
cej z problemu Volkslisty, dzięki której ,,Śląsk przy
brał jednolitą barw ę“ (s. 20).

Ponieważ jedynie Śląsk, obok Pomorza, miał „spo
sobność do otwartego, publicznego manifestowania 
swego prawdziwego stosunku do okupanta44 (s. 50), 
zbudziła się i u autora wątpliwość, czy wystąpienia 
i akty manifestacyjne propolskie w latach omawianych 
nie były jedynie nową maską Ślązaków, lub choćby 
tylko czynem ekspiacyjnym za masowe przyjęcie Volks- 
listy. Sprawozdania niemieckiej policji przekonały go, 
że „większość ludności śląskiej mimo wpisu do DVL 
nie zmieniła swych narodowych (polskich) przekonań 
i że bynajmniej nie kryła się z nim i44 (s. 88). Śląsk 
w oczach niemieckich niczym nie różnił się od reszty 
ziem polskich.

Omawiana praca doc. Popiołka winna znaleść się we 
wszystkich bibliotekach szkolnych i świetlicowych czy
telniach nie tylko województw śląskich, ale i reszty 
kraju. Czyta się ją jednym tchem, a w części omawia
jącej dowcipy okupacyjne z prawdziwą radością zna- 
chodzi się i te. które podtrzymywały nas na duchu 
w tak zwanej Generalnej Guberni.

Bronisław Kocowski

K a n  S. B.: Dwa powstania tkaczy śląskich (Dwa wos- 
stanija silezskich tkaczej). Moskwa—Leningrad 
1948, Wyd. Ak. Nauk Z. S.'R. R. s . 482.
Rozprawa niniejsza ma stanowić, w myśl założeń 

autora, jedną z odpowiedzi radzieckiej literatury h i
storycznej na podejmowane niejednokrotnie przez nau
kę burżuazyjną próby rozwiązania problemu genezy 
kapitalizmu. Autor poddaje analizie zamierzenia h i
storyków i ekonomistów zachodnio - europejskich, 
a w szczególności niemjeekich, podkreślając zależność 
wszystkich tych teoryj od pewnego klasowo uw arun
kowanego schematu, jaki uporczywie stosowano w ba
daniach. Płynęło to stąd, że pomyślne rezultaty dzia
łalności zjednoczeniowej, zwycięstwa Prus nad Au
stria i Francją i otrzymana na nodstawie pokoiu frank
furckiego kontrybucja nadawały silnego uroku tronowi 
Hohenzollernów, a wydarzenia, we Francji w czerwcu



1848 i podczas Komuny Paryskiej jeszcze mocniej 
związały wszystkich zwolenników kapitalizmu z Ho
henzollernami, w których widziano odtąd jedyną pod
porę. Wprowadzenie protekcjonizmu przez Bismarcka, 
ustawy wyjątkowe przeciw socjalistom, plany reform 
socjalnych, wszystko to działało sugestywnie nawet na 
średnią burżuazję niemiecką, z której właśnie rekru
towali się uczeni. Na tym polega klasowy charakter 
nauki niemieckiej i stworzona podówczas legenda 
o specjalnej misji państwa pruskiego, jeśli chodzi o ro
zwój całego narodu niemieckiego.

W atmosferze nowego imperium pisał ekonomista 
Gustaw Schmoller, otwarcie entuzjazmując się apara
tem państwowym Prus i polityką władców pruskich, 
która zdaniem jego uchroniła Niemcy od tego wszyst
kiego, co spotykało Francję od r. 1789. Schindlerowi 
wtórowali inni, pomniejszając w sposób bardzo zna
mienny stopień rozwoju gospodarki niemieckiej w w. 
XVII i XVIII. Według nich Niemcy przechodzą po po
koju westfalskim okres zupełnego zastoju gospodarcze' 
go. Tendencja historyków i ekonomistów niemieckich 
idzie w kierunku przeciągnięcia niemieckiego średnio
wiecza aż do okresu wojen napoleońskich. Uczeni nie
mieccy (zwłaszcza Sombart) nie spostrzegają kapita
listycznego charakteru rozwoju manufaktury niem iec
kiej. Z tego rzekomo długotrwałego zastoju gospodar
czego otrząsają się Niemcy dopiero pod wpływem re 
form Steina i Hardenberga.

