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KAPITALISTYCZNE UPRZEMYSŁOWIENIE I POCZĄTKI. 
NIEMIECKIEGO RUCHU ROBOTNICZEGO 1 

Na przełomie XVIII i XIX w., wraz z uruchomieniem pierwszych 

niemieckich mechanicznych przędzalni bawełny (w 1783 r. w Ratingen 

k. Di.i.sseldorfu, w 1791 w Louisenthal k. Miihlheim, w 1797/98 w Jugen

thal an der Sieg, w 1799/1800 w Hartau k. Chemnitz, w 1801 w Mona

chium) 2, rozpoczęła się era kapitalistycznego uprzemysłowienia w prze

myśle tekstylnym. Zlokalizowany on był niemal wyłącznie w tradycyj

n:,ch regionach produkcji tekstylnej o zaawansowanym stopniu rozwoju

kapitalistycznych stosunków produkcji�- W regionach tych dało się za

obserwować postępującą społeczne! polaryzację. Po jednej stronie znala

zła się burżuazja handlowa i manufakturowa wraz z powiązanymi z ni,!

faktorami i nakładcami, reprezentując siły klasowe przywłaszczające so

bie· wartość dodatkową, po drugiej zaś zależni od nich miejscy i wiejscy
producenci.

1 Część pierw,za artykułu pt.: l'r::uczyitek do gene:::u niemieckiego 1,roletaricl!u 
została zamieszczona w „Sobótce", 1982. nr 1-2, s. 43-69. 

z Por. M. Sc hu macher, Wir(:;chaft.�- uncl Sozialrerhiiltnisse cler rltei-
11isd1cn Te.i;tilinclustrie im friilicn 19. Jnhr!nrnclert. Ein Verzeichniss c/es .,beschiij
ti1Jt<'1t Per.�011als" cler Baiimwollspinnerei uacl Weert.h in Bonn 18-17 (Rheinischc 
ViL'rteljahrsbliitter. 1971, z. 1-4, s. 303 i n.): R. Strauss, Die Lage und clie

Bviregung der Chemnitzer Arbeiter 'in der cirsten Hiitfte des 19 . .laltr!wnclerts. 
Hl·:·:in 1960, s. 40; G. S la w i n g er. Die Manufaktur in Kurbayern, Stutlgarl 
l!Hlli. s. 307 (przędz.1lnic w Monachium i Ratingen zbudował przcdsic;biorca Bri.igcl
rn,111n z F.Jbcrfeld). 

·' Por. G. Dem mer i 11 g. Die Glauc//au-Meeraner Textilindustrie, Leipzig
rn:rn: Sc hu mach c r, op. cit.; H. Kisch. The Textilc Industries in Silesia ancl 
the· Hhinelcmd. A Comparati1,e Study in Inc/nstrialisation (The ,Jou,rnal of Econo
mi1· History. Hl59, s. 541 i n.). Druga publikm:ja zaopatrzona w bogate w treśc: 
p<>�t.,criptum w: P. Kr ie d t c. (H. Med i ck), J. Sc hu m b o h m. Industriali-

, swnmg 1:or Inclustrialisienmg. Gewcrbliche Warenprorl1iktion auf dem Lande in 
cl<'I' Formalionsperiode des Kapitalismus, Gottiogen 1977. s. 350 i n. Autor zaporn;-ił 
"i,: z i,\ hardzo \\'ażnq monografi,\ ciopiern po m1pi,aniu niniejszego studium. 
W cytowanej monografii należy zwrócić szc:zególną uwagę na części poświęcon;.• 
,�·stemowi kupieckiemu (s. 202 i n.) c}raz rozprzestrzenianiu sic; systemu naklaci
czq;,i (,. 210 i n.). 



Hartmut Zwahr 

Z tych właśnie zależnych od kapitału grup ludności epoki przedindu
strialnej wywodził się przede wszytkim proletariat fabryczny pierwszych 
niemieckich mechanicznych przędzalni bawełny. Społeczny i społeczno
-ekonomiczny rodowód niemieckiego proletariatu fabrycznego we wczes
nym okresie i w poszczególnych regionach jest jeszcze w dużym stopniu 
nie zbadany. Wysoki odsetek kobiet i dzieci zatrudnionych w tej guh;zi 
już wkrótce gwałtownie rozwijającej się produkcji tekstylnej (łqcznie 
z przemysłem wełnianym 4), katastrofalna sytuacja w dziedzinie oświaty 

i stosunków zdrowotnych 5 oraz inne czynniki ograniczyły początko\vo 

w znacznym stopniu udział tej grupy pracowników najemnych w poli
tycznym kształtowaniu się klasy robotniczej. 

Wzrost maszynowej produkcji tekstyliów w dziesięcioleciach okresu 

przejściowego przed rewolucją przemysłową w Niemczech dał impuls do 
uruchomienia niemieckiej produkcji maszyn. Konsekwencje tego ·roz
woju, łącznie z zapoczątkowaną wtedy budową linii kolejowych, technicz
nymi zmianami w górnictwie i hutnictwie itp., doprowadziły bezpośred
nio do rewolucji przemysłowej w głównych gałęziach życia gospodar
czego. 

Powstały wielkomiPjskie centra z wieloczłonową produkcją przemy
słową i równie wieloczłonowym proletariatem. Berlin, który w XVIH w. 
był nie tylko największym miastem niemieckim, ale także największ�·m 
ośrodkiem rzemiosła w Niemczech 6, przeobraził się w miasto przemysło
we o pierwszorzędnym znaczeniu. W dziedzinie przemysłu tl;!kstylnego 
Berlin wysunął się na czoło jako najważniejszy w skali Niemiec ośrodek 
produkcji wyrobów wełnianych i drukowanych perkali. Tu też zlokalizo
wana była znaczna część przemysłu metalowego i budowy maszyn. Ber
lin stal się najważniejszym ośrodkiem budowy lokomotyw i wagonów, 
centrum niemieckiego przemysłu odzieżowego, który wkrótce zyskał ran
gę światową. W kulminacyjnym okresie rewolucji przemysłowej st wa

rzone zostały podstawy do uzyskania przez Berlin przodującej pozycji 
w niemieckim przemyśle elektrycznym. W następnych dziesięcioleciach 
miała ona jeszcze ulec poważnemu wzmocnieniu 7

• 

Proces kapitalistycznego uprzemysłowienia w Niemczech w latach 
1806-1815 oraz 1815-1835 doznał na niektórych obszarach i w pewn:,ch 
gałęziach wytwórczości poważnych niepowodzeń, w innych natomiast 
pr.eżył okres rozwoju. Proces ten postępował jednak niepowstrzymanie 

4 Por Sc hu mach c r, op. cit., s. :l22 i n.; H. B l u m ber g, Die derlfsche 
Te.,:tilincłustrie in der inchistriellen Ret•o!ut.ion, Berlin 196.5, s. 300 i n. 

:,Por. Schumal:hcr, op. cit., .,. 305 i n.; J. Kuczy11�ki. Gesclrir-ilte 
rler Kincłerarbeit in Deut�chlancl 1750-19.W, t. J. Berlin 1968. 

8 Por. H. Mo t tek. W irtscfrnfts(Je.�cl1iclde Drntsclilancls. f:in G nrnclris.�. !. II, 
Hcriin 1964, s. 261. 

• Por. L. Ba ar, Die Berliner Iuclustrie in cler inclustrietlen Re1·0Lution, Ber
lin „1966; t c n ż. e, Der Kampf der Berliner Arbeit er wći.hre11ci der i1rdust r•ctlen 
R,,,-olutio11 !.Tahrl:>uch fiir Region.i,ge.,eh't"hle, t. II, \Vc>'mar, ,. 27 : :1.1. 
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naprzód i w coraz większym zakresie determinował stosunki klasowe 
w kierunku powstawania i konsolidowania się obu podstawowych klas 
epoki kapitalizmu s. 

Burżuazja przemysłowa jest w swej genezie ściśle powiązana z burżu
azją handlową i manufakturową, natomiast znacznie słabiej i w sposób 
zróżnicowany (w zależności od gałęzi wytwórczości) z produkcją drobno
towJ rnwą rzemiosła o. Wraz z nią powstał zasadniczy trzon klasy przy
\vłaścicieli; proletariat przemysłowy stanowił podstawowy trzon drugiej 
głów1wj klasy systemu kapitalistycznego - producentów. 

Po obu stronach, zwłaszcza jednak wśród burżuazji, wzrastał odsetek 
urodzonych już w tej nowo powstającej klasie 10. To wzmacniało jej 
zwartość. Jednocześnie nadało nowego rozmachu konfliktom klaso\vym. 

