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STANISŁAW MICHALKIEWICZ 

WPŁYW INDUSTRIALIZACJI NA STRUKTURĘ 
SPOŁECZNO-ZAWODOWĄ LUDNOŚCI NA SLĄSKU 

W DRUGIEJ POŁOWIE XIX W. 

Industrializacja i związana z nią urbanizacja Śląska nie tylko spo
wodowały przyspieszony rytm wzrostu liczby ·ludności miejskiej, aie 
także istotne przemiany w życiu wsi, o których pisano w ówczesnej pub
licystyce. Również w wydawanej przez Polską Akademię Nauk Historii

Śląska podniesiono problem konsekwencji demograficznych i społecznych 
industrializacji, którą - przynajmniej w odniesieniu do drugiej połowy 
XVIII w. - należałoby określić mianem preindustrializacji 1. 

Na Śląsku o i!l�ustrializacji w nowożytnym tego słowa znaczeniu 
można mówić dopiero od przełomu lat trzydziestych i czterdziestych 
XIX w. Przyjęte przez nas cezury początkowa i końcowa mają przeto 
charakter umowny. Niemniej właśnie w interesującym nas okresie za
chodziły procesy, które miały szczególnie istotny wpływ na zmiany 
w strukturze społeczno-zawodowej ludności. W dalszych rozważaniach 
zwrócimy przede wszystkim uwagę na stopień urbanizacji oraz rosnący 
udział odsetka ludności wiejskiej zatrudnionej poza ro'1nictwem i leśni
ctwem. 

W połowie XIX w. struktura klasowa społeczeństwa śląskiego była 
równie skomplikowana jak w innych prowincjach pruskich, zamieszka
łych w większym lub mniejszym stopniu przez ludność polską. Zresztą 
nie tylko w prowincjach, gdyż przemiany wywołane industrializacją 
dotknęły poniekąd całe państwo pruskie, a po zjednoczeniu Niemiec 
również całą Rzeszę Niemiecką. Na Śląsku do połowy XIX w. zmiany 
w strukturze społeczno-zawodowej - mimo nasilającego się rozwoju 

1 Terminem „preindustrializacja" określiłbym okres manufakturowy, nazywany 

również wstępnym etapem przewrotu technicznego, kiedy rola przemysłu fabrycz

nego (maszynowego) była stosunkowo nieznaczna. Zob. I. P i e t r zak - P a  w ł  o w

s k a, Przewrót przemysłowy i warunki kapitalistycznej industrializacji na ziemiach 

polskich do 1918 r. (Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku. Studia 

i Materiały, pod red. I. Pietrzak-Pawłowskiej, Wrocław 1970, s. 57-103). Tam też 

większość polskich pozycji na temat industrializacji. Z obcych opracowań por. inte

resującą pracę O. B il s c h a, Industrialisierung und Geschichtswissenschaft. Ein 

Beitrag zur Thema tik und M ethodologie der historischen Industriealisierungs

forschung, Berlin 1969. 
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przemysłu· oraz wzrostu znaczenia miast i osad przemysłowych - były 
raczej nieznaczne. Zde<:ydowanie przeważała ludność wiejska, w więk
szości zatrudniona w rolnictwie 2. Odsetek ludności miejskiej wzrastał 
przy tym stosunkowo wolno, w latach 1770-1805 z 16,16/o do 17,50/o 
ogółu ludności Śląska 3, natomiast w latach 1816-1849 z 17,50/o do 19,3% 
(z 387 tys. do 585 tys.) 4• Wzrost ten w ciągu całego interesującego nas 
okresu odbywał się kosztem odpływu części przyrostu naturalnego ze 
wsi do miast. 

