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WproWAdzenie

W 1742 roku dokonał się praktyczny podział Górnego Śląska na dwie części, 
które znalazły się w granicach odrębnych organizmów państwowych. Zakończenie 
ostatniej wojny śląskiej pokojem w Hubertusburgu w lutym 1763 roku ostatecznie 
potwierdziło rozdzielenie regionu pomiędzy monarchie Habsburgów i Hohenzol-
lernów. Dla części zachodniej oznaczało to wejście w nowy krąg administracyjno-
-polityczno-mentalny. Część wschodnia pozostała w dotychczasowych strukturach 
państwowych i wraz nimi rozwijała się przez cały XIX wiek, aż do ich upadku po 
I wojnie światowej. 

Odmienne były drogi rozwoju obu tych państw. Jedno stało się wielonarodowym 
cesarstwem, w którym stale ścierały się różne interesy etniczno-polityczne i które 
w ciągu XIX wieku wiele utraciło ze swojego uniwersalizmu. Natomiast drugie po 
przegranej wojnie z Napoleonem pobudziło wystarczające siły i determinację, aby 
przeprowadzić znaczące i rozległe reformy pozwalające na konsolidację społeczno-
-polityczno-gospodarczą, przekładającą się na wzmocnienie pozycji międzynarodo-
wej. Polityka budowania sprawnego aparatu administracyjnego, wspierania rozwoju 
gospodarczego, utrzymywania silnej armii oraz inicjowania zmian społecznych pro-
wadzona w obu państwach różnymi metodami przynosiła odmienne efekty, jednak 
zamierzeniem docelowym miało być stworzenie nowoczesnego państwa i społeczeń-
stwa z dużymi ambicjami i możliwościami, ale też konkretnymi ograniczeniami i pro-
blemami, jakie w szczególny sposób uwidoczniły się w XX wieku. 

Istniały również istotne różnice w polityce regionalnej prowadzonej na terenach 
górnośląskich przez dwa państwa stosujące odmienne modele rozwoju i zarządzania. 
Szczególnie ciekawe wydaje się ukazanie typowości lub wyjątkowości rozwoju regio-
nu w porównaniu z innymi terenami tych państw.

W tekstach zamieszczonych w kolejnym tomie „Szkiców Archiwalno-Historycz-
nych” autorzy starali się odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. Czy znaczne oddale-
nie od Berlina i Wiednia przekładało się na marginalizację i opóźnienie wprowadzania 
zmian i procesów modernizacyjnych? Czy Górny Śląsk był peryferiami, daleką „pro-
wincją”, gdzie zmiany zachodziły znacznie później niż w innych częściach państwa? 
A może istotne znacznie gospodarcze wywołało efekt wręcz odwrotny i spowodowa-
ło, że Górny Śląsk stał się pod pewnymi względami regionem przodującym, wręcz 
inicjującym pewne zmiany, nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale również spo-
łecznym i kulturalnym?

W 2014 roku Archiwum Państwowe w Katowicach, Muzeum w Rybniku, Insty-
tut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Lehrstuhl für Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte Uniwersytetu w Regensburgu oraz Instytut Badań Regionalnych 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach zorganizowały konferencję naukową pod tytułem 
Region w państwie – Państwo w regionie. Górny Śląsk w państwie Habsburgów i Ho-
henzollernów (1742–1918). Dwudniowe obrady toczyły się w Rybniku i Katowicach 
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w dniach 29–30 maja 2014 roku, a organizacja konferencji została dofinansowana 
przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Prezentowany materiał stanowi pokłosie tej konferencji i prowadzonych w czasie 
spotkania dyskusji, co pozwoliło na pokazanie szerszego spektrum zagadnień badaw-
czych. Tematyka tekstów dotyka spraw społecznych (austriackie prawo o zawieraniu 
małżeństw – Ellinor Forster, Janine Maegraith) i gospodarczych (analiza danych sta-
tystycznych na temat kolei – Dawid Keller), pokazuje też relacje między „wielką” 
polityką a lokalnym życiem na Górnym Śląsku (utrata Nowego Śląska przez Prusy 
– Dariusz Nawrot, polityka językowa – Roland Gehrke, postawy wyborcze – Kai 
Struve, Górnoślązacy a Reichstag – Bernard Linek). O realizacji pewnych moderni-
zacyjnych idei w kościołach górnośląskich napisał Jerzy Gorzelik. Równie ważne jest 
zagadnienie lokalnych elit władzy (Jakub Grudniewski) podejmowane w kontekście 
pruskich badań nad biurokracją oraz elit finansowych pokazane w kontekście polityki 
oświatowej (Hochbergowie i ich obowiązki patronackie w powiecie pszczyńskim – 
Marta Sala). Aktywność modernizującego się społeczeństwa przedstawiają opraco-
wania Bogdana Klocha, Barbary Kalinowskiej-Wójcik, Krzysztofa Gwoździa (bractwa 
strzeleckie), Aleksandry Skrzypietz (czasopismo „Dzwonek”) oraz Marcina Dzie-
dzica (na przykładzie Otmuchowa). Tekstem dodatkowym, pokazującym obecności 
Ślązaków w zakonie paulinów w latach 1764–1864 jest opracowanie Jacka Szpaka. 

W publikacji zamieszczono również dwa teksty przedstawiające projekty badaw-
cze: Kathrin Pindl na temat poziomu życia społeczeństwa Górnego Śląska oraz Raf-
faela Parzefalla dotyczący I wojny światowej na Górnym Śląsku.

       Redaktorzy
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Ellinor ForstEr, JaninE MaEgraith

Alte Gewohnheiten unter neuem namen? 
die Angleichung Schlesiens durch die 
österreichischen eherechtsnormen im späten 
18. und frühen 19. Jahrhundert1

Als nach dem Frieden von Berlin 1742 die Grenze durch Schlesien gezogen wur-
de, war die Haltung in Wien zunächst durch die Überzeugung geprägt, dass sich der 
an Preußen abgetretene Hauptteil Schlesiens wiedergewinnen ließe. Von einer Ver-
einigung der drei Herzogtümer Teschen, Troppau und Jägerndorf sowie des öster-
reichischen Anteils am Herzogtum Neisse mit Mähren sah man daher vorerst ab.2 
In Troppau wurde ein Königliches Amt eingerichtet, das ähnlich wie das Oberamt in 
Breslau organisiert war. Rein äußerlich behielt man die meisten alten Organisations-
formen bei, doch wurde auch Schlesien bereits um die Jahrhundertmitte in die auf 
Zentralisierung zielenden Reformunternehmungen einbezogen.3 Deutlicher sichtbar 
lässt sich diese Angleichung 1783 an der Ablösung des Königlichen Amts durch das 
Gubernium in Brünn ablesen, das von diesem Zeitpunkt an – bis 1848 – sowohl für 
Mähren als auch für Schlesien die oberste politische Behörde bildete.

Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht jedoch weniger die Frage nach den äußer-
lichen Angleichungsprozessen an die österreichische Verwaltung, sondern vielmehr, 
wie dieser (Neu-)Orientierungsprozess – auf die Zentrale in Wien hin – von der 
Bevölkerung in Österreichisch-Schlesien vollzogen wurde. Dies lässt sich etwa am 
Beispiel der freiwilligen Gerichtsbarkeit untersuchen. Seit den 1750er Jahren wa-
ren Rechtskommissionen damit beschäftigt, aus den unterschiedlichen Rechten und 
Gewohnheiten der österreichischen Erbländer ein gemeinsames Recht zu schaffen. 
Das erste Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, später Josephinisches Gesetzbuch4 
genannt, trat 1787 in Kraft und löste alle bis dahin geltenden Landesordnungen 
und Statuten ab. In leicht veränderter Form wurden die neuen Bestimmungen im 

1 Die Recherchen zu diesem Aufsatz wurden von den Projekten „Historizace střední Evropy” und „Po-
pularization of latest research and scientific results of UHV FPF SU in the field of historical sciences in 
the Central European comparison” an der Schlesischen Universität Opava und dem Forschungsprojekt 
Nr. V200 „Veränderung der Gesellschaft durch Regieren und Verwalten. Politische Kommunikation in 
den Territorien Ferdinands III. – Toskana, Salzburg, Würzburg 1790–1824” (Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung – FWF, Elise-Richter-Programm) unterstützt.

2 W. Kuhn, M. R. Gerber: Geschichte Österreichisch-Schlesiens. [In:] Geschichte Schlesiens. Hg. J.J. Men-
zel. Bd. 3, Stuttgart 1999, S. 490–547, hier S. 497.

3 W. Bein: Neuordnung Österreichisch-Schlesiens in theresianischer Zeit. [In:] Kontinuität und Wandel. 
Schlesien zwischen Österreich und Preußen. Hg. P. Baumgart. Sigmaringen 1990 (Schlesische Forschung 
Nr. 4), S. 63–77.

4 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, 1. November 1786. [In:] Justizgesetzsammlung 1786 (im Weite-
ren: JGS 1786) Nr. 591, S. 71–129.
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Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) von 1811 nochmals bestätigt.5 Doch 
stellt sich dabei die Frage, wie schnell und wie flächendeckend diese neuen Vor-
schriften in den einzelnen Ländern übernommen wurden und ob die Bevölkerung 
Wege fand, die eigenen Gewohnheiten so in die neuen Normen einzupassen, dass sie 
beim alten Rechtsbrauch bleiben konnte.

Um das Agieren der Bevölkerung in diesem Anpassungsprozess nachvollziehen zu 
können, braucht es Quellen, mit denen sich die Rechtswirklichkeit der Menschen 
greifen lässt und die zudem über einen aussagekräftigen Zeitraum hinweg systema-
tisch produziert wurden. Aus diesem Grund fiel die Wahl auf Heiratsverträge. Diese 
spiegeln stets die Rechtsgewohnheiten von Rechtsräumen und sozialen Milieus wi-
der. Dabei bieten sie den vertragschließenden Personen in der Ausgestaltung einer-
seits genügend Freiraum, auf die Besonderheiten der jeweiligen Verhältnisse einzu-
gehen, und andererseits muss doch Rücksicht auf neue Gesetze genommen werden.

Veränderungen lassen sich in diesen Quellen gut erkennen, jedoch müssen in 
der Folge mehrere Interpretationsmöglichkeiten bedacht werden. Reaktionen auf 
rechtliche Neuerungen stellen nur eine Erklärung dar. Auch sozioökonomische Ver-
änderungen sind mitzudenken, die einen Einfluss auf die Ausgestaltung von Heirats-
verträgen gehabt haben können. Im Folgenden soll dies am Beispiel der Minderstan-
desherrschaft Freudenthal illustriert werden.

i. der untersuchungsraum freudenthal: Quellen und sozialwirtschaftlicher 
hintergrund

Österreichisch-Schlesien und konkret die Herrschaft Freudenthal dienen hier 
also als Labor, um die Verwaltungsstraffung des werdenden habsburgischen Staates 
einerseits anhand der Eherechtsnormen aufzuzeigen, und andererseits um die Stra-
tegien der Bevölkerung und deren Beweggründe zu beleuchten, Normänderungen 
zu akzeptieren oder nicht. Ziel ist es, die Menschen als Akteure zu betrachten und 
dabei die Rechts- und Sozialgeschichte zusammenzudenken.

Die Herrschaft Freudenthal bietet sich aus mehreren Gründen an: Es war eine 
Minderstandesherrschaft, also eine Herrschaft, die zwischen den Fürsten und ihren 
Ständen stand und nicht auf dem Fürstentag vertreten war. Daraus ergeben sich 
zwei Implikationen. Waren zum einen schon die schlesischen Mediatfürstentümer 
im Vergleich zu anderen österreichischen Erbländern vom Zentrum in Wien aus 
schwerer zu erreichen, dann galt dies umso mehr für Minderstandesherrschaften, 
die diesen Fürstentümern untergeordnet waren. Da sie zum anderen nicht am Fürs-
tentag vertreten waren, hatten sie innerhalb des schlesischen Kontextes nur wenig 
Gewicht und standen daher auch in der Forschung kaum im Mittelpunkt. Somit 
erschien es sinnvoll, für eine Untersuchung der Rechtsanpassung ein aus zentralem 
Blickpunkt gesehen herrschaftlich schwerer zu erreichendes Gebiet zu wählen, um 
nachvollziehen zu können, wie sich Anpassung – hier mittels neuer Rechtsnormen – 
auch an der Peripherie und auf der untersten Herrschaftsebene gestaltete.

5 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Oesterreichischen 
Monarchie. Wien 1811 (im Weiteren: ABGB 1811).
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In wirtschaftlicher Perspektive entwickelte sich in Schlesien das Leinwandge-
werbe neben dem Bergbau zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor; beide waren in 
der Herrschaft Freudenthal vertreten und erfuhren besonders um die Jahrhundert-
wende und im 19. Jahrhundert einen großen Aufschwung. Damit bildet Freudenthal 
die gewerbliche Entwicklung Schlesiens im Kleinen ab und kann diesbezüglich als 
repräsentativ gelten. Es lassen sich zudem unterschiedliche Wirtschaftsräume grei-
fen: die Dörfer der Grundherrschaft Freudenthal und die Stadt Freudenthal. Dies 
ermöglicht eine Untersuchung von potentiell verschiedenen Rechtsräumen auf un-
terschiedlichen ökonomisch-strukturellen Ebenen: eine Stadt mit städtischem Ge-
werbe, Dörfer mit Bergbau und Landwirtschaft.

Grundherrschaften waren hinsichtlich des Ehegütersystems häufig durch Gü-
tergemeinschaft geprägt.6 Da in den Kodifikationen des bürgerlichen Rechts jedoch 
die Gütertrennung als Norm vorgeschrieben wurde, bietet sich die Untersuchung 
eines Gebiets mit Gütergemeinschaft besonders an, um die Aufnahme von bisher 
fremden Bestandteilen in die Heiratsvereinbarungen besser erkennen zu können. 
Gütergemeinschaft war nach dem neuen Recht zwar nicht verboten, sondern zu-
lässig, wenn sie durch einen Vertrag errichtet wurde. Allerdings zeigt sich, dass sich 
die Rechtspraxis im Untersuchungsgebiet nicht ganz den Neuerungen verschloss, 
sondern sie nach und nach in die eigenen Gewohnheiten aufnahm.

Die Wahl des Ehegütersystems hängt eng mit dem wirtschaftlichen Hintergrund 
zusammen. Daher ist es sinnvoll, der Analyse der Heiratsverträge eine Beschrei-
bung der sozioökonomischen Struktur des Untersuchungsraums voranzustellen, um 
sowohl deren Wandel identifizieren und die unterschiedlichen Gegebenheiten in 
der Stadt und in den Dörfern beschreiben als auch charakteristische Elemente der 
Grundherrschaften herausarbeiten zu können.

Dazu liegt für Freudenthal eine hervorragende Quellenlage vor. Es gibt sowohl 
für die Grundherrschaft als auch die Stadt Freudenthal getrennte Reihen von Ehe-
berednisbüchern, die vom späten 17. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts reichen. 
Die ebenfalls überlieferten Hypothekenbücher ermöglichen eine stichprobenartige 
Erhebung von Paralleldaten, was insbesondere hinsichtlich der Versicherung einzel-
ner Vermögensteile auf Grundstücken und Immobilien aufschlussreich sein kann. 
Mit der gesetzlichen Vorschrift etwa, das Heiratsgut auf einem konkreten Haus 
oder Grundstück des Bräutigams pfandrechtlich sichern zu müssen, nahmen die 
Hypothekenbücher an Bedeutung zu und lösten ab der Mitte des 19. Jahrhunderts 
das Festhalten von ehegüterlichen Vereinbarungen in Eheberednisbüchern offen-
sichtlich ab. Schließlich lassen sich die Heiratsverträge mit den Eintragungen in 
den Trauungsbüchern abgleichen, um Aussagen über die Repräsentativität der Hei-
ratsverträge sowie über sozioökonomische Strukturen der Bevölkerung treffen zu 
können.

Hierfür wurden neben der Stadt Freudenthal zwei Orte aus der Grundherr-
schaft Freudenthal ausgewählt: Kleinmohrau, das eine Bergwerksiedlung war, und 
das maßgeblich landwirtschaftlich geprägte Dorf Spillendorf. Als Stichjahre wurden 

6 Für die Grundherrschaften im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vgl. G. Langer-Ostrawsky: 
Vom Verheiraten der Güter. Bäuerliche und kleinbäuerliche Heiratsverträge im Erzherzogtum Öster-
reich unter der Enns. [In:] Aushandeln von Ehe. Heiratsverträge der Neuzeit im europäischen Vergleich . 
Hg. M. Lanzinger et al. Köln 2015, S. 27–119 (L’Homme Archiv Nr. 3).
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zunächst die Jahre 1785, 1790 und von da an in Zehnerschnitten die Jahre 1800, 
1810, 1820, 1830, 1840 und schließlich 1847 gewählt. Das Jahr 1785 sollte als 
Basis für die Verhältnisse vor Inkrafttreten des ersten Bürgerlichen Gesetzbuches 
1787 dienen. Doch sind für die Stadt Freudenthal die Eheberednisbücher für den 
Zeitraum von 1775 bis 1796 verloren gegangen, und so brauchte es zur Feststellung 
der Rechtsgewohnheiten vor der Einführung der ersten Kodifikation noch einen wei-
teren früheren Jahresschnitt. Daher wurde für die Analyse der Heiratsverträge noch 
zusätzlich das Kontrolljahr 1772 hinzugenommen. Dies bot sich an, weil hier eine 
aussagekräftige Zahl von Heiratsverträgen abgeschlossen wurde: acht in der Stadt, 
fünf in der Grundherrschaft Freudenthal. Die Eheberednisbücher enden für die 
Stadt Freudenthal laut Aufschrift des letzten Eheberednisbuches mit 1848, tatsäch-
lich datieren die letzten Verträge aus dem Jahr 1847. Daher flossen die Verträge die-
ses Jahres als Abschluss noch in die Untersuchung ein. In der Grundherrschaft wur-
de das letzte Eheberednisbuch bis 1848 geführt, durch den Fokus auf Kleinmohrau 
und Spillendorf stammen die zeitlich letzten in die Untersuchung aufgenommenen 
Verträge jedoch aus dem Jahr 1830. Damit bilden insgesamt 119 Heiratsverträge die 
Basis der Analyse.7

a) Sozialwirtschaftlicher Hintergrund Österreichisch-Schlesiens
Die Grenzziehung von 1742 hatte für Österreichisch-Schlesien auch große sozi-

ale und wirtschaftliche Konsequenzen. Es wurden mit der Grenze zwischen Öster-
reich und Preußen nicht nur Handelswege unterbrochen, sondern auch Produktions-
abläufe gestört, die sich vorher in beiden Teilen ergänzt hatten. Dazu gehörte die 
Aufteilung der Leinenproduktion, für die zum Beispiel ein Großteil der Flachspro-
duktion und Garnherstellung in Westschlesien, das Weben aber im nun preußischen 
Teil geschah. Dies machte strukturelle Veränderungen in Österreichisch-Schlesien 
notwendig. Daher verfolgte die Regierung Maria Theresias und Josephs II. eine Be-
lebung von Gewerbe und Industrie in dieser Region. 1752 wurde zum Beispiel das 
Commerzien-Collegium gegründet und das Zunftwesen rationalisiert und systema-
tisiert.8 Daneben gab es staatliche Initiativen zur Ausweitung von Textilgewerbe, 
Bergbau und Hüttenwesen vor allem am Ende des 18. Jahrhunderts, das von den 

7 Archiv města (im Weiteren: AM) Bruntál, kniha svatebních smluv [Eheberednisbuch, im Folgenden 
zitiert als EB Stadt Freudenthal]: Inv. č. 59, Sign. A7-61 (1732–1774); Inv. č. 60, Sign. A7-62 (1797–
1816); Inv. č. 61, Sign. A7-63 (1816–1848); ZAO, Velkostatek (VS) Bruntál, Kniha svatebních smluv 
panství Bruntál [Eheberednisbuch der Grundherrschaft Freudenthal, im Folgenden zitiert als EB GH 
Freudenthal]: Inv. č. 130, Sign. A6-188 (1772–1787); Inv. č. 131, Sign. A6-189 (1787–1795); Inv. 
č. 132, Sign. A6-190 (1795–1802); Inv. č. 134, Sign. A6-192 (1806–1812); Inv. č. 135, Sign. A6-
193 (1817–1833). Zusätzlich wurden folgende Hypothekenbücher herangezogen: AM Bruntál, Kniha 
hypoték [Hypothekenbuch, im Folgenden zitiert als HB Stadt Freudenthal): Inv. č. 74, Sign. A7-50 
(1819–1825); ZAO, VS Bruntál, Kniha hypotečních listin panství Bruntál [Hypotheken-Urkunden-
buch der Grundherrschaft Freudenthal, im Folgenden zitiert als HB GH Freudenthal], Inv. č. 117, 
Sign. A6-175 (1817–1821).

8 J. Ehmer: Zünfte in Österreich in der frühen Neuzeit. [In:] Das Ende der Zünfte. Hg. H.-G. Haupt. 
Göttingen 2002, S. 87–126, hier S. 121: „Wie es scheint, strebten die Behörden durchaus mit Erfolg 
eine Rationalisierung und Systematisierung des Zunftwesens an. Das stellte einen massiven Eingriff in 
historisch gewachsene Strukturen dar, ohne aber das Zunftwesen insgesamt in Frage zu stellen”. Vgl. 
auch C. Kořistka: Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Schlesien in ihren geographischen 
Verhältnissen unter Mitwirkung mehrerer vaterländischer Naturforscher und Geographen. Wien, Ol-
mütz 1861, S. 415.
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Grundherren mitgetragen wurde.9 Die Region erfuhr damit nach 1742 strukturel-
le, rechtliche und administrative Veränderungen, die allesamt Auswirkungen auf 
die wirtschaftliche Entwicklung hatten.10 Trotz staatlicher Initiativen aber blieb die 
wirtschaftliche Lage aufgrund der Schlesischen Kriege und des Wirtschaftskrieges 
zwischen Österreich und Preußen Mitte des 18. Jahrhunderts, die einen Wiederauf-
bau der Märkte und des Handels verlangsamten, bis zum Teschener Frieden 1779 
schwierig.11

Jedoch gab es strukturelle Änderungen, die sich auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung unmittelbar positiv auswirkten. Nach den Bauernaufständen im Jahr 1766 
wurde 1771 das Robotpatent in Schlesien eingeführt, das die bäuerlichen Robotleis-
tungen eindeutig festsetzte und auf eine bestimmte Anzahl Tage und Stunden limi-
tierte. Damit sollten die Bauern vor übermäßigen Abgaben und Diensten geschützt 
werden.12 Zehn Jahre später wurde mit dem Untertanenpatent vom 2. November 
1781 die „Leibeigenschaft“ in den Ländern der Böhmischen Krone aufgehoben und 
mit der Befreiung der Bauern die Erbuntertänigkeit durch eine gemäßigte Unter-
tänigkeit nach dem Muster der österreichischen Länder ersetzt. Die Robotpflicht 
wurde in Geld- und Getreidezinse umgewandelt und der Weg in eine Rentengrund-
herrschaft geebnet.13 Damit fielen auch für Heirat, Übergang in ein Handwerk und 
Übersiedlung in einen anderen Ort offiziell die zuvor erforderliche gutsherrliche 
Erlaubnis und die hierfür zu entrichtende Gebühr weg.14 Mit dem Untertanenpa-
tent wurde so mehr Flexibilität vor allem bei der Landbevölkerung möglich, wel-
che nun vermehrt in Gewerbe und Industrie eingebunden werden konnte.15 Die 
Landwirtschaft und Viehhaltung stellten einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar: Die 
bedeutendsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse waren dabei Flachs und Wolle.16 
Der Getreideanbau war zwar intensiv, aber nicht ausreichend, was zum Teil mit der 
gebirgigen Lage und der Bodenbeschaffenheit zusammenhing. Das heißt, dass Schle-
sien Getreide einführen musste, was Auswirkungen auf die Handelsbilanz hatte.17

Das Textilgewerbe wurde im 18. Jahrhundert gezielt gefördert, und da nun das 
gesponnene Garn in Österreichisch-Schlesien weiterverarbeitet werden musste, 
wurde der Aufbau der Leinenweberei intensiviert. An dieser Entwicklung nahmen 

9 Charakteristisch für Grundherrschaften ist, dass sie oft als Besitzer und Förderer der Betriebe und der 
Industrie auftraten und durchaus davon profitierten.

10 W. Kuhn, M. R. Gerber: Geschichte Österreichisch-Schlesiens…, S. 510–511.
11 W. Bein: Das Schicksal Österreichisch-Schlesiens. [In:] Geschichte Schlesiens. Hg. L. Petry, J. J. Menzel, 

W. Irgang. Stuttgart 1999, S. 137–147, hier S. 140; W. Kuhn, M. R. Gerber: Geschichte Österreichisch-
Schlesiens…, S. 504.

12 W. Bein: Das Schicksal…, S. 139; W. Kuhn, M.R. Gerber: Geschichte Österreichisch-Schlesiens…, 
S. 503.

13 W. Bein: Schlesien in der habsburgischen Politik. Ein Beitrag zur Entstehung des Dualismus im Alten 
Reich. Sigmaringen 1994, S. 379; W. Bein: Das Schicksal…, S. 141; W. Kuhn, M. R. Gerber: Geschichte 
Österreichisch-Schlesiens…, S. 507.

14 W. Kuhn, M. R. Gerber: Geschichte Österreichisch-Schlesiens…, S. 507. Allerdings blieben die Robot-
pflicht und das gutsherrliche Patrimonialgericht bestehen. Im Zuge der Agrarreformen wurde regional 
auch das sogenannte „Raabsche System” angewandt, das Parzellen an Siedler überließ, Abgaben in 
Geld- und Getreideleistungen umwandelte und so eine Binnensiedlung förderte. Siehe dazu W. Bein: 
Das Schicksal…, S. 141; W. Kuhn, M.R. Gerber: Geschichte Österreichisch-Schlesiens…, S. 507.

15 C. Kořistka: Die Markgrafschaft Mähren…, S. 415.
16 R. Kneifel: Topographie des kaiserl. königl. Antheils von Schlesien. Bd. 1, Brünn 1804, S. 230.
17 A. C. Gaspari: Vollständiges Handbuch der neuesten Erdbeschreibung. Zweyte Abtheilung. Bd. 2, Wei-

mar 1801, S. 624 f.
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im 18. Jahrhundert auch die Grundherrschaften teil, darunter die Güter des Deut-
schen Ordens um Freudenthal. Besonders im westschlesischen Gebirge bestanden 
ideale Standortbedingungen für den Flachsbau: ausreichend Frischwasser, große, 
zum Bleichen geeignete Wiesen in sonnigen Hanglagen sowie Holzreichtum für die 
Gewinnung von Pottasche. Das Garn wurde vor allem von Bauern, Gärtnern und 
Häuslern auf dem Land gesponnen, während die Leinenweberei anfangs eine städti-
sche Tätigkeit war. Am Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Weben aber auch auf 
das Land in die Dörfer West- und Ostschlesiens ausgeweitet, wodurch die Grund-
herren eine zusätzliche Einnahmequelle erhielten.18 Aber solche protoindustriellen 
Tätigkeiten, oft als Nebenerwerb betrieben, ermöglichten Teilen der Landbevöl-
kerung eine aktive Teilnahme am Markt und eine gewisse Entscheidungsfreiheit in 
eigenen ökonomischen Fragen.19 Die Tuchweberei war dagegen ein vorwiegend städ-
tisches Gewerbe und wuchs vor allem in Bielitz an, gefolgt von Troppau, Jägerndorf 
und Odrau, während es dafür in anderen Gebieten Westschlesiens stark abnahm.20 
Im 19. Jahrhundert gerieten die Textilindustrie und vor allem das Heimgewerbe 
der Dorfweber zunehmend unter den Druck der nationalen und internationalen 
Konkurrenz. In Reaktion darauf entwickelte sich das Textilgewerbe in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts nach und nach mit steigender Mechanisierung in eine 
Fabrikindustrie, besonders in Bielitz.21

Die beginnende Industrialisierung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
brachte nicht nur in der Textilindustrie wirtschaftliche Veränderungen, sondern 
auch in Bergbau, Eisenverarbeitung und Hüttenwesen. Teilweise war dies auch auf 
die Einführung der Eisenbahn zurückzuführen, die zu einem wachsenden Bedarf an 
Eisenwaren führte.22 Seit 1830 verschob sich der wirtschaftliche Schwerpunkt auf 
den östlichen Teil des Landes einschließlich der Standortverlagerung des Bergbaus 
und Hüttenwesens weg von Westschlesien.23 Dies ging – neben der Textilindust-
rie – auch auf den Aufstieg des oberschlesischen Steinkohlereviers im Gebiet von 
Ostrau-Karwin und der Stahlindustrie in Ostrau zurück.24 Neben diesen strukturel-
len Veränderungen erlebte Österreichisch-Schlesien zudem einen kontinuierlichen 
Bevölkerungszuwachs: von 270.800 im Jahr 1789 auf 443.912 im Jahr 1857, was 
zugleich eine sehr hohe Bevölkerungsdichte bedeutete.25

18 W. Kuhn, M. R. Gerber: Geschichte Österreichisch-Schlesiens…, S. 509–510. Zur Diskussion über 
die Rolle der Gutsherren siehe auch M. Boldorf: Socio-economic institutions and transaction costs: 
merchant guilds and rural trade in eighteenth-century Lower Silesia. „European Review of Economic 
History” Nr. 13, 2009, S. 173–198, hier S. 179.

19 M. Cerman, Villagers and Lords in Eastern Europe, 1300–1800. Basingstoke 2012, S. 110 f. Diese 
Handlungsfähigkeit wird in der Literatur zur Debatte gestellt.

20 W. Bein: Das Schicksal…, S. 141. Er betont dabei auch das erstarkende Badewesen. Vgl. W. Bein: 
Schlesien…, S. 380; W. Kuhn, M. R. Gerber: Geschichte Österreichisch-Schlesiens…, S. 510.

21 W. Kuhn, M. R. Gerber: Geschichte Österreichisch-Schlesiens…, S. 510.
22 C. Kořistka: Die Markgrafschaft Mähren…, S. 625.
23 W. Kuhn, M. R. Gerber: Geschichte Österreichisch-Schlesiens…, S. 510.
24 W. Bein: Das Schicksal…, S. 142; W. Bein: Schlesien…, S. 380.
25 A. C. Gaspari: Vollständiges Handbuch…, S. 625; W. Kuhn, M. R. Gerber: Geschichte Österreichisch-

Schlesiens…, S. 495f., 511; C. Kořistka: Die Markgrafschaft Mähren…, S. 264.
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b) Minderstandesherrschaft Freudenthal
Was für Österreichisch-Schlesiens sozialwirtschaftliche Entwicklung gezeigt 

werden konnte, traf in vielen Punkten auch für die Minderstandesherrschaft Freu-
denthal zu. Wirtschaftliche Schwerpunkte lagen hier neben der Landwirtschaft auf 
Textilindustrie und Bergbau, Hüttenwesen und Eisenverarbeitung. Die Herrschaft 
litt ebenfalls sehr unter der Grenzziehung und den Kriegen und verlor seine bishe-
rigen Marktbeziehungen zum nun preußischen Schlesien. Sie erholte sich erst gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts, als die staatliche Förderung nach 1780 vor allem in der 
Textilindustrie spürbar wurde.

Die Minderstandesherrschaft Freudenthal hatte um 1819 12.489 Einwohner,26 
hauptsächlich katholischer Konfession. Der Bezirk Freudenthal war sehr gebirgig, 
zum Teil hochgebirgig, und hatte zu 45 Prozent Hochwald, 41 Prozent Äcker sowie 
10 Prozent Wiesen. Die Bevölkerung betrieb Landwirtschaft, Leinen- und Schaf-
wollindustrie sowie Bergbau.27 Der Ackerbau und die Viehzucht hatten eine bedeu-
tende Stellung in diesem Raum. Der Boden war zwar nicht ideal für Weizen, aber 
es wurden Hafer, Gerste und vor allem Flachs angebaut.28 Auf den Bauerngründen 
hafteten obrigkeitliche Dienstleistungen (Roboten) und die Struktur der Bevölke-
rung beruhte grob auf deren Größenordnung: Bauern, halbe- und Viertel-Bauern 
sowie Gärtler. Häusler besaßen ein Haus ohne Grundstück, während die besitzlosen 
Inleute sich von protoindustrieller oder anderer Arbeit ernährten.29

Im frühen 19. Jahrhundert entwickelten sich die Grundherrschaft und die Stadt 
Freudenthal zu einem regionalen Zentrum der Leinenindustrie, wohingegen das 
Tuchmachergewerbe zurückging.30 Die Leinenindustrie wurde zweifelsohne durch 
das große Holzvorkommen der umliegenden Wälder zur Produktion von Pottasche 
begünstigt. Insgesamt stellten neben der Land- und Holzwirtschaft erst die Tuchpro-
duktion und dann die Leinwandindustrie in Freudenthal einen bedeutenden Sektor 
dar, womit die Herrschaft Freudenthal in ihrer wirtschaftlichen Struktur die Situa-
tion Österreichisch-Schlesiens im Kleinen abbildet.

c) Strukturelle Unterschiede von Stadt und Land 
Die Stadt Freudenthal und die Grundherrschaft unterschieden sich in sozialwirt-

schaftlicher Hinsicht. Die Stadt Freudenthal war eine mittelgroße Stadt mit Sitz des 
Statthalters und Komturs des Deutschen Ordens.31 Die Bevölkerung wuchs relativ 

26 A. C. Gaspari, G. Hassel, J. G. F. Cannabich: Vollständiges Handbuch zur neuesten Erdbeschreibung. 
Erste Abtheilung. Bd. 2, Weimar 1819, S. 402 f.