Wokół burżuazji przemysłowej i proletariatu przemysłowego skupiały 
siE; pozostałe elementy obu klas: wokół proletariatu przemysłov.·ego ro
botnicy manufaktur, pracownicy najemni kapitalistycznych przedsic;
biorstw handlowych, pracownicy dniówkowi 11, pracujący W nakładzie. 
robotnicy wr:drowni, proletariat wiejski, służba domowa, głównie w mias
tach 12

• a także powstaj;:1cc1 armia bez.robotnych. Cechą charakterystyczn,i 
tych wszystkich grup robotników był znaczny stopień płynności. Częste· 
-zmiany kapitalistycznych warsztatów pracy najróżniejszego rodzaju sprzy
jały upowszechnianiu si� świadomości, że robotników łączy wspóhw 
położ(•nie klasowe. 

\V obrębie tych grup robotnikó,v na szczególne uwzgh;dnienie zasłu
guj<:: pozycja kobiety-proletariuszki jako siły roboczej i społecznego oraz 
polityczno-ideologicznego czynnika formowania się klasy. 

' Por. 1\1 ot tek, op. cit., s. 78 i n. Ponadto ważne studium: H. Th ii rn m l e r, 
%'Hr n:gionalr11 Bero!kerungsentwicklung in Deutsch!and 1816 bis 187I (Jahrbuci, 
!"lir W1rbchafbgesichte (cy\. dalej: .TfWG). 1977. t. I, s. 55 i 11.). 

9 Por. R. For ber g er, Die Manufaktur in Sachsen, Berlin 1958, s. :rn; 
H. "\\'ut z mer. Die Herlnmft der industricllen Bourgeoisie Preussens in der
rierziger Jahren des 19. Jahr!wnclerts (I-I. Mott e k, H. Blum ber g, H. W ut 1.
m er, W. Becker, Stuclien zur Geschichtc der industriellen Revolution in
Deut�chland. Berlin 1960. ,. 14.7 i 11.); I. I\I i t I(' n z we i, Zur Kłassenentwickl1!1:r,
<lcs llandcls- und Manufukturbiirnertums in den rlcutschen Tcrritorialstaaten
{Zeitschrift fi.ir Geschichl.,wi 0sen,chaft (cyt. dalej: ZfG), Hl75, z. 2, s. 182 i n.);
.H. Ka el b 1 c, Ber!iller Untrrnelnncr tl"iilzrend der f1·iihen Inclustriaiżsienmg, Ber

lin l!J72, s. 30 i n.
1o Por. II. Z w a hr. Zur Klassennnalyse der cleHtRchcn Bourgeoisie in der 

biirgerliciwn Umwiil:u11g (.Jahrbuch for Ge.,chichtrc c,d. dalej: .JfG), (\V druku). 
11 Por. H. Z w a hr, Zur Strukturanalyse der sich konstiiuirc;11den rleutschen 

Arbeiterklade (Beitrii�e zu:· Ge,«::hichte cie:· A:-beitc,·hcwegu!,g (cyt. d;1lcj: BzG). 

Ul76, z. 4, s. 622). 
12 Por. II. Sc hu l t z. Zur I[(·rr.u.d)ilc/10,q <i<'r Ar/Jl'ilerkl([ssc ([Hl Beispiel cler 

mittleren ostdbi,c/ie,1 Ha11cletsstaci, R'..•;:ock I Ii69 bis 1S70) (.HG. 19,:i. t. XJII. 
s. 173 in.); H. De rn m c. Zum Pro:es:� rler Irerausbilcluno cles Pro/etarints auf
dem .F:ich:,felri in rlc 1· : I!iil_ite r/c.< l'J . .!ahrlm11rlcr1,, Worhi;/Hci:igen,L1d: l!l,:: .
. ,. 41 : li.



Harbnut Zwału 

Kapitalistyczna rzeczywistość zmuszała w równym stopniu zarówno 
mężczyzn, jak i kobiety z proletariackiej awangardy do ustosunkowania 
się od nowa do problemu pozycji kobiety oraz wzajemnych relacji płci 

i wreszcie do podjęcia wysiłków na rzecz urzeczywistnienia odnośnych 

koncepcji po raz pierwszy w ramach ruchu v,;łasnej klasy. Pionierzy ru
chu robotniczego dali przykład 13, zwalczając grupowe interesy robotni
ków najemnych mężczyzn, przeżytki w dziedzinie norm obyczajowych, 
szczególnie poniżenie kobiety w kapitalistycznym systemie produkcji, jej 

wyzysk 14 oraz całkowite pozbawienie praw politycznych. Szczególnie 
zdecydowanie występowali przeciwko uznaniu za normę obowiązującą 

w społeczeństwie burżuazyjnym społecznej nierówności mężczyzny i ko
biety, będącej spadkiem po epoce feudalnej; w warunkach kapitalistycz
nej produkcji nierówność ta sta\vała się źródłem dodatkowych zysków. 

Już wśród uczestników buntów 1830 r. między protestującymi robot
nikami najemnymi znalazły się kobiety 1\ W 1848 r. w łonie żywioło

wego ruchu robotniczego zrodziły się pomysły wciągnięcia \V szeregi 
organizacji robotniczych - oczywiście na razie nie do partii proletariac
kiej - kobiet proletariuszek 16. W miastach powstały spontanicznie 
pierwsze kobiece zwit!7..ki służby domowej, wzorujące się na stowarzysze
niach robotniczych. W latach 60-tych podjęta została na nowo akcja orga
nizowania robotnic, przede wszytkim w rejonach, gdzie w latach 1848� 
1850 działało Bractwo Robotnicze (Arbeiterverbriiderung). Najpierw zor
ganizowano w ramach Międzynarodowych Spółdzielni Związkowych wy
robnice oraz robotnice manufaktur i fabryk 17• Dotychczasowy dorobek 
badawczy odnośnie do pozycji, jaką zajmowała kobieta w obrębie nie
mieckiej klasy robotniczej, jest niewystarczający 18

• Właśnie robotnice 

1a Por. tylko A. Bebe l, Die Frau mul der Sozialismus (1879).

u Por. H. Z w a h r, Ausbeutung und gesellschaftliche Stellung cles Fabrik

und Manufakturproletariats am Ende der iHdustriellen Revolution im Spiegel 

Leipziger Fabrikordnungen (KultuT und . Lebensweise des Proletariats. Kultur

historisch-volkskundliche Studien und Materialien. Ref. \V. Jacobeit, U. Mohr-

111ann, 2 wyd., Berlin 1974, s. 102 i n.). 
15 Por. H. V o 1 km a n n, Wirtschaftlicher Strukturwandcl imd sozżaler Kon

flikt in der Fruhindustriaitsierung. Eine Fallstudie zum Aachener A11fruhr i·on 

1830 (Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsyc:hologie. Sonderheft 16, 1972, 
s. 555 i n.); H. Z w a hr, Bourgeoisie und Proletariat am Beginn der biirgerlichen

Umwćilzung in Sachsen. Die Semptemberereignisse i:on 1830 m1d die Anfiinge der

deutschen Arbeiterbewegung (ZfG, 1977, z. 6, s. 660).

15 Por. M. Qua r ck, Die erste deutscl�e Arbeiterbewegung. Geschichte der 

Arbeiten.:crbri.i.derung 1848/49, Leipzig 1924, s. 351 i n. (statut § 28). 
17 Por. odezwę z 10 IV 1869 r. wydaną przez Organisationskomitee der Interna

tionalen Manufaktur- Fabrik- und Handarbeitergenossenschaft z siedzibą w Crim

mitschau .. ,Demokratisches Woc:henblatt", Lipsk, nr 16, 17 lV 1869. 
18 Specyficzną stroną ruchu robotniczego w związku z poruszoną tematyką

zajął si� H. J. Arendt, Weibłiclte 1'\-!itglieder der KPD in der Weimarer Re

publik � zahlenmiissige Stiirke und soziale Stellung (BzG, 1977, z. 4, s. 652 i n.). 
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stanowiły znaczną siłę produkcyjną w fabrykach, w rolnictwie, manufak
turze i chałupnictwie oraz jako służ.ba domowa 19. Wiadomo o fabrycz
nych prządkach, o wyzyskiwanych przez nakładców z Annaberg-Buch
holz 30 tys. kobiet i dzieci zatrudnionych przy wyrobie koronek ok. 
1800 r., o blisko 12 tys. (ok. 1780 r.) koronczarek z zachodniego wybrzeża 
Północnego Szlezwigu 20_ W Lipsku w 1849 i w 1875 r. na 100 pracujących 
kobiet 93 bcidź 90 to były robotnice i czeladź 21. Materiał źródłowy wręcz 
domaga siq monograficznego opracowania tego tematu. 

Fabryka, to typowe dla kapitalizmu przemysłowego miejsce pracy, 
odegrała kluczową rolę w dziele integraCJi niewyk,valifikowanych i przy
uczonych robotników (głównie pochodzer;ia chłopskiego) oraz robotników 
wykwalifikowanych o różnorakiej proweniencji społecznej i skrystalizo
wc1nej samoświadomości �2

. 