Dynamika wzrostu liczby i odsetka ludności miejskiej na Śląsku nie 
przedstawiała się wszędzie jednakowo. W latach 1816-1849 przeciętnie 
liczba ludności prowincji wzrosła o 37 ,1 O/o, przy czym w rejencji opolskiej 
o 47,30/o, we wrocławskiej - o 42,70/o i legnickiej - o 22,70/o 5• W wy
padku ludności miejskiej dynamika była wyższa. Przeciętnie wynosiła
51,30/o, w rejencji opolskiej 68,90/o, we wrocławskiej 50,70/o, a w legnickiej
47,30/o. Na wsi przyrost ludności kształtował się również najwyżej w re
jencji opolskiej. Przy przeciętnej w całej prowincji 34,1 % wynosił 44,20/o,
gdy we wrocławskiej 40,40/o i w legnickiej 17,90/o. Tak więc przeciętna
różnica przyrostu w mieście i na wsi wynosiła 17,20/o, w rejencji opolskiej
24,70/o, w legnickiej 29,40/o i we wrocławskiej 10,30/o. Różnice te ·były wy
padkową napływu ludności do miast i stopy przyrostu naturalnego oraz
ruchów migracyjnych. Nie odzwierciedlają też one w pełni zachodzących
wówczas procesów. Szczególnie zaskakujący może okazać :;ię od:;etek lud
ności miejskiej w rejencji opolskiej .W 1816 r. mieszkało tu w miastach
tylko 12,50/o ogółu ludności, gdy na Śląsku Cieszyńskim 13,50/o, w rejencji
legnickiej 16,1 O/o, a we wrocławskiej 22,20/o 6. W 1849 r. przy przeciętnej
Śląska 19,30/o mieszkańców miast notowano ich w rejencji opolskiej
14,30/o ogółu ludności, w legnickiej 19,40/o, we wrocławskiej 23,40/o, a na
Śląsku Cieszyńskim 13,80/o 7• 

W drugiej połowie XIX w. proces industrializacji przybrał wyraźnie 
na sile. Wzrost liczby ludności - aczkolwiek znaczny - nie odbiegał pod 
względem tempa od notowanego w latach trzydziestych i czterdziestych. 
W prowincji śląskiej w ciągu pięćdziesięciolecia liczba mieszkańców pod
niosła się o 450/o, w Cieszyńskiem - o 700/o. Tempo przyrostu najwyższe 
było na Górnym Śląsku, poniżej przeciętnej we Wrocławskiem, najniższe 
w Tejencji legnickiej s. 

2 Historia Sląska, t. II, cz. 1, pod red. W. Długoborskiego, Wrocław 1966, zwłasz
cza s. 26-31. 

a Tamże, s. 30. Są to ustalenia T. Ładogórskiego. W świetle rejestrów postęp 
byłby poważniejszy, gdyż w 1770 r. ludność miejska miała wynosić wprawdzie tylko 
250 tys. osób, ale w 1805 r. prawie 360 tys., czyli o 110 tys. osób więcej. 

4 Historia Sląska, t. II, cz. 2, pod red. S. Michalkiewicza, Wrocław 1970, s. 97. 
5 Tamże. 
' Tamże. 
7 Tamże. 
8 H. Ro g m  a n n, Die Bevolkerungsentwicklung im preussischen Osten in den
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Podobnie jak w pierwszej połowie XIX w. również i obecnie zazna
czał się coraz silniej odpływ ludności wiejskiej do miast. O ile przeciętnie 
w ciągu półwiecza 'liczba osób mieszkających w miastach uległa podwo
jeniu, to na wsi wzrosła zaledwie o 1/5 

9• Pod tym względem największe 
zmiany zaszły w rejencji legnickiej. Liczba łudności wiejskiej nie tylko 
tu nie wzrosła, a'1e nawet nieznacznie się obniżyła, gdy natomiast w mia
stach zwiększyła się o 4/5• Również w rejencji wrocławskiej notowano mi
nimalny przyrost ludności wiejskiej przy równoczesnym gwałtownym roz
wo:iu miast, szczególnie Wrocławia. Na Górnym Śląsku procesy te miały 
nieco inny przebieg. Z jednej strony ludność miast wzrosła 2,5-krotnie, 
z drugiej znaczny przyrost notowała również ludność wiejska. Był on 
wyższy nawet niż na Śląsku Cieszyńskim. Fakt ten należy tłumaczyć nie 
tyle rzadkim za'1udnieniem rejencji opolskiej, jakkolwiek i ten czynnik 
odgrywał istotną rolę, ile napływem rąk pracy do przemysłu, przy czym 
imigranci ___:. podobnie jak miejscowi robotnicy - niejednokrotnie osied
lali się w osadach przemysłowych nie poąiadających praw miejskich 10. 
Fenomen ten jest charakterystyczny nie ty,lko dla Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego, ale także dla Sudeckiego Okręgu Przemysłowego. Za
równo w jędnym, jak i drugim istniało wiele osad pod względem liczby 
mieszkańców ludniejszych od wielu mniejszych miast 11. Gdyby ludność 
z osad przemysłowych dodać do mieszkańców miast, stopień zurbanizowa
nia Śląska przedstawiałby się znacznie korzystniej. Nie wydaje się jednak, 
by taki zabieg był w pełni uzasadniony. Wówczas bowiem zniKnie ważne 
zjawisko przemian gospodarczych części wsi. 

