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PRZYCZYNEK DO GENEZY NIEMIECKIEGO PROLETARIATU* 

Opracowanie dziejów niemieckiej klasy robotniczej należy do tych 
zadań, którym historiografia NRD winna poświęcić w latach osiemdzie
siątych szczególną uwagę. Jest rzeczą charakterystyczną, że historio
grafia krajów socjalistycznych coraz więcej uwagi poświęca badaniom 
początków i rozwoju klas, co zgodne jest z ogólnym trendem międzyna
rodo,vej nauki historycznej. 

Obecny stan badań w Związku Radzieckim i w Polsce char<1kteryzuje 
siq przejściem do analizy porównawczej i zbiorczej syntezy 1. Szczególne 
miejsce w tych badaniach zajmuje zagadnienie specyfiki narodzin i dal
szego rozwoju klasy robotniczej. Takie zbilansowanie dorobku badaw
czego umożliwiła pokaźna liczba monografii i studiów publikowanych 
od połowy lat pięćdziesiątych 2• Nie pomniejszając znaczenia dotychcza
sO\vego dorobku historiografii NRD należy jednak stwierdzić, że trzeba 
nadrobić nasze zaległości w tej dziedzinie badań, aby móc wytrzymać 
poró\vnanie z osiągnięciami zagranicy 3

• 

W przygotowanym na Międzynarodowy Kongres Historyków w Sztok
holmie w 1960 r. przyczynku nt. źródeł i metod badania narodzin i przeo
brażeń strukturalnych niemieckiego proletariatu przemysłov,rego w ostat
nim trzydziestoleciu XIX w., E. Engelberg przedstawił pewien kierunek 

* Druga część artykułu ukaże się w jednym z najbliższych numerów „So
bótki". 

1 Roboczie Rossii w epochu kapitalizmu: zrau:nitelnyj porajonyj analiz (Ma
teriały k naucznej sessii po istorii raboczego klassa, Rostov n/D, mart 1972); Istorija 

raboczego k1assa Rossii 1861-1900, Mosk,va 1972; Polska klasa robotnicza. Zarys

dziejów, pod red. S. Kalabińskiego, t. I, cz. 1-3, Warszawa 1974-1978. 
2 H. Z w a hr, Zur Strukturanalyse der sich konstituirenden deutschen ilr

beiterklasse (Beitrage zur Geschichte der Arbeiterbewegung (cyt. dalej: BzG), 1976, 
z. 4, s. 605 i n.); J. Tom icki, Polnische Geschichtsforschung im letzten Jahrzehnt 

(BzG, 1977, z. 4, s. 676 i n.); J. He n se 1, Zur Sozia1aeschichte Pol ens im 19. und 

20. Jahrhundert (Jahrbuch fiir Wirtschaftsgeschichtc, 1979, cz. II, s. 215 i n.).
3 Por. Z w a hr, Ztir Strukturanalyse ... , s. 606 i n.; E. Die h 1, Aufgaben der 

Geschichtswissenschaft der DDR nach dem IX Parteitag der SED (Zeitschrift Hir 
Geschichtswissenschaft (cyt dalej: ZfG), 1977, z. 3, s. 272). 
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badań 4, które niezależnie od niego uprawiaJą również J. Kuczynski 
i przede wszystkim H. Mottek oraz jego uczniowie w swych pracach 
i koncepcyjnych przemyśleniach ii. 

Należy jednak stwierdzić, że tematyka komplekso\va jako kierunek 

badań (łącznie z badaniami nad dziejami innych klas i grup społecz

nych) zaczyna dopiero teraz toro,vać sobie drogę 6
• Wiąże się z tym zor

ganizowana przez Towarzystwo Historyczne NRD druga Sesja Specja

listycznej Komisji Historii Miast, p8święcona genezie proletariatu miej

skiego. Opracowanie dziejóv, niemieckiej klasy robotniczej będzie zatem 
zadaniem najbliższego dziesięcioiecia. Realizację tego dzieła musi pDprze
dzić wykonanie szeregu istotnych prac wstt:;pnych z zakresu podstav,;o

wych - w pełnym tego słowa znaczeniu - badań historycznych. Obecn:e 

idzie jedynie o to, aby na rozwiniętej w ostatnich latach metodologicznej 
podstawie 7 stworzyć dalsze przesłanki do realizacji takiego przedsię

wzięcia. Historia kształtowania się niemieckiej klasy robotniczej stanowi 
jednocześnie jego podstawę. 

Pewne przemyślenia i założenia będą poddane p::id dyskusję w tej 
częścio\vej problematyce. Zdają się one stosowne do przebadania w spo
sób porównawczy prol:esu przekształcania się niemieckiego proletariatu 
w klasę społeczną, z uwzglc;dnieniem zróżnicowania stadialnych i regio
nalnych form rozwojowych, uzależnionych od rozmaitych dróg roz\voju 

4 Por. E. En g e I b c r g, Quelłet1 und .'1lethoden zur Erforschung der IIeraus
bildung 1md Strukturwancllung des deutschen Industriepro!ctariats im letztc,i Drit
tel des 19. Jahrhunderts, Die Volksmcu;sen - Gestaiter der Geschichte, Berlin
1962, s. 231. 

5 Tu wymienione zostaną jedynie niektóre prace: J. Kuc z y n ski, Darste!1ung
der Lage der A rbeiter in Deutsch land 1,on 1789 bis 1849, Berlin 1961; t c n że,

Darstellu ng der Lage cler A rbeiter in Deutschl and 1xm 1849 bis 1870, Berlin 1962;
�en że, Einige Uberlegungen z1Lr Stn!ktur der Arbe1terklas::e 11i der Zeit der
Industric!len Revolution anUissltch des Erscheinens von E. P. Thompson, The ma
king of the English workrng class (Jahrbuch fi.ir Wirtschaftsgeschichte (cyt. dalej: 
JfWG), t. IV, 1965, s. 281 i n.); te n że, Das Entstehen der r'lrbeiterklasse, M(inchen 
1967; M ot tek, BI umb c r g, W ut z m c r, Becker, Studien zu.r Geschichte der
industriellen Rerolution in Deutschland, Berlin 1960; A. Sc hr ot c r, V/. Ber.;
k er, Die cleutsche Maschinenbatllmlustrie in der industriellen Rci:olution, Berlin 
1962; H. Mott e k, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Ein Grunclriss, t. II, Br.;rlin 
19G4, s. 221 i n.; n. B 1 umb erg, Die detltsche TextilinclHstrie in der rndmiriellen 
ne,:olution, Berlin 1955; L. Ba ar, Die Berliner Industrie :n der industriellE'n Re-
1:olution, Berlin 1966. 

0 Niniejszy przyczynek oparty jest na referacie wygłoszonym na II Sesji Ko

misji Fachowi'!j do Spraw Historii :\Last To\varzyshva Historyków NRD w Karl
-Marx-Stadt \V kwi�tuiu 1977 r. (Zob. Sprnwozd:1i1ie z sesji E. Engla w: ,,:'.'{eues 
Drntschland", nr Hi, 17 IV 1977 - d '.ldatck). 

7 H. Z w a hr, Die Struktur cles sich ais Klasse konstitllicrcnclcn clcllU'chen
Proletariats ais Gcgenstantl cler h istorischen Forsclwng (Problcmc der Gcschi;�hts
mcthodologie. Hrsg. E. Engelberg, Berlin 1972, s. 235 i n.); te n ż c, Zur Siru,,:ur
analyse ... , s. 612 i n. 
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oraz od tego, w jakim zakresie przeja\viał się kapitalizm na poszczegól
nych obszarach i w poszczególnych gał�ziach produkcji. O ile nam wia
domo, nie ma w tym zakresie żadnych prac przygotowawczych. 

Takie założenia badawcze mają na celu uchwycenie typologii kla
sowego rozwoju proletariatu w Niemczech i jego regionalizacji. Jedno 
i drugie stanowią istotny cel stadialno-regionalnej analizy S, która ,vinna 
uwzględniać porównanie sytuacji w Niemczech z innymi krajami, glów
r.i e z Anglią, Francją, Austrią, P.Jlsb1 i Rosją. Rezultaty badań może 
w sposób istotny posunąć naprzód int�rdyscyplinarna współpraca w dzie
dzinie historii, historii gospcJdarczej, etnografii i demografii 9• W ostat
nich latach najwiqcej wniosły do interesującej nas tematyki marksistow
skie badania regionalne. W rezultacie wiele zależeć będzie od tego, czy 
uda się zwiqkszyć ·wydajność i intensy\vność prac badawczych, rozwjnąć 
dyskusjQ metodologiczną, usprawnić wymianę informacji i kultywować 
współpracę z fachowcami z zaprzyjaźnionych krajów socjalistycznych. 

I 

Powstawanie klas obejmuje trzy wielkie, nawzajem przenikajqcc się 
i oddziaływające na siebie dziedziny: ekonomiczną, społeczną i politycz
no-ideową. Naszym założeniem j2st całościowe, a jednocześnie zróżni
cowane zbadanie genezy klasy robotniczej, jak również p-Jsta wy i dzia
łania wchodzących w jej skład óv,:czesnych warstw i grup. Nie jest 
możliwe szczegółowe przedstawienie podstaw metodologicznych, na któ
rych opiera się cały ten program badawczy rn. Wymagałoby to oddziel
rn:go studium. Tu rozpatrywana bqdzie tylk,) za:·mdnicza kw; przestrze
ganie dialektycznego procesu rozwojov,·eg0 burż:.iazji i proletariatu przede 
V>'szystkim w sferze produkcji, oczywiście z uwzględnieniem etapów 
wstępnych oraz stadialnych i regionalnych form rozwojov.iych. 

„Kapitał i praca najemna sc.1 to dwie strony jednego i tego samego 

8 \V sprawie teorii badai"1 typu i �tadió,,: stosunków społecznych por.: W. K i_i t
t 1 er, Formationsanaiyse. Typologie und Re i:oluticnsgeschichtsforschung 1m Werk 
Lenms (ZfG, 1977, z. 7, s. 272). 

0 I-I . .J. Rach, Gedanken .wr .t1usgestalt1.rng eines PTogramms i:olkskunrliicher 
Ł'rfor�chung des Proletariats, r/argeste!lt un Ergebni':�rn uncl Erfahrungen e:ner 
UntJ:rsHch,ing in der :.,rigdcl.rnrqcr I3órclc f,\bh,u1dlunp;u1 u:,r:l B·,'richk des Staat-
1 :ch,·!1 Muscurns for Volkcrkundc Drcsden, Forschung.,,stelle, t. XXXV, I3'"rlin 1976, 
s. ,;., i n.); Zur Geschicltte der Kultur uH,; Le/Jr11sv:e,-'e der \Vf.'rktdtiocn K1assen
uncZ Schichten des rleutschen Vołkes ,_·om I i. Jnhrhwirlert bis J.9<5 (praca zbioro
wn, red. B. W1cisscl, H. Strobach, \V. Jac:obeit. Frag:11cnty opublikmvan� w: ,,Wis
sen$chaftlichc Mitteilungen der Hislorikcrgcse:lschaft d,T DDlf', 13crLn 1972,
z. I-Ill).

10 Por. Z w a ht·, ZHr StrnkfHra1rn,:/.'C ... ; te :1 ż (;, Z,ir iUassc11r.11al,1.,c ('Cr deut
schen Dourgeoisie in der bhr.;,,rU-chen Umwril::ung (.Tahrhuch fLit· Gcschichtc, w 
d!'U�:u L 
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stosunku. Jedna z nich warunkuje drugą, podobnie jak wzajemnie się 
warunkują lichwiarz i marnotrawca" 11. Zawarta w tym zdaniu Marksa 
metodologiczna zasada jest nieodzownym punktem wyjścia do marksi
stowskich badań proletariatu, jak również podstawą typologicznego po
dejścia do problemu powstawania klas burżuazji i proleta·riatu. Spo
łeczno-ekonomiczna jakość pracowników najemnych jest uzależniona od 
społeczno-ekonomicznej dojrzałości burżuazji, z którą łączą ich więzy 
ekonomiczne. Oznacza to również, że do powstającej klasy robotniczej 
należą tylko pracownicy najemni wchodzący w skład tego wzajemnego 
stosunku i podlegający wyzyskowi kapitalistycznemu. Ekonomiczne kształ
towanie się tej klasy było funkcją kapitału produkcyjnego w historycz
nie określonych warunkach realizacji. 