27 C. Kořistka: Die Markgrafschaft Mähren…, S. 507 f.
28 Reginald Kneifel betont, dass der Boden nur für den Getreideanbau von Korn und Hafer, aber nicht 

für Weizen geeignet war: R. Kneifel: Topographie des k. k. Antheils von Schlesien. Bd. 2, Brünn 1805, 
S. 178. 

29 F. Ens: Beschreibung des Oppalandes und seiner Bewohner im Allgemeinen und die Ortsbeschreibung 
des Fürstenthums Troppau im Besondern. Wien 1836, S. 108 f.: „Nach der Ordnung der Unterthanen 
nach dem Maße ihrer Gründe sind sie entweder ganze Bauern, wenn sie 60, halbe Bauern, wenn sie 
30, Viertel-Bauern, wenn sie nur 15 Breslauer Scheffel Aussaat besizen. Welche weniger haben, heißen 
Gärtler. Jedoch trifft dieses Maßverhältniß selten ganz zu. Häusler sind jene, welche ein Haus ohne 
Grundstücke, und Inleute, welche weder das eine noch das andere besizen, und sich bloß von ihrer 
Handarbeit ernähren”.

30 W. Bein: Freudenthal. [In:] Böhmen und Mähren. Handbuch der historischen Stätten. Hg. J. Bahlcke, 
W. Eberhard, M. Polívka. Stuttgart 1998, S. 149–151, hier S. 150.

31 Vgl. A. C. Gaspari: Vollständiges Handbuch…, S. 629 f.
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langsam an, von 2.823 Einwohnern im Jahr 1796 bzw. 3.608 um 1836 auf 4.023 um 
1860.32 Sie hatte zahlreiche Betriebe, zum Beispiel in der Leder-, Wollwaren- und 
Tuchfabrikation, und ein reges städtisches Gewerbe, das in 14 Handwerkszünften 
organisiert war. Es gab aber auch verbreitet landwirtschaftlichen Nebenerwerb im 
Anbau von Flachs, Gerste und Hafer.33 Die ersten Schlesischen Kriege, der Sieben-
jährige Krieg und der Bayerische Erbfolgekrieg hatten sehr negative Folgen für die 
Stadt Freudenthal und besonders für Gewerbe und Handel gehabt, weshalb die Zeit 
zwischen 1750 und 1790 kaum durch Weiterentwicklung im gewerblichen Bereich, 
sondern eher durch Rückgriff auf landwirtschaftlichen Nebenerwerb geprägt war.34 

Die Textilindustrie und besonders die Leinenweberei wurden schon seit etwa 
1500 in Freudenthal betrieben, und die Stadt entwickelte sich in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts zum Hauptproduktionsort der Hausleinwand, nachdem die 
Produktion in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stagniert hatte.35 Die Weber 
reagierten auf eine steigende Nachfrage, und viele von ihnen stiegen von Lohnweben 
auf Eigenproduktion um.36 1825 folgten Innovationen, wie die Einführung des Jac-
quardwebstuhls, der dann auch auf den Dörfern eingesetzt wurde.37 Das Lohnwe-
ben blieb verbreitet und wurde oft als Nebenerwerb im Winter betrieben.38 

Anders verhielt es sich mit der Tuchmacherei. 1804 werden in Freudenthal 56 
Tuchmacher und 51 Leinenweber gezählt, die zusammen 44 Prozent der insgesamt 
241 Stellen ausmachten.39 Um 1836 waren es noch immer 56 Tuchmacher, aber 
schon 82 Leinenweber.40 1860 gab es dann anscheinend nur noch sechs Tuchmacher, 
was bedeutet, dass das Tuchmachergewerbe in Freudenthal nicht mit dem von Bie-
litz oder Troppau mithalten konnte und laut Viktor Heeger auch nicht den gleichen 
Schritt zur Mechanisierung machte wie bei der Leinenweberei.41

Kleinmohrau war ein zwölf Kilometer nordwestlich der Stadt Freudenthal ge-
legenes Dorf, das zwischen 1836 und 1859 von 1.217 auf 1.500 Einwohner an-
wuchs.42 Es lag am Fuße des Altvatergebirges und hatte mehrere Grubenwerke, in 
denen Magneteisenstein und Eisenglanz abgebaut wurden.43 Neben dem Bergbau 

32 R. Kneifel: Topographie…, S. 167; F. Ens: Beschreibung des Oppalandes…, S. 210; C. Kořistka: Die 
Markgrafschaft Mähren…, S. 267.

33 F. Ens: Beschreibung des Oppalandes…, S. 212 f.; C. Kořistka: Die Markgrafschaft Mähren…, S. 416, 
433.

34 V. Heeger: Festschrift anlässlich der 700-Jahrfeier der Verleihung des deutschen Städterrechtes an die 
Stadt Freudenthal, 1213. Im Auftrage des Stadtvorstandes verfasst von Viktor Heeger unter Benützung 
des Gedenkbuches der Schicksale der Stadt Freudenthal von Stellwag von Carion und anderer Quellen . 
Freudenthal 1913, S. 16 f.

35 C. Kořistka: Die Markgrafschaft Mähren…, S. 434; daneben stellte es Zwillich und Damast her und 
besaß Bleich- und Appretursanstalten. Heeger: Festschrift, S. 24–27, spricht von der „Glanzperiode der 
Freudenthaler Weberei” zwischen 1830 und 1870.

36 Zur steigenden Leinwandnachfrage vgl. auch A. C. Gaspari: Vollständiges Handbuch…, S. 624.
37 V. Heeger: Festschrift…, S. 25 f.
38 C. Kořistka: Die Markgrafschaft Mähren…, S. 434. Lohnweben bedeutet, dass Flachs von den Fakto-

reien zur Weiterverarbeitung an die Weber gegeben wurde. Der Lohn betrug laut Kořistka pro Stück zu 
30 Ellen 1 fl bis 1 fl 20 kz.

39 R. Kneifel: Topographie…, S. 177 f. Die Zahlen wurden übernommen bei V. Heeger: Festschrift…, 
S. 17.

40 F. Ens: Beschreibung des Oppalandes…, S. 212 f.
41 V. Heeger: Festschrift…, S. 21.
42 F. Ens: Beschreibung des Oppalandes…, S. 226; C. Kořistka: Die Markgrafschaft Mähren…, S. 508.
43 C. Kořistka: Die Markgrafschaft Mähren…, S. 333.
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entwickelte sich auch eine affiliierte Eisenindustrie mit zwei Zainhammern zur Her-
stellung von Stabeisen und sechs Drahthütten. Die Einwohnerschaft setzte sich 
aus 38 Großhäuslern, 111 Kleinhäuslern, einem Gärtler und zahlreichen Inleuten 
zusammen; letztere ernährten sich vom Zwirn- und Leinwandbleichen und vom 
Berg- und Hüttenwesen. Laut Faustin Ens erfreute sich Kleinmohrau in den 1830er 
Jahren relativen Wohlstands.44

Spillendorf war dagegen ein kleines landwirtschaftliches Dorf unweit der Stadt 
Freudenthal. Es hatte 1836 452 Einwohner, von denen die meisten Häusler waren. 
Es wurde maßgeblich Gerste, Hafer und Flachs angebaut.45

Die drei Untersuchungsorte eröffnen damit, wie erwähnt, Einblicke in unter-
schiedliche Strukturen: von städtischem Gewerbe, Textilindustrie und protoindus-
trieller Heimarbeit über Bergbau bis hin zur Landwirtschaft. Ob und wie sich diese 
Strukturen auch in den Trauungsbüchern und Heiratsverträgen widerspiegeln, soll 
nun anhand von gezielten Stichproben erörtert werden. Für die Untersuchung der 
sozialen und wirtschaftlichen Hintergründe wurden die Ehen ausgezählt sowie die 
Informationen zu Beruf und Familienstand der Brautleute der Stadt Freudenthal 
sowie der Orte Kleinmohrau und Spillendorf aus der Grundherrschaft Freudenthal 
ausgewertet. Dafür wurden zum einen die Eintragungen der Ehen in den Trauungs-
büchern46 aufgenommen und zum anderen die erhobenen Heiratsverträge aus den 
Eheberednisbüchern ausgewertet. Ein Vergleich der Sozialstruktur, wie sie in den 
Matrikeln und den Heiratsverträgen zu erkennen ist, soll dazu beitragen, die Reprä-
sentativität und Aussagekraft der Daten zu prüfen.

d) Die Repräsentativität der untersuchten Heiratsverträge
Verehelichung war im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert in den meisten Ter-

ritorien an eine Erlaubnis durch die weltlichen Behörden geknüpft. Hintergrund 
dieser Praxis war die Befürchtung, dass Eheleute keine ausreichende wirtschaftliche 
Basis aufweisen könnten, in der Folge sehr leicht verarmten und damit versorgt wer-
den müssten. In Grundherrschaften kam dem Grundherrn so die Möglichkeit zu, 
Ehen zu verhindern, die sich ungünstig auf die wirtschaftliche Lage der Herrschaft 
auszuwirken drohten. Doch lag in dieser Beschränkungsmöglichkeit auch die Ge-
fahr, das Bevölkerungswachstum zu stark zu bremsen. Daher wurde aufgrund kame-
ralistischer Überlegungen 1765 der patrimoniale Ehekonsens abgeschafft. Allerdings 
blieb er in der Praxis noch über Jahrzehnte hinweg in Gebrauch.47 Das spiegeln auch 
die untersuchten Heiratsverträge der Grundherrschaft Freudenthal in ihren For-
mulierungen wider. So wurde beispielsweise „bis auf Zulassung, und Verwilligung 
hochgnädiger Obrigkeit“ am 30. April 1772 zwischen dem verwitweten Bergarbeiter 

44 F. Ens: Beschreibung des Oppalandes…, S. 226 f.
45 Ebenda, S. 234. Ens zufolge gab es in Spillendorf 71 Häuser, wovon 28 Bauernhäuser waren, der Rest 

befand sich im Besitz von Häuslern.
46 Alle Auswertungen der Matrikel beruhen auf den folgenden Quellen: Trauungsbücherbücher: ZAO, 

Bruntál-město, předměstí Krnovské, předměstí Niské, předměstí Olomoucké: Inv. č. 448, Sign. 
Br I 14 (1784–1801); Inv. č. 449, Sign. Br I 15 (1802–1830); Inv. č. 450, Sign. Br I 16, (1831–1840); 
Inv. č. 451, Sign. Br I 17 (1841–1860); Oborná: Inv. č. 470, Sign. Br I 36 (1785–1840); Inv. č. 8552, 
Sign. Br I 55 (1841–1927). Malá Morávka, Dolní Moravice, Karlova Studánka: Inv. č. 564, Sign. Br VII 
7 (1784–1860). Die verwendeten Eheberednisbücher sind oben in Anmerkung 7 angeführt.

47 G. Langer-Ostrawsky: Vom Verheiraten der Güter…, S. 34.
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Franz Firtz und Anna Regina Schiendler aus Kleinmohrau ein „aufrichtig-Christli-
ches Ehberednus […] abgeredet und beschlossen.“48 Auch außerhalb von Grund-
herrschaften musste man eine solche Erlaubnis einholen. So klingt es sehr ähnlich, 
wenn in der Stadt Freudenthal „(a)nno 1772 den 13 Aug. […] bis auf Zulassung, 
und Ratification gnadigster hoher Obrigkeit nachgesetzte Ehberednuß […] verab-
redet, bewilligt und beschlossen worden.“49 War im ersten Fall die Erlaubnis des 
Grundherrn gemeint, so stellte im zweiten Fall der Magistrat der Stadt Freudenthal 
die zuständige Behörde dar. Im Gegensatz zu den Grundherrschaften in Österreich 
unter der Enns50 war jedoch in Freudenthal die Eheschließung nicht zwingend mit 
der Errichtung eines schriftlichen Heiratsvertrags verbunden. 

Damit stellte sich zunächst die Frage, inwieweit die Anzahl der Ehen in den 
Trauungsbüchern mit der Anzahl der Heiratsverträge übereinstimmen. Wie aus Dia-
gramm 1 deutlich wird, ergibt sich hier eine relativ große Diskrepanz. Auch eine 
Verlinkung der Paare zeigt eine geringe Deckung der Anzahl, lässt aber keine Gründe 
dafür erkennen. Nur ein Viertel aller Ehen in den Trauungsbüchern konnten mit 
den Heiratsverträgen verlinkt werden. Dies kann an der Anlage der Register oder 
unter Umständen daran liegen, dass Heiratsverträge manchmal bereits im Jahr vor 
der Eheschließung abgeschlossen wurden und daher nicht in der Stichprobe auf-
scheinen. Um die tatsächlichen Gründe hierfür herauszufinden, müssten allerdings 
zeitlich und quantitativ wesentlich umfangreichere Analysen angestellt werden. 

Diagramm 1: Anzahl der Eheschließungen und Eheverträge 
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Anmerkung: M = Matrikel, HV = Heiratsverträge, Link = Anzahl der verlinkten Ehen.

48 ZAO, VS Bruntál, ZAO, VS Bruntál, EB GH Freudenthal, Inv. č. 130, Sign. A6-188 (1772–1787), 
Heiratsvertrag (HV) Franz Firtz, Kleinmohrau/Anna Regina Schiendler, Kleinmohrau, 30. IV 1772 r., 
Bl. 4r–5r, hier Bl. 4r.

49 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 59, Sign. A7-61 (1732–1774), HV Franz Steiner, Freu-
denthal/Maria Theresia Breyerin, Freudenthal, 13. VIII 1772 r., Bl. 259r–259v, hier Bl. 259r.

50 G. Langer-Ostrawsky: Vom Verheiraten der Güter…, S. 35 f.
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Die Anzahl der Eheschließungen, wie sie aus den Matrikeln ersichtlich ist, ging 
in allen drei Orten bis 1790 beziehungsweise 1800 zurück, wuchs 1810 wieder an, 
um dann aber bis 1830 auf ein relativ niedriges Niveau abzufallen. Erst 1840 nahmen 
die Eheschließungen in allen drei Orten wieder zu, schwächten sich in der Stadt 
Freudenthal und in Spillendorf dann aber ab, während die Zahl in Kleinmohrau 
beträchtlich stieg. Die Zahl der Eheschließungen spiegelt in etwa das zögerliche Be-
völkerungswachstum der Stadt Freudenthal wider, zeigt aber einen starken Zuwachs 
in Kleinmohrau, was auf dessen Industrialisierung hinweisen könnte. Spillendorf 
scheint keinen Zuwachs gesehen zu haben. 

Diese Schwankungen werden von den Heiratsverträgen so nicht abgebildet: Die 
Zahlen lassen erkennen, dass 1785 und 1790, bei einer sinkenden Zahl von Ehe-
schließungen in den Matrikeln, die Anzahl der Heiratsverträge in der Grundherr-
schaft zunahm, vor allem in Kleinmohrau. 1800 bis 1820 tritt dann der proble-
matische Umstand ein, dass in den gleichen Jahren mehr Heiratsverträge als Ehen 
abgeschlossen wurden.51 1810 ist dabei eine außergewöhnlich hohe Anzahl an Hei-
ratsverträgen festzustellen, die sich 1820 wieder halbierte. Die Anzahl der Heirats-
verträge fiel aber in allen drei Orten nach 1820 rapide ab – dies ist das auffälligste 
Ergebnis der Auszählung.

Tabelle 1: Anzahl der Ehen aus den Matrikeln und Heiratsverträgen nach Jahr und Ort

Jahr Ehen M FT Ehen HV FT Ehen M KM Ehen HV KM Ehen M SP Ehen HV SP

1785 19 0 6 1 6 0
1790 9 0 7 6 2 2
1800 11 10 4 5 5 8
1810 14 25 11 8 3 7
1820 9 5 9 5 1 1
1830 7 7 7 1 2 1
1840 13 2 11 0 5 0
1847 12 2 21 0 2 0

Zusammen 94 51 76 26 26 19

Anmerkung: M = Matrikel, HV = Heiratsverträge, FT = Freudenthal, KM = Kleinmohrau,  
SP = Spillendorf

Aber welche Gründe gab es für die außergewöhnlichen Schwankungen bei der 
Abfassung der Heiratsverträge? Was sorgte im Jahr 1810 dafür, dass sich die Anzahl 
fast verdoppelte? Und warum fiel sie danach wieder steil ab? Ein Zusammenhang 
zwischen der Anzahl der Heiratsverträge und der Abschaffung des patrimonialen 
Ehekonsenses bzw. dem Untertanenpatent von 1781 scheint nicht vorzuliegen, weil 
es schon vor diesen Maßnahmen, wie erwähnt, in der Grundherrschaft Freudenthal 
offensichtlich keine Verpflichtung zur Errichtung von schriftlichen Heiratsverträgen 
gab. Schaut man in die frühen Eheberednisbücher, scheint die Anzahl der Heirats-

51 Eine mögliche Erklärung für die Diskrepanz zwischen den Eheschließungen und Heiratsverträgen 
könnte besonders in der Stadt Freudenthal eine Überschneidung mit den Vorstadtteilen sein, die im 
19. Jahrhundert entstanden, zum Beispiel mit der Vorstadt Altstadt, für das eigene Trauungsbücher ge-
führt wurden. Die Trauungsbücher der Vorstädte wurden für diese Untersuchung nicht aufgenommen.
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verträge eher geringer als höher gewesen zu sein. Dies lässt sich an der Anzahl der 
Jahre, die in einem Eheberednisbuch enthalten waren, ablesen, indem weniger Jahre 
in einem Band auf eine höhere Anzahl abgeschlossener Verträge schließen lassen, 
auch wenn der Umfang der Bände zwischen der Grundherrschaft und der Stadt va-
riiert haben mag (siehe die Tabellen 2 und 3). Die häufigsten Einträge weist jeweils 
das erste Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts auf. Das korrespondiert mit den erhobenen 
Heiratsverträgen, die jeweils im Jahr 1810 am dichtesten sind (siehe Tabelle 1).

Tabelle 2: Enthaltene Jahre in den Eheberednisbüchern der Grundherrschaft Freudenthal

Eheberednisbücher Grundherrschaft Anzahl der enthaltenen Jahre

1772–1787 15 Jahre
1787–1793 6 Jahre
1795–1802 7 Jahre
1802–1806 4 Jahre
1806–1812 6 Jahre
1817–1833 26 Jahre
1833–1848 15 Jahre

Tabelle 3: Enthaltene Jahre in den Eheberednisbüchern der Stadt Freudenthal

Eheberednisbücher Stadt Freudenthal Anzahl der enthaltenen Jahre

1672–1731 49 Jahre
1732–1774 42 Jahre
1797–1816 19 Jahre
1816–1849 33 Jahre

Für die Untersuchung ist der Umstand, dass Heiratsverträge auch in der Grund-
herrschaft nicht zwingend abgeschlossen werden mussten, eher von Vorteil. Denn 
so ergibt sich nicht nur für die Stadt Freudenthal, sondern auch für die Grund-
herrschaft die Möglichkeit, allein aufgrund der zu- und abnehmenden Häufigkeit 
von abgeschlossenen Heiratsverträgen Rückschlüsse auf eine mögliche Anpassung 
– etwa durch erhöhten Regelungsdruck – an die neuen gesetzlichen Normen ziehen 
zu können. Neben normativen Änderungen könnten aber auch sozialwirtschaftliche 
Gründe ausschlaggebend gewesen sein, einen Heiratsvertrag abzuschließen oder 
nicht. Nicht zuletzt spielte für 1810 wahrscheinlich das Bevölkerungswachstum 
ebenso eine Rolle.

e) Wiederheiraten
Blickt man nun in die frühen Heiratsverträge, dann zeigt sich deutlich, dass diese 

nur abgeschlossen wurden, wenn es – über die üblichen Rechtsgewohnheiten hinaus 
– Besonderheiten zu regeln gab. Das war in erster Linie bei Witwen und Witwern der 
Fall, die Kinder aus früheren Ehen mit in die neue Ehe brachten. Daher überrascht 
es nicht, dass in sämtlichen Heiratsverträgen des Jahres 1772 – sowohl in der Stadt 
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als auch in der Grundherrschaft Freudenthal – mindestens ein Teil der Brautleute 
Witwer oder Witwe war.

Ab 1785 nehmen die Heiratsverträge auch von nicht verwitweten Brautleuten 
zu. Um das Verhältnis besser bestimmen zu können, werden daher im Folgenden 
zuerst der Wandel im Familienstand bei der Eheschließung in den Heiratsverträgen 
und den Matrikeln aufgezeigt und verglichen, um zu sehen, ob der Familienstand 
eventuell eine Rolle bei der Entscheidung spielte, einen Heiratsvertrag aufzustellen.

Tabelle 4: Wiederheiraten in den Matrikeln nach Geschlecht, Jahr und Ort 

Freudenthal Kleinmohrau Spillendorf

Jahr Braut Bräutigam Braut Bräutigam Braut Bräutigam

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %

1785 2 11 1 17
1790 1 11 1 14
1800 1 9 1 9 1 25 2 50 2 40
1810 1 7 1 7 3 27
1820 1 11 2 22 2 22
1830 1 14 1 14
1840 1 8 1 8 2 18 2 18
1847 2 17 2 10 4 19

Zusammen 6 6 9 10 6 8 15 20 2 8

Anmerkung: Die Prozentangaben geben den Anteil der Witwen und Witwer an den Eheschließungen des 
Jahres wieder und wurden gerundet.

Bei der Auszählung der Eheschließungen ist es zwar problematisch, dass die An-
zahl der Beobachtungen relativ gering ist. Allerdings wird mit einem höheren Anteil 
an wiederheiratenden Männern eine Tendenz deutlich, die auch in anderen Unter-
suchungen dieser Epoche bestätigt wurde.52 Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem 
in Kleinmohrau und in der Stadt Freudenthal Wiederheiraten relativ häufig waren, 
besonders bei Männern. In Spillendorf kamen sie dagegen kaum vor; allerdings lie-
gen hier auch nur geringe Ereignisdaten vor.

Tabelle 5: Wiederheiraten in den Heiratsverträgen nach Geschlecht, Jahr und Ort 

Freudenthal Kleinmohrau Spillendorf

Jahr Braut Bräutigam Braut Bräutigam Braut Bräutigam

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %

1772 2 22 6 67 1 33 3 100
1785 1 100
1790
1800 1 10 4 40 1 20 1 20 1 12 1 12

52 Vgl. S. Ogilvie: A Bitter Living. Women, Markets, and Social Capital in Early Modern Germany. Ox-
ford 2003, S. 43.
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Freudenthal Kleinmohrau Spillendorf

Jahr Braut Bräutigam Braut Bräutigam Braut Bräutigam

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %

1810 5 20 10 40 3 37 1 14
1820 1 20
1830 2 28 3 42
1840
1847

Zusammen 10 16 24 40 3 10 7 24 2 10 1 5

Anmerkung: Die Prozentangaben geben den Anteil der Witwen und Witwer an den Eheschließungen des 
Jahres wieder und wurden gerundet.

Die Daten aus den Heiratsverträgen bestätigen im Grunde dieses Ergebnis, zei-
gen aber einen interessanten Unterschied auf: Die Stichproben von 1800 und beson-
ders 1810 zeigen einen recht hohen Anteil an Wiederheiraten auf, der in der Stadt 
Freudenthal 1820 abflacht, aber dort schon 1830 wieder ansteigt. Für 1790, 1840 
und 1847 liegen keine Angaben einer Wiederheirat in den wenigen Heiratsverträgen 
vor. Die relativ hohe Anzahl an Wiederheiraten in den Heiratsverträgen überrascht 
nicht, da diese, wie oben schon erwähnt, über die üblichen Rechtsgewohnheiten 
hinaus in den Verträgen vor allem hinsichtlich der Kinder aus früheren Ehen beson-
dere Verfügungen treffen mussten. Damit wurde eine gewohnte Praxis fortgesetzt. 
Dies würde die hohe Anzahl Verträge im Jahr 1810 zumindest teilweise erklären. 
1810 schlossen in Freudenthal zum Beispiel fünf Witwen und zehn Witwer einen 
Vertrag ab, während in den Matrikeln von 1810 nur eine Witwe und ein Witwer 
auftauchen. Zu erklären wird vielmehr die Anzahl der Paare sein, die für die Erstehe 
einen Heiratsvertrag abschlossen. Das wird nachstehend im Zusammenhang mit den 
rechtlichen Veränderungen diskutiert.

Die Qualität der Daten bleibt allerdings problematisch: Einerseits stimmen, 
wie bereits erwähnt, die Zahlen der Eheschließungen mit denen der Verträge nicht 
überein, andererseits konnten nicht alle Ehen verlinkt werden. Die Diskrepanz in 
der Häufigkeit der Beobachtungen lässt auf den ersten Blick die Aussagekraft der 
Informationen aus den Heiratsverträgen fraglich erscheinen. Allerdings zeigen ähn-
liche Tendenzen bei den Wiederheiraten, dass die Verträge inhaltlich durchaus aus-
sagekräftig sein können. Mittels der folgenden Untersuchung der beruflichen Hin-
tergründe soll geprüft werden, ob die Sozialstruktur mit den Ergebnissen aus den 
Matrikeln und der Literatur übereinstimmt.

f) Die berufliche Struktur
Eine Analyse der Berufe eröffnet einen Blick in die wirtschaftliche Struktur ei-

ner Bevölkerung, kann aber nicht vollständig den sozialen Hintergrund abbilden. 
Diskrepanzen bestehen einmal im unterschiedlich hohen Einkommen innerhalb 
gleicher Berufsgruppen, andererseits wird mit der offiziellen Berufsbezeichnung 
eventueller Nebenerwerb nicht abgedeckt. Letzterer konnte aber einen großen Un-
terschied im Einkommen einer Familie ausmachen und war, wie eingangs beschrie-
ben, besonders im protoindustriellen Bereich in Schlesien und in der Herrschaft 
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Freudenthal ein wichtiger Faktor. Dies ist besonders für eine Gegend zu beachten, 
die wie Freudenthal ein starkes Textilgewerbe besaß, in dem viel in Heimarbeit 
produziert wurde. Hinweise auf die Berufsstruktur und deren Wandel und vor allem 
auf Unterschiede zwischen den drei Untersuchungsorten können aber nützlich sein, 
um Tendenzen in Eheentscheidungen auszumachen und mögliche Beweggründe für 
den Abschluss bzw. Nichtabschluss eines Heiratsvertrages weiter zu beleuchten. Sie 
sind daneben besonders wichtig, um die Repräsentativität der Daten zu prüfen und 
zu sehen, ob zum einen der strukturelle Hintergrund mit dem der Beschreibung in 
der Literatur übereinstimmt und ob er zum anderen in beiden Datenserien überein-
stimmend abgebildet wird oder sich eventuell unterscheidet.

Die Angaben zum Beruf des Bräutigams und des Brautvaters in den Matrikeln 
schwanken zwar anfangs stark, erreichen aber gegen Ende der Untersuchungspe-
riode eine relative Konstanz. Für den Bräutigam wurde daher auch der Beruf des 
Vaters des Bräutigams aufgenommen. Für die Braut wurden der Brautvater und 
bei Witwen der Beruf ihres verstorbenen Mannes analysiert. Die Angabendichte 
ist bei den Matrikeln sehr hoch (ca. 89 Prozent bei Ehemännern), während sie 
für die Berufsangaben in den Heiratsverträgen etwas geringer ausfällt (ca. 68 
Prozent beziehungsweise 81 Nennungen bei Ehemännern). Die Berufsangaben 
wurden für die Analyse in Kategorien eingeteilt: Handwerk und Textilgewerbe, 
Landwirtschaft, Amtsinhaber, Sanitär/Medizin, Handel, Militär (enthält auch 
die verabschiedeten Soldaten), Tagelohn und Dienst (enthält auch Knechte) und 
Bergbau für Kleinmohrau.

Für die Stadt Freudenthal gab es in den Trauungsbüchern insgesamt 168 Be-
rufsnennungen. Die daraus resultierende Berufsstruktur bildet im Grunde die wirt-
schaftliche Struktur der Stadt Freudenthal, wie sie oben illustriert wurde, sehr gut 
ab. Der Anteil am städtischen Handwerk ist sehr hoch, schwankt allerdings in den 
Stichjahren und pendelt sich auf einem etwas niedrigeren Niveau von ca. 36 Pro-
zent im Jahr 1847 ein. Es wurden insgesamt 29 unterschiedliche Handwerksberufe 
gezählt. Diese hohe Anzahl korrespondiert mit den Angaben aus der Literatur, die 
ein sehr breit gefächertes städtisches Handwerk beschreibt.53 Vergleicht man dieses 
Ergebnis mit den Eintragungen in der Industrie-Tabelle der Herrschaft Freudenthal 
von 1836, so ergibt sich ein ganz ähnliches Bild: Sie listet 22 handwerkliche Berufe 
auf, organisiert in 14 Zünften und mit 216 Zählungen, wovon alleine die Weber mit 
83 die stärkste Gruppe bilden.54

Tabelle 6: Berufsstruktur in der Stadt Freudenthal, jährlicher Anteil in Prozent (Trauungsbücher)

1785 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1847 Anteil % 
insgesamt

Militär 29 10 4 4 7
Tagelöhner, Dienst 4 6 3 6 2

Handwerk 33 56 59 28 53 54 37 36 42
Textilgewerbe 8 19 18 41 29 46 26 24 26

53 Vgl. vor allem R. Kneifel: Topographie…, S. 177 f.
54 F. Ens: Beschreibung des Oppalandes…, S. 192, 212 f.
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1785 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1847 Anteil % 
insgesamt

Landwirtschaft 13 6 3 19 16 8
Amtsinhaber 13 13 6 10 12 4 20 10

Sanitär/Medizin 4 4
Handel 13 6 3 7 4

Zusammen 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Das Textilgewerbe wurde separat ausgewertet, da es in Freudenthal im 19. 
Jahrhundert große Bedeutung gewann. In der Tat wuchs es zwischen 1810 und 
1830 stark an und machte über den gesamten Zeitraum etwa ein Viertel der Be-
rufsgruppen aus, was die starke Stellung des Textilgewerbes in Freudenthal be-
stätigt. 1810 gab es acht Nennungen von Tuchmachern sowie von drei (Leinen-)
Webern und der Anteil am Textilgewerbe überstieg sogar den des Handwerks. 
Danach werden nur noch ein Tuchmacher, aber fünf bis sechs Weber pro Jahr 
genannt. Am Ende der Untersuchungsperiode pendelt sich der Anteil des Textil-
gewerbes auf etwa 25 Prozent ein. Die Eheschließungen reflektieren damit den 
Rückgang des Tuchmachergewerbes und den Zuwachs der Leinenweberei, wie er 
in der Literatur beschrieben wurde.

Amtsinhaber spiegeln die Bedeutung der Stadt als Verwaltungssitz wider, 
ebenso wie die strukturell angelegten Verwaltungsposten. Zusammengenommen 
ergeben sie etwa zehn Prozent aller Berufsgruppen. Aber diese Kategorie ist sehr 
heterogen und die meisten der 16 Berufe wurden in dieser Stichprobe nur je 
einmal genannt. Interessant ist der Anstieg im Jahr 1847, wobei zu fragen ist, 
ob es hier eventuell eine Verschiebung weg vom Handwerk hin zu Ämtern gab. 
1808 wurde ein organisierter Magistrat eingeführt und die Beschreibung der 
herrschaftlichen Beamten bei Faustin Ens beispielsweise bildet das Ergebnis der 
Daten aus den Matrikeln in etwa ab.55

Die Landwirtschaft ist mit Anbauern, Häuslern und Wirtschaftern ebenso ver-
treten und erreicht beinahe den Anteil der Amtsinhaber. Dies ist nicht verwunder-
lich, da Städte immer auch eine Verbindung mit der Landwirtschaft hatten, oft auch 
in Form von Nebenerwerb. Dies wurde in der Literatur ebenfalls hervorgehoben.

Medizinische Berufe und der Handel sind dagegen wesentlich schwächer vertre-
ten. Insgesamt wurde nur ein Chirurg genannt und im Handel waren es ein Han-
delsmann, ein Krämer und ein Schnittwarenkrämer. Die geringe Repräsentation der 
medizinischen Professionen liegt einmal an den limitierten Posten, aber auch an den 
geringen Stichproben. Bei Ens werden beispielsweise für 1836 nur zwei Ärzte, drei 
Chirurgen, zwei Hebammen und ein Apotheker genannt. 

Insgesamt ergibt sich ein sehr differenziertes Bild: Der hohe Anteil an städ-
tischem Handwerk und Textilgewerbe ist charakteristisch für die Stadt und 
stimmt mit der Beschreibung aus der Literatur überein. Mit Blick auf den ge-
ringen Anteil an Tagelöhnern und Knechten – die in der Literatur nicht erwähnt 
werden – reflektiert dies aber auch die Notwendigkeit eines Einkommens, um 
eine Ehe schließen zu können, was sich für Tagelöhner und Knechte oft als 

55 F. Ens: Beschreibung des Oppalandes…, S. 212.
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schwierig erwies. Im landwirtschaftlichen Bereich hing das mit Zugang zu Land 
aber auch mit einem Nebenerwerb, zum Beispiel im Textilgewerbe oder im Berg-
bau, zusammen. Militärische Berufe hängen meist mit Migration zusammen und 
bilden eine besondere Gruppe.

Die Auswertung der Heiratsverträge dagegen zeigte ein etwas anderes Bild. Es 
wurden 92 Berufsangaben erhoben und in den gleichen Kategorien ausgewertet. Da 
die Häufigkeit der Nennung eines Berufes geringer ist als in den Matrikeln, müssen 
die Ergebnisse aber mit Vorbehalt interpretiert werden.

