacja — po zajęciu Śląska przez Francuzów — 
panowała co do przyszłych losów prowincji. Zarówno we Wrocławiu, 
jak  i Berlinie obawiano się, by nie oddano jej Księstwu Warszawskiemu 
lub Austrii. Jakkolw iek takiej transakcji Napoleon nie traktow ał poważ
nie, niemniej miała ona pewien wpływ na politykę władz pruskich15. 
Nie przyszłe losy prowincji przyciągały jednak uwagę szlachty, ale edykt 
październikowy, zapowiadający zniesienie poddaństwa. W prawdzie po
czątkowo, w ystępując zdecydowanie przeciwko zmianie stosunków agrar
nych, z niepokojem oczekiwała ona nadejścia Francuzów, szybko jednak 
oswoiła się z nowym stanem rzeczy, zwłaszcza że zadanie to ułatwiła 
postawa władz okupacyjnych. Kiedy bowiem styczniowe upomnienia 
kam ery wrocławskiej, skierowane do chłopów, nie dały rezultatów, 
zwróciła się ona z prośbą o pomoc nie do kogo innego, tylko general-

12 Tamże, przyp. 3.
13 Tamże, s. 279.
14 Tamże.
15 Problem  odzyskania Śląska w tym czasie mimo wagi problemu dotychczas 

nie doczekał się opracowania. Mówi się jedynie o stosunku Hugona K ołłątaja do 
tej spraw y; jeżeli jednak słuszne są stw ierdzenia O. Linkego, że w  Księstwie 
"Warszawskim powszechnie mówiono o wypadzie wojsk polskich na Śląsk, stanowi
sko takie nie byłoby czymś wyjątkowym. Zob. O. L i n k e ,  Zur Reise des Königs 
Friedrich W ilhelms III. nach Schlesien  (Zeitschrift des Vereins für Geschichte 
Schlesiens, t. 39, s. 112).



nego gubernatora Śląska, generała Dumuy, i spotkała się z przychyl
nym oddźwiękiem. 6 V 1807 r. na łamach „Schlesische Zeitung” zapew-, 
niał on o pełnym poparciu wojsk okupacyjnych dla poczynań admini
stracji cyw ilnej16. Że nie były ťb czcze słowa, świadczy fakt, iż już 
latem  tego samego roku użyto ich do tłum ienia oporu ludności wiejskiej 
na terenie pow. świdnickiego, a następnie także wielu innych17. Takie 
stanowisko władz okupacyjnych miało decydujący wpływ zarówno na 
chłopów, jak i postawę szlachty śląskiej. Ta ostatnia, uzyskawszy popar
cie wojska, poczuła się dosyć pewnie na dotychczas zagrożonym grun
cie i coraz śmielej występowała przeciwko edyktowi z 1807 r.18 Chłopi 
ze swej strony dawali wyraz swemu niezadowoleniu w mnożących się 
odmowach wykonywania świadczeń feudalnych. W listopadzie 1807 r. 
rozruchy chłopskie wybuchły w pow. jeleniogórskim i świdnickim19. Pod 
tym  względem nie powinny więc nas mylić wstępne słowa doniesień 
„Schlesische H aupt-Zeitung” w rodzaju, że „postawa moralna ludności 
wiejskiej i miejskiej jest nienaganna” (sierpień 1808 r.)20, czy że „co do 
m oralnej postawy ludności kraju, ogólnie rzecz biorąc, nie można zauwa
żyć nic szkodliwego” (wrzesień 1808 r.)21, skoro w tych samych donie

16 Z i e k u r s c h ,  op. cit., s. 281.
17 Zob. E r l e r ,  op. cit., s. 44; Z i e k u r s c h ,  op. cit., s. 281 i n.; L a 11 a, 

op. cit., s. 26 i n.
18 O podstawie szlachty i biurokracji pruskiej Śląskiej pisze W. Erler nastę

pująco: „In W iderstande vereinigten sich Gutsbesitzer und Beamte, indem sie 
zunächst versuchten die Veröffentlichung des Königlichen Ediktes zu h in tertreiben”. 
E r l e r ,  op. cit., s. 47—48; zob. też Z i e k u r s c h ,  op. cit., s. 291 i n.; L i n k e ,  
Friedrich Theodor von Merckel..., t. V, s. 85. S. L atta  próbuje rehabilitować 
Massowa, wysuwając tezę, że nie był on przeciwnikiem reform . Zob. L a t t a ,  
op. cit., s. 14 i n.

19 L a t t a ,  op. cit., s. 26; zob. też Z i e k u r s c h ,  op. cit., s. 295.
20 „Das moralische Verhalten der Land- und Städtebewohner — czytamy w do

niesieniu — ist im Ganzen noch immer untadelhaft. Jedoch wird es allgemeiner, 
dass die U ntertanen die Leistung der Dienste verweigern. So ist in der Gemeinde 
Gablau Landeshutischen Kreises bei Gelegenheit, dass drei renitente Einwohner 
a rre tie rt werden sollten, ein förmlicher Auflauf entstanden, welchen die Gemeinde 
Conradswaldau in der Folge beigetreten is t”. DZA M erseburg, Rep. 89 A, XLVI, 1, 
Acta betreff, die Provinzen-Zeitungsberichten, Breslau den 11. August 1808, Schles. 
H aupt-Zeitungs-Bericht pro Julio, fol. 133. x

21 „In Absicht des moralischen Verhaltens der Landeseinwohner ist im Ganzen 
genommen, nichts Nachtheiliges zu bemerken. Nun haben unrichtige Folgerungen 
aus dem Edikte vom 9. Oktober v. J. die Aufhebung der U nterthänigkeit betreffend, 
m ehrere Gebirgsgemeinden zu Verweigerung ihrer Dienste und zu Rottirungen 
verleitet. Bei einigen haben die Belehrungen gefruchtet, andere haben durch exe- 
cutorische M ittel zur Ordnung zurückgeführt werden müssen. Ein Grund dieser 
Erscheinung liegt in der Nahrungslosigkeit, die gesamte Leinwandhandel ver
ursacht”. Tamże, fol. 146, Breslau den 13. September 1808, Schles. H aupt-Zeitungs- 
Bericht pro August.



sieniach o kilka wierszy niżej mówi się o mających miejsce w ystąpie
niach chłopskich. Jeżeli brać je dosłownie, należałoby przyjąć, że były 
one zjawiskiem powszechnym, spotykanym  na każdym kroku.

Przyczyny narastającego konfliktu klasowego na wsi były dosyć 
różnorodne i nie dadzą się sprowadzić do jednego czy dwóch czynników. 
Nie ulega wątpliwości, że rodziły się one na bazie postępującego roz
kładu stosunków feudalnych, szczególnie silnie uwidaczniających się 
w końcowych latach XVIII w., a zwłaszcza w pierwszym dziesięcioleciu 
XIX stulecia. Nie tu  miejsce na opisywanie przem ian w gospodarce, któ
re dokonały się w omawianym okresie, w ystarczy stwierdzić, że w po
ważnym stopniu odbiły się one na położeniu chłopów. Przede wszystkim 
rozpowszechnienie się upraw y ziemniaków, które dokonało się ostatecz
nie w latach dziewięćdziesiątych XVIII w., poprawiło znacznie sytuację 
aprowizacyjną wsi śląskiej, zwłaszcza zaś biedniejszych w arstw  społe
czeństwa22. W tym  samym kierunku działała akcja parcelacyjna m ająt
ków szlacheckich, podniesienie płac czeladzi dworskiej i cały szereg 
innych czynników, m. in. faktyczne ustanie wykonywania pańszczyzny 
w wielu posiadłościach w związku z kształtującą się wówczas sytuacją 
w ew nętrzną Śląska23. Oddziaływanie ich nie było jednak trw ałe. P rzy
stąpienie P rus do koalicji antyfrancuskiej i związana z tym  wojna z Na
poleonem doprowadziły do okupacji Śląska przez wojska francuskie. 
Zniszczenia i grabież dokonywane przez obcych i swoich żołdaków niwe
czyły teraz naw et te  korzyści, jakie niosła bogatemu chłopstwu stale 
obniżająca się w artość pruskiego talara i wzrost cen na artykuły  ro l
nicze24. Jeszcze wcześniej, bo przed wybuchem wojny, ustała akcja par
celacyjna m ajątków  szlacheckich. Tak więc w latach 1806—1807 zary
sowały się w yraźne objawy świadczące o pogorszeniu się położenia chło
pów. Odczuwano je tym  dotkliwiej, że z jednej strony prysły związane 
z nadejściem Francuzów nadzieje na wyzwolenie od ciężarów feudalnych, 
z drugiej — szlachta coraz bardziej zdecydowanie egzekwowała często 
nie wykonywane już powinności dworskie, a niekiedy nawet narzucała 
nowe25.

Stein w piśmie do tajnego radcy finansowego i prezydenta kamery,

22 Problem  ten wymaga jeszcze szerszych badań.
23 Według doniesienia Beguelina z 9 X 1808 r. chłopi prawie nigdzie już nie 

wykonywali pańszczyzn, P i c k ,  Aus der Zeit der Not, s. 125 i n. (podaję za E r 
le  r  e m, op. cit.).

24 Niestety, problem ten mimo kapitalnego znaczenia dla oceny położenia lud
ności dotychczas nie został opracowany.

25 Wydaje się, że poczynania Craussów nie były pod tym względem czymś 
wyjątkowym. Spotykamy się z nimi bowiem także w posiadłościach innych panów  
feudalnych.