Tworzenie sit:; w sensie ekonomicznym grup niewykwalifikowanych 
robotników fabrycznych postępowało według odmiennych trendów roz
wojowych skupiania się robotnikó\v. Z jednej strony było to masowe sku
pienie się drobnych wytwórców i innych elementów w mieście i na wsi, 
których doświadczenia i wiadomości zostały zdezaktualizowane przez 
nowe metody produkcji, z drugiej zaś - skupienie się tych rqkodzielni
ków, których kwalifikacje miały dużą wartość dla kapitalistycznej pro
dukcji fabrycznej. Konsekwencją tego były znaczne różnice w statusie 
społecznym poszczególnych grup robotników fabrycznych, przede wszyst
kim w pierwszej fazie rewolucji przemysłowej. 

Ogólnie biorąc, niemiecka klasa robotnicza ukształtowała sic! w wa
runkach istnienia nadwyżki ludności rolniczej i w pewnych dziedzinach 
także rzemieślniczej 2\ Dopiero od polowy XIX w. nadwyżka ta zmniej
szała się z wolna w następstwie szybko wzrastającego zapotrzebowania 
na siłę roboczą ze strony przemysłu i w latach 70-tych została w pobliżu 
ośrodków przemysłowych w znacznym stopniu wchłonięta. 

Przejście w latach 50-tych do produkcji maszynowej w kapitalistycz
nych majątkach ziemskich przyspieszyło odpływ ludności rolniczej do 
miast 24

. Jakkolwiek zmiana statusu klasowego (proletaryzacja) była 
głównym czynnikiem szybkiego wzrostu proletariatu, nie należy zapomi-

19 Por. II. V o g e 1, Erzgebirgisch e Posamenten (Sachsischc Gebirgsheirnat, 
Lobau 1975). 

2'' Por. N. Hass e, Das Aufkommen cłes gewerblichen Grossbetriebes in
Schleswig-Holstein (bis 211m Jahre 1845). Kieł 1925, s. 307. 

21 Por. H. Z w a hr, Zur Konstituierung des Proletariats als Klas�c (Phil. 
Diss. 7.ur Promotion B. Karl-Marx-Univcrsitat Leipzig, Marz 1974, s. 307 i n.). 

22 Por. Z w a hr. Ausbeutung ... , s. 87 i n. 
n Por. Mott e k, Wirtschaftsgeschichte ... , s. 225 i n. 
24 Por. H. Ha r n is c h, K. Lar m c r, Technik, Dkonomie und Wissenschaft

im 19. Jahhundert (JfWG, 1975. t. II. s. 285 zob. referat R. Bertholda); Th u m
m 1 er, op. cit., s. 65 i n. 
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nać, że przyrost urodzonych proletariuszy (zwłaszcza \V dawnych okręgach 

rzemieślniczych) w sposób istotny powiększał stan liczebny klasy robot
niczej 25. Ponadto obserwuje się znaczn,1 migrację robotników. Te ilościo
we i jakościowe procesy wzrostu mogą być dogłębnie zbadane i opraco
wane jedynie w powiązaniu z nasileniem badań z zakresu demografii. 

Obrabiark<1, maszyna parowa, mechanizmy transmisyjne i nowa tech

nologia symbolizowały przejście do produkcji maszynowej. Ten prze
wrót techniczny, w sensie ekonomicznym i społecznym oparty w zasadzie 

na kapitalistycznych, prywatnych środkach produkcji, doprowadził do 

rewolucji przemysłowej w Niemczech 26. Jak mieliśmy okazje; zaobserwo

wać, nawiązywała ona do pewnych procesów z zakresu przedindustrial
nych form organizacyjnych kapitalistycznej produkcji oraz wyzysku 

i przeobrażała je stopniowo w kapitalizm przemysłowy. W przemyśle 

tekstylnym proces ten został ,v znacznej mierze zakończony \V kulmina
cyjnym punkcie rewolucji przemysłowej. Dokonał się również w górnic
twio i hutnict,vie. 

Produkcja drobnotowarowa z równie długimi tradycjami rzemieślni
czymi \V miastach stanowiła drugi punkt wyjścia do przeobrażeń w kie

runku produkcji maszynowej. W procesie przeistaczania się w fabrykt: 
stadium manufaktury było bqdź pomijane, bc1dź też krótkotrwale. Trze
cim punktem wyjścia był rozwój gałęzi produkcji, które wytwarzały 
obnibiarki, maszyny parowe i mechanizmy transmisyjne>. Te gałęzie prze
mysłu nie miały s\vego prekursora poza pe\vnymi poczynaniami wstęp
nymi rzemiosła i zagranicznymi wzorami. Szczególnie wyrażne było na
śladowanie angielskich wzorów w dziedzinie techniki produkcyjnych 
i organizacji pracy zakładu. Często angielscy technicy i wyszkoleni robot

nicy uruchamiali produkcjt;, która oznaczała na danym terenie przełom 
\V zakresie zwiE;kszonej zdolności wytwórczej 27_ 

Brak wysokokwalifikowanych specjalistów w zakresie produkcji z du
żym wkładem środków podstawowych i znacznym stopniem ryzyka (ma
-szyny, narzędzia, materiały) zapewniały przez długi czas wysokie płace 
i społeczne uznanie. Od wydajności tych fachowców, którzy w pierwszym 

pokoleniu robotników fabrycznych wywodzili się w dużej mierze z szere
gów drobnych producentów 28, w znacznym stopniu zależała zdolnośl: 
konkurencyjna przedsiębiorstwa. Liczni czeladnicy fabryczni tej kate
gorii traktov,•ali zajęcie: w fabryce jako C'tap przejścio\vy do drobnomiesz-

2:; Por. C. Ti 11 y, Sociolog!I, hi.,wtu a1irl 11,c ori.gins of the EHrop�an prole
tariat (Pnper 11re,ented al the an.nua'. nH•eting of the Arneric,lll Hisloric,tl A�soci,1-
tion. \Vashington. D. C., De1e:1,ber 19,ti). 

26 Por. H. IVI 0 t tek, Zum l,'eria,l,: und :=u eiuio rm Ha1tp1pro1Jlcmcn cle>� lti

dustriellen Rcrnlution i11 Deutschlanci (Mott e k (1 in.). Studien zur Geschichte .. 
�. 26 i n.). 

:21 Por. Ha 1· n i, c h, Lar mer, op. cit., ,. 282. 
2a Por. Z w a hr. Z11r Konstitnieruno ... , ,. 230 ; 
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czańskiej samodzielności, jako sposób zdobycia kwalifikacji zawodowych 
późniejszego samodzielnego mistrza-rzemieślnika. Czeladnicy ślusarscy 
i kowalscy mieli jeszcze szanse awansu do szeregów drobnomieszczań
stwa, a w sporadycznych wypadkach - nawet· burżuazji 29. Na przykład 
w pierwszym okresie istnienia fabryk maszyn, stali często naprzeciw sie
bie metalowcy - robotnicy i przedsiębiorcy, którzy, jak Borsig w Ber

linie i Hartmann w Chemnitz, sami pochodzili z proletariatu lub drobno
mieszczaństwa. Przebyli oni okres nauki, lata wędrówki i pracy w fabry
ce, a ze względu na swoją znajomość fachu oraz społeczny awans, byli 
przedmiotem podziwu. Stąd mogły wytworzyć się więzy typu patriar
chalnego. jakie istniały między burżuazją, najemnymi majstrami i cze

ladnikami w nakładzie i manufakturze rozproszonej z nakładcami i fak
torami jako ogniwami pośrednimi. Więzy te zostały zerwane już w 2 poł. 
XVIII w. lub bezpośrednio przed rewolucją przemysłową. Stosunki mię

dzy wspomnianymi grupami zostały ograniczone do czysto ekonomicz
nych i pozbawione wszelkich cech osobistych. Zaistniał stan, który Marks 
określił jako „nagi interes, pozbawioną uczuć - czystą zapłatę" 30. Spo
łeczna polaryzacja i jaskrawy wyzysk na schyłkowym etapie produkcji 
prowadziły do rozpadu tradycyjnych treści światopoglądowych w stopniu, 
\V jakim zjawiska tego nie można było zaobserwować w tym czasie u ro
botników wykwalifikowanych, zatrudnionych przy budowie maszyn i apa
ratury, w górnictwie i hutnictwie. Te właśnie tradycyjne treści świato
poglądowe chcieli przedsiębiorcy. głównie w większych fabrykach Fran
cji 31 i Niemiec, wykorzystać w ramach polityki socjalnej w celu zinte
growania robotników z burżuazyjnym społeczeństwem 32_ 

W początkowej fazie rozwoju- ruchu robotniczego (wliczając lata 
re\volucji 1848/49), metalowcy w większym stopniu niż inne odłamy kla
sy robtniczej zwracali początkowo uwagę na określenie celów burżuazyj
no-demokratycznych, nie wykraczając w swych koncepcjach programo
wych poza ramy systemu burżuazyjnego. Ich antyburżuazyjna postaw·a 
mieściła się w znacznym stopniu w ramach ideologii trade-unionów. Tyl
ko mniejsze grupy, w tym robotnicy z warsztatów naprawczych taboru 
kolejowego i maszyn, np. w Berlinie. Braunschweig, Lipsku i Esslingen. 