Ludność miejska pod względem administracyjnym na Śląsku na po
czątku XX w. przekraczała 30°/o, na Śląsku Cieszyńskim jednak nie osią
gała 200/o 12. Najwyżej odsetek ludności miejskiej kształtował się w rejen
cji wrocławskiej, gdzie zbliżał się do 2/5 ogółu mieszkańców. Stosunkowo 
wysoki ws_kaźnik osiągnięto także w rejencji legnickiej, gdy na Górnym 

letzten Hundert Jahren, Berli-n 1937; P. Ry b i c k i, Rozwój ludności Górnego Sląs
ska od początku XIX wieku do pierwszej woj�y światowej (Górny Śląsk. Prace i Ma
teriały Geograficzne, pod red. A. Wrzoska, Kraków 1955). 

0 Przy obliczeniach tych posługujemy się danymi z 1849 i 1907 r. 
10 Problem osad przemysłowych posiada szczególną wagę i wymaga właściwie 

dalszych monograficznych badań, godnych niejednej pracy doktorskiej. 
11 Fakt ten jednak - w przekonaniu autora - nie upoważnia do zaliczania 

tych miejscowości do miast. Klasycznym poniekąd przykładem będzie Zabrze, liczą
ce w 1900 r. 56 tys. mieszkańców, a nie posiadające uprawnień miejskich. Z drugiej 
strony jednak było wiele miast, które miały charakter rolniczy. Wprawdzie nie 
obniżą one zbyt poważnie odsetka ludności miejskiej, niemniej - podobnie jak 
zaliczanie osad przemysłowych do miast - mogą w sposób szczególnie poważny 
skomplikować badania i wprowadzić n'ie zawsze potrzebny i korzystny element 
subiektywny. Natomiast podkreślenie wą.gi osad przemysłowych - formalnie jako 
osad wiejskich - lepiej świadczy o procesie urbanizacji i wpływach industrializacji 
na życie społeczno-gospodarcze Śląska. 

12 Statistik des Deutschen Reiches, t. 211, Berlin 1913. 
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Śląsku nadal tylko I)iespełna 250/o ,ludności mieszkało w miastach, na wsi 
zaś i w osadach przemysłowych pozostałe 750/o ogółu mieszkańców. 

Wśród ludności wiejskiej istotne miejsce zajmowali mieszkańcy osad 
przemysłowych. Szczególnie licznie byli oni reprezentowani w rejencji 
opolskiej. Na 45 miast przypadało tu bowiem aż 56 osad przemysłowych, 
przy czym ich zaludnienie tylko o 1/6 'było niższe od liczby mieszkańców 
miast. W skali wsi stanowiło to ponad 200/o ogółu ludności 1s. 

Na Sląsku Cieszyńskim proces urbanizacji sięgał jeszcze głębiej. 
Wprawdzie odsetek ludności miejskiej był tu niższy niż w rejencji opol
skiej, ale wyżej kształtował się odsetek osób zamieszkałych w osadach 
przemysłowych. Łącznie obie te grupy 1udności stanowiły prawie połowę 
ogółu zaludnienia. Natomiast wśród ludności wsi mieszkańcy osad przemy
słowych byli reprezentowani szczególnie licznie (około 40%) 14

. Ten 
znaczny udział tłumaczy się dużą liczbą osad przemysłowych. Wprawdzie 
było ich tu prawie dwukrotnie mniej niż na Górnym Śląsku, ale przeszło 
trzykrotnie więcej niż osad posiadających prawa miejskie na terenie Ślą
ska Cieszyńskiego. 

Znacznie skromniej prezentowała się ro'1a -ludności osad. przemysło
wych na Dolnym Śląsku. W rejencji wrocławskiej ,ludność ta nie osiągała 
90/o, a w rejencji legnickiej 40/o 1s. Łącznie z ludnością miast w pierwszym 
wypadku stanowiłaby prawie połowę mieszkańców rejencji, w drugim -
powyżej 1/J. Wśród ludności wiejskiej mieszkańcy osad przemysłowych 
obejmowali około 130/o ogółu zaludnienia rejencji wrocławskiej i ponad 
50/o w rejencji -legnickiej. Odsetki te są szczególnie wymowne, gdyż 
świadczą z jednej skony o dynamice rozwoju, z drugiej wskazują, że 
prz.ekształcenie osad przemysłowych w _miasta odbywało się wołno. Decy
dowały o tym zresztą nie tylko względy natury gospodarczo-społecznej, 
ale także politycznej 16, 