Bismarka, przyczyny wystąpień chłopskich na Śląsku sprowadzał do 
następujących okoliczności: Po pierwsze, niezadowolenie ludności w iej
skiej rodziło się na bazie rozbieżności między oczekiwaną treścią edyktu 
z 9 X 1807 r. a tw ardą rzeczywistością. Winę za ten stan rzeczy — we
dług Steina — ponosiła szlachta śląska, która robiła wszystko, by ukryć 
przed chłopami treść wspomnianego aktu i przez to przyczyniała się do 
powstawania różnego rodzaju złudzeń26. Po drugie, niezadowolenie chło
pów wynikało z licznych posunięć panów, sprzecznych z treścią edyktu. 
I tak np. wbrew §11, postanawiającemu, że stosunek poddaństwa wszyst
kich poddanych, ich żon i dzieci, którzy posiadają swoje gospodarstwa 
dziedzicznie, za czynsz, na podstawie wieczystej dzierżawy lub prawach 
własności, ustaje z dniem ogłoszenia edyktu, pociągano ich do przy
musowej służby we dworze i uiszczania opłat na wypadek zmiany użyt
kownika27. Co więcej, nie postępowali oni zgodnie nawet z zarządzeniami 
z r. 1799 r. Bezprawnie też cofnęli pomoc dworu dla swoich poddanych, 
jakkolwiek miała ona obowiązywać jeszcze do św. Marcina 1810 r.28

Jak widzimy, edykt z 9 X 1807 r. w danym momencie nie dawał 
chłopom nic; przeciwnie, prowadził do u tra ty  tych korzyści, jakie da
wało dotychczasowe ustawodawstwo. Chodziło przy tym nie tylko 
o wspomnianý wyżej obowiązek dworu udzielania pomocy poddanym 
w wypadku klęsk elementarnych, ale także o zniesienie postanowień 
Bauernschutzu, niezależnie od tego, w jakim stopniu były one realne29. 
Nie złudzenia też chyba co do istotnej treści edyktu były najistotniejszą 
przyczyną nieporozumień dworu ze wsią, chociaż nie można nie doceniać 
wagi tego problemu. W ydaje się, że odegrały one rolę jedynie przyspie
szającą. Jeżeli jednak tak, to błędny byłby pogląd S. Latty, upatru ją
cego w niezrozumieniu treści edyktu i rozbieżnościach między nadzie
jami chłopskimi a jego postanowieniami głównych przyczyn późniejszych 
konfliktów klasowych na wsi śląskiej30. Bliższy prawdzie jest tu nie
wątpliwie J. Ziekursch, aczkolwiek spraw tych dotyka dosyć ogólnie31.

26 DZA Merseburg, Rep. 46 B 150 w., 1801 — Reussendorf, Pismo Steina do 
Bism arka z 16 IX 1808 r. Por. także przyp. 18.

27 DZA M erseburg, Rep. 46 B 150 w., 1801 — Reussendorf, Pismo Steina do 
Bismarka.

20 Tamże.
20 Ocenę Bauernschutzu  daje Z i e k u r s c h ,  op. cit., s. 170—185.
30 L a t  ta ,  op. cit., s. 25 i n. Według niego do nieporozumień prowadziło też 

pomieszanie takich pojęć, jak „dominia” i „domeny”.
31 Z i e k u r s c h ,  op. cit., s. 295 i n,, nie wiąże expressis verbis wystąpień chłop

skich w latach 1808—1810 z pogorszeniem się położenia ludności wiejskiej, nie
mniej wynika to z całego toku jego rozumowania. Przy omawianiu ruchów główną 
uwagę zwraca na czynniki bezpośrednie.



Interesujące światło na przyczyny w ystąpień chłopskich rzucają wy
powiedzi panów, a zwłaszcza supliki chłopskie. O ile pierwsze na czoło 
w ysuw ają niewłaściwe zrozumienie postanowień edyktu, o tyle drugie 
operują bardziej konkretnym i faktami, aczkolwiek i w nich edykt zaj
mował niekiedy poważne miejsce. Najpełniej przyczyny wystąpień 
chłopskich odsłaniają się w wydarzeniach, które miały miejsce w po
siadłościach Craussów w W ałbrzyskiem i u Czettritzów w Kamieniogór- 
skiem. Im też wypadnie poświęcić więcej uwagi niż innym w ydarze
niom, zwłaszcza że i w opinii publicznej znalazły one najsilniejszy od
dźw ięk32.

Początek konfliktu poddanych w dominium w Rusinowej z Craus- 
sem  — jak w ynika z supliki spisanej 6 II 1809 r. — sięgał czasów oblę
żenia tw ierdzy świdnickiej33. Już wówczas doszło do nieporozumień na 
He obowiązku dostarczania podwód i furażu dla okupacyjnej arm ii fran 
cuskiej. Crauss bowiem domagał się, by jego poddani wykonywali je 
zarówno za siebie, jak i dominium, obiecując odpowiednio obniżyć powin
ności dworskie. Ponieważ jednak wiązało się z tym  ryzyko u tra ty  siły 
pociągowej i wozu ze sprzężajem włącznie, nie mówiąc już o zagroże
niu życia, chłopi domagali się, by część tego ryzyka ponosił dwór. Brak 
zgody z jego strony spowodował, że porozumienie nie doszło do skutku. 
Poddani ograniczyli się więc do wykonania tylko tych powinności, które 
nalleżały się gminie, pominęli natom iast powinności dworu. Nie ulega 
kwestii, że takie postępowanie chłopów zaogniło i tak już niezbyt dobre 
stosunki z Craussem, znanym zresztą ze swych wygórowanych pretensji 
i roszczeń wobec wsi. Czekał on teraz na moment, by zemścić się na 
•swoich poddanych. Okazja nadarzyła się niebawem. Gmina bowiem 
znalazła się w ciężkim położeniu i nie mogąc sprostać dotkliwym obciąże
niom zarówno na rzecz dworu, jak wojska — zwróciła się do niego 
z prośbą o udzielenie pożyczki w wysokości 50 talarów  i nasion na wy
siew. Crauss, mimo że udzielenie takiej pomocy należało do jego obo
wiązków — odmówił. W konsekwencji chłopi musieli wyzbyć się części 
inwentarza, a część pól w 1808 r. pozostała nie obsiana. Również wyko
nywanie powinności dworskich i podwód napotykało poważne trudności. 
Konie bowiem w części były słabe i nie nadawały się do pracy, w części 
natom iast były w ykorzystywane do celów zarobkowych, co jest zrozu
miałe, jeżeli uwzględni się fakt, że gmina znajdowała się u progu przed

32 Bothe w  liście z 15 III 1809 r. pisał: „Noch immer ist das Gespräch über 
■die Excesse m it dem Executions Commando an der Tagesordnung. Dieser Vorfall 
hat die übelste Stimmung in der ganzen hervorgebracht”. L i n k e ,  Friedrich Theo
dor von Merckel..., t. V, s. 85.

33 DZA Merseburg, Rep. 46 B 150w., 1801 — Reussendorf, Suplika poddanych 
z 6 II 1809 r.



nówka34. Sytuację pogarszał jeszcze pobyt wojsk francuskich na terenie' 
gminy, pobyt prawdopodobnie nie związany z opisywanymi wydarzenia
mi. W ydaje się, że w kw ietniu chłopi odmówili wykonywania pańszczyzn, 
w każdym razie wskazuje na to skarga Craussa złożona 28 IV 1808 r. 
w Oberamcie we W rocławiu35. Pierwsza, bliżej nie znana próba nakło
nienia poddanych do podjęcia pracy na pańskim okazała się przy tym 
bezskuteczna. W m aju tego samego roku ponowiono ją, ale znowu bez 
widocznych rezultatów. Odmawiających wykonywania powinności we
zwano wobec tego do dworu. Chłopi nie odmówili i wykazywali dużą 
ustępliwość, nie chcieli jednak podjąć się pracy na pańskim. Crauss dla 
postrachu zakomunikował, że złożył skargę do władz wrocławskich i cze
ka na przybycie oddziału egzekucyjnego36.

Decyzja O beram tu w sprawie sporu poddanych z dworem nadeszła 
szybko. Popierała ona w całej rozciągłości roszczenia Craussa, grożąc 
opornym w w ypadku niepodporządkowania się surowymi karam i37. Tym
czasem położenie chłopów uległo dalszemu pogorszeniu. Na skutek gra
dobicia zostały zniszczone zasiewy i łąki. 27 m aja do Rusinowej przybył 
justycjariusz Steinbeck z poleceniem zbadania przyczyn sporu między 
dworem a wsią. Stanął on jednak w yraźnie po stronie Craussa i poparł 
wszystkie jego roszczenia. Kiedy więc delegacja chłopska, złożona z 5 
osób, domagała się przynajm niej chleba dla osób odbywających pań
szczyzny i paszy dla koni w czasie pracy w folwarkach, Crauss odmó
wił. W konsekwencji obie strony zostały przy swoim, przy czym gmina 
przesłała suplikę do Wrocławia. Stanowisko Oberamtu nie różniło się 
jednak od zajętego przez Steinbecka38.

Tymczasem zbliżały się żniwa, a tym  samym problem powinności 
dworskich ponownie nabierał aktualności. Zaniepokojony oporem chło
pów Crauss zwrócił się więc ponownie do Steinbecka w Świdnicy i Obe
ram tu we Wrocławiu, prosząc o interwencję. Z jego pisma wynika, że 
w międzyczasie poza pańszczyznami sprzężajnymi zaprzestano także 
wykonywania pańszczyzn pieszych39. Opór chłopów zataczał więc coraz

34 Tamże. Por. także nie datowaną suplikę rusinowskich poddanych z tego sa
mego roku, przedstawioną przypuszczalnie pod koniec pierwszego kw artału lub 
na początku kwietnia. DZA Merseburg, Rep. 46 B 150w., 1801 — Reussendorf, Su
plika poddanych bez miejsca i daty spisania.