�n Informacje bin graficzne zob.: Richard Ha r t ma n 11 (N eue Deutsche Bio{Jra

phie, t. VlI. West-Berlin. 1966, s. 736 i n.), O awansie Borsiga zob.: Schultzc
Delit�sch unrł Lassalle. Ein Wart an den Berliner Arbeiterverein, von R. Ander�. 
Ber:in 186:3. Cyt. w pracy: S. N a a rn ,; n, Die KoHstituierwig der deutschen Ar

bri1erbewegullg 1862/63. Darstdleng und Dokmnentation, Assen 1971), s. 517. 

31' Por. K. :VI ar x. F. Engels, Manifest komu11istyc:ny, \Varszawa. 
31 Por. P. N. St e ar n s, Die Herausbilclung einer sozialen GesirlllUHg im

Fruliinclust rialismiis (:::ioziolog1e und Sozia lgeschichte. Sonderheft der Kol ner Zeit

,;chrift filr Soziologie und Sozialp;;ychologie. Hl72, 16, s. :334 i n.). 
32 Por. L. P u pp k e, So;:i(llpo!itik und so::ia!e Anschauung,rn fruhindustriel

le r Unternehmer in Rheinlancl-Westfalcn. Koln Hl66, ,. 58 i n., 224 i n. 

4 - Sobótka J/B'.l 
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przeszły na pozycje socjalistyczne 3�. Byli oni jednymi z pierwszych, któ
rzy przystąpili do Powszechnego Związku Robotników Niemieckich 
(ADA V) Lassalle'a w okresie nowego zrywu ruchu robotniczego w 1863 r. 
Rychło też stali się w opozycyjnych gminach rzecznikami walki z ideo
logią Lassalle'a 34

• Gotowość do przyswajania sobie poglcjdów socjalistycz
nych i komunistycznych była początkowo wśród metalowców znacznie 
mniejsza niż np. u robotników pracujących przy wyrobie cygar. Ich pos
tawa polityczno-ideologiczna zmieniła się jednak wraz z wykształceniem 
się urodzonego proletariatu - w drugim i trzecim pokoleniu metalow
ców, które na ustabilizowanych pozycjach klasowych rozpoczęło pracę 
w wielkich, często błyskawicznie rozwijających się zakładach przemysło
wych. W kulminacyjnym okresie rewolucji przemysłowej. przede wszyst
kim zaś od lat 70-tych i 80-tych XIX w., grupy zawodowe metalowcóv,· 
(obok robotników budowlanych i in. kategorii robotników) zaczęły coraz 
bardziej wysuwać się na czoło i wreszcie stały się one jedną z najbardziej 
aktywnych, a także liczebnie najsilniejszych kategorii w niemieckim ru
chu robotniczym. 

Dopiero teraz przemysłowo-proletariacki trzon klasy robotniczej był 
w pełni reprezentowany w ruchu robotniczym. Te wewnętrzne przeobra
żenia doprowadziły do przesunięcia się punktu ciężkości ruchu z daw
nych okręgów przemysłowych do ośrodków wielkomiejskich. gdzie za
częło się polityczno-ideologiczne tworzenie sic� klasy robotniczej z chwile! 
powstania pierwszych niemieckich gmin Związku Sprawiedliwych, a prze
de wszystkim Związku Komunistów :10

. Świadczy o tym zdobycie przez 
socjaldemokrację miejskich mandató_:,v do Reichstagu: 1867 r. (Duisburg), 
1874 (Altona, Chemnitz), 1877 (Drezno-Stare Miasto, Lipsk...:wieś - wsie 
podmiejskie, Berlin IV, Berlin VI), 1878 (Hamburg II, Wrocław-Wschód). 
1881 (Hamburg I, I-Ianau-Gelnhausen, Norymberga, Wrocław-Zachód, 
Offenbach), 1884 (Braunschweig, Gotha, Magdeburg, Hannower, Frank
furt n.M., Monachium) �6. Jedną i drugq formę konstytuowania się klasy 
burżuazji i proletariatu można zauważyć tam, gdzie powstawały w oto-

u Np. w Brunszwiku: robotnicy stacyjni, robotnicy z kolejowych warsztatów 
,iodlarskich, z fabryki maszyn do szycia Grimma, stolarze, malarze. robotnicy ko
lejowi. Zob. m. in.: Protokoi! uber die Verhandlun17en cles Al17emeinen Deutschen 
sozial-clemokratischen Arbeiterkongresses ::11 EisenaC'h am 7., S. 1wrl 9. August 
1869, Leipzig 1869, s. 77 : n. 

84 Por. H. H Li mm Ie r, Opposition geoen Lassalle. Die revolutioniire pro[e
tarische Opµosition in 11Hgemei11en Deutsch rni /i rbeiten:erein 1862/63-1866, Ber
:in 196:l, s. 177 i n. (kowal kolej<rn:y .J. Luscher}; Z w a hr, Zur KonstitHierung .... 
s. 461 i 11. 

35 Por. Der Bund der Komuniste11. Dokłlmente muł ,Wateria!en, t. I: 1336-18-19,

Beri in 1970. s. 479 i n., 488 i n., 529 i n. 
30 Por. D. Fr i cli: e. Die r/eutsc/1.e Arbeiterbewegu11u 1869-1890. Ili re Or17a

nisatio11 und Tiirigkeit, Leipzig 1%4, ,. 284 ' n. Li.,t Engelsa do Bern,teina 1. dnia 
·io XI 1881 (s. 238).
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czeniu rolniczym wielkie kapitalistyczne ośrodki produkcji na skutek 

masowej lokaty stałego kapitału. 

Można by powiedzieć, że w szczerym polu powstały wielkie, kapita
listyczne zakłady przemysłowe, których rozwój doprowadził do wykształ
cenia się właściwych centrów przemysłu ciężkiego niemieckiej gospo

darki a1. W rejonach z wyspecjalizowaną produkcją rolniczą, jak na Ni

zinie Magdeburskiej, powstały nowe gałęzie wytwórczości przemysłowej 
przetwarzające produkty rolne, np. przemysł cukrowniczy. W warunkach 
prowadzonego metodami kapitalistycznymi rolnictwa i opierającego sif; 

na jego produktach przemysłu przetwórczego, cale połacie kraju zmie
niały swój profil społeczno-ekonomiczny. I tak wprowadzony na pełną 
skalę od połowy lat 30-tych XIX w. na Nizinie Magdeburskiej przemysł 

cukrowniczy spełnił rolę pioniera kapitalistycznego rolnictwa. Stał się on 
dominującą w skali regionu gałęzią produkcji i oddziaływał stymulująco 
na produkcję maszyn w pobliskich miastach 38

. Równocześnie rejon ten 
stał się celem sezonowych wędrówek robotników rolnych i przemysło

wych, np. ze słabo uprzemysłowionego Eichsfeld 39. Podobny rozwój na
stąpił w wyniku podjl;cia eksploatacji złóż soli potasowej koło Stassfurtu 
po 1857 r. 40 oraz pokładów węgla kamiennego i brunatnego w Zagłębiu 
Ruhry, Saary, w niecce Zwickau, w okręgu Bitterfeld i na Łużycach 41

. 

87 Por. m. in.: L. R ot her t, Um welt und Arbeitsi·erhiilinisse von Ruhrber
uleuten in cler 2. Hiilfte des 19 .. lahhwiderts. Dargestellt an den Hannover und 
Hannibal in Bochum, Milnsler lfl7Ci; K. Te n Ie l de, Arbeiterschaft, Arbeits
markt uncl Kommunikationsstrukturen im RtLhrgebiet in de,1 50-er Jahren de.� 19 . 
.Jahrhunclerts (Archi\· filr Sozialgesehichte, t. XVI, 1976, s. l in.). Typowy dla 
llpisywancgo procesu był rozwój przemysłowy w pruskiej Saksonii. Por. A. Tim m, 
JJer Beit1ag der l-'?'ovin:; Sachsen wtd Anhalt.� zur deutschen Wirtsclwjtsentwick
limg, Wissenschaft, Wirtschaft wid Technik (Sludien zur Geschichte. Wilhelm 
Treue zum 60. Geburslag, red. K. H. Manegold, M(inchen 1969. s. 210 i n.).

as Por. H. J. Rach, Geclanke11 ::ur Ausgestaltung emes Programms rolks
kundlicher F.rforscliung cles Proletariats, dargesteUt an Ergebnissen und Er
fahrungen einer Untersuchung in der Magdeburger Borcie (Abhandlungcn und 
Berichte des Staatlichcn Museums fur Volkerdunde Dresden, Berlin 19J6. t. XXXV, 
,. 215); H a r n i,; c h, L ii r mer, op. cit., s. 286 (tamże przyczynek pióra H. ,VI. 
:vrn llera nt. przemysłu cukrowniczego jako pioniera kapita li,tyc:znego rolnictwa). 

