
POWIAT JELENIOGÓRSKI W REWOLUCJI LAT 1848— 1849

Około 1840 r. Śląsk należał, obok Saksonii, Nadrenii, rejonu Saary 
i Berlina, do najbardziej rozwiniętych pod względem przemysłowym 
obszarów państwa niemieckiego i.

Powiat jeleniogórski, wchodzący w skład rejencji legnickiej, stanowił 
centrum śląskiego przemysłu lniarskiego. Na ogólną liczbę 56 073 jego 
mieszkańców w 1840 r. około 15 000 osób utrzymywało się z przędzal
nictwa i tkactw a2. Podobnie jak w innych częściach Śląska, tak i tu 
przeważało chałupnictwo i rzemiosło. W 1849 r. było w powiecie 2145 
warsztatów tkackich, z czego 430 produkowało materiały bawełniane3, 
a 17 — adamaszki 4. W 1839 r. Królewskie Towarzystwo Handlu Zamor
skiego (Königliche Seehandlungssozietät) w Berlinie rozpoczęło budowę 
maszyn tkackich i przędzalniczych do lnu i w 1842 r. dostarczyło już na 
rynek 6000 wrzecion 5. W ten sposób przypieczętowany został ostatecznie 
upadek rękodzielniczego przędzalnictwa w Kotlinie Jeleniogórskiej.

Jeżeli niegdyś płóciennictwo w Jeleniogórskiem stanowiło kwitnącą 
gałąź przemysłu tekstylnego Śląska, to nie można tego powiedzieć o okre
sie przedmarcowym. Wzmożona konkurencja angielska i czeska, bierna 
polityka celna i handlowa państwa pruskiego, przede wszystkim zaś

1 F. E n g e l s ,  Die Rolle der Gewalt in der Geschichte (Marx,  E n g e l s ,  Le 
nin,  S t a l i n ,  Zur deutschen Geschichte, Berlin 1954, t. II/2, s. 1054).

2 E. M i c h a e l ,  Die Handweberei im Hirschberger Tal (Heimarbeit und Verlag 
in der Neuzeit, z. 7, Jena 1925, s. 33).

3 Tamże, s. 42.
/j A. Z i m m e r m a n n ,  Blüte und Verfall des Leinengewerbes in Schlesien, 

Wroclaw 1835, s. 42.
5 „Seehandlung” było to „ein kommerzielles Unternehmen, das für Rechnung 

und Gefahr des Staates spekulierte und Geschäfte machte und für ihn . . .  als 
Makler tätig war”. F. E n g e l s ,  Revolution und Kontrrevolution in Deutschland 
( M a r x - E n g e l s ,  Werke, t. VIII, Berlin 1960, s. 20).



przestarzały system produkcji płóciennej w postaci ubocznego przemysłu 
chłopskiego — wszystko to rujnowało systematycznie przemysł płócienny 
w całym górskim rejonie Śląska, a specjalnie w powiecie jeleniogórskim.

Już od dziesiątków lat sytuacja prządków i tkaczy była beznadziejna. 
Szczególnie zaś stawała się trudna w czasie kryzysu w 1. 1846—1848. 
Úpadek rewolucji i powstania krakowskiego w lutym 1846 r. oraz wcie
lenie Krakowa do Austrii przyczyniły się znacznie do pogorszenia sy
tuacji. Moritz Elsner, mówiąc o nędzy powiatu jeleniogórskiego na forum 
pruskiego Zgromadzenia Narodowego, wskazywał na ścisły związek mię
dzy rozwojem Śląska i Polski. Oświadczył on, że każdy cios, który spo
tykał Polskę, zawsze jak najdotkliwiej godził w prowincję śląską6 7.

W Jeleniogórskiem istniało wielu bezrobotnych. A. Schneer infor
mował, że w 1840 r. wśród prządków i tkaczy powiatu 8388 znajdowało 
się w biedzie. Liczba ta uwzględnia tylko najbiedniejszych spośród bied
nych w 51 wsiach powiatu1.

W przeddzień rewolucji Jeleniogórskie posiadało znaczny liczebnie 
proletariat. Przeważnie jednak nie był to proletariat fabryczny rozwija
jący się wokół nielicznych tylko zakładów, takich jak: mechaniczna 
przędzalnia lnu i tkalnia w Mysłakowicach8, zakłady przędzy cze
sankowej i zgrzebnej Dellingera9, fabryka porcelany Ungera10 11, ra
fineria cukru w Jeleniej Górze n , huty szkła w Szklarskiej Porębie 12, fa
bryka wyrobów włókienniczych w Kowarach13 i kilka innych mniej
szych zakładów. Znamienne, że proletariat fabryczny nie odegrał w ma
jącej nadejść rewolucji marcowej znaczniejszej roli. Tłumaczy się to tym, 
że większość jego członków zatrudniona była w małych fabrykach i że 
w porównaniu z główną masą ich braci klasowych znajdowali się oni

G Stenographische Berichte über die Verhandlungen der zur Vereinbarung der 
preußischen Staats-Verfassung berufenen Versammlung, t. I, Berlin 1848, s. 307.

7 A. S c h n e e r ,  Über die Noth der Leinen-Arbeiter in Schlesien und die 
Mittel, ihr abzuhelfen. Ein Bericht an das Comitee des Vereins zur Abhilfe der 
Noth unter den Webern und Spinnern in Schlesien, unter Benutzung der amtlichen 
Quellen des Königl. Oberpraesidii und des Königl. Provinzial-Steuer-Directorats 
von Schlesien . . .  erstattet, Berlin 1844, Anhang K. Por. Z i m m e r m a n n ,  op. cit., 
s. 348.

8 W 1852 r. było tu zatrudnionych 639 robotników.
9 W 1852 r. było tu zatrudnionych 96 robotników.
10 W 1849 r. pracowało tu 16 robotników.
11 W 1849 r. pracowało tu 39 robotników.
12 W 1849 r. pracowało tu 249 robotników.
13 W 1852 r. pracowało tu 470 robotników. Zob. Tabellen und amtliche Nach

richten über den Preußischen Staat für das Jahr 1849 (Tabelle der Fabrikations- 
- Anstalten und Fabrik-Unternehmungen aller Art für 1849 und 1852), hrsgg. von 
dem statistischen Bureau zu Berlin, 1855, Abt. B.



w korzystniejszej sytuacji. Np. płace w Towarzystwie Handlu Morskiego 
były wyższe od tych, jakie otrzymywali tkacze od nakładców 14.

Podstawowa masa proletariatu stanowiła — podobnie jak w pozo
stałych rejonach górskich Śląska — najbardziej upośledzoną część for
mującej się i rozwijającej klasy robotniczej i nosił piętno kapitalistyczno- 
-chałupniczego charakteru produkcji. Częściowo tkwiła jeszcze w feuda- 
lizmie, częściowo zaś już w kapitalizmie. Nawykła do drobnomieszczań- 
skiego sposobu myślenia, nie uświadamiała sobie jeszcze swej sytuacji 
klasowej, jak również nie była zorganizowana.