35 Podaję za Crim inal-Gutachten.
30 Tamże.
37 Tamże.
38 DZA Merseburg, Rep. 46 B 150w., 1801 — Reussendorf, Nie datowana su

plika poddanych.
30 Pismo Craussa nie zachowało się. Podaję na podstawie streszczenia w Cri

m inal-Gutachten.



szersze kręgi, obejmując także biedniejsze w arstw y ludności wiejskiej. 
-Chyba tym, jak i przewlekaniem się sporu, tłumaczy się fakt, że Stein- 
heck przybył do Rusinowej w asyście 6 dragonów francuskich. Nie sta
nowiło to wprawdzie dostatecznej siły, by zmusić chłopów do wykony
w ania powinności, niemniej miało być argum entem  na rzecz przyspiesze
nia decyzji w tej sprawie, zwłaszcza że Steinbeck przybyw ał z polece
n iem  aresztowania przywódców ruchu, a następnie tymczasowego zała
godzenia sporu. Jak  miało wyglądać to załagodzenie w świetle powyż
szych poleceń, nie trzeba chyba dowodzić. Nic więc dziwnego, że ani 
groźby Craussa, ani samego Steinbecka nie odniosły oczekiwanych rezul
tatów. K onflikt dworu ze wsią przedłużał się w yraźnie i tym  samym 
staw ał się niebezpieczny dla istniejących stosunków. Przykład Rusino
wej bowiem łatwo mógł zachęcić także inne gminy, by poszły tą samą 
drogą.

W lipcu 1808 r. podejmowano dalsze próby załagodzenia omawianego 
konfliktu. Ponieważ w opinii wielu współczesnych opór chłopów rodził 
się na gruncie niezrozumienia treści edyktu z 1807 r., wydano w tej 
spraw ie odpowiednią kurendę, rozsyłając ją po wsiach. Miała ona tłu 
maczyć mieszkańcom wsi, że ich nadzieje związane z edyktem nie mają 
żadnego pokrycia. Postępowanie to nie dało oczekiwanych rezultatów; 
przeciwnie, wzmogło tylko nieufność do dworu i jego zauszników. 
M. in. oburzona gmina oskarżała sołtysów, że odczytują natychm iast ku- 
rendy i pisma korzystne dla panów, chowają natom iast pod korcem ko
rzystne dla chłopów40. Obok tego oskarżenia wysunięto nowy zarzut 
■wobec Craussa, wymownie świadczący o bezwzględnym wyzysku panu
jącym w posiadłościach rusinowskich. Jak  w ynika bowiem z supliki 
chłopskiej, do folwarków zostało włączonych kilka pustek (4 lub 5), 
mimo to Crauss domagał się od pozostałych członków gminy wykonywa
nia takich świadczeń, jak gdyby pustki te znajdowały się w rękach 
•chłopów. Nie trzeba dowodzić, że pociągało to niekiedy bardzo poważ
ny w zrost obciążeń gminy. M. in. na same w ydatki związane z kw atero
waniem wojsk francuskich wydano dodatkowo — w zależności od spo
sobu obliczenia — od 500 do 1500 talarów 41. Obecnie domagano się 
zwrotu tych sum. Napotkano jednak sprzeciw Craussa. Odtąd stosunki 
dw oru ze wsią szybko ulegają zaostrzeniu, mimo że konflikt osiąga swój 
punkt kulm inacyjny dopiero w dniach 13—18 sierpnia42.

40 DZA Merseburg, Rep. 46 B 150w., 1801 — Reussendorf, Nie datowana suplika 
poddanych.

41 Tamże. W Crim inal-G utachten wymienia się sumę 537 talarów.
42 DZA Merseburg, Rep. 46 B 150w., 1801 — Reussendorf, Crim inal-Gutachten; 

zob. także K n a p p ,  op. cit., s. 250—251.



13 sierpnia, tj. w sobotę, Crauss nakazał ławie wiejskiej odczytać 
zebranej gminie reskrypt Oberamtu, w którym  pod grozą „niemiłych 
k a r” nakazywano podjęcie wykonywania robocizn43. Przy tej okazji po
w stał wielki tum ult, a gmina zaczęła domagać się zwrotu nadpłaconych 
sum, przeznaczonych na pokrycie kosztów kw aterunku wojsk francuskich. 
Szczególnie akywni byli 14 sierpnia kmiecie Beesler i Stoli, którzy 
w czasie zamieszania występowali czynnie i przewrócili stół ławy 
wiejskiej. 15 sierpnia ludność gminy zgromadziła się na dziedzińcu zam
ku i domagała się wyjścia Craussa. Po jego ukazaniu się zgromadzony 
tłum  zażądał „wolności”, pod którą rozumiał jednak nie edykt z 9 
października, tylko jakąś inną ustawę, która rzekomo miała kursować 
w Dzierżoniowskiem44. Wspomniana „wolność” w pojęciu chłopów mia
ła wyrażać się w wolności od czynszów, robocizn i innych powinności, 
nie zawierała natom iast żądania podziału ziemi dworskiej. Była więc 
bardziej ograniczona niż ta, której oczekiwali poddani w pow. oleśnic
kim 45.

15 sierpnia dla wydarzeń rusinowskich był także charakterystyczny 
jeszcze z innego względu — właśnie wówczas poszerzyła się społeczna 
baza ruchu chłopskiego przez włączenie się do niego czeladzi folwarcz
nej. Odtąd jej żądania stały się żądaniami gminy. Można by zastana
wiać się, co wpłynęło na taką decyzję czeladzi, niestety, źródła nie dają 
bezpośredniej odpowiedzi. Dalszy przebieg wypadków zdaje się jednak 
wskazywać, że zadecydował o tym  większy rozmach ruchu. Właśnie 
15 sierpnia był tym  dniem, kiedy nie tylko poddani rusinowscy, ale 
także z innych dominiów zgromadzili się na podwórzu zamku Craussa. 
Gmina, przyjm ując czeladź do swego grona, wysuwała teraz wobec dwo
ru obok innych postulatów również postulat podniesienia płac, powołu
jąc się przy tym  na przykład innych posiadłości, gdzie kształtowały się 
one na nieco wyższym poziomie. Rozszerzeniu się ruchu w głąb towa
rzyszyło jego rozprzestrzenianie się wszerz. Dowodem tego jest uczest
nictwo w wystąpieniach chłopów rusinowskich poddanych innych domi
niów, i to uczestnictwo o dużej wadze gatunkowej. Charakterystyczne 
np., że kiedy Crauss domagał się od chłopów, by przedstawili tych pod
danych, którzy mają lepsze płace niż utrzym ywane w jego dobrach, 
prawie natychm iast znalazło się ich aż 5046. Fakt ten wymownie świad
czył, że ruch chłopski zaczął wykraczać poza granice posiadłości jednego

43 DZA Merseburg, Rep. 46 B 150w., 1801 — Reussendorf, Criminal-Gutachten.
44 Tamże.
45 Zob. Z i e k u r s c h ,  op. cit., s. 281.
46 DZA Merseburg, Rep. 46 B 150w., 1801 — Reussendorf, Nie datowana su

plika poddanych.



pana, że działały nie tylko lokalnie ograniczone, partykularne in tere
sy poszczególnych gmin, ale także interes chłopstwa jako klasy na nieco 
szerszym terenie, jakkolwiek nie obejmującym jeszcze całego kraju. 
•O poczuciu wspólnoty interesów  chłopstwa świadczy także aktywność 
innych w arstw  ludności wiejskiej z obcych dominiów, a nie tylko obcej 
czeladzi. I tak  obcy poddany w czasie dramatycznych starć 16 sierpnia 
rzucił hasło, że pan „musi wydać wolność”47. Hasło zostało podchwycone 
przez tłum  zgromadzonych chłopów.

Crauss, k tóry  dotąd zdecydowanie występował przeciwko chłopom, 
nagle zrobił się bardzo ustępliw y i godził się bodaj na wszystko, "byle 
uratow ać życie. Nie ulega wątpliwości, -że zadecydowała o tym  groźna 
postawa zgromadzonego tłum u. W prawdzie Crauss nadal twierdził, że 
nie posiada edyktu „wolności”, było to jednak zgodne z rzeczywistym 
stanem  rzeczy. Złożył natom iast oświadczenie, w którym  akceptował 
wszystko, co dyktowali chłopi. Uzbrojeni w kije i drągi, dawali oni 
w yraz swemu niezadowoleniu. Wśród zgromadzonych 16 sierpnia było 
widać wiele tw arzy obcych. Ci właśnie szczególnie ostro stawiali się 
wobec Craussa i nie cofali się naw et przed rękoczynami. Tylko dzięki 
obronie Beeslera, przywódcy chłopów z Rusinowej, udało mu się wyjść 
z opresji bez szwanku. Sołtysa natom iast pobito do krw i48.

Zgromadzony tłum  po odebraniu od Craussa sporządzonego w dwóch 
egzemplarzach i podpisanego oraz podbitego pieczęcią oświadczenia w raz 
z dotychczasowymi wykazami świadczeń i rew ersem  na kwotę ponad 
400 nadpłaconych za kw aterunek talarów  — upojony zwycięstwem za
czął rozchodzić się do domów. Przebudzenie z tego snu nastąpiło szybko. 
Crauss bowiem nie zwlekając udał się do Świdnicy wzywając Stein- 
becka na pomoc. 17 sierpnia do Rusinowej wkroczył oddział egzeku
cyjny w sile 150 osób49. Jeżeli wierzyć inform acji G. F. Knappa, chłopi 
rusinowscy w tym  czasie udawali się w kierunku Wałbrzycha, gdzie po
dobno mieli jakieś porachunki z justycjariuszem . Na wieść o egzekucji 
zawrócili przypuszczalnie z powrotem do Rusinowej50. Opór chłopów 
został szybko złamany. Aresztowano 4 przywódców, z których 2 odsta
wiono do Świdnicy, gdzie siedzieli przez 5 tygodni. 18 sierpnia do Rusi
nowej wezwano przedstawicieli sąsiednich wsi i zażądano od nich pod
jęcia zobowiązań odnośnie do wykonywania pańszczyzn. W wypadku 
odmowy grożono egzekucją karną. Według Craussa groźba ta miała

47 Tamże, Crim inal-Gutachten.
48 Tamże.
40 Tamże. Takie same liczby podają również poddani w suplice z 6 II 1809 r. 

oraz Knapp, E rler i Ziekursch.
50 K n a p p ,  op. cit., s. 251.



dotyczyć przedstawicieli 18 dominiów Pogórza Sudeckiego51. Gdyby to 
było praw dą — a nie ma podstaw, by temu nie wierzyć — dowodziłoby 
szerokiego zasięgu ruchu chłopskiego na omawianym terenie.