Natomiast rob::itnicy zatrudnieni w produkcji drobnotowarmvej, o ile 
nie podlegali w zamaskowanej formie bezpośredniemu wyzyskowi kapi
talistycznemu, nie stanowili części składowej klasy robotniczej, a jedy
nie - ze względu na specyfikę miejsca w produkcji - jej spolc:cznę 
źródło 1�. Nie wykluczał::i to ich udziału \V ruchu klasowym rcbotników 
podległych kapitałowi. Granice społeczne były oczywiście płynne, od dru
giej połowy lat trzydziestych XIX w. rosła bowiem stale w Nicmt"zech 
w produkcji drobnotowarowej liczba czeladników wciąganych \V orbitę 
nowoczesnej produkcji kapitalistycznej. 

W tym momencie masowe zainwestowanie (po raz pierwszy w dzie
jach niemieckiego kapitalizmu) stałego, trwałego kapitału zapoczątko
wało również w Niemczech rewolucję przemysłową 13• W porównaniu 
z czasami manufaktury i okresu przejściowego przed rewolucjq p1·zcmy
słową sprzedaż i kupno siły roboczej, jako towaru na przemysłowo-ka
pitalistycznej podstawie, przybrały nowy, masowy charakter. Ta „wy
miana między kapitalistą a pracownikiem najemnym" 14 stała się decy
dującym społecznym stosunkiem produkcji. Wywodzące się z epoki 
feudalnej i ,vrastające w warunki kapitalistyczne klasowe elementy 
burżuazyjne i proletariackie stabilizowały się, stopniowo przeobrażały 
i wchłaniały nowe elementy. Te ostatnie były już produktem samej re
wolucji przemysłowej. Tworzona przez wyzyskiwaną na sposób kapita-

11 K. Marx, Lohnarbeit und Kapitai (K. M ar x, F. En g e 1 s, WcrkE\ t. VI,

Berlin 1956 (cyt. dalej: MEW), s. 411).

1� Odmienne poglądy reprezentują bądź reprezentowali: R. Hop p c, J. Ku
c z y n s k i, Eine Berufs- bzw. auch Kiassen- und Schichtenana1yse der !\Iiirzge
faHenen 1848 in Berlin (JfWG, t. IV, 1964, s. 200 i n.); H. Ha n d k e, H. H. Mu 1-
1 er, H. Th i.im m 1 er, Strukturprobleme der Arbeiterklasse (JfWG, t. IV, 1964,
s. 134). 

1s Por. H. Mott e k, Zum Verlauf und zu einigen Hauptproblemen der in
dustrie!len RevoLution in Deiitschland (H. Mott e k (i i.), Studien ... , s. 26 i n.); 

Mott e k, Wirt.�chaftsgeschichte ... , t. II, s. 65 i n.); H. W c h ner, De,Lts�hlrmds 
Weg zum lndustriestaat (JfWG, t. I, 1969, s. 349 i n.).

u Marx, Lohnarbeit ... , s. 409. 
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listyczny pracę najemną wartość dodatkowa stała się głównym źródłem 
społecznej reprodukcji. Ze wszystkich powiązań, jakie na przestrzeni 
dziejów powstały między burżuazją a proletariatem, najbardziej stabilny 
okazał się wzajemny związek ekonomiczny kupna i sprzedaży towaru, 
jakim stała się siła robocza. Z nim właśnie jest w ostatecznym rachunku 
związana egzystencja całej formacji. 

II 

W okresie burżuazyjnych przeobrażeń w Niemczech w latach 1789-
187115 w układzie stosunków klasowych zaszły dogłębne przemiany. 
Utarła sobie drogę nowa, trwała tendencja polaryzacji społeczeństwa: 
podział na robotników najemnych i kapitalistów. Oni właśnie oraz po
siadacze ziemscy stali się „twórcami trzech wielkich klas społecznych", 
społeczeństwa opartego na kapitalistycznym sp::isobie produkcji 16

• Po raz 
pierwszy wszystkie klasy i warstwy rozpadaj4cego się społeczeństwa 
feudalnego zostały, w ten czy inny sposób, objęte kapitalistycznym zróż
nicowaniem klasowym. 

W centrum tego procesu rozwojowego znalazło się powstawanie klas 

burżuazji i proletariatu. Jak w v.rypadku każdej klasy i tu było to zwią
zane z procesem społecznej mobilności. I tak proletariat w początkach 

swego ekonomicznego i społecznego powstawania rekrutował się w znacz
nej części z produktów społecznego rozpadu feudalizmu. Odnosi się to 
ró\vnież do biedoty wiejskiej i miejskiej, która w drugiej połowie 
XVIII w. stała się najliczniejszą warstwą społeczne\ narodu niemiec
kiego 17

• 

W okresie przewrotu burżuazyjnego najczęściej występowały te przeo
brażenia społeczne, które ukierunkowane były na powstawanie klasy 
robotniczej. Szybki wzrost klasy robotniczej opierał się na tym właśnie 
procesie oraz na szybkim przyroście naturalnym proletariatu. We wszyst
kich następnych fazach rozwoju klasy robotniczej w jej skład wchodziły 
znaczne odłamy warstw nieproletariackich. 

Wszystkie te przejawy mobilności s.polecznej można by ująć w okre-

1& Por. Klassenkampf, Tradition, Sozialismus · (Grundriss), Berlin 1974, s. 203 

i n.; H. B 1 ei b c r, Bourgeoisie und bii.rgerliche Umwiilzung in Deutschland. Zum 

Stand und zu Prob[emen der Forschung (ZfG, 1977, z. 3, s. 305 i n.). 
10 Por. K. Marx, Das Kapitał, t. III (MEW, t. XXV, s. 893).
11 Por. G. H cit z, Zum biiuerlichen Klassenkampf im 18. Jahrhundert (Wissen

scha.ftlichc Zeitschrift der Universitat Rostock, 1972, Gcsellschafts- und sprachwiss. 

Reihc, z. 2, s. 251); J. P c t c r s, Ostelbische Landarmut. Sozia1okonom1sches ii.ber 

landlose und łandarme Agrarproduzenten im Spdtfeudałismus (JfWG, t. III, 1967, 

s. 299 i n.); t c n ż c, Ostełbische Landarmut (.JfWG, t. I, 1970, s. 97 i n.); W. Ha r

t i n g er, Zur Bevolkerungs- und Sozialstruktur von Oberpfalz irnd Niederbayern

in vorinclustrietler Zeit (Zeitschrift fur bayerische Landesgeschichte, t. XXXIX,

1976, z. 3, s. 785 i n.).
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śleniu proletaryzacja. Stanowi ona też główną problematykę marksistow
skich badań nad kształtowaniem się klasy rJbotniczej. Dopiero z powsta

niem proletariatu z urodzenia 19 przynależność klasowa rodzin robotni
czych oraz urodzonych w nich dzieci stała się względnie stabilna w trak

cie rewolucji przemysłowej: zdarzały się wypadki przechodzenia w szeregi 

klas i warstw nieproletariackich. Małżeństwa, rodzina robotnicza, pro
letariackie poch:;dzenie, stabilizowały pozycję klasową robotnika. Ten 

czynnik stabilizacyjny wpływał dodatkowo wraz z rozszerzcnq repro

dukcją kapitału na spoistość klasy. Dopiero teraz proletariat stał się -

\V liczącym się zakresie - źródłem swej \vłasnej reprodukcji społecznej. 
Wizerunek omawianeg-:::, procesu społecznego byłby znacznie uprosz

czcny, gdyby nie uwzględniać równJlegle występującego (początkowo 

znacznie słabszego) zjawiska mobilności społecznej w kierunku prze

ciwnym. Czas wil;c uzyskać i na tym odcinku dokładniejsze rozeznanie 

przedmiotu badań. Dotyczy on dwu ważnych stron powstania i rozwoju 
niemieckiej klasy robotniczej: 1. stabilności i pozycji klas::iwej robotnika 

i ówczesnych grup rob'.)tniczych (konsystencji tworzt1cej się klasy ro
botniczej w każdorazo\vym stadium jej powsta,vania); 2. społecznego 

środo\viska rodzącej sic: klasy robotniczej. Równ::cześnie kar.iecznc jest 
dogł(;bne zbadanie przyczyn, które prowadziły do przejścia do innych 
określonych \Varstw nieproletariackich spoleczc11stwa kapi tdistycznego 
ludzi z danego pokolenia robotników (mobilność w obrębie generacji) 
bądź wśród potomstwa rodzin robotniczych (mobilność rni1�dzypokole
niowa). 

W stopniu, w ,jakim proletariat wykształcił się jak:J główna klasa 

produkcyjna kapitdizmu, chbpstwo traciło tę pozycjq w obrębie feudal
nego sposobu produkcji. Z chwile!, gdy nastąpiło burżuazyjne przeobra
żenie stosunkó\v agrarnych, zaczęły działać prawa rozw::iju kapitalistycz
nego rolnictwa. Został zapucz;.1tkowany proces koncentracji produkcji. 
,,Koncentracja przybierała przede \vszystkim formę intensyfikacji go
spodarstw (inwestycje kapitałowe) i wzrostu produkcji, nie zaś w pienv
szym 1·zędzic koncentracji ziemi" rn. Wzrost wydajności produkcji rolnej 
stancJ\vił istotny warunek skok'.:l,vego \Vzrostu ludności przemysłowej 
i jej skupienia w rozwijaj.ijcych si,; wielkich miastach i regionach prze-

is Por. F. En g ('Is, Die Lage der arbeitenclen Kiassen h L:nglonr/ (l\IEW, t. II, 
s. 251 ). Op�·aco•.\·ania regionalne: H. Z ·,va hr, Zur Konstituienrng cles Pro[etariats
ais Klo.sse (Die grosspn'ussisch-milit;:iristischc Rcichsgi·Lindung 1871, t. I. \Vyd.

'H. Bartel, E. Engclbc-rg, Berlin 1971, s. 501 i n.) (Spr«wa olnzeniiP ornó· ... ·iona
w m,,nc,graLi tegoż ,mtor;, i pod ty111 s�mym tytull',11, Berii!, l'l78.) Zob. też
R. Ka iJ us, Z1u Konst;tuierung des Gurlitzer Proletariats im Verl.cwf der indu
striel!en l-?eL"Ollltion, Giirl!tz 1975, s. 75 i n. 

1� ,,. ś o J ta, [:,(; kapilal!stischl' Kla.,semlifferen::ic1·una r/e,· Rmicn::-chaft i.:on 
der J:\Titte des l'J. Jnhrhun<lcrts bis zum I3eginn des zweiten WeUkrieues, clargeste1lt 
i:orneil mlich fi m Beispier cler Lansitz (Lctopis, S. B. 18ci3, nr 15/2, s. 236). 



Przyczynek do genezy niemieckiego prolctari'.'tu 

mysłowych, w tych „wielkich centrach siły i kultury" społeczeństwa 20• 

Rozszerzył on bazę żywieniową w celu zaopatrzenia stale powiększającej 
się masy producentów nierolniczych 21. 

W zależności od koncentracji produkcji rolnej postGpOwało rozwar
stwienie chłopstwa: z jednej strony w obrębie rolników produkujących 
na rynek, z drugiej zaś jako proces postępującego rozkładu i likwidacji 
całej warstwy chłopskiej. W rezultacie skrajne grupy zaczęły orientować 
się na nowe, główne klasy społeczne: burżuazję i proletariat. 

Aż do zakończenia procesu burżuazyjnych przemian takie terminy, 
jak kmiecie, zagrodnicy, chłopi pół- czy ćwierćłanowi i komornicy oraz 
ich liczne odpowiedniki regionalne, oddawały skomplikowaną strukturę 
warstwy chłopskiej w czasach feudalizmu i w okresie przejściowym do 
kapitalizmu. Ale najpóźniej od połowy XIX w. praca najemna stała się 
decydującym kryteriu1:1 zróżnicowania chłopstwa. Zastąpiło ono dawne, 
oparte na zasadzie pańszczyzny. Producenci rolni dzielili się teraz na 
robotników rolnych, półproletariuszy, drobnych i średnich chłopów, któ
rzy z reguły ewentualnie tylko przejściowo (średniacy) zatrudniali siłę 
najemną, oraz na bogaczy wiejskich, którzy stale wyzyskhvali jednego 
lub więcej robotników 22

• Podczas gdy chłopscy posiadacze majątków 
· wraz z najbliższymi na ogół nie pracowali fizycznie i ograniczali się do

kierowania kapitalistycznym przedsiębiorstwem rolnym, to w gospodar
stwach wielkochłopskich liczba współpracujących członków rodzin była
wyższa od liczby pracowników najemnych.

