
Zebrany przez Autora materiał jest dla historyka kultury 
polskiej we Wrocławiu i na Śląsku materiałem, na wybranym od
cinku, niepełnym i poniekąd przypadkowym. Przecież na prze
strzeni przeszło 100-letniej nie tylko tych dwudziestu kilku pisa
rzy zawadziło o Wrocław- — Niemniej jednak przedstawienie 
pobytu, a niekiedy nawet i żywej na terenie miasta działalności 
osób, które weszły do ,,Spotkań", stanowi już poważny wkład do 
tematu ,,Kultura polska we Wrocławiu w 19 wieku".

Można mieć niepłonną nadzieję, że już w niedalekiej przy
szłości doczekają się ,,Spotkania" dalszego uzupełniającego to
mu. Zasadniczo zacieśnił prof. Mikulski teren „Spotkań" do sa
mego W rocławia; w kilku tylko przypadkach wyszedł poza mia
sto na prowincję śląską (Pol, U jejski). Na tym miejscu zgłaszamy 
dezyderat rozszerzenia tematu na cały Dolny Śląsk i Opolszczyznę 
oraz objęcie poszukiwaniami epoki staropolskiej. Są też i innego 
charakteru odstępstwa, gdzie już wkraczamy w tem at „Wrocław 
w utworach literackich", jak  np. przy Świętochowskim.

Temat to zresztą nęcący i zasługuje na osobne opracowanie 
(nawiasem: tem at „Śląsk w polskiej literaturze pięknej 19 wieku" 
opracowywany jest w Bibliotece Uniwersyteckiej we W rocławiu).

W arsztat naukowy prof. Mikulskiego imponuje wszechstron
nością i zakresem zasięgu kwerendy. Każdy szczegół w przedsta
wieniu znajduje oparcie w przekazie źródłowym, najczęściej ko
respondencji i pamiętniku; w bardzo licznych przypadkach sięg
nięto do źródeł rękopiśmiennych.

W całości książka prof. Mikulskiego jest pozycją literackiej 
i naukowej miary nieprzeciętną. Pobudza, instruuje i zachęca do 
badań dalszych. Uczy jak z drobnych szczegółów odbudowywać 
zapomniany „dom polskiej kultury" na Śląsku.

Antoni Knot

W ł. R u s i ń s k i :  Tkactwo lniane na Śląsku do r. 1850. Poznań, 
Instytut Zachodni 1949 (osobne odbicie z „Przeglądu Zachod
niego" Nr 11— 12, rok 1949).
Rozwój tkactwa lnianego to jedno z najciekawszych zagad

nień dziejów śląska. Znaczenie tego problemu zdecydowanie wy
kracza poza ramy zainteresowań lokalnych. Stąd już za czasów 
niemieckich interesowali się nim również i historycy burżuazyjni 
z innych ośrodków (Brentano, Schmoller, Sombart), zaintereso
wała się nim również i historiografia radziecka, czego dowodem 
jest obszerna, gruntowna monografia K an a1)- Z drugiej strony 
wymienić należy wielką ilość książek i przyczynków historyków 
lokalnych, jak  również współczesnych artykułów czy prac o cha-

x) Praca ta drukowana była w „Istorik Marksist" r. 1936 t. 6 (58) 
str. 97—123, podaje według „International Bibliography of Historical Scien
ces" r. 1938 Nr 4308 s. 280.



rakterze publicystycznym, poświęconych rozwojowi śląskiego 
tkactwa. Powyższa literatura w zupełności niemal wyczerpała 
drukowane i archiwalne źródła do dziejów tkactwa lnianego na 
Śląsku. Stąd bardzo celową wydaje się inicjatywa podjęta przez 
Wł. Rusińskiego zsumowania dotychczasowego stanu badań, omó
wienia dotychczasowych poglądów na genezę, rozwj i przyczyny 
upadku śląskiego tkactwa. Autor idzie również i d a le j: stara się 
bowiem przedstawić i uzasadnić stanowisko własne, oraz zwraca 
uwagę na te zagadnienia z dziejów tkactwa, które nie zostały je 
szcze należycie wyjaśnione.