39 .,Duża część, głównie katolickich mieszka11ców, zatrudniona jest w cukrow
niach prowincji Saksonii oraz w ksic;stwach Anhalt i Braunschweig, inni znów 
,rudnią sic; domokrążstwem na obszarach Rzeszy Niemieckiej" czytamy 
w Neumans Ort- uncl Vcrkeltrsle:t'ikon des Dcutschen Reiches, Leipzig - Wien 
Ul05, s. 226. Por. także; R. Barth el, H. De rn me, W. G c i g er, Beitriige zur 
Lage und :::um Kampf der Arbeiler des Eichsfeldes (Eieh.,felder Hcimathefte. 
Sonderausgabe, IV, 1970, s. 3 i n., :rn i n.).

40 Por. Tim m, op. cit., s. 213 i 11.; zob. ponadto raport komisji Socjaldemo
iuatycznej ParHi. Robotniczej do Rady Gener,1lnej nt. rozwoju i działalności Partii 
od kongresu w Eisenach (czerwiec 1870) w: Die I. Internationalc in Dcutsclilancl 
r 1864-1871). Dokumcnte une! Materiał.en, Berlm 1964, s. 493, 49,'\. 

41 Zob. przyp. 37.; .J. ś o ł ta, H. Z w a hr, Geschichte der Sorben, t. II: Von
1789 bis 1917. Bautzen Hl74, s. 164 i n.; F. Fors le r, Senfterberger Rerier JS90-
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Rozwój gospodarczy tego i innych obszarów - z wyjątkiem miast 
nie był poprzedzony etapem wstępnym kapitalistycznego uprzemysłowie
nia \V formie produkcji rzemieślniczej. Tym samym brak było przedindu
strialnych form organizacyjnych kapitalistycznej produkcji i· wyzysku, 
które w dawnych regionach rzemieślniczych były w początkach XIX w. 
rozwinięte w znacznym etapie. W tych warunkach wytworzył się - prze
de wszystkim w pierwszej generacji niewykształconego proletariatu -
typ robotnika z cechami chłopskimi, ściśle powiązanego ze wsią, z ro
dzinami chłopów i robotników rolnych, z Kościołem, z wiejską obyczajo
wością: robotnika ze słabo rozwiniętą wolą oporu, natomiast gotowego 
podporządkować się wyzyskowi i uciskowi. Rewolucja przemysłowa zbu
rzyła doszczętnie wiejskie warunki życia tych ludzi i w zapierającym 
często dech w piersiach tempie przeobraziła ich rodzinne, rolnicze okoli
ce w zagłębia przemysłowe. W sposób wywierający duże wrażenie ilus
truje to rozwój górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa żelaza w Zagłę
biu Ruhry i na Górnym Śląsku 42. 

Oprócz wymienionych sposobów tworzenia się klas burżuazji i pro
letariatu, występowały oczywiście i inne, pośrednie formy. Zostaną one 
fragmentarycznie przedstawione na przykładzie południowych Dolnych 
Łużyc. 

Rozwój przemysłu kapitalistycznego został tu zapoczątkowany w sta
rych ośrodkach przemysłu sukienniczego, w miastach Forst, Cottbus, 
Fin.sterwald i Spremberg. Od XVIII w. (u nawet jeszcze wcześniej) była 
w nich skupiona produkcja rzemieślnicza, a w otaczających je rejonach 
rolniczych uprawiano przędzalnictwo, częściowo jako zajęcie uboczne. Po 
dłuższym okresie przygotowawczym nastąpiło w latach 50-tych i 60-tych 
XIX w. przejście do zmechanizowanej produkcji sukna 43. Jeśli w 1853 r. 
było w Cottbus zainstalowanych 7 maszyn parowych o mocy 94 KM, 
to w 1871 r .  41 maszyn o mocy 877 KM. Wzrastające zapotrzebowanie na 
paliwo ze strony skupionego w dolnołużyckich miastach przemysłu su
kienniczego doprowadziło w warunkach politycznej i komunikacyjnej 

1914, Bautzen 1868; E. W ach t Ie r, Besonderheiten cłer Entwickltmg der Pro
dukti 1·kriifte im Berg ba u wiihrend und im Gefolge der i1td11striellen Revolution in 
Deutschlancl (Freiberger Forschungshefte, D. 46, 1964, s. 55 i n.); te n ie. Zur 
Geschichte cler Lage mul cles Kampfes der Bergleute im Staatsbergbau an der Saar

i·on 17S9 bis 18-19 {JfWG, Hl61. t. II, �. 231 i n.); E. En g e 1 ber g, H. Ross le r. 
H. W a c h t 1 e r, Zur Geschichte der siichsischen Bergarbeiterbewegung, Berlin
1954.

42 Odnośnie do Górnego Śląska por.: S. M i c ha I ki ew i c z, Górnictwo wę
glowe i położenie robotników w Zagłębiu Wałbrzyska-Noworudzkim w pierws::;ej 
połowie XIX wieku, Wro<:law 1965; Z. Kw a ś ny, Hutnictwo żelaza na Gón111m 
S'lqsku u: pierws::;ej po/owie XIX wieku, \Vroclaw 1968; .J. Rab a, Robotnic u ślq
scy 1850-1970. Praca i łJyt. Londyn 1970; Historia ruchu zau:oclowego hutników, 
t. I, Katowice Hl68. s. l n i n . 

. ia S o ł ta. Z w a hr. O/L cit., s. 166 i 1:. 
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izolacji do rozpoczęcia eksploatacji miejscowych zasobów węgla brunat
nego. W latach grynderki pokonany został próg, jakim był prymitywny 
poziom drobnego zakładu. Podjęcie w latach 70-tych produkcji brykietów 
stanowiło milowy krok na drodze do uprzemysłowienia górnictwa węgla 
brunatnego w Zagłębiu Senftenberg 44.

Wprowadzenie z końcem lat 60-tych XIX w. racjonalnego systemu 
opalania wqglem brunatnym oznaczało dla nielicznych manufaktur szkla
nych południowej części Dolnych Łużyc początek poważnego rozwoju 
przemysłowego, który objął również Weiss\vasser oraz północną cześć 
rolniczego powiatu Rothenburg w pruskich Górnych Łużycach. 

Tak więc na południu Dolnych Łużyc widać wzajemne przenikanie 
się procesów kształtowania się klasy robotniczej, które miały związek 

z wymienionymi przez nas trzema płaszczyznami proletariackiego roz
woju klasowego. Przejście do polityczno-ideologicznego formowania się 
miejscowego proletariat u nastąpiło - co jest znamienne - najpierw 
w starych „miastach manufakturowych" z ludnością trudniącą się tkac
twem i sukiennictwem, a dopiero znacznie później w młodym środowisku 
proletariatu kopah'l węgla brunatnego i hutnictwa szklanego, na które 
Komunistyczna Partia Niemiec (KPD) zaczęła od 1920 r. wywierać ro
snqcy wpływ 45. 

Nie wszędzie jest możliwe tak wyraźne rozróżnienie poszczególnych 
form kształtowania się klasy robotniczej. We wszystkich miejscowościach 
i ówczesnych regionach, gdzie formy te nawzajem się przenikają, po
trzebne są szczególnie drobiazgowe i zróżnicowane badania genezy klasy 

robotniczej, aby móc ujawnić jakościowe różnice w procesie rozwojowym. 
Jeśli rozpatrywać proces formowania się poszczególnych odłamów 

niemieckiej klasy robotniczej na przestrzeni dłuższego czasu, to rzuca się 
w oczy, że w czasie rewolucji listopadowej i późniejszego kryzysu rewo
lucyjnego doby powojennej, liczące się ośrodki proletariackiej walki kla
sowej powstały właśnie w tych regionach, w których robotnicy później 
niż proletariat starych okręgów rzemieślniczych zaangażowali sit; w pro
cesie polityczno-ideologicznego kształtowania się swej klasy i w organizo
wani u ruchu zawodowego. Odnosi się to do znacznych połaci zagłębia 
przemysłowego Nadrenii-Westfalii (gdzie podczas ostatnich przed przeję
ciem władzy przez hitlerowski faszyzm wyborów do Reichstagu KPD 

u Tamże; Forster, op. cit. 

45 Por. Sołta, Zwahr, op. cit., ,. 18:� i n.; W. Schol ze. R. lhlo, Ge
schichte der Stadt Forst/Lausitz, cz. 1: Die Stadt von ihren Anfiingen bis zum

Ende des er sten We!tkrieges, For,t-Bauhen 1967. s. 58 i n.; M. Kasper, Geschich

te der Sorbcm, t. III: Von 1917 bis 1945, Bautzen 1975. s. 41 i n.; G. M eu se!, 
November 1918 - Vermii.chtnis und Lehre. Zur Vorgeschichte und zum Verlauf

der ,'iot·emb!!rrevolution im Kreis Hoyerswerda. Hoyerswerda 1968, s. 59 i n.
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była najsilniejszą partią 46), do tzw. środkowoniemieckiego zagłębia prze
mysłowego rejonu Halle-Merseburg, do obszaru dolnołużyckiego zagłębia 
węgla brunatnego i przemysłu szklarskiego, a także do Górnego Śląska. 
A więc do tych właśnie terenów, które w znacznym stopniu dopiero 
w czasie rewolucji przemysłowej w Niemczech (a częściowo nawet po 
jej zakończeniu). urosły do rangi głównych ośrodków niemieckiego prze
mysłu. 