Kułacy i chłopscy posiadacze majątków tworzyli burżuazję wiejską
i wraz ze szlacheckimi i nieszlacheckimi obszarnikami stanowili kapita
listyczny element wsi. O ile we .wsiach chłopskich burżuazja wiejska
była nosicielką rolniczego kapitalizmu i burżuazyjną siłą kierowniczą,
o tyle we wsiach dworskich funkcję tą spełniały z reguły dobra rycer
skie. Na przeci\vległym biegunie antagonizmu społecznego wytworzyła
się biedota wiejska, której trzon stanowił proletariat wiejski, wewn�trz
nie bardzo zróznicowany 23• W trakcie burżuazyjnych przemian biedota

20 Por. W. I. Le n i n. Die llgrarfrage und die „Marxkritiker" {Werke, t. V,
s. 148).

�1 Por. m. in. W. Zorn, W. Kr i n g s, Nachtrag zur historischen Wirtschafts
karte um 1820. Die Guterbewegung in c.ier Rheinprovinz (Rheinische Vierteljahrs
blatter, 1971, z. 1-4, s. 27.ł i n.); H. To e p f c r, Die Jahrmi:irkte in der preussischen

Hheinprovinz um 1845 (tamże, s. 288 i n.).
22 ś o ł ta, Die kapita!istische ... , s. 237-238; t c n że, Die Rauern cler Laus;tz.

Eine Untersuchmig des Dijferenzierungsprozesses der Bauernschaft im Kapitalismus, 

Bautzen 1968; R. B c r t ho 1 d, Zur Ilerausuildung der kapitalistischen Klassen

schic/ztung des DJrfes in Preussen (ZfG, 1977," z. 5, s. 556 i 11.); G. Mo 11, Bauern

schaft nnd Gutsbetricb beim Vbcrgano vom Femlaiismus :::am Kapiin!ism1,s (Kon
ferenzbericht) (ZfG, 1977, z. 5, s. 576 i n.); Gross Partwit:::. Wandl11ngen eines 

La11sitzer Hcidecłorfes, Bautzen 1976, s. 25 i n., 115 i n. 
23 Odnośnie do składu wiejskiego proletariatu zatrudnionego w rolnictwie zob.: 

H. P 1 a u I, Landarbeiterleben im 19. Jahr}wndert. Eine volkskundliche Untersu-

4 - Sol>ótka 1-2/82 
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ta wyodrębniła .się definitywnie z właściwego chłopstwa. Należąca do 
biedoty czeladź została wykluczona ze wspólnoty bytowania rodzin chłop
skich. Wspólnota mieszkania i żywienia chłopa z czeladzią i innymi gru
pami robotników rolnych rozpadła się w takim stopniu, w jakim zarzu
cone zostały patriarchalna świadomość, więzy i obyczaje 24. Nierzadko 
w trakcie zmagań o utrzymanie tradycyjnego chłopstwa dochodziło do 
rozpadu rodziny chłopskiej, jak to przesadnie zobrazował Wilhelm v. Po
lenz w swym Bednarzu 25

• Bohater dzieła urósł do symbolu chłopskiego 
upadku we wschodnich prowincjach Niemiec. 

III 

Znacznie trudniejsze od nakreślenia ogólnych tendencji rozwojo
wych jest przedstawienie w szczegółach (z uwzględnieniem specyfiki) na
rodzin burżuazji i proletariatu w Niemczech, pońieważ zakłada to wni
kliwe zbadanie szczegółów, historycznego materiału źródłowego w jego 
ledwo dopiero uświadamianej złożoności i obfitości. W szczególności na
leży uwzględnić trzy zakresy problemowe: 

Po pierw s z e, ogólne zrozumienie procesu powstawania klas 
w Niemczech wynika ze specyfiki przewrotu burżuazyjnego. W okresie 
między 1789 a 1871 r. obu klasom (tj. burżuazji i proletariatowi) narzu
cono ekonomiczno-społeczne i polityczne konsekwencje pruskiej drogi 
do kapitalizmu \V rolnictwie 20 oraz reformy feudalnego ustawodawstwa 
przemysłowego 21. Ich geneza przypada na okres rozdrobnienia teryto
rialnego Niemiec. Rezultatem tego była rozmaitość wariantów likwidacji 
stosunków feudalnych w zakresie produkcji rolnej i przemysłowej, co 
z kolei oddziaływało na ukształtowanie się stosunków klasowych. Szcze
gólny przypadek stanowił rozwój stosunków klasowych na niemieckich 
terytoriach położonych na lewym brzegu Renu, anektowanych przez bur
żuazyjną Francję na mocy traktatów pokojowych w Bazylei (1795), Cam
po Formio (1797) i Luneville (1801). Kiedy przewrót burżuazyj�y w Pru
sach dopiero się zaczął, na tych obszarach feudalizm był już całkowicie 
obalony 2s. 

chung, Berlin 1974 (MS); H. Z w a hr, Ober Agrarstruktur und biiuerliche Klassen

verhiiltnisse in den Kreisen Bautzen und Kamenz (1882-191-1) (Letopis, S. B, 1961, 
nr 8, s. 18 i n.). 

2� S. Mus i at, Zur Lebensweise des lanclwirtschaftlicl,en· Gesindes in do.r
Ober[ausit;:, Bautzen 1964. 

2s W. v. P o 1 c n z, Der Buttnerbauer. Roman, Berlin 1895.
26 Zo'.:J. m. in. M ot tek, Wirtschaftsgeschichte ... , t. II, s. 18 n.; G. He i t z,

Varianten des preussischen Weges (JfWG, T. III, 1969, s. 99 i n.).
27 Por. M ot tek, Wirtschaftsgeschichte ... , t. II, s. 43 i n. 
ts Por. J. Streisand, Deutschland 1:on 1789 bis 1815, Berlin 1961, s. 72 i n.; 

M. Sc hu macher, Wirtschafts- u.nd Sozialverhi:iltnisse der rheinischen TexW

industrie im fruhen 19. Jahrhundert. Ein Verzeichnis des „beschiiftigten Perso

nals" der Baumwollspinnerei und Weberei Weerth in Bonn 1S47 (Rheinischc Vier

teljahrsblattcr, 1971, z. 1-4, s. 301 i n.).
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Po drug ie, niemiecka klasa robotnicza ukształtowała się w wa
runkach wielkiego nadmiaru ludności rolniczej. Powstawała w granicach 
krajów niemieckich, których hamujący wpływ na ogólnonarodowy pro
ces formowania się klas został znacznie ograniczony dopiero przez u two
rzenie niemieckiego burżuazyjnego państwa narodowego. 

Masy mieszkańców wsi w ramach migracji sąsiedzkiej, do bliższych 
i dalszych 211, rozwijających się wtedy średnich i wielkich miast oraz za
głębi przemysłowy�h, zasilały szeregi proletariatu. Byli to ludzie, którzy 
nie znajdowali już zatrudnienia w rolnictwie i rzemiośle wiejskim bądź. 
też zrywali z nimi kontakt. Tak więc proces kształtowania się niemiec
kiej klasy robotniczej można zrozumieć tylko wtedy, gdy się „uwzględnia 
również proces proletaryzacji na wsi", który w ogólnych zarysach przed
stawił Mottek 3o. 

Pewne komponenty o charakterze proletariackim odróżniają migrację 
ze wsi do miast od wędrówek głównie niektórych grup ludności miej
skiej. Na podstawie źródeł można wyróżnić trzy· główne formy wyzwa
lania się z wiejskiej produkcji rolnic,,;ej lub rzemieślniczej. 1. odejście 
wraz z rodzicami; 2. odejście połączone z zerwaniem stosunku parob
czańskiego lub czeladniczego oraz 3. odejście synów chłopskich i parob
czańskich po zwolnieniu ze służby wojskowej 31. Nasuwa się tu szereg 
pytań, np. z jakich elementów składała się ludność opuszczająca wieś? :J 

Z jakich rejonów napływali przybysze, kiedy rozpoczynały się migracje 
i jakie było ich nasilenie oraz jakie klasy, warstwy i grupy społeczne 
zasilali głównie przybysze? Jakkolwiek nie ulega wątpliwości, że główny 
kierunek społecznej migracji stanowiła rodząca się klasa robotnicza, nie
mniej jednak zjawisko określane powszechnie mianem „ucieczki ze wsi" 
nie zostało wystarczająco zbadane, zwłaszcza pod względem jego rozmai
tych kierunków docelowych. Należałoby też ustalić związek między stop
niem ruchliwości przybyszów a ich społecznym i społeczno-ekonomicz
nym pochodzeniem. I tak np. wolno przyjąć, że różne grupy drobnomiesz
czańswa (w tym również określone zawody urzędnicze) zasilane były na 
drodze tzw. awansu społecznego przez ludzi przeważnie pochodzenia 
chłopskiego. 

Na uwagę zasługuje również pozycja „dojeżdżającego proletariatu", 
zamieszkującego strefy peryferyjne miast przemysłowych i dalsze oko
lice. Jak wykazały badania etnograficzne z zakresu stosunków panują
cych na nizinie magdeburskiej w XIX w. 32, proletariusze zamieszkali 

20 W. Becker, Die Bedeutung der nichtagrarischen Wanderungen filr dfe
Herausbildung des industrieilen Proletariats in Deiitschland unter besonderer Be
rilcksichtigung Preussens von 1850 bis 1870 (Mott e k (i i.), Siudicn ... , s. 209 i n.); 
K. Ober ma n n, Die Arbeiterrrugrationen in Deutschland im Prozess der Indu
strialisierung und der Entstehung cler Arbeiterklasse in der Zeit von der Grilnc/ung
bis zur Auflosung des Deutschen Bundes (1815 bis 1867), (JfWG, <t. I, 1972, s. 135 i n.).

so M ot tek, Wirtschaftsgeschichte ... , t. II, s. 221 i n. 
si z w a hr, Zur Konstituierung ... , s. 529 i n., 536 i n. 
s2 R a c h, op. cit., s. 47 i n.
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na wsi, posiadający w większości wypadków dom i ogród, tworzyli od
rębną grupę miejskiego proletariatu przemysłowego. Ci pracownicy na
jemni powiązani byli również więzami rodzinnymi i politycznymi z ro
botnikami żyjącymi w mieście. Jakkolwiek ich postawa w walce klaso
wej nie została jeszcze dokładnie określona, wolno jednak stwierdzić, że 
dzięki nim przenikały na wieś treści i formy proletariackiego stylu życia, 
walki politycznej oraz społecznych aspiracji klasy robotniczej. Ten typ 
robotnika uosabiał specyfikę stosunków miasto-wieś w okresie kapita
lizmu i w następnych pok::ileniach przyczyniał się w dużej mierze do 
upowszechniania się postępu społecznego na wsi. 

P o t r z e c i  e, zrozumienie całości problemu narodzin burżuazji i· pro
letariatu (decydującym bodźeem była tu rewolucja przemysłowa) wynika 
zasadniczo ze znajomości hisbrycznych podstaw tego zjawiska. Bez 
osiągnięć XVIII w. i przebytych wtedy etapów rozwojo-.vych zrozumienie 
i wyjaśnienie ekonomicznego, społecznego i polityczno-ideologicznego 
rozwoju obu podstawowych klas sp::iłecznych systemu kapitalistyczneg:, 
w jego narodowym i historycznym aspekcie (z uwzględnieniem stadial
nych i regionalnych form i typów rozwojowych), byłoby możliwe jedy
nie częściowo :i3. Obie klasy powstały z niegdyś zasadniczo odmiennych 
elementów, jeśliby prześledzić ich społeczne i ekonomiczne kształtowanie 
się w poszczególnych krajach niemieckich, krainach gospodarczych, ma
łych i najmni(,jszych regionach przemysłowych. Ich genez'i charaktery
zowały poważne różnice wynikające z powiązań z określonymi (często 
dawnymi) okręgami gospodarczymi, ze znacznymi miastami jako ośrod
kami centralnymi bądź miastami o ponadregionalnych funkcjach kierow
niczych w zakresie ekonomiki, i to wykraczających poza obrr,b tego-i. 
okn;gu gospodarczego. Różnice te miały poważny wpływ na późniejszy 
rozwój poli tyczno-ideobgiczny niemieckiej burżuazji i niemieckiej klasy 
robotniczej. Ten ogólny rozwój winien być przebadany w sp:;sób bardziej 
Żróżnicowany, niż to było d0tąd praktykowane. Należy przy tym uwzględ
nić całokształt czynników oddziałujących na rozwój klas, czynników wy
stępujących w bardzo różnorodnych wariantach. 