Pracę swoją rozpoczyna autor od krótkiego omówienia litera
tury, a raczej wymienienia najważniejszych opracowań o chara
kterze syntetycznym, przy czym podkreśla przełomowe znacze
nie pracy historyka radzieckiego S. B. Kana. Autorowi znana jest 
tylko najnowsza, monograficzna praca tego uczonego o powsta
niach tkaczy, nie wymienia natomiast jego wcześniejszego, syn
tetycznego zarysu „Silezskaja połotnjanaja promyslennost’ v kon- 
cece 18 veka“ 2). Jeśli chodzi o genezę tkactwa śląskiego, to autor 
podkreśla z jednej strony znaczenie dogodnych warunków fizjo
graficznych i klimatycznych w Karkonoszach, z drugiej zaś „ni
ską cenę wiejskiej produkcji ln ianej": ta  ostatnia spowodowana 
była tym „że obróbką lnu, przędzeniem i tkactwem trudniła się 
ludność wiejska, m ająca główną podstawę utrzymania w pracy 
na roli. W ykorzystując okresy wolne od pracy w rolnictwie mogła 
ona ubocznie trudnić się przetwórstwem lnu nawet przy minimal
nym zarobku". Te pomyślne warunki powodują inwestowanie 
w przemyśle tkackim kapitałów handlowych. Równocześnie zaś 
wykorzystują te warunki panowie gruntowi, zwiększając robo
cizny i inne świadczenia chłopskie, związane z produkcją tkacką, 
dzięki czemu mogli niepotrzebną im nadwyżkę tej produkcji 
sprzedawać rzemieślnikom i kupcom w miastach. Prowadzi to do 
wydania w latach 1545, 1552 względnie 1591 szeregu przywilejów 
przełamujących ciążące nad wiejskim tkactwem feudalno-ce- 
chowe ograniczenia. Równoczesny rozwój handlu europejskiego 
powoduje, że „około 1600 r. tkactwo lniane Śląska jest już prze
mysłem eksportowym w skali światowej". Wiek XVI—XVIII to 
okres pomyślnego rozwoju tego przemysłu. Już jednak w XVIII w. 
pojawiają się pierwsze objawy upadku tkactwa lnianego na Ślą
sku. Autor zastanawia się nad przyczynami tego zjawiska; głów
nych przyczyn tego upadku upatruje w następujących okoliczno
ściach : pogorszenie warunków technicznych przez wyrąb lasów 
(brak niezbędnego do produkcji drzewa opałowego), oraz zaco
fana technika produkcji nawet w porównaniu z innymi okręgami 
tkackimi Niemiec, nie mówiąc już o krajach Europy Zachodniej,

2) S. B. Kan, Dva wostannija silezskich tkaczej 1793— 1844. Moskwa— 
Leningrad 1948.



niekorzystne przemiany w organizacji produkcji — w miarę wy
rębów lasów tkacze przenosili się w wyższe rejony górskie, przez 
co tracili możliwości równoczesnego uprawiania roli. Tkactwo 
stawało się więc już nie pobocznym ale głównym źródłem utrzy
mania. Wskutek tego tkacze musieli sprzedawać wyprodukowane 
płótno, nie czekając na pomyślną koniunkturę. Niepomyślnie od
biło się również zwiększanie świadczeń na rzecz panów grunto
wych, jak  również wzrost zależności od kupców kapitalistów 
i rozwój wielostopniowego pośrednictwa. Przy tym wszystkim 
,,tkacze pozostali formalnie samodzielnymi producentami tzn. 
pracowali na własny rachunek. Było to wygodniejsze dla kupców 
niż system nakładczy, ponieważ niepomyślne rezultaty wahań 
koniunkturalnych odczuwał przede wszystkim tkacz. Tego ro
dzaju rozwój doprowadził do zaostrzenia konfliktów klasowych 
w rejonach tkackich, czego rezultatem  było powstanie 1793 r. 
Lata 1793— 1850 to okres upadku tkactw a lnianego. Jego przy
czyny to przede wszystkim wzrastające zacofanie techniczne wo
bec innych centrów produkcji tkackiej (mechanizacja produkcji). 
Formalna samodzielność indywidualnych producentów uniemoż
liwiła tu wprowadzenie nowych udoskonaleń technicznych, wy
magających znacznych nakładów kapitałowych. Równocześnie 
kupcy nie kwapili się z przejściem na system nakładczy, ponie
waż płótno śląskie nie odgrywało już na rynkach światowych do
tychczasowej roli. W yjątek stanowił jedynie powiat dzierżo- 
niowski, gdzie produkcja zorganizowana została systemem na- 
kładczo-manufakturowym, oraz nieliczne zakłady zmechanizo
wane rozrzucone na całym podgórzu. Tak więc w latach 40-tych 
XIX w. możemy wśród śląskich tkaczy wyróżnić 3 grupy spo
łeczne: 1) formalnie samodzielnych prządków i tkaczy („Kauf- 
weber“ ), 2) chałupników zatrudnionych przez kupców nakład
ców, 3) robotników manufakturowych i fabrycznych. Omówione 
wyżej przyczyny powodowały bezwzględny wyzysk i straszną, 
potwierdzoną nawet przez współczesną publicystykę burżuazyj- 
ną, nędzę. Prowadzi to do nowego powstania 1844 r. Autor przy
znaje co prawda za Kanem, ,,że zaburzenia te (tj. 1844 r.) miały 
bardziej proletariacki charakter niż rozruchy z 1793 r.“ , z dru
giej jednak strony pisze „że w porównaniu z zajściami z 1793 r. 
powstanie z 1844 r. postawić trzeba na drugim planie. Rozruchy 
w 1793 r. miały charakter masowy. W rzało wówczas w całym 
okręgu tkackim, mało tego na całym Śląsku, a tkacze zagrzani 
współczesnymi wypadkami na terenie Francji walczyli nie tylko 
o chleb codzienny, ale o dalsze, bardziej zasadnicze, społeczno- 
rewolucyjne cele. Front tkaczy był wówczas jednolity, wszyscy 
zwracali się przeciwko wspólnemu wrogowi, handlarzom nici“ . 
Wniosek ten nie wydaje się w zupełności słusznym. W rzenie w in
nych rejonach śląska, a nawet w samym okręgu tkackim (poza 
oczywiście wypadkami walki tkaczy z handlarzam i nici) miały