Tabelle 7a: Berufsstruktur in der Stadt Freudenthal, jährlicher Anteil in Prozent (Heiratsver-
träge)

1772 1785 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1847 Anteil % 
insgesamt

Militär 0 0 6 0 0 0 0 2
Tagelöhner 0 6 0 0 0 0 0 1
Handwerk 37.5 25 29 0 54 67 0 32

Textilgewerbe 50 56 53 38 46 0 100 50
Landwirtschaft 6.25 13 9 25 0 33 0 10

Amtsinhaber 6.25 0 0 25 0 0 0 3
Sanitär/Medizin 0 0 0 13 0 0 0 1

Handel 0 0 3 0 0 0 0 1
Zusammen 100 100 100 100 100 100 100

Anmerkung: 1772 wurde für die Heiratsverträge hinzugenommen; für die Stichproben 1785 und 1790 
liegen keine Daten für Freudenthal Stadt vor.

Nimmt man das Stichjahr 1772 als Vergleichsebene für die Ergebnisse des Jahres 
1785 in den Matrikeln, so ist das Handwerk ähnlich stark repräsentiert, fällt aber im 
Jahr 1800 auf 25 Prozent ab. 1830 und 1840 steigt es wieder auf über 50 Prozent, 
kommt dann aber im letzten Stichjahr nicht mehr vor. Aus der Literatur und den 
Ergebnissen aus den Matrikeln war zu erwarten, dass der Anteil des Textilgewerbes 
stark ansteigen würde; das Ergebnis bestätigt dies und das Textilgewerbe ist im Jahr 
1847 sogar ausschließlich vertreten. Schaut man sich die Zusammensetzung der 
Berufe des Textilgewerbes an, so wird auch hier die gleiche Tendenz deutlich, die in 
den Matrikeln zu erkennen war (siehe Tabelle 7a): 1772 schon waren die Weber ge-
genüber den Tuchmachern stärker vertreten. 1800 stieg die Zahl der Tuchmacher an 
und war 1810 mit sieben noch gut vertreten.56 1810 stieg die Zahl der Leinenweber 
und blieb danach höher als die der Tuchmacher. 1840 fehlt das Textilgewerbe und 
1847 gibt es noch je einen Tuchmacher und Weber. Auch hieraus wird der Nieder-
gang der Tuchmacherei in Freudenthal deutlich.57

56 Dies entspricht fast genau den Zahlen der Matrikel. Sechs von den Tuchmachern konnten auch mit den 
Matrikeln verlinkt werden.

57 V. Heeger: Festschrift…, s. 21.
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Tabelle 7b: Berufsstruktur in der Stadt Freudenthal, Anzahl der erhobenen Berufe im Textil-
gewerbe (Heiratsverträge)

1772 1785 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1847

Kunstweber 1
Weber 6     4 11 2 6   1

Tuchmacher 2 4 7 1 1

Die Landwirtschaft ist ähnlich stark vertreten wie in den Matrikeln und spiegelt 
ihre Bedeutung im Nebenerwerb und Haupterwerb wider. Das Beamtentum wie 
auch alle anderen Berufsgruppen sind dagegen wesentlich geringer vertreten. Mi-
litärische Berufe kommen nur in zwei Fällen vor, was wenig verwunderlich ist, da, 
wie erwähnt, meist ein Migrationshintergrund vorlag und ein Heiratsvertrag somit 
wahrscheinlich nicht unbedingt in Freudenthal zu finden ist. Diese Verteilung bleibt 
leicht verzerrt wegen der geringen Stichproben, besonders für die Jahre 1840 und 
1847. Allerdings könnte der erkennbare Schwerpunkt auf dem Handwerk und dem 
Textilgewerbe durchaus aussagekräftig sein: Dieses Gewerbe war in der Bevölkerung 
stark vertreten, und wer es ausübte, der benötigte neben einem Haus mit Werkstatt 
auch teures Werkzeug. Daneben wurde das Handwerk meist auch als Familienbe-
trieb geführt. All dies ließ eine Regelung des Besitzes in der Ehe und damit einen 
Heiratsvertrag durchaus sinnvoll erscheinen.

In Kleinmohrau dürften vor allem das Handwerk und der Bergbau vertreten 
gewesen sein, wie in der Literatur gezeigt wurde. Ein erster Blick auf die Auswer-
tung der Trauungsbücher bestätigt dies auch. Das Handwerk ist über den gesamten 
Zeitraum zu 40 Prozent vertreten, schwankt aber beträchtlich zwischen 30 und 
67 Prozent. Im Vergleich zur Stadt Freudenthal ist das Handwerk erwartungsge-
mäß weniger vielfältig. Am stärksten vertreten sind die Drahtzieher und Schmiede, 
was das Wachstum des eisenverarbeitenden Gewerbes widerspiegelt. Bergbau und 
Hüttenwesen sind mit insgesamt 18 Prozent deutlich vertreten. Allerdings ist der 
Anteil der Landwirtschaft wesentlich höher. Zwar ist sie erst ab 1810 zu beobach-
ten, wächst dann aber stark an. Hauptsächlich vertreten sind dabei die Häusler, was 
mit den oben genannten Zahlen aus der Beschreibung von Ens übereinstimmt. Das 
Textilgewerbe in Form des Haupterwerbs ist kaum noch präsent, und es steht zu 
vermuten, dass es hier vorwiegend als protoindustrieller Nebenerwerb von Inleuten 
und Häuslern betrieben wurde. Erwähnenswert sind die Tagelöhner, die in Klein-
mohrau relativ häufig vorkommen.

Tabelle 8: Berufsstruktur in Kleinmohrau, jährlicher Anteil in Prozent (Trauungsbücher)

1785 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1847 Anteil % 
insgesamt

Militär 0 0 0 0 12 0 0 0 1
Tagelöhner, Dienst 17 0 0 13 0 6 9 2 5

Handwerk 50 67 50 31 35 50 30 40 40
Textilgewerbe 0 0 17 13 0 6 0 2 4

Bergbau 0 17 33 19 6 13 30 18 18
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1785 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1847 Anteil % 
insgesamt

Landwirtschaft 0 0 0 25 41 13 22 38 26
Amtsinhaber 33 17 0 0 0 6 9 0 4

Sanitär/Medizin 0 0 0 0 0 6 9 0 1
Handel 0 0 0 0 6 0 0 0 1

Zusammen 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mit der zunehmenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert kann hier zwar eine 
entsprechende berufliche Diversifizierung mit dem Eisengewerbe und dem Berg-
bau und Hüttenwesen festgestellt werden. Aber die Landwirtschaft kam ebenso 
auf einen prominenten Anteil. Der Nebenerwerb im Textilgewerbe kann anhand 
der Trauungsbücher kaum erfasst werden; hierzu wäre die Auswertung von Steuer-
büchern notwendig.

Die Auswertung der Berufsangaben aus den Heiratsverträgen gestaltete sich in 
Anbetracht von nur 25 Berufsnennungen – gegenüber 140 in den Trauungsbüchern 
– allerdings problematisch. Daher wird das Ergebnis hier mit den absoluten Zahlen 
aller vorkommenden Berufsgruppen wiedergegeben:

Tabelle 9: Berufsstruktur in Kleinmohrau, Anzahl der erhobenen Berufe (Heiratsverträge)

1772 1785 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1847 Summe

Soldat verabschiedet 1 1
Bergsteiger 1 1
Drahtzieher 3 4 1 8

Fleischhacker 1 1
Köhler 1 1

Schneider 1 1
Schullehrer 1 1

Weber 1 1 1 3
Gärtner 1 1
Häusler 4 3 7

Zusammen 1 4 3 5 10 2 25

Das Resultat spiegelt in etwa das Ergebnis aus der Literatur und den Matrikeln 
wider: Drahtzieher und Häusler sind am meisten vertreten, daneben traten ein ver-
abschiedeter Soldat, ein Schullehrer, drei Weber und verschiedene Handwerker auf.

Für das kleine Dorf Spillendorf gab es in den Matrikeln immerhin 44 Beob-
achtungen und das Ergebnis entspricht auch größtenteils den Erwartungen aus der 
Literatur, in der es als ein maßgeblich landwirtschaftlich geprägtes Dorf dargestellt 
wurde. Doch auch das Handwerk und das Leinenweben (1840 mit zwei Webern) 
waren vertreten und machten zusammen mit insgesamt 23 Prozent einen wichtigen 
Anteil aus.
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Tabelle 10: Berufsstruktur in Spillendorf, Anzahl der erhobenen Berufe (Trauungsbücher)

1785 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1847 Summe

Knecht 1 1
Handwerk 2 1 1 6 10

Landwirtschaft 7 3 3 6 2 3 5 3 32
Handel 1 1

Zusammen 9 3 5 6 2 4 11 3 44

Die Heiratsverträge enthalten für Spillendorf freilich nur acht Berufsnennungen, 
die Mehrheit davon erwartungsgemäß im Bereich der Landwirtschaft.

Tabelle 11: Berufsstruktur in Spillendorf, Anzahl der erhobenen Berufe (Heiratsverträge)

1785 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1847 Summe

Anbauer 2 2 4
Gärtner 1 1
Häusler 1 1

Schneider 1 1
Weber 1 1

Zusammen 4 2 2 8

Insgesamt bestätigt die Auswertung der Trauungsbücher die Wirtschaftsstruk-
tur, wie sie aus der Literatur zu erfassen war. Die Heiratsverträge zeigen für die 
Stadt Freudenthal anfangs eine Überrepräsentation des städtischen Handwerks, 
beschreiben aber zugleich anschaulich die wachsende Rolle der Textilindustrie. In 
Kleinmohrau wiederum bilden die Matrikel die Sozialstruktur sehr gut ab, wobei 
nochmals die Bedeutung der Landwirtschaft neben Bergbau und Hüttenwesen deut-
lich wird. Der protoindustrielle Nebenerwerb bleibt dabei verborgen, da er aus der 
Berufsbezeichnung nicht zu ersehen ist. Die Heiratsverträge zeigen aber in etwa die 
gleiche Tendenz, besonders mit der häufigen Nennung der Drahtzieher. Für Spil-
lendorf ist ein Vergleich der Matrikel und Heiratsverträge aufgrund der geringen 
Beobachtungen schwierig, jedoch bestätigen beide Quellen den landwirtschaftlichen 
Schwerpunkt, die Rolle des Handwerks sowie die Verbreitung der Leinenweberei 
auf den Dörfern mit einem Weber in den Heiratsverträgen von 1810 und zwei We-
bern in den Matrikeln des Jahres 1840.

Das Ergebnis, dass beide Datenreihen – sowohl aus den Matrikeln als auch aus 
den Heiratsverträgen – in etwa die gleichen sozialwirtschaftlichen Tendenzen aufzei-
gen, bestätigt die inhaltliche Aussagekraft der Heiratsverträge. Das bedeutet, dass 
die Heiratsverträge im Ganzen gesehen durchaus repräsentativ sind und die Berufs-
struktur der Orte und Stichjahre der Tendenz nach korrekt wiedergeben – und das, 
obwohl die Häufigkeit der beiden Datenreihen nicht kongruent ist. Für die Stadt 
Freudenthal wird außerdem deutlich, dass die Frage, welche sozialen Gruppen sich 
für einen Heiratsvertrag entschieden und warum sie dies taten, zu reichen Erkennt-
nissen führt. Wie eingangs gezeigt wurde, schlossen längst nicht alle Heiratswilligen 
einen Heiratsvertrag ab. Zugang zu Land, Hausbesitz, Besitz von Produktionsmitteln 
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und ein Einkommen könnten neben dem Familienstand Faktoren bei der Entschei-
dung gewesen sein, einen Heiratsvertrag abzuschließen, und Einfluss auf dessen 
inhaltliche Gestaltung gehabt haben.

Ein Wandel kann zudem in den Heiratsverträgen selbst beobachtet werden. In 
den Verträgen veränderten sich die Formulierungen und Inhalte, passten sich lang-
sam den Begriffen sowie den Inhalten der neuen Gesetzbücher an und verwiesen 
im Vertragstext auch auf die neuen Vorschriften. Damit entsprechen diese Befunde 
auch anderen Untersuchungen, die gezeigt haben, dass gerade in Zeiten politischer 
und rechtlicher Veränderungen der Versuch, an alten Gewohnheiten festzuhalten 
und möglichst alle Eventualitäten abzusichern, zu einer vermehrten Abfassung von 
Heiratsverträgen geführt hat. Mit dem Eintreten einer größeren Stabilität nahm die 
Zahl der Verträge dann wieder ab.58

ii. Auf der Suche nach den schlesischen (ehe-)rechtsnormen
Auch Schlesien wurde, wie erwähnt, als Erbland in die österreichischen Rechtsre-

formen des 18. Jahrhunderts einbezogen. Maria Theresia hatte 1753 zur Sammlung 
des geltenden Rechts und der Rechtsgewohnheiten der unterschiedlichen Länder 
eine Kommission eingesetzt. Jedes Kommissionsmitglied wurde mit der Erstellung 
eines ausführlichen Berichts über dasjenige Land, mit dem es durch die Ausübung 
verschiedener Ämter am besten vertraut war, beauftragt. Innerhalb weniger Monate 
sollte so die Basis gelegt werden, um in weiteren Beratungen ein gemeinsames Recht 
für alle Länder zu schaffen. Für Schlesien hatte der Oberfiskal Franz Burmeister 
diesen Auftrag zu übernehmen. Aufgrund der knapp bemessenen Zeit konnte der 
verlangte Bericht nur für Österreich unter der Enns pünktlich vorgelegt werden, die 
meisten anderen folgten innerhalb eines Jahres. Doch für Schlesien scheint dieser 
Bericht nie erstellt worden zu sein. Burmeister war auch nur noch bei den ersten 
Kommissionssitzungen anwesend und wurde dann in den Sitzungsprotokollen nicht 
mehr erwähnt. Daher fand die schlesische Rechtssituation des 18. Jahrhunderts in 
die Beratungen zum neuen Gesetzbuch – vor allem in der Anfangsphase – kaum 
Eingang.59 

Damit kann man im Gegensatz zu anderen Erbländern diesen ausführlichen Dis-
kussionen rund um alle Rechtsbestimmungen, die in die neue Kodifikation aufge-
nommen werden sollten, zu Schlesien nichts entnehmen. Stattdessen muss man sich 

58 Vgl. zum Beispiel die Ergebnisse für Tirol bei M. Lanzinger: Von der Macht der Linie zur Gegenseitig-
keit. Heiratskontrakte in den Südtiroler Gerichten Welsberg und Innichen 1750–1850. [In:] Aushan-
deln von Ehe…, S. 205–367; E. Forster: Auswirkungen rechtlich-politischer Veränderungsprozesse auf 
das Aushandeln von Heiratsverträgen unterschiedlicher sozialer Gruppen. Das Stadt- und Landrecht 
Innsbruck (1767–1842). [In:] Aushandeln von Ehe…, S. 369–458.

59 Die ältesten Quellen zur Kodifikationsgeschichte des österreichischen ABGB. Josef Azzoni, Vorentwurf 
zum Codex Theresianus – Josef Ferdinand Holger, Anmerckungen über das österreichische Recht (1753) . 
Hg. C. Neschwara. Wien 2012 (Fontes rerum austriacum, Fontes iuris Nr. 22), S. 12–29. Die späteren 
Entwürfe ab den 1790er Jahren wurden den Appellationsgerichten der einzelnen Länder vorgelegt. 
Damit hatte auch das Appellationsgericht für Schlesien und Mähren die Möglichkeit, Stellung dazu 
zu nehmen und zu versuchen, schlesische und mährische Rechtsgewohnheiten einzubringen. Zum 
Verhältnis von Länderrechten und Kodifikation vgl. auch M. Schennach: „Gleichförmigkeit der Län-
derrechte” oder „ein willkürig ganz neues Recht”? Provinzialrechte und Kodifikationsprozess in den 
österreichischen Ländern. [In:] 200 Jahre ABGB (1811–2011). Die österreichische Kodifikation im 
internationalen Kontext. Hg. B. Dölemeyer, H. Mohnhaupt. Frankfurt a. M. 2012, S. 71–120.
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auf der Suche nach den geltenden Rechtsnormen, die vor den Kodifikationen galten, 
zu den Landesordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts zurückbegeben. Solche gibt 
es für die meisten schlesischen Herzogtümer.60 Da diese im Zusammenwirken mit 
den vom Adel dominierten Ständen entstanden sind, bilden sie in vielen Aspekten 
vor allem deren Lebensbereiche ab.61 Das gilt insbesondere für die hier interessie-
renden Eherechtsnormen.

Die Minderstandesherrschaft Freudenthal gehörte zum Herzogtum Troppau. 
Der „Kaiserliche Rezeß […] für die Fürsttenthümer Troppau und Jägerndorf“ von 
1673 erwähnt, dass sich betreffend der Ehepakten, des Leibgedings, der Ausstaffie-
rung und Dotierung der Töchter wie auch hinsichtlich der Witwenversorgung nichts 
ändern würde.62 Dieser Rezess beruhte auf einem Vorschlag der Stände, die auf 
der Basis der mährischen Landesordnung von 1604, die auch für Troppau gegolten 
hatte, einige Abänderungen vorgeschlagen hatten.63 Genauer auf ehegüterrechtliche 
Bestimmungen geht jedoch beispielsweise das „Privilegium oder Kirchen-Recht Wel-
ches nur an etlichen Orten/ nebens dem Sachsen-Recht/ im Herzogthum Schlesien 
eingeführt worden/ wie es nemlichen zwischen denen Eheleuten/ wann sie sich 
vererbt haben oder nicht/ gehalten werden solle“ ein.64 Die Bestimmungen, die hier 
sichtbar werden, entsprechen dem System der Gütertrennung, das – grenzüber-
greifend – für den Adel charakteristisch war und damit auch das leitende System 
in den Rechtskodifikationen des 18. Jahrhunderts wurde. Nach einer Angleichung 
der Rechtsgewohnheiten dieser sozialen Gruppe an die neuen Eherechtsnormen zu 
suchen, wäre daher wenig aussagekräftig. Umso ergiebiger ist jedoch der Blick in 
Heiratsverträge aus bäuerlichem und städtisch-handwerklichem Kontext. Hier war, 
wie erwähnt, mit der Gütergemeinschaft eine Rechtspraxis üblich, die dem Haupt-
modell der Gütertrennung mit der genauen Unterscheidung zwischen ererbtem und 
erworbenem Vermögen diametral gegenüber stand.

iii. das schlesische modell: Gütergemeinschaft mit vermögensvorbehalt
Die Basis jeder Ehe stellte ein ausreichendes Vermögen dar. Nur wenn dieses ga-

rantiert war, erhielt sie den nach wie vor praktizierten patrimonialen beziehungswei-
se politischen Ehekonsens. Dabei konnten über das Vermögen der Brautleute unter-
schiedliche Verfügungen getroffen werden. In einer Gütergemeinschaft, die sowohl 

60 Eine Sammlung von Landesordnungen und Statuten findet sich bei J. J. von und zu Weingarten: Fasci-
culi diversorum jurium. Bd. 1, Nürnberg 1690. Für Österreichisch-Schlesien (und Mähren) kommen-
tiert Johann Luksche den ersten Teil des ABGB von 1811 vor dem Hintergrund des älteren Rechts: 
J. Luksche: Das alte und neue Recht Mährens und Schlesiens k. k. öst. Antheils nach der Ordnung des 
bürgerlichen Gesetzbuches. Bd. 1–2, Brünn 1818.

61 M. Weber: Die schlesischen Polizei- und Landesordnungen der Frühen Neuzeit. Köln 1996 (Neue For-
schungen zur Schlesischen Geschichte Nr. 5), S. 8–21.

62 Kaiserlicher Rezeß […] für die Fürsttenthümer Troppau und Jägerndorf. Abgedruckt bei J. J. von und 
zu Weingarten: Fasciculi…, S. 340–349, hier S. 347.

63 C. d’Elvert: Die Verfassung und Verwaltung von Oesterreichisch-Schlesien in ihrer historischen Ausbil-
dung, dann die Rechtsverhältnisse zwischen Mähren, Troppau und Jägerndorf, so wie der mährischen 
Enklaven zu Schlesien. Brünn 1854, S. 245.

64 Privilegium oder Kirchen-Recht Welches nur an etlichen Orten/ nebens dem Sachsen-Recht/ im Her-
zogthum Schlesien eingeführt worden/ wie es nemlichen zwischen denen Eheleuten/ wann sie sich vererbt 
haben oder nicht/ gehalten werden solle, 1567. Abgedruckt bei J. J. von und zu Weingarten: Fasciculi…, 
S. 349–353.
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in den Dörfern der Grundherrschaft wie auch in der Stadt Freudenthal praktiziert 
wurde, brachten die Eheleute ihr gesamtes Vermögen ein, das als gemeinsames Gut 
die wirtschaftliche Basis der Ehe bilden sollte. So hieß es etwa im Heiratsvertrag 
des Fleischhackermeisters Joseph Pratzer aus Freudenthal und der Maria Renata 
Langerin aus Altstadt 1785, dass das „was diese neu angehende Eheleuthe anjetzo 
zusammen bringen auch in künftiger Ehe miteinander ererben oder erwerben möch-
ten, daß solle ein, also des anderen Guth und Eigenthum seyn.“65

Solche allgemeinen, auf das gesamte Vermögen bezogenen Gütergemeinschaften 
waren auch in anderen österreichischen Erbländern, wie etwa auf den Grundherr-
schaften im Erzherzogtum ob und unter der Enns, in der Steiermark, in Kärnten und 
Krain sowie in Vorderösterreich – häufig im bäuerlichen Kontext – üblich. Kenn-
zeichnend für dieses Gütermodell war, dass zwischen dem Herkunftsvermögen und 
dem gemeinsam Erworbenen kein Unterschied gemacht wurde, worauf auch die 
ausdrückliche Formulierung im zitierten Heiratsvertrag hindeutet, dass nicht nur 
das erworbene Vermögen, sondern auch jenes, das von einem der Eheleute ererbt 
wurde, als gemeinsames Gut zu betrachten sei. Nach dem Tod des Ehemannes oder 
der Ehefrau wurde dieses gemeinsame Vermögen in zwei Hälften geteilt und darüber 
hinaus beerbten sich die Eheleute – zusammen mit den Kindern – auch gegenseitig.

Damit betonte die Gütergemeinschaft viel stärker die eheliche Verbindung66 
als das Gegenmodell der Gütertrennung, das in den neuen Kodifikationen als ge-
setzlicher Güterstand definiert wurde, der eintrat, wenn nichts anderes vereinbart 
worden war. Hier blieben die Eheleute Eigentümer ihres jeweils eingebrachten ei-
genen Vermögens. Nach ihrem Tod wurde das Vermögen, genau unterschieden nach 
väterlichem und mütterlichem Erbe, an die Kinder vererbt oder fiel, wenn aus der 
Ehe keine Kinder hervorgegangen waren, wieder an die Herkunftsfamilie zurück. 
Witwen und Witwer hatten hingegen keinen Anspruch auf das Vermögen des bzw. 
der jeweils anderen. Zur Absicherung – vor allem der Witwe – wurde zwar ein Ver-
mögensteil definiert, der ihr aber nicht als Eigentum, sondern nur in Form eines 
Nutzgenusses zukommen sollte.67

Im Hintergrund dieser Festlegungen standen Juristen, die vor allem aus adeligem 
und bürgerlichem Kontext kamen, in dem es üblich war, dass das Vermögen nicht 
die Familienlinie überschreiten sollte. Damit hatten sie ihr praktiziertes Modell als 
gesetzlichen Güterstand festgeschrieben. Doch war auch darüber diskutiert wor-
den, dass eine Gütergemeinschaft die Verhältnisse insbesondere im bäuerlichen und 
städtisch-handwerklichen Kontext besser abbilden würde, indem sie angemessener 

65 ZAO, VS Bruntál, EB GH Freudenthal, Inv. č. 130, Sign. A6-188 (1772–1787), HV Joseph Pratzer, 
Freudenthal/Maria Renata Langerin, Altstadt, 11. Januar 1785 r., Bl. 371r.

66 M. Lanzinger: Ehegütermodelle und Balanceakte. Resümee. [In:] Aushandeln von Ehe…, S. 459–467. 
67 Dem überlebenden Teil gebührte, wenn zwei oder mehr Kinder vorhanden waren, solange er nicht 

wieder heiratete, mit jedem Kind ein gleicher Genussteil vom Nachlass des bzw. der Verstorbenen als 
Unterhalt. Waren weniger oder keine Kinder vorhanden, kam ihm der Genuss von einem Viertel des 
Vermögens zu. Jedoch war in beiden Fällen das, was in einem Heiratsvertrag als Unterhalt vereinbart 
worden war, einzurechnen. Das Josephinische Gesetzbuch von 1786 hatte keine Erbregelungen ent-
halten, doch war im gleichen Jahr das Erbfolgepatent erschienen, in das diese Bestimmungen aufge-
nommen wurden: Allgemeine, für alle Stände gleiche Ordnung der gesetzlichen Erbfolge bey dem frey 
vererblichen Vermögen, 11. Mai 1786. [In:] JGS 1786 Nr. 548, § 24, 50 (im Folgenden als Erbfolgepa-
tent 1786 zitiert). Mit dem gleichen Inhalt fanden diese Regelungen auch Eingang in das ABGB 1811, 
§ 757, 177. 
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den gemeinsamen Arbeitsanteil der beiden Eheleute berücksichtigte, als dies bei 
einer Gütertrennung der Fall war. Dort würden Ehefrauen, so die Argumentation, 
viel stärker zum gemeinsamen Erwerb beitragen und sollten daher mit der Form 
der Gütergemeinschaft auch einen Anspruch auf die Hälfte davon formulieren kön-
nen.68 Aufgrund solcher Überlegungen wurde die Gütergemeinschaft im neuen Ge-
setz nicht verboten, aber sie musste, um Geltung zu erlangen, mittels eines Vertrags 
festgelegt werden. 

Da die Heiratsverträge in Freudenthal im 18. Jahrhundert nicht sehr dicht sind 
und nur abgefasst wurden, wenn es außerhalb der Gütergemeinschaft noch Be-
sonderheiten zu regeln gab, dürfte – ähnlich wie etwa in Vorderösterreich – eine 
gewohnheitsrechtliche stillschweigende Gütergemeinschaft bestanden haben. Wenn 
nichts anderes vereinbart worden war, galt diese als Güterstand. Die Vorschrift, 
einen Vertrag abschließen zu müssen, um eine Gütergemeinschaft zu fixieren, fand 
schon Eingang in das Josephinische Gesetzbuch von 1786.69 Zugleich war mit dem 
Erbfolgepatent vom selben Jahr festgelegt worden, dass Eheleute sich nur dann 
gegenseitig beerben konnten, wenn es in sechs definierten Linien70 keine lebenden 
Verwandten mehr gab.71 Damit mussten diese Ansprüche, um den neuen gesetzli-
chen Regelungen Genüge zu tun, ebenfalls vertraglich abgesichert werden. Dabei 
ist mit einer gewissen Zeitverschiebung zu rechnen, bis die Auswirkungen neuer 
Vorschriften wahr- und aufgenommen wurden. Daher steht die Zunahme von Hei-
ratsverträgen ab 1790 und ihre stärkere Häufung um 1800 wohl in erster Linie mit 
diesen Vorschriften in Zusammenhang. Dass die Zahl der abgeschlossenen Hei-
ratsverträge 1810 in der Stadt Freudenthal und in den untersuchten Dörfern der 
Grundherrschaft nochmals deutlich anstieg, dürfte zudem durch die oben skizzierte 
Bevölkerungszunahme verstärkt worden sein. 

Die neuen Regelungen riefen in Gebieten mit vorherrschender Gütergemein-
schaft Unsicherheit und Nachfragen hervor, da sie eine erhebliche Veränderung der 
bisherigen Rechtsgewohnheiten bedeuteten. So erging schon einige Monate nach 
Publikation des Erbfolgepatentes an das Innerösterreichische und Tiroler Appella-
tionsgericht „über dessen Amtsanfragen“ eine nähere Erklärung. Durch die gesetz-
liche Erbfolge sei zwar die in Verträgen, Gesetzen oder gesetzlichen Gewohnheiten 
gegründete Gemeinschaft der Güter zwischen Eheleuten nicht aufgehoben, sehr 
wohl aber jenes Erbrecht, das dem überlebenden Ehemann oder der überlebenden 
Ehefrau über die ihm beziehungsweise ihr zustehende Hälfte des Vermögens hinaus 
auf die Hälfte des bzw. der anderen zukam. Dies betraf nur die stillschweigenden 
Gewohnheiten. Verträge oder Testamente mit solchen Bestimmungen verloren ihre 
Gültigkeit nicht. Gab es allerdings keine solchen Verträge oder Testamente, dann 
musste die gesetzliche Erbfolge angewandt werden und dieser zufolge konnten sich 
Eheleute nicht mehr gegenseitig beerben, wenn es Blutsverwandte des oder der 

68 E. Forster: Handlungsspielräume von Frauen und Männern im österreichischen Eherecht. Geschlechter-
verhältnisse im 19. Jahrhundert zwischen Rechtsnorm und Rechtspraxis. Unveröffentlichte Dissertati-
on. Innsbruck 2008, S. 87–89.

69 JGB 1786, Drittes Hauptstück, § 92, S. 97 f.
70 Das beinhaltete Kinder, Eltern, Großeltern und Urgroßeltern mit deren jeweiligen Nachkommen.
71 Erbfolgepatent 1786, § 23, 49.



Alte Gewohnheiten unter neuem nAmen? Die AnGleichunG SchleSienS...

37

Verstorbenen gab.72 Auch aus Böhmen war ein „Anfragsbericht“ gekommen, der 
am 31. Oktober 1786 an das Böhmische Appellationsgericht mit der Bekräftigung 
beantwortet wurde, dass mit der gesetzlichen Erbfolge alle jene Rechte erloschen 
seien, die laut der böhmischen Stadtrechte ein „Weib auf das Verlassenschaftsver-
mögen ihres Mannes“ hatte.73 Offensichtlich stellte sich das Problem nur in Hin-
blick auf die Ansprüche der Witwe. In Vorderösterreich war Unsicherheit über den 
Zeitpunkt entstanden, ab dem die neuen Regelungen gelten würden. Doch sollte 
sich – so ein Dekret an das Nieder- und Vorderösterreichische Appellationsgericht 
– an den Rechten, „die den Weibern aus der gesetzlich bestandenen Gemeinschaft 
der Güter auf das Verlassenschaftsvermögen ihres verstorbenen Mannes“ zukamen, 
bis Ende des Jahres 1786 nichts ändern. Erst ab dem 1. Januar 1787 erloschen diese 
Erbrechte.74

Die untersuchten Heiratsverträge hielten bis auf wenige Ausnahmen, in denen 
auf besondere Verhältnisse Rücksicht genommen wurde, während des gesamten 
Untersuchungszeitraumes an der Gütergemeinschaft fest. Neben der ausdrückli-
chen Festschreibung der Gütergemeinschaft wurden ab 1790 weitere Absicherun-
gen älterer Rechtsgewohnheiten getroffen, etwa wenn festgehalten wurde, dass die 
Witwe oder der Witwer – unabhängig vom Vorhandensein von Kindern – auch in das 
Erbe der Schwiegereltern eintreten konnte.75 Jedoch wurden die Heiratsverträge 
noch durch zusätzliche Regelungen ergänzt, die teilweise zu einer Einschränkung der 
allgemeinen Gütergemeinschaft führten. Zudem ist nicht aus dem Blick zu verlie-
ren, dass die Anzahl der Heiratsverträge ab 1820 deutlich abnahm. Das lässt zwei 
Schlüsse zu. Entweder setzte sich tatsächlich die Gütertrennung stärker durch, die 
eintrat, wenn die Eheleute nichts Gegenteiliges vereinbarten, oder die entsprechen-
den Verfügungen verlagerten sich stärker auf andere Rechtsinstrumente, wie etwa 
(wechselseitige) Testamente und Erbverträge. Zwar lässt die Angleichung an die 
neuen Kodifikationen, die schon in den Heiratsverträgen trotz vereinbarter Güter-
gemeinschaft sichtbar wird, durchaus vermuten, dass man sich zunehmend auf die 
Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches verließ. Um diese Frage allerdings end-
gültig beantworten zu können, müssten neben Testamenten und Erbverträgen auch 
die Hypothekenbücher systematisch analysiert und der Untersuchungszeitraum auf 
die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgedehnt werden.

Im Folgenden geht es um die Anpassungsvorgänge an die neuen Rechtsnormen, 
die in der Quellengruppe der Heiratsverträge sichtbar werden. Dabei sind zunächst 
die Ansprüche der Verwandtschaft zu diskutieren. Zwar traten bei einer Güterge-
meinschaft Herkunftsfamilie und Vererbung über die Blutlinie in den Hintergrund, 
wurden jedoch nicht völlig bedeutungslos.

72 Hofdekret, 9. X 1786 r. JGS 1786 Nr. 595, S. 131.
73 Hofdekret, 11. XII 1786 r. JGS 1786 Nr. 601, S. 3.
74 Hofdekret, 27. VII 1787 r. JGS 1787 Nr. 700, S. 632 f.
75 Beispiel: „[…] auch wenn von beiden Brautpersonen eines mit Tod abgehen sollte, so ist der überle-

bende Theil zu des Verstorbenen zukommenden älterlichen Erbschaft gänzlicher Erbe, sie mögen sich 
vererben oder nicht”. ZAO, VS Bruntál, EB GH Freudenthal, Inv. č. 131, Sign. A6-189 (1787–1795), 
HV Johann Fink, Kleinmohrau/Rosalia Bischof, Kleinmohrau, 11. IV 1790 r., Bl. 122r–122v, hier 
Bl. 122r.
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a) Ansprüche der Verwandtschaft
Dass ein Erbanspruch der Verwandten im Raum stand, zeigen schon die frühen 

Verträge, in denen Verwandte dezidiert ausgeschlossen wurden. Insbesondere war 
dies für den Fall bestimmt, falls aus der geschlossenen Ehe keine Kinder hervor-
gingen. Der ursprünglich aus Preußisch-Schlesien stammende, jedoch mittlerweile 
seit sieben Jahren in Freudenthal ansässige Johann Gotfried Kramer vereinbarte 
beispielsweise mit seiner Braut Anna Maria Barthin aus Almhütten 1785, dass sie 
sich gegenseitig in ihr Vermögen einführten, „weswegen seine Geschwister und Ver-
wandtschaft wie auch ihre Verwandten einstens nichts zu hoffen und nicht minder 
etwas zu fordern hätten.“76 Auch Franz Fitz und die Witwe Regina Ruprechtin aus 
Kleinmohrau verfügten neben der allgemeinen Gütergemeinschaft, dass auch für 
den Fall ihrer Kinderlosigkeit das „Ausgehhäusel“ dem jeweils anderen verbleiben 
sollte und die Verwandtschaft darauf keinen Anspruch erheben könne.77 Solche 
Bestimmungen sind insgesamt selten, weil, wie erwähnt, Heiratsverträge bis zum 
Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Bestimmungen meist nur abgeschlossen wur-
den, wenn Witwen und Witwer Kinder mit in die Ehe brachten. Die Frage eines 
Anspruchs der Verwandten stellte sich beim Vorhandensein von Kindern nicht. Das 
galt auch für den Fall von Stiefkindern, da in die Ehe mitgebrachte Kinder von der 
Braut oder dem Bräutigam als eigene angenommen wurden (worauf unten noch aus-
führlicher eingegangen wird) und somit auch von der Stiefmutter beziehungsweise 
dem Stiefvater erbten.