W procesie kształtowania się niemieckiego proletariatu specjalne 
znaczenie miały te grupy ludzkie, które w ośrodkach kapitalistycznej 
działalności gospodarczej w XVIII w. podlegały już kapitalistycznemu 
wyzyskowi i były wprzęgnięte w ramy przcdprzemysłowych form orga
nizacyjnych produkcji kapitalistycznej, takich jak system nakładczy czy 
też scentralizowana lub rozproszona manufaktura. Wydaje się przy tym, 
że w pewnych dziedzinach produkcji manufaktura rozproszona wyka
zy\vała większą stabilność od osiemnastowiecznych manufaktur scentra
lizowanych, z których tylko część trafiła wprost w nurt kapitalistycznej 

ss Teza ta została po raz pierwszy przedstawiona do dyskusji w referacie wy

głoszonym w Karl-Marx-Staclt, o czym była poprzednio mowa. 
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indu�trializacji. Jak to krytycznie stwierdził Forberger 34, nadal brak jest 
opracowań dziejów nakładu, manufaktury i górnictwa w Niemczech. Z te
go względu badania nad genezą niemieckiej klasy rob:>tniczej muszą 
w dużej mierze opierać się na badaniach regionalnych. 

W Prusach, Saksonii i Frankonii przemysł tekstylny stanowił główną 
gałąź manufaktury. I tu, podobnie jak w Bawarii, okres rozkwitu manu
faktury przypadł na drugą połowę bądź też ostatnie trzydziestolecie 
XVIII w. Kapitaliści manufakturowi wywodzili się w dużej mierze z sze
regów burżuazji kupieckiej. Większość dużych kapitalistycznych przed
siębiorstw zatrudniających ponad 50 i 100 robotników zlokalizowana 
była od lat sześćdziesiątych XVIII w. w największych miastach Prus. 
Główny ośrodek kapitalistycznej produ�cji znajdował się w tym czasie 
w Marchii, a w jej obrębie w Berlinie i Poczdamie. 75°/o zakładów i tyleż 
procent zatrudnionych przypadało na przemysł tekstylny, natomiast nie
z,1aczny jedynie odsetek stanowiła obróbka metali, która dopiero w cza
f;ach rewolucji przemysłowej stać się miała wiodącą gałęzią wytwór
czości. 

Podkreślanie głównie potencjału manufaktury scentralizowanej było
by jednak jednostronnym podejściem do sprawy. Równolegle bowiem 
w rolnicze regiony wkraczało niepowstrzymanie chałupnictwo, które 
,v drugiej połowie XVIII w. wyraźnie skupiało masę rzemieślniczych 
producentów. Do tych warunków nawiązał nakład, a w końcu i manu
faktura rozproszona. 

W ten sposób całe okolice zostały przeobrażone na skutek rozwoju 
sił produkcyjnych w przedprzemysłowe formy organizacyjne produkcji 
kapitalistycznej 35

• Przed rewolucją przemysłową te kapitalistyczne kom
pleksy produkcyjne, wykształcone przede wszystkim w przemyśle tek
stylnym, mogły najwcześniej rozwinąć się tam, gdzie istniała możliwość 
wymknięcia się z miasta w rejony wiejskie nie objęte przymusem ce
chowym. 

14 Por. R. For ber g er, Forschungen zur Entwicklung des Kapitalismus im 

18. Jahrhundert (JfWG, t. III, 1972, s. 233 i n.); szczegóły zob.: H. Hoffman n,
Ilandwerk und l1'1<mufaktur in Preussen 1760 (Das Taschenb11ch Knyphausen), Ber

lin 1969; R. For ber g er, Die Manufaktur in Sachsen, Berlin 1958; O. Reuter,

Die Manufaktur im friinkischen Raum, Stuttgart 1961; G. S 1 a w i n g er, Die Ma

nufaktur in Kurbayern, Stuttgart 1966; J. Ker ma n n, Die .Manufaktmen im Rhein

land 1750-1833, Bonn 1972; I. Mit te n z w ci, Zur Klassenentwicklung des llan

dels- und Manufakturbiirgertums in den c!eu.tschen TerritoriaJ,staaten (ZfG, 1975,

z. 2, s. 179 i n.).
'5 R. Br a u n, Industrialisieru.ng und Volkslebm,, Veriinderungen der Lebens

formen 1tnter Einwirkung der verlagsindustnellen Hcimarbeit in einem liindlichen 

Industriegebiet (Ziircher Oberland) vor 1880, Wi!1frrthur 1960; te n 2 e, Soziater 

und k!Llttireller Wandel in einem [iindlichen Industriegebiet (Zurcher Oberland) 

unter · Einwir1cung des Maschinen- und Fabrik we sens im 19. und 20. Jahrhundert, 
Erlenbach 1965. 
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Tak np. we wsiach rządowych Radeberg w zachodnich Łużycach żyli 
„od niepamiętnych czasów" tkacze lniani, .,których miejskie cechy nie 
mogły w ich pracy molestować" 36. Ta grupa wiejskich producentów, 
składająca się z wolnych, nie skrępowanych przymusem cechowym tka
czy lnianych, rekrutowała się głównie z najniższych grup chłopstwa: 
chałupników, zagrodników i komorników. W głównym zachodniolużyc
kim ośrodku pasamonictwa, Grossrohrsdorf, liczba komorników zwięk
szyła się w latach 1550-1764 więcej niż pięciokrotnie, w Leppersdorf -
sześciokrotnie, a w Lichtenberg - ośmiokrotnie. Gdy w XVIII w. pasa
monictwo utrwaliło się jako nowa gałąź produkcji, w wioskach tkackich 
zachodnich Łużyc dokonały się przemiany obejmujące wszystkie dzie
dziny życia społecznego. Dyktowany przez kapitalistyczne stosunki pro
dukcji sposób myślenia i bycia zastąpił mentalność feudalnie zależnych 
mieszkańców wsi. Zmiany te objęły najwcześniej komorników, samo
dzielnych pasamoników. Wykształcił się burżuazyjny styl życia, którego 
nosicielami byli samodzielni drobni majstrowie, biorący sobie za wzór 
miejskich przedsiębiorców tekstylnych. Pasamonictwo z produkcji ubocz
nej przerodziło się w samodzielną drobną produkcję, prowadzoną w ko
operacji rodzinnej. Przez zastosowanie pracy najemnej na tym etapie 
organizacji pracy rozwinął się nakład i w końcu manufaktura rozpro
szona. Producenci tekstyliów podzielili się przy tym na dwie grupy: 
1. nakładczą - pracujących ,v domu płatnych tkaczy z własnym lub nie
warsztatem tkackim, oruz 2. grup1; pracujących jeszcze na własny ra
chunek drobnych majstrów. Ta ostatnia zanikała w coraz szybszym tem
pie do około 1850 r. Kapitalistyczni przedsiębiorcy tekstylni i proletariat
tekstylny (robotnicy najemni w powstających fabrykach pasamonicznych
i całkowicie od kapitału nakładczego uzależnieni tkacze-chałupnicy) to
elementy przeciwstawnych sobie dwu podstawowych klas kapitalistycz
nej formacji społecznej. Powstały Żalążki proletariackiej świadomości
klasowej. Wyrazem tego były szczególnie wyraźne wśród tkaczy najem
nych przejawy poczucia solidarności w postaci różnorakich form samo
pomocy. Równocześnie zanikały metody postępowania i normy społeczne
związane z produkcją drobnotowarową.

Wraz z rozprzestrzenianiem się kapitalistycznych form organizacji 
produkcji na tereny wiejskie (np. wokół Annaberg-Buchholz, Chemnitz, 
Glauchau-Meerane, Krefeld, Elberfeld-Barmen, Solingen, Grossrohrs
dorf, Żytawy, DzierżoniO\va, Jeleniej Góry) rozszerzył się znacznie zasięg 
oddziaływania kapitalistycznych stosunków produkcyjnych i wyzysku. 
W większości w;rpadków cechy przeciwstawiły się zdecydowanie tym 
tendencjom, ale ostatecznie uległy po dziesięcioleciach zmagań. I tak 
w okręgu Schonburg tkacze wiejscy produkowali od 1691 r. (nie zwraca-

!o Cyt. za: B. Sc h i:i n e, Kultur und Lebensweise Lausitzer Bandweber (1750-
1850), Berlin 1977, s. 18. Ponadto zob. s. 17, 31, 111. 
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jąc uwagi na tkaczy miejskich) tak, że w 1731 r. ,,prawie żadne rzemio
sło nie było tak przeludnione jak tkactwo lniane i wełniane". Ale do
piero w 1779 r. cechy tkackie miast regionu Schonburga - 91auchau, 
Meerane, Waldenburg, Lichtenstein, Hohenstein, Hartenstein, Lossnitz 
i Ernstthal - zaniechały faktycznie walki z wiejskimi partaczami 37• 
Burżuazyjno-miejski styl życia kupców - nakładców i manufakturzy
stów - stał się dla wiejskiej ludności tkackiej wzorcem obyczajowym. 
Przejęte przez nią wzorce kształtowania sposobu życia codziennego na
śladowała także ludność rolnicza wsi. 

W tych regionach przemysłowych wystąpiła w następnych pokole
niach tendencja do wytworzenia się producentów uzależnionych od ka
pitału i ostatecznie (choć ze znacznym przesunięciem w czasie w po
szczególnych gałęziach wytwórczości) do powstania proletariatu z uro
dzenia. W przemyśle tekstylnym zjawisko to wystąpiło wraz z powsta
niem systemu kupna jako prymitywnej formy nakładu. W Glauchau 
zaczęło się to w. 1713 r. Kupiec przejął finansowanie zakupu surowca 
(bawełny) i sprzedaż, nabył przędzalnię i zatrudniał coraz więcej prząd
ków i gręplarzy spośród biedoty wiejskiej, tak że w 1741 r. ,,miasta okrę
gu Schonburg i większość wsi żyły wyłącznie z przędzenia i tkania" 38. 
W latach trzydziestych XIX w. nastąpiło przejście od nakładu do manu
faktury rozproszonej, z końcem lat pięćdziesiątych do produkcji fabrycz
nej. W ramach tego procesu rozwojowego, prowadzącego do wykształ
cenia się proletariatu z urodzenia, żyło sześć pokoleń tkackich, jeśli 
przyjąć za moment urodzenia pierwszego rok 1700, natomiast szóstego -
1850. 

Skupione w miastach burżuazyjne elementy klasowe pozostały właś
ciwym ośrodkiem siły rozwijających się w pewnych regionach (często 
znacznie od siebie odległych) i w warunkach rozpadu feudalizmu roz
szerzających się, wczesnokapitalistycznych kompleksów produkcyjnych, 
głównie w przemyśle tekstylnym. Tu w latach sześćdziesiątych XIX w. 
powstały pierwsze stałe ośrodki niemieckiego ruchu robotniczego. Po
czątki lokalnego ruchu robotniczego sięgają częściowo okresu przed 
1848 r. 

Na śląsku w latach sześćdziesiątych przełom w zakresie tworzenia 
partii proletariackich. nieprzypadkowo dokonał się w powiecie dzierżo
niowskim, w rejonie powstania tkaczy w 1844 r. w wioskach .tkackich: 
Bielawa (120) i Pieszyce (62) 39• Pierwsze komórki Powszechnego Nie-

37 G. Dem mer i n g, Die Glauchau-Meeraner Textilindustrie, Leipzig 1928,

s. 26, 30 in. W sprawie systemu kupna jako prymitywnej formy nakładu por.
H. · B 1 u m b erg, Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Leinenindustrie von

1834 bis 1870 (Mott e k (i i.}, Studien ... , s. 116).
IS D e mm er i n g, op. cit., s. 51.

89 W nawiasie podano liczbę członków SDAP w 1875 r., w czasie kongresu 
partyjnego w Gotha. Por. D. Fr i ck e, Die deutsche Arbeiterbewegung 1869-1890.

Ihre Oroanisation und Tatigkeit, Leipzig 1964, s. 104 (Delegiertenverzeichnis). 
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mieckiego Związku Robotników (ADA V) powstały już na wiosnę 1864 r., 
a więc wcześniej niż np. w stolicy prowincji Wrocławiu 40. Jeszcze 
w 1875 r. partia miała główne oparcie w okręgach tkackich Gór Sowich 
(358 członków), a nie w miastach: Wrocławiu (120), Zgorzelcu (50) i Gry
fowie (10). Łącznie partia liczyła 180 członków. Zgodnie z posiadanymi 
danymi, partia miała początkowo trwale punkty oparcia tylko w 5 na 71 
powiatów. W rejencji wrocławskiej 3 na 25 powiatów, w legnickiej 2 
na 21 i w opolskiej w ani jednym z 25 powiatów. 

Wynika stąd, że baza tworzenia się partii (jako polityczno-ideowego 
wyrazu kształtowania siq proletariatu), była znacznie węższa od regio
nów, w których wy?drębniali się pod względem ekonomicznym i społecz
nym \vyzyskiwani metodami kapitalistycznymi robotnicy najemni. Pod
kreśla to tylko fakt, że klasa ta powstawała w wyniku zlewania się bar
dzo różnorodnych elementów, u których nie jednocześnie rozwijała się 
proletariacka świadomość klasowa i gotowość do zaangażowania si� 
w ruchu robotniczym. 