raczej charakter ruchów chłopskich. Zresztą w niektórych wy
padkach trudno było te dwa elementy ściśle rozdzielić. Bunt 
1793 r. wywołany był przez tkaczy samodzielnych, a skierowany 
był przeciwko detalicznym sprzedawcom nici, natomiast powsta
nie 1844 r. to już wystąpienie chałupników przeciwko fabrykan- 
tom-nakładcom. Powiedzenie zaś, że w 1793 r. tkacze walczyli 
również ,,o dalsze, bardziej zasadnicze społeczno-rewolucyjne 
cele“ nie jest dostatecznie uzasadnione. Kolportowano co prawda 
w okresie tym na Śląsku szereg ulotek, propagujących ideały Re
wolucji Francuskiej i nawołujących do walki z panami. Jednak 
propaganda ta  z równym, a może nawet większym nasileniem wy
stępowała w okręgach czysto rolniczych czy w mieście Wrocła
w iu3). Nic natomiast nie słychać o jakichś ogólniejszych hasłach 
w czasie zajść w Lubawce czy Kamiennej Górze w 1793 r. Aby 
tę sprawę należycie wyświetlić koniecznym jest dokładniejsze 
zanalizowanie, wybuchłych w tym okresie ruchów agrarnych, 
przede wszystkim w rejonach podgórskich.

Dalsze niewyjaśnione problemy dziejów tkactwa śląskiego, 
które zresztą wysuwa sam autor, to przede wszystkim historia te
chniki produkcji tkackiej na Śląsku. Rusiński podkreśla decydu
jące znaczenie przemian technicznych w rozwoju tkactwa, sam 
jednak przyznaje, że źródła jakimi tu rozporządzamy są więcej 
niż skromne — jedynie fragmentaryczne, przypadkowe dane we 
współczesnych, 18-wiecznych opisach geograficznych śląska. Stąd 
postulat autora oparcia tych badań o materiały archiwalne, o ile 
oczywiście te ostatnie się zachowały. Według moich wiadomości 
wojna poczyniła znaczne spustoszenia w archiwaliach śląskich 
XVII i XVIII w. i to właśnie w tego rodzaju materiałach, w któ
rych moglibyśmy szukać interesujących nas tutaj danych. Jedyną 
możliwością wydaje się tutaj sięgnięcie do zabytków material
nych : starych warsztatów tkackich, krosien, tkanin itd., jakich 
wiele znajdziemy w lokalnych muzeach rejonu podgórskiego — 
w Jeleniej Górze, Bolkowie itd. Następny niewyjaśniony dotąd 
w literaturze problem to statystyka tkaczy i terytorialnie rozmie
szczenie tej gałęzi produkcji. Jaki procent ludności stanowili tka
cze w XVIII w. w poszczególnych powiatach? Jaka była struktura 
społeczna wsi w tych rejonach? Wykorzystane przez dotychcza
sową literaturę źródła nie dały nam ścisłego obrazu w tych dzie
dzinach. Szereg danych tego rodzaju znajdziemy natomiast 
w przygotowanym do druku przez dr T. Ładogórskiego współ
czesnym z 1787 r. zestawieniu statystycznym wszystkich miast, 
miasteczek i powiatów Śląska4). Opracowanie geograficzno-sta-