Pod'ział na mieszkańców miast i wsi rzecz jasna nie odzwierciedla 
skomplikowanej rzeczywistości, gdyż pomijał klasową strukturę społe
czeństwa. Z punktu widzenia podziału pracy dokonywające się zmiany 
sprowadzały się w drugiej połowie XIX w. do wzrostu udziału przemysłu 
i rzemiosła oraz handlu i komunikacji w zatrudnieniu przy równoczesnym 
spadku _znaczenia rolnictwa. Już w interesującym nas okresie nastąpił 

18 Operuję danymi z ogólnoniemieckich statystyk. Jest to jednak problem godny 
dalszej uwagi nauki polskiej. • 

14 Oczywiście stwierdzenie to wyraża jedynie przeciętną rejencji opolskiej i Slą-
ska Cieszyńskiego. Natomiast zarówno na jednym, jak i drugim obszarze znajdowało 
się wiele osad czy wsi nie tkniętych prawie zupełnie przez proces industrializacji. 

15 ·Przytoczone odsetki autor traktuje wyłącznie jako orientacyjne.
15 Nie tylko nienadążaniu decyzji administracyjnych o przekształceniu niektó

rych osad w miasta, a pozbawianiu innych tych uprawnień należy przypisać fakt, 
iż Zabrze tak dłllgo musiało oczekiwać na decyzję o przekształceniu go w miasto. 
Wydaje się, iż w dużym stopniu decydował o tym polski· charakter ludności Zabrza. 
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spadek tzw. działu pierwszego (rolnictwo) na rzecz działu drugiego (prze
mysł i rzemiosło produkcyjne) i trzeciego (usługi). Z uwagi na charakter 
źródeł rozgraniczenie tych działów nastręcza wiele trudności. Z tego 
względu dalsze rozważania oędą miały jedynie charak�er orientacyjny, 
wskazujący tylko na główną tendencję rozwojową. 

Najszybciej przemiany w dziedzinie zatrudnienia ujawniły się w re
jencji wrocławskiej i opolskiej, najpóźniej - w legnickiej. W rejencji 
wrocławskiej już w 1867 r. rolnictwo i leśnictwo stanowiło podstawę za
trudnienia tylko 470/o ogółu zawodowo czynnych 17• W 1882 r. działy te 
zatrudniały już tylko 41 °/o, a w 1895 r. - 35°/o 1s. Spadkowi odsetka lud
ności rolniczej towarzyszył wzrost zatrudnienia przemysłowo-rzemieślni
czego. Udział tego ostatniego w 1867 r. wynosił 230/o, w 1882 r. - 330/o 
i w 1895 r. - 390/o. Dzięki temu przemysł i rzemiosło, czyli dział II, zy
skał przewagę nad rolnictwem i leśnictwem. Przełom nastąpił przypusz
cza-lnie na pograniczu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w. 

Rola działu III, czyli usług, rysuje się szczególnie niejasno. W świetle 
statystyki z 1867 r. handel i komunikacja zatrudniały 30/o, w 1882 r. -
100/o, a w 1895 r. - 120/o ogółu zawodowo czynnych 19. Czy dane te są 
wiarogodne? Na pewno budzą wątpliwości. Nie wydaje się jednak, by 
mogły pozbawić nas możliwości pewnej refleksji, mianowicie że już w tym 
czasie zaczęła się zaznaczać tendencja do wzrostu roli działu III w zatrud
nieniu. Tendencja, która ujawniła się jedn'"ak szczególnie wyraźnie dopie
ro po II wojnie światowej. 

Górny Śląsk w połowie XIX w. - mimo postępu w dziedzinie indu
strializacji - nadal wyróżniał się przewagą ludności pracującej w rol
nictwie i leśnictwie. Pod tym względem w latach pięćdziesiątych 
i w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych zaszły daleko idące zmiany. 
Wprawdzie w 1867 r. rolnictwo i leśnictwo nadal zatrudniało 540/o ogółu 
zawodowo czynnych, ale już w 1882 r. 480/o, a w 1895 r. tylko 38°/o 20. 