Różnorodne proletariackie elementy klasowe miały pod względem 
ekonomicznym, społecznym i polityczno-ideologicznym przeważnie nie
zmienny profil. Jego określenie to ważne zadanie marksistowskich badań 
nad dziejami powstawania niemieckiej klasy robotniczej. 

W celu wyraźniejszego przedstawienia wsp::,mnianej problematyki na
leży raz jeszcze posłużyć siQ przykładem ludności tkackiej w państwie 
stanowym Schonburg, którego głównymi ośrodkami były miasta Glau
chau (rezydencja książęca) i Meerane 41. Jak wspomniano, tutejsza lud
ność na przestrzeni życia sześciu generacji w coraz większym stopniu . 
poddawana była wyzyskowi kapitalistycznemu. 

Pi e r w s z y s t o pi e ń zależności od kapitału zaczął się dla cecho
wego, wełnianego i lnianego tkacza miejskiej produkcji drobnotowarowej 
w pierwszym trzydziestoleciu XVIII w. z chwilą przejścia na tkactwo 
bawełniane. Monopolistyczna pozycja burżuazji handlowej na rynku ba
wełny odcięła tkacza bawełnianego z miasta (a wkrótce również i ze 
wsi) od surowca i od rynku zbytu. To zmusiło go do podporządkowania 
się systemowi kupna, w którego ramach nadal jednak organizował on 
produkcję i tworzył produkt. Równocześnie kapitalista handlowy przeo
brażał się w kupca-nakładcę. 

N a drug im e t  a p  ie pogłębiania zależności majster tkacki z ro
dziną i czeladnikami podporządkował się rozwiniętemu systemowi na
kładczemu bądź też manufakturze rozproszonej. Żródła nie zawsze po
zwalają na wyraźne rozgraniczenie nakładu i manufaktury. Producent 
stawał się najemnym tkaczem, który w swym mieszkaniu, z żoną i z 

41 T. Mu 11 er, 45 Fuhrer aus den Anfćingen w,cl ciem !'eldenzeitctl.t�r der
Breslauer Sozialdemokratie, Wrocław 1925, s. 70 in.; Historia Sląska, t. III, cz. 1, 

pod red. S. Michalkiewicza, Wrocław 1976, s. 420. 

41 D c mm er i n g, op. cit., s. 24 i n. 
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dziećmi, tkał na warsztacie ręcznym. Od kapitalisty otrzymywał przędzę 
i wzory i jemu odstawiał gotowy wyrób. Związany ekonomicznie wię
zami współzależności kupna i sprzedaży siły roboczej, również kupiec
-nakładca zmieniał swój profil społeczno-ekonomiczny. Stawał się kapi
talistą manufa�turowym, który w swym przedsiębiorstwie łączył pier
wotną funkcję handlarza z prowadzeniem farbiarni, apretury, a nie

rzadko i przędzalni. Na tym etapie tkacz z nakładczego producenta za
mieniał się w robotnika manufaktury rozproszonej, całkowicie uzależ
nionego od kapitału. Tracił swobodę decydowania o organizacji i profilu 

produkcji. Proces przechodzenia do manufaktury rozproszonej został za
kończony nie później niż w latach trzydziestych XIX \V. Równolegle 
tkactwo perkalików przestawiało się na tkactwo kolorowe, które wkrótce 
dominowało w produkcji tekstylnej w Glauchau. Procesy te przebiegały 
w warunkach ostrej walki z konkurencją angielską i z Elberfcldu. 

W trzec i m  e t  a p  ie zależności najemny tkacz nie posiadn już 
własneg0 środka produkcji. Przeważnie pracownł on nadal u siebie w do
mu na mechanicznym krośnie należącym do kapitalisty, od niego też 
otrzymywał przędzę i wzory. 

Cz w a r ty e t a p zależności od kapitału charakteryzował się \Vchło
nięciem rodzin tkackich (kobiet, dzieci, młodocianych) przez powstające 
na miejscu kapitalistyczne fabryki: przędzalnie wełny (Meerane -
w 1840 r. 1000 wrzecion), funkcjonujące systemem fabrycznym od lat 
trzydziestych zakłady apretury, mechaniczne tkalnie (od 1858 r.) i far
biarnie (od 1863 r.) 42. 

Proces mechanizacji produkcji w poszczególnych gałęziach miejsco
wego przemysłu tekstylnego nie przebiegał równomiernie. Najpóź.niej, 
i to pod naciskiem niemiłosiernej konkurencji, zwłaszcza ze strony za
awansowanego technicznie przemysłu tekstylnego Alzacji (od 1871 r.), 
dokonano mechanizacji tkactwa i farbiarstwa, w których to gałęziach 
nadmiar najtańszej siły roboczej z szeregów ubogiej ludności tkackiej, 
długo hamował postęp. W 1870 r. w fabrykach w Glauchau i Meerane 
zainstalowanych było 770 mechanicznych krosien, a w 1880 już 3595 
(z tego 2437 w ruchu) 43, 

Rezultatem licznych przeobrażeń miejscowego przemysłu tekstylnego 
oraz ich siły napędowej - elementów klasowych, było: Pod wzg1ędem 
t e c h n i c z n y m - produkcja maszynowa; pod względem e k o n o
m i c z n y  m i o r g a n  i z a c  y j n y m - fabryka jako odpowiadające jej 
zcentralizowane, kapitalistyczne miejsce produkcji; pod względem s p  o
ł e cz ny m - burżuazja fabryczna i proletariat fabryczny. W tej sy
tuacji liczni, zamieszkali na wsi tkacze domowi, zaprzestali wykonywać 

42 Tamże, s. 73, 75. Dla porównania z Górnymi Łużycami zob.: Sc ho n c, Kul

tur. .. , s. 67. 

48 Dem mer i n g, op. cit., s. 95. 
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swoJ zawód. Przenosili się do miast (w których liczba mieszkańców szyb
ko wzrastała) 44, lub stawali się robotnikami w fabrykach powstających 
wsi przemysłowych 45• 

Włączenie najemnych tkaczy-chałupników do mechanicznych tkalni 
stanowiło pi ąty et a p  zależności od kapitału i kończyło proces powsta
wania nowoczesnego robotnika najemnego w tej gałęzi produkcji i w 
tym regionie. Dokonało się przejście od przedindustrialnej formy orga
nizacji produkcji kapitalistycznej i wyzysku do formy przemysłowo-ka
pitalistycznej. 

Z końcem lat siedemdziesiątych XIX w. Glauchau uchodziło za sie
dzibę „znacznych fabryk wełnianych, półwełnianych i półjedwabnych 
materiałów odzieżowych, które sprzedawano do wszystkich krajów świa
ta" 46. Meernne zaś reklamowało swoją „poważną produkcję półwełnia
nych, wełnianych i półjedwabnych materiałów odzieżowych, które w więk
szości wyhva,rzane są w mechanicznych tkalniach" 47• Maszynowa pro
dukcja wywierała presję na płace tkaczy ręcznych. Ich rozgoryczenie 
miało siq przeobrazić w polityczną radykalizację: ,,Na naszej pracy bogaci 
się kto może. My, tkacze najemni, stajemy się za to z każdym dniem 
coraz większymi żebrakami" 48_ Jak kontrastują te słowa z pewną siebie 
wypowiedzią przedsiębiorcy z roku 1760, że dzięki produkcji barchanu, 
perkalu i innych wyrobów „na tutejszą biedotę spłynie obficie błogosła
wieństwo boże" 49, 

Rozwój sił produkcyjnych doprowadził ludność rzemieślniczą tego 
i innych starych okręgów przemysłowych na przestrzeni XVIII w. i w 
okresie przejściowym przed rewolucją przemysłową do znacznej po�ary
zacji i podziału na dwie klasy. Miejscowe elementy z warstw średnich 
były od o b u uzależnione, choć w odmienny sposób. Dobra Schonburg, 
w których proces defeudalizacji w zakresie produkcji rolnej postępował 
szczególnie powoli 50, stały się w latach sześćdziesiątych XIX w. central
nym regionem powstawania partii proletariackich w Niemczech. Sytuacja 
konfliktowa, jaka zaistniała w okresie przeistaczania się wyzyskiwanych 
na· sposób kapitalistyczny tkaczy rękodzielników w tkaczy fabrycznych, 
sprawiła, że najbardziej prawi i konsekwentni przyłączyli się do rewo-

44 Tamże, s. 105 i n. Glauchau liczyło w 1861 r. ok. 16 600 mieszkat'tców, 

w 1871 r. - ok. 22 OOO. 
45 Sc ho n e, Kultur ... , s. 59-69; Lausitzer Wander buch. Gesamtausgabe, t. I, 

Dresden-Wachwitz 1922, s. 148. Praca informuje, które domy i kwatery dawnych 

tkaczy w Ebersbach zamieszkują robotnicy fabryczni. 
48 Adressbuch der Kaufleute, Fabrikanten und Gewerbeleute vom Konigreich 

Sachsen, Ni.irnberg 1878, s. 423. 

47 Tamże, s. 433. 

,a Cyt. za: Demmering, op. cit., s. 94. 

49 Tamże, s. 44. 
60 R. Ze is e, Der Sturm au.f das Waldenbu.rger Schloss 1848 (ZfG, 1973, z. 3, 

s. 343 i n.).
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lucyjnego ruchu robotniczego s1. Na kongresie założycielskim Socjalde
mokratycznej Partii Robotniczej w Eisenach w 1869 r. pięć miast (Ernst
thal, Glauchau, Hohnstein, Meerane, Waldenburg) i dziewięć wsi (St. 
Aegidien, Millsen St. Jakob, Miilsen St. Michel, Miilsen St. Niklas, Nie
dermi.ilsen, Niederlungwitz, Oberlungwitz, Stangerdorf, Thurm) tego re
gionu reprezentowanych było przez delegatów 52• 

W 17 saskim okręgu wyborczym Glauchau-Meerane 12 II 1867 r. 
pierwszym i jedynym reprezentantem klasy robotniczej w sejmie Zwią
zku Północnoniemieckiego wybrany został Bebel 53• (W sierpniu 1867 r. 
wybrano Liebknechta w 19 okręgu Stollberg-Schneeberg.) Prawie bez 
przerwy aż do XX w. utrzymali socjaldemokratyczni posłowie ten man
dat do Reichstagu: 1867-1876 (Bebel), 1877__:1878 (Bracke), 1878-1881 
(Bracke, Bebel), 1881�1884 (utrata mandatu), 1884-1887 (Quer), 1887-
1890 (utrata mandatu), 1890-1911 (Quer), 1912-1918 (Molkenbuhr) 54. 

Stare rejony rzemieślnicze tego i podobnych typów odznaczały się 
często szczególnym „bogactwem miast" 55• I tak okręg powiatowy Zwic
kau w Saksonii, ,,najbardziej południowo-zachodni, największy, najbar
dziej górzysty, najsilniej uprzemysłowiony i najgęściej zaludniony", li
czył w połowie lat trzydziestych XIX w. ok. 574 tys. mieszkańców, ,,któ
rzy zamieszkiwali 59 miast i blisko 380 miejscmvości (choć nie zawsze 
wsi), jak też kopalnie, młyny, folwarki, fabryki, leśniczówki, gajówki 
i rozliczne osamotnione zabudowania. W 1824 r. naliczono (łącznie z Mit
tweida) w 59 miastach 20 822 domy i 202 153 dusze. Bogactwo miast 
okolicy, zwłaszcza na odcinku od Ji:ihstadt i Annaberg do Elsterberg, 
jest jedyne w świecie ... Ze wszystkich wsi ok. 96 (choć nie raz podzie
lonych na liczne gminy) ma ponad tysiąc dusz. Z powodu tak dużej licz
by możemy tu wymienić tylko te, które liczą ponad dwa tysiące miesz-

51 F.- Engels do E. Bernsteina 30 XI 1881 (MEW, t. XXXV, s. 237).
s2 Protokoli uber die Verhandlungen des Al!gemeinen Deutschen Sozial-demo

kratischen Arbeiterkongresses zu Eisenach am 7., 8_p und 9. August 1869, Leipzig 
1869, s. 76 i n. W sprawie społeczno-ekonomicznego rozwoju wyżej wymienionych 
miejscowości zob.: A. Sc hif f ner, Beschreibung von Sachseii und der Ernesti
nischen, Reussischen und Schwarzburgischen Lande. 2 Ausg., Dresden 1845, s. 327 
i n. Por. także. G. Be n ser, Zur Herausbildung der Eisenacher Partei. Eine Unter
suchung iiber die Entwicklung der Arbeiterbewegung im siichsischen Textilindu
strfegebiet Glauchau-Meerane, Berlin 1956. 