19 sierpnia rozpoczął się ostatni akt opisanych wyżej wydarzeń — 
oddział egzekucyjny opuścił wieś. Odtąd spór między dworem a wsią 
wkroczył na drogę czysto formalną, a główne starania gminy szły w kie
runku ulżenia doli osób poszkodowanych na skutek represji zastosowa
nych wobec uczestników wystąpień chłopskich52.

Obok Rusinowej w aktach często występują: Czarny Bór, Jabłów 
i Grzędy położone w pow. kamiennogórskim. Należały one do Czettrit
zów, panów na Nowym Dworze w W ałbrzychu53. Przyczyny wystąpień 
ludności wiejskiej były tu podobne jak w dobrach rusinowskich. Pod
dani w suplice z 8 XII 1808 r. skarżyli się, że na skutek zniszczeń spo
wodowanych wojną znajdują się na skraju ruiny i nie są w stanie wy
konywać pańszczyzn ani posyłać dzieci do przymusowej służby fol
warcznej54. Wysokość obciążeń na rzecz dworu była tu  dosyć znaczna. 
Przeciętnie bowiem wypadało na 1 gospodarstwo po 40 dni pańszczyzny 
sprzężajnej, 33 dni pieszej, nie mówiąc o innych powinnościach w na
turze i pieniądzu55. Do tego dochodziły jeszcze podwody, szczególnie 
uciążliwe w okresie wojennym. Poddani, nie mogąc więc sprostać nad
m iernym  ciężarom, zwracali się o pomoc do Czettritzów, ale spotkali się 
z odmową, mimo że gospodarstwa nie dawały im pełnego wyżywienia56. 
Wprawdzie dorabiali oni sobie furmaństwem, mniej jednak niż daw
niej, ponieważ konie były słabe wskutek niedożywienia. Sytuacja chło
pów była po prostu tragiczna — niedożywieni i głodni, nie mieli nawet 
czym obsiać swych pól. Niemniej Czettritzowie wcale nie rezygnowali 
ze swoich uprawnień. Ponieważ równocześnie wzrosły obciążenia z ty 

31 Podaję za nie datowaną supliką poddanych z Rusinowej. Z i e k u r s c h ,  
op. cit., s. 295, mówi o 14 gminach w pow. świdnickim i kamiennogórskim, nie 
wliczając w  to wcześniejszych wystąpień w Poniatowie w pow. świdnickim, 
i w Wojcieszowie w pow. jeleniogórskim.

52 M. in. w  tym celu, pokonawszy liczne trudności, przybyła do Królewca 
grupa chłopów rusinowskich i starała  się o audiencję u króla, chcąc przedłożyć 
suplikę spisaną 10 IV w 1809 r. Z treści supliki wynika, że szukanie sprawiedli
wości nie było wcale łatwe. Zob. DZA Merseburg, Rep. 46 B 150w., 1801 — Reussen- 
dorf, suplika z 10 IV 1809 r.

53 Wałbrzyskim posiadłościom Czettritzów poświęcił pracę L. H ä u f f l e r ,  
Die Geschichte der Grundherrschaft Waldenburg-Neuhaus, Wrocław 1932, cz. 1, 
s. IX+366, cz. 2, s. X IV +327.

54 Podaję za Crim inal-Gutachten.
55 DZA Merseburg, Rep. 46 B 150w., 1801 — Reussendorf, Suplika poddanych 

z Czarnego Boru, Jabłowa i Grząd z 8 XII 1808 r.
59 Tamże.



tu łu  świadczeń okupacyjnych, nie mówiąc już o cofnięciu pomocy dworu 
na wypadek klęski elem entarnej czy trudnej sytuacji wsi, położenie 
chłopów nie było godne pozazdroszczenia. Komisja zwołana w celu roz
strzygnięcia sporu stanęła po stronie pana, nakazując wykonywanie 
kwestionowanych przez gminę podwód dworskich. W wypadku niepod
porządkowania się groziła zastosowaniem przemocy wobec opornych. 
W prawdzie zgromadzona ludność wskazywała na niemożność spełnienia 
wymienionych powinności, niemniej Czettritz był głuchy na wszystkie 
argum enty i zapowiedział, że złoży skargę do Oberam tu we W rocławiu57. 
I tu  więc przebieg konfliktu wyglądał podobnie jak w dobrach Craussów. 
Podobne bowiem były motywy w ystąpień ludności wiejskiej i z podobną 
spotkały się reakcją władz.

W ydarzeń w dobrach Czettritzów nie znamy tak dokładnie, jak 
w Rusinowej. W ydaje się jednak, że rozegrały się one prawie równo
cześnie. Głównymi ich aktoram i była ludność Czarnego Boru, Jabłowa 
i Grząd oraz oficjalista dworski Beck i komisarze rządu do spraw spo
ru  — Bende i Steinbeck, a następnie także radca Kospoth, nie mówiąc 
oczywiście o samych Czettritzach i oddziałach egzekucyjnych, których 
udział był szczególnie doniosły, bo decydował o końcowym wyniku 
walki. Początki sporu nie są bliżej znane. Wiadomo tylko, że w związku 
z odmową poddanych pełnienia powinności dworskich 14 lipca na teren 
Jabłow a przybyli 2 egzekutorzy z poleceniem zatrzymania przywód
ców ruchu chłopskiego i odstawienia ich do Kamiennej Góry. Jednego 
z chłopów, mianowicie Geislera, udało się ująć. W alter natom iast prze
byw ał poza domem i uniknął aresztu. Próba zatrzym ania trzeciego, tj. 
Heintzla, napotkała opór chłopów. Zgromadzony tłum  krzyczał: „Zrzu
cajcie ich [tzn. komisarzy — S. M.] z koni, tych szpicli. Landrat — to 
także szpicel. Szlachta nas oszukuje, my płacimy podatki, a im z tego 
pęcznieją brzuchy”58. Egzekutorzy chcieli przynajm niej zabezpieczyć 
ujętego Geislera. W ydaje się jednak, że próba ta zakończyła się niepo
wodzeniem59. Przy okazji pobito jeszcze pisarza dworskiego i zniewa
żono słownie landrata. Jak  nas inform uje wspomniany wyżej urzędnik 
dwórski, Beck, wczesnym rankiem  15 lipca (nie 14, jak mylnie podaje 
się w źródle) zbudziła go wystraszona żona, przed domem bowiem znaj
dował się 60-osobowy tłum, domagając się jego wyjścia. Kiedy zbliżył 
się do drzwi, Heintzel spytał go, kto nasłał tych bandytów-egzekutorów. 
Następnie odprowadzono go na zamek, gdzie znajdowali się już pod stra

57 Tamże.
r>8 Podaję za Crim inal-Gutachten.
59 W każdym razie z powodu nie znanych bliżej okoliczności następnego dnia 

znajdował się on na wolności, o ile inform acja przekazu jest prawdziwa.



żą obaj egzekutorzy. Na podwórzu gromadził się tłum  chłopów uzbrojo
nych w drągi. Prawdopodobnie wówczas przybył do Czarnego Boru 
Steinbeck i znalazł wieś w pełnym pogotowiu bojowym. Nie zwlekając 
więc razem z egzekutorami powrócił do Kamiennej Góry60. Na tym  
kończył się pierwszy etap wydarzeń. Po stłum ieniu wystąpień w Rusi- 
nowej, gdzie poddani Czettritzów wzięli masowy udział, rozpoczął się 
etap drugi.

Przez cały czas od 16 VII do 25 VIII 1808 r. sprawa omawianych 
gmin pozostawała jak gdyby w zawieszeniu. W nocy z 25 na 26 sierpnia 
do Jabłowa zjechało 4 dragonów w cywilu. Jak  się okazało, posiadali oni 
z sobą broń i o mało nie wywołali pożaru61. Mieli bowiem zatrzymać 
przywódców wystąpień chłopskich i odstawić ich do Świdnicy. Zgroma
dzony tłum  nie czekał jednak na wykonanie zamierzeń egzekutorów, 
lecz niespodziewanie napadł na nich, i rozbroiwszy osadził w domu pań
skiego browarnika. Równocześnie lud domagał się przybycia Czettritza. 
Ponieważ ów nie znajdował się w domu, nakazano urzędnikowi dwor
skiemu, by napisał do niego, żeby wracał. Do godz. 10 następnego dnia 
zarówno brow arnik, jak urzędnik dworski znajdowali się pod nadzo
rem  gminy. W spomnianych natomiast wyżej 4 dragonów prawdopodobnie 
wyprowadzono ze wsi i wypuszczono na wolność62. Co do nakazu aresż- 
towania przywódców ruchu, sołtys czarnoborski, Grun, określił go na
stępująco: ,,To jest papier do dupy. Nie cenię go wcale. Justycjariusz 
Steinbeck, ten żółtodziób, nie ma nam nic do rozkazywania, chce on je
dynie uczynić naszą gminę nieszczęśliwą, już w czasie działania komisji 
występował po grubiańsku wobec nas i chce obecnie znowu zetrzeć się 
z nami, mimo że nie ma na to żadnego polecenia”6*. Mylił się jednak 
sołtys czarnoborski. W ślad bowiem za komisarzem przybył do wsi od
dział egzekucyjny w sile 160 osób. Prawdopodobnie był to ten sam od
dział, k tóry zdławił wystąpienie chłopów w dominium Craussa. 28 sierp
nia przeprowadzono liczne aresztowania. Ogółem ujęto 14 osób, z których 
następnie część zwolniono64. Nie wrócili tylko sołtys Grun, piekarz Be
cker i Heintzel, wszyscy zasądzeni na większy wymiar kary. Sprawy te  
wym agają jednak odrębnego potraktowania. Omówimy je szerzej po 
przedstawieniu wydarzeń jeszcze w paru inńych gminach, by wyrobić

60 DZA Merseburg, Rep. 46 B 150 w., 1801 — Reussendorf, Crim inal-Gutachten.
61 Tamże, suplika poddanych z Czarnego Boru... z 8 X II 1808 r.
62 Co do przebiegu akcji pacyfikacyjnej w  źródłach napotykamy liczne my

lące szczegóły, uniemożliwiające datowanie czy nawet ustalenie kolejności nie
których wypadków.