W połowie XIX w. przemysł i rzemiosło rejencji opolskiej pod wzglę
dem liczby zatrudnionych odgrywały mniejszą rolę niż w rejencji wroc
ławskiej. Natomiast przy uwzględnieniu wyłącznie zatrudnienia w prze
myśle, nie zawsze zresztą w pełni uchwytnego, sytuacja przedstawiała 
się korzystniej. Udział osób pracujących w przemyśle procentowo był nie
zrracznie wyższy niż w rejencji wrocławskiej, a łącznie z rzemiosłem -
wyraźnie niższy. W 1867 r. z przemysłu i rzemiosła łącznie utrzymywało 
się 230/o zawodowo czynnych, w 1882 r. - 35°/o, a w 1895 r. - 420/o. 
W rejencjach Dolnego Śląska odsetek zatrudnionych w dziale II był prze
to o 3 punkty niższy. 

17 Preussische Statistik, t. XVI, cz. 1-2, Berlin 1869. 
1s Statistik des Deutschen Reichs, t. 83, Berlin 1886, oraz t.' 109, Berlin 1897.

19 Zob. przypisy 17-18. 

:o Dane te nie zawsze są porównywalne. Wydaje się jednak, że mimo swych 

wad umożliwiają określenie generalnego kierunku rozwojowego. 
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Udział zatrudnienia w handlu i komunikacji w połowie XIX w. kształ
tował się na Górnym Śląsku niżej niż na Dolnym Śląsku. Nawet w 1867 r. 
był on o 330/o niższy. W zestawieniu z szybką industrializacją tego regiif
nu słaby udział działu III jest szczególnie rażący. Ten stan rzeczy. zmienił 
się na lepsze dopiero w latach siedemdziesiątych XIX w. W 1latach 1867-
-1882 liczba zatrudnionych w dziale III wzrosła w rejencji wrocławskiej
przeszło trzykrotnie, a w rejencji opolskiej 3,5-krotnie. W konsekwencji

już w 1882 r. Górny Śląsk pod tym względem wyprzedził rejencję legni
cką, chociaż nie osiągnął jeszcze wskaźnika rejencji wrocławskiej. Kolejne
lata nie przyniosły umocnienia pozycji Górnego Śląska. W 1867 r. dział III
umownie zatrudniał 2%, w 1882 i 1895 r. natomiast po 70/o. W latach
dziewięćdziesiątych ponownie znalazł się na ostatnim miejscu w prowincji
śląskiej.

Znaczenie rolnictwa i leśnictwa w rejencji legnickiej w połowie 
XIX w. było mniejsze niż w rejencjach wrocławskiej i opolskiej. W 1867 r. 
w dziale I dawały one zatrudnienie około 500/o ogółu zawodowo czynnych, 
w 1882 r. zaś 470/o 21. Lata następne spowodowały, że rejencja legnicka 
stała się najbardziej rolniczą częścią prowincji śląskiej i legitymowała 
się 2;5 ludności utrzymującej się z rolnictwa. Była to jednak rejencja wy
ludniająca się; stąd spadek odsetka ludności rolniczej uwidoczniał się sła
biej niż w pozostałej części Śląska 22. 

Spadek zatrudnienia w rolnictwie rejencji legnickiej oznaczał poważ
ny wzrost zatrudnienia w działach II i III. W połowie XIX w. odsetek 
osób pracujących w przemyśle i rzemiośle najpomyślniej właśnie kształ
tował się w rejencji legnickiej. Przy uwzlędnieniu tylko przemysłu sytu
acja przedstawiała się jednak mniej korzystnie. Na pierwsze miejsce wy
suwał się Górny Śląsk. Natomiast na drugiej pozycji znajdowała się 
rejencja wrocławska. W 1867 r. w rejencji leg,nickiej w przemyśle i rze
miośle pracowało 250/o, w 1882 r. - 35 °/o i w 1895 r. - 390/o 23. 

Podobnie jak w pozostałych rejencjach dział III zatrudniał w połowie 
XIX w. stosunkowo nieznaczną liczbę osób zawodowo czynnych. W 1867 r. 
w dziale tym pracowało 30/o. W 1882 r. udział handlu i komunikacji był 
o 1/3 wyższy, ale wzrost ten nie dorównywał tempu wzrostu w pozostałych
rejencjach. Dopiero w 1895 r. odnotowano, że w dziale III pracuje 90/o 
ogółu zawodowo czynnych, czyli więcej niż w rejencji opolskiej 24

. 

Jaki więc był wpływ industrializacji na stosunki społeczno-gospodar-

21 Autor oparł się wyłącznie na statystykach pruskich i niemieckich, cytowa

nych już v,yżej w pracy. 
22 Problemy te winny stać się przedmiotem dalszych, monograficznych badaó. 