53 W. Li e b knecht, Erinnerungen eines Soldaten der Revolation, Berlin
1976, s. 355; A. Be b c 1, A us mei-:iem Le ben, cz. I, Berlin 1946, s. 151 i n.; H. Ne ef, 
Zur politischen Tatigkeit Wilhelm Liebknechts im 19. Wahlkreis (1867-1875) (Siich
sische Heimatbliitter, 1977, z. 3, s. 101 i n.). ,,W miastach tkackich istniał najbardziej

sprzyjający grunt dla przyswajania socjalistycznych teorii" (E. H ci I m a n n, Ge
schische der Arbeiterbewegung in Chemnitz und den Erzgebirge, Chemnitz [''o.r.J,
s. 22 i n.).

54 D. Fr i ck e, Die deutsche Arbeiterbewegung 1869-1914. Ein Handbuch ilber
ihre Organisation und Tii.tigkeit im Klassenkampf, Berlin 1976, s. 536 i n., 556 i n. 

55 S c h if f ner, op. cit., s. 241. 
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kańców, a mian<>w1c1e; Schonheide, Langenlungwitz, Gelenau, Oelsnitz, 
Mtilsen St. Jakob, Crottendorf, Rodewisch, Lauter, Breitenbrunn, Ra
schau, Limbach, Gri.ina i Drehbach" 56. 

Równie liczne były miasta w rejonie Krefeld, Elberfeld/Barmen na 
obszarze nad Renem i Menem, a także w rejonie Karlsruhe i Stutgartu. 
Należy też zwrócić uwagę na rejon starych miast górniczych wokół 
Clausthal i Zellerfeld w górach Górnego Harcu, gdzie podjęte ok. 1200 r. 
wydobycie przeżywało w latach trzydziestych XVI w. okres niezwykłego 
rozkwitu, przyciągając gromady górników, zwłaszcza z zachodnich Gór 
Kruszcowych (Joachimsthal, Annaberg, Freiberg), by u progu XX w. -
po równo siedmiuset latach - zamrzeć pra\vie całko,vicie 5•. 

W tych dawnych rejonach rzemieślniczych wykonywany przez stule
cia zawód uformował typ człowieka, jakiego regiony rolnicze nie zdołały 
ukształtować nawet w XIX w. Wniósł on do powstającego w XIX w. 
ruchu robotniczego nabyte w ch1gu długiego historycznego rozwoju uzdol
nienia i umiejętności, swój - w dużym stopniu - miejski sposób bycia, 
swą świadomość jako producent i aspiracje ,do godnego człowieka byto
wania. Można powiedzieć, że to on właśnie w znacznej mierze ruch 
robotniczy jako zjawisko ma�owe współtworzył i kształtował. Cechy cha
rakterystyczne sylwetki prnletariusza tych starych rejonów rzemieślni
czych znajdują źródłowe potwierdzenie w setkach życiorysów wielu 
pokoleń uświadomionych klasowo robotników, pochodzących z tych oko
lic. Jednego z nich, czeladnika pończoszniczego, Christiana Hadlicha, 
sportretował Wilhelm Liebknecht. Hadlich urodził się w Jeleniej Górze 
w 1831 r. 58 Jego ojcem był majster-pończosznik. Jelenia Góra była głów
nym ośrodkiem niemieckiej produkcji zasłon w XVIII w., gdzie w po
łowie XIX w. w pełni zapanowały kapitalistyczne stosunki produkcji 
w tkactwie lnianym 59. 

Wspominając początki swej działalności w Lipsku w latach 1865-
1866, Liebknecht pisał: W środowisku „najbardziej wpływowych człon
ków Robotniczego Stowa'hyszenia Oświatowego zyskałem sobie wielu 

58 Tamże, s. 241 i n. 
57 K. Br ii n i n g, Der Bergbau im Harze im Mansfelclischen, Brauschweig 1926.
58 Hadlich urodził się 2 XI 1831 r., zapowiedzi ogłoszono w kościele św. Mi-

kołaja w Lipsku, ma!żei1stwo zawarł w Jeleniej Górze. Z pięciu ojców chrzestnych 
jego pierwszego dziecka (rejestr chrztów kościoła św. Mikołaja w Lipsku 1870/62/308)
trzej byli pończosznikami z Jeleniej Góry i Lipska. 

$O System kupna w Jeleniej Górze przedstawia J. E. Bies ter, Bemerktrngen

auf einer Reise in Schlesien in Briefen (Berlinische Monatsschrift, t. I, Berlin 1783, 
s. 253). ,,Tknctwo, przynajmniej w Jeleniej Górze i wokół niej, nie stanowi cechu:
każdy, kto chce, może je uprawiać, byle jego towar zasługiwał na oglądnięcie"
(s. 252). W sprawie typu ludzkiego regionu tkackiego w tym okresie por.: B. S cho
n e, Schopferische Leisttmgen der Textilproduzenten bei der Verbesserungen und

Weitercntwickl1tng von Arbeitsgeriit filr die Bandweberei (1750-1850) (Sachsische 
Heimatblatter, 1977, z. 3, s. 124 i n.).
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przyjaciół, a wśród nich przede wszystkim jego, wiernego bojownika i to
warzysza . . . W osobie Christiana Hadlicha spotkałem po raz pierwszy 
w Niemczech typ człowieka, z jakim później częściej stykałem się 
w saskich Górach Kruszcowych i Vogtlandzie: z brązowych, żywych 
cezu wyzierał rozsądek i dobroć serca. Ciało wątłe (następstwo zwyrod
nienia przez wiele generacji głodu i wyrzeczeń), na twarzy wyraz bo
lesnego zrozumienia, głębokiego namysłu, dogłębnej świadomości ludz
kiej nędzy osobiście doświadczonej i współczucia dla cierpiącego bliź
niego ... Nie w1em, w którym roku przybył do Lipska. Z przygodnych 
wzmianek zdaje się jednak wynikać, że w latach 1848-1849 bawił on 
tam przejściowo i należał lub przynajmniej kontaktował się z ówczesnym 
Zwią1.kiem Robotniczym, który miał mocno »komunistyczne« zabarwie
nie. ,Kiedy przybyłem do Lipska, Hadlich był już jednym z najaktyw
n1ejszych przywódców Robotniczego Stowarzyszenia Oświatowego ... 
Był on duszą organizacji, której poświęcił wszystkie swe myśli i czyny. 
Szybko zaprzyjaźniliśmy się. Był on pierwszym w moim nowym otocze
niu, który bez zastrzeżeń opowiedział się za socjalizmem" &o. 

Przedstawione na przykładzie Glauchau i Meerane charakterystycz
ne etapy tworzenia się kapitalistycznie uzależnionych producentów 
i w końcu. kapitalistycznie wyzyskiwanego proletariatu fabrycznego moż
na było zaobserwować także w miastach Prus, Saksonii i Wirtembergii, 
gdzie istniały fabryki sukna o równie starych tradycjach przemysłowe
go .rozwoju. 

I tu również, choć w rozmaitym zakresie, nierzadko ograniczone do 
jednego miasta, powstawały wczesnokapitalistyczne kompleksy produk
cyjne, o czym świadczy pochodząca z Westfalii z lipca 1778 r. kore-· 
spondencja. ,,Odbyłem podróż do Akwizgranu, a potem w okolice Lim
burga. Jest to }raj pełen manufaktur. Mało widzi się uprawnych pól. 
Ale fabryki dają utrzymanie masom ludzi". Eupen, ,,ta znacząca pod 
względem manufaktur miejscowość", liczy „50 do 60 fabrykantów nie 
jednakowo liczących się, ogółem jednak żyje tu 8 do 9 tys. dusz. Orga
nizacja pracy nie wygląda tak, że fabrykant kieruje wszystkimi robot
nikami zatrudnionymi przy produkcji sukna. Niektórzy fabrykanci za
trudniają swoich tkaczy, foluszników, farbiarzy, a nawet prasowaczy. 
Kilku fabrykantów sprowadza tylko hiszpańską wełnę (innej tu się nie 
używa), odważa ją tkaczowi i otrzymuje utkane sukno. Niektórzy sami 
myją i przędą wełnę, a tkaczowi dają przędzę. Drapaczy i postrzygaczy 
zatrudnia zwykle fabrykant bezpośrednio ... Nie ma żadnych regula
minów, sądów itp. Fabrykant zarządza według swego widzimisię, ale 
cze;sto napotyka upór pracownika, zwłaszcza w okresach dobrej koniun
ktury i gdy produkcja idzie pełną parą jak obecnie ... W Vervier w okrę
gu Luttich i w Monjoye w okręgu Berg są także znaczne fabryki suk-

oo L i e b k n c c h t, op. cit .. �. 32::1 i n.
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na" 61• Sprawozdanie z podróży pozwala rozpoznać zarysy współistnienia 
systemów: kupna, nakładu, a nawet manufaktury scentralizowanej i roz
proszonej, jak również charakterystyczne .dla tej fazy powstawania ka
tegorii robotników najemnych sytuacje konfliktowe z kapitałem. 

W Niemczech, w okręgu Akwizgranu i Eupen, w ścisłym związku 
z produkcyjno-technic_znym postępem w przyległym, belgijskim rejonie 
tekstylnym, nastąpił przełom polegający na maszynowej produkcji suk
na 62• W sierpniu 1830 r. Akwizgran stał się widownią pierwszej, wiel

kiej, lokalnej konfrontacji między burżuazją a pr.:>letariatem w dziejach 
niemieckiej klasy robotniczej. Początek rozruchom dała walka o pod
wyżkę płac wysoko wykwalifikowanych postrzygaczy sukna pewnej fa
bryki. Przyłączyli się do nich głównie bezrobotni pracownicy najemni 
i pracujący w nakładzie drobni wytwórcy tekstylni i metalowi 6\ Jak 
donosiły współczesne źródła, 4 tys. ludzi przyglądało się biernie niemal 
rytualnemu niszczeniu domu fabrykanta Cocerilla 64• Salwy utworzonej 
niezwłocznie straży obywatelskiej położyły kres rozruchom. Siedmiu za
bitych, wielu rannych i ponad 150 aresztowanych to bezpośrednie ofia
ry tych wydarzeń, zanim przybyły jeszcze oddziały pruskie w sile 2690 
żołnierzy, w tym kawaleria i artyleria 65• 

Miasta, gdzie fabrykowano sukno (z których przykładowo wybrano 
Eupen i Akwizgran), przekształciły się na przełomie lat sześćdziesią
tych i siedemdziesiątych XIX w. w główne ośrodki tworzenia siG partii 
proletariackich: w Prusach - Akwizgran, Cottbus, Finsterwalde, Forst, 
Zgorzelec 66, Luckenwalde, Żary, Spremberg; w Saksonii - Crimmits
chau &1, Glauchau, (Grossen-) Hain, Kamenz, Kirchberg, Lengenfeld, 
Lossnitz, Meerane, Oederan, Reichenbach, Stollberg, Werdau, Zschopau; 
,v Wirtembergii - przykładowo Esslingen i Goppingen 68, aby poprzestać 
na tych dwu miejscowościach 69• •

Jeśli idzie o państwa Turyngii, jako najbardziej odpowiednią paralelę 

Gt August Ludwik Sc hl o zer s, Briefwechsei meist historischen und politi
schen Inhalts, t. IV, Gottingen 1779, z. XIX, s. 44 i n. 

e2 H. V o I k m a n n, Wirtschaftlicher Strukturwande1 und sozialer Konflikt
in der Fruhindustrialisierung. Eine Fallstudie zum Aachener Aufruhr i:on 1830 
(Kolner Zeitschrift fi.ir Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft 16, 1972, s. 558). 

e3 Tamże, s. 556. 
u Tamże, s. 555. 
85 Tamże, s. 551. 
88 Ka bus, op. cit., s. 119 i n.; W. Sc ho I ze, R. I hl o, Geschichte der Staclt

Forst/Lausitz, Tl. 1: Die Stadt von ihren .Anfiingen bis zum Ende des er sten We!t
krieges, Forst-Bautzen 1967, s. 58 i n. 

er E. Sc ha ars c hm id t, Geschichte cler Crimmitschauer !lrbeiterbeu:egung,
Crimmitschau 1934. 

88 W. Lic b k n c c h t, Briefwechse! mit deutschen Soziaidemokraten, t. I:
1862-1878. Hrsg. G. Eckcrt, Asscn 1973, s. 285 i n., 854 i n. 

8e Por. wykazy delegatów na kongresy SDAP i SAPD oraz zgromadze11 gene
ralnych ADAV (Fr i ck e, op. cit., s. 38 i n., 82 i n.; Protoko11, s. 76 i n.).