3) Por. Ziekursch, Hundert Jahre schlesischer Agrargeschichte. Wrocław 
1915 str. 226—231.

4) Por. Ładogórski, Ludność śląska i jej struktura społeczna w drugiej 
połowie XVII w. „Przegląd Zachodni" 1950 Nr 7/8 str. 33—34.



tystycznego obrazu śląskiego przemysłu tkackiego, nawet z tego 
jednego roku wniosłoby do omawianego problemu wiele nowego.

Do pracy dołączona jest obszerna bibliografia (123 pozy
c je!!). Oprócz jednak braku wspomnianej na wstępie wcześniej
szej pracy Kana, uderza w niej brak, zasadniczej dla położenia 
tkaczy w latach przed powstaniem 1844 r. i dla samego powsta
nia, pracy współczesnego publicysty Wilhelma W olffa —  ,,Das 
Elend und Aufruhr in Schlesien". Wolff, z pochodzenia Ślązak, 
był jednym z najradykalniejszych przedstawicieli niemieckiej in
teligencji, pozostawał też w przyjacielskich stosunkach z Marxem 
i Engelsem, współpracując z nimi w ,,Neue Rheinische Zeitung“. 
Właśnie wyżej podana praca to cykl, opublikowanych w tym pe
riodyku, artykułów, które następnie parokrotnie wydane były 
w formie książkow ej5)-

Reasumując stwierdzić należy, że pomimo tych braków, praca 
Rusińskiego cenna jest zarówno dzięki zsumowaniu dotychczaso
wego stanu badań, oraz przez postawienie niewyjaśnionych do
tąd problemów. Niestety nie wszystkie dziedziny dziejów Śląska 
w okresie kapitalistycznym doczekały się tak obfitej literatury 
jak  rozwój tkactwa lnianego, tym niemniej byłoby rzeczą pożą
daną, aby inne problemy tych dziejów doczekały się tego rodzaju 
sumujących, syntetycznych szkiców. Opracowania takie stanowią 
bowiem cenny wstęp do gruntownych, opartych o nowe założenia 
metodyczne, źródłowych już badań nad całokształtem historii 
Śląska.

Wacław Dlugoborski

R e w o l u c j a  P o l s k a  w 1846 r o k u  opracował Stefan Kienie
wicz. Wybór źródeł. Biblioteka Narodowa. Seria I. Nr 132. 
Wrocław (1950). IX. 238 str.
Wśród wydawnictw ,,Biblioteki Narodowej'* znajduje się 

parę o charakterze historycznym, a do takich należy m. in. „Re
wolucja Polska 1946 r.“ . Jest to wybór źródeł, poprzedzony jed
nak obszernym 60 stronicowym wstępem, będącym w gruncie rze
czy syntetycznym szkicem zagadnienia. Trzeba podkreślić nie
zwykle udatną inicjatywę wydawnictwa powierzenia uczonym, 
dokonywującym opracowania źródeł, także i pisania tego rodzaju 
tustępów. W analogicznym tomie, poświęconym Kuźnicy Kołłąta- 
jowskiej, zamieszczony został szkic B. Leśnodorskiego, w Rewo
lucji 1846 r. — St. Kieniewicza. Znakomity znawca epoki i autor 
szeregu prac, zbliżonych tematycznie, potrafił we wstępie dać 
syntezę dotychczasowych badań nad wypadkami z r. 1846. Ujęta 
jest ona popularnie i pozbawiona aparatu naukowego, ale pozo

5) Najstaranniejsze wydanie tej pracy znajdziemy w wyd. przez Fran- 
Franciszka Mehringa „Gesammelte Schriften von Wilhelm Wolff" Berlin 1909, 
z przedmową Fr. Engelsa.
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