In den erhobenen Verträgen von 1790, die nur für die Grundherrschaft vorlie-
gen, erscheinen erstmals genauere Bestimmungen für die Verwandtschaft. Johann 
Riedel und Anna Katharina Olbrich aus Spillendorf vereinbarten beispielsweise, dass 
wenn einer der beiden vor Ablauf von vier Jahren ohne Zurücklassung von Kindern 
sterben sollte, eine Summe von sechs Talern an die Verwandtschaft zu zahlen sei.78 
Offensichtlich galten die ersten Jahre der Ehe – die Vereinbarungen reichen von 
einem Jahr bis zu sieben Jahren – hinsichtlich des Vermögens noch als Übergangs-
zeitraum zwischen der Zugehörigkeit zur Herkunftsfamilie und der Verbindung mit 
der Ehefrau bzw. dem Ehemann.79 1790 häuften sich die Vereinbarungen von Jah-
resfristen und wurden 1800 und 1810 – in der Stadt etwas zeitversetzt – zum Stan-
dardrepertoire, um ab 1820 wieder abzunehmen. Damit verbunden wurde jedoch 
stets betont, dass von diesen Zahlungen abgesehen, der Witwer oder die Witwe im 
Besitz des gesamten übrigen Vermögens zu verbleiben habe. Es ging also vor allem 
darum, das gegenseitige Erbe – entgegen dem gesetzlichen Erbrecht – ausdrück-
lich festzuhalten. Vermutlich wurden zunächst in die ab 1790 zur Absicherung der 

76 ZAO, VS Bruntál, EB GH Freudenthal, Inv. č. 130, Sign. A6-188 (1772–1787), HV Johann Gotfried 
Kramer, Freudenthal/Anna Maria Barthin, Almhütten, 7. I 1785 r., Bl. 367r–367v., hier Bl. 367r.

77 ZAO, VS Bruntál, EB GH Freudenthal, Inv. č. 130, Sign. A6-188 (1772–1787), HV Franz Fitz, Klein-
mohrau/Regina Ruprechtin, Kleinmohrau, 2. VI 1785 r., Bl. 383v.

78 ZAO, VS Bruntál, EB GH Freudenthal, Inv. č. 131, Sign. A6-189 (1787–1795), HV Johann Riedel, 
Spillendorf/Anna Katharina Olbrich, Spillendorf, 7. I 1790 r., Bl. 112.

79 Ähnliche zeitliche Befristungen wurden beispielsweise in Lucca hinsichtlich des Anspruchs auf den 
lucro dotale durch den Ehemann vereinbart. Je nach Zeitpunkt des Todes der Ehefrau kam ihm – wenn 
die Ehe kinderlos geblieben war – das Recht auf die Hälfte (innerhalb eines Jahres) oder zwei Drittel 
(nach dieser Frist) zu. Vgl. G. Calvi, I. Chabot: Introduzione. [In:] Le ricchezze delle donne. Diritti 
patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII–XIX). Hg. G. Calvi, I. Chabot. Torino 1998, S. 7–18. Für 
den Hinweis danken wir Margareth Lanzinger.
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Gütergemeinschaft vermehrt abgeschlossenen Heiratsverträge auch Bestimmungen 
aufgenommen, die zuvor in Testamenten geregelt worden waren und somit eine 
schon länger praktizierte Gewohnheit spiegeln.

In den späteren Verträgen wurden Zahlungsverfügungen an die Verwandtschaft 
nur noch selten erwähnt. So gab es 1820 beispielsweise von den sechs Heiratsver-
trägen in der Grundherrschaft nur noch einen Vertrag mit einer solchen Erwähnung. 
Die Festlegungen reduzierten sich auf Bestimmungen, dass im Fall, wenn ein Ehe-
partner oder eine Ehepartnerin mit oder ohne Kinder sterben sollte, der jeweils 
andere der einzige Erbe bleiben sollte, ohne dass es zu Ansprüchen Dritter kam.80 
Die Bedeutung der Verwandten trat also zugunsten des Ehepaares deutlich zurück. 
Parallel nahmen hingegen Vereinbarungen zu, in denen sich die Brautleute einen Teil 
ihres Vermögens für letztwillige Verfügungen vorbehielten. Damit konnten sie auch 
wieder Legate für Verwandte vorsehen, aber es lag in ihrem späteren Ermessen, 
in welcher Höhe sie diese festlegen wollten. Solche Vermögensvorbehalte hatte 
es auch schon früher einige Male gegeben, doch lösten diese nun regelmäßiger die 
Erwähnung von festgelegten zu zahlenden Beträgen an die Verwandtschaft ab. Da-
bei beriefen sich die Brautleute zum Teil ausdrücklich auf den im ABGB von 1811 
definierten Paragraphen 1253,81 demzufolge ein solcher Vermögensvorbehalt zur Er-
richtung eines Testamentes möglich war.82 Wenn sich Brautleute in den frühen Hei-
ratsverträgen etwas für eine spätere Bestimmung vorbehalten hatten, dann handelte 
es sich meistens um die Frage, wem das Haus zukommen sollte, und seltener um die 
Kaufsumme. Denn dieser Betrag, der von den Erben bzw. Erbinnen bei Erwerb des 
Hauses erlegt werden musste, floss wiederum in die Gütergemeinschaft und somit 
in den Nachlass ein.

b) Das Haus im Gefüge der Vereinbarungen und die Konkurrenz von Witwen und 
Witwern mit den Kindern

Die Gütergemeinschaft wurde in vielen Fällen noch durch die Formulierung 
verstärkt, dass der Bräutigam die Braut „in sein erkauftes Hauß als vollkommene 
Würthin“ einführte,83 wie es beispielsweise 1772 im Heiratsvertrag des verwitweten 
Hufschmiedmeisters Johann Caspar Schupp aus Freudenthal und der Susanna Wank 
aus Kotzendorf hieß. Da der Bräutigam aus erster Ehe Kinder mit in die neue Ehe 
brachte, war das „freie Schalten und Walten“ der Braut im Haus zeitlich gebunden. 
Im Fall seines Todes habe sie noch „24. Jahr zu Würthschaften“, ehe sie das Haus an 
ein Kind übergeben müsse. An welches Kind das Haus wie auch das Handwerkszeug 

80 ZAO, VS Bruntál, EB GH Freudenthal, Inv. č. 135, Sign. A6-193 (1817–1833), HV Leopold Böhnel, 
Kleinmohrau/Beata Tögel, Kleinmohrau, 18. Januar 1820 r., Bl. 270r–270v.

81 ABGB 1811, § 1253, S. 362.
82 Beispiel: „7. Behalten sich beide Brauttheile nach Anordnung des A. B. G. § 1253 das Recht einer 

leztwilligen Anordnung vor”. ZAO, VS Bruntál, EB GH Freudenthal, Inv. č. 135, Sign. A6-193 (1817–
1833), HV Joseph Hadwiger, Kleinmohrau/Theresia Ascher, Karlsdorf, 19. October 1830 r., S. 741 f., 
hier S. 742.

83 Als Alternativen, wenn der Bräutigam (noch) über kein Haus verfügte, finden sich auch Formulierun-
gen, dass er die Braut in eine Mietwohnung oder als Zwischenlösung in eine Herberge einer genannten 
dritten Person, bis ein eigenes Haus erworben werden konnte, einführte. ZAO, VS Bruntál, EB GH 
Freudenthal, Inv. č. 134, Sign. A6-192 (1806–1812), HV Karl Bischof, Kleinmohrau/Rosalia Fitz, 
Kleinmohrau, 8. Februar 1810 r., Bl. 302; Inv. č. 135, Sign. A6-193 (1817–1833), HV Leopold Böhnel, 
Kleinmohrau/Beata Tögel, Kleinmohrau, 18. Januar 1820 r., Bl. 270r–270v.
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fallen sollte, behielt sich der Bräutigam „vor bis zu seinen lezten Willen (es möge von 
erster, oder jetziger neuer Ehe ein Kind seyn) welches ihm mitlerzeit die beste Treue 
thun und Folge leisten wird“.84

An dieser Bestimmung des Hauses lässt sich das Ineinandergreifen von Heirats-
abfolgen von Witwern und Witwen mit ledigen – meist wohl jüngeren – Personen, 
die dann ihrerseits wiederum verwitwet eine neue Ehe schlossen, sehr gut veran-
schaulichen. Hatte der Bräutigam das Haus in der ersten Ehe von seiner verwitwe-
ten Braut erheiratet, dann war meist festgelegt, dass es für die Kinder aus dieser 
oder aus der früheren Ehe der ersten Braut vorgesehen sei. So hatte beispielsweise 
der Schuhmacher Mathe Kraus aus Freudenthal in erster Ehe eine Witwe geheiratet, 
die drei Kinder und ein Bürgerhaus mit in die Ehe gebracht hatte. In seiner zweiten 
Ehe bekam er einen Sohn. Als er nun als zweifacher Witwer 1772 mit Catherina 
Guwill aus Freudenthal einen Heiratsvertrag abschloss, wurde darin festgelegt, dass 
das Bürgerhaus, in dem er noch wohnte, aufgrund seines ersten Heiratsvertrages 
einem Kind aus der ersten Ehe zukommen müsse.85 In ähnlicher Weise hatte auch 
Maria Barbara Schlich als Witwe eines Webermeisters 1772 bei ihrer Eheschließung 
mit dem Webermeister Anton Brachmann festgehalten, dass das Haus für die Kin-
der aus ihrer ersten Ehe vorgesehen sei, weshalb dem Bräutigam lediglich das Recht 
zukomme, nach ihrem Tod noch zwölf Jahre darin wirtschaften zu können, bevor er 
es übergeben müsse.86

Insbesondere für die Witwen wurde in diesen Fällen stets ein Ausgedinge näher 
bestimmt. Susanna Wank sollte beispielsweise ihr gesamtes Leben lang freie Her-
berge erhalten und, falls sie dies wolle, auch eine Kuh halten dürfen. Dafür war im 
Kuhstall ausreichend Platz zur Verfügung zu stellen, wie sie auch am Dachboden 
einen Platz bekommen sollte, um dort ihre Hausgeräte sowie Heu und Stroh für 
die Kuh zu lagern.87 Catherina Guwill hatte nach dem Tod ihres Ehemannes das 
Recht, „im vorderen Stübel“ zu wohnen.88 In einigen Fällen wurde auch möglichen 
Konflikten vorgebeugt. Die Weberstochter Maria Clara Zepf aus Freudenthal, die 
den verwitweten Webermeister Franz Krämer aus Freudenthal heiratete, hatte bei-
spielsweise neben dem Ausgedinge auch die Option auszuziehen, falls sie sich mit 
dem zukünftigen Hausbesitzer nicht vertragen würde. In diesem Fall musste ihr der 
Hausbesitzer ihr jährlich vier Gulden als Unterstützung bezahlen.89

Die Übernahme des Hauses war, wie erwähnt, immer als Kauf gedacht. Daher 
wurde auch manchmal mitbedacht, dass keines der Kinder, für die das Haus be-
stimmt war, dieses erwerben könnte oder auch wollte. In diesen Fällen kam alterna-

84 ZAO, VS Bruntál, EB GH Freudenthal, Inv. č. 130, Sign. A6-188 (1772–1787), HV Johann Caspar 
Schupp, Freudenthal/Susanna Wank, Kotzendorf, 14. Mai 1772 r., Bl. 5r–5v.

85 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 59, Sign. A7-61 (1732–1774), HV Mathe Kraus, Freu-
denthal/Catharina Guwill, Freudenthal, 12. Mai 1772 r., Bl. 263r–263v.

86 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 59, Sign. A7-61 (1732–1774), HV Anton Brachmann, Freu-
denthal/Maria Barbara Schlich, Freudenthal, 1. November 1772 r., Bl. 268r–268v.

87 ZAO, VS Bruntál, EB GH Freudenthal, Inv. č. 130, Sign. A6-188 (1772–1787), HV Johann Caspar 
Schupp, Freudenthal/Susanna Wank, Kotzendorf, 14. Mai 1772 r., Bl. 5r–5v.

88 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 59, Sign. A7-61 (1732–1774), HV Mathe Kraus, Freu-
denthal/Catharina Guwill, Freudenthal, 12. Mai 1772 r., Bl. 263r–263v.

89 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 59, Sign. A7-61 (1732–1774), HV Franz Krämer, Freu-
denthal/Maria Clara Zepf, Freudenthal, 5. November 1772 r., Bl. 275r–275v.
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tiv meistens der Braut das Recht zum Erwerb des Hauses zu.90 So konnte auch, wenn 
es keine Kinder aus früheren Ehen gab, freier über das Haus bestimmt und die Braut 
ohne zeitliche Beschränkung eingeführt werden.91 Das wurde ab 1785 und vor allem 
1790, als sich die Heiratsverträge auch von nicht verwitweten Brautleuten zu häu-
fen begannen, noch deutlicher. Beispielsweise vereinbarten Johann Fink und Rosalia 
Bischof aus Spillendorf 1790, dass ihr das erworbene „Kleinhäusel“, in das er sie als 
vollkommene Wirtin eingeführt hatte, nach seinem Tod verbleiben sollte.92 Solche 
Formulierungen bezogen sich meist auf den Fall, dass nach dem Tod des Ehemannes 
bzw. der Ehefrau, wenn sie das Haus in die Ehe eingebracht hatte, keine Kinder 
vorhanden wären. Dann wurde der Witwe bzw. dem Witwer auch das Recht auf das 
Haus zugesprochen – mit der oben erwähnten Abfindung der verwandtschaftlichen 
Ansprüche.

Bekamen die Brautleute in ihrer Ehe jedoch Kinder, traten diese nach dem Tod 
des Ehemannes oder der Ehefrau in Konkurrenz zu den Erbansprüchen der Witwe 
bzw. des Witwers. Zur Debatte stand dabei jeweils die Vermögenshälfte des oder 
der Verstorbenen. Die frühen Heiratsverträge verweisen auf die Rechtsgewohnheit, 
dass dieser Nachlass in gleiche Teile geteilt wurde und jedes Kind sowie die Witwe 
bzw. der Witwer einen „Kindsteil“ bekam.93 Eine genaue Regelung dieser Aufteilung 
war mit Inkrafttreten des Erbfolgepatents besonders wichtig geworden, weil der 
Nachlass sonst nach gesetzlichem Erbrecht geteilt worden wäre, wonach der Wit-
we – wie oben erwähnt – nur der Nutzgenuss, aber nicht das Eigentum eines Teiles 
zugestanden hätte.

Ab etwa 1800 in der Grundherrschaft94 und ab 1810 auch in der Stadt Freu-
denthal kamen neue Varianten in die Heiratsverträge, die die Verteilung anders fest-
legten. Wenn etwa Franz Roßmann und Rosalia Mück aus Freudenthal – sie hatte 
ihn in ihr vom Vater übernommenes Erbrichterhaus „als vollkommenen Wirt“ ein-
geführt – keine Kinder bekommen sollten, dann war der oder die Überlebende 
Eigentümer bzw. Eigentümerin des gesamten Vermögens. Sollten sie aber Kinder 
haben, kam dem überlebenden Ehepartner oder der überlebenden Ehepartnerin 
vom Nachlass der oder des Verstorbenen ein Drittel zu, zwei Drittel hatten an die 

90 Vgl. zum Beispiel AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 59, Sign. A7-61 (1732–1774), HV Franz 
Krämer, Freudenthal/Maria Clara Zepf, Freudenthal, 5. November 1772 r., Bl. 275r–275v.

91 Wie sehr das Vorhandensein von Kindern und die freie Bestimmung über das Haus zusammenhingen, 
bestätigt der Heiratsvertrag zwischen dem verwitweten bürgerlichen Bäckermeister Sebastian Miller 
und seiner Braut Maria Clara Hoffmann aus Freudenthal von 1772: „Alldieweillen der Bräuthigam von 
vorig und Ersterer Ehe keine Kinder mithat, führet Er die Jungfrau Brauth in sein besitzendes Bürger-
hauß, als eine vollkommene Wirthin Ein”. AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 59, Sign. A7-61 
(1732–1774), HV Sebastian Miller, Freudenthal/Maria Clara Hoffmann, Freudenthal, 1. Mai 1772 r., 
Bl. 260v–261r.

92 ZAO, VS Bruntál, EB GH Freudenthal, Inv. č. 131, Sign. A6-189 (1787–1795), HV Johann Fink, 
Kleinmohrau/Rosalia Bischof, Kleinmohrau, 11. April 1790 r., Bl. 112r.

93 Beispiel: AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 59, Sign. A7-61 (1732–1774), HV Franz Krämer, 
Freudenthal/Maria Clara Zepf, Freudenthal, 5. November 1772 r., Bl. 275r–275v. Ausnahmen werden 
deutlich, wenn etwa ein ehemaliger Soldat seine verwitwete Braut, unabhängig vom Vorhandensein 
von Kindern, als Universalerbin einsetzte. Hier besaß sie offensichtlich mehr Vermögen. AM Bruntál, 
EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 60, Sign. A7-62 (1797–1816), HV Simon Walley, Freudenthal/Theresia 
Kümmel, Freudenthal, 5. April 1810 r., Bl. 127v–128r.

94 ZAO, VS Bruntál, EB GH Freudenthal, Inv. č. 132, Sign. A6-190 (1795–1802), HV Joseph Gödel, 
Mockendorf/Theresia Kochin, Freudenthal, 4. August 1800 r., Bl. 209r–210v.
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Kinder zu fallen.95 Noch stärker begünstigt wurden Witwen und Witwer in Relation 
zu den Kindern, wenn wie beispielsweise im Fall des bürgerlichen Kampelmeisters 
Joseph Guwill und Marianna Fritsch, der Tochter eines bürgerlichen Schneider-
meisters, 1810 in Freudenthal vereinbart wurde, dass die Hälfte des Nachlasses der 
Witwe bzw. dem Witwer zukommen sollte und die andere Hälfte den Kindern.96 
Die Wahl zwischen dem Drittel und der Hälfte des Nachlasses könnte mit der Höhe 
des eingebrachten Vermögens in Zusammenhang stehen. Dies lässt sich möglicher-
weise bei der 1810 in der Stadt Freudenthal geschlossenen Ehe zwischen dem We-
bermeister Johann Fritsch und Magdalena Riedelin erkennen, in die die Braut das 
Haus einbrachte, das sie ihm im Heiratsvertrag käuflich zu überlassen versprach. Im 
Gegenzug stand ihr die Hälfte – und nicht nur ein Kindsteil oder ein Drittel – von 
seinem Nachlass zu, falls sie Kinder bekommen sollten.97 Um dies allerdings end-
gültig klären zu können, bräuchte es mehr Daten zu den Vermögensverhältnissen 
der Brautleute als jene, die im Heiratsvertrag erkennbar sind. Etwas abgeschwächt 
werden konnte die Begünstigung der Witwen und Witwer durch die Koppelung der 
Drittel- bzw. Hälftenvereinbarung an die Anzahl der Kinder. Waren zwei oder mehr 
Kinder vorhanden, dann stand der Witwe bzw. dem Witwer häufig nur ein Drittel 
des Nachlasses zu; wenn es nur ein Kind gab, war es hingegen die Hälfte.98

Tendenziell begann die gleiche Aufteilung des Nachlasses zwischen dem über-
lebenden Ehepartner bzw. der überlebenden Ehepartnerin und den Kindern in den 
Heiratsverträgen ab 1820 zugunsten der Drittel- und Hälftenregelung zurückzu-
gehen. Ab 1830 dominierte die Bestimmung, dass Witwen und Witwer Anspruch 
auf die Hälfte des Nachlasses des oder der Verstorbenen hatten. Damit kam es also 
nicht nur gegenüber der Herkunftsfamilie zu einer zunehmenden Betonung der ehe-
lichen Gemeinschaft, sondern auch gegenüber den Kindern begannen die Ansprüche 
der Witwen und Witwer sich auszuweiten. Folgt man dem weiteren Weg des Ver-
mögens der Witwen und Witwer, dann wurde es nach ihrem Tod zwar an die Kinder 
vererbt, doch nicht unbedingt im vollen Ausmaß, bedenkt man die Möglichkeit zu 
testamentarischen Bestimmungen oder zu einer Wiederheirat mit eventuell weite-
ren Kindern. Da gleichzeitig einschränkende Verfügungen für den Fall einer Wieder-
heirat in den Heiratsverträgen weitgehend fehlten, beweist dies einmal mehr die 
im Gütergemeinschaftssystem offensichtlich vorherrschende „Unempfindlichkeit“ 
gegenüber Vermögen, das die Familienlinie überschritt. Das einzige Vermögen, das 
hingegen im System der Gütertrennung nach dem Josephinischen Gesetzbuch von 
1786 – etwas eingeschränkt mit dem ABGB von 1811 – diese Familienlinie überque-
ren durfte, waren die genau definierten Heiratsgaben der Braut und des Bräutigams: 
Heiratsgut, Widerlage und Morgengabe. Diese Begriffe traten ab etwa 1800 auch in 
den schlesischen Heiratsverträgen vermehrt auf.

95 ZAO, VS Bruntál, EB GH Freudenthal, Inv. č. 132, Sign. A6-190 (1795–1802), HV Franz Roßmann, 
Spillendorf/Rosalia Mück, Messendorf, 31. März 1800 r., Bl. 569r–569v.

96 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 60, Sign. A7-62 (1797–1816), HV Joseph Guwill, Freu-
denthal/Marianna Fritsch, Freudenthal, 8. Februar 1810 r., Bl. 124r–124v.

97 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 60, Sign. A7-62 (1797–1816), HV Johann Fritsch, Freu-
denthal/Magdalena Riedelin, Freudenthal, 8. Juli 1810 r., Bl. 135r–135v.

98 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 60, Sign. A7-62 (1797–1816), HV Joseph Nather, Freu-
denthal/Josepha Peschka, Hof Seifersdorf, 15. August 1810 r., Bl. 143r–144r.
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iv. integration neuer Begrifflichkeiten und inhalte
Am deutlichsten lässt sich die Anpassung der untersuchten Heiratsverträge an 

die neuen Rechtsnormen entlang der Verwendung der Begriffe Heiratsgut und Wi-
derlage beobachten. Das Heiratsgut als zentrale Gabe auf der Brautseite war im 
Gesetzbuch zur Unterstützung der „Ehelasten“ und im Fall des Witwenstandes als 
Versorgung gedacht. Wenn die Ehefrau starb, sollte das Heiratsgut laut Josephi-
nischem Gesetzbuch dem Witwer verbleiben. Als Äquivalent kam die Widerlage 
als Gegengabe des Bräutigams der Witwe im Fall seines Ablebens zugute.99 Dieses 
Gleichgewicht hob man im ABGB von 1811 jedoch wieder auf. Nun sollte das Hei-
ratsgut ausschließlich bei den Erbinnen und Erben der Frau bleiben.100 Wenn sie also 
keine Kinder hatte, fiel dieses Vermögen wieder an ihre Herkunftsfamilie zurück, 
wobei vertragsmäßig natürlich Abweichungen vereinbart werden konnten.

Zwar war der Begriff Heiratsgut den freudenthalschen Heiratsverträgen vor der 
Einführung des Josephinischen Gesetzbuches nicht völlig fremd – schließlich kam 
er auch in anderen sozialen Gruppen in Schlesien, vor allem im Adel vor, wie in 
den erwähnten Landesordnungen ersichtlich ist. Allerdings wurde er im Kontext 
der Grundherrschaft und des städtischen Handels und Handwerks nur sehr selten 
gebraucht. Da als Basis zwischen den Brautleuten fast immer eine Gütergemein-
schaft vereinbart wurde, war damit schon abgedeckt, dass sämtliches eingebrachtes 
Vermögen in diese Gütergemeinschaft einfloss. Eine Spezifizierung, eine genauere 
Bezifferung des Vermögens war daher nur notwendig, wenn es um Sonderbestim-
mungen ging. So vereinbarten die verwitweten Brautleute Maria Barbara Geißler 
und Sebastian Ascher aus Kleinmohrau 1772 beispielsweise keine allgemeine Gü-
tergemeinschaft, sondern setzten ausführliche Detailbestimmungen – vor allem in 
Hinsicht auf ihre Kinder aus den früheren Ehen – fest. In diesem Kontext bestimm-
te die Braut einen Teil ihres Vermögens als Heiratsgut und behielt sich den Rest 
zur freien Disposition vor. Insgesamt deuten die Vereinbarungen dieses Heirats-
vertrages darauf, dass die Brautleute schon älter waren und keine eigenen Kinder 
mehr erwarteten, denn für solche gab es keine Festlegungen.101 In einem anderen 
Beispiel handelte es sich wiederum um eine besondere Vereinbarung. Zwar hatten 
der verwitwete Kürschnermeister Franz Steiner und Maria Theresia Breyerin, Toch-
ter eines bürgerlichen Wirtschafters aus Freudenthal, 1772 eine Gütergemeinschaft 
vereinbart, aber der Bräutigam konnte die Braut nicht in gewohnter Weise in sein 
Haus als Wirtschafterin einführen, weil das Haus bereits für ein Kind aus seiner 
ersten Ehe vorgesehen war. Daher nahmen die Vorsorgebestimmungen für die Braut 
im Fall seines früheren Ablebens größeren Raum ein und in diesem Zusammenhang 
wurde auch ihr eingebrachtes Vermögen – mit 100 Gulden und zwei Kühen – genau 
beschrieben und als Heiratsgut bezeichnet.102

99 JGB 1786, Drittes Hauptstück, § 116, S. 88.
100 ABGB 1811, § 1229, S. 353.
101 ZAO, VS Bruntál, EB GH Freudenthal, Inv. č. 130, Sign. A6-188 (1772–1787), HV Sebastian Aschner, 

Kleinmohrau/Maria Barbara Geißler, Kleinmohrau 4. November 1772 r., Bl. 14r–14v.
102 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 59, Sign. A7-61 (1732–1774), HV Franz Steiner, Freu-

denthal/Maria Theresia Breyerin, Freudenthal, 13. August 1772 r., Bl. 259r–259v. 
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Insgesamt kam die Benennung eines Heiratsguts in den frühen Heiratsverträgen 
jedoch selten vor.103 Ab 1800 fanden die Begriffe und damit verbunden die Benen-
nung von bestimmten Beträgen, die als Heiratsgut in die Ehe eingebracht wurden 
oder dem Bräutigam verheiratet wurden, jedoch immer häufiger Verwendung.104 Da-
bei ging es – wie schon im oben skizzierten Beispiel von Franz Steiner und Theresia 
Breyerin – allerdings in den meisten Fällen nicht um einen Teil des eheweiblichen 
Vermögens im Sinne des Gesetzbuches, sondern um das gesamte Vermögen, über 
das die Braut verfügte und das nun genauer beschrieben wurde. So brachte Maria 
Theresia Ludwigin aus Altvogelseifen ihrem Bräutigam, dem Hausbesitzer Joseph 
Schober in Kleinmohrau, im Jahr 1800 neben Kleidung und Bettzeug auch ein Hei-
ratsgut von 100 Gulden und ihr eigenes Erspartes von 20 Gulden zu. Er führte sie 
„dagegen“, also als Gegenleistung, in sein Haus als „vollkommene Wirthin“ ein.105 
Daneben hatten sie jedoch wie üblich eine allgemeine Gütergemeinschaft verein-
bart. Damit wurden die bisherigen Rechtsgewohnheiten fortgeführt, nur deutlicher 
in der Gegenüberstellung von eingebrachtem Vermögen der Braut und dem Einfüh-
ren in das Haus als Wirtschafterin durch den Bräutigam formuliert.

Die neue Begrifflichkeit zeigte sich nicht nur in der Häufung des Begriffs „Hei-
ratsgut“, sondern auch darin, dass das Verb „widerlegen“ als Gegengabe zum Hei-
ratsgut und etwas später auch immer häufiger das Substantiv „Widerlage“ verwendet 
wurden.106 In einer Übergangsphase war der Begriff „Heiratsgut“ noch nicht auf die 
Gabe der Brautseite – so wie im Gesetzbuch vorgesehen – festgelegt. Auch die Gabe 
des Bräutigams konnte als Heiratsgut bezeichnet werden und die Braut diese wider-
legen, oder beide brachten ein Heiratsgut ein. So „widerlegte“ etwa Theresia Kochin, 
Tochter eines Webermeisters aus Freudenthal, die „Wohlthat“ ihres Bräutigams, dass 
er sie in seine Großgärtnerstelle in Mockendorf einführte, mit ihrem mütterlichen 
Erbe von 300 Gulden und zusätzlich einem Anteil aus dem zukünftigen väterlichen 
Erbe von 100 Gulden. In diesem Fall versprach auch der Vater des Bräutigams, dem 
Sohn als Vateranteil 300 Gulden zu geben.107 Häufiger jedoch wurde das Vermögen 
des Bräutigams nur dann genauer beziffert, wenn er kein Haus besaß, in das er die 

103 Alternativ konnte die Formulierung „sich etwas verheiraten” verwendet werden, wenn man einen 
genauen Betrag in den Vertrag aufnehmen wollte. So führte auch der verwitwete bürgerliche Schuhma-
cher Mathe Kraus seine Braut Catherina Guwill nicht in sein Haus ein, sondern bestimmte stattdessen 
genau ihr Ausgedinge. Sie hingegen verheiratete ihm 73 Gulden, die sie noch aus dem Verkauf des 
väterlichen Hauses zu bekommen hatte. AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 59, Sign. A7-61 
(1732–1774), HV Mathe Kraus, Freudenthal/Catharina Guwill, Freudenthal, 12. Mai 1772 r., Bl. 
263r–263v.

104 Aus solchen Beschreibungen erfährt man viel mehr über den Hausstand der zukünftigen Eheleute. So 
gehörten etwa vor allem in Spillendorf sehr häufig eine oder zwei Kühe zum eingebrachten Vermögen 
der Braut. Vgl. z. B. ZAO, VS Bruntál, EB GH Freudenthal, Inv. č. 132, Sign. A6-190 (1795–1802), 
HV Florian Schindler, Spillendorf/Theresia Nigmanin, Wiese, 3. Oktober 1800 r., Bl. 228r–228v. Der 
Brautvater versprach, seiner Tochter neben Kleidung und Bettzeug 50 Gulden sowie eine Kuh und ein 
Kalb mitzugeben. Der Bräutigam hingegen verheiratete ihr sein in Spillendorf erworbenes Haus samt 
den dazugehörigen Grundstücken.

105 ZAO, VS Bruntál, EB GH Freudenthal, Inv. č. 132, Sign. A6-190 (1795–1802), Joseph Schober, Klein-
mohrau/Maria Theresia Ludwigin, Altvogelseifen, 23. Januar 1800 r., Bl. 182v–183r.

106 Der Begriff „Widerlage“ kam in der Grundherrschaft das erste Mal im Jahr 1810 vor. ZAO, VS Bruntál, 
EB GH Freudenthal, Inv. č. 134, Sign. A6-192 (1806–1812), HV Franz Saulich, Freudenthal/Antonia 
John, o. O., 31. Juli 1810 r., Bl. 358v–359r.

107 ZAO, VS Bruntál, EB GH Freudenthal, Inv. č. 132, Sign. A6-190 (1795–1802), HV Joseph Gödel, 
Mockendorf/Theresia Kochin, Freudenthal, 4. August 1800 r., Bl. 209r–210v.
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Braut einführen konnte. So versprach der bürgerliche Schmiedemeister und Vater 
von Ferdinand Thüringer aus Freudenthal seinem Sohn ein Heiratsgut von 150 Gul-
den, das der Brautvater, ein bürgerlicher Kunstweber aus Freudenthal, wiederum 
mit einem Heiratsgut von 200 Gulden widerlegte.108 Ab 1810 begann das Substantiv 
„Widerlage“ vor allem auf der Seite des Bräutigams häufiger Verwendung zu finden. 
Damit konnten sowohl das Haus als auch ein Geldbetrag bezeichnet werden. So 
wurde 1810 von den 24 städtischen Heiratsverträgen die Gegengabe des Bräutigams 
in neun Fällen als Widerlage bezeichnet, während Heiratsgut auf der männlichen 
Seite überhaupt nicht mehr vorkam. Damit hatte sich zunächst die Begrifflichkeit 
endgültig dem Bürgerlichen Gesetzbuch angepasst.