Przyczynek do genezy niemieckiego proletariatu 63 

należałoby wymienić miasto tkaczy - Apolda, z jego równie pradawną 
produkcją rzemieślniczą i rozwiniętym w drugiej połowie XVIII w. sy
stemem nakładczym 10. 

W zasadzie ten r,am typ kształtowania się burżuazji i proletariatu re
prezentowały okręgi fabryczne Wuppertalu z Elberfeld-Barmen jako 
jednym z pierwszych ośrodków propagandy i agitacji socjalistycznej i ko
munistycznej w całych Niemczech. Z ośrodkiem tym związane są ściśle 
nazwiska F. Enge°Isa, G. A. Kottgena i Mosesa Hessa. Ten ostatni wy
d�wał tu w latach 1845-1846 proletariacko-socjalistyczne czasopismo 
,,Gesellschaftsspiegel", założone przy współudziale Engelsa 11, 

Także w Wuppertalu, przede wszystkim w przemyśle tekstylnym, 
można było napotkać starsze, przedindustrialne formy organizacji kapi
talistycznej produkcji i wyzysku, które przeobraziły się w przemysło
wo-kapitalistyczne 12. 

Były dwie podstawowe formy powstawania kapitalistycznego przed
siębiorcy tekstylnego: 1. z zasiedziałych, wielkochłopskich właścicieli 
bielarni, i 2. z szeregów drobnych producentów wyrobów rzemieślni
czych. W drugim wypadku rzemieślnik stawał się właścicielem bielarni, 
bielarni przędzy, niciarzem, tkaczem, fabrykantem koronek, hurtowni
kiem (nakładcą) i właścicielem manufaktury 73• Długiemu łańcuchowi 
przeobrażeń od handlowego do fabrycznego kapitalisty (ze wszystkimi 
stadiami przejściowymi) odpowiadał proces przemiany drobnego wy
twórcy w robotnika fabrycznego. W tych warunkach musiał dość wcze
śnie wykształcić się urodzony proletariat ze wszystkimi pośrednimi sta
diami i mogło powstać wyraźne odgraniczenie - społeczne i towarzy
skie - klasowych elementów burżuazyjnych od proletariackich i od
wrotnie. Właśnie tu powstał jeden z pierwszych i najbardziej stabilnych 
punktów oparcia niemieckiego ruchu robotniczego, porównywalny (jeśli 
idzie o lata sześćdziesiąte XIX w.) tylko z rejonem Glauchau - Meera
ne, z tą oczywiście różnicą, że stał się on twierdzą ADA V 74. Proletariaccy 

10 Verzeichnis von der Strumpf-Manufaktur-Stadt Apolda im Hzt. Weimar
(Michael 1779), A. L. S c hl ti z er s BriefwechseL., 1780, z. XXXI, s. 52 i n., 
z. XXXV, s. 319 i n.

71 Der Bund der Komun/sten. Dokumente und Materiaiien, t. I: 1836-1849,

Berlin 1970, s. 204-212. 
72 Por. przykładowo dzieje rodziny Engels: W. Ko 11 ma n n, Engeis, Neue

Deutsche Biographie, t. IV, Berlin 1959, s. 520 i n. 
78 Zob. tamże kolejność pięciu generacji: Benjamin Engels (1642-1698), Ben

jamin Engels 2 (1689-1773); Johann Caspar Engels 1 (1715-l'i87), Johann Caspar 
Engels 2 (1753-1821), Friedrich Engels 1 (1796-1860) ojciec Fryderyka Engelsa 
(1820-1895). � 

74 D. Do we, Organisatorische Anfiinge der Arbeiterbewegung in der Rhein

provinz und in Westfa!en bis zum Sozialistengesetz von 1878, Arbeiterbewegung 

an Rhein und Ruhr. Beitriige zur Geschichte der Arbeiterbewegung in Rhein[and

Westfalen. Hrsg. J. Reuleckc, Wuppertal 1974, s. 66 i n. 
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wyborcy (z niewielkimi tylko przerwami) utrzymali mandat do Reich
stagu w latach 1867-1912 1s. 

Stadia rozwojowe od samodzielnego drobnego wytwórcy do w pełni 
uzależnionego od kapitału w systemie nakładu drobnego producenta 
w branży żelaznej i stalowej w okręgu Berg i w pruskiej Marchii, re
prezentowały w zasadzie ten sam typ kształtowania się. Różnica pole
gała jedynie na tym, że zależność producenta od kapitału trwała tu 
nieprzerwanie od początku XVII w., a być może zaczęła się jeszcze 
wcześniej 76• Na tym przykładzie szczególnie wyraźnie widać, jak wielkie 
znaczenie dla genezy burżuazji i klasy robotniczej miały przeobrażenia 
XVIII w. Podobnie jak tkacz wełniany i bawełniany stał się zależny od 
handlarza wełny, tak drobny producent wyrobów metalowych popadł 
w zależność od handlarzy-kapitalistów, którzy zdobyli pozycję monopo
listyczną w handlu żelazem, a wkrótce również w hutnictwie żelaza. 

Karierę tego typu przedsiębiorcy z aktywami w handlu, nakładzie 
i w końcu w manufakturze (które na przełomie XVIII-XIX w. zlały 
się w procesie kapitalistycznej industrializacji), można dokładnie prze
studiować na przykładzie historii rodzinnej dynastii przedsiębiorców 
Harkort auf Harkorten w Westfalii n. Gustaw Harkort i jego bracia, 
Johann Caspar V. (1785-1877), Carl Friedrich (1788-1856) i Friedrich 
Wilhelm (1793-1880), którzy w początkach rewolucji przemysłowej 
w Niemczc!ch zaangażowali w nią znaczne kapitały, stanowili szóste ogni
wo łańcucha wielkich przedsiębiorców tego okresu w Pruskiej Marchji 
(należącej do Prus od 1666 r.). Pierwszym z dynastii był Heinrich Har
kort, junior (1597-1652). Następny - Johann Caspar I (1648-1714) 
zapoczątkował właściwy awans ekonomiczny i społeczny rodziny. Jego 
główną podstawę stanowił od pierwszej połowy XVIII w. wyzysk drob
nych producentów wyrobów żelaznych w ramach systemu nakładczego. 
Równocześnie widoczna jest w rozwoju tych urodzonych burżujów wiel
komieszczańska samoświadomość i w końcu świadomość klasowa, się
gająca swymi korzeniami w. XVIII, a m,)Że nawet XVII, przy tym ma
jąca zabarwienie arystokratyczne i wzorująca się zarówno na przykładach 
rodów książęcych, jak i rodzącego się liberalizmu. W tym tkwiło źródło 
odseparowania się w dużym stopniu od ludu pracującego jako całości. 
Znalazło to wyraz w utrzymywaniu ekskluzywnych kontaktów rodzin
nych i wreszcie - by przytoczyć inne przykłady - w pogardliwej dy
skwalifikacji „motłochu" w 1830 r. i p::mownie w 1848 r., kiedy to z że
lazną niemal konsekwencją skierowano w obronie swych zyskownych 

75 Fr i ck e, op. cit., s. 532 i n. (okrqg wyborczy Diisscldorf 2 � Elberfeld). 
,o S. Ku h n, Der .1 uf stand der Kleineisenincłustriearbeiter ipi Stadt- und Land

kre1s S?!inoen am 16. und 17. Mdrz 18�8, se1ne Ursachen und seine Ergebnisse, 

Mtincbcn 1938. 
" \\!. Ko 11 ma n n, Friedrich Harkort, t. I: 1793-1S38, Dusscldorf 196ł; 

Z w „ h r, Zur Klassenanalyse ... 
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interesów broń przeciw robotnikom i drobnomieszczaństwu, tej głównej 
sile napędowej burżuazyjno-demokratycznej rewolucji w miastach 78

• 

Na przeciwległym biegunie zarysowującego się antagonizmu klaso
wego grpmadziły się mutanty zależnych od kapitału drobnych producen
tów: płatnerze, puszkarze, nożownicy, widlarze, gwoździarze, pilnikarze, 
szlifierze, których ok. 1845 r. określano ogólnymi nazwami „robotników 
najemnych", ,,robotników fabrycznych" 79. 

W Solingen już w 1623 r. było otwarcie dozwolone opłacanie drob
nych wytwórców w naturze. Stanowi to pewny dowód na godne uwagi 
wczesne ujarzmienie przez kapitał. Czytamy o tym w regulaminie dla 
hartowników i szlifierzy z 1687 r. so System wypłacania wynagrodzenia 
w naturze, kltóry istniał bez przerwy aż do marca 1848 r., został po 
1822 r. rozbudowany do nieznośnych rozmiarów 81

• Od 1843 r. najemni 
chałupnicy-majstrowie z czeladnikami wystawieni byli na konkurencję 
fabrycznej produkcji prętów żelaznych i stalowych. 

Dążenie kapitalistycznie wyzyskiwanego producenta do ustalenia pod
stawowych funkcji społeczno-ekonomicznych wyzyskiwacza miało ten 
skutek, że proces rozumienia i uczenia się świadomości klasowej prze
biegał u niego w sposób wyraźniejszy: wzrastało także poczucie społecz
nej odrębności. 

Robotnicy i najemni majstrowie z Solingen nazywali lokalnych przed
siębiorców „panami fabrycznymi", ludźmi płacącymi towarem, a nie pie
niędzmi, wykończycielami, obcinaczami zarobków, ,,niebezpiecznymi ludź
mi zasiadającymi w radach miejskich i gminnych", ,,zwolennikami i czci
cielami złotego cielca", ,,tutejszymi alchemikami", ,,pracodawcami -
polipami" 8�. Za przedziałem społecznym szedł polityczny i ideologiczny. 
Przykład Solingen jest również dlatego szczególnie wymowny, ponieważ 
uwidacznia, że konflikty klasowe pomiędzy miejscową burżuazją a miej
scowym proletariatem miały ujemne następstwa zwłaszcza tam, gdzie 
powodowały szybki upadek tradycji. 

Krytyka Kościoła i religii, występowanie z Kościoła, tworzenie sekt, 
to były przejawy głębokich konfliktów społecznych. Tylko rozpad tra
dycyjnych ideologii mógł stworzyć korzystny grunt do recepcji ideologii 
socjalistycznej i komunistycznej. I tak sprzyjające tworzeniu partii wa
runki istniały z reguły tam, gdzie bezwzględność pracodawcy „w aureoli 
świętości i pietyzmu" osiągała apogeum, a przeciwko pracownikom na
jemnym występowały „świętoszki i oprawcy ludzi w jednej osobie" -

79 Z w a hr, Zur Klassenanalyse ... ; te n że, Bourgeoisie und Proletariat am Be

ginn der burger1ichen Vmwdlzung in Sachsen. Die Septemberereignisse von 1830 

miel die Anfiinge der dentschen Arbeiterbewegung (ZfG, 1977, z. 6, s. 656 i n.). 
7• Ku h n, op. cit., s. 12 i n. 
so Tamże, s. 127.
s1 Tamże, s. 7 i n.
e2 Tamże, s. 23-27.

5 - Sobótka 1-2/82 
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jak to czytamy w Nebelbildern aus Solingen z 1845/46 r. 83 W atmosferze 

napięć kapitalistycznego antagonizmu klasowego i wywodzącej się z cza
sów reformacji kalwińskiej nauki o predestynacji (normującej społeczną 
postawę przedsiębiorców), dokonywała się wręcz wzorcowo społeczna 
i polityczna radykalizacja robotników 84. W tych warunkach producenci 
prętów żelaznych i stalowych w rejonie Solingen przejawiali wobec miej
scowej burżuazji taką zawziętość, jaka nie ujawniła się w marcu 1848 r. 
w żadnym innym niemieckim okręgu przemysłowym. 

Jeszcze przed wybuchem rewolucji marcowej w Berlinie nabrzmiałe 
przez dziesięciolecia konflikty społeczne znalazły ujście w potężnej akcji 
niszczenia maszyn przez ludność robotniczą Solingen 8\ Zniszczonych 
zostało pięć odlewni w zakładach koło Solingen i Burgtal. Chociaż nisz
czenie maszyn należy do nieprzydatnych metod walki proletariatu, u pod

łoża tych wydarzeń można jednak dostrzec znaczny· stopień świadomości 
istnienia przeciwieństw w stosunku do większości miejscowej burżu
azji. Z szeregów robotników z Solingen wywodzili się członkowie Zwią

zku Komunistów, płatnerze Karl Klings i Eduard Willms 86
• W maju 

1863 r. na kongresie założycielskim w Lipsku zostali obaj wybrani w skład 
kierownictwa ADAV. Byli też oni autorami głównych inicjatyw podej
mowanych przez rewolucyjno-proletariacką opozycję w łonie Związku 87. 
W ścisłym współdziałaniu z ruchem robotniczym w starym zagłębiu tek
stylnym wokół Barmen i Elberfeld, rozwijał się również ten rejon na 
jeden z pierwszych ośrodków organizowania się proletariackiego ruchu 
partyjnego. 