23 Preussische Statistik, t. XVI, cz. 1-2; Statistik des Deutschen Reichs, t. 109 

i 218. 
2-1 Dane te należy' traktować ze szczególną ostrożnością. Jak wiadomo, statystyk?

pruska łączyła rzemiosło i przemysł, ale rzecz w tym, że szereg usług rzemieślni

czych miało charakter usług, czyli powinno być zaliczonych do działu III-. Niestety, 

nie zawsze taka operacja - z uwagi na stan i charakter źródPl - jest możliwa. 
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cze Śląska? Odpowiedź nie należy do łatwych, zwłaszcza że źródła me Je
dnokrotnie tylko wskazują na kierunek przemian, a nie zawsze pozwalają 
udokumentować go hczbami tak istotnymi dla nauk ścisłych. Nawet te 
niedoskonałe źródła statystyc�ne stwarzają jednak możliwości badawcze. 
Wskazują one, że największe zmiany zaszły w rejencji opolskiej, co tłu-· 
maczy się rozwojem tutejszego okręgu przemysłowego. Obok należałoby 
chyba umieścić Śląsk Cieszyński. Dopiero na następnym miejscu plasowa
ła się rejencja wrocławska, przy czym o pozycji tej decydowało Zagłębie 
Wałbrzyska-Noworudzkie i Wrocław. W tyle pozostawała rejencja legni
cka. Ale i tu rysowały się poważne różnice. Z jednej strony istniały 
ośrodki miejskie o względnie szybkim tempie rozwoju, z drugiej - zazna
czające się stagnacją, a czasem i upadkiem. 

W sumie można powiedzieć, że znakomita większość ludności Śląska 
znajdowała zatrudnienie w sferze produkcji bądź to rolniczej, bądź 
przemysłowo-rzemieślpiczej, czyli w dwóch pierwszych podstawowych 
działach. Znaczenie usług również wyraźnie wzrosło. Należy przypuszczać, 
że rola innych grup społecznych zmalała. Niestety, uchwycenie tych 
zmian w obecnym stanie badań nie jest możliwe. Kończąc powyższe roz
ważania chciałbym podkreślić, że dotknęły one tylko części zagadnień 
związanych z wpływem industrializacji na strukturę społeczno-zawodową. 
Wyd'aje się przy tym, iż będzie słuszne wysunięcie propozycji konieczno
ści badan, które by z jednej strony wiązały osady przemysłowe z miasta
mi (co poniekąd czyni T. Ładogórski), z drugiej zaś traktowały je łącznie 
ze wsią, by tym silniej podkreślić skutki indust·rializacji. 

DER EINFLUSS DER INDUSTRIALISIERUNG AUF DIE GESELLSCHAFTLICH

-BERUFLICHE STRUI{TUR DER BOVOLKERUNG IN SCHLESIEN IN DER 

ZWEITEN HXLFTE DES 19. JAHRHUNDERTS 

Anhand der Fachliteratur sowie statistischer Daten zeigt der Autor, dass der 
Grad der Urbanisierung erfasst in Prozenten der stlidtischen Bevolkerung trilgerisch 
sein kann. Vom Einfluss der Industrialisierung kann also die Rolle der Siedlungen 
industriellen Charakters zeugen, die als Dorfer gerechnet werden, sowie die be
rufliche Struktur der stadtischen und landlichen Bevolkerung. Auf die Unzu
langlichkeit der statistischen Quellen hinweisend, versucht der Autor die These zu 
begrilnden, dass im behandelten Zeitabschnitt die Rolle des Bereichs I (Land
wirtschaft) sich betrachtlich verminderte, gestiegen ist dagegen die Bedeutung der 
Bereiche II und III (Industrie und Dienstleistungen). Zwar erlaubt die Statistik nicht 
immer eine exakte Bestimmung des Einflusses der Industrialisierung auf die soziale 
und berufliche Struktur, nichtsdestoweniger bestatigt sie die Ansicht von der sich 
vermindernden Rolle des Bereichs I. Die Analyse des Textes setzt gleichzeitig auf 
die Tagesordnung die Notwendigkeit, monographische Arbeiten ilber die Rolle der 
Stadte, Industriesiedlungen und Dorfer zu unternehmen. Der Autor ist der Mei
nung, dass vom Grad der Industrialisierung der schlesischen Provinz weniger der 
Grad der Urbanisierung als die Veranderungen im Charakter der Beschaftigung 
zeuge. 