Tam też po 1917 r. powstały ważne skupiska formo\vania się partii 
proletariackiej, nierozłącznie związane z dziejami KPD. Tu właśnie miej
scowy proletariat, a w szczególności młoda generacja robotników dopiero 
pod wpływem imperialistycznej wojny światowej i rewolucji listopado
wej zaangażowała si(; w ruchu politycznym i uległa radykalizacji w trak
cie proletariackich walk masowych. Powszechnie zerwano z reformis
tyczną polityką socjaldemokracji i prawicowych przywódców związków 
zawodowych, a także z chrześcijańsko-społecznym ruchem robotnicz rn, 
i stowarzyszeniowym. Przed I wojną światową ostatnio wymienione or
ganizacje posiadały poważne wpływy zwłaszcza wśród proletariatu gór
niczego, rekrutującego się w znacznej mierze z elementów wiejskich. 
mocno związanych z Kościołem, szczególnie katolickim. 

O ile w starych regionach rzemieślniczych z ich sięgaj,,cymi daleko 
\V głąb XIX w. tradycjami tworzenia proletariackich organizacji partyj
nych. KPD powstawała na bazie USPD (np. stary górniczy okręg prze
mysłowy stał się najsilniejsui twierdzą KPD w zachodnich Niemczech) 4;_ 

o tyle wokół Mansfeldu i w rejonach o podobnej strukturze członkowie
partii rekrutowali si(; w pierwszym rzędzie z organizacji o socjaldema
kratycznym - w stopniu mniejszym lub większym - charakterze.

Biorąc za punkt wyjścia różnorodne stadialne i regionalne formy roz
wojowe genezy wyzyskiwanych na sposób kapitalistyczny robotników 
najemnych, naszkicowaliśmy kilka typowych warunkó\v i cech ich spo
łecznego i polityczno-ideologicznego konstytuowania się. Odpowiadały 
temu z reguły specyficzne formy i sposoby powstawania proletariackiej 
świadomości klasowej. Wszystko to stanowi istotny przedmiot badań 
w ramach ogólnego tematu. 

W miarę jak same miasta stawały się ośrodkami kapitalistycznej pro
dukcji, skupiali się w nich eksploatowani na sposób kapitalistyczny r:)
botnicy najemni, różnych pod względem społeczno-ekonomicznym kate-

4ó Por. S. Ba h n c, Die KPD im Ruhraebiei i11 der Wcimarer Republik (Ar

beiterbewegung an Rhcin und Ruhr, \Vuppcrtal 19H, s. 333); D. P c u ker t. 

Ruhrarbeiter gegen den Faschismn.�. Dokumcntation ilbcr de11 Widerstand im 

Ruhrgebiet 1933-1945, Frankfurt n. M. 19,6. 

47 P.or Ba h n e, OJJ. cit., s. 331: Arbeiter- und Soldatcnriite im rheiliisch

-u;estfiżlischen Industriegcbiet (Sludic1: zur Gc,chlchte der Re\·olution 1918/19. Red. 

R. Rurup, Wuppertal 1975).
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gorii. Po 1815 r. pewne grupy tych robotników jako pierwsze popadły 
w konflikt z miejscową burżuazją. Bez wątpienia znana jest nam dotąd 
jedynie część tych spraw wyrosłych na podłożu nowego konfliktu spo
łecznego z kapitałem. Można przypuszczać, że w. wielkich drukarniach 
perkalu ,v Chemnitz jeszcze przed 1819 r. prowadzone były strajki prze
ciwko obniżce plac. W latach 1819-1822 strajkowano napewno tam, 
a w 1823 r. w Chemnitz i Burgstaedt 48

. Konflikt rozgorzał w manufak
turach rozproszonych w okresie przejściowym od manufaktury do fa
bryki, a mianowicie dokładnie w tym czasie, gdy mniejszość prac:)wni
ków manufaktury miała potencjalnie stać się robotnikami fabrycznymi, 
natomiast wycofana z procesu produkcyjnego większość miała być w
czqtkiem miejscvwcj rezerwowej armii robotników przemysłowych. Dzia
ło sic; to w czasie, gdy w pozostałych przedsiębiorstwach rzemiosła teks
tylnego (oprócz przędzalnictwa) przeważała jeszcze praca ręczna. Rnul
tatem był zdecydowany opór drukarzy ręcznych w Chemnitz ,,vobec m�
chanizacji procesu produkcyjnego i jego społecznych konsekwencji. Jak
kolwiek walka ta prowadzona była przeciwko maszynom, to był::>by prze
sadeł twierdzić, że w żadnym razie nie może być ona uważana za przejaw 
wrogiego nastawienia wobec kapitału. W rzeczy samej dokładniejsz? ba
dania dowodzą, że wszystkie te i inne grożby i akcje burzenia maszyn 
były już w dużym stopniu świadomie wymierzone w rodzącą się burżu
azjt,• przemysłową. Przy istniejącym zakazie zrzeszania siq oraz izolacji 
poszczególnych grup miejscowych proletariatu ten sposób walki był bez 
wątpienia najbardziej skuteczny ze wszystkich wtedy możliwych. Rów
nocześnie zaś - co zostało dowiedzione - wprowadzenie maszyn dykto
wane było czP,sto bezpośrednimi korzyściami. jakie osiąga! pracodawca. 
a wiqc większym uzależnieni<:m robotników manufakturowych, żądajć.!
cych wyższych plac lub też w innej formie przejawiających swą krm1-
brność 49, zmniejszeniem zależności od robotników istniejącej w opartym 
wyłącznie na pracy ręcznej procesie produkcyjnym i wreszcie ogranicz::'
niem momentu ryzyka, jakim w produkcji był czynnik ludzki. 

Zgodnie z dotychczasowym stanem badań, spór proletariatu miejskie
go z kapitałem rozpoczęli robotnicy najemni z Chemnitz. Ich śladem po
szli w 1826 r. szlifierze z Solingen, nożownicy z Wald koło Solingen 
(konflikt o płace) i tkacze materiałów jedwabnych w Krefeld. W lipcu 
i sierpniu 1830 r. w konflikt z pracodawcami popadli sukiennicy w Akwiz
granie, Eupen i Malmedy oraz prządkowie i drukarze w Lipsku,. którzy 
wystąpili przeciwko instalowaniu maszyn przędzalniczych bądź też szyb
kobieżnych pras drukarskich ,;o_ W 1834 r. zastrajkowali robotnicy fabryki 

4s Por. S t r a u , s. op. cit.. ,. 170 i n., 18 l. 
·19 Por. Z w a hr. Zur Konstituierung .... s. 547. n. 
so Por. Vo I km a n n, op. cit., �- .553, i n.: Z w a hr. R0Hr9eoisie une/ I'ro

letari(lf ... , s. 663 i n. 
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budowy maszyn w Chemnitz w proteście przeciwko wprowadzeniu regu
laminu fabrycznego i systemu kar, w 1835 r. pod wodzą Jakuba Audorfa 
starszego 51, później wybitnego członka Związku Komunistów w Hambur
gu, strajkowali także tkacze wyrabiający systemem manufakturowym 
materiały z włosia. Pod wrażeniem powstania tkaczy śląskch doszło 
w 1844 r. w Magdeburgu do strajku w cukrowniach, a \V Berlinie maso
wo porzucili pracę drukarze perkalu 52• Podobnie jak przed 20 laty dru
karze perkalu w Chemnitz, tak i oni walczyli z przybierając<! na sile 

tendencją do wypierania ich z kapitalistycznego procesu produkcji 
w okresie przejściowym od manufaktury scentralizowanej do przemysłu 
fabrycznego. W tej dziedzinie wytwórczości nowe stosunki produkcyjne 
były najbardziej zaawansowane. 

Również pod wpływem powstania tkaczy wybuchały w 1844 r. jedne 
po drugim strajki robotników zatrudnionych przy budowie· linii kolej::i-

• wych w Czechach, w Saksonii i Nadrenii-Westfalii (w tej ostatniej 19
rewolt na przestrzeni lat 1845-1848) 53

. Patrząc na powstanie tkaczy
śh1skich - które nie pocz,itkowało, lecz kończyło w okresie przedmarco
,vym serię licznych lokalnych konfliktów między burżuazyjnymi a pro
letariackimi elementami klasowymi i zwiastowało nadanie walce między
robotnikami a kapitalistami wymiaru narodowego - bunty tkaczy w cze
skich Karkonoszach (1795 r.) i tkaczy najemników w Kotlinie Jelenio
górskiej (1 798 r.) 54 ukazujq się nam jako zwiastuny późniejszych wy
darzeń.