Gründe für diese genauere Beschreibung könnten in den Bestimmungen des 
neuen Bürgerlichen Gesetzbuches wie auch der Konkursordnung liegen, die dem 
Heiratsgut und der Widerlage eine bevorzugte Stellung vor den Gläubigern zuschrie-
ben, wenn es zum Konkurs kam. Zwar fand dies in der Praxis keine Anwendung, 
wenn daneben auch noch eine Gütergemeinschaft vereinbart wurde. In diesem Fall 
gehörte das gesamte gemeinsame Vermögen zur Konkursmasse.109 Aber es ist durch-
aus vorstellbar, dass solche Sicherheitsüberlegungen eine Rolle spielten und die Aus-
gestaltung der Verträge beeinflusst hatten. Ab 1820 kam noch ein weiterer Aspekt 
hinzu. Nun wurden die Heiratsverträge auch ins Hypothekenbuch eingetragen und 
das Heiratsgut auf dem Haus des Bräutigams sichergestellt. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt musste dieses Vermögen genau beziffert werden.

Schließlich lässt sich ab 1830 eine weitere Veränderung feststellen. Nun kam 
es häufiger vor, dass die Braut nicht mehr ihr gesamtes Vermögen als Heiratsgut 
benannte, sondern nur noch einen Teil ihres Vermögens dafür vorsah und sich den 
Rest zur freien Disposition in einem späteren Testament vorbehielt. So legte bei-
spielsweise Waldburga Bayer, Tochter eines Kürschnermeisters in Freudenthal, ne-
ben einer standesgemäßen Ausstattung ein Heiratsgut von 100 Gulden fest, das aus 
ihrem Erbteil von 850 Gulden genommen werden sollte. Über das übrige Vermögen 
wollte sie später noch per Testament verfügen. Auch der Bräutigam bestimmte aus 
seinem Vermögen 100 Gulden als Widerlage. Die in diesem Vertrag fehlende Ver-
einbarung einer Gütergemeinschaft könnte auf den ersten Blick den Eindruck ver-
mitteln, dass der Heiratsvertrag nun völlig dem Gütertrennungsmodell entsprach, 
doch setzten sich die Brautleute im Fall der Kinderlosigkeit als gegenseitige Erben 
ein.110 Dies weist auf die Fortführung der alten Rechtsgewohnheiten hin. Auch war 
der Vermögensvorbehalt zur späteren Verfügung in einem Testament nicht neu, doch 
war es dabei in den früheren Fällen, wie erwähnt, meistens um die Festlegung gegan-
gen, welches Kind das Haus erwerben können sollte. Nun schien es – wie auch im 
Kontext der verwandtschaftlichen Ansprüche deutlich geworden ist – möglich und 
üblich geworden zu sein, über den Großteil des eingebrachten Vermögens freier zu 
bestimmen.

108 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 60, Sign. A7-62 (1797–1816), HV Ferdinand Thüringer, 
Freudenthal/Maria Barbara Pubnin, Freudenthal, 11. Februar 1800 r., Bl. 16r–16v.

109 E. Forster: Handlungsspielräume…, S. 231–244.
110 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 61, Sign. A7-63 (1816–1848), HV Johann Unfried, Freu-

denthal/Waldburga Bayer, Freudenthal, 8. Mai 1830 r., Bl. 77v–78v.
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v. kinder aus verschiedenen ehen
Ein letzter Punkt, in dem sich die schlesischen Rechtsgewohnheiten markant von 

der ehegüterrechtlichen und erbrechtlichen Ausgestaltung des neuen kodifizierten 
Rechts unterschieden, war die Frage des Erbrechts der Kinder aus früheren Ehen. 
Mit einer neuerlichen Eheschließung des Vaters oder der Mutter traten diese zum 
einen in Konkurrenz zur Stiefmutter oder dem Stiefvater und zum anderen in Kon-
kurrenz zu den zu erwartenden Halbgeschwistern. Daraus ergab sich ein Konfliktpo-
tential hinsichtlich der Vermögensansprüche, dem es frühzeitig vorzubeugen galt.111 
Die Kinder aus früheren Ehen hatten zwar Anspruch auf das Erbe des verstorbenen 
Elternteils, doch das Erbe von dem sich neu verehelichenden Elternteil verschmäler-
te sich, falls von diesem in Zukunft auch die neue Ehefrau bzw. der neue Ehemann 
und die Kinder aus zweiter Ehe erben würden. Grundsätzlich gab es verschiedene 
Möglichkeiten, diesem Konflikt zu begegnen. In einigen österreichischen Erbländern 
war es zu Beginn der Frühen Neuzeit üblich gewesen, den Kindern aus erster Ehe das 
gesamte mütterliche und väterliche Erbe fest- und sicherzustellen, wenn der überle-
bende Elternteil erneut heiratete. Damit brachten Witwer und Witwen jedoch kein 
Vermögen in die neue Ehe ein oder konnten nicht darüber verfügen, was zur Benach-
teiligung der zweiten Familie führte. Eine andere Möglichkeit sah die Gleichstellung 
der Kinder aus erster und zweiter Ehe vor.112

Dieses Modell des sogenannten „Einkindschaftens“ war auch der zentrale Modus 
in den untersuchten schlesischen Heiratsverträgen. Die Braut bzw. der Bräutigam 
versprachen, die Stiefkinder als „ihr Eigen“ anzunehmen, für sie zu sorgen und sie 
zu erziehen. Dies implizierte, dass die Kinder auch hinsichtlich des Erbes von den 
Eltern gleichgestellt waren. Der Vorteil für die neue Familie lag dabei auf der Hand. 
Auch sie erbte nun von dem Elternteil, der Kinder mit in die Ehe brachte. Das Erbe 
der Kinder aus erster Ehe von dem Elternteil, der sich wieder verehelichte, wurde 
zwar geringer, aber durch die Annahme durch die Stiefmutter bzw. den Stiefvater 
eröffnete sich ihnen die Perspektive auf ein zusätzliches Erbe vom neuen Elternteil. 
Daneben konnten sie auch von den Halbgeschwistern erben, falls diese ohne Nach-
kommen starben.

In den untersuchten schlesischen Heiratsverträgen wurde in diesen Fällen zu-
nächst das Erbe der Kinder vom verstorbenen Elternteil festgehalten. Zugleich be-
kam die Braut denselben Betrag vom verwitweten Bräutigam „für ihren jungfräuli-
chen Ehrenkranz“. Dies wurde als Gegenleistung für die Annahme der Kinder des 
Bräutigams definiert. Im umgekehrten Fall gab es keine fest benannte Gabe, aber es 
erfolgte eine ähnliche Gegenleistung. Der bürgerliche Webermeister Johann Nuß-
ner in Freudenthal nahm 1772 beispielsweise die drei Kinder seiner Braut „für sein 
Eigen an“ und versprach, sie als Gegenleistung mittels des Nutzgenusses aus deren 
väterlichem Erbteil von 301 Gulden, „in aller Forcht Gottes, christ. Gebrauch zu 
erziehen, nach Vermögen ausstatten zu helfen, u. den Söhnen seine väterliche Pro-
fession für seine des Bräutigams Kosten lernen zu lassen; der Kinder Geld soll dem 

111 E. Forster: Spouses and children in competition: inheritance law in the 18th and 19th century Austrian 
codification process. [In:] Het nieuw samengesteld gezin: recht en geschiedenis / Blended families: law 
and history. Hg. D. de Ruysscher, E. Alofs. Brüssel 2014, S. 67–81.

112 G. Wesener: Geschichte des Erbrechtes in Österreich seit der Rezeption. Graz 1957, S. 51 f.
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Bräutigam ohne Interessen in so lang angedeihen, bis die Söhne in die Fremde gehen, 
u. die Töchter sich selbst ernähren können.“113 In einem anderen Fall hatte etwa 
Josepha Schilder, Tochter eines bürgerlichen Bäckermeisters in Freudenthal, zum 
Zeitpunkt ihrer Eheschließung mit Johann Oswald, Webermeister in Freudenthal, 
bereits ein Kind „am Leben“ – das offensichtlich unehelich war, da sie nicht als 
Witwe bezeichnet wurde. Sie legten fest, dass dieses Kind sowohl hinsichtlich der 
Erziehung als auch mit Blick auf den Nachlass mit den übrigen aus dieser Ehe her-
vorgehenden Kindern gleich erben solle. „Dagegen“ brachte die Braut ein Heiratsgut 
von 100 Gulden in die Ehe.114

Das „Einkindschaften“ kam sehr häufig in Gebieten mit Gütergemeinschaft vor. 
Als Vorteil wurde dabei stets hervorgehoben, dass damit die Streitigkeiten zwischen 
den Kindern aus erster und zweiter Ehe verhindert würden.115 Doch war eine solche 
Vermengung der Güter bei Nachkommen verschiedener Familien für ein System, 
das auf Gütertrennung beruhte, schwer denkbar. Daher hieß es auch im Josephini-
schen Gesetzbuch, dass das „in einigen Orten üblich gewesene Einkindschaften […] 
für das künftige gänzlich abgestellet (werde), und soll daraus weder eine Gleichheit 
in der Erbfolge, noch was immer sonst für eine Rechtswirkung entstehen“.116

Ähnlich wie die zugleich eingeführte Gütertrennung als Normgüterstand stellte 
auch diese Verfügung einen deutlichen Eingriff in die bisherige Rechtspraxis dar und 
rief Protest hervor. Aufgrund eines Rechtsfalles, der an die Oberste Justizstelle in 
Wien gelangt war, kam es daher wieder zu einer Aufweichung bzw. Präzisierung. Im 
Hofdekret vom 25. November 1790 hieß es, dass zwar das Bürgerliche Gesetzbuch 
die Einkindschaft nicht erlaube, doch sei nicht aufgehoben, „was darüber zwischen 
den Partheyen durch ausdrückliche Verträge bedungen worden“ sei.117 Das Hofde-
kret war zwar in erster Linie für das Erzherzogtum Österreich ob und unter der Enns 
sowie die Steiermark, Kärnten und Krain bestimmt, doch konnten sich im Zwei-
felsfall auch die anderen Erbländer darauf berufen. Damit war die Bestimmung, 
dass Kinder aus verschiedenen Ehen in gleicher Weise erbten, wieder möglich. So 
überrascht es auch nicht, dass bei den weiteren Beratungen zum ABGB beispiels-
weise die Kommission in der Steiermark berichtete, dass die Einkindschaftsverträge 
unter der bäuerlichen Bevölkerung trotz des gesetzlichen Verbots sehr häufig vor-
kämen.118 Den Juristen war die Widersprüchlichkeit des Verbots der Einkindschaft 
mit der Möglichkeit von Vereinbarungen, Kinder aus verschiedenen Ehen im Erb-
recht gleichzustellen, bewusst. Doch entsprach dies auch der Vertragsfreiheit, die 
als Rechtsprinzip dem gesamten Gesetzbuch zugrunde lag.

Die untersuchten Heiratsverträge reflektieren diese Entwicklung, indem sich der 
deutliche Hinweis auf das „Einkindschaften“ mit der Formulierung, die Stiefkinder 

113 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 59, Sign. A7-61 (1732–1774), HV Johann Nußner, Freu-
denthal/Elisabeth Schneider, Freudenthal, 1. September 1772 r., Bl. 262r–262v.

114 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 60, Sign. A7-62 (1797–1816), HV Johann Oswald, Freu-
denthal/Josepha Schilder, Freudenthal, 15. Januar 1800 r., Bl. 15r.

115 A. F. Ringelmann: Ueber die historische Ausbildung und rechtliche Natur der Einkindschaft. Würzburg 
1825, S. 15.

116 JGB 1786, Viertes Hauptstück, § 33, S. 110.
117 Hofdekret, 25. November 1790 r. JGS 1790 Nr. 84, S. 58.
118 Die Umarbeitungen des Codex Theresianus. Hg. P. Harras von Harrasowsky. Bd. 2: Entwurf Martini’s . 

Wien 1886, S. 54, Anm. 28.
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„als Eigen“ anzunehmen, ab 1800 merklich verlor. Stattdessen wurde häufiger nur 
noch erwähnt, dass die Kinder mit jenen aus der neuen Ehe den gleichen Erbteil 
beziehen sollten.119 Dadurch wurde der gleiche Inhalt fortgeschrieben, nur war die 
Formulierung jetzt besser an die neuen Vorschriften angepasst.

Auch vom „jungfräulichen Ehrenkranz“ war kaum noch die Rede. Stattdessen 
kamen andere Geschenke ins Spiel, wie etwa die Übernahme der Kleider120 oder 
des Bettzeugs121 der verstorbenen Frau durch die neue Braut. In einem Fall wurde 
das Geschenk sogar als Morgengabe bezeichnet. Dieser Begriff war den schlesi-
schen Heiratsverträgen bis dahin fremd, er markierte im Bürgerlichen Gesetzbuch 
jedoch die Funktion eines Geschenkes an die (jungfräuliche) Braut. Der Witwer und 
ehemaliger Gefreite des k. k. Manfredinischen Infanterie-Regiments Simon Walley 
hatte zum Zeitpunkt seiner Eheschließung mit Theresia Kümmel zwei Töchter, die 
schon verheiratet waren, denen er jedoch jeweils 25 Gulden als gesamtes Erbe gab. 
Als Äquivalent sicherte er seiner Braut eine Morgengabe von 50 Gulden zu, die sie 
gleich bekommen sollte.122 Der Zusammenhang von Morgengabe und Einkindschaft 
trat auch in anderen Rechtsräumen auf. Dort wurde das Geschenk jedoch nicht zu-
sätzlich zu den Kindern aus den früheren Ehen gegeben, sondern die Kinder selbst 
wurden als Geschenk definiert und dezidiert als „Morgengabskinder“ bezeichnet. 
Die Vorteile des ungeschmälerten Erbens vom Bräutigam und die Möglichkeit, vom 
eingebrachten Kind zu erben, kompensierte für die Braut eine sonst übliche, als Ver-
mögensbetrag bezifferte Morgengabe.123

Einhergehend mit dem Verschwinden der Formulierung, die Kinder „als Eigen“ 
anzunehmen, wurde in den schlesischen Heiratsverträgen auch die Verpflichtung zur 
Erziehung der Kinder zunehmend anders beschrieben. So sollte Amalia Schneider 
als Gegenleistung für die freie Verfügung über die Widerlage „als rechtmäßiges Ei-
gentum“ – diese nahm in diesem Fall die Funktion eines Geschenkes ein – die zwei 
Kinder des Bräutigams aus erster Ehe „stets liebreich behandeln, sie wie ihre Eige-
nen mütterlich pflegen, und sich ihre Erziehung mit warmem Gefühl und liebreicher 
Sorgfalt angelegen seyn laßen“.124 In einem umgekehrten Fall, in dem eine verwitwe-
te Braut eine Tochter aus erster Ehe einbrachte, verpflichtete sich 1830 der ebenfalls 
verwitwete Bräutigam Johann Georg Metzger, ein bürgerlicher Webermeister aus 
Freudenthal, „alle jene Verbindlichkeiten hinsichtlich des Mädchens Maria zu er-

119 Z. B. AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 60, Sign. A7-62 (1797–1816), HV Johann Oswald, 
Freudenthal/Joseph Schilder, Freudenthal, 15. Januar 1800 r., Bl. 15r; HV Anton Koch, Freudenthal/
Anna Regina Vogtin, Freudenthal, 28. Dezember 1800 r., Bl. 21v–22r.

120 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 60, Sign. A7-62 (1797–1816), HV Johann Riedel, Freu-
denthal/Karolina Zimmer, Freudenthal, 26. April 1810 r., Bl. 125r–126r.

121 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 60, Sign. A7-62 (1797–1816), HV Johann Mosch, Freu-
denthal/Theresia Heinz, Engelsberg, 16. Februar 1810 r., Bl. 131r–131v.

122 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 60, Sign. A7-62 (1797–1816), HV Simon Walley, Freu-
denthal/Theresia Kümmel, Freudenthal, 5. April 1810 r., Bl. 127v–128r.

123 G. Langer-Ostrawsky: Vom Verheiraten der Güter…, S. 59 f.; G. Signori: Pflegekinder, Stiefkinder, 
Morgengabskinder. Formen sozialer Eltern- beziehungsweise sozialer Kindschaft in der Gesellschaft des 
Spätmittelalters. [In:] Freundschaft und Verwandtschaft. Zur Unterscheidung und Verflechtung zweier 
Beziehungssysteme. Hg. J. F. K. Schmidt et al. Konstanz 2007, S. 165–180.

124 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 61, Sign. A7-63 (1816–1848), HV Karl Klein, Freudenthal/
Amalia Schneider, Freudenthal, 3. Januar 1830 r., Bl. 73r–74v.
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füllen, wie sie im Testamente des verstorbenen Johann Hofmann enthalten sind“.125 
Hinsichtlich seiner eigenen in die Ehe eingebrachten Tochter bestimmte er, dass 
ihr von seinem Erbe 20 Gulden „im Voraus“ zukommen sollten. Erst vom übrigen 
Vermögen waren die Kinder aus erster und zweiter Ehe als gleiche Erben eingesetzt.

Damit wird eine weitere Neuerung sichtbar, die ab 1810 häufiger vereinbart 
wurde. Einzelne Vermögensanteile wurden für die Kinder aus erster Ehe als Prälegat 
bestimmt.126 Solche Bestimmungen unterstreichen die vorstehend bereits skizzier-
te Tendenz, dass zwar grundlegend an den älteren Rechtsgewohnheiten festgehalten 
wurde, aber immer häufiger einzelne Vermögensanteile aus der Gütergemeinschaft 
oder aus dem gleichen Erbe ausgenommen und anders – eher der Gütertrennung 
entsprechend – darüber bestimmt wurde. Beides zeigt sich beispielsweise im Hei-
ratsvertrag der verwitweten Theresia Eltrichin und ihres Bräutigams Ignatz Knabe 
von 1810. Die Braut besaß zum Zeitpunkt der Verehelichung ein Vermögen von 
150 Gulden. Davon bestimmte sie nur einen Teil – 50 Gulden – als Heiratsgut 
und die restlichen 100 Gulden für ihre Tochter aus erster Ehe. Nur vom übrigen 
Nachlass sollten die Tochter ihrer ersten Ehe und die Kinder der neuen Ehe gleiche 
Erben sein.127

vi. resümee und Ausblick
Der vorliegende Beitrag hat sich zum Ziel gesetzt, die Angleichung Öster-

reichisch-Schlesiens an das Zentrum in Wien mit dem Fokus auf der Anpassung in 
den Rechtsgewohnheiten zu untersuchen. Mittels der Analyse von Heiratsverträgen 
lassen sich diese Prozesse in der Bevölkerung und nicht nur – wie häufig üblich – an 
einer äußerlichen Verwaltungsangleichung beobachten. Ausgewählt wurde mit Freu-
denthal zudem eine Minderstandesherrschaft und damit ein Untersuchungsraum, 
der am weitesten außerhalb der herrschaftlichen Reichweite Wiens lag.

Um die gefundenen Ergebnisse umfassender interpretieren zu können, genügte 
es jedoch nicht, die festgestellten Veränderungen allein im Kontext neuer recht-
licher Normen zu betrachten, sondern es galt auch andere Faktoren zu berück-
sichtigen. Allen voran ist das die Frage nach der wirtschaftlichen Entwicklung des 
Untersuchungsraums. Auch diese kann Veränderungen der Rechtsgewohnheiten 
bewirken und beeinflussen. Daher wurden als konkrete Orte der Untersuchung 
erstens die Stadt Freudenthal und die gleichnamige Grundherrschaft einander ge-
genübergestellt und zweitens innerhalb der genannten Grundherrschaft einerseits 
Kleinmohrau, als sich entwickelndes industrielles Zentrum, andererseits das von 
Landwirtschaft geprägte Spillendorf ausgewählt.

Mit dem Vergleich der in Jahresschnitten erhobenen 119 Heiratsverträge mit 
den Trauungsmatrikeln der entsprechenden Pfarreien konnte die Repräsentativität 
der Quellen vor dem Hintergrund der ökonomischen Struktur der untersuchten 

125 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 61, Sign. A7-63 (1816–1848), HV Johann Georg Metzger, 
Freudenthal/Cecilia Hofmann, Freudenthal, 9. September 1830 r., Bl. 79–80.

126 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 60, Sign. A7-62 (1797–1816), HV Johann Nellhübel, 
Freudenthal/Theresia Schöpfin, Freudenthal, 7. Januar 1810 r., Bl. 116r–117r; HV Johann Riedel, 
Freudenthal/Johanna Schneider, Freudenthal, 5. Februar 1810 r., Bl. 120v–122r.

127 AM Bruntál, EB Stadt Freudenthal, Inv. č. 60, Sign. A7-62 (1797–1816), HV Ignatz Knabe, Freu-
denthal/Theresia Eltrichin, Freudenthal, 30. Dezember 1800 r., Bl. 19r–19v.
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Orte nachgewiesen werden. Da Heiratsverträge nicht zwingend abgeschlossen wer-
den mussten, war es möglich, allein schon ihre Häufigkeit als Anpassungsprozess 
zu interpretieren. Eine außerordentliche Zunahme der Heiratsverträge zeigte sich 
sowohl in der Stadt Freudenthal wie auch in den Dörfern der Grundherrschaft in 
den Jahresschnitten 1800 und vor allem 1810. Würde man das allein mit Blick auf 
die neuen rechtlichen Normen interpretieren, käme man zu dem überzeichneten 
Ergebnis, dass nur die neuen Vorschriften zu einer Zunahme der Verträge geführt 
hätten. Bezieht man jedoch die Anzahl der Eheschließungen und die wirtschaftliche 
Entwicklung mit ein, dann eröffnet dieser Befund auch andere Perspektiven. So fällt 
1810 die Häufung der Verträge auch mit der höchsten Zahl an Eheschließungen 
zusammen. Auffällig ist auch der hohe Anteil an Wiederheiraten in dieser Periode 
bzw. bei den Heiratsverträgen insgesamt. Proportional kann zudem 1800 und 1810 
ein sehr hoher Anteil des Handwerks und besonders des Textilgewerbes in den Hei-
ratsverträgen Freudenthals beobachtet werden, was die Frage aufkommen lässt, 
inwiefern Strukturwandel und beruflicher Hintergrund sowie das Einbringen der 
Produktionsmittel eine Rolle bei der Vertragsabfassung spielten. Hier müsste eine 
zukünftige Untersuchung die demografischen und sozioökonomischen Gründe noch 
deutlicher herausstellen.

Aus rein rechtlicher Perspektive ließ sich eine graduelle Anpassung an die neuen 
Bürgerlichen Gesetzbücher – das Josephinische Gesetzbuch trat 1787, das überar-
beitete und ergänzte ABGB 1812 in Kraft – im Zeitverlauf von den 1770er bis zu den 
1840er Jahren gut erkennen. Zunächst ging es in den Verträgen darum, das bisher 
praktizierte Modell der Gütergemeinschaft mit den dafür typischen Kennzeichen 
des gegenseitigen Erbrechts der Eheleute und der Einkindschaft (des Annehmens 
der Stiefkinder als eigene Kinder) vertraglich abzusichern. Das Ehegütermodell der 
neuen Gesetzbücher stand diesen Gewohnheiten entgegen. Im Rahmen der Güter-
trennung war es undenkbar, dass Vermögen die über Blut definierte Familienlinie 
überschreiten konnte. Daher war hier weder ein gegenseitiges Erbrecht der Eheleute 
vorgesehen noch die Einkindschaft erlaubt. Nur vertraglich konnten die Güterge-
meinschaft, ein Erbe für die Witwe oder den Witwer sowie gleiche Erbrechte der 
Kinder aus den verschiedenen Ehen festgelegt werden. Das dürfte ein Grund für die 
zunehmende Zahl der Heiratsverträge ab etwa 1790 gewesen sein.

Um alle Eventualitäten zu bedenken, wurden die Heiratsverträge zugleich immer 
präziser und ließen daher viele Details erkennen, die vorher stillschweigend gegolten 
hatten. Doch wurden in die vorher praktizierten Rechtsgewohnheiten zunehmend 
auch neue Elemente aufgenommen. Die typischen Heiratsgaben, wie sie im Bürger-
lichen Gesetzbuch definiert waren – Heiratsgut von Seiten der Braut und Widerlage 
von Seiten des Bräutigams – mischten sich in die alte Terminologie, bezeichneten 
zunächst jedoch nur das gesamte eingebrachte Vermögen und schrieben damit die 
alte Praxis mit neuen Begriffen fort. Langsam aber – etwa ab 1810 – wurden mit 
den neuen Begriffen nur noch Teile des eingebrachten Vermögens bezeichnet, so wie 
es im Gesetzbuch vorgesehen war. Zwar lässt sich in den Verträgen immer noch die 
Gütergemeinschaft als bestimmende Regelung ausmachen, doch immer öfter wur-
den Teile davon ausgenommen und für andere Zwecke vorgesehen. Beispielsweise 
finden sich Teile des Vermögens für die in die Ehe mitgebrachten Kinder als Prälegat 
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definiert, und erst nach Abzug dieser Beträge trat die vereinbarte gleiche Erbfolge 
der Kinder aus den verschiedenen Ehen ein.

Ein Grund für die zunehmende Spezifizierung des eingebrachten Vermögens in 
Heiratsgut und Widerlage – wobei diese Begriffe erst nach einer Übergangsphase 
geschlechtsspezifisch wie im Gesetzbuch verwendet wurden –, liegt sicherlich darin, 
dass das Gesetzbuch festgeschrieben hatte, dass Heiratsgut und Widerlage im Fall 
eines Konkurses in der Reihung der Gläubiger und Gläubigerinnen ein begünstigter 
Stellenwert zukam. In diesen Fällen war es natürlich von Vorteil, wenn diese Vermö-
gensteile genau nachgewiesen werden konnten. Bei Vereinbarung einer allgemeinen 
Gütergemeinschaft ließen sich diese Vorteile allerdings nicht nutzen. So machte es 
durchaus Sinn, Teile davon auszunehmen. Ab etwa 1820 wurden die Heiratsverträge 
zusätzlich auch ins Grundbuch eingetragen, damit das Heiratsgut der Braut auf den 
Gütern des Bräutigams hypothekarisch gesichert war. In dieser Zeit finden sich die 
Heiratsverträge ausführlicher im Hypothekenbuch als im Eheberednisbuch.

Nach 1820 fiel die Anzahl der abgeschlossenen Heiratsverträge in allen drei Un-
tersuchungsorten rapide ab. Dieses Phänomen müsste anhand des Vorkommens von 
güterrechtlichen Vereinbarungen in anderen Quellengattungen noch genauer über-
prüft werden. Der Schluss, dass sich die Brautleute im Untersuchungsraum ver-
mehrt auf die umfassenden Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches verlassen 
und deshalb keine Heiratsverträge mehr abgefasst hätten, kann auf der Basis der 
hier erhobenen Daten noch nicht gezogen werden. Denn dies würde auch bedeuten, 
dass man von einer hauptsächlich durch Gütergemeinschaft geprägten Gesellschaft 
zu einer durch Gütertrennung charakterisierten gewechselt hätte. Die Tendenz, ge-
nauer auf die Herkunft des eingebrachten Vermögens zu blicken und freier darüber 
zu verfügen, als dies in den frühen Heiratsverträgen der Fall war, ist erkennbar, sie 
müsste aber noch besser eingebettet werden.

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die grundsätzlichen Entwicklungen 
nachgezeichnet und erste Verknüpfungen der rechtlichen Prozesse mit sozioökono-
mischen Faktoren hergestellt. Darauf aufbauend ließen sich viele Aspekte vertiefen 
und weiter entwickeln. So könnte man beispielsweise die detaillierten Schilderun-
gen des eingebrachten Vermögens, das ja nicht nur aus Geld und liegenden Gütern, 
sondern auch aus Naturalien wie Bettzeug, Kleidern, Flachs, Leintuch, Vieh und 
Ähnlichem bestand, sowie die genauen Bestimmungen für das Ausgedinge der Wit-
we örtlich, sozial, wirtschaftlich und zeitlich rückbinden. Mit Blick auf die starke 
Präsenz des Handwerks und des Textilgewerbes könnte man etwa nach der Rolle der 
Produktionsmittel und nach dem Bedürfnis einer vertraglichen Absicherung fragen. 
Ein genauerer Blick müsste auch auf die Eheschließungen zwischen Einwohnern der 
Dörfer der Grundherrschaft und der Stadt Freudenthal gerichtet und die in diesen 
Fällen auf die Ausgestaltung der Heiratsverträge wirkenden Einflussfaktoren unter-
sucht werden.

Zudem spielten bei der Abfassung von Heiratsverträgen auch die Beamten der 
jeweiligen Institutionen – sei es in der grundherrschaftlichen Kanzlei oder im städ-
tischen Magistrat – eine Rolle, die es auszuloten gilt. Führten beispielsweise eine 
neu erworbene juristische Ausbildung und damit eine vertiefte Kenntnis des kodi-
fizierten bürgerlichen Rechts zur Einführung der neuen Begriffe und Inhalte? Oder 
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war dies vielmehr der Erfahrung geschuldet, dass Vereinbarungen aus der bisherigen 
Rechtspraxis nicht mehr eingeklagt werden konnten?

Schließlich ließe sich ergänzend noch die gesamte Amtskorrespondenz zwischen 
den zentralen Institutionen in Wien und den schlesischen Behörden untersuchen, 
etwa dem Gubernium für Mähren und Schlesien in Brünn sowie der Minderstandes-
herrschaft Freudenthal, um herauszufinden, wie stark der vom Zentrum ausgehende 
Druck zur Umgestaltung der Rechtsgewohnheiten tatsächlich war. Insgesamt zeigt 
sich jedenfalls, dass eine Untersuchung, die sowohl die rechtlichen als auch die 
sozioökonomischen Aspekte betrachtet, den Blick auf einen rechtlichen und struk-
turellen Wandel in einer Gesellschaft wechselseitig schärfen kann.



Alte Gewohnheiten unter neuem nAmen? Die AnGleichunG SchleSienS...

53

Streszczenie
Ellinor ForstEr, JaninE MaEgraith

Stare przyzwyczajenia pod nową nazwą? integracja śląska poprzez austriackie prawo 
o zawieraniu małżeństw w końcu Xviii i początkach XiX wieku

Celem artykułu jest pokazanie procesu integracji austriackiego Śląska z wiedeńskim 
centrum, ze szczególnym uwzględnieniem panujących tam wówczas przyzwyczajeń/zwy-
czajów prawnych. Analiza umów małżeńskich pozwoliła na przedstawienie tego procesu 
wśród ludności nie tylko – jak to zwykle bywa – na powierzchownej integracji admini-
stracyjnej. Wybrano Bruntál (Bruntal) ze względu na jego przynależność do mniejszego 
państwa stanowego oraz dużą odległość od rządzącego Wiednia. Aby jednak właściwie 
zinterpretować wyniki, nie wystarczyło jedynie badać zmiany polegające na wprowadzeniu 
nowych norm prawnych, ale trzeba było również wziąć pod uwagę inne czynniki. Przede 
wszystkim gospodarczy rozwój badanego terenu, ponieważ ma on wpływ na zmiany przy-
zwyczajeń prawnych. Do porównania zostały wybrane znajdujące się pod tym samym 
panowaniem dwie miejscowości – Malá Morávka (Kleinmohrau) jako rozwijające się cen-
trum przemysłowe oraz rolnicza Oborná (Spillendorf). Porównanie zawartych w konkret-
nych określonych okresach 119 umów małżeńskich z metrykami ślubu w odpowiednich 
parafiach pokazuje reprezentatywność tego materiału, oczywiście po uwzględnieniu struk-
tur ekonomicznych w badanych miejscowościach.

Summary
Ellinor ForstEr, JaninE MaEgraith

old habits under a new name? harmonisation of Silesia by introducing Austrian norms of 
marriage in the late eighteenth and early nineteenth century

The aim of the article is to show the process of integration of Austrian Silesia with the 
Vienna centre with particular emphasis on legal customs prevailing there at the time. An 
analysis of marriage contracts allowed to present this process among the population, based 
not only – as usual – on a superficial administrative integration. A provincial town of Brun-
tál (Freudenthal) was selected as a research area due to its affiliation to a smaller member 
state and a long distance from governing Vienna. However, in order to properly interpret 
the results, it was not enough merely to examine changes involving the introduction of 
new legal standards, but it was necessary to also take into account other factors: first 
and foremost, the economic development of the investigated area, as it affected changes 
in legal customs. As a comparison with the town of Bruntál two other places located in 
Austrian Silesia were chosen: Malá Morávka (Kleinmohrau), a developing industrial centre 
and agricultural Oborná (Spillendorf). A comparison of 119 marriage agreements along 
with marriage certificates drawn up in their respective parishes in specific time segments 
shows the representativeness of the material, of course after taking into account the eco-
nomic structures in the surveyed towns.
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JErzy gorzElik

renovationes. modernizacje 
średniowiecznych kościołów 
na pruskim Górnym śląsku – od wojen 
śląskich do napoleońskich

Wstęp
Aneksja większej części śląskiego terytorium, dokonana przez Fryderyka II 

w efekcie pierwszej wojny śląskiej, oznaczała zasadniczą zmianę relacji między mo-
narchią a Kościołem. Katolickie instytucje przestały być beneficjentami sojuszu oł-
tarza i tronu, który stanowił fundament monarchii Habsburgów, i musiały odnaleźć 
się w sytuacji wyznaniowego pluralizmu. W księstwach górnośląskich – z wyjątkiem 
cieszyńskiego, które pozostało jednak w granicach habsburskiego imperium – kato-
licka dominacja była już jednak zbyt dobrze ugruntowana, by mogło nią zachwiać 
pojawienie się w sferze publicznej konfesyjnej konkurencji. Większe zagrożenie dla 
pozycji Kościoła stanowiły pruski fiskalizm oraz oświeceniowa myśl, opanowują-
ca umysły europejskich elit, torująca sobie drogę także na śląskie peryferie. Para-
doksalnie dotkliwych skutków dokonującej się przemiany wcześniej doświadczyły 
katolickie instytucje w habsburskiej części Śląska, gdzie – podobnie jak w innych 
krajach monarchii – w latach siedemdziesiątych XVIII stulecia przetoczyła się fala 
józefińskich kasat1. Klasztory i kolegiaty w części pruskiej przetrwały do roku 1810, 
kiedy to – w bezpośrednim następstwie finansowych roszczeń napoleońskiej Francji 
– sekularyzacja majątków kościelnych trwale zmieniła kulturowy pejzaż.