83 Podaję za Crim inal-G utachten.
64 Tamże.



sobie lepszy pogląd na charakter wystąpień chłopskich rozgrywających 
się w latach 1808— 1810.

W 1808 r. ofiarą egzekucji karnej padli poddani z gminy Półwsie 
w pow. lwóweckim (obecnie jaworski). Jak  wynika z supliki spisanej 
17 XII 1810 r., idąc za przykładem  innych gmin odmówili oni wykony
wania powinności65. Opór ich nie trw ał jednak długo. W krótce bowiem 
na teren  wsi przybył komisarz Knoblitz z Jaw ora w asyście 18 fran 
cuskich żołnierzy i w bezwzględny sposób rozprawił się z chłopami. 
Poddanych ściągano z pracy w polu i odstawiano do więzienia w Jaw o
rze. Dotkliwie pobito kilka kobiet, w tym  1 ciężarną. Stan jej był tak 
groźny, że trzeba było udzielić pomocy lekarskiej. Koszta egzekucji po
niosła oczywiście gmina, a były one dosyć poważne, bo sięgały 247 ta 
larów 66.

8 III 1810 r. do kancelarii Boyena wpłynęła suplika drobnych za
grodników z gminy Lusina w pow. średzkim. W prawdzie nie jest ona 
datowana, niemniej z jej treści wynika, że dotyczyła wypadków z 1808 r. 
Zagrodnicy skarżyli się przede wszystkim na uciążliwy charakter wyko
nywanych pańszczyzn i niskie płace. „Naszą umiarkowaną prośbę od
rzucono z szyderstw em ” — pisali o odrzuceniu żądania podwyższenia 
płacy z najm u przymusowego do 6 groszy srebrnych za dniówkę67. Mimo 
to w czasie żniw wyszli do pracy. W sierpniu 1808 r. zawezwał ich przed 
siebie komisarz przybyły z Wrocławia do Strzegomia, polecając, by 
przedłożyli swoje skargi. W czasie rozmowy komisarz podobno łudził 
chłopów nadzieją, że król nosi się z zamiarem zniesienia ciężarów feu
dalnych. Należy sądzić, że chciał w ten sposób uspokoić poddanych i na
kłonić do posłuszeństwa.

Po żniwach zagrodników nie wezwano do pracy, natom iast 8 paździer
nika do Lusiny przybył oddział egzekucyjny. W czasie zwołanego zgro
madzenia gminy dowódca oddziału zachowywał się w wyzywający spo
sób. Mimo nalegań chłopów nie chciał pokazać pełnomocnictw, że został 
przysłany w celu rozstrzygnięcia sporu. Co więcej, rzucił się na jednego 
z zebranych poddanych, zdarł z niego koszulę i kazał strzelać żołnierzom. 
Widocznie w ten sposób chciał napędzić strachu chłopom i nakłonić ich 
do większej ustępliwości. Ale przeliczył się. Poddani bowiem, chcąc za
pobiec rozlewowi krwi, złapali żołnierzy za szable i karabiny, próbując 
ich rozbroić. Przerażony tym  dowódca uciekł oknem razem z oficjalistą 
dworskim. Zgromadzony tłum  tymczasem zmagał się z wojskiem, wy
pierając ich z izby. Na dworze ponownie doszło do starcia, ale nie było

65 DZA M erseburg, Rep. 46 B 150w., 1801 — Halbendorf. Suplika poddanych.
86 Tamże.
67 DZA Merseburg, Rep. 46 B 150w., 1801 — Lüssen. Suplika poddanych bez daty.



żadnych ofiar. Po opisanych wydarzeniach oddział wojskowy przypusz
czalnie opuścił wieś, a zagrodnicy rozeszli się do domów. Spokój jednak 
nie panował długo, bo już wkrótce do Lusiny przybył nowy oddział 
wojska, tym  razem w sile 8 osób, i zmusił zagrodników do posłuszeństwa. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że towarzyszący oddziałowi komisarz 
mówił po francusku. Chodziło prawdopodobnie o to, by chłopi wyzbyli 
się złudzeń co do istotnej roli Francuzów. W czasie egzekucji karnej 
zatrzymano kilku chłopów i odstawiono do Strzegomia, „straszliwie 
trak tu jąc” ich podczas drogi68. Nie lepszy los czekał ich jednak również 
na miejscu. Aresztowanych bowiem pozbawiono wszystkich rzeczy 
i wtrącono do piwnicy, gdzie mieli siedzieć o chlebie i wodzie. Wieczo
rem każdemu wydzielono po 15—20 batów.

N astępny dzień przyniósł dalsze aresztowania poddanych. Ponadto 
ściągnięto na poczet kosztów egzekucji przeszło 200 talarów, a 10 spo
śród aresztowanych, zakutych w kajdany, odstawiono do twierdzy 
w Świdnicy, gdzie przez 12 tygodni mieli oczekiwać wyroku. Ogólna 
liczba zatrzym anych sięgała 27 osób. Wśród nich było 12 zagrodników, 
4 robotników dniówkowych, 3 parobków, 1 komornik, 2 uczniów rze
mieślniczych, 1 syn kmiecia, 1 strzelec, 2 żołnierzy i 1 bliżej nie okreś
lony, ale związany z wojskiem. Skład ten może świadczyć, że w Opisy
wanych wydarzeniach decydującą rolę odegrały biedniejsze warstwy 
ludności wiejskiej, po drugie zaś, że przekonanie chłopów o tym, iż woj
sko nie wystąpi przeciwko swoim braciom, nie było znowu tak bezpod
stawne, jakby to mogło się czasem wydawać. Kto wie zresztą, czy nie
powodzenie pierwszej egzekucji karnej w Lusinie nie załamało się na 
skutek niezbyt aktywnej postawy żołnierzy, skoro przynajmniej 2 wal
czyło po stronie gminy.

Zaburzenia chłopskie w 1808 r. nie ominęły Marcinowic w pow. bole- 
sławiecko-kamiennogórskim, należących do niejakiego Schickfussa69. 
Powodem nieporozumień podobnie jak w innych posiadłościach stała się 
sprawa ciężarów feudalnych. Jak wynika z supliki, chłopi zarzucali 
Schickfussowi podnoszenie czynszów, które według niego miały być spła
cane w tzw. pieniądzu realnym, posiadającym o 50% wyższą wartość 
od pieniądza nominalnego, w którym  były uiszczane dotychczas70. Po
nadto zaś kwestionowali prawomocność pańszczyzn sprzężajnych i pie

68 Tamże, O przebiegu wspomnianych wydarzeń poinformowano także króla. 
Zob. DZA Merseburg, Rep. 46 B 150w., 1801 — Reussendorf. Pismo Sądu Krajowego 
do króla.

69 DZA Merseburg, Rep. 89 A XXI, 12, vol., 1, fol. 255, Suplika poddanych 
z 10 III 1809 r.

70 Tamże.



szych, nie wyłączając budowlanych. O ile pierwsze — w przekonaniu 
chłopów — zostały zniesione na mocy edyktu z 9 X 1807 r., o tyle ostat
nie, jako oparte na prawie zwyczajowym, nie były w ogóle obowiązu
jące71. Przebieg sporu chłopów marcinowickich z Schickfussem nie jest 
bliżej znany. Przypuszczalnie zakończył się on w taki sam sposób, jak 
w innych posiadłościach, to znaczy egzekucją karną.

Spośród chłopskich w ystąpień w omawianym okresie, a ściślej mó
wiąc — spośród przeprowadzonych egzekucji karnych najwięcej roz
głosu nabrała egzekucja leszczyniecka72. Mówi o niej dosyć szeroko
G. H. Pertz, jeden z biografów R. Gneisenau73, bardziej ogólnie —
O. Linke, W. E rler i S. L atta74, pomija zaś J. Ziekursch75. Co było po
wodem tak dużego zainteresowania? Czy fakt, że użyto największej ilości 
żołnierzy ze wszystkich operacji skierowanych przeciwko chłopom, czy 
to, że była ona „pom yłką”, k tóra poruszyła całą ówczesną opinię pu
bliczną? Chyba raczej to drugie. Dokonanej m asakry ludności wiejskiej 
nie dało się bowiem ukryć, zwłaszcza że dokonano jej wobec niewin
nych mieszkańców76.

Spraw a egzekucji karnej w Leszczyńcu wiązała się z oporem chło
pów w sąsiednich gminach. Jak  wskazywaliśmy już wyżej, w 1808 r. 
wrzenie objęło wiele posiadłości Pogórza Sudeckiego. Nie jest w yklu
czone, że równocześnie doszło do odmowy wykonywania powinności 
dworskich w dominiach Szymanów i Łąkoszów, położonych między M ir
skiem a Świebodzicami, oraz Suchowola i Olszany w pow. strzegom
skim77. Chodziły słuchy także o niepokojach ogarniających Szarocin, 
Dolny Leszczyniec i Białkę w pow. kamiennogórskim78. Według Pertza 
powodem niezadowolenia chłopów było błędne, niezgodne z istotnym 
stanem  rzeczy zrozumienie treści edyktu z 9 X 1807 r.79 Już wskazywa
liśmy na nieadekwatność tego rodzaju interpretacji. Tu chcielibyśmy 
jeszcze raz podkreślić, że przyczyny wystąpień były daleko głębsze.