·wszystkie tu \vymienione \Vczesnoproletariackie boje (z wyjątkiem
prowadzonych przez robotników zatrudnionych przy budowie linii kole
jowych, tylko przejściowo związanych z określoną miejscowością) pro
wadzone były w głównych ośrodkach okręgów rzemieślniczych XVIII 
i początków XIX \V., w rejonach o rozwiniętych kapitalistycznych sto
sunkach produkcyjnych. Zostało również stwierdzone, że robotnicy bu
dujący linie kolejowe rekrutowali się w znacznym stopniu spośród po
zbawionych pracy, zarobku i chleba tkaczy i dziewiarzy z obszarów 
nędzy - miejskich i wiejskich rejonów tkackich 5". 

�1 Por. Strauss, op. cit., .,. 197 i n.; H. La uf en ber g, Geschichte der

Arbeiterbewegung in Hamburg, Altana und Umgebung, Hamburg 1911, s. 88 i n. 
s2 Por. E. To d t, H. Rad a n d t. Zur Frii.hgeschichte der deutschen Gewerk

schaftsbeweyuno 1800-1849, BPrlin 1950, �- 76 i n.; Ba ar, Der Kampf cler Berliner

Arbeiter .... s. 31 i n. 
ss Por. E. W o 1 f gr am m. G. Puch ta. P. Be y er, Die soziolokonomischen

Kćimpfe der Ei�c1lbahnbatwrbeiter in Sachsen 1844-184S (Aus der Fruhgeschichte 
der deutschen Arbeiterbewegung, Berlin 1964, s. 65 i n.); D. D owe, Organisato

rische Anfiinge der Arbeiterbewegung in der Rheinprovinz und in Westfalen bis 

:::um Sozialistengesetz 'ł:on. 1878 (Arbeiterbewegung an Rhein und Ruhr. Beitrage 
zur Geschichte der Arbeiterbewegung in Rheinl-and-\Vestfalen, Red. J. Reulecke, 
Wuppertal 1974, s. 52). 

s• Por. Todt. Rad n n d t, op. cit., s. 70 i n. 
55 Por. W o I f gr am m. Puch ta. Be y er, op. cit., s. 76. 
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Ten ogólny obraz uzupełniają akcje bojowe ruchu robotniczego w po
wstających centrach przemysłowych i wielkomiejskich w czasie burżua
zyjno-demokratycznej rewolucji lat 1848-1849. Wyzyskiwani na sposób 

kapitalistyczny robotnicy stali - jak to zosLdJ wykazane na przykładzie 
Lipska i Berlina 56 - w pierwszym szeregu walczących. To oni właśnie 
tworzyli zręby ruchu robotniczego. 

W odróżnieniu do strajków czeladników z przełomu XVIII i XIX ,v. 
taki właśnie kierunek rozwoju ujawnia nowe jakościowo pod względem 
społeczno-ekonomicznym konflikty. które - \V różnorodnych warian
tach - związane były ze zwycięstwem i upo\vszechnieniem się kapitalis
tycznych stosunków produkcyjnych. W tym okresie przejściowym, po

przedzającym rewolucję przemysłową w Niemczech, główny ciężar kon
fliktu między burżuazją a proletariatem spoczywał jeszcze na robotni
kach najemnych przedindustrialnego etapu kapitalistycznej produkcji. 
A więc jednak na grupach robotników wyzyskiwanych metodami kapi
talistycznymi, a nie na „rzemieślnikach", jak to niedwuznacznie sugeruje 

burżuazyjna nauka o proletariacie s7_ Usiłuje ona cały wczesny okres 
ruchu robotniczego, w nawiązaniu do założeń dawnej nauki burżuazyjnej, 
interpretować jako ruch związany głównie z produkcje\ drobnotowarowe). 
Nie próbuję też obecnie choćby wstępnie? prześledzić rozmaitych brm 
bezpośredniego uzależnienia drobnych producentów od kapitału, co 
T. Miiller wykazał na przykładzie Wrocławia (dla r. 1830), L. Bar zaś
Berlina (zarówno w rzemiośle krawieckim, jak i stolarskim) 58. Odnosi sil;

to również do innych pruskich i niepruskich miast, w których istniał
wczesny i mocny ruch robotniczy, pozostajqcy w zasięgu wpływów i w ob
rębie siedzib Związku Sprawiedliwych i Związku Komunistów 09

• 

Przytoczone wyżej konflikty i wyładowywanie się konfliktów wyprze
dzały wyraźnie działalność tzw. sproletaryzowanych czeladników rze
mieślniczych w obrębie organizacji proletariackiej, rozwój teorii (W. Wei-

si; Por. Z \V a hr, Zur Konstituierung .... s. -402 i n.: Ba ar, Der Kampf der

Berliner Arbeiter ... , s. 33 i n. 
67 Por. W. Sc h ie der, Anfiinge der deutschen Arbeiterbewegung. Die Aus

landsvereine im Jahr:zehnt nach der Julirevolution von 1830, Stuttgart 1963; Die 

!ruhsozialistischeti Biinde in der Geschichte der c/eutschen Arbeiterbewegung. Vom
.,Bund der Gerechten'· zum .,Bund der Kommunisten•· 1836-18-17. Ein Tagungs

lJericht, West Berlin 1975, s. 32 i n., 36 i n .. 42, 74, 147 i n. W podobnym sensie
wypowiadał się wcześniej W. Ko e pp en. Die Anfiinge der .,1 rbeiter- und
GeseHengewegung in Franken (1830�1852), Erlangen 1953, s. VII i n. Odmienne·
poglądy zob.: N {1 am a n, op. cit., s. 77 i n., 142 i n., 190 i n.

58 Por. T. M ii I 1 er, 45 Fiihrer aus den Anfiingen und dem H eldenzeitalter

der Breslauer Sozialdemokratie, Breslau 1925, s. 10; Ba ar. Die Berliner In

dustrie ... 
�9 Por. Z w a hr. Z1a Strukturanalyse ... , s. 623 i n.: Die Stadt Col n im ersten 

Jahrhundert 1mter preussischer Herrschaft 1815 tJiS 1915. Hrsg. Stadt Coln, Koln 
1916. s. 91, 402 i n., 658-665. 
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tlinga), a szczególnie· upowszechnianie teorii. Jeśli chce się zrozumieć 
różnorodne regionalne poczynania najemnych czeladników w cechowej 
i pozacechowej produkcji drobnotowarowej, należy przede wszystkim 
uwzględniać przeobrażenia feudalnegó prawodawstwa, odmiennego na 
poszczególnych niemieckich terytoriach. w poszczególnych państw·ach, 
w różnych okresach i w konsekwencji znacznie zróżnicowanego 66

. Miało 
to naturalnie duży wpływ także na genezę innych grup robotniczych i na 
swobodny rozwój burżuazyjnych elementów klasowych. 

W tych miastach, w których skupiały się silne elementy kapitału. 
handlowego i istniało tradycyjnie liczne i poważne rzemiosło, kapitał za
CZć!ł przenikać do gal<-;zi rzemiosła wytwarzającego produkty społecznie 
użyteczne. o przeważnie znacznym stopniu zubożenia, o niskich placach 
i masowej podaży wolnych czeladników najemnych. Kapitał ten narzucił 
drobnotowarowym producentom, wepchniętym w okres wolności z ma
łym kapitałem lub często w ogóle bez kapitału, formę organizacyjną na
kładu albo zdecentralizowanej manufaktury; w 1848 r. w sposób naj
bardziej typowy rozwinęło siG to w rzemiośle krawieckim, kuśnierskim 
i stolarskim w wielkich miastach Prus. 

Skutki tego rozwoju dla wczesnego okresu niemieckiego ruchu ro
botniczego uwzględnia się w małym tylko stopniu. A idzie tu przecież 
o bardzo poważny problem, czy proletariacki ruch klasowy w swych lo
kalnych początkRch wywodzi się z produkcji drobnotowarowe.i, czy też ze
sfery produkcji kapitalistycznej oraz opanowanych przez kapitał gałęzi
rzemiosła. Ale dzieje rzemiosła miejskiego w warunkach burżuazyjnych
przemian należ,1 do zaniedbanych zagadnień poruszanych w niniejszej
pracy.

Dokładne badania źródłowe potwierdzają pogląd, że najemni czelad
nicy zatrudnieni w gałęziach rzemiosła podporządkowanych kapitałowi 
(produkcja w tzw. magazynach bądź też dla nich), byli szczególnie podatni 
na przyswajanie sobie poglądów socjalno-rewolucyjnych, utopijno-socja
listycznych i komunistycznych, a wreszcie marksistowskich e1.