Czaa między początkiem wojen śląskich a klęską monarchii Hohenzollernów 
w konfrontacji z Francją był w sztuce sakralnej pruskiego Górnego Śląska okresem 
znaczącej aktywności. Kontynuowano przedsięwzięcia rozpoczęte jeszcze w dobie 
habsburskiego panowania, podejmowano jednak także nowe inicjatywy, zastępując 
drewniane kościoły obiektami murowanymi, modernizując starsze świątynie, realizu-
jąc ich malarskie wystroje i sprawiając elementy wyposażenia. Wykonanie poważnej 
części zleceń powierzano warsztatom z krajów habsburskich – Śląska Austriackiego 
i Moraw2. Katolicki Górny Śląsk, podzielony państwową granicą, pozostawał zatem 
częścią wielkiego artystycznego regionu z centrum w Wiedniu, podczas gdy obiekty 
powstałe z  inicjatywy pruskiej administracji i protestanckiej mniejszości zdradzały 
z reguły wpływy Berlina3 .

1 A. Frey: Die Josephinischen Reformen in Österreich unter Maria Theresia und Joseph II mit dem Schwer-
punkt der Kirchenreform. München 2007.

2 J. Gorzelik: Działalność artystów ze Śląska Austriackiego i Moraw dla pruskiego Górnego Śląska. „Ze-
szyty Tarnogórskie” 1996, nr 10, s. 8–13.

3 J. Gorzelik: Powolne wygasanie baroku 1740 – około 1800. [W:] Sztuka Górnego Śląska od średniowie-
cza do końca XX wieku. Red. E. Chojecka. Katowice 2009, s. 157–170.
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Wśród artystycznych przedsięwzięć podejmowanych przez środowiska katolic-
kie poczesne miejsce zajmowały modernizacje średniowiecznych świątyń, czy – jak 
chce Meinrad von Engelberg – renovationes, o różnym zakresie ingerencji w zastaną 
tkankę4. Zagadnienie to doczekało się licznych opracowań, skupiających się zarówno 
na formalnych aspektach relacji między starym a nowym, jak i na ideowych moty-
wacjach dokonywanych wyborów artystycznych5. Nowożytne przemiany średnio-
wiecznej substancji określano przy tym najczęściej jako barokizację. Uzasadnione za-
strzeżenia wobec tego terminu wniósł Engelberg, proponując stosowanie określenia 
renovatio, które przyjęte zostało również na użytek niniejszego tekstu6. Autor, kate-
goryzując przykłady przeobrażeń średniowiecznych obiektów sakralnych, odwołał się 
do teorii retoryki i pojęcia modusu, wyróżniając modus włoski – zakładający głęboką 
ingerencję w zastaną substancję i wynikające z niej przeobrażenie przestrzeni, mo-
dus francuski – oznaczający ograniczoną interwencję, polegającą na kontrastowym 
ujęciu starego i nowego oraz modus historyzujący – obejmujący inscenizację starego 
w ramach nowego7. Przeobrażenie wykraczające poza ramy modusu włoskiego, zwią-
zanego ze szczelnym ukryciem średniowiecznej tkanki pod płaszczem stiukowych 
i malarskich dekoracji, Engelberg określił mianem „quasi-Neubau”, granicę widząc 
w relacji między sklepieniem a pozostałą częścią konstrukcyjnej struktury budowli. 
Jeśli wymurowanie nowych sklepień lub przemurowanie starych nie wiąże się z dalej 
idącymi zmianami owej struktury, mamy do czynienia, zdaniem autora, z renovatio 
w modusie włoskim, jeżeli natomiast operacja ta jest rozwinięciem nowego ukształ-
towania przestrzeni, mówić należy o rozwiązaniu imitującym nową budowlę8 .

Nowożytne renovationes doczekały się interpretacji w kontekście potrzeb wy-
nikających ze zreformowanej liturgii, konfliktów wyznaniowych, statusu zlecenio-
dawcy oraz rywalizacji między starymi i nowymi instytucjami Kościoła katolickiego. 
O ile wpływ aktów normatywnych stanowionych przez kościelne władze nie bu-
dzi wątpliwości, o tyle wywodzenie zachowania czy eksponowania średniowiecznej 
tkanki – a zatem, odwołując się do klasyfikacji Engelberga, wyboru modusu francu-
skiego lub historyzującego – z postrzegania architektury romańskiej, a zwłaszcza go-

4 M. von Engelberg: Renovatio Ecclesiae. Die „Barockisierung” mittelalterlicher Kirchen („Studien zur 
internationalen Architektur- und Kunstgeschichte” XXIII). Petersberg 2005.

5 Barok i barokizacja. Materiały sesji oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 
3–4 XII 2004. Red. K. Brzezina, J. Wolańska. Kraków 2007. W tym nurcie badań po części mieszczą 
się publikacje podejmujące problem stosunku do sztuki i tradycji średniowiecznej w dobie nowożytnej, 
np.: G. Jurkowlaniec: Epoka nowożytna wobec średniowiecza. Pamiątki przeszłości, cudowne wizerun-
ki, dzieła sztuki. Wrocław 2008; D. Galewski: Jezuici wobec tradycji średniowiecznej. Barokizacje 
kościołów w Kłodzku, Świdnicy, Jeleniej Górze i Żaganiu. Kraków 2012; R. Kaczmarek, J. Witkowski: 
Historia i tradycja średniowieczna w sztuce cystersów Europy Środkowowschodniej (XVII–XVIII w.) . 
[W:] Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy. Red. J. Strzelczyk. Poznań 1992, s. 387–414.

6 M. von Engelberg: Renovatio Ecclesiae…, s. 14–22. Zastrzeżenie to podzielił Krzysztof J. Czyżewski, 
pisząc: „Termin »barokizacja« jest użyteczny jedynie w ograniczonym zakresie, jeśli mówimy o prze-
kształceniach kościołów dokonywanych w ostatniej ćwierci XVI i pierwszej połowie XVII stulecia. Po 
pierwsze, przez długi czas wprowadzano przecież nowe wyposażenie o charakterze manierystycznym. 
[…] Znacznie ważniejsze jest jednak, że proces ów przebiega na skrzyżowaniu sztuki i liturgii. Tak więc, 
należy go widzieć jako część wielkiej reformy Kościoła”. K.J. Czyżewski: Barokizacja czy moderniza-
cja? Przemiany katedry krakowskiej po Soborze Trydenckim. [W:] Barok i barokizacja…, s. 40.

7 M. von Engelberg: Renovatio Ecclesiae…, s. 24–28.
8 Tamże, s. 90.
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tyckiej w kategoriach konfesyjnego identyfikatora stanowi przedmiot sporu9. Podob-
nie jak interpretacja działania odwrotnego – a więc gruntownej modernizacji – przez 
pryzmat założenia, że formy barokowe uchodziły za wizualny wyraz katolickości. 
Jakiekolwiek generalizacje w tym zakresie wydają się nieuprawnione – każda renova-
tio powinna być traktowana jednostkowo i poddawana interpretacji we właściwym 
sobie kontekście. Mniejsze kontrowersje budzi teza o szczególnej rewerencji wobec 
dawnej architektury w zgromadzeniach zakonnych o średniowiecznym rodowodzie 
– Engelberg zwraca uwagę na szczególną predylekcję cystersów do wyboru modusu 
francuskiego10 – jednak i w tym wypadku powinna ona wynikać z analizy poszczegól-
nych przypadków. Innymi słowy, to badanie każdego przykładu renovatio powinno 
prowadzić do odpowiedzi na pytania o przyczyny i uwarunkowania decyzji o podję-
ciu modernizacji zastanego obiektu, a nie budowy nowego, oraz zastosowania przy 
tym takiego, a nie innego modusu11 .

W przypadku późnych renovationes, stanowiących przedmiot niniejszych rozwa-
żań, wykluczyć należy wiele czynników istotnych dla zrozumienia wcześniejszych 
przekształceń. Motywu podjęcia działań nie mogła stanowić adaptacja do wymo-
gów potrydenckiej liturgii. Tej na Górnym Śląsku, podobnie jak w innych regionach 
katolickiej Europy, dokonano już bowiem w XVII stuleciu, na co wskazują spra-
wozdania wizytatorów. Usunięto przegrody chórowe i maswerki, witraże zastąpio-
no przeźroczystymi przeszkleniami, pobielono wnętrza, wystawiono nowe nastawy 
ołtarzy głównych, skupiające uwagę wiernych na celebracji liturgicznej, sprawiono 
tabernakula oraz konfesjonały. Omawiane dalej przekształcenia średniowiecznych 
obiektów miały zatem charakter wtórny. Oznaczały z reguły ingerencję nie tylko 
w substancję pierwotną, ale także w narosłą, nierzadko w kilku etapach, w ciągu kil-
kunastu poprzednich dekad. W rozważaniach nad przyczynami barokizacji – w tym 
przypadku uzasadnione jest użycie tego właśnie pojęcia – dokonywanych u schyłku 
XVIII wieku warto uwzględnić opinię Wojciecha Bałusa i Piotra Krasnego: „Wiele 
wskazuje na to, że ostentacyjne stosowanie barokowych rozwiązań artystycznych 
w sztuce sakralnej monarchii habsburskiej około roku 1800 było świadomą i łatwą 
do odczytania demonstracją niechęci wobec polityki kościelnej Józefa II. Takiej de-
monstracji dopuścił się m.in. przeor klasztoru dominikanów w Podkamieniu, Mikołaj 
Bylina, który w roku 1790, przyjąwszy z nieskrywaną radością wiadomość o śmierci 
cesarza, nie tylko polecił zapalać na ołtarzach większą liczbę świec, niż pozwalały 
na to józefińskie regulacje, ale podjął z wielkim rozmachem prace nad wystrojem 
tamtejszej świątyni, przerwane wskutek zaleceń zawartych w dekretach cesarskich. 
[…] Wydaje się, że właśnie w wyniku tych prac wnętrze kościoła zyskało jednolity 
wyraz stylistyczny, dzięki któremu Tadeusz Szydłowski uznał je za jedno z najznako-
mitszych dzieł barokowych na terenie dawnego województwa ruskiego”12. Zgodnie 

9 Tezę o specyficznie katolickim charakterze renovationes, których celem było podkreślenie – poprzez 
aranżację średniowiecznej architektury – ciągłości starej wiary, podniósł m.in. M. Schmidt: „Reveren-
tia” und „Magnificentia”: Historizität in der Architektur Süddeutschlands, Österreichs und Böhmens 
vom 14. bis 17. Jahrhundert. Regensburg 1999, s. 199–211.

10 M. von Engelberg: RenovatioEcclesiae…, s. 372.
11 Engelberg zwraca uwagę, że do połowy XX w. w literaturze dominowało ujęcie renovationes jako dosto-

sowania do nowych estetycznych ideałów, które następnie ustąpiło interpretacji takich przedsięwzięć 
w kategoriach programowej inscenizacji starodawności (Tamże, s. 54).

12 W. Bałus, P. Krasny: Wiek XIX wobec baroku. Dwie strony medalu. [W:] Barok i barokizacja…, s. 25.
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z zacytowaną interpretacją, wybór form barokowych miałby charakter programowej 
retrospekcji, co nie wyklucza jednoczesnego motywu estetycznego, jakim mogło być 
dążenie do stylistycznej uniformizacji. Warto rozważyć, czy podobny wymiar można 
przypisać również inicjatywom podejmowanym na pruskim Górnym Śląsku. Inny-
mi słowy, czy stosowanie form barokowych mogło stanowić świadome odwołanie 
do idealizowanej, habsburskiej przeszłości w obliczu nowej, niekorzystnej z punktu 
widzenia Kościoła sytuacji i wynikających z niej zagrożeń dla katolickich instytucji.

W celu zaprezentowania spektrum możliwości, stojących przed inicjatorami re-
novationes na pruskim Górnym Śląsku, wyselekcjonowano cztery świątynie zakonne 
i jedną kolegiacką. Uszeregowane zostały według stopnia ingerencji w zastaną tkankę 
artystyczną. Analiza przekształceń poszczególnych obiektów o średniowiecznym ro-
dowodzie stanowi punkt wyjścia do odpowiedzi na pytania o przyczyny podejmowa-
nia renovationes i sięgania po określone rozwiązania formalne.

Jemielnica – kościół konwentualny cystersów
Klasztor cystersów w Jemielnicy powstał jako filia opactwa w Rudach przed ro-

kiem 1289 z fundacji miejscowego rycerstwa13. Po roku 1297 nastąpiła jego trans-
lokacja w ramach tej samej wsi, w efekcie czego powstały prowizoryczne zabudo-
wania fundowane przez księcia opolskiego Bolka I, a następnie murowany kościół 
i klasztor fundacji Alberta, księcia strzeleckiego. O położeniu kamienia węgielnego 
mówi dokument z roku 1361. W efekcie podjętej wówczas budowy powstała trójna-
wowa bazylika, beztranseptowa, o trójprzęsłowym korpusie, jednoprzęsłowym pre-
zbiterium zamkniętym wieloboczną absydą tworzącą układ schodkowy z podobnie 
rozwiązanymi apsydami zamykającymi nawy boczne. Zapewne całość nakryto skle-
pieniami krzyżowo-żebrowymi, które dziś zachowały się w prezbiterium i gotyckiej 
części naw bocznych, o żebrach spływających na wysoko umieszczone wsporniki. 
Poligonalne zamknięcia prezbiterium i naw bocznych przepruto wysokimi oknami, 
otworom okiennym w pozostałych częściach kościoła nadając rozmiary stosunkowo 
niewielkie. W efekcie nad łukami arkad międzynawowych pozostawiono szerokie, 
pozbawione artykulacji płaszczyzny ściany.

Informacje na temat przeobrażeń świątyni w drugiej połowie XVI i w XVII wie-
ku są skąpe. Do wymiany sprzętów musiało dojść najpóźniej po 1617 roku, kie-
dy pożar zdewastował kościół i klasztor14. Około 1714 roku wyburzono pierwotne 
zamknięcie północnej nawy bocznej, wznosząc w jego miejsce założoną na rzucie 
zbliżonym do elipsy kaplicę św. Józefa, służącą dynamicznie rozwijającej się konfra-
terni15. Cezurę decydującą z punktu widzenia niniejszych rozważań wyznacza rok 
1733, kiedy kolejny pożar strawił zespół klasztorny, wymuszając naprawę budynków 
oraz sprawienie nowego wyposażenia konwentualnej świątyni16. Sprzed katastrofy 
zachowały się jedynie nieliczne artefakty – głównie obrazy z warsztatu Michaela Wil-

13 J. Rajman, A. Wolska, M. Wolski: Jemielnica. [W:] MonasticonCisterciensePoloniae. Red. A.M. Wyrwa, 
J. Strzelczyk, K. Kaczmarek. T. II: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i daw-
nej Rzeczypospolitej. Poznań 1999, s. 80.

14 Zapewne w konsekwencji tego pożaru opat Martin Versius (1624–1631) zlecił budowę nowych stalli 
oraz ambony (A. Weltzel: Das Fürstliche Cisterzienserstift Himmelwitz. Breslau 1895, s. 50, 202).

15 J. Wrabec: Barokowe kościoły…, s. 103–104.
16 A. Weltzel: Das Fürstliche Cisterzienserstift…, s. 104–105.
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lmanna, które pierwotnie stanowiły zapewne elementy wystroju ołtarzy bocznych17 . 
Usuwając skutki pożaru, zdecydowano się na rozbudowę skromnych rozmiarów 
średniowiecznej świątyni, korzystając z usług karniowskiego budowniczego Georga 
Friedricha Gansa18. Obiekt przedłużono ku zachodowi, rozbudowując korpus o trzy 
przęsła nakryte sklepieniem kolebkowo-krzyżowym i dodając na osi wieżę z kruchtą 
w przyziemiu, flankowaną aneksami na przedłużeniu naw bocznych. Obie części 
oddzielono arkadą tęczową. Zachodnie przęsła odróżniają się od wschodnich partii 
kształtem sklepień, okrągłymi łukami arkad międzynawowych oraz obecnością arty-
kulacji porządkowej w nawie głównej, gdzie pojawiają się pilastry oraz wyłamujące 
się nad nimi belkowanie. Antykizujące elementy potraktowano jednak linearnie, nie 
rytmizują one przestrzeni. Zapewne w tym samym czasie zamurowano dolne partie 
okien w prezbiterium, usunięto żebra w średniowiecznej części nawy głównej i prze-
murowano okna pierwotnych partii korpusu, nadając im zwieńczenia okrągłołukowe.

W latach trzydziestych rozpoczęto również prace nad nowym wyposażeniem. 
Ich efektem był ołtarz główny, zrealizowany przez niemodliński warsztat Michaela 
Kösslera w roku 173419. Stiukowa, architektoniczna struktura przybrała formę trój-
osiowej, wklęsłej ściany, posadowionej na wysokim cokole z bramkami po bokach, 
rozczłonkowanej za pomocą pilastrów oraz silnie wysuniętych przed jej lico kolumn, 
dźwigających wyłamujące się belkowanie, i wyposażonej w rozbudowane zwieńcze-
nie nad środkową osią, flankowane wolutowymi spływami. Centralne pole wypełnia 
rama z obrazem Georga Neunhertza Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, ku 
któremu zwracają się umieszczone po jego bokach figury świętych Jakuba Starsze-
go i Jadwigi Śląskiej oraz, w zewnętrznych interkolumniach, Benedykta i Bernarda 
z Clairvaux. W zwieńczeniu umieszczono przedstawienie Trójcy Świętej, powyżej, 
na wygiętym w segmentowy łuk gzymsie figurę Archanioła Michała, natomiast na 
osiach bocznych kolumn świętych Floriana i Stanisława. Plastyczna struktura retabu-
lum pozostaje w kontraście z pozbawionymi artykulacji elewacjami średniowiecznej 
części kościoła. Kontrast ten spotęgowany jest przez kolorystykę imitującej marmur 
nastawy, odcinającej się od barwy pobielonych ścian.

Do tej samej fazy prac nad nowym wyposażeniem jemielnickiej świątyni należą 
prawdopodobnie także dwa niewielkie retabula umieszczone po bokach prezbite-
rium, w pierwszych od wschodu arkadach korpusu. Katarzyna Brzezina przypisuje 
ich autorstwo Johannowi Georgowi Lehnerowi, który mniej więcej w tym samym 
czasie wykonał też dwa ołtarze dla kaplicy św. Józefa20. Nastawy w nawie zyskały 
formę wolutowych ram o zielonej marmoryzacji i złoconych elementach ornamen-
talnych i figuralnych. Na te ostatnie składają się klęczące w dolnej partii figury świę-
tych zwracających się ku obrazom ołtarzowym, umieszczone w górnej partii putta 
oraz reliefy w zwieńczeniach.

Działania podjęte w Jemielnicy w ostatniej dekadzie habsburskiego panowania 
wymuszone zostały pożarem. Nie poprzestano jednak na renowacji średniowieczne-

17 A. Kozieł: Michael Willmann i jego malarska pracownia. Wrocław 2013, s. 224–226.
18 A. Weltzel: Das Fürstliche Cisterzienserstift…, s. 209.
19 K. Kalinowski: Rzeźba barokowa na Śląsku. Warszawa 1986, s. 196. Retabulum wymalował w 1766 r. 

Anton Beyer z Opawy (A. Weltzel: Das Fürstliche Cisterzienserstift…, s. 212).
20 K. Brzezina: Rzeźba i mała architektura sakralna Księstw Opawskiego i Karniowskiego w XVIII wieku . 

Kraków 2004, s. 76.
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go kościoła i wprowadzeniu do jego wnętrza nowych sprzętów. Dawne mnisze ora-
torium okazało się niewystarczające wobec zmiany sposobu funkcjonowania śląskich 
konwentów cysterskich, które w XVII stuleciu zdecydowanie otwarły się na spo-
łeczność świeckich, aktywnie animując jej życie religijne. Jednym ze świadectw tej 
przemiany było erygowanie przy klasztorach szarych mnichów bractw, skupiających 
laików. Największą konfraternią na Górnym Śląsku było jemielnickie bractwo św. 
Józefa, dla którego około 1714 roku wzniesiono kaplicę na przedłużeniu północnej 
nawy bocznej kościoła21. Świątynia stała się celem pielgrzymek i miejscem brackich 
uroczystości, co mogło wpłynąć na decyzję o przedłużeniu jej korpusu. Relację starej 
i nowej części kościoła charakteryzuje ambiwalencja. Zachowano rytm przęseł, ujed-
nolicono kształt okien, usunięto też żebra we wschodniej części nawy głównej, ale 
wprowadzono cezurę w postaci arkady tęczowej oraz artykulację all’antica w zachod-
nich przęsłach, wyraźnie zaznaczając w ten sposób granicę między starym a nowym.

Do prac nad nowym wyposażeniem jemielnickiej świątyni powrócono u schyłku 
ostatniej, trzeciej wojny śląskiej. W latach 1762–1763 warsztat Johanna Georga 
Lehnera zrealizował osiem ołtarzy bocznych, usytuowanych przy zachodnich licach 
filarów arkad międzynawowych22. W roku 1777 opat Eugen Bryll sprawił organy 
wybudowane przez Johanna Wilhelma Schefflera z Brzegu i polecił ozdobić kościół 
osiemnastoma wielkimi obrazami23. Wymienione artefakty określają estetyczny wy-
raz kościelnego wnętrza, przy czym szczególna rola przypada tworzącym sekwencję 
kulis parom ołtarzy bocznych. Ich nastawy reprezentują dwa typy, przypisane od-
powiednio do pierwotnej, średniowiecznej części korpusu oraz do dobudowanych 
przęseł zachodnich. Oba typy wyrastają ze schematu edykuły, który przez częściowe 
osłabienie tektoniki zbliżył się do formy ramy dla centralnie umieszczonego obrazu. 
W pierwszym typie boczne, ustawione pod kątem partie zakończone są pełnymi 
kolumnami, w drugim elementami przypominającymi pilastry, w których kapitele 
zastąpione zostały wolutami. W obu typach zwieńczenia zyskały formę atektoniczną, 
a na bocznych wspornikach w dolnych częściach retabulów ustawiono figury świę-
tych, utrzymane w bieli z dodatkiem złoceń i odcinające się od ciemnej marmoryzacji 
małej architektury. Zespół tak ukształtowanych ołtarzy o dekoracyjnej, rozluźnionej 
strukturze tworzy w przestrzeni nawy głównej swoistą via triumphalis kulminującą 
w ołtarzu głównym, przypominającą rozwiązanie zastosowane w kościele cystersów 
w austriackim Lilienfeld.

Szerokie płaszczyzny ścian nawy głównej między arkadami międzynawowy-
mi a strefą okien ozdobiono wielkoformatowymi obrazami, wykonanymi w latach 
1763–1766 przez pracownię opawskiego malarza Antona Beyera, który już wcześniej 
współpracował z Johannem Georgiem Lehnerem24. Płótna przedstawiają sceny z ży-
wota Marii, św. Bernarda z Clairvaux, a także Śmierć św. Józefa oraz Anioła Stróża. 

21 H. Gawelczyk: Dzieje Bractwa Świętego Józefa przy książęcym klasztorze w Jemielnicy. „Studia Teolo-
giczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 1987, T. XII, s. 257–310.

22 A. Weltztel: Das Fürstliche Cisterzienserstift…, s. 211; K. Brzezina: Rzeźba i mała architektura…, 
s. 82, 128–129, 158–161.

23 A. Weltzel: Das Fürstliche Cisterzienserstift…, s. 212.
24 M. Schenková, J. Olšovský: Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska. Opava 

2001, s. 32.
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Ich żywa kolorystyka kontrastuje z bielą ścian, zaś poruszone formy korespondują ze 
stylistyką figur w ołtarzach bocznych.

Przeprowadzona w kilku etapach renovatio mieści się zasadniczo w ramach mo-
dusu francuskiego, który z reguły wybierany był przez cystersów przy moderniza-
cjach kościołów konwentualnych. Niewielka skala średniowiecznej budowli – zdecy-
dowanie najmniejszej wśród świątyń zgromadzenia na Śląsku – wymusiła rozbudowę 
korpusu, przy czym nie zdecydowano się ani na pełną uniformizację części starej 
i nowej, ani też na ich kontrastowe zestawienie. Granica zasygnalizowana zosta-
ła między innymi przez zróżnicowanie nastaw ołtarzowych. Kontrast zaznacza się 
natomiast między elementami wyposażenia a architekturą – zwłaszcza w prezbite-
rium, które w największym stopniu zachowało swe średniowieczne cechy. Na wybór 
francuskiego modusu renovatio wpływ mogła mieć nie tylko cysterska tradycja, ale 
również kondycja finansowa opactwa – najuboższego pośród cysterskich klasztorów 
prowincji śląskiej. 

rudy – kościół konwentualny cystersów
Opactwo w Rudach powstało wkrótce po połowie XIII wieku, a  jego kościół 

wzniesiono prawdopodobnie około 1300 roku25. Uzyskał formę trójnawowej, tran-
septowej bazyliki, z  jednoprzęsłowym prezbiterium na planie kwadratu i mniej-
szymi kaplicami przyprezbiterialnymi na podobnym rzucie. Przestrzenie świątyni 
nakryto sklepieniami krzyżowo-żebrowymi na masywnych gurtach, spływającymi 
na lizeny, które wraz z  towarzyszącymi im służkami – przechodzącymi w żebra 
– tworzą artykulację pionową elewacji. Ostrołukowe arkady międzynawowe przy-
brały formę otworów wyciętych w materii muru. Niewielkie rozmiary okien nawy 
głównej i brak horyzontalnych podziałów sprawiają, że wnętrze oddziałuje szeroki-
mi płaszczyznami ścian.

Etapy modernizacji średniowiecznego kościoła były już przedmiotem obszernych 
analiz, ograniczę się zatem do zaprezentowania najważniejszych ustaleń26. W świetle 
dostępnych informacji uprawniona wydaje się hipoteza, że do lat osiemdziesiątych 
XVII wieku renovatio sprowadzała się do wymiany sprzętów. Opat Andreas Ema-
nuel Pospel, sprawujący urząd w latach 1648–1679, erygować miał osiem ołtarzy27 . 
W przedostatniej dekadzie stulecia przeobrażenia sięgnęły głębiej. Do bezwieżowej 
fasady dobudowano kruchtę, flankowaną dwoma aneksami, z portalem w formie 
edykuły, zwieńczonym niszą z figurą Marii z Dzieciątkiem. Wymieniono posadz-
kę, krzyżowo-żebrowe sklepienia kaplic przytranseptowych zastąpiono kopułami, 
w miejsce prostych szczytów nad ramionami transeptu, prezbiterium, a zapewne 

25 A. Andrzejewski, T. Grabarczyk, L. Kajzer, J. Pietrzak: Przemiany budowlane klasztoru cysterskiego 
i pałacu książąt raciborskich. [W:] Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Śląsku w świetle badań 
terenowych w latach 1992–1995. Red. L. Kajzer. Katowice 2001, s. 263–278.

26 J. Gorzelik: Dziedzictwo górnośląskiego baroku. Opactwo cysterskie w Rudach Wielkich 1648–1810 . 
Warszawa 2005; tenże: Raudensia rudera ex fundamentiserexisset in aedificia. Barokowe przemiany 
opactwa w Rudach Wielkich — między tradycją a modernizacją. [W:] Cystersi w Rudach. Materiały 
z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 5 i 6.06.2009 w Opolu i Rudach przez Wydział Teolo-
giczny UO i diecezję gliwicką z okazji 750. rocznicy fundacji opactwa cysterskiego w Rudach. Red. ks. 
F. Wolnik. Opole 2009, s. 147–159.

27 A. Potthast: Geschichte der ehemaligen Cistercienserabtei Rauden in Oberschlesien. Leobschütz 1858, 
s. 87.
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też w fasadzie wprowadzono barokowe, zwieńczone trójkątnym naczółkiem i uję-
te wolutowymi spływami. Informacja o zamurowaniu wielkiego okna wschodniej 
ściany prezbiterium, z pozostawieniem jedynie niewielkiego okulusa, wskazuje na 
sprawienie nowego retabulum ołtarza głównego. Z lat 1684 i 1685 pochodzą po-
nadto trzy obrazy z warsztatu Michaela Willmanna, które stanowiły wystrój nastaw 
ołtarzy bocznych28. W 1687 roku części nawy przeznaczone dla zakonników i świec-
kich odgrodzono za pomocą ażurowej kraty. Dopełnieniem przeobrażenia surowego, 
mniszego oratorium w przestrzeń katechizacji prowadzonej przy użyciu środków 
obrazowych stały się prace przeprowadzone około 1700 roku29. Ściany pobielono, 
sklepienia nad głównymi przestrzeniami przyozdobiono freskami, wykonano także 
okazałą ambonę, stalle i kolejne ołtarze boczne.

Kolejne działania podjęto po ćwierćwieczu, kiedy to nad kruchtą nadbudowano 
fasadę łączącą pojedynczą wieżę z parawanową ścianą w typie Il Gesú, a na prze-
dłużeniu południowego ramienia transeptu wzniesiono kaplicę Najświętszej Marii 
Panny, zdobioną freskami IgnatzaDepée i figurami Johanna Melchiora Österreicha30 . 
Mniej więcej w tym samym czasie Depée wykonał również polichromie w kopule 
kaplicy św. Jana Nepomucena, przylegającej do południowej ściany prezbiterium. 

Po pruskiej aneksji, w latach 1752–1753, wymieniono ołtarz główny – okaza-
łe, architektoniczne retabulum o kulisowej strukturze wykonał warsztat Johanna 
Melchiora Österreicha, natomiast obraz Wniebowzięcia, kopię dzieła Sebastiana 
Ricciego dla wiedeńskiego kościoła św. Karola Boromeusza, malarz Jäger z Wied-
nia31. W tym samym czasie powstała loża opacka w północnym ramieniu transeptu, 
naprzeciwko kaplicy mariackiej. W ten sposób wykreowano ideową oś kulminującą 
w umieszczonym w ołtarzu kaplicy słynącym łaskami wizerunkiem Matki Boskiej 
Rudzkiej. W odróżnieniu od głównej osi kościoła, zdynamizowanej przez rytm przę-
seł i kulisowo zaaranżowanych sprzętów, ta jakby zastygła w kontemplacji.

Szczególny rozmach charakteryzował prace przeprowadzone w  latach 1785–
1790, kiedy pod kierunkiem pochodzącego z Moraw projektanta Johanna Schuberta 
dokonano kompleksowej renovatio, obejmującej pokrycie sklepień i elewacji kor-
pusu, transeptu i prezbiterium płaszczem sztukaterii, wykonanie cyklu malowideł 
prezentujących żywot św. Bernarda z Clairvaux nad arkadami międzynawowymi 
oraz w prezbiterium, nowej ambony i antyambony, stalli, ławek, wymianę większości 
ołtarzy bocznych, w tym tych w kaplicach mariackiej i św. Jana Nepomucena32. Za-
chowano ołtarz główny oraz lożę opacką, powstałe ćwierć wieku wcześniej, a także 
dwa retabula oddzielające część nawy głównej przeznaczoną dla świeckich od części 
zakonnej, między którymi umieszczona była krata z 1687 roku. Pod płaszczem sztu-
katerii zniknęły natomiast freski na sklepieniach w głównych przestrzeniach oraz 
w południowej kaplicy przytranseptowej.

28 A. Kozieł: Michael Willmann i jego malarska pracownia. Wrocław 2013, s. 571–573.
29 A. Potthast: Geschichte der ehemaligen…, s. 149–150; A. Gessner: Abtei Rauden in Oberschlesien . 

Kitzingen am Main 1952, s. 33.
30 J. Gorzelik: Dziedzictwo górnośląskiego…, s. 75–109; tenże: Rezydencja – klasztor – miasto. Sztuka 

Górnego Śląska wobec trydenckiej konfesjonalizacji. Gliwice 2014, s. 169–182.
31 J. Gorzelik: Dziedzictwo górnośląskiego…, s. 122–131.
32 Tamże, s. 153–196.
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Struktura średniowiecznej budowli nie została naruszona ani ukryta. Pionowe 
podziały zreinterpretowano w duchu klasycznym, nadając lizenom postać pilastrów 
o kanelowanych trzonach, we wschodnim przęśle nawy głównej podpieranych przez 
hermy. Podobnie ukształtowano służki. Elementy obce klasycznej tradycji pokryto 
motywami ornamentalnymi – gurty płycinami z rozetą pośrodku, żebra zaś, tworzą-
cymi delikatne staccato wątkami przypominającymi ornament okuciowy, rauchami, 
kaboszonami i rozetami. Wysklepki nad głównymi przestrzeniami ozdobiono przed-
stawieniami cyklu maryjnego, umieszczonymi w delikatnych obramieniach. Tak 
przeobrażone wnętrze świątyni, zdewastowane przez pożar w 1945 roku, charak-
teryzowała profuzja ornamentalnego detalu. Rozety, kartusze, festony, kampanule, 
palmety pokrywały elementy podziałów, płaszczyzny ścian i sklepień, glify okienne, 
a także stalle i ławki. Predylekcja do drobnych form przejawiała się również w rozbi-
ciu powierzchni na mniejsze pola.

Efekt przestrzenny średniowiecznego wnętrza zmodyfikowany został nie tyle 
przez ingerencję w tkankę architektoniczną czy zmianę systemu artykulacji, co przez 
odpowiednią aranżację sprzętów tworzących sekwencję kulis – ambonę i antyambo-
nę, parę ołtarzy bocznych w nawie głównej – prawdopodobnie nieco wcześniejszych, 
oraz kolejną, przy ścianie tęczowej, wyposażoną w figury umieszczone na bocznych 
konsolach, wchodzące w światło prezbiterium i kaplic przytranseptowych33. Rytm 
scenograficznie potraktowanych elementów podejmowały kolumny retabulum ołta-
rza głównego. 