Takie same fałszywe poglądy leżą u podstaw wyja
śnienia prób problemu przemysłu chałupniczego, 
w którym ekonomiści niemieccy widzą tylko eksportu
jące rzemiosło, nie orientując się, że chałupnik zależy 
całkowicie od kapitału już wtedy, gdy jeszcze osobi
ście zakupuje surowiec, a na rynku sprzedaje gotowe 
wytwory. Według niektórych uczonych niemieckich 
nawet kapitaliści dostarczający chałupnikom surowca 
nie są jeszcze przedsiębiorcami w pełnym znaczeniu 
tego słowa, a tylko kupcami biorącymi na siebie część 
funkcyj rozdzielczych i nie ponoszącymi dzisiaj żadnej 
odpowiedzialności za ciężkie położenie chałupników. 
Przyczyną tego ciężkiego położenia jest według nich 
konkurencja drobnych wytwórców, a nie to, że ci 
drobni wytwórcy są pozbawieni środków produkcji



i podlegają eksploatacji ze strony organizujących zbyt 
właścicieli kapitałów.

Fałszywe poglądy Sombarta i innych uczonych n ie
mieckich wpłynęły też na ekonomistów am erykań
skich (Veblen) i francuskich (B enaerts), którzy rów 
nież przesadzają, uważając stan gospodarczy Niemiec 
do 30-tych lat XIX w. za zacofany. Powstaje w ten 
sposób obraz jakiegoś nagłego utworzenia się w ielkie
go przemysłu kapitalistycznego w Niemczech, bez 
uwzględnienia długotrwałego procesu rozwoju tego 
przemysłu na stopniu manufaktury, przy czym moto
rem ożywiającym ten przemysł byłaby działalność Ho
henzollernów. Autor zdecydowanie przeciwstawia się 
tym poglądom; uważa, iż najważniejsze ogniwo w ba
daniach nad przejściem Niemiec od feudalizmu do ka
pitalizmu stanowi analiza historii powstania rozwoju 
manufaktury. Utrudnia ją  brak odpowiednich prac 
naukowych, które by odnosiły się do poszczególnych 
gałęzi przemysłu. Celem autora ma być właśnie na
świetlenie procesu przejścia do kapitalistycznych m e
tod w produkcji w odniesieniu do przemysłu tekstyl
nego i to tylko naJ Śląsku przy końcu w. XVIII i z pocz. 
w. XIX.

Początkowo przedstawia autor rozwój śląskiego 
przemysłu płóciennego od końca XIV w., kiedy to za
częły na Śląsku powstawać pierwsze cechy tkackie, 
stwierdzając przy tym, że już wtedy produkcja obli
czona była na zbyt poza Śląskiem. Równocześnie rozwi
jało się tkactwo na wsi, gdzie zmuszano nawet chłopów 
do tego, byle tylko zwiększyć ilość otrzymywanych od 
nich produktów dodatkowych. Proces ten przebiegał 
intensywnie zwłaszcza w podgórskich okolicach Dol
nego Śląską, gdzie trudno było o wielkie gospodarstwa 
rolne. Miasto kupowało od wsi len i przędze; handel 
ten przejęła w swoje rece warstwa tworzących się pod
ówczas drobnych kapitalistów wiejskich ze środowiska 
chłopskiego (młynarze, piekarze). Handlowali również 
przędza właściciele ziemscy. Produkcia wiejska sta
wała się coraz bardziej masowa, zaczęli się też nią in 
teresować i kupcy miejscy. W  XVII w. materiały ślą
skie zbywano już nawet w Ameryce.

W  r. 1726 przemieniło się 287 wsi śląskich w re 
jonie Karkonoszy i Gór Sowich na wsie czysto tkackie.



Analizując system pracy w tej dziedzinie stwierdza 
autor, że tak wielkie rozmiary produkcji osiągane oczy
wiście dzięki manufakturom, a nie, jak twierdzą Niem
cy. na skutek jakiegoś patriarchalnego sposobu pro
dukcji w warsztatach, wśród pozbawionych przeci
wieństw stosunków miedzy Drzedsiębiorcami a robo
tnikami. śląscy tkacze byli całkowicie zależni od sprze
dawców przędzy, a w drugiej połowie XVIII w. są już 
całkowicie odcięci od rynku i stanowią przedmiot bez
względnej eksploatacji ze strony przedstawicieli kapi
tału handlowego. Autor udowadnia również, iż przed
siębiorcy byli w tym czasie ludźmi krańcowo innymi 
w porównaniu do innych kupców, nawet jeśli chodzi 
o sposób życia, obyczaje, stopień wykształcenia i za
interesowania (Piotr H asenclever), czyli że byli już 
ludźmi nowego, kapitalistycznego systemu.