W historii niemieckiej klasy robotniczej robotnicy wytwórni cygar 
reprezentowali szczególny typ strukturalny. Ich udział w zawodowym 
i politycznym organizowaniu niemieckich robotników był wybitny 88• Ich 
struktura ekonomiczna opierała się z reguły na zasadach właściwych 

as Tamże, s. 8, 12 i n., 17, 43, 52, 112 i n.

84 Ta problematyka wymaga jeszcze wnikliwych badań. Za słusznością tej tezy 

przemawiają lokalne przykłady: m. in. Frankenthal (Rheinpfalz), Nowawes k. Ber
lina - kolonia założona w 1751 r. przez Fryderyka II dla czeskich uciekinierów 
(por. G. V o g 1 er,. Zur Geschichte der Weber und Spinner von Nowawes 1751-

1785, Potsdam 1965. W Nowawes, na początku lat siedemdziesiątych XIX w., znaj
dował się jeden z nielicznych w pruskiej prowincji Brandenburg ośrodków prole
tariackiego szkolenia partyjnego. 

8S Ku h n, op. cit., s. 70 i n., 137.
86 H. Hu mm 1 er, Opposition gegen Lassalle. Die revolutioniire proletarische 

Opposition im Allgemeine11; Deutschen Arbeiterverein 1862/63-1866, Berlin 1963, 
s. 238, 240; Geschichte der dev.tschen Arbeiterbewegung. Biographisches Lexikon,
Berlin 1970, s. 24.1 i n.; Ku h n, op. cit., s. 119 i n.; Do we, op. cit., s. 66 i" n.

87 Hu mm 1 e r, op. cit., s. 29 i n., 92. i n. 
88 Pilnie potrzebne jest monograficzne opracowanie tematu. Por. dawne prace: 

W. Frisch, Organisationsbestrebv.ngen der Arbeiter in der deutschen Tabakin
dustrie, Leipzig 1905; F. Da hm s, Geschichte der Tabakarbeiterbewegung, Ham
burg 1965.
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etapowi manufaktury kapitalistycznej, przy czym w skład tej grupy 
robotników w szerokim zakresie wchodził urodzony proletariat oraz ele
menty wywodzące się z najniższych warstw biedoty miejskiej so. W tej 
gałęzi produkcji nie doszło do kapitalistycznej industrializacji. Rozwój 
przebiegał tu od manufaktury scentralizowanej do produkcji chałupni
czej, prowadzonej na sposób kapitalistyczny. W trakcie tego procesu ro
botnicy wytwórni cygar (podobnie jak drukarze i zecerzy) utracili eks
ponowane stanowisko, jakie zajmowali w ruchu robotniczym w jego 
wczesnej fazie. 

Głównym ośrodkiem niemieckiej produkcji cygar były wielkie mia
sta nadmorskie Hamburg (w 1788 r. powstała tu pierwsza niemiecka 
manufaktura cygar) i Brema, która wraz z rozwojem Bremerhafen od 
1827 r. awansowała do rangi centrum światowego rynku tytoniowego 
i wielkiego składu bawełny kontynentu europejskiego. W bliższej i dal
szej okolicy tych przodujących niemieckich miast portowych (z ich silną 
ekonomicznie i wpływową burżuazją handlową i manufakturową) roz
powszechniała się produkcja cygar, obejmując miasta północnoniemiec
kie, głównie w południowym Holsztynie, w rejonie Hanoweru i Brun
szwiku, a także inne duże i średnie miasta wzdłuż wodnych i żelaznych 
dróg komunikacyjnych Niemiec, jak np. Duisburg, Kolonia, Mannheim, 
Magdeburg, Drezno, Pirna, Wrocław, Berlin, Lipsk, Zgorzelec, Heidel
berg. Lipsk, miasto targów, stanowił ok. 1848 r. centrum wyrobu cygar 
w Saksonii, gdzie już w 1830 r. robotnicy z Bremy i Hamburga uczyli 
zawodu miejscową siłę roboczą go. Z tych i z innych miast produkcja cy
gar (od początku spoczywająca w rękach wielkiego kapitału handlowego), 
rozprzestrzeniła się na inne ośrodki, a wraz z nią ruch zatrudnionych 
w tej branży robotników. 

Te grupy robotników manufakturowych, składające się w dużym 
stopniu z urodzonego proletariatu miejskiego i zdeklasowanych elemen
tów z szeregów rzemiosła, odegrały w wielu miejscowościach wiodącą 
rolę w zakresie polityczno-ideologicznego organizowania się niemieckiego 
proletariatu i wykazały dużą gotowość przyswajania sobie utopijnego 
komunizmu i marksizmu 91

• Robotnicy zatrudnieni przy wyrobie cygar 
szczególnie wyraźnie widzieli społeczne, polityczne i ideologiczne sprzecz
ności dzielące ich od burżuazji, i to właśnie oni najwcześniej ujmowali 
je w kategoriach antagonizmu społecznego. ,,W tej branży miała socjal
demokracja bardzo wielu, i to przekonanych zwolenników" oz. Na kon
gresie założycielskim w Eisenach w sierpniu 1869 r. (na którym powołano 
do życia Socjaldemokratyczną Partię Robotniczą) obecni byli delegaci 

s1 Z w a hr, Zur Konstituierung ...
90 Tamże; Do we, op. cit., s. 65, wymienia liczne związki robotników wyrabia

jących cygara istniejące w Nadrenii i Westfalii w latach 1848-1849.
01 Brak jeszcze badań porównawczych w tym zakresie.
02 Mu 11 e·r, op. cit., s. 76.
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zebraf1 i związków rob::itników wyrabiających cygara z Altony, Brun
szwiku, Celle, Bielefeldu, Luneburgu, Ottensen, Halberstadtu, Erfurtu, 
Salzungen, Eisenach, Berlina i Lipska. Ich udział w organizacjach i ze
braniach robotniczych wysyłających delegatów nie został stwierdzony, 
niemniej jednak wśród delegatów na kongres znajdowali się jeszcze dal
si robotnic.:y produkujący cygara 93. Wielu rob::itników tej branży należało 
do ADA V i byli oni współzałożycielami gmin tego związku, np. we Wro
cławiu, Zgorzelcu i Budziszynie 94. Ranga polityczna tej grupy robotni
czej uległa osłabieniu, kiedy u schyłku lat sześćdziesiątych XIX w. pro
dukcja cygar została wyparta z większych miast do małych, a nav.ret na 
wieś. W organizowanej na sposób chałupniczy prcdukcji miejsce męż
czyzny zajqły kobiety i dzieci. 

Wszędzie tam, gdzie robotnicy \vyrabiający cygara podjqli pracę w in
nych zawodach proletariackich, stanowili oni czołówkę niemieckiego 
rw;hu robotniczego. Każda proletariacka grupa zawodowa posiadała swój 
własny, specyficzny profil. Można tu wskazać na drukarzy i zecerów, 
którzy w 1848 r. wyłonili pierwszc1 ponadregionalną organizację związ
kową niemieckich robotników n:;_ O ile wprowadzenie szybkiej prasy dru

karskiej zdziesiątkowało drukarzy jako grupę zawodową (ich miejsce za
jęli niewykwalifikowani robotnicy i robotnice), o tyle zecerzy do końca 
stulecia tworzyli w zasadzie grupQ robotników manufakturowych, jed
nak, ogólnie biorąc, zintegrowanych w ramach przemysłowo-kapitali
stycznego procesu produkcyjnego % _ W odróżnieniu od nich, metalowcy 
jako grupa proletariacka stanowili typowy produkt rewolucji przemy
słowej. Poczynając od lat sześćdziesiątych XIX w. grali oni coraz po
ważniejszą rolG w ruchu robotniczym, by wkrótce stnć się bodaj naj
ważniejszym elementem przemysłowo-proletariackiego trz::inu klasy ro
botniczej. 

W warunkach terytorialnego rozczłonkowania wykształciły się (w to
ku długiego procesu historycznego) w różnych niemieckich krajach 
i krainach geograficznych różnorodne (czqsto znacznie od siebie odda
lone) rejony przemysłowe. Promieniujący z tych rejonów proces kapi
talistycznej industrializacji objął „znacznie \Viększy obszar" niż w Anglii 
i Francji. ,,To tłumaczy, dlaczego w Niemczech, w przeciwieństwie do 
Anglii i Francji, rewolucyjny ruch robotniczy rozprzestrzenił się tak 
bardzo, obejmując większą część kraju, a nie tylko ośrodki miejskie. 

01 Protokoit ... , s. 76 i n. 

04 M ii 11 er, op. cit.,; Ka bus, op. cit., s. 121, 130; E. L od n i, Lassa!leaner • 

und Eisenacher in Bautzen (Bautzener Kulturschau, 1963, z. 12, s. 3). 

o5 E. Todt, H. Rad a n d t, Zur Fruhgeschichte der deutschen Gewerkschafts
bewegung 1800�1849, Berlin 1950, s. 167 i n.; G. Be i c r, Schwarze Kunst und 
Klassenkampf, t. I: Vom Geheimband :::um Kuniglich-preussischen Gewerverein 
(1830-1890), Frankfurt (M) 1966, s. 246 i n. 

Da Be ie r, op. cit., s. 60 i n.
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A to z kolei wyjaśnia, dlaczego ruch ten charakteryzował spokojny, pew

ny i niepowstrzymany postęp". Podczas gdy we Francji postęp w ruchu 
robotniczym brał swój początek zawsze ze stolicy, w Niemczech „z okrę

gów wielkoprzemysłowych, manufaktury i chałupnictwa" 97. Taka cha
rakterystyka, uwzględniająca to, co ogólne i specyficzne w tworzeniu 
się niemieckiej klasy robotniczej i ruchu rob::>tniczego, bierze pod uwagę 
znaczenie spuścizny XVIII w. dla rozwoju gospodarczego i klasowego 
w XIX w. Engels zwracał przy tym szczególną uwagę na zrewolucjo

nizowanie rejonów wiejskich przez chałupnictwo i manufakturę. Nawią
zywała do niego produkcja maszynowa i fabryczna, która w coraz więk
szym stopniu rozbijała, aż wreszcie całkowicie zniszczył_a tę fazę roz

wojową kapitalistycznej wytwórczości i wyzysku. 

Tłumaczył J. Sydor 

ZUR GENESIS DES DEUTSCHEN PROLETARIATS 

Diese Skizze der Genezis des deutsche:1 Proletariats untcrscheidct drei Seiten 

der Konstituierungsgcschichte der Arbeitcrklasse: die ćikonomische, die soziale 

und die politisch-idcologische. Daneben cntwickelte das Proletariat bcreits im 

Kapitalismus eine cigene Kultur. Der Verfasscr untcrsucht die von dem unter

schied!ichen Entwicklungsgang und Auspragungsgrad des Kapitalismus in den 
jewciligen Territoricn und Produktionszwcigen sowie von cinem bestimmtcn hi

storisch-politischen Milieu abhangigen stadialen und regionalen Entwicklungsfor

men der Klassenkonstituierung des deutschen Prolctariats vergleichend. Neuartig 
ist das BemLihen urn die Aufdeckung des Synchronismus in der Herausbildung 

und Entwicklung von Bourgeoisic u n d Proletariat, bzw. von deren Fraktionen. Die 
Anerkennung dieses Synchronismus erfordet wohl cinen ncucn monographishen 

Typ der Darstellung bourgeoiser und proletarischer Klassengeschichtc Fur die Klas

senkonstituicrung des deutschen Proletariats hatten jene Menschengruppen be

sondere Bedcutung, die in Zentren kapitalistischer Wirtschaftstatigkeit des 18. Jh. 

bereits kapitalistischer Ausbeutung unterlagcn: sei es unter der Organisationsform 

des Verlagcs oder der Manufaktur. Wichtigc diescr alten Gewerberegionen wurden 

seit den 60er Jahrcn des 19. Jh. zu Basisregionen der deutschcn Arbeiterbcwcgung, 

die in den grossen Stadtcn die Ftihrungszentren ihrer Parteibildung und gewerk

schaftlichcn Organisation bcsass. Die vorliegcndc Studic versteht sich als Vor

arbeit zu einer Typologie der prolctarischcn Klassenentwicklung in Deutschland 

sowie deren Regionalisierung. 

07 En g c 1 s, MEW, t. XXI, s. 333 (przedmowa do 2 wyd.: W kwestii mieszka

niowej); te n że, MEW, t. XXXV, s. 237 (list Engelsa do Bersteina z 30 XI 1881). 