Nie były to po prostu dziesiątki tysięcy tych czeladników, którzy po
łączyli się z drobnomieszczańską demokracją, a potem trafili do usamo
dzielniającego się pod względem politycznym ruchu robotniczego, ale 
ograniczona do kilku grup rzemiosła mniejszość, której proces rozwojowy 
przebiegał w warunkach zachodnioeuropejskiej emigracji (Paryż, Lon
dyn, Genewa itd.) i wielkich miast niemieckich (Hamburg, Lipsk, Frank-

6q Por. Molle k, W irtschaftsgeschichte ... , s. 43 i n. 
61 Por. Der Bund der Komu.nisten, s. 116 i n., 258 i n. (przykład Berlina). N" 

s. 430 uwaga F. Engelsa dot. omawianego zjawiska: ,,Na krawców magazyny go
towej odzieży oddziaływają rc;\volucjonizująco" (Engels z Paryża do Marksa -
23 X 1846). F. En g e Is, Zur Geschichte des Bu.ndes der Komunisten (K. Marx,

F. En g c ! ,:, Wcrkc, t. XXI, Berlin 1956, s. 206 i n.).
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furt n. M., Kolonia, Moguncja i in.), gdzie proces polaryzacji burżuazyj
·nych i proletariackich sił klasowych był znacznie zaawansowany 62.

Proletariatowi miejskiemu przypadła jednoznacznie rola kierownicza 
w obrębie tworzącej się jednej klasy. Ujawniło się to w sposób oczywisty 
w tych przede wszystkim miastach, które można uznać za skupiska bur
żuazji o znaczeniu narodowym {oprócz już wymienionych, jeszcze przy
kładowo: Chemnitz, Altana/Hamburg, Wrocław, Magdeburg, Offenbach, 
Elberfeld-Barmen). Tu w ścisłym związku z burżuazją handlową o daw
nych tradycjach powstawała wieloczłonowa produkcja kapitalistyczna 
w formie nakładu. manufaktury i fabryk. Odpowiednio do tego rozczłon
kowuny był i powstajcJCY proletariat. W tych miastach między11a�0(!0-
wy ruch robotniczy inspirował w sposób bezpośredni i decydujący two
rzenie organizacji lokalnych. 

Przy tworzeniu podstawO\'iych organizacji robotniczych - podobnie 
jak w wypadku powstawania partii proletariackiej - wysunęły siG na 
czoło określone grupy robotników miejskich, w których genezie wystę
puje\ pewne określone cechy. predysponujące je do pełnienia roli awan
gardy 6\ Temu proletariatowi przypadło przede wszystkim zadanie „do
prowadzenia do połączenia siG robotników rozmaitych miejscowości", 
aby „liczne akcje lokalne, wszędzie o tym samym charakterze, zjedn:)
czyć w narodową walkę klasow,!'' 64. Podkreśla to znaczenie miasta jako 
ośrodka funkcji ekonomicznych, polityczno-administracyjnych, kulturo
wych i innych (z odpowiednio ,vysoko rozwiniętymi możliwościami ko
m 1.1:·111-wwa1� 'a się we wszystkich dziedzinach życia społecznego) dh1 rnz
woju struktur klasowych i walki klasowej. 

W 1875 r. mieszkało w Rzeszy Niemieckiej 42,7 mln osób, 7. tego 
16,7 mln (390/u) w 2528 miastach 65. Na kongresie założycielskim Socjal
demokratycznej Partii Robotniczej w Gotha w 1875 r. delegaci repre
zentowali 303 organizacje eisenchczyków i lassalczyków 66. Z podanych 
wyżej skupisk partii proletariackich, 202 znajdowały się w miastach, 101 

62 Por. W. Ko w a Isk i, Vorgeschichte und r�11tstehung des Bundes der Ge

recl1ten, Berlin 1962, s. 132. s. 12:3 i n.; Der Bund der Komunisten, s. 258 i n. 
(wymienione grupy zawodowe: czeladnicy stolarscy i krawieccy, tkacze (!) i far

biarze}. 
6� Por. Der Bund der Komunisten (das Berliner Beispiel). Do gminy organi

zacji Bund der Geachteten we Frankfurcie n.M. należeli głównie czeladnit'y :-:to

lar,cy i robotnicy drukarscy. Por. L. F. I 1 se, Geschichte der politischen Unter

suchungen, u;elche durch die neben der Bu11desrersammlu11g errichteten Kommi

ssionen, der Zentral - Untersuchungekommission zu Main:: u11d cler Bundes -

Zentral - Behorde zu Frankfurt in den Jahre 1819-1827 une! IS33-1842 gefuhrt 

worden sind, Frankfurt n.M. 1860, III, Register :rn Buch 2. 
n4 Marks, En g e Is, Manifest, s. 471. 
6• Por. E. En g cl ber g. Deutschland t'On 18i I bis 189,. Berlin 196;i. �. :18. 

&& Por. Fr i ck c, op. cit., s. !J'i i n. 
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we wsiach, z tego 34 we wsiach podmiejskich, \\. większości położonych 
bezpośrednio obok wielkich miast kapitalistycznych, do których później 
zostały przyłączone. Ta próba liczbowego przedstawienia procesu powsta
wania partii proletariackiej potwierdza przede wszystkim to, co zostało 
wcześniej powiedziane, a mianowicie, że w obrębie klasy robotniczej 
proletariat miejski miał wyraźne przywództ\vo, chociaż w t:-,m czasie 
odsetek ludności miejskiej w skali pm'lstwa wynosił zaledwie 390/o, pod
czas gdy ze 100 organizacji partyjnych 67 przypadało na miasta, 11 na 
gminy wcielone później do miast lub do tej rangi podniesione. a jedynie 
22 na typowo wiejskie gminy. 

Wychodząc z założenia, że różne stadia rozwoju następowały po so
bie 67, aż burżuazja i proletariat w różnych regionach Niemiec ukształto
wały się jako klasy w sensie społeczno-ekonomicznym i polityczno-ideo
wym, to zorganizowanie się obu klas w partie i rozmiary wzajemnej kon
frontacji w latach 70-tych XIX w. są istotną oznaką ich dojrzałości. Było 
więc rzeczą wskazaną przebadać w sposób retrospektywny, co we wczes
nych stadiach genezy klas wskazuje na ten późniejszy stan dojrzałości 
i co prowadziło do niego w miarę upływu czasu i w konkretnych uwa
runkowaniach przestrzennych. 

KAPITALISTISCHE INDUSTRIALISIERUNG 

L�D FRCIIE DElJTSCHF. ARHEITERBEWEGUNG 

In Fortfiihrung von Lcitgedanke11 des in Nr .,Sobótka" l-2.'1982 veriiffentlichte?1 

Eeilrags skizziert der Verfasscr einige Zusammenhange z.wischen kapitulistische,· 

Indu;;trialisierung und Arbciterbewegung. Besonderes Jnteresse beanspruc:ht die 

Fragc nach den Tragerschichten und -gruppen der fri.ihcn deu.tschen Arbeiter

bcwegung, untcr dcnen das Manufakturproletariat herausragt. Der Ver!a�ser utcr
;:cheidet bestimmte typi�che SchaupHitze der proletarisc:hen Klassenkonstituierun.g: 

l. die alten Gewerberegionen, wo manufakturkapitalistische und Ver!agsentwick-

1ung des 18. Jh. hinilbergleiten in die industrielle Revolution im Hl. Jh., 2. die

schwerindustriellcn Besiszentren o h n e cine solche Vorstufc, 3. :\-Iisc:hregionen.

Wesentliche Entwicklungen der deutschen Arbeiterbewegung des 19 . .Th. vollzogen

sich, ausgehend von den gro.ssen Stadten, dcn fri.ihen Konzentrationspunkten des

Bundes der Gcrcchten und des Bundes dr Kommunisten, in den unter 1. genannkn

alten Gewerberegionen. Dagegen entfaltete sich die deutsche Arbeiterbe,vegung :n

den unter 2. genannten schwerindustriellcn Basiszentren mit erheblicher Ver

spatung, gebremst von ciner i,n starkem Masse agrarisc:h gepragten Arbciterbevol

kerung, die aus der jahrhundertealten Mentalitiit des Dorfes erst allmahlich her

auswuchs. Hier crfolgtc der politisch-idcoJogische Umbruch im Proletariat im
we1;entlichen er!'t nach 1918. Wichtige Basiszentren der Kommunbti�chen Partei

Deutschlands elltstanden gerade inmitten eincr wenig oder kaum sozialdemokratisch

bceinflussten jungcn Arbeitergcneration. Genannt �eien das rheini�ch-wcstfalisehe

e, Por. H. z w a hr, Przyczynek do genezy niemźeckizgo prnlewrin! u (Sobót

ka. 1982, nr 1-2. �- -ł3-69). 



Kapitalistycrne uprzcmy�!owienie i początki niemieckiego ruchu robotniczego fi 1. 

Industriegebict, das sogen. M1tteldeutsche Idustrierevicr urn Halle, Leuna, Merse

burg, die Nicderlausilzer Braunkohlen- und Glasindustrie. Oberschlesicn. 

Von 100 Ortsorganisatiunen der Sozialistischen Arbeiterparlei Deubchlands 

entficlen 187:i 67 auf Stii.dte, 11 .iuf spater eingemeinderte oder zur Stadl erhobene 

Diirfer und nur 22 auf Landgemeindcn mit gcwerblicher Entwicklung. Da� unter

slfl'tc:ht die Bedeutung der Stadt und des stiidtischn Proletariats fi.ir die po

Jitisehe Konstituierung der deutschen Arbeiterklasse. 