Eksploatacja drobnych tkaczy osiągnęła swoje 
szczyty z końcem XVIII w. Przedsiębiorcy domagali się 
nadto jak najintensywniejszego nadzoru nad tkaczami, 
bądź to ze strony policji, bądź jakichś specjalnych 
urzędników, byle tylko zmusić tkaczy do dostarczania 
materiału jak najlepszego. Edykty rządu szły na rękę 
przedsiębiorcom. Jednocześnie rosły ceny przędzy, 
a wywóz produktów rolnych za granicę spowodował 
zwiększony ucisk chłopów. W r. 1779 rozpoczęły się 
pierwsze ruchy chłopskie, powtórzone później w la
tach 1780, 1782 i 1787. W r. 1789 musiano już użyć 
kawalerii do stłumienia rozruchów w Nysie, a w 1790 — 
w Środzie. Zimą 1792/93 spadły znacznie ceny na wy
roby tkackie, a gdy przyszły wieści o zwycięstwach re 
wolucjonistów francuskich pod Valmy i Jemappes. roz
poczęły się rozruchy w Kamiennogórskiem, 23 marca 
1793. Tkacze rzucili się na stoiska sprzedawców przę
dzy, w parę dni potem powtórzyło się to samo w Bol
kowie, Wałbrzychu i Strzegomiu. W rozrzucanych pro
klamacjach domagano się, ażeby tkactwem przestali się 
zajmować bogaci chłopi i sprzedawcy przędzy, wzywano 
do zbrojenia się. I choć w rejonach górskich zdławiono 
powstanie już z końcem kwietnia, to jednak w maju 
objęły rozruchy i inne miasta (Oława, Trzebnica. Ole
śnica, Środa, Grodków. Opole, Kluczbork, Góra) przy 
czym udział w nich wzięli już nie tylko tkacze.



W latach następnych przemysł tkacki przechodził 
poważny kryzys. Wpłynęły na to w pierwszym rzędzie 
wojny na morzu i blokada napoleońska, a potem kon
kurencja angielskiego kapitału przemysłowego i w pro
wadzenie wysokich ceł wwozowych w Hiszpanii i Por
tugalii. Zastosowanie maszyn w przemyśle śląskim po^ 
głębiło przedział między bogatymi a ubogimi; rozluź
niało się życie rodzinne, zmniejszała się ilość m ał
żeństw, wzrastała ilość nieślubnych dzieci, mnożyły się 
wypadki dzieciobójstwa. Użycie maszyn umożliwiło za
trudnianie tańszej siły roboczej, tj. kobiet i dzieci. 
W r. 1836 rozpoczął się europejski kryzys ekonomi
czny; następstwem jego było bezrobocie i zmniejszenie 
się zarobków. Posucha w lecie 1842 i ciężka zima 
1842/43 wpłynęły na zwyżkę cen produktów spożyw
czych. W iosną 1844 znowu rozpoczęły się ruchy wśród 
tkaczy śląskich. Z początkiem czerwca ruchy przybrały 
na sile, zniszczono domy i urządzenia techniczne boga
tych fabrykantów w Skibicach i w Bielawie, m anife
stowano w Lutomi w pow. świdnickim i w Nowej 
Rudzie.

Powstanie z r. 1844, pomimo że niezorganizowane 
i spontaniczne, uważa autor za przejaw rewolucyjny 
o bardzo poważnym znaczeniu. Autor zwraca uwagę, że 
powstanie to miało, bądź co bądź, swoich przywódców 
(Karol Muller), że pod pewnym względem przeprowa
dzone zostało planowo; np. niszczono domy fabrykan
tów w sposób systematyczny, zaczynając od ksiąg han
dlowych, uważając, żeby nie było pożaru, ponieważ 
w tym wypadku fabrykanci otrzymaliby premię aseku
racyjną. nie zabierano niczego do domu, nie pito wina, 
jakie znaleziono w piwnicach. Mimo to powstanie 
z r. 1844 było jeszcze czynem rewolucyjnie niedojrza
łym, ponieważ uczestnikom jego nie chodziło w łaści
wie o jakieś istotne zdobycze rewolucyjne, lecz tylko 
o odzyskanie tego, co mieli dawniej, a przy tym wielu 
z nich wierzyło jeszcze w Berlin i w króla.

W dalszym ciągu rozprawy zajmuje się autor ana
lizą stosunku społeczeństwa niemieckiego do tego po
wstania, kładąc nacisk głównie na postawę burżuazji, 
w szeregach której pod wpływem wypadków na Śląsku 
z r. 1844 zapanował nie byle jaki popłoch. Następnie



rozpatruje autor kwestię tkacką w literaturze histo
rycznej, której przedstawiciele malowali zwykle w bar
wach różowych położenie drobnych tkaczy. Tak np. 
Schmoller uważał, że przedsiębiorcy musieli obniżać 
płace tkaczy, ażeby wytrzymać wysokie cła zagraniczne 
i że wyłącznie to było przyczyną ciężkiego położenia 
tkaczy. Zimmermann sądził, że przyczyną nędzy tkaczy 
było przejście Prus od merkantylistycznej do liberalnej 
polityki gospodarczej. Grunhagen dowodził, iż począw
szy od reform 1807—11 tkacze zwolnieni byli od wszel
kich powinności feudalnych i że właśnie zbytnia swo
boda okazała się dla nich szkodliwa. Frahne określał 
nawet gorzej sytuowanych tkaczy jako „wolnych fabry
kantów". Gała zatem prawie historiografia niemiecka 
przedstawia powstanie tkaczy z r. 1844 jako zwykły 
bunt głodnych, bez żadnego sensu politycznego.