71 Tamże.
72 Dowodem tego może być fakt, że wieści o niej dotarły naw et do Fryderyka 

Wilhelma, wszędzie budząc powszechne oburzenie. Zob. przyp. 32.
73 P e r t z ,  op. cit., s. 486—490.
74 L i n k e ,  Friedrich Theodor von Merckel..., t. V, s. 85 i n.; E r l e r ,  op. cit., 

s. 59; L a t t a ,  op. cit., s. 29.
75 Takie stanowisko Ziekurscha nie znajduje wytłumaczenia, z różnych wzglę

dów bowiem wydarzenia leszczynieckie posiadały duże znaczenie.
76 Dowódca oddziału egzekucyjnego, Studnitz, spostrzegł swoją pomyłkę dopiero 

po dokonaniu egzekucji. DZA Merseburg, Rep. 89 A XXI, 1, fol. 18, Sprawozdanie 
komisji z 16 IV 1809 r.

77 Tamże.
78 Tamże.
79 P e r t z ,  op. cit., s. 486.



Fakt, że koncentrowały się one przede wszystkim na Pogórzu Sudec
kim, znajdował wystarczające wytłumaczenie w szczególnie trudnych 
warunkach, w jakich znalazła się tam tejsza wieś80. A przecież działały 
jeszcze inne czynniki, pogłębiając nastroje niezadowolenia. Charakte
rystyczne, że niekiedy na czele ruchu stawali sołtysi, jakkolwiek zda
rzały się również wypadki odwrotne, kiedy działali w charakterze za
uszników dworu (np. w Rusinowej). Tak było m. in. w dominium Szy
manów czy Łąkoszów. Jak wynika bowiem ze sprawozdania komisji do 
zbadania spraw y leszczynieckiej, tam tejsi sołtysi nie tylko odmawiali 
wykonywania powinności wobec dworu, ale jeszcze nakłaniali do tego 
również swoje gminy81.

Ze sprawozdania komisji nie wynika jasno, kiedy doszło do pierw 
szych wystąpień we wspomnianych wyżej posiadłościach. Wyrażając 

•przypuszczenie, że stało się to jeszcze w 1808 r., oparliśmy się głównie 
na informacji Pertza, zestawiającej opisywane wypadki z wydarzeniami 
w dobrach Czettritzów82. W sprawozdaniu podaje się natomiast, że Stein- 
beck 14 I 1809 r. skarżył się, że żaden z wezwanych przez niego sołty
sów ani z Szymanowa, ani z Łąkoszowa nie stawił się w wyznaczonym 
miejscu83. Odmowa wykonywania świadczeń musiała więc mieć miejsce 
znacznie wcześniej — naszym zdaniem — w okresie robót w polu, 
a więc nie później niż jesienią 1808 r. Przewlekanie się sprawy z ła t
wością tłumaczy się natomiast szerokim rozpowszechnieniem odmowy 
wykonywania świadczeń, a co za tym  idzie, niemożliwością szybkiej 
ingerencji.

Konflikt poddanych obu dominiów polecono rozsądzić wspomnianemu 
wyżej Steinbeckowi, a według relacji G raw erta w Szymanowie — Stein- 
beckowi, a w Łąkoszowie — Koblitzowi84. Steinbeck jednak, obawiając 
się oporu chłopów, nie odważył się w asyście 2 dragonów udać się do 
wsi i domagał się silniejszej eskorty. Uzyskawszy przyrzeczenie zacze
kał na żołnierzy, a następnie rozdzieliwszy ich na dwa oddziały, każdy 
po 5 osób, beztrosko posłał na teren wspomnianych dominiów, zleca
jąc ujęcie sołtysów i odstawienie do Świdnicy lub Jawora, w zależności 
od miejsca położenia posiadłości. Akcja ta, dokonana 19 II 1809 r., nie 
dała żadnych rezultatów, gdyż — jak raportowali dowódcy obu oddzia

80 Zob. wyżej o przyczynach wystąpień w dominiach rusinowskim, czarno- 
borskim i innych.

81 DZA Merseburg, Rep. 89 A, XXI, 1, fol. 13, Sprawozdanie komisji ż 16 IV 
1809 r.

82 P e r t  z, op. cit., s. 487.
83 DZA M erseburg, Rep. 89, XXI, 1, fol. 13, Sprawozdanie komisji z 16 IV 1809 r.
84 Wiarogodność relacji G raw erta zakwestionował L i n k e ,  Friedrich Theodor 

von Merckel..., t. V, s. 83.



łów — „gminy en masse w ystąpiły przeciwko aresztowaniu sołtysów”85, 
a w Szymanowie chłopi dopuszczali się naw et grubiaństw, nie mówiąc
0 groźbach, że przyjdą im na pomoc poddani z innych posiadłości. Po
nieważ według doniesień Steinbecka poruszenie opanowywało także in 
ne gminy, G rawertow i wydawało się — jak stw ierdza w raporcie — 
„że nieporządkom może zapobiec jedynie użycie broni”86. Postanowił 
więc na teren  objęty rozrucham i rzucić potężne siły wojskowe. Obok 
chęci zdławienia ruchu G raw ertow i i szlachcie śląskiej, k tóra popierała 
go w tych poczynaniach, przypuszczalnie przyświecała myśl, by w ten 
sposób nie tylko raz na zawsze rozprawić się z oporem ludności w iej
skiej, ale równocześnie wymierzyć cios w znienawidzone ustawodaw
stwo agrarne 1807 r.87

W yprawa na Leszczyniec wyglądała na prawdziwą operację wojenną, 
w której uczestniczyło 800 żołnierzy. 200 konnych i kompania lekkiej 
piechoty pod dowództwem pułkownika Studnitza miały przybyć na 
teren  działań z Ząbkowic, 200 żołnierzy piechoty pod dowództwem 
kapitana Glana ze Świdnicy i 200 huzarów pod dowództwem rotm istrza 
Thiemena z Wrocławia. Bezpośredni udział w wyprawie wziął tylko 
pierw szy oddział. Akcji wojskowej miał asystować specjalnie w tym  
celu odkomenderowany ze sztabu G raw erta pierwszy porucznik v. Die- 
drich. Ze strony władz cywilnych na teren  Leszczyńca, Szymanowa, 
Łąkoszowa, Szarocina i Białki miał udać się Steinbeck, do Suchowoli
1 Olszan natom iast Koblitz88.

28 II 1809 r. Diedrich przybył do Świdnicy, chcąc skontaktować się 
z; obydwoma komisarzami cywilnymi, tj. Steinbeckiem i Koblitzem. 
W czasie rozmowy okazało się, że pierwszy z nich nie będzie uczestni
czył w w yprawie do Szarocina i Leszczyńca, obiecał jednak wyznaczyć 
zastępcę. Następnie Steinbeck razem z Diedrichem udali się na czele 
oddziału do Szymanowa, a Koblitz z drugą grupą do Suchowoli i Olszan. 
Obie w ypraw y odbyły się gładko, bez większych ekscesów. W prawdzie 
w  Szymanowie na wieść o egzekucji jeden z poddanych uderzył w dzwon 
na alarm, nie zdołano jednak zorganizować obrony. W Olszanach nato
m iast raniono jednego chłopa w głowę. Do obu ekspedycji użyto

85 Podaję za sprawozdaniem.
86 DZA Merseburg, Rep. 89 A, XXI, 1, fol. 3, Sprawozdanie G raw erta z 6 III 

1809 r. Podobnym nastrojom  zdawał się ulegać także Beyme, który w swoim 
sprawozdaniu napisał — prawdopodobnie dla usprawiedliwienia egzekucji karnej — 
■że istniała groźba pomocy innych gmin: „Gewalt m it Gewalt zu vertreiben 
gedrohet”. Tamże, Sprawozdanie Beymego z 14 VIII 1809 r., fol. 31.

87 Zob. przyp. 18.
88 Opieram się wyłącznie na sprawozdaniu komisji złożonej z Gneisenaua, jako 

przewodniczącego, i Kospotha oraz Geiera.



tylko części sił. W odwodzie stał oddział Studnitza, który miał włączyć 
się do walki w wypadku, gdyby poddanym przybyły posiłki z innych 
gmin.

Po udanej wyprawie z 2 marca Diedrich udał się do Kamiennej 
Góry, chcąc ponownie nakłonić Steinbecka do wzięcia udziału w wy
prawie na Szarocin i Leszczyniec. Spotkał się jednak z odmową. Stein- 
beck na swego zastępcę wyznaczył Scholtza. Gdyby jednak okazało 
się, że i on nie może wziąć udziału w wyprawie, prosił, by Studnitz 
udał się sam i zatrzym ał oskarżonych. O godz. 15 Diedrich spotkał 
się ze Studnitzem, k tóry mimo ostrzeżeń postanowił działać szybko, 
obawiając się, że dalsze zwlekanie może go pozbawić laurów zwycię
stwa, ponieważ była przewidziana zmiana miejsca zakwaterowania jego 
oddziału. Wydał więc rozkaz Ingenheimowi, by ze swymi 100 żołnierzami 
piechoty razem z rotm istrzem  Kleistern i jego oddziałem w sile 90 
kawalerzystów udał się o godz. 2 po północy na szosę prowadzącą z Ka
miennej Góry do Kowar, a stam tąd do Leszczyńca. Rotmistrz Eisen- 
schmidt miał natomiast na czele 70 kawalerzystów i 50 żołnierzy pie
choty wyruszyć w godzinę później w kierunku Szarocina.

Akcja rozpoczęła się zgodnie z planem o godz. 2 w nocy, ale bez 
asysty komisarza. Za Chełmcem Studnitz wydał ścisłe instrukcje swoim 
podwładnym, określając, w jaki sposób mają postępować we wsi. Ogól
nie rzecz biorąc, miała obowiązywać zasada rozproszonych sił, każdy 
oddział bowiem miał podzielić się na grupki 1—2 osobowe, z zadaniem 
przeczesania wszystkich domostw. Zarządzenia te zostały dokładnie wy
konane, mimo to w czasie przeprowadzania akcji nie obyło się bez eks
cesów i aktów samowoli. W sumie w samym tylko Górnym Leszczyńcu 
raniono 7 osób, w tym 1 bardzo poważnie. Wszędzie tam, gdzie gospo
darze nie chcieli otworzyć, wyłamano drzwi i okna. S traty  spowodo
wane przez żołnierzy — według oceny komisji — wynosiły przeszło 
123 ta lary89.

Równocześnie odbywała się egzekucja karna w Szarocinie. Tutaj 
najpierw  żołnierze rozgościli się po domostwach, a dopiero później, na 
znak dowódcy, doprowadzili swoich gospodarzy na dziedziniec dworu,, 
dokąd już spędzono poddanych z Leszczyńca Górnego. W czasie prze
prowadzania akcji nie obeszło się jednak i tu  bez gwałtów. M. in. 
zraniono pewną kobietę i wybito kilka okien. Spowodowane straty  były 
jednak w porównaniu do leszczynieckich minimalne i nie przekraczały 
10 talarów 90.

S9 DZA Merseburg, Rep. 89 A, XXI, 1, fol. 17—18, Sprawozdanie komisji.
90 Tamże, fol. 18.



W yprawa do Leszczyńca zakończyła się pełną kom prom itacją wojska 
i adm inistracji cywilnej. Okazało się bowiem, że egzekucji dokonano 
nie w Leszczyńcu Dolnym, ale Górnym, gdzie ludność dotychczas zacho
wywała się spokojnie. Swoją pomyłkę spostrzegł jednak Studnitz dopiero 
po przeprowadzeniu akcji, tj. po spędzeniu wszystkich poddanych do 
dworu w Szarocinie91. Spraw a nabrała szerokiego rozgłosu zarówno na 
Śląsku, jak i poza jego granicami, docierając do najwyższych władz. 
Opinia publiczna była oburzona. W obronie poszkodowanych poddanych 
z Leszczyńca Górnego wystąpiło miasto Kowary. Powołana została 
komisja do zbadania spraw y w składzie: Gneisenau, Kospoth i Geier. 
Pierw szy z nich otrzym ał naw et specjalne pełnomocnictwo do zajęcia 
się w ystąpieniam i chłopskimi na całym Śląsku92. Wdrożone śledztwo 
wykazało, że winę za „pom yłkę” ponoszą zarówno G rawert, jak i jego 
podwładni oficerowie, nie mówiąc już o komisarzach cywilnych, zwła
szcza Steinbecku. Mimo tych stwierdzeń żaden z oskarżonych, poza 
komisarzem Steinbeckiem, nie poniósł większej kary. Komisarza również 
po niedługim czasie przywrócono do łask. Inni natom iast doczekali się 
awansów. W śród nich znajdował się i przewodniczący komisji, który 
za dobrze spełniony obowiązek doczekał się stopnia pułkownika93.

Z przytoczonych faktów  wynika, że dotychczasowy pogląd, jakoby 
w w yprawie do Leszczyńca uczestniczyło około 800 żołnierzy, wymaga 
pewnej korekty. W prawdzie na opisany wyżej teren  skierowano tak 
liczny oddział, jednak bezpośrednio w akcji brało udział znacznie mniej 
żołnierzy, a reszta znajdowała się w rezerwie. Rzuca się też w oczy 
bezwzględność, z jaką dokonano pacyfikacji, i beztroska władz cywil
nych, którym  powierzono rozwiązanie konfliktu. Casus „Leszczyniec” 
na długo więc pozostał w pamięci współczesnych.

Lata 1808— 1810 były szczególnie bogate w wystąpienia ludności 
wiejskiej. Jak  w ynika z dotychczasowych badań, latem  1808 r. wy
buchły rozruchy w następujących powiatach Dolnego Śląska: świdnic
kim, kamiennogórskim, strzegomskim, trzebnickim, nyskim, wołowskim 
i wielu innych, przy czym nie obchodziło się bez rozlewu krw i94. Na

91 Tamże.
92 P e r t z ,  op. cit., s. 488.
93 Tamże, s. 490.
94 Z i e k u r s c h ,  op. cit., głównie s. 281 i n. oraz 295 i n . ;  L a t  t a ,  op. cit., 

s. 25—30, 46—48. Do starć z Francuzam i — poza podanymi w .tekście  miejscowoś
ciami — doszło także w Jordanowie w pow. dzierżoniowskim, w Karczynie 
w pow. strzelińskim  (wówczas niemczańskim) i przypuszczalnie w  wielu innych 
gminach. Zob. E r  1 e r, op. cit., s. 44 i n. Por. także wystąpienia chłopów w Olszy
nach w pow. lubańskim, w  Ślubowie w  pow. górowskim itp. DZA Merseburg,. 
Rep. 89 A, XXI, 12, vol. 1, fol. 235 i fol. 62.



wiosnę 1809 r. przy użyciu siły musiano tłumić wystąpienia poddanych 
w powiatach: strzegomskim, ząbkowickim, niemczańskim, namysłow
skim, lwóweckim, bolesławieckim, kamiennogórskim i jeleniogórskim95. 
W tym  samym roku ze skargą na panów wystąpiło 50 gmin w ziemi 
kłodzkiej. Poddani w tej sprawie udawali się nawet do Królewca. Nie 
uzyskali jednak nic poza przyrzeczeniami rozpatrzenia ich sprawy96. 
W lutym  1810 r. 25 gmin kłodzkich nie wyszło do pracy na pańskim. 
Opór chłopski został złamany dopiero przy użyciu siły wojskowej97. 
W kwietniu tego samego roku rozruchy ogarnęły pow. zielonogórski, 
w listopadzie — żmigrodzki98. Fakty te świadczą o szerokim zasięgu ru 
chów chłopskich na omawianym terenie. Nie powinny jednak wprowa
dzać nas w błąd, gdyż nie oznaczają jeszcze, że niepokoje objęły wszyst
kie gminy wymienionych powiatów, czy nawet większą ich część, lecz 
jedynie że miały tam  miejsce. Niestety, statystyczne ujęcie tego zagad
nienia, przynajm niej w obecnym stanie badań, nie jest możliwe. Ogra
niczymy się więc do stwierdzenia, że z jednej strony wywarły one 
pewien w p ły w . na pruskie ustawodawstwo agrarne, z drugiej — za
hamowały w pewnym sensie reakcyjne zapędy panów. Tym też mierzy 
się ich znaczenie i rola99.

Wobec zbuntowanych poddanych stosowano surowe kary. W domi
nium rusinowskim po stłum ieniu wystąpień, określonych w akcie oskar
żenia jako wrzenie (Aufruhr), do odpowiedzialności sądowej pociąg
nięto 4 osoby, wśród nich sołtysa i 3 kmieci. Pierwszego z nich w wieku 
39—40 lat, ojca pięciorga dzieci, skazano jako przywódcę ruchu na 
18 miesięcy aresztu i 30 batów. Z pozostałych 3 osób 2 skazano na 
2 lata i po 30 batów, 1 zaś na 8 miesięcy100.

W dominium Czettritzów liczba skazanych była znacznie wyższa. 
Spośród 15 osądzonych chłopów skazano aż 14, usprawiedliwiono nato
miast jednego. W ymiar kary  podobnie jak w dominium rusinowskim 
był zróżnicowany. 1 osobę skazano na 3 lata i 40 batów, 1 na 2 lata 
i usunięcie z sołectwa, 1 na rok i 30 batów, 3 na 6 miesięcy, 1 na 4 mie
siące, 1 na 3 miesiące, 4 na 8 tygodni i 2 na 4 tygodnie. Wśród skaza

95 Z i e k u r s c h ,  op. cit., s. 281 i n., 295 i n.; L a t t a ,  op. cit., s. 26—30 i 46—48.
96 DZA Merseburg, Rep. 89, XXI, 12, vol. 2, nie foliowane.
97 L a t t a ,  op. cit., s. 46—48.
98 Tamże.
99 O wpływie wystąpień chłopskich na ustawodawstwo agrarne wiele mówią: 

Ziekursch, Latta, Linke i wielu innych; w  historiografii polskiej — głównie 
K. Orzechowski.

100 Obliczyliśmy na postawie danych z Crim inal-Gutachten oraz cytowanych 
wyżej m ateriałów  dla Lusiny i sprawozdania komisji do zbadania sprawy Lesz- 
czyńca.



nych było 7 kmieci, 1 sołtys, 2 zagrodników omłóckowych, 2 zagrod
ników pańszczyźnianych, m łynarz i piekarz. Stosunkowo najwyższe 
kary  spotkały kmieci, sołtysa i piekarza (od 3 miesięcy do 3 lat), 
niższe pozostałych osądzonych (od 4 do 8 tygodni). Fakty  te są nader 
wymowne, pokazują bowiem, do których w arstw  ludności wiejskiej 
należało kierownictwo ruchu chłopskiego na omawianym terenie.