Transformacja wnętrza rudzkiego kościoła łączyła elementy rokokowej teatrali-
zacji i dekoracyjności oraz klasycystycznej tektoniki. Schubert tkwił przy tym głę-
boko w tradycjach wybrzmiewającej epoki. Widać to nawet w wystroju i wyposa-
żeniu – współczesnych dekoracji świątyni w Rudach – kościoła w Nowej Cerekwi, 
wzniesionego w latach 1784–1787, gdzie klasycystyczne tendencje zaznaczają się 
silniej34. W rudzkiej realizacji analizy wymaga nie tylko stosunek do średniowiecznej 
architektury, ale również do efektów wcześniejszych renovationes. Ołtarz główny – 
o masywnych, dynamicznych formach charakterystycznych dla dojrzałego baroku – 
włączony został w system nowej dekoracji jako kulminacja rytmu porządkowych po-
działów i tworzących kulisy sprzętów. Usunięto natomiast ambonę z początku XVIII 
stulecia, która ustąpiła miejsca nowej, tworzącej symetryczny układ z kontramboną. 
Przede wszystkim jednak zasadniczo zmodyfikowano efekt kolorystyczny, głównie 
w strefie sklepień. Freski z około 1700 roku, utrzymane zapewne w stosunkowo 
mocnych barwach, zniknęły pod warstwą stiuku o kolorach pastelowych, oszczędnie 
ożywionych złoceniami. Polichromie – z około 1725 roku – pozostawiono jedynie 
w kaplicy mariackiej.

Renovatio kościoła w Rudach w latach 1785–1790 stanowi ewenement pośród 
podobnych przedsięwzięć podejmowanych na Śląsku. Jest to najpóźniejszy na tym 

33 Symetryczna kompozycja ambony i antyambony cieszyła się w drugiej połowie XVIII stulecia sporą 
popularnością na północnych Morawach i sąsiednich terenach Górnego Śląska. K. Brzezina: Rzeźba 
i mała architektura…, s. 167–199.

34 T. Groeger: Historische Aphorismen zur Geschichte des Stätdels Deutsch-Neukirch. Leobschütz 1888, 
s. 11; J. Gorzelik: Grupa górnośląskich ołtarzy w formie otwartego cyborium i warsztat Johanna Schu-
berta. [W:] Marmur dziejowy. Studia z historii sztuki. Red. E. Chojecka, T. Jakimowicz, W. Juszczak, 
W. Okoń. Poznań 2002, s. 205–209.
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terenie przykład kompleksowego przeobrażenia wnętrza cysterskiej świątyni i jedy-
ny, w którym zdecydowano się – jeśli przyjąć klasyfikację von Engelberga – na modus 
włoski. Analogii szukać należy poza Śląskiem. Podobne rozwiązanie zastosowano 
w kościele cysterskim w Ebrach w księstwie biskupów Würzburga, gdzie w latach 
1776–1787 zrealizowano kompleksową modernizację według planów Materno Bos-
siego, nadwornego biskupiego sztukatora35. Także i tu płaszcz stiuków pokrył szczel-
nie średniowieczną architekturę, nie zacierając jej struktury. Zarówno w Ebrach, jak 
i w Rudach widać mozolne i jedynie częściowe przyswojenie form klasycystycznych. 
Wprawdzie zaznacza się dążenie do klarowności w kształtowaniu przestrzeni, która 
– w Rudach dzięki ukryciu iluzjonistycznych polichromii pod sztukateriami – zostaje 
jednoznacznie domknięta, jednak gęstość dekoracji wyrasta wciąż z estetyki rokoka. 
Dodatkowo, w przypadku górnośląskiej świątyni pojawia się napięcie między addy-
cyjnym rytmem przęseł akcentowanym antykizującymi podziałami a scenograficz-
nymi efektami uzyskanymi w wyniku kulisowej aranżacji sprzętów, odcinających się 
na jasnym tle ścian i sklepień. Do kreacji Schuberta odnieść można z powodzeniem 
obserwację dotyczącą renovatio w Ebrach – pokrywające architektoniczne podziały 
ornamenty nadają dekoracji charakter niemal efemeryczny, jakby wnętrze kościoła 
zostało przystrojone z jakiejś uroczystej okazji. Zastosowany repertuar motywów, po 
części obecny już we wcześniejszych realizacjach morawskiego artysty, zaczerpnięty 
został być może z francuskich wzorników36. Z częścią francuskich renovationes łą-
czy rudzką dekorację również stosunek do średniowiecznych podziałów, które – za 
sprawą wprowadzenia kanelur i kapiteli – zyskały antykizujący charakter. Taki spo-
sób adaptacji do wymogów klasycznego stylu zalecał Marc-Antoine Laugier, autor 
poczytnego traktatu o architekturze37. Postulowane przez niego praktyki stosowa-
no również na terenie monarchii habsburskiej, czego świadectwem pozostaje prze-
kształcenie chóru wiedeńskiego kościoła barnabitów w roku 1781 według projektu 
Jean Baptiste d’Avrange’a38 .

Pytania o przyczyny podjęcia tak późnej renovatio i wyboru niestosowanego 
wcześniej przez śląskich cystersów modusu włoskiego – w obliczu ubóstwa źródeł 
– pozostać muszą bez konkluzywnej odpowiedzi. Nie oznacza to braku możliwości 
wskazania pewnych tropów interpretacyjnych i  formułowania hipotez. Zlecenio-
dawcą prac był opat Benedikt Galli, urodzony w roku 1746 w Gliwicach, wybrany 
w 1783 roku przez króla Prus spośród trzech przedstawionych przez konwent kan-
dydatów39. Jego poprzednik, Augustin Renner, utrzymywał dobre relacje z pruskimi 
władzami, a nawet z samym Fryderykiem Wielkim, w przeciwieństwie do części 
górnośląskiego kleru nie ujawnił też prohabsburskich sympatii podczas wojny sied-
mioletniej40. Po raz ostatni, w sposób dla nas uchwytny, te ostatnie zasygnalizowano 

35 M. von Engelberg: RenovatioEcclesiae…, s. 530–534.
36 Rudzkie dekoracje wykazują podobieństwa do grafik we wzorniku Jean-Charles’a Delafosses’a z 1768 

r., wykorzystanych również przez twórców ołtarzy w kościele cystersów w Salem, zrealizowanych w ra-
mach renovatio w modusie francuskim (J.-Ch. Delafosses: Nouvelle iconologie historique. Paris 1768).

37 M. von Engelberg: Renovatio Ecclesiae…, s. 106.
38 Tamże, s. 133.
39 A. Nowack: Die Priester der Zisterzienserabtei Rauden OS. 1682–1810 (1856). 106. Lebensskizzen 

nach dem handschriftlichen Catalogus des Stiftes. Breslau 1935, s. 37.
40 Tamże, s. 29–30.
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w wystroju ołtarza głównego z 1753 roku41. Nie dysponujemy przesłankami pozwa-
lającymi sądzić, że sentymenty te były wciąż żywe w latach rządów Benedikta Galli. 
Nie oznacza to, że rudzki konwent nie odczuwał zagrożenia swej egzystencji. Nasi-
lający się fiskalny ucisk oraz kasaty klasztorów w części państw europejskich, w tym 
w sąsiedniej monarchii Habsburgów, musiały być źródłem narastającego niepokoju, 
który znalazł swój wyraz w korespondencji z ministrem prowincjalnym Carlem Geo-
rgiem Heinrichem hrabią von Hoymem. W liście do Galliego urzędnik zapewnił 
o braku planów sekularyzacji opactwa i woli zredukowania obciążeń podatkowych 
w bliżej nieokreślonej przyszłości42 .

Wnętrze rudzkiego kościoła w momencie podjęcia prac w roku 1785 stanowiło 
amalgamat nawarstwień. Sprzęty, przede wszystkim ołtarze, powstawały w różnym 
czasie i – jak możemy się domyślać – reprezentowały różne typy. Na wyraz całości 
znaczący wpływ musiały mieć freski sklepień, zapewne o zdecydowanej kolorysty-
ce. Obraz ten znacząco odbiegał od estetyki współcześnie wznoszonych świątyń, 
w których w ramy określone przez porządkową artykulację wpisywano wyposaże-
nie o ujednoliconych formach. Przykładami takiego spójnego rozwiązania są kościół 
w Nowej Cerekwi w księstwie karniowskim, wzniesiony w latach 1783–1787, czy 
kościół w Szonowie (Šenovie) w księstwie cieszyńskim, wyposażony wkrótce po 
ukończeniu budowy w 1764 roku. Podobny stopień estetycznej uniformizacji ce-
chował również kościoły wnękowe, licznie wznoszone na Górnym Śląsku, wśród 
nich kościół św. Jana Chrzciciela w nieodległych od Rud Pilchowicach43. Dążenie 
do uzyskania podobnego efektu oraz potrzeba podkreślenia prestiżu zakonnej świą-
tyni przez nadanie jej form zgodnych ze współczesnym smakiem zadecydowały za-
pewne o podjęciu renovatio i wyborze modusu włoskiego. Modernizacyjny wymiar 
przedsięwzięcia zaznaczył się w zastosowaniu na szeroką skalę form wczesnoklasycy-
stycznych. Nie naruszono wprawdzie struktury średniowiecznej budowli, rysującej 
się pod płaszczem stiuku, jednak w świetle nowego estetycznego wyrazu wnętrza 
w wątpliwość podać można postrzeganie jej w kategoriach symbolu starodawności 
zgromadzenia. Podobnie trudno w łączącej elementy rokoka i klasycyzmu dekoracji 
doszukiwać się nawiązań do stosunkowo nieodległej habsburskiej przeszłości. 

Zmitologizowana interpretacja przeszłości zakomunikowana została – jak się wy-
daje – nie przez dobór form i stosunek do pierwotnej tkanki architektonicznej, lecz 
w programie obrazowym, w którym powracają motywy nawiązujące do związków 
opactwa z lokalnym piastowskim domem książęcym44. Na fasadzie umieszczono orła 
książąt opolsko-raciborskich z monogramem fundatora opactwa, w nowym ołtarzu 
kaplicy mariackiej ukazano książąt Władysława i jego ojca Kazimierza, a nad stallami 
zakonnymi książęce mitry. W ten sposób klasztorny konwent zaprezentowano w roli 
sukcesora średniowiecznych władców – trwający od wieków i zakorzeniony w lokal-
nej społeczności. 

41 J. Gorzelik: Dziedzictwo górnośląskiego…, s. 127–128.
42 A. Potthast: Geschichte der ehemaligen…, s. 127.
43 J. Wrabec: Barokowe kościoły na Śląsku w XVIII wieku. Systematyka typologiczna. Wrocław 1986, 

s. 83–84. 
44 J. Gorzelik: Tradycja piastowska w katolickiej sztuce Górnego Śląska w XVII–XVIII wieku. [W:] Hi-

storia u Piastów, Piastowie w historii. Z okazji trzechsetlecia śmierci ostatniej z rodu, księżnej Karoliny . 
Red. B. Czechowicz. Brzeg 2008, s. 249–260.
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kościół kolegiacki św. Bartłomieja w Głogówku
Kolegiata w Głogówku powstała w roku 1379 z fundacji księcia niemodlińskiego 

Henryka. U schyłku XIV stulecia lub na przełomie XIV i XV wieku wzniesiono świą-
tynię pod wezwaniem św. Bartłomieja, nadając jej kształt trójnawowej, beztransep-
towej bazyliki o niższym, wydłużonym, wielobocznie zamkniętym prezbiterium45 . 
Korpus był pierwotnie zapewne trójprzęsłowy. Od północy do prezbiterium dobu-
dowano poligonalnie zakończoną kaplicę, od południa zaś zamkniętą ścianą prostą 
dwunawową zakrystię. Chór nakryto sklepieniem sieciowym, formy sklepień w kor-
pusie pozostają kwestią domysłów. Podobnie jak chronologia ingerencji w pierwotną 
tkankę architektoniczną, która doprowadziła do optycznego skrócenia naw od zacho-
du – przęsło nawy głównej zabudowano chórem organowym, natomiast przęsła naw 
bocznych zredukowano do odizolowanych aneksów w przyziemiach wież fasady. Nie 
wiadomo także, kiedy zamurowano okno na osi prezbiterium. Obraz średniowiecz-
nej świątyni musiał ulec zmianom po pożarze w roku 1582, jednak nieznany jest 
ich zakres. Efekty XVII-wiecznej, zapewne rozciągniętej w czasie renovatio w czę-
ści pozwala uchwycić protokół wizytacji z roku 168046. Informuje on o obecności 
tabernakulum na ołtarzu głównym oraz palącego się przed nim wiecznego światła. 
W kolegiacie znajdowało się ponadto dziewięć innych ołtarzy, których nastawy miały 
być wyposażone w dobre obrazy i złoconą snycerkę. Wizytator wskazał również na 
nieporządną aranżację ław, których w jego opinii było zbyt wiele. Pozwala to przyjąć, 
że jeszcze u schyłku XVII stulecia wnętrze głogóweckiego kościoła charakteryzo-
wał typowy dla średniowiecznych świątyń chaos prywatnych i cechowych siedzisk. 
Przed 1680 rokiem do korpusu dobudowano od północy kaplicę na rzucie prosto-
kąta. W 1687 lub 1688 roku naprzeciwko powstała kaplica św. Józefa – na planie 
kwadratu o ściętych narożach, zwieńczona kopułą na pendentywach z latarnią.

Do kompleksowej modernizacji przystąpiono w roku 177647. Na decyzję o podję-
ciu renovatio wpływ mógł mieć pożar w roku 1765, który uszkodził wieże fasady, po-
zostawić miał jednak również ślady we wnętrzu świątyni. Prace, ukończone w roku 
1781, prowadzone były przez warsztaty malarza Franza Antona Sebastiniego oraz 
dekoratora i rzeźbiarza Johanna Schuberta, pochodzących z Moraw i związanych 
z wiedeńskim środowiskiem artystycznym48. Zakres robót objął ingerencję w zasta-
ną substancję architektoniczną. Zmodyfikowano sklepienia w korpusie. W nawie 
głównej wprowadzono kolebkę z  lunetami, w nawach bocznych sklepienia klasz-
torne. Przemurowano także okna korpusu, zastępując ich ostrołukowe zwieńczenia 
okrągłołukowymi. Z otworu okiennego pośrodku zamknięcia prezbiterium pozosta-
wiono jedynie okulus w górnej części, co może być jednak efektem nawet znacznie 
wcześniejszych działań. Zaokrąglono również narożniki nawy głównej, uzyskując 
efekt centralizacji przestrzeni. Wszystkie płaszczyzny ścian pokryto sztukateriami 

45 B. Czechowicz: Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza. Warszawa 2005, 
s. 376–380.

46 Visitationsberichte der Diözese Breslau. Bd. I: Archidiakonat Oppeln. Red. J. Jungnitz. Breslau 1904, 
s. 629.

47 H. Schnurpfeil: Geschichte und Beschreibung der Stadt Ober-Glogau in Oberschlesien. Mit der Gene-
alogie der Grafen von Oppersdorff. Oberglogau 1860, s. 179–183.

48 K. Kalinowski: Rzeźba barokowa…, s. 242–244; J. Gorzelik: Działalność Franza Antona Sebastiniego 
na Górnym Śląsku. „Zeszyty Tarnogórskie” 2002, nr 45, s. 36–39.
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Głogówek. Kosciół św. Bartłomieja – wnętrze

Głogówek. Kosciół św. Bartłomieja – prezbiterium
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i malowidłami, freskami przyozdobiono również sklepienia. Dążenie do estetycznej 
uniformizacji wyraziło się także w kompleksowej wymianie sprzętów – w ramach 
renovatio sprawiono nowe ołtarze, konfesjonały, ambonę i antyambonę, stanowiącą 
nadbudowę chrzcielnicy, oraz lożę kolatorską w prezbiterium.

Płynne przenikanie się obu mediów – rzeźby i malarstwa – jest jedną z zasad okre-
ślających nowy charakter wnętrza. Widać to we wprowadzonych w nawie głównej 
i prezbiterium podziałach porządkowych. Stiukowe pilastry występują obok malo-
wanych imitacji elementów architektonicznych. Otwory okienne w południowych 
murach nawy i prezbiterium mają swoje malowane odpowiedniki od północy. Re-
petycja wertykalnych akcentów stanowi jeden z zasadniczych instrumentów este-
tycznego ujednolicenia. Malowane pilastry w wyoblonych narożach nawy głównej 
są echem zdwojonych, stiukowych pilastrów o marmoryzowanych, wklęsłych trzo-
nach, dźwigających podobnie rozwiązane odcinki belkowania w prezbiterium. Ich 
rytm podejmują kolumny nastawy ołtarza głównego. Stiukowe pilastry przy filarach 
arkad międzynawowych mają z kolei płaskie trzony, jednak fragmenty entablatury 
zachowują wklęsły kształt. Płynność przejścia między odcinkami belkowania a skle-
pieniem prezbiterium uzyskano, otulając wiązkę żeber u ich nasady kielichami stiu-
kowych liści palmowych. W nawie wykorzystano podobne ornamentalne motywy 
– nad pilastrami stiukowymi malowane, nad malowanymi wymodelowane w stiuku. 
Nawę główną cechuje profuzja detalu. Elementy figuralne oraz ornamentalne – rzeź-
bione i malowane – nadają wnętrzu wyraz lekkości, wzmagając tym samym wrażenie 
wynikające z wertykalizmu podziałów. Główne przestrzenie przenika rozkołysany, 
płynny rytm, którego nośnikiem są – konsekwentnie zastosowane w prezbiterium 
i nawie głównej – wklęsłe odcinki belkowania, a w chórze również trzony pilastrów. 
Efekt falującego ruchu charakterystyczny jest dla wielu śląskich realizacji architek-
tonicznych pierwszej połowy XVIII stulecia, zwłaszcza tych, w których pobrzmie-
wają echa czeskiego guarinizmu. Wśród nich wyróżniają się hale ścienno-filarowe 
nawiązujące do kościołów św. Mikołaja na Małej Stranie w Pradze oraz Matki Boskiej 
Śnieżnej w Ołomuńcu49. Grupę tę reprezentuje kościół św. Michała w nieodległym 
od Głogówka Prudniku, wzniesiony w latach 1730–1735 według projektu Johan-
na Innozenza Töppera50. Podobne tendencje czytelne są także w układach „łańcu-
chowych”, grupujących formy centralne wzdłuż podłużnej osi. W nowej aranżacji 
prezbiterium głogóweckiej kolegiaty dostrzec można również pewne analogie do 
renovatio chóru barnabickiej świątyni św. Michała w Wiedniu, gdzie gotyckie służki 
przekształcono w palmowe kolumy o kanelowanych trzonach, ogólny efekt różni 
się jednak znacząco za sprawą wykorzystania w Głogówku polichromii, podczas gdy 
w cesarskiej stolicy niepodzielnie panuje stiuk. Głogówecką renovatio postrzegać 
można jako jeden z ostatnich, mocnych akordów zjawiska zwanego „Freskenbarock” 
na Górnym Śląsku.

Inicjatywę renovatio przypisuje się dziekanowi i proboszczowi głogóweckiemu 
Antonowi Borkowi. Przedsięwzięcie wspierane było zapewne przez Heinricha Frie-
dricha hrabiego von Oppersdorff, na co wskazuje wykonanie w ramach podjętych 

49 S. Gumiński: Śląska architektura późnobarokowa w pierwszej połowie XVIII wieku a kościół św. Mi-
kołaja na Małej Stronie w Pradze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr 223. „Prace 
z Historii Sztuki”. Z. 9. Kraków 1971, s. 105–139.

50 J. Wrabec: Barokowe kościoły…, s. 68–70.
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prac efektownej loży kolatorskiej w prezbiterium, ozdobionej herbem właściciela 
miasta. Hrabia realizował na terenie swoich dóbr zakrojony na szeroką skalę program 
artystycznych przedsięwzięć, obejmujący odnowienie zamkowej kaplicy św. Jana 
Chrzciciela, zastąpienie drewnianej kaplicy na Glinianej Górce murowaną, budowę 
kościoła szpitalnego pw. św. Mikołaja oraz kaplicy, tzw. Weite-Kapelle, w Głogowcu, 
a także wykonanie polichromii Domku Loretańskiego w kościele franciszkanów51 . 
Część wymienionych działań wiąże się z przedsięwzięciami najwybitniejszego przed-
stawiciela rodu, twórcy majoratu głogóweckiego, Johanna Georga, który dokonał 
rekatolizacji dominium, a za pomocą artystycznych donacji komunikował dobitnie 
kontrreformacyjne treści52. Zaangażowanie Heinricha Friedricha postrzegać można 
w kategoriach świadomego odwołania do czasów świetności rodu, a zarazem sojuszu 
ołtarza i tronu w opozycji do dokonujących się pod pruskim panowaniem przemian. 
W programie ikonograficznym nowego wystroju kościoła kolegiackiego akcentem, 
który zdaje się wskazywać na prohabsburskie sentymenty, są figury Konstantyna 
Wielkiego i św. Heleny. Postaci te w propagandzie dynastycznej Domu Austriac-
kiego pojawiały się jako prefiguracje współczesnych cesarzy i ich matek, co nasuwa 
przypuszczenie, że i w przypadku głogóweckich przedstawień mamy do czynienia 
z odniesieniem do Józefa II i Marii Teresy.

51 J. Gorzelik: Oberglogau – eine oberschlesische Residenzstadt im Zeitalter des Barocks. [W:] Hanse-
stadt-Residenz-Industriestandort. Beiträge der 7. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer 
Kunsthistoriker in Oldenburg, 27–30. September 2000. Red. B. Störtkuhl. München 2002, s. 201–211.

52 J. Gorzelik: Rezydencja – klasztor – miasto…, s. 31–120.

Głogówek. Kosciół św. Bartłomieja – sklepienie nawy głównej
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kościół franciszkanów w Bytomiu
Bytomski klasztor franciszkanów powstał około roku 1258. Prawdopodobnie 

u schyłku stulecia wzniesiono murowany kościół o wydłużonym, trójprzęsłowym 
prezbiterium zamkniętym ścianą prostą i salowym korpusie53. Chór nakryto sklepie-
niem krzyżowo-żebrowym, natomiast korpus stropem.

Około roku 1564 klasztor opuścili bernardyni, którzy zajęli miejsce franciszka-
nów konwentualnych po wojnach husyckich54. Ci ostatni przejęli obiekt ponownie 
w latach 1604–1605, powracając do sprotestantyzowanego miasta. Wówczas musiała 
zostać przeprowadzona pierwsza potrydencka renovatio. Jej zakresu po części po-
zwala się domyślać sprawozdanie dokumentujące zniszczenia spowodowane podczas 
najazdu wojsk Mansfelda w roku 162755. Z wnętrza z pewnością usunięto lektorium 
i prawdopodobnie sprawiono nowy ołtarz główny, z tabernakulum na mensie56. Do-
kument wspomina bowiem o dwóch „ciboriach”57. Z wystawieniem owego ołtarza 
mogło wiązać się zamurowanie wielkiego, gotyckiego okna we wschodniej ścianie 
chóru, którego dotyczy zapewne jeden z punktów sprawozdania58. W eksponowa-
nym miejscu znajdował się również konfesjonał59. Zwracają uwagę patrocinia ołtarzy, 
świadczące o konsekwentnym i zgodnym z duchem trydenckiej reformy skupieniu 
się na wątkach chrysto- i mariologicznych60 .

Nie dysponujemy wiedzą o przebiegu i efektach prac podejmowanych w bytom-
skim kościele w kolejnych dekadach habsburskiego panowania. W roku 1783, przy 
wsparciu Lazarusa hrabiego Henckla von Donnersmarck, przystąpiono do przebudo-
wy obiektu, która gruntownie zmieniła jego estetyczny wyraz61. W korpusie wymu-
rowano żaglaste sklepienia, rozdzielone parami gurtów spływających na masywne, 
przyścienne podpory. W efekcie otrzymał on postać trójprzęsłowej sali o bocznych 
wnękach powstałych między przyściennymi filarami o ściętych, wklęsłych bokach. 
Czoła filarów, zwieńczonych odcinkami belkowania, zdobią pary toskańskich pila-
strów, optycznie łączących się ze sklepiennymi gurtami. Zachodnią ścianę nawy, 
przeprutą spiętrzonymi w dwóch kondygnacjach arkadami, poprzedzono chórem 

53 R. Szopa: Architektura kościoła franciszkanów w Bytomiu. [W:] Bytom. Wykopaliska – Zabytki – Doku-
menty – Wspomnienia. Red. J. Drabina. Bytom 1997, s. 86. We wcześniejszej literaturze pojawiała się 
hipoteza o halowym charakterze średniowiecznego korpusu. G. Chmarzyński: Sztuka w Bytomiu. [W:] 
Dziewięć wieków Bytomia. Red. F. Ryszka. Stalinogród 1956, s. 121–139.

54 F. Gramer: Chronik der Stadt Beuthen in Ober-Schlesien. Beuthen 1863, s. 127; A. Bryłka: Starania 
o odzyskanie utraconego majątku przez Braci Mniejszych w Bytomiu na początku XVII wieku. [W:] 
750-lecie przybycia Braci Mniejszych do Bytomia. Szkoła Seraficka. Seria Nowa. Nr 6. Red. A. Barciak, 
W.J. Sztyk OFM. Katowice-Panewniki 2010, s. 58–65.

55 J. Kopiec: Dokument o zniszczeniach w kościele franciszkanów w Bytomiu w 1627 roku. [W:] Miseri-
cordia et Veritas. Księga pamiątkowa ku czci ks. bpa W. Urbana. Red. J. Mandziuk, J. Pater. Wrocław 
1986, s. 172–177.

56 Na usunięcie lektorium wskazuje wzmianka o nowych organach i chórze. Wcześniej instrument umiesz-
czano na lektorium (Tamże, s. 176).

57 „Ołtarz wielki rozkopany i obrazy wniwecz obrócone. Ciborium także i wszystkie pertinentie do niego. 
Podle ołtarza cyborium stare zamurowane, wyłomane i aparaty z ołtarza pobrane” (Tamże, s. 175).

58 „Dziura wybita w oknie zamurowanym” (Tamże).
59 „Spowiednica podle ołtarza nowa, wszystka potłuczona” (Tamże).
60 Dokument z 1627 r. wymienia ołtarze Świętego Krzyża, Złożenia do grobu, Przemienienia, Zmar-

twychwstania, NMP i św. Franciszka oraz ołtarz w kaplicy bł. Aleksego (Tamże).
61 H. Luchs: Die bildenden Künste in Beuthen. [W:] F. Gramer: Chronik der Stadt Beuthen…, s. 297; 

J. Gorzelik: Sztuka bytomska doby baroku. [W:] Bytom i jego dziedzictwo w 750-lecie nadania praw 
miejskich. Red. J. Drabina. Bytom 2005, s. 135–137.
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organowym. Za nią znajduje się przedsionek, odpowiadający szerokością przęsłom 
korpusu, a nad nim wznosi się wieża. Nawę oświetlają okna o wykroju wertykalnego 
prostokąta zwieńczonego nadwieszonym łukiem. Podobną formę nadano otworom 
okiennym w prezbiterium, które w znacznym stopniu zachowało swój średniowiecz-
ny charakter. Usunięto w nim żebra sklepień, a granice między przęsłami podkreślo-
no parami korynckich pilastrów, dźwigających odcinki belkowania.

Zgodnie z klasyfikacją von Engelberga, w przypadku bytomskiej świątyni fran-
ciszkanów mamy do czynienia nie tyle z renovatio, co z „quasi-Neubau”. Czy ściślej 
– z „quasi-Neubau” w odniesieniu do korpusu i renovatio do chóru. Ta ostatnia jest 
przy tym wtórna w stosunku do gruntownego przekształcenia wnętrza nawy, której 
nadano postać znaną z rozpowszechnionych w owym czasie na Górnym Śląsku ko-
ściołów wnękowych. Owo dostosowanie korpusu do przyjętych wówczas w regio-
nie wzorców późnobarokowej architektury sakralnej zrodziło potrzebę estetycznej 
uniformizacji całego wnętrza przez wprowadzenie porządkowej artykulacji w chó-
rze. Ten ostatni pozostał akcentem odróżniającym zakonną świątynię w Bytomiu od 
wznoszonych w ostatnich dekadach XVIII stulecia kościołów parafialnych w typie 
wnękowym, których płytkie prezbiteria wpisują się w tendencję do równoważenia 
wschodniej i zachodniej części budowli. Ograniczona ingerencja w średniowieczną 
tkankę chóru bytomskiego kościoła, niezacierająca jego starodawnej proweniencji, 
nie wynikała jednak z afirmatywnego stosunku do gotyckich form, lecz ze specyfiki 
mendykanckiej świątyni i potrzeby zapewnienia odpowiedniej przestrzeni dla klasz-
tornego konwentu.

kościół premonstratensek w czarnowąsach
Kompleks klasztorny w Czarnowąsach pod Opolem powstał w efekcie translo-

kacji klasztoru, ufundowanego w Rybniku w 1211 roku, dokonanej w 1228 roku 
przez księcia opolskiego Kazimierza62. Wobec późniejszych przekształceń i braku 
źródeł pierwotny kształt założenia może być jedynie przedmiotem domysłów. Śre-
dniowieczny kościół konwentualny składał się prawdopodobnie z salowego korpusu 
i węższego, wydłużonego prezbiterium zamkniętego prostą ścianą. Od północy, przy 
styku z korpusem, do prezbiterium dobudowano wieżę. Założenie kościoła i klasz-
toru zostało zdewastowane podczas wojny trzydziestoletniej63. Po połowie XVII 
stulecia świątynię, lub sam chór ponownie przesklepiono, a trzy dekady później roz-
poczęto wznoszenie nowych budynków klasztornych. Na początku drugiej ćwierci 
XVIII wieku dodano prałaturę. Decydująca o obecnym kształcie kościoła przebudo-
wa nastąpiła według jednej z hipotez jeszcze przed 1750 rokiem, według innej dopie-
ro po roku 177764. Opowiadający się za pierwszą z propozycji Jan Wrabec przypisał 
projekt Johannowi Innozenzowi Töpperowi65. Gruntownemu przeobrażeniu podda-
no korpus, przekształcając jego zachodnią część w przedsionek flankowany aneksami 
oraz chórem zakonnic na piętrze. Pozostałej części nawy nadano rzut zbliżonego do 

62 G. Glowik, M. Strecke: Geschichte des Klosters Czarnowanz. [W:] Kloster Czarnowanz. Red. E. Lange. 
Oppeln 1930, s. 25–27.

63 W. Tunk: Zur alten Stiftsarchitektur. [W:] Kloster Czarnowanz…, s. 195–196.
64 Tamże, s. 200; T. Chrzanowski, M. Kornecki: Sztuka Śląska Opolskiego. Kraków 1974, s. 266; K. Kali-

nowski: Architektura doby baroku na Śląsku. Warszawa 1977, s. 326.
65 J. Wrabec: Barokowe kościoły…, s. 82.
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kwadratu prostokąta o ściętych narożach, lekko wydłużonego wzdłuż osi kościoła, 
dzieląc ją na dwa przęsła, nakryte jednolitym sklepieniem żaglastym z  lunetami. 
Spływa ono na przyścienne filary, opięte z trzech stron kompozytowymi pilastrami, 
dźwigającymi odcinki belkowania, po bokach wklęsłymi. Powstaje w ten sposób 
efekt baldachimowej struktury, niezależnej od murów obwodowych, podobnie jak 
w innych kościołach wnękowych wznoszonych w ostatnich dekadach XVIII wie-
ku. Trójprzęsłową część prezbiterialną, nakrytą sklepieniem kolebkowo-krzyżowym, 
zachowano zasadniczo w kształcie zastanym, będącym prawdopodobnie efektem 
XVII-wiecznej renowacji. Ingerencja ograniczyła się do wyoblenia wewnętrznych 
narożników i wprowadzenia porządkowej artykulacji w postaci zdwojonych kompo-
zytowych pilastrów z odcinkami entablatury.W wyniku przebudowy osiągnięto efekt 
centralizacji przestrzeni nawy, wzmocniony dodatkowo przez odpowiednią aranżację 
prospektu organowego z 1784 roku, oraz równowagi wschodniej i zachodniej części 
kościoła. Do estetycznej uniformizacji wnętrza przyczyniło się jednorodne wyposa-
żenie – ołtarze i ambona, które na podstawie analizy stylistycznej przypisać należy 
warsztatowi opawskiego rzeźbiarza Johanna Friedla starszego. Kolorystyka małej 
architektury, kształtowanej w sposób zdradzający wpływy klasycyzmu, oraz wystroju 
figuralnego, noszącego wciąż wyraźne znamię rokoka, koresponduje z bielą i złoce-
niami elementów architektonicznych.