Klasowe stanowisko w czasie rewolucji zajmowali robotnicy drogowi. 
Byli to bezrobotni, których tylko sezonowo zatrudniał rząd lub gminy 
przy budowie dróg. Wspólna praca setek robotników miała duże zna
czenie z punktu widzenia rozwoju ich świadomości klasowej. Dlatego 
wystąpienia tej części robotników w dniach rewolucji różniły się istotnie 
od wystąpień prządków i tkaczy.

Burżuazję powiatu tworzyli w przeważnej części średni i drobni 
kapitaliści, handlarze lnu, nakładcy, zamożni kupcy oraz przedstawi
ciele bogatszej inteligencji. Burżuazja przemysłowa była dopiero w za
lążku 15. Elementy burżuazyjne reprezentowały politycznie umiarko
wany liberalizm. Kapitalistyczna konkurencja oraz mocno zubożały pro
letariat przywoływały im na pamięć wypadki 1844 r. i skazywały z góry 
na drogę reform i kompromisu.

Politycznie największe znaczenie posiadało drobne mieszczaństwo — 
trzecia obok burżuazji i proletariatu główna siła społeczna. Nie stano

14 Por. H. B l u m b e r g ,  Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Leinen
industrie ( M o t t e  k, B l u m b e r g ,  W u t z n e r ,  B e c k e r ,  Studien zur Geschichte 
der industriellen Revolution in Deutschland, Berlin, s. 128—129).

15 W 1852 r. istniały w powiecie jeleniogórskim następujące fabryki: J e l e n i a  
G ó r a  (7109 mieszkańców): rafineria cukru należąca do towarzystwa akcyjnego, 
fabryka przędzy wełnianej, zgrzebnej i czesankowej A. S. Dillingera w Berlinie, 
fabryka maszyn Erfurtha i Breewera, fabryka porcelany K. Ungera; K o w a r y  
(3635 mieszkańców): fabryka szali, dywanów, materiałów pluszowych i jedwabiu 
Weigerta a. Comp.; M i ł k ó w  (1191 mieszkańców): fabryka maszyn papierniczych 
Gebauerów; K u n n e r s d o r f  (obecnie część Jeleniej Góry — 1465 mieszkańców): 
fabryka maszyn H. Richtera; M y s ł a k o w i c e  (862 mieszkańców): fabryka ma
szyn tkackich i przędzalniczych należąca do Towarzystwa Handlu Zamorskiego; 
Ł o m n i c a  (954 mieszkańców): fabryka maszyn papierniczych Reimanna. i Emri- 
cha; P i e c h o w i c e  (1996 mieszkańców): fabryka witriolu i kwasu siarkowego 
B. Matterna; S z k l a r s k a  P o r ę b a  (2740 mieszkańców): huta szkła Preuslerów, 
huta szkła Schaffgotschów, huta szkła J. B. Matterna. Por. „Schlesische Instanzien- 
Notitz”, Verzeichnis der Königlichen Militär-, Civil-, Geistlichen-, Schulen- und 
übrigen Verwaltungs-Behörden, der öffentlichen Anstalten so wie der Ritterguts
besitzer, Kaufleute, Fabrikanten in der Provinz Schlesien, dem dazugehörigen Teile 
der Lausitz und der Grafschaft Glatz. Für das Jahr 1852, Wrocław 1852.



wiło ono homogenicznej jedności. Wyróżnić w nim można kupców oraz 
posiadający ziemię patrycjat miejski, jak również drobnych sklepikarzy- 
-rzemieślników i uboższą inteligencję. Szczególną rolę odgrywali rze
mieślnicy 16. Rewolucja przemysłowa i pozostający w związku z tym 
upadek przemysłu lniarskiego od dłuższego już czasu zachwiały podsta
wami ich egzystencji. W szczególnie ciężkim położeniu znajdowali się 
rzemieślnicy i właściciele zakładów produkcyjnych, którzy podlegali je
leniogórskim prawom podatkowym17. Wewnątrz drobnomieszczaństwa 
odbywał się stale wzmagający się proces społecznego i politycznego zróż
nicowania. Politycznie przechodziło ono proces wzmożonego radykalizo- 
wania się.

System feudalny w Jeleniogórskiem w latach czterdziestych był eko
nomicznie i politycznie bardzo silny. Większa część ziemi należała do 
wielkich właścicieli. W ich posiadaniu znajdowały się prawie w całości 
lasy, stanowiące 2/z powierzchni ziem i18. Pozostałą trzecią część stano
wiły grunty uprawne. Ale i one w większości były własnością wielkich 
posiadaczy ziemskich 19. Największym, najbardziej wpływowym i rów
nocześnie najbogatszym posiadaczem w powiecie jeleniogórskim był hra
bia von Schaffgotsch 20. Również rodzina królewska posiadała tu — obok

16 W Jeleniej Górze istniało w 1845 r.: 460 rzemieślników, 70 kupców, 60 han
dlarzy oraz 15 restauracji, 29 wyszynków i kawiarni. W Kowarach było 170 rze
mieślników, 20 kupców i 48 handlarzy. W Kunersdorf (obecnie część Jeleniej Góry) 
było 56 rzemieślników i 13 handlarzy. J. Kni e ,  Alphabetisch-statistisch-topogra
phische Übersicht aller Dörfer, Flecken und anderen Orte der Königlich-Preußi
schen Provinz Schlesien mit Einschluß der Markgrafschaft Oberlausitz und der 
Grafschaft Glatz, Wroclaw 1830, wyd. 2, Wrocław 1845.

17 Hielscher pisze: „Wir liegen unter der halben Meile von Hirschberg, die 
Folge ist, daß schon seit zwei Jahren kein Fleischer wegen der schweren Abgaben 
den Gemeindemitgliedern etwas geschlachtet hat. Die Ursache liegt in den hohen 
Steuern. Ein Fleischer hat jährlich 48 Rtl. fixierte Steuern. 1 Rtl. Gewerbesteuer 
und die Klassensteuer zu entrichten. Das macht im Jahre 72 Rtl.”. Takie same 
informacje podaje odnośnie do piekarzy w tym rejonie. Archiwum Państwowe 
Miasta Wrocławia i Woj. Wrocławskiego (dalej skrót: AP Wrocław), Akta dra 
Moritza Elsnera, posła jeleniogórskiego, Gottlieb Hielscher do Moritza Elsnera,
18 V 1848.

18 M i c h a e l ,  op. cit., s. 12.
19 Hrabia Matuschka posiadał dobra ziemskie w miejscowościach: Miłków, 

Głębock-Płuczki, Karpacz, Sciegny; Gebhardtowie-Barcinek, Wrzeszczyn; hrabina 
von Reden — Bukowiec; hrabia von Bresler — Stara Kamienica, Kamienica Mała 
i Rybnica; hrabia von Gessler — Łomnica; Johan Dolan — Nowa Kamienica; 
hrabia von Stolberg-Wernigerode — Czarnów i Rędziny; księżna Reuß — Sta
ni szó wek.

20 Hrabia Schaffgotsch posiadał majątki i dobra w Cieplicach, Jagniątkowie, 
Siedlęcinie, Budziskach, Podgórzynie, Goduszynie, Przesiece, Malinniku, Sobieszo-



Towarzystwa Handlowego — swoje dobra ziemskie21. Ekonomiczne in
teresy rodziny królewskiej oraz powiązane z nimi ściśle interesy gospo
darcze Schaffgotschów miały wywrzeć przemożny wpływ na przebieg 
rewolucji w powiecie jeleniogórskim 22. Osiadła tutaj szlachta wywierała 
znaczny wpływ na administrację powiatu. Posiadała ona prawa patry- 
monialne, w jej ręku znajdowały się sprawy policyjne i sądowe na obsza
rze ich dóbr oraz w gminach do nich należących 23. Ten stan rzeczy wy
cisnął swoje piętno na chłopstwie w powiecie, podobnie jak i w innych 
rejonach Pogórza. Osobliwość sytuacji polegała na tym, że obok wiel
kich posiadaczy ziemskich istniało tu chłopstwo, które w swej większości 
składało się ze średnich, drobnych i bardzo drobnych chłopów. Bogatych 
chłopów było tu stosunkowo niewielu24.

Już na początku lat czterdziestych 25 Jelenia Góra ze względu na swą 
strukturę społeczno-ekonomiczną była ważnym centrum demokracji na 
Dolnym Śląsku 26. Opozycja antyfeudalna rozwijała się tu bardzo silnie. 
W. Klawitter twierdzi, że liberalna burżuazja Jeleniej Góry po 1840 r. 
była poniekąd bardziej aktywna niż opozycja wielkiej burżuazji Wro
cław ia27. Jej żądania były analogiczne do żądań wszystkich liberałów 
śląskich: nadanie konstytucji, jawność obrad stanów prowincjonalnych 
oraz zgromadzeń radnych miejskich, dopuszczenie do tych instytucji 
w szerszym zakresie przedstawicieli stanu trzeciego i czwartego, ustano
wienie sądów przysięgłych, jawne i ustne postępowanie sądowe, jak też 
wolność prasy. Liberałowie Jeleniej Góry zwrócili się w 1848 r. do wielu

wie, Piaskowie, Kromnowie, Chromicach, Marczycach, Piechowicach, Zachełmiu, 
Kopańcu, Sosnówce, Szklarskiej Porębie, Wojcieszycach i Pakoszowie.

21 Król pruski — zamek i posiadłości w Mysłakowicach. Pruski następca tro
nu — w Karpnikach.

22 M. P a t e r ,  za mało uwagi poświęca tym faktom w swoim studium: Wy
padki marcowe 1848 roku w powiecie jeleniogórskim (Śląski Kwartalnik Historyczny 
Sobótka, 1958, z. 4). Wskutek tego niektóre przedsięwzięcia polityczne ze strony 
Rejencji, podjęte przeciw rewolucji 1848—1849, nie mogą być należycie zrozumiałe.

23 L. R a d l e r ,  Die Stadt Schweidnitz und die Revolution von 1848, Hamburg 
1933, s. 8.

24 P a t e r ,  op. cit., s. 580.
25 O sytuacji politycznej Śląska w latach czterdziestych zob.: W. S c h m i d t ,  

Wilhelm, Wolff. Sein Weg zum Kommunismus, Berlin 1963; L. K u s c h e ,  Schle
siens Anteil an der national-deutschen Entwicklung von 1840 bis 1848 und die 
schlesischen Abgeordneten im Frankfurter Parlament (Zeitschrift des Vereins für 
Geschichte Schlesiens, LIII, 1919).

26 F. V. G r ü n f e 1 d, Streiks in der schlesischen Leinen- und Baumwoll-Indu
strie..., b.m. i r., s. 74—76.

27 W. K l a w i t t e r ,  Die politische Entwicklung der schlesischen Provinzial
landtage (Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, LIX, 1925).



innych miast, domagając się od nich wysunięcia podobnych żądań w cza
sie obrad siódmego Sejmu Prowincjonalnego28.

W powiecie jeleniogórskim działało wielu radykalnych liberałów, któ
rzy wkrótce mieli być znani na całym Śląsku, a także poza jego gra
nicami. Wśród nich znajdował się Fryderyk Wilhelm Schlöffel. Wspólnie 
z J. E. Kiesslingiem posiadał on manufakturę maszyn papierniczych w Dą
browicy. Na początku lat czterdziestych zajął się problemem śląskiego 
chłopstwa i proletariatu. W 1843 r. ukazała się jego publikacja pt. 
Erfahrungem und Bedenken eines schlesischen Freistellenbesitzers. Wy
stąpił w niej przeciw stosunkom feudalnym na wsi, w szczególności zaś 
przeciw uiszczaniu specjalnej opłaty z racji „opieki” obszarnika nad 
chłopem (Schutzgeld). W rezultacie do Dąbrowicy przychodzili zewsząd 
co pewien czas biedni i wyzyskiwani, szukając u Schlöffela obrony przed 
samowolą właścicieli ziemskich oraz pomocy i rady, w jaki sposób 
mogliby zostać zwolnieni od znienawidzonego obowiązku świadczenia 
danin i powinności29. Pamiętny był pod tym względem dzień 10 III 
1844 r. Bettina von Arnim w liście do Schlöffela zwróciła się z prośbą 
o informację na temat położenia tkaczy i prządków w powiecie jelenio
górskim 30. W związku z tym Schlöffel zaprosił do siebie kilku ich przed
stawicieli. Przybyli jednak nie tylko zaproszeni, ale także ponad stu in
nych. Wszyscy spodziewali się, że udzieli on im poparcia. W 1843 r. 
Schlöffel w imieniu 887 właścicieli młynów udzielił poparcia osobnemu 
przedstawicielstwu przemysłowców w Sejmie Prowincjonalnym. Nigdy 
jeszcze tak ostro nie wysunięto żądania zlikwidowania praw stanowych, 
zniesienia przewagi politycznej wielkich właścicieli ziemskich, jak to 
wówczas uczynił Schlöffel 31. Nic więc dziwnego, że właściciele ziemscy 
mieli powody, by się go obawiać, a rząd, aby się nim zająć 32.

Wśród radykalnych liberałów znajdował się również nauczyciel Karol 
Fryderyk Wilhelm W ander33. Od 1827 r. uczył on w ewangelickiej

28 Tamże. s. 20—21.
29 F. W a h r  l i e b ,  (pseudonim für Gierwert), Schlöffel und Wander oder die 

Verschwörung zu Warmbrunn, Belle-Vue, bei Constanz 1845, s. 9—14.
30 F. W. S c h l ö f f e l ,  Mein Prozeß wegen Anklage auf Hochverrath, Heidelberg 

1846, s. 28.
31 K l a w i t t e r ,  Die politische Entwicklung..., s. 22.
32 Deutsches Zentralarchiv, Abt. Merseburg (dalej skrót: DZA Merseburg), 

Rep. 77, 6, Lit. Sch., nr 88.
33 Szczegółowe omówienie jego politycznej i szkolnej działalności w tym 

czasie zob.: Karl Friedrich Wilhelm Wander 1803 bis 1879, bearbeitet von einem 
Kollektiv der Pädagogischen Fakultät der Karl-Marx-Universität Leipzig unter 
Leitung von Prof. Eichler, Berlin 1954, s. 15—30.



szkole miejskiej w Jeleniej Górze 34. Tu w krótkim czasie zyskał opinię 
niezwykle pilnego nauczyciela 35. Pod koniec lat dwudziestych rozpoczął 
działalność literacką. Na początku lat czterdziestych znany był już daleko 
poza granicami Śląska i „jako pisarz mógł się poszczycić licznymi więk
szymi i mniejszymi dziełami, wysoko ocenionymi przez przeszło 20 rze
czoznawców, samodzielnymi i szeroko rozpowszechnionymi, jak również 
mnóstwem artykułów” 36. Nic więc dziwnego, że absolutystyczno-feudalne 
państwo zainteresowało się nim. W 1842 r. otrzymał ostrzeżenie z powodu 
swego pisma „Die Volksschule als Staatsanwalt”. Na przełomie 1843 
i 1844 r. wytoczono przeciw niemu skargę i ukarano z powodu różnych 
„przestępstw” politycznych.

W czasie powstania tkaczy w rejonie Gór Sowich, w czerwcu 1844 r„ 
w powiecie jeleniogórskim panował względny spokój. Jednakże powstanie 
wyzyskał rząd jako pretekst uzasadniający wprowadzenie ścisłego nad
zoru wszystkich podejrzanych osób. Nagle, na początku 1845 r., Jelenia 
Góra stała się głośna. Prasa w całych Niemczech przynosiła sensacyjne 
wiadomości. Cóż się więc stało? Oto istniejący od lat trzydziestych Zwią
zek Przemysłowy ukonstytuował się na nowo w dniu 18 stycznia. Powo
dem tego były rozruchy tkaczy w roku ubiegłym i utrzymujące się ciągle 
niebezpieczeństwo, że w każdej chwili mogą one wybuchnąć w powiecie 
jeleniogórskim. Powołany do życia na nowo Związek Przemysłowy po
stawił sobie dwojaki cel: po pierwsze, „informowanie przemysłowców
0 nowych osiągnięciach techniki produkcyjnej i korzyściach, jakie one 
dają”, po drugie, „podniesienie moralnego poziomu robotników” 37. Prze
de wszystkim stawiano sobie za cel zainteresowanie odczytami „robot
ników, rzemieślników, czeladników, tkaczy i prządków” 38. Liberalna 
burżuazja Jeleniej Góry stawiała więc sobie za cel pozyskanie dla siebie 
ideologicznie robotników i rzemieślników.

Liberalni fabrykanci, kupcy i inteligencja zgodni byli co do celów 
towarzystwa. Brak było jednak zgodności poglądów w sprawie środków
1 metod jego działania. Zgodzono się w końcu, że w celu pozyskania ro
botników i rzemieślników należy wygłaszać interesujące odczyty na 
różne tematy. W sumie odbyło się siedem zebrań, cieszących się wielką

34 J. K. H e r b s t ,  Chronik der Stadt Hirschberg in Schlesien bis zum Jahre 
1847, Jelenia Góra 1849* s>. 467.

35 K. F. W. W an der,  Drei Jahre aus meinem Leben, oder: Mein Prozeß 
wegen Erregung von Mißvergnügen und Unzufriedenheit, meine Suspension und 
Wiedereinführung ins Lehramt. 1845—1847, Leipzig 1878, s. 162.

36 Tamże, s. 132. Por. W. K l a w i t t e r ,  Geschichte der Zensur, Wroclaw 1934. 
s. 248, 251.

37 W a n d e r ,  Drei Jahre aus meinem Leben..., s. 90.
38 Tamże. s. 89.



frekwencją. Na ostatnim odczycie, wygłoszonym przez Schlöffela, obec
nych było około 300 osób39.

Schlöffet od samego początku podkreślał z naciskiem, że propagowanie 
poglądów demokratycznych musi być najistotniejszym zadaniem Związku 
Przemysłowego. „Oznaczało to dolewanie oliwy do ognia. Rozpętała się 
w tej sprawie zacięta walka” 40. Wander popierał stanowisko Schlöffela, 
które ostatecznie zwyciężyło. Po wygłoszeniu przez Schlöffela jednego 
z przemówień zgodzono się co do tego, że Związek „pragnie doprowadzić 
również do politycznego uświadomienia swoich członków” 41. Świadczyło 
to o zwycięstwie demokratycznego skrzydła Związku oraz jego linii 
politycznej.

Feudalno-absolutystyczna reakcja z ogromną podejrzliwością śle
dziła rozwój Związku Przemysłowego. Zwycięstwo demokratycznego 
w nim skrzydła było powodem wydanego w dniu 6 marca nakazu orga
nizowania dalszych zebrań. Na skutek denuncjacji Wander i Schlöffel 
zostali oskarżeni o wygłaszanie „przemówień politycznych” oraz skie
rowywanie Związku Przemysłowego na drogę „komunistycznych tenden
cji”. Prezydent rejencji legnickiej von Witzleben przybył umyślnie do 
Jeleniej Góry i wziął udział w rewizji domowej u Wandera.

W tym samym czasie władze państwowe wykryły „spisek komuni
styczny” w powiecie jeleniogórskim. Kierownikiem tego tajnego stowa
rzyszenia był stolarz Franciszek Wurm z Cieplic 42. Położenie gospodar
cze, głód i nędza mieszkańców górskich rejonów, „lektura powieści Ludo- 
jatzky’ego, a do tego przykład rozruchów tkaczy w Bielawie” — wszyst
ko to zdecydowało, że w umyśle Wurma dojrzała decyzja „wywołania 
rewolucji, aby zaradzić nędzy mas pracujących, wobec których uważał 
on za wrogów wszystkich posiadających i wykształconych”. Podkreślał 
wyraźnie, „że należy dążyć do rozpoczęcia nowej »wojny chłopskiej«” 43.

Rząd, otrzymawszy meldunki w tej sprawie, wysłał do powiatu jele
niogórskiego agenta policyjnego Stiebera, późniejszego organizatora pro
cesu komunistów w Kolonii. Stieber wędrował po okolicy jako malarz 
krajobrazów o nazwisku Schmidt i szukał wśród inteligencji założycieli 
„sprzysiężenia”. Ponieważ Schlöffel i Wander byli znienawidzeni przez 
biurokrację ze względu na ich wystąpienia przeciw samowoli urzędników

39 Tamże, s. 132.
40 W a h r l i e b ,  op. cit., s. 19.
41 Tamże.
'2 G. B e c h e r ,  Franz Wurm und, die sogenannte „Warmbrunner Verschwö

rung” im Jahre 1845 (Archivalische Forschungen zur Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung, t. I, Berlin 1954, s. 129—131).

43 Wa n d e r ,  Drei Jahre aus meinem Leben..., s. 41.



i właścicieli ziemskich, wystarczyło to policji, aby aresztować obydwu 
jako stojących na czele tajnej organizacji44.

Aresztowanie Wurma i siedmiu innych rzemieślników oraz Schlöffela 
i Wandera wywołało ogromne poruszenie. W czasie aresztowania Wandera 
doszło niemal do rozruchu. „Jedynie kilku moim roztropnym przyjaciołom 
zawdzięczać należy, że nie doszło do żadnego ekscesu. Masy chciały bez
prawnie użytej przemocy przeciwstawić bezprawną przemoc i uwolnić 
mnie z aresztu” — pisał później W ander45. Schlöffel został aresztowany 
14 marca w mieszkaniu swego zięcia we Wrocławiu. Przeniesiony do 
Berlina, przesiedział tam w areszcie 4 miesiące46.

W czasie śledztwa okazało się, że plany i projekty obalenia istnieją
cego porządku miały charakter naiwny i utopijny. Wurm sam ułożył 
statut i napisał kilka proklamacji dlą swej tajnej organizacji. Jego za
mierzenia zostały zdradzone, wyszły na jaw i do akcji wkroczyła policja. 
Wander i Schlöffel nie mieli z tą sprawą nic wspólnego. W swojej 
działalności odgradzali się zdecydowanie od idei Wurma. Wander po 
trzech dniach aresztu został zwolniony. Mimo to obciążono go winą za 
rozruchy i nastroje niezadowolenia wobec władz rządowych. Zarówno 
sąd miejski, jak też główny sąd ziemski (Oberlandesgericht) uwolniły go 
od winy. Po dwuletnim prawie okresie zawieszenia go w obowiązkach 
w styczniu 1847 r. przywrócono mu znowu prawo nauczania.

Schlöffela również musiano uwolnić. Jego osoba zwracała w tym czasie 
powszechną uwagę także z innego jeszcze powodu. W petycji skierowanej 
do siódmego Sejmu Prowincjonalnego i w dołączonym do niej memoriale 
domagał się on ochrony obywateli przed bezprawnym więzieniem i aresz
towaniem oraz wolności osobistej według wzoru angielskiego47.

Franciszek Wurm za zdradę stanu skazany został w dniu 16 I 1847 r. 
przez berliński sąd najwyższy (Kammergericht), jak również główny sąd 
apelacyjny (Oberappelationsgericht) na karę śmierci przez ścięcie, czte
rech rzemieślników za współpracę z nim — na karę 5 lub 6 lat więzienia, 
pozostałych dwóch tymczasowo uwolniono. Tkacz Pätzold został całko
wicie uwolniony. Dnia 27 VII 1847 r. Wurm został ułaskawiony i karę 
śmierci zamieniono mu na dożywotnie więzienie. W tym samym jeszcze 
roku wszyscy — oprócz Wurma — zostali ułaskawieni i uwolnieni. 
Ostatecznie również i Franciszek Wurm został uwolniony od kary na 
mocy amnestii w marcu 1848 r. i mógł z powrotem wrócić do Cieplic.

W następnych latach stale przybierała na sile antyfeudalna walka

44 Friedrich Wilhelm Wander 1803 bis 1879..., s. 29.
45 W a n d e r ,  Drei Jahre aus meinem Leben..., s. 29.
46 J. S t e i n ,  Geschichte der Stadt Breslau im neunzehnten Jahrhundert, Wro

cław 1883, s. 201—208.
47 Tamże, s. 199; K l a w i t t e r ,  Die politische Entwicklung..., s. 25.



w najrozmaitszych swych formach. Nieurodzaj 1846/47 r. przyspieszył 
jeszcze bardziej proces zubożenia i proletaryzowania się mas chłopskich. 
Przyłączenie Krakowa do Austrii zaostrzyło niebezpiecznie sytuację kry
zysu w jeleniogórskim przemyśle lniarskim. W 1847 r. nędza osiągnęła 
swój szczytowy punkt. „Rok ten rozpoczął się pod znakiem bardzo smut
nych perspektyw. Niezwykle długa zima, brak środków żywności, skutki 
nieurodzaju, rosnąca drożyzna najniezbędniejszych i najkonieczniejszych 
środków żywności 43 prawie zupełny brak ziemniaków spowodowały 
straszliwą nędzę” 49. Gromady żebraków przychodziły do wsi i m iast50. 
Szerzył się ty fus51. Wypadki kradzieży, włamań, podpaleń, próby za
bójstw przybrały na sile 52. Rosło „ogromne niezadowolenie” 53. Znalazło 
ono swój szczególny wyraz w spontanicznym ruchu przeciw owej dro- 
żyźnie. Nawet Schaffgotsch uznał za stosowne oświadczyć w izbie panów: 
„Nie idee komunistyczne, lecz nędza zmusza tkaczy do wystąpień” 54.

Owe stosunki społeczne i polityczne stanowiły podatny grunt dla 
spiętrzających się przeciwieństw między właścicielami ziemskimi i lud
nością wsi, między bogatymi i biednymi w miastach. Rejencja Legnicka, 
oceniając sytuację, obawiała się najgorszych rzeczy: „Ucisk, jaki cechuje 
stosunki produkcyjne tej okolicy, oraz brak środków żywności w ostatnim

48 Ceny rynkowe w latach 1845—1847 (w sgr za cetnar, korzec):

M ie j s c o w o ś ć
P s z e n ic a 2 y t o Z ie m n ia k i

1846 r . 1 1847 r . 1846 r .  1 1847 r . 1846 r . 1847 r .

lu t y

J e le n ia  G ó r a 77,10 I 93,8 60,4 I 86,6 25,0 39,0
Z g o r z e le c 92,8 1 97,6 61,9 1 78,2 16,0 27,6

m a r z e c

J e le n ia  G óra 76,3 I 97,9 61,8 1 92,11 25,0 39,0
Z g o r z e le c 90,9 1 99,1 62,1 1 89.9 19,0 27,6

k w ie c i e ń

J e le n ia  G ó r a 75,3 I 98,5 58,6 I 87,3 25,0 36,0
Z g o r z e le c 89,9 1 104,5 59,9 1 86,1 20,0 27,6

m a j

J e le n ia  G ó ra 72,11 I 117,8 57,5 1 108,8 25,0 38,5
Z g o r z e le c 89,9 1 122,5 59,9 1 104,0 20,0 28,6

Zestawiono według informacji zawartych w „Schlesische Provinzialblätter”, 
1846 i 1847. Zob. H e r b s t ,  op. cit., s. 361.

49 H e r b s t ,  op. cit, s. 360.
s0 „Schlesische Chronik”, nr 20, 10 III 1848, s. 88.
51 Tamże.
■r’2 H e r b s t ,  op. cit., s. 359.
53 J. Z i e k u r s c h ,  Hundert Jahre schlesische Agrargeschichte, Wroclaw 

1927, s. 354, 369.
54 Bilder aus der Heimatgeschichte des Hirschberger Tales, bearbeitet v. Lehrer 

Karl Schmidt in Hirschberg, hrsgg. vom Hirschberger Lehrerverein, 1924, s. 172.



czasie do jednego tylko skłaniają, do obalenia istniejących stosunków 
społecznych” 55.

Wybuch rewolucji lutowej we Francji stał się iskrą zapalną, która 
zapoczątkowała walki rewolucyjne w Niemczech. Wrocław, jako jedno 
z pierwszych wielkich miast w państwie niemieckim, odpowiedział na 
wydarzenia w Paryżu. Już 6 marca doszło tu do wielkiej demonstracji 
i starcia między ludem a wojskiem 56. Kryzys rewolucyjny osiągnął swój 
szczytowy punkt, kiedy w dniu 16 marca nadeszła wiadomość o wybuchu 
rewolucji w Wiedniu. Doszło do demonstracji, krwawo stłumionych przez 
wojsko. Następnego dnia zaczęto już uzbrajać straż obywatelską. 
W dniach 19 i 20 marca rewolucja rozwinęła się w całej pełni57.

W obrębie Dolnego Śląska wrocławskie wydarzenia rewolucyjne naj
silniejszym echem odbiły się w powiecie jeleniogórskim58. Nie było 
w tym nic dziwnego, gdyż w tamtejszych warunkach społeczno-ekono
micznych przeciwieństwa klasowe zaostrzyły się i pogłębiły niezwykle. 
W dniu 20 marca nastroje rewolucyjne w Jeleniej Górze przybrały 
szczytowy punkt. Reakcja podjęła wysiłki celem podporządkowania rewo
lucyjnej sytuacji własnej kontroli. Landrat wydał rozkaz powołania 
Landwehry. Jednakże rewolucyjna demokracja, której przewodzili: piwo
war Martin, cukiernik Scholtz i stolarz Sachse, wystąpiła przeciw tym 
przedsięwzięciom. Sytuacja przybrała bardzo groźny obrót, tak że landrat 
zmuszony był odwołać rozkaz powołania rezerw pod broń, aby zapobiec 
„wybuchowi rewolty” 59. Było to pierwsze zwycięstwo rewolucyjnych sił 
Jeleniej Góry.

Tymczasem burmistrz Hertrumph usiłował zorganizować straż oby
watelską. Równocześnie jednak czeladnicy i terminatorzy w mieście dą
żyli do jej opanowania, aby rozprawić się z burmistrzem jako eksponen- 
tem feudalno-absolutnych rządów w mieście. Ponieważ przypuszczano, że 
Hertrumph ukrył się w winiarni Grunera, tłum zaczął do niej szturmo

55 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 2, k. 331—332, sprawozdanie Re- 
jencji Legnickiej dla ministra spraw wewnętrznych w Berlinie, 8 VII 1848.

56 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 343 A, nr 72, t. 1, 85—89.
67 S t e i n ,  op. cit., s. 276—289; Die Revolution in Deutschland 1848149. Auswahl 

aus dem Sammelwerk „Die Revolutionen 1848/49”, hrsgg. von F. W. Potjomkin 
und A. J. Molok, Berlin 1956, s. 242.

58 R a d l e r ,  op. cit., s. 11; „Schlesische Zeitung”, nr 69, 22 III 1848, s. 721, 
oraz nr 70, 23 III 1848, s. 730.

59 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 2, k. 226, sprawozdanie landrata 
hrabiego von Stolberg dla Rejencji w Legnicy, 20 III 1848. Por. też k. 331—333, 
sprawozdanie Rejencji Legnickiej dla ministra spraw wewnętrznych w Berlinie, 
8 VII 1848.



wać 60. W związku z tym na placu, gdzie znajdowała się strzelnica, doszło 
do poważnych starć. Burmistrz Hertrumph próbował tutaj uspokoić ze
branych, jednak bez rezultatu. Zebrani napadli na niego i tylko z tru 
dem udało mu się ujść przed gniewem ludu. „Mały tyran — pisał 
Wander — powinien być zgilotynowany” 61. To samo groziło właścicielowi 
drukarni Landoldtowi. Napadli na niego piekarze i handlarze zbożem, 
gdyż był on przewodniczącym Związku Piekarzy 62. Obydwaj zaatakowani 
tego samego jeszcze dnia uciekli z miasta.

Pod wieczór przed ratuszem znowu zgromadziły się tłumy. Czelad
nicy, terminatorzy i robotnicy domagali się uwolnienia aresztowanego 
pomocnika kowalskiego Pohla63. Kiedy dowiedziano się, że został on 
wypuszczony, tłum udał się przed dom burmistrza, usiłując wtargnąć do 
wnętrza. Kiedy to się nie udało, powybijano szyby w oknach 64. Z kolei 
zebrani poszli w kierunku sklepów galanteryjnych Brucka i Pollacka. 
Tłumy wtargnęły do ich wnętrza i splądrowały je. Równocześnie biedota 
miejska, a także wielu mieszkańców wsi, którzy — jak pisał Stolberg 
w swoim sprawozdaniu — przyłączyli się do niej 65, zażądali iluminacji 
m iasta66. Tego dnia lud faktycznie ujął władzę we własne ręce.

60 „Der Bote aus dem Riesengebirge”, nr 13, 28 III 1848, s. 226.
61 K. Fr e i ,  Karl Friedrich Wilhelm Wander. Ein deutscher Schul- und Volks

mann des 19. Jahrhunderts. Zum 100. Geburtstag (27. Dezember 1903). Eine Be
schreibung seines Lebens, bearbeitet nach einem Manuskript „Mein Leben”, hrsgg. 
von Hugo Wander, Quirl 1903, s. 41. Por. „Der Bote aus dem Riesengebirge”, nr 13, 
28 III 1848, s. 266.

62 W artykule Die Hirschberger Bäcker und der Brotverein, opublikowanym 
w „Schlesische Chronik”, pisze się, „daß die Hirschberger Bäcker infolge der 
Mahl- und Schlachtsteuer allmählich teils ihr Gewerbe einstellen mußten, teils, 
mit etwa zwei Ausnahmen, gänzlich verarmten. Zu dieser chronischen Kalamität 
gesellte sich in der letzten Zeit nun auch noch die allgemeine Teuerung unter 
welcher die von allem Vermögen entblößten Bäcker nicht weniger zu leiden hatten 
als das gesamte Publikum”. Krytyczne położenie tutejszych piekarzy pogorszyło 
się jeszcze bardziej przez to, że „[sie] durch die auswärtige Konkurrenz fast 
erdrückt wurden”. Najbardziej jednak dotknęło ich założenie Związku Piekarzy 
(Brotverein), „welcher Gelder zusammenschloß, Mehl einkaufte, einen sogenannten 
I.ohntäcker engagierte und somit dadurch, daß er seinen bald sehr zahlreichen 
Mitgliedern das Brot lieferte, den ohnedies schon sehr gedrückten Bäckern eine 
Menge Kunden entzog und bedeutende Verluste beibrachte”. „Schlesische Chronik”, 
nr 17, 29 II 1848. Najprawdopodobniej artykuł pochodzi od Wandera.

63 Fr e i ,  op. cit., s. 41.
64 M. Vogt ,  Illustrierte Chronik der Stadt Hirschberg in Schlesien, Jelenia 

Góra 1875, s. 270.
65 DZA Merseburg, Rep. 77. Tit. 507, nr 3, t. 2, k. 226.
66 P a t e r ,  op. cit., s. 582, błędnie informuje, gdy pisze: „Wieczorem miasto 

zostało iluminowane z powodu ogłoszonych przez króla pruskiego liberalnych 
koncesji. Bogaci mieszczanie Jeleniej Góry święcili swój tryumf”. Wprost prze



W ciągu nocy reakcji udało się przywrócić „spokój”. Następnego dnia 
uzbrojona straż obywatelska, dowodzona przez aptekarza Grossmanna, 
broniła majątku klas posiadających67. Gimnazjum miejskie utworzyło 
„oddział ochotniczy”, aby „bronić mienia i bezpieczeństwa osób” 68.

W dniu 21 marca wybuchły rozruchy w sąsiednich Kowarach. Cze
ladnicy i robotnicy, „uzbrojeni w zaostrzone kilofy, motyki, siekiery 
i pałki”, zdemolowali szereg domów, w tym również dom burmistrza, 
oraz sklepy i magazyny kupców69. I w tym wypadku burmistrz musiał 
uciekać z miasta. W nocy ruch rewolucyjny został stłumiony. Zarówno 
w Kowarach, jak i w Jeleniej Górze brak było czynnika kierującego wy
stąpieniami i posiadającego jakiś program.

Niezwykle gwałtowny przebieg miały wypadki rewolucyjne we wsiach 
powiatu 70. Jak wielkie rozmiary przybrał ten ruch, wskazuje sprawozda
nie Rejencji Legnickiej, w którym czytamy: „Mieszkańcy wsi całkowicie 
powstali przeciw swoim panom” 71. W tym ruchu wzięli udział wszyscy 
ćhłopi, „a nawet osoby wchodzące w skład sądów wiejskich” 72. Rejencja 
oceniała sytuację w tych dniach jako poważną i obawiała się wspólnej 
walki chłopów i proletariatu w powiecie jeleniogórskim. Wynika to ze 
sprawozdania, w którym stwierdzano: „Wszędzie szaleją rozruchy chło
pów przeciw panom, spośród których wielu musiało uciekać, i wydaje 
się, że rozwijają się one w kierunku coraz bardziej niebezpiecznym. 
Wszędzie też pojawiły się już sygnały bliskiego wybuchu walki prole
tariatu przeciw warstwom posiadającym” 73. Była to opinia niemal całko
wicie słuszna. Chłopstwo, którego przywódcami byli przeważnie zamożni

ciwnie. Bogaci w mieście drżeli ze strachu przed „ludźmi spośród najniższych 
warstw ludu” (landřat hrabia von Stolberg), tzn. przed czeladnikami i robotnikami.

67 AP Jelenia Góra, sygn. 3725, Akta der Stadt Hirschberg betr. der Bürger
wehr; Vo g t ,  op. cit., s. 270.

68 „Schlesische Zeitung”, nr 71, 24 III 1848, s. 741.
w DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 2, k. 81, sprawozdanie burmistrza 

Langego dla Rejencji Wrocławskiej, 22 III 1848. Por. „Schlesische Zeitung”, nr 71, 
24 III 1848, 2. Beilage, s. 741; „Breslauer Zeitung”, nr 71, 25 III 1848, s. 713.

70 M. Pater w cytowanym już przeze mnie artykule daje zwarty obraz ruchu 
chłopskiego w powiecie jeleniogórskim. Por. Die Revolution in Deutschland 1848/49..., 
s. 174, 243.

71 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 2, k. 228, sprawozdanie Rejencji 
Legnickiej dla rządu w Berlinie, 27 III 1848. Por. „Schlesische Zeitung”, nr 73, 
26 III 1848, s. 763.

72 Tamże, k. 212, sprawozdanie Rejencji Legnickiej dla rządu w Berlinie, 24 
III 1848.

73 Tamże, k. 218.



gospodarze 74, zorientowało się, że przyszedł czas, aby domagać się znie
sienia bez odszkodowania ciążących na nim świadczeń i powinności feu
dalnych oraz obniżenia czynszów. Chłopi ze wsi położonych w pobliżu 
Jeleniej Góry przychodzili na zebrania wiejskie, stawiali żądania, wy
bierali swych przedstawicieli, których następnie wysyłali do magistratu 
w Jeleniej Górze — ich pana feudalnego 75, i tam wymuszali wypełnienie 
swych postulatów 76.

Ruchy chłopskie i zaostrzona sytuacja polityczna w samym mieście 
wywołały zaniepokojenie i zamieszanie wśród bogatych warstw Jeleniej 
Góry. Wander stwierdzał: „Od tego dnia oficjalna i nadająca życiu ton 
Jelenia Góra straciła głowę. Wyglądało na to, jak gdyby wszyscy przez 
tarantulę zostali ukąszeni. Miało się wrażenie, że się jest w domu wa
riatów. Mężczyźni z białymi opaskami na ramionach biegali we wszystkie 
strony i zatrzymywali niewinnych wieśniaków, którzy przynosili do mia
sta jajka i masło” 77. Zamieszanie i strach były tak wielkie, że m agistrat78 
na nadzwyczajnym posiedzeniu radnych miejskich w dniu 22 marca nie
zwłocznie i jednogłośnie zniósł wszelkie ciężary i daniny, którymi chłopi 
dotąd byli obciążeni 79. Podobnie postępowali wielcy właściciele ziemscy 
w powiecie. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 25 marca rada miejska 
podjęła uchwałę zwalniającą miejscowych piekarzy, rzeźników, szewców, 
cukierników od wszelkich czynszów z tytułu odszkodowań za zniesione 
ciężary feudalne (Bankablösungsgelder). Ponadto zwolniono na przyszłość 
od wszelkich opłat komunalnych tych mieszczan, których dochód osza
cowany został poniżej 150 talarów 80. Klasy panujące Jeleniej Góry miały 
wszelkie powody, aby starać się uspokoić chłopów i robotników, jak rów
nież drobnych mieszczan, idąc na pewne ustępstwa.

Podczas owych dni ujawnił się również w wielu wsiach antagonizm 
między bogatymi a drobnymi chłopami oraz chałupnikami i robotnika

74 K. Re i s ,  Agrarfrage und Agrarbewegung in Schlesien im Jahre 1848 (Dar
stellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, t. 12), Wrocław 1910, s. 26.

75 W zależności feudalnej znajdowały się: Kunnersdorf (obecnie część miasta 
Jeleniej Góry), Jeżów Sudecki, Grabary, Czarne, Strupice.

76 Tamże, s. 24.
77 Fre i ,  op. cit., s. 42.
'8 „Aus dem aristokratischen Geiste des Mittelalters war das Herkommen 

entstanden, daß die Magistratspersonen aus den angesehensten und reichsten 
Bürgern gewählt wurden und daß in diesen Patrizierfamilien manches städtische 
Amt von dem Vater auf den Sohn wie eine Erbschaft überging”. H e r b s t ,  op. cit., 
s. 476.

'9 AP Jelenia Góra, sygn. V 804, s. 362—363. Księga protokołów posiedzeń rady 
miejskiej w Jeleniej Górze od 2 III 1848 do 6 XI 1849.

80 Tamże, s. 369—370. Por. „Schlesische Chronik”, nr 26, 31 III 1848, s. 115.



m i81. W Cieplicach, gdzie znajdowała się siedziba Schaffgotschów, ze
brali się chłopi i chałupnicy z 20 w si82. W dniu 21 marca, kiedy nie po
wiodły się wysiłki elementów projunkierskich nad odciągnięciem chłopów 
od zamiaru przeprowadzenia wysuwanych przez nich żądań, doszło do 
wspólnego wystąpierfia chłopów, chałupników i robotników. Schaffgotsch 
natychmiast spełnił żądania swych poddanych 83.

Tego samego dnia kupiec Schneller zmuszony został do skreślenia 
długów i wystawienia pokwitowań, że zostały one uregulowane zgodnie 
z przepisami. Wieczorem doszło do wystąpienia około 400 robotników 
drogowych, którzy oskarżyli Schnellem, że ich na bieżąco oszukuje. 
Jego sklep został- przy tym zdemolowany. Straży obywatelskiej z trudem 
tylko udało się opanować sytuację84. Relacje o podobnych wypadkach 
napływały z Siedlęcina, Jagniątkowa, Zachełmia i innych miejscowości. 
Wander tak oceniał ówczesną sytuację na wsi: „Brakło niewielkiej inspi
racji, a z pańskich dworów, od wieków wyzyskujących ludność wiejską, 
niewiele pozostałoby dla potomności” 85.

Bardzo istotny punkt stanowiły Mysłakowice. Tutaj właśnie znaj
dowały się posiadłości rodziny królewskiej. Mechaniczna przędzalnia lnu 
wycisnęła swe piętno na miejscowości i okolicy. Robotnicy fabryczni 
stanowili stosunkowo znaczną część mieszkańców wsi. Tamtejszą sytuację 
polityczną cechowało to, że wszyscy „urzędnicy i robotnicy reprezento
wali kierunek demokratyczno-opozycyjny” 86. Jak wynika z przebiegu 
rewolucji, robotnicy w Mysłakowicach wykazywali coraz bardziej rosnącą 
aktywność, dając przez to powód do nadzwyczajnych obaw ze strony 
reakcji feudalno-burżuazyjnej.

Zaostrzanie się sytuacji rewolucyjnej w powiecie jeleniogórskim i jej 
oddziaływanie na sąsiednie powiaty87, jak również niebezpieczeństwo

81 „Der Bote aus dem Riesengebirge”, nr 13, 30 III 1848, s. 264.
83 G r ü n f e l d ,  op. cit., s. 76.
83 Schaffgotsch sporządził następujący obłudny dokument, który potem prze

kazał chłopom: „Mein Gewissen gibt mir das Zeugnis, daß ich keine Einsassen von 
Warmbrunn irgendwie wehe getan oder etwas von ihnen verlangt hätte, welches 
den Gesetzen zuwider gewesen wäre. Gott ist mein Zeuge. Ich verzichte: 1. Auf 
das Laudemium, 2. Auf alle Dienste jeglicher, Art, 3. Auf die Snesen und Salz
gelder, Ehrungs- und Spanngelder, 4. Auf das Zinsgetreide”. Biblioteka Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław, nr 166/53, cz. VI, k. 66/67, L i n d n e r ,  
Chronik von Warmbrunn. Bericht über die im März 1848 hierorts ausgebrochenen 
Unruhen und der dadurch in’s Leben gerufenen Schutzkommission und Übergang 
derselben in eine Bürgerwehr.

84 Tamże, k. 70—71.
85 Fr e i ,  op. cit., s. 43.
86 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 4, k. 353, sprawozdanie landrata 

von Grävenitz dla Rejencji w Legnicy, 24 V 1850.
87 R a d 1 e r, op. cit., s. 14—23.



społecznego pogłębienia się rewolucji w tym rejonie spowodowały, że Re- 
jencja już w dniu 26 marca wysłała wojsko do Jeleniej Góry i kilku 
innych miejscowości powiatu, przede wszystkim zaś do Mysłakowic, 
w celu stłumienia ruchu rewolucyjnego.

DER KREIS JELENIA GÓRA IN DER REVOLUTION 1848—1849

Der Kreis Jelenia Góra weist einige Besonderheiten auf, die für die Revo
lutionsgeschichte Schlesiens von besonderer Bedeutung sind.

Der Kreis Jelenia Góra war ein Zentrum der schlesischen Leinenindustrie, 
sie steckte seit Jahren in einer tiefen Krise. Die Folge war, daß sich hier auf 
relativ kleinstem Raum alle sozialen Widersprüche außerordentlich zuspitzten. 
Der Kreis Jelenia Góra galt daher bereits im Vormärz als Zentrum der Demokra
tie. Hier wirkten solche, weit über die Grenzen Schlesiens hinaus bekannte De
mokraten, wie Schlöffel und Wander.

Es war daher auch nicht zufällig, daß hier die Revolution in Niederschlesien 
zuerst ausbrach. Der Klassenkampf nahm einen scharfen Charakter an. In Jelenia 
Góra waren am 20. März „die Leute aus der niedersten Volksklasse” faktisch 
Herr der Stadt. Die revolutionären Demokraten führten die Stadtarmut an.

Zur gleichen Zeit erhoben sich die Bauern in den Dörfern des Kreises. Diese 
Seite hat M. Pater im seinen Studie Wypadki marcowe 1848 roku w powiecie 
jeleniogórskim überzeugend dargestellt.

In den nachfolgenden Monaten wird das revolutionäre Geschehen vom Kampf 
der liberalen Bourgeoisie und den Monarchisten, insbesondere gegen die revolu
tionären Demokraten bestimmt, da sie ständig befürchteten, daß es unter ihrer 
Führung zu gemeinsamen Aktionen der Bauernschaft und des Proletariats kommen 
würde.