W Lusinie 2 osoby skazano na 15 miesięcy aresztu, 9 na 1 rok, 1 na 8 
miesięcy i 5 na 4 miesiące. W Półwsiach — 2 osoby na 4 miesiące i 2 na 
3 miesiące. W Łąkoszowie — 1 osobę na 6 miesięcy i usunięcie z sołectwa
1 1 na 2 miesiące. W Szarocinie — 2 osoby na 6 miesięcy, 2 na 3 miesiące,
2 na 2 miesiące i 1 na 10 dni aresztu. Wszędzie rzuca się w oczy wysoki 
odsetek skazanych kmieci i zagrodników. Stosunkowo często spoty
kam y także sołtysów, jakkolwiek rola ich w wystąpieniach chłopskich 
nieraz była dwuznaczna. W Rusinowej np. jeden z sołtysów zasiadł na 
ławie oskarżonych, inny natom iast był zausznikiem dworu. W Szaroci
nie sołtys został oczyszczony z zarzutów, widocznie nie należał do n a j
bardziej czynnych lub potrafił należycie się usprawiedliwić przed w ła
dzami. C harakterystyczne jest jednak, że jego żona znalazła się wśród 
osób skazanych. W prawdzie wyrok zapadł łagodny, bo opiewał na 10 dni 
aresztu, niemniej był bardzo wymowny i świadczył o aktywnej roli ko
biet w ruchu chłopskim. Wiek skazanych — o ile wolno uogólniać na 
podstawie fragm entarycznych danych dotyczących tylko 18 osób — 
przeważnie wahał się w granicach 40—55 lat, chociaż spotykamy także 
wycużników, a więc osoby powyżej sześćdziesiątki i przypuszczalnie 
•cieszące się dużym autorytetem  we wsi. Osoby poniżej 40 lat występo
w ały  natom iast rzadko, jakkolwiek ich udział w ruchu chłopskim był 
rów nie masowy, jak starszych roczników101.

W naszych rozważaniach główną uwagę skoncentrowaliśmy na przed
staw ieniu przebiegu w ystąpień chłopskich tylko w niektórych dobrach, 
chcąc lepiej poznać mechanizm ich działania, charakter ruchu, jego 
ideologię i metody stosowane wobec opornych. Pominęliśmy natomiast 
wszystkie te wydarzenia, które, jakkolwiek odgrywały nieraz poważną 
rolę, nie służyły tem u celowi. W ydaje się, że z przytoczonych faktów 
m ożna wysnuć pewne wnioski natu ry  ogólnej, które pozwolą nieco 
inaczej spojrzeć na ruch chłopski, niż to miało miejsce dotychczas.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że wystąpienia chłopów naj
częściej, i to naw et w okresie wzmożonych walk klasowych, przybierały 
iorm ę odmowy wykonywania tych czy innych świadczeń lub tylko

101 Statystyczne ujęcie udziału poszczególnych w arstw  ludności wiejskiej po- 
cdobnie j.ak grup wiekowych nie jest możliwe.



ich zakwestionowania. Do gwałtowniejszych konfliktów dochodziło na
tomiast stosunkowo rzadko. Należały do nich opisane wyżej wydarze
nia w Rusinowej, Czarnym Borze, Jabłowie itp. Nietrudno jednak zau
ważyć, że nie należały one do zjawisk powszechnych. Powstaje zresztą 
pytanie, czy można je określić mianem „powstania”, czy raczej konten- 
tować się określeniem „wrzenie”. Chyba to drugie, jeżeli term in „po
w stanie” traktować w sensie współczesnym, wówczas bowiem posiadał on 
nieco inne znaczenie102.

Po drugie, rzuca się w oczy masowy charakter opisywanych wypad
ków, poszerzanie się ich bazy społecznej przez aktywizację wszystkich 
w arstw  ludności wiejskiej. Niezależnie od tego, czy ruchem kiero
wali sołtysi, chociaż postawa ich nieraz była dwuznaczna, czy kmiecie 
i zagrodnicy, nie widać w nich jeszcze przejawów wewnętrznych anta
gonizmów. Walka w zasadzie toczy się o interesy całej wsi. Znamienne 
pod tym  względem jest przyłączenie się do ruchu czeladzi folwarcznej 
w dominium rusinowskim i przekształcenie jej postulatów w postulaty 
wszystkich chłopów.

Po trzecie, z przytoczonych w szkicu przykładów wynika niezbicie 
poważny udział kobiet w wystąpieniach ludności wiejskiej. Ich aktyw 
ność nie była jednak czymś wyjątkowym. Podobne przykłady spoty
kam y bowiem zarówno w znacznie wcześniejszych wystąpieniach w dob
rach niemodlińskich, jak i w czasie egzekucji karnej w Nowej Wsi 
Goszczańskiej w Sycowskiem. Sądzę, że upoważnia to do postawienia 
tezy, iż na Śląsku rola kobiet w życiu wsi była dosyć poważna, poważ
niejsza, niż przypuszczano dotychczas. Zdaje się nie ulegać wątpliwości, 
że były one czynnikiem aktywnym.

Po czwarte, przebieg wypadków odsłania udział żołnierzy w kon
fliktach dworu ze wsią po stronie tej ostatniej. Wprawdzie nie był on 
zjawiskiem masowym, niemniej — jak zaznaczaliśmy wyżej — mógł 
przyczyniać się do powstania złudzeń co do istotnej roli armii w m ają
cych nastąpić starciach chłopów z panami, które mimo pewnych doraź
nych korzyści, jakie dawały poddanym, należy ocenić negatywnie.

102 Akt oskarżenia następująco definiował poszczególne przestępstwa: „Blosse- 
Widersetzlichkeit, ohne Anwendung äusserlicher Gewalt ist w eiter nichts als 
Ungehorsam, Unterlassung einer Pflicht, ein delictum omissionis, welcher strafbar 
ist, wenn eine Zwangspflicht unterlassen ist. A ufruhr setzt eine Vereinigung 
m ehrer Volks- oder Gemeindeglieder zum Gebrauch der Gewalt gegen die 
Obrigkeit voraus und ist von dem Tumulte darin unterschieden, dass dieser zw ar 
auch vereinte Gewalt m ehrerer, aber nicht eben gegen die Obrigkeit erfordert. 
Aufstand kann diejenige W iedersetzlichkeit gegen die Obrigkeit genannt werden,, 
welche die Grenzen ihrer Macht oder Befugniss offenbar überschreitet”. DZA. 
Merseburg, Rep. 46 B 150w., 1801 — Reussendorf, Criminal-Gutachten.



Po piąte, analiza opisanych wypadków pozwala z pewnym przy
bliżeniem ocenić ideologię ruchu chłopskiego. Była ona w yraźnie skie
row ana przeciwko ciężarom feudalnym. Nie zawsze natom iast zawierała 
w sobie postulat podziału ziemi folwarcznej. W toku w alki znikały złu
dzenia co do istotnej roli okupacyjnych wojsk francuskich. Hasła rewo
lucji, przeciwnie, nadal były żywe, jakkolwiek nie ujaw niały się z taką 
siłą, jak w latach poprzednich. Charakterystyczne, że ruch chłopski 
w walce z dworem sięgał czasem i do cytatów z Biblii. M. in. w czasie 
konfliktu w Rusinowej wobec Craussa odczytano jakże charakterystycz
ny  passus: „Mein V ater hat euch m it Rutten gezüchtiget, ich aber werde 
euch m it Scorpionen züchtigen”103. Świadczył on o głębokiej ewolucji 
w  poglądach chłopskich. O zmianie charakteru ruchu mówi zresztą 
fak t, że zaczęły one przekraczać granice poszczególnych dominiów, a więc 
wyzbywać się swej partykularnej, lokalnej ograniczoności. Był to jed
nak  dopiero pierwszy krok na tej drodze. Ruch chłopski nie zatracił 
w  omawianym okresie swego żywiołowego charakteru.

Po szóste, należy z całym naciskiem podkreślić, że nienawiść chło
pów ■— w brew  twierdzeniom niektórych burżuazyjnych historyków nie
mieckich — kierow ała się nie tylko przeciwko dworom, ale także z nie 
słabnącą siłą przeciwko pruskiej adm inistracji. „Die Landräte und 
H errschaften  müssen alle zusammen geprügelt w erden” — oto opinia 
wsi104.

DIE BAUERNBEWEGUNGEN IN NIEDERSCHLESIEN 
IN DEN JAHREN 1808—1810

In  den Jah ren  1808—1810 erfolgte einerseits die Verschlechterung der Lage 
■der Dorfbevölkerung, andererseits w urden die Hoffnungen zunichte gemacht, die 
m an  m it der A nkunft der französischen Truppen verband. A nstatt der Soldaten 
■der Freiheit m usste man in ihnen Verteidiger des Adels erkennen, die in gleich 
b ru ta le r Weise alle Anzeichen von B auernw iderstand unterdrücken konnten als 
früher die preußischen Landsleute. Es blieb nur der Glaube an den guten König 
erhalten  und das Edikt vom 9. 10. 1807, das angeblich die Freiheit brachte, unter 
d e r m an die Abschaffung der feudalen Lasten verstand. Sie m ussten aber zu 
ihrem  Schrecken feststellen, dass die Lasten nicht abgeschafft wurden, sondern 
dass man noch das Dorf m it neuen Verpflichtungen belastete. Eine neue Welle 
von B auernauftritten  ging durch das niederschlesische Dorf. Eine allgemeine 
Erscheinung w ar die Verweigerung der A rbeit in den Vorwerken. Man w ider
setzte sich auch der Verpflichtung zu feudalen Leistungen oder man stellte sie in 
Frage. Man forderte Lohnerhöhung für das Vorwerksgesinde. Am gefährlichsten 
sah die Situation im Vorbergland der Sudeten und in mittelschlesischen Kreisen
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aus. Der Hass der Bauern richtete sich nicht nur gegen den Adel sondern auch 
gegen die preussische Bürokratie. Mit ihrer Reichweite umfasste die Bauern
bewegung die ganze Bevölkerung des Dorfes. Einen aktiven Anteil nahmen auch 
die Frauen. Auch Soldaten gehörten dazu. Die Führung der Bewegung lag meistens 
in den Händen der Bauern und G ärtner, seltener der Schultheisse. Im Grunde 
verlor sie nicht ihren urtüm lichen Charakter und w ar lokal begrenzt, obwohl in 
zahlreichen Fällen sie über die Grenzen eines Dominiums hinauswuchs, so z. B. in 
Rusinowa oder Czarny Bór. Die Angst, dass sich die Bauernunruhe in einen Bauern
aufstand um gestalten kann, verursachte, dass m an sie rücksichtslos liquidierte und 
dass die B auernführer hart bestraft wurden. Im Lichte der angeführten Tatsachen 
muss man das bisherige Bild der B auernauftritte ernsten Modifikationen unter
ziehen.