Większość argumentów przytoczonych przez Jana Wrabeca za wcześniejszą datą 
modernizacji kościoła w Czarnowąsach wydaje się chybiona. Wbrew wyrażonej 
przez autora opinii, zarówno kompozytowe i korynckie pilastry, jak i sklepienia ża-
glaste stosowane były również pod koniec XVIIIo stulecia, czego przykład stanowi 
omawiany kościół franciszkanów w Bytomiu. Czas podjęcia przebudowy pozostaje 
zatem kwestią otwartą. Zmiana sięgnęła dalej niż w przypadku bytomskiego obiektu, 
zacierając całkowicie pierwotny charakter świątyni. Wynikało to po części z faktu, 
że sklepienia chóru, które w Bytomiu są najbardziej widocznym świadectwem sta-
rodawności, w Czarnowąsach zastąpiono konstrukcją nowożytną już około połowy 
XVII stulecia, kiedy pierwotna uległa zniszczeniu. Bardziej radykalna transformacja 
jest widoczna jednak w korpusie, gdzie zdecydowano się na gruntowną zmianę efek-
tu przestrzennego. Związek ze średniowieczną budowlą sprowadza się do wykorzy-
stania murów obwodowych. Ta zasadnicza przemiana sprawiła, że – w odróżnieniu 
od renovationes sensu stricto – stare całkowicie ustąpiło nowemu, nie wchodząc 
z nim w estetyczną interakcję. 

podsumowanie
Przytoczone przykłady ilustrują szerokie spektrum możliwości, z  jakich korzy-

stano, podejmując renovatio średniowiecznych świątyń w pruskiej części Górnego 
Śląska: od modusu francuskiego przez modus włoski po całkowitą transformację 
pierwotnej struktury budowli. Wybór nie był przy tym zdeterminowany pozycją 
inwestora. Stare zgromadzenia zakonne – cystersi i premonstratensi – stosowały 
każdą z wymienionych opcji, co zdaje się przeczyć tezie, w odniesieniu do oma-
wianego okresu, o  ich szczególnej rewerencji wobec średniowiecznej substancji. 
W wypadku cystersów z Rud „włoska” renovatio stanowiła wyraźne odstępstwo od 
wcześniejszej tradycji zakonu. Może jednak ta modernizacja, w której starodawna 



Renovationes. ModeRnizacje śRedniowiecznych kościołów...

73

struktura pozostaje wyraźnie wyczuwalna pod membraną stiuku, bliższa jest po-
wściągliwym ingerencjom w gotycką tkankę podejmowanym w Lubiążu czy Hen-
rykowie niż przytaczanej przez Engelberga jako sztandarowy przykład zastosowania 
modusu włoskiego renovatio bazyliki laterańskiej, w której zmieniono rytm przęseł 
i wprowadzono zasadniczo nowy system artykulacji? Może z założenia godzić miała 
programowo pozytywny stosunek do „starożytnego” kościoła jako świadectwa sta-
rodawności zgromadzenia z potrzebą adaptacji do nowych estetycznych ideałów? Ta 
ostatnia rysuje się jako główny motyw omawianych renovationes i tłumaczy zarazem 
częstszy niż w czasach habsburskiego panowania wybór wariantów zakładających 
radykalne przekształcenie sakralnych wnętrz. Dążenie do nadania średniowiecznej 
świątyni charakteru możliwie zbliżonego do nowo budowanych obiektów zaznacza 
się najsilniej w kościele franciszkanów w Bytomiu, gdzie korpus ukształtowano na 
podobieństwo współczesnych, późnobarokowych kościołów wnękowych. Rodzi to 
pytanie, czy barokowa forma nie była postrzegana jako nośnik treści konfesyjnych 
– katolicki identyfikator w sytuacji wyznaniowego pluralizmu, ustanowionego przez 
pruskie władze. Przeciw tak sformułowanej tezie przemawia stosowanie – zarów-
no w przypadku renovationes, jak i w nowo wznoszonych obiektach – form klasy-
cystycznych. Zauważyć wypada również, że krótko przed przebudową bytomskiej 
świątyni franciszkanów w bezpośrednim sąsiedztwie – w Tarnowskich Górach – 
wzniesiono kościół ewangelicki w typie wnękowym, utrzymany w zasadniczo po-
dobnych formach66. Wątpliwe jest zatem, by w tym przypadku kierowano się logiką 
konfesyjnego odgraniczenia.

Nie można jednak wykluczyć, że intencją inicjatorów renovationes było – bez 
względu na dobór stylistycznego repertuaru – podkreślenie różnicy między przepy-
chem katolickich świątyń a surowością ich protestanckich odpowiedników, w wielu 
przypadkach utrzymanych w skromnych formach, jak kościół w Piasku koło Woźnik 
czy szachulcowa konstrukcja w Radomierowicach pod Opolem. Ten sam motyw 
przyświecać mógł zastępowaniu drewnianych kościołów murowanymi. Renovatio 
podejmowano jednak w owym czasie także tam, gdzie nie pojawiała się ani presja 
międzywyznaniowej konkurencji, ani też zagrożenie oświeceniową polityką świec-
kiego suwerena, czego przykładem są prace w kościele św. Macieja w stolicy księstwa 
siewierskiego, przeprowadzone w latach 1782–1784 przez warsztat śląskiego rzeź-
biarza Johanna Friedla starszego z inicjatywy biskupa krakowskiego67 .

Troska o budynek kościoła, jego wystrój i wyposażenie wynikała z katolickiej teo-
logii uczynków – w tym sensie renovationes, podobnie jak wsparcie budowy nowych 
obiektów, traktować należy jako wyraz katolickiej postawy lokalnych elit68. Postawa 
ta nie determinowała jednak wyboru jednej z dwóch wymienionych opcji ani sto-
sowania konkretnego modusu renovatio. W większości wypadków decyzje miały 
prawdopodobnie przede wszystkim wymiar pragmatyczno-estetyczny, za czym prze-

66 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 6: Województwo katowickie. Red. I. Rejduch-Samkowa, J. Samek. 
Z. 12: Powiat tarnogórski. Oprac. I. Płazak, J. Przała. Warszawa 1968, s. 60.

67 I. Gabryelska: XVIII-wieczny wystrój wnętrza barokowego kościoła św. Macieja Apostoła w Siewierzu . 
Katowice 2011 – rkps. pracy licencjackiej w Archiwum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

68 Impulsem do podejmowania renovatio, na który zwraca uwagę Engelberg, odwołując się do udokumen-
towanego źródłowo przykładu kościoła Grobu Świętego w Deggendorf w Dolnej Bawarii, była swoista 
konkurencja między kościołami katolickimi w regionie (M. von Engelberg: Renovatio Ecclesiae…, 
s. 362–363).
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mawiają podobieństwa zmodernizowanych wnętrz do nowo wznoszonych obiektów. 
I w jednych, i w drugich zaznacza się to samo dążenie do estetycznego ujednolicenia. 
Cel definiowany był zatem pozytywnie – jako nadanie świątyni godnego kształtu, 
nie zaś negatywnie – w opozycji do dokonujących się przemian. Wyjątek stanowić 
może renovatio kolegiaty w Głogówku, gdzie zastosowanie form już przebrzmiałych 
postrzegać można jako programowe odwołanie do idealizowanej habsburskiej prze-
szłości i wyraz przywiązania do wypracowanego w dobie konfesjonalizacji modelu 
społecznego, który w drugiej połowie XVIII stulecia ulegał stopniowemu demonta-
żowi. Oppersdorffowie, broniąc dawnego stylu życia i obyczaju, kontestując pruską 
rzeczywistość, znaleźli się na bocznym torze górnośląskich dziejów69. Przyszłość na-
leżała do tych, którzy – jak Lazarus Henckel von Donnersmarck, dobrodziej bytom-
skich franciszkanów – nie rezygnując z przywiązania do katolickiej wiary i ze wspar-
cia kościelnych instytucji, włączyli się w nurt przemian i przyniesionej na pruskich 
bagnetach nowoczesności.

69 Obok przedsięwzięć na polu sztuki sakralnej warto przywołać starania właścicieli Głogówka o przy-
wrócenie zniesionej przez władze pruskie corocznej procesji do kaplicy maryjnej na Glinianej Górce. 
Procesja ta ustanowiona została w roku 1628 na pamiątkę konwersji miejscowych protestantów i re-
katolizacji majoratu. Th. Konietzny: Das Lehmberg-Kirchel bei Oberglogau. [W:] Theophil Konietzny. 
Bausteine zur oberschlesischen Landeskunde. Red. H.L. Abmeier. Berlin 1997, s. 132–133.
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Zusammenfassung
JErzy gorzElik

„renovationes“. die modernisierung mittelalterlicher kirchen im preußischen 
oberschlesien im zeitraum von den schlesischen bis zu den napoleonischen kriegen

Auf dem Feld der sakralen Kunst im preußischen Oberschlesien zeigt sich im Zeit-
raum zwischen dem Beginn der schlesischen Kriege und der Niederlage der Hohenzollern-
monarchie im Krieg gegen das napoleonische Frankreich ein hohes Maß an Aktivität. Es 
wurden Projekte fortgeführt, die noch unter der Herrschaft der Habsburger angestoßen 
worden waren, es wurden jedoch auch neue Initiativen umgesetzt, indem etwa hölzerne 
Kirchen durch Steinbauten ersetzt und ältere Gotteshäuser durch malerische Ausge-
staltung und zusätzliche Ausstattung modernisiert wurden. Mit der Durchführung der 
meisten Aufträge wurden Werkstätte aus habsburgischen Ländern beauftragt – konkret 
aus dem österreichischen Schlesien und aus Mähren. Das nunmehr durch eine Staats-
grenze geteilte katholische Oberschlesien blieb in künstlerischer Hinsicht somit Teil einer 
größeren, auf Wien hin ausgerichteten Region, während die auf Initiative der preußischen 
Verwaltung und der protestantischen Bevölkerungsminderheit errichteten Bauwerke in 
der Regel Berliner Einflüsse aufwiesen. Unter den in katholischen Milieus umgesetzten 
künstlerischen Vorhaben nahmen die Modernisierungen mittelalterlicher Kirchen – die 
sog. Renovationes –, die in unterschiedlicher Intensität in die vorhandenen Strukturen 
eingriffen, einen wesentlichen Platz ein. Der Verfasser hat vier entsprechende Projekte im 
preußischen Oberschlesien – in Himmelwitz, Groß Rauden, Oberglogau und Beuthen – 
exemplarisch ausgewählt und sie einer Analyse unterzogen.

Summary
JErzy gorzElik

renovationes. modernization of medieval churches in the prussian upper Silesia – from 
the Silesian to the napoleonic Wars 

The time between the beginning of the Silesian wars and the defeat of the Hohenzo-
llern monarchy in the confrontation with France was a period of significant activity in the 
sacred art of the Prussian Upper Silesia. Projects started even in the era of the Habsburg’s 
rule were continued, but also new initiatives were undertaken, replacing wooden churches 
with facilities made of brick, modernizing older temples, realizing their painterly decor 
and commissioning equipment. The majority of commissions went to workshops of the 
Habsburg countries – Austrian Silesia and Moravia. Catholic Upper Silesia therefore, 
divided by the state border, remained a part of the great artistic region with its centre 
in Vienna, while the objects created at the initiative of the Prussian government and 
the Protestant minority showed mainly the influence of Berlin. Among the artistic pro-
jects undertaken by the Catholic circles, modernization of medieval churches occupied a 
prominent place – renovationes – with a various range of interference. The author of the 
text examined four examples of such actions in the Prussian Upper Silesia in Jemielnica 
(Himmelwitz), Rudy (Groß Rauden), Głogówek (Oberglogau) and Bytom (Beuthen). 
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Dariusz nawrot

okoliczności straty nowego śląska 
przez prusy w 1807 roku

Zwycięska kampania Napoleona w 1806 i 1807 roku zadecydowała o powstaniu 
Księstwa Warszawskiego. Los ziem polskich pod władzą Prus wyzwolonych przez 
Francuzów decydował się po wspaniałym zwycięstwie pod Frydlandem 14 czerwca 
1807 roku, kiedy Wielka Armia stanęła nad Niemnem. Po kilkunastodniowych ro-
kowaniach 7 lipca 1807 roku w Tylży został ostatecznie podpisany traktat pokojowy 
między Francją a Rosją, a  dwa dni później między Francją a Prusami1. Za przegraną 
wojnę królestwo Fryderyka Wilhelma III miało zapłacić stratami terytorialnymi. 
W zawartym 9 lipca 1807 roku traktacie tylżyckim w artykule 2 wyszczególniono 
ziemie, które pozostaną pod władzą króla Prus. Wśród wymienionych znalazł się 
między innymi obszar Nowego Śląska (Neue Schlesien) – „La haute, la basse et 
la nouvelle Silésie avec le Comté Glatz”. Jednak w artykule 13 traktatu król Prus 
zrzekł się własności wszystkich prowincji, które należały do Polski do 1 stycznia 
1772 roku i później w różnym czasie przeszły pod panowanie pruskie, poza ziemiami 
wymienionymi w tym punkcie, na przykład Warmią. Co szczególne, wśród tych ziem 
nie wymieniono Nowego Śląska. W ten sposób artykuły 2 i 13 traktatu stały z sobą 
w sprzeczności2 .

Przyznanie Nowego Śląska Prusom władze polskie potraktowały jako pomyłkę. 
Zwrócono na to uwagę samego Napoleona podczas jego pobytu w Dreźnie, domaga-
jąc się przyznania tego obszaru Księstwu Warszawskiemu, bez żadnej rekompensaty 
dla Prus. Jak zapewniał prezes Komisji Rządzącej Stanisław Małachowski, cesarz 
Francuzów oświadczył, że „pomyłka sprostowana będzie”3. Takie stanowisko przeka-
zywał również rezydent francuski w Warszawie. Potwierdził on w nocie do pełniącej 
jeszcze obowiązki najwyższej władzy administracyjnej na ziemiach zaboru pruskiego 
Komisji Rządzącej, że pomyłka jest oczywista, a rząd pruski został już powiadomiony, 
że nic z Nowego Śląska nie zostanie zwrócone Prusom, z tego co należało do Polski 
przed 1 stycznia 1772 roku4. W depeszy z Warszawy z 31 lipca Ėtienne Vincent, 
pisząc o podległości Nowego Śląska w sprawach administracyjnych władzy zwierzch-
niej we Wrocławiu, a w sprawach sądowych trybunałowi w Kaliszu, zaznaczał, iż 
fakt nadania przez cesarza księstwa siewierskiego marszałkowi Jeanowi Lannesowi 

1 E. Driault: Napoléon et l`Europe. Tilsit. Paris 1917, s. 188; E. Halicz: Geneza Księstwa Warszawskiego. 
Warszawa 1962, s. 184.

2 M. de Clercq: Recueil des traités de la France. T. 2. Paris 1864, s. 209; Angeberg [L. Chodźko]: Recueil 
des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la Pologne (1762–1862). Paris 1862, s. 466.

3 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Komisja Rządząca II 70, S.N. Mała-
chowski do S. Jabłonowskiego z września 1807 r., k. 36–38.

4 J. Willaume: Rozgraniczenie Księstwa Warszawskiego z Prusami. „Przegląd Zachodni” 1951, nr 3–4, 
s. 477; tenże: Fryderyk August jako książę warszawski (1807–1815). Warszawa 1939, s. 70–72; J.A. 
Goclon: Polska na królu pruskim zdobyta. Ustrój, administracja i sądownictwo doby Komisji Rządzącej 
w 1807 roku. Wrocław 2002, s. 47, 104–105
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potwierdza, że informacja o powrocie tych ziem do Prus jest pomyłką5. W tym czasie 
rząd pruski próbował zatrzymać Nowy Śląsk wbrew wsparciu Francuzów dla władz 
Księstwa Warszawskiego. Fakt ten ma potwierdzenie w przechwyconym przez Fran-
cuzów liście Frederika Bülowa do Christina Bernstorfa6. Dlaczego kwestia Nowego 
Śląska stała się tak istotna dla władz Księstwa Warszawskiego i Prus? Źródłem tego 
stanu rzeczy były wydarzenia, jakie rozegrały się na tym obszarze na przełomie 1806 
i 1807 roku.

Nowy Śląsk to zachodnia część Małopolski, która w wyniku trzeciego rozbio-
ru Polski znalazła się w Królestwie Prus. W podpisanej 24 października 1795 roku 
konwencji rozbiorowej między Austrią, Rosją i Prusami postanowiono, że liczące 
2230 km2 ziemie województwa krakowskiego, zajęte już w 1794 roku przez wojska 
pruskie, włączone zostaną do monarchii Hohenzollernów7. Nowy nabytek Prus to 
ziemie byłego księstwa siewierskiego oraz okręg pilicki (część dawnych powiatów: 
lelowskiego, krakowskiego i książskiego), które teraz nazwano Nowym Śląskiem, 
świadomie nawiązując do przynależności księstwa siewierskiego do Śląska w okresie 
średniowiecza. Nowy Śląsk podzielono na dwa powiaty: siewierski i pilicki, na ich 
obszarze znajdowało się 17 miast i 264 wsi. Według danych z 1805 roku region za-
mieszkiwało 74 276 osób. Zarejestrowano też 10 576 domów. Na wsi mieszkało 57 
787, a w miastach 16 489 osób8. Ziemie Nowego Śląska traktowane były przez Pru-
saków jako integralna część księstwa śląskiego. Poddano je władzom administracyj-
nym tej prowincji, czyli królewsko-pruskim kamerom wojennej i dominialnej z sie-
dzibą we Wrocławiu. W powiatach władzę przejęli landraci ściśle podporządkowani 
kamerze, miasta zaś oddano pod nadzór specjalnego radcy podatkowego. Panowanie 
pruskie było – jak wspominali współcześni – „więcej nudne, jak i uciążliwe. W każ-
dym piśmie urzędowym pozdrawiano mieszkańców w imieniu króla i nakazywano 
łaskawie nowe podatki w obcym nam języku”9 .

Ale rządy pruskie na Nowym Śląsku to także początki industrializacji, ponieważ 
obszar ten obfitował w złoża węgla, rudy żelaza i galmanu. W okresie istnienia Rze-
czypospolitej złoża te nie miały większego znaczenia gospodarczego. Po 1795 roku 
surowce z Nowego Śląska stały się przedmiotem zainteresowania pruskiego Wyższe-
go Urzędu Górniczego (Oberbergamt) we Wrocławiu. Miały stać się zapleczem dla 
rozwijającego się przemysłu Górnego Śląska. Z obszaru Nowego Śląska przywożono 
drzewo, węgiel kamienny z kopalń w rejonie Będzina i Dąbrowy, rudę żelaza z Woj-
kowic Komornickich, Rogoźnika, Dąbrowy, Zagórza, Sielca. W latach 1796–1797 

5 M. Handelsman: Instrukcje i depesze rezydentów francuskich w Warszawie 1807–1813. T. 1. Kraków 
1914, s. 8–9.

6 Archives Nationales (dalej: AN) Paris, AF IV 1691, Bülow do Bernstorfa 27 VII 1807 r.
7 Angeberg [L. Chodźko]: Recueil des traits…, s. 343–344, 400, 409–412; J. Redler: Podziały polityczne 

i administracyjne Małopolski w dobie upadku dawnej Rzeczypospolitej. „Palestra” 1971, nr 7, s. 96; 
J. Danel: Kiedy Będzin i Czeladź były pod władzą pruską. „Zaranie Śląskie” 1982, nr 1–2, s. 13.

8 E. Moritz: Preussen und der Kościuszko Aufstandt 1794. Berlin 1968, s. 69; Z. Janeczek, H. Kocój: 
Śląsk a insurekcja kościuszkowska. Katowice 1986, s. 120 i n.; J. Janczak: Ziemia siewierska w okresie 
pruskim (1795–1806/1807). [W:] Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewie-
rza i Księstwa Siewierskiego. Red. F. Kiryk. Katowice 1994, s. 615; A. Nowakowski: Dzieje ustroju 
i prawa księstwa siewierskiego. Warszawa 1992; W. Smoleński: Rządy pruskie na ziemiach polskich 
(1793–1807). Warszawa 1903, s. 6.

9 J. Wąsicki: Ustrój pruski na ziemiach polskich w latach 1772–1815. [W:] Węzłowe problemy dziejów 
Prus w XVII–XX wieku. Poznań 1971, s. 78.
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Górnośląski Urząd Górniczy w Tarnowskich Górach (Oberschlesische Bergamt zu 
Tarnowitz) przejął pokłady węgla w Dąbrowie. Otwarto na tym terenie dwie rządo-
we kopalnie węgla kamiennego w systemie odkrywkowym: w roku 1796 „Reden” 
w Dąbrowie i rok później „Hoym” w Strzyżowicach. Na małą skalę oba pokłady były 
eksploatowane już w czasach Rzeczypospolitej. Początkowo węgiel nadal wydobywa-
no metodą odkrywkową, ale w 1798 roku rozpoczęto na „Redenie” budowę szybu 
upadowego i sztolni odwadniających. Równocześnie w całym rejonie rozpoczęto 
próbne wiercenia, przygotowując się do uruchomienia kolejnych kopalń. Wydobycie 
wzrosło z poziomu 4 tysięcy korców10 w 1799 roku do 20 tysięcy w 1805 roku11 .

Węgiel dostarczano do hut górnośląskich, początkowo do huty gliwickiej, a od 
1802 roku do „Królewskiej Huty”, gdzie podjęto próby jego koksowania. Natomiast 
do kopalń dostarczano z Górnego Śląska narzędzia i maszyny, w tym pierwszą pompę 
mechaniczną i maszynę parową zainstalowaną w kopalni „Hoym”. Od 1796 roku 
rozpoczął się również napływ wykwalifikowanych robotników śląskich i saskich, któ-
rzy pracowali w kopalniach jako sztygarzy i rębacze. Była to jednak grupa nieliczna 
i resztę kilkudziesięcioosobowej załogi kopalń stanowili mieszkańcy Nowego Śląska. 
Wielu z nich wcześniej trafiło na Górny Śląsk, gdzie zdobyło potrzebne kwalifikacje. 
Pruskim inwestycjom państwowym towarzyszyły podobne działania indywidualnych 
przedsiębiorców. Na przykład pruski generał Christian Ludwig Schimmelpfenig von 
der Oye zakupił dobra Sielec-Modrzejów i rozpoczął poszukiwania górnicze zakoń-
czone budową kopalni w Sielcu. Pruskich inwestorów zaczęli naśladować polscy 
ziemianie. W 1806 roku hrabia Mieroszewski założył kopalnię węgla kamiennego 
w Bobrku. Równocześnie eksploatowano pokłady rud żelaza. Działania władz pru-
skich niewątpliwie służyły integracji gospodarczej Nowego Śląska z prowincją śląską, 
przede wszystkim z rozwijającym się okręgiem górnośląskim. W praktyce jednak 
Nowy Śląsk stał się dostawcą tanich surowców, a ich transport na Górny Śląsk był 
bardzo opłacalny dla miejscowych mieszczan i chłopów12 .

Wybuch wojny z Francją i klęski armii pruskiej pod Jeną i Auerstedt sprawiły, 
że w pierwszych dniach listopada 1806 roku na obszar Śląska wkroczyły oddziały 
Wielkiej Armii Napoleona. Wprawdzie główne działania wojenne przeciwko armii 
pruskiej i rosyjskiej toczyły się na obszarze Prus Wschodnich, ale w celu opanowania 
Śląska Napoleon odkomenderował IX korpus swej armii złożony z ponad 23 000 żoł-
nierzy, nad którymi dowództwo powierzył swemu 22-letniemu bratu Hieronimowi. 
Natomiast broniący Śląska Prusacy w 8 twierdzach: Głogów, Wrocław, Brzeg, Koźle, 
Nysa, Świdnica, Srebrna Góra i Kłodzko rozlokowali ponad 28 000 ludzi. Jednak 
morale oficerów i żołnierzy po październikowych klęskach armii pruskiej było po-
ważnie osłabione. Szerzyła się niechęć do służby i dezercja obniżająca stan liczebny 

10 1 korzec = 54,96 litra.
11 D. Nawrot: Przemysł na widowni – z dziejów industrializacji Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i na począt-

ku XX wieku. [W:] Zagłębie Dąbrowskie w czasach zaborów i walk o niepodległość (do 1918 roku). Red. 
J. Walczak. Sosnowiec 2004, s. 9–12; J. Jaros: Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich. 
Katowice 1984, s. 89, 102; J. Jaros: Dzieje zagłębiowskiego górnictwa węglowego. [W:] Ziemia będziń-
ska, przeszłość, teraźniejszość, kultura. Będzin 1969, s. 59–72.

12 W. Długoborski: Więź ekonomiczna między zagłębiami górnośląskim i dąbrowskim w epoce kapitalizmu 
(do 1877). Katowice 1973, s. 57; M. Nita: Dzieje przemysłu dworskiego w majątku Sielce-Modrzejów 
do lat 80. XIX wieku. [W:] „Rocznik Sosnowiecki 1993”. Sosnowiec 1994, s. 163.
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oddziałów. Obroną prowincji z rozkazu króla Prus kierował książę pszczyński Frie-
drich Ferdinand von Anhalt-Köthen-Pless13 .

W tym czasie, po wkroczeniu wojsk francuskich na ziemie dawnej Rzeczypospo-
litej pozostające pod władzą Prus, natychmiast rozpoczęło się polskie powstanie. 
Ogarnęło ono swym zasięgiem także Nowy Śląsk, na którym w szeregi powstańców 
wstępowała nie tylko szlachta wezwana na koń uniwersałem o pospolitym rusze-
niu, ale również mieszczanie i chłopi. Już od 13 listopada 1806 roku w okolicach 
Żarek zaczęły się organizować oddziały insurgentów pod wodzą generała majora 
małopolskiego pospolitego ruszenia Wojciecha Męcińskiego, a dalej na południe od-
działy Michała Ostrowskiego. Upadek twierdzy częstochowskiej spowodował dalszy 
rozwój polskiego powstania na Nowym Śląsku. Zbierający się na obszarze Nowego 
Śląska powstańcy to, według ówczesnego obserwatora, polscy wojskowi z czasów 
powstania kościuszkowskiego, jeszcze w dawnych mundurach kawalerii narodowej, 
a obok nich dezerterzy z pułków austriackich oraz pruskich. Byli wśród nich Polacy, 
Kaszubi, Ślązacy. Znaczącą grupą byli poddani cesarza Franciszka I z Galicji, którzy 
uznali – ponieważ Austria była neutralna w tej wojnie – że to na ziemiach zachodniej 
Małopolski należącej do Prus należy chwycić za broń w walce o wolną Polskę14 .

Zarząd Nowego Śląska przejęły polskie organy administracji – Izba Wykonawcza 
Lelowsko-Siewierska na czele z Gabrielem Taszyckim w strukturach departamentu 
kaliskiego. Natomiast władzę zwierzchnią na szczeblu centralnym nad tym obsza-
rem w styczniu 1807 roku przejęła Komisja Rządząca, którą powołał Napoleon dla 
wyzwolonych ziem zaboru pruskiego. Na terytorium podległym nowym władzom 
Polacy nie tylko formowali nowe oddziały wojska. Obecność doświadczonych żoł-
nierzy okoliczni mieszkańcy wykorzystywali do załatwienia starych porachunków 
z sąsiadami ze Śląska. Czeladzianie zorganizowali zajazd na pałac hrabiego Donner-
smarka w Siemianowicach Śląskich, który doszczętnie złupili. Powodem był stary 
spór graniczny o ziemie na prawym brzegu Brynicy15 .

Ale polskie działania powstańcze na obszarze południowo-wschodnich rubieży 
państwa pruskiego nie zostały bez odpowiedzi. Pruskie komendy wojskowe roz-
poczęły akcję pacyfikacyjną już na początku grudnia 1806 roku, chcąc w zarodku 
stłumić insurekcję. Na pograniczu Górnego i Nowego Śląska działania przeciwko 
polskim powstańcom przeprowadzało 200 huzarów pod dowództwem porucznika 
Andreasa Witowskiego, a oparciem dla tego oddziału była najbliższa w tym rejonie 

13 E. Höpfner: Der Krieg von 1806 und 1807. T. 4. Berlin 1851, s. 23–50; A. Du Casse: Opèration du 
neuvième corps de la Grande Armée en Silèsie. T. 1–2. Paris 1851, s. 165–171; J. Schmoelzl: Der Fel-
dzug der Bayern von 1806/7 in Schlesien und Polen. Ein Beitrag zur Geschichte des koenigl. bayerischen 
Heeres. München 1856, s. 225–232; P. Malicki: Wielka Armia Napoleona na Śląsku 1806–1808. Wro-
cław–Racibórz 2008, s. 54–55, 65, 133.

14 Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: AP Kraków), Archiwum Konopków z Modlnicy (dalej: 
AKM), rkps. 26, T. Konopka: Pamiętniki 1793–1810, k. 210–211; Raport Köllera (niepodpisany) z 20 
III 1807 r. z uwagami na marginesie, Service Historique de L`Armée de terre w Vincennes, 2 C44; 
J. Staszewski: Kaliski wysiłek zbrojny 1806–1813. Kalisz 1931, s. 34; A. Romanow: Wojciech Męciński . 
[W:] Polski słownik biograficzny. T. 20. Warszawa–Kraków 1975, s. 502; J. Wąsicki: Powstanie 1806 
r. w Wielkopolsce. Poznań 1958, s. 57–58; D. Nawrot: Zdobycie twierdzy częstochowskiej i wybuch 
powstania na Nowym Śląsku w 1806 i 1807 roku. [W:] „Częstochowskie Teki Historyczne”. Red. 
N. Morawiec, R.W. Szwed, M. Trąbski. Częstochowa 2012, s. 77–101.

15 J.A. Goclon: Polska na królu pruskim zdobyta..., s. 47–48, 105; AP Kraków, AKM, rkps. 26, T. Konop-
ka: Pamiętniki…, k. 215–216.
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twierdza pruska w Koźlu. Już w pierwszych tygodniach grudnia Witowski rozpoczął 
wypady z obszaru powiatu pszczyńskiego na Nowy Śląsk. Część huzarów wtargnęła 
do Zagórza, o pół mili od granicy śląskiej, a reszta tego oddziału dotarła do Czeladzi 
i do wsi Pogoń. Porywano polskich ziemian podejrzewanych o zaangażowanie w po-
wstanie: panów Mieroszewskiego, Siemieńskiego, Chruścińskiego i Nowosielskiego. 
Zrabowano dwory i uprowadzono kilkadziesiąt wierzchowców. W odpowiedzi Pola-
cy wysłali rekonesans w sile dwudziestu kilku koni, aby osłonić się od strony Śląska. 
Wzywano przy tym dowodzącego w Wielkopolsce generała Jana Henryka Dąbrow-
skiego o przysłanie na pogranicze oddziałów liniowych, które skutecznie obroniłyby 
tereny Nowego Śląska16 . 

Zaniepokojony wydarzeniami Dąbrowski już 13 grudnia 1806 roku polecił do-
wódcom wojsk zbierających się w departamencie kaliskim, ażeby na czele najlepszych 
kawalerzystów zebrali szczegółowe informacje o nieprzyjacielu na Śląsku. Kilka dni 
później generał wydał podobny rozkaz Męcińskiemu. Około 20 grudnia 1806 roku 
na Górny Śląsk wkroczył zagon porucznika pospolitego ruszenia Trembickiego, który 
raportował, że komendy pruskie w liczbie 180 ludzi znajdują się jeszcze w Bytomiu, 
Tarnowskich Górach i Gliwicach. Trembecki w każdej wsi i mieście zalecał spokój, 
mówiąc, iż przez wkroczenie na Śląsk Polacy chcą obywatelom przynieść prawdzi-
wy pokój i zabezpieczyć ich od pruskich gwałtów, ponieważ ten kraj jest po Odrę 
polski, a nie pruski. Podczas wyprawy 2–4 stycznia 1807 roku Trembecki aresztował 
landrata bytomsko-tarnogórskiego Karola Trougotta Henckla von Donnersmarcka za 
odmowę przysięgi na wierność Hieronimowi Bonaparte. Landrat jako jeniec został 
osadzony w twierdzy częstochowskiej. W Tarnowskich Górach polscy żołnierze po-
zrzucali również z urzędów orły pruskie i nakazali używać polskich godeł. 

Brak reakcji wojsk pruskich na dotychczasowe wyprawy polskie zdecydował 
o podjęciu przez Wojciecha Męcińskiego kolejnej akcji na Górnym Śląsku. Wypra-
wa miała służyć zdobyciu koni i wyposażenia, w tym sukna, dla formujących się na 
Nowym Śląsku oddziałów polskich. 6 stycznia 1807 roku kilkuset polskich kawale-
rzystów z szwadronów Gostkowskiego i Trembickiego ponownie ruszyło na Górny 
Śląsk. Tym razem na przeszkodzie marszu stanął oddział huzarów Witowskiego, któ-
ry pokonał polskich insurgentów w Tarnowskich Górach i w okolicach tego miasta. 
Na wieść o tej klęsce „Pruszak, dziedzic Janowa, i Ostrowski, rotmistrz sieradzki, 
pragnąc honor wojska narodowego ratować od urągania Niemców i Ślązaków”, ru-
szyli na Tarnowskie Góry. Polacy, grożąc spaleniem miasta i powieszeniem urzędni-
ków, zażądali od mieszczan pokaźnej kontrybucji. Zmniejszono ją, gdy odkryto, że 
dwaj ranni polscy oficerowie znaleźli schronienie w domu jednego z mieszczan17 .

Te pierwsze działania wojenne na pograniczu wygasły w końcu stycznia 1807 
roku, a powodem tego było rozpoczęcie przez siły IX korpusu Wielkiej Armii ob-
lężenia Koźla i rozbicie oddziału Witowskiego, który próbował utrudniać działania 

16 A. Nowack: Andreas von Witowski. „Oberschlesische Heimat” 1907, Bd. 3, Heft 3, s. 139–150; 
G. Dorn, J. Engelmann: Die Kawallerie-Regimenter Friedrich des Grossen. Friedberg 1984, s. 130, 
138; Raport mjr. K. Miaskowskiego. [W:] J. Staszewski: Wojsko polskie na Śląsku w dobie napoleońskiej. 
Katowice 1936, s. 14; J.H. Dąbrowski do J. Murata z 18 i 19 XII 1806 r. [W:] R. Bielecki, A. Tyszka: 
„Dał nam przykład Bonaparte”. Wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796–1815. T. 1. Kraków 
1984, s. 175–176.

17 Raport por. Trembickiego z 4 I 1807 r. [W:] R. Bielecki, A. Tyszka: „Dał nam przykład Bonaparte”..., 
T. 1, s. 176; Historia Tarnowski Gór. Red. J. Drabina. Tarnowskie Góry 2000, s. 145–146.
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sił księcia Hieronima. W tym czasie Francuzi odnosili w walkach na Śląsku kolejne 