W zakończeniu stwierdza autor jeszcze raz, że ce
lem jego rozprawy było przedstawienie w całej kon
kretności historycznej stosunków produkcyjnych, ja 
kie panowały na Śląsku w przemyśle tekstylnym. Pro
blem jest specjalnie ważny głównie dlatego, bo przed
stawiciele niemieckiej nauki historycznej celowo prze
dłużają okres zastoju gospodarczego Niemiec, ażeby na 
tym tle tym jaskrawiej wystąpiła dobroczynna działal
ność Hohenzollernów.

Rozprawa nie jest oparta na materiałach archiw al
nych, literaturę przedmiotu zna jednak autor wyczer
pująco; wykorzystał współczesne gazety, w pierwszym 
rzędzie Schlesische Provinzial-Blatter, pamiętniki 
i opisy ludzi współczesnych wypadkom, takie materiały 
jak zestawienia statystyczne i protokoły posiedzeń sej
mów prowincjonalnych — nadto pewne materiały z ro
syjskiego Archiwum Min. Spraw zagranicznych. Przy 
końcu rozprawy podaje autor spis źródeł i literatury 
dzieląc go na: dzieła klasyków marksizmu-leninizmu, 
gazety i materiały drukowane pochodzące z epoki ba
danej, materiały statystyczne, literaturę okresu obu 
powstań, literaturę drugiej połowy w. XIX i pocz. XX, 
literaturę poświęconą rozwojowi przemysłu tekstylnego 
w ogólności (nie tylko niemieckiego) i literaturę 
ogólną. Rozprawę zaopatrzył również w indeks osób.

Rozprawa- Kana jest rezultatem bardzo solidnych 
i bardzo drobiazgowych badań. Niewiele dostrzec w niej



można błędów formalnych, jak np. pominięcie kilku 
(niezbyt zresztą ważnych) pozycyj bibliograficznych, 
pewne niedokładności w cytowaniu (Festschr. ci. 
deutsch. Ing. zamiast znajdujących się w tej pracy 
zbiorowej rozpraw odnoszących się do problem u), czy 
pewne niejasne sformułowania kontekstowe. W cało
ści jednak udało się autorowi dowieść postawionych 
przez siebie tez: że poglądy nauki niemieckiej są ten
dencyjne i fałszywe, że na skutek strasznego wyzysku 
Ikaczy rozwijać się zaczęła walka klasowa i że powsta
nie tkaczy śląskich było pierwszym impulsem, który 
pchnął masy robotników niemieckich do walki z kapi
tałem. Autor zastosował w całej pełni marksistowską 
metodę rozwiązywania zagadnień; stąd jeszcze jedna 
olbrzymia korzyść dla historyków polskich, k tó
rzy w książce Kana znajdą wzorowy schemat takiej 
właśnie konstrukcji historycznej.

W zakończeniu podaje autor do wiadomości, że 
wTksiążce swojej, ukończonej zasadniczo przed r. 1941, 
dlatego zwrócił się do rewolucyjnej przeszłości narodu 
niemieckiego, ażeby dać wyraz swojej wierze, iż ro 
botnicy niemieccy powstaną kiedyś przeciw hitleryz
mowi. Rozbicie państwa hitlerowskiego i przejście 
Śląska z powrotem w ręce polskie są dla autora kon
kretnymi przejawami sprawiedliwości dziejowej.

Ludwik Bazylow

S l e z s k y  S b o r n i k .  Rocznik 46, zesz. 3. 1948.
Slezsky Sbornik, organ Macierzy Opawskiej, za

mieszcza często na swoich łamach artykuły, mające 
znaczenie również dla nas, ponieważ dotyczą historii 
Śląska oraz stosunków polsko-czeskich. Ze względu 
na rocznicę Wiosny Ludów trzeci zeszyt kwartalnika 
za rok bieżący rozpoczyna krótki artykuł Jifi Radim- 
skiego ,,K roku 1848 ve Slezsku“ . Mimo małych roz
miarów autor w oparciu o materiały archiwalne z Ar
chiwum Ziemskiego w Brnie przedstawia ciekawe 
aspekty roku rewolucyjnego na Śląsku austriackim, 
podkreślając jego oddźwięki społeczne. Niepowodzenie 
tłumaczy małym uświadomieniem ludności.

Większą jest rozprawa Rudolfa Zubera ,,Internace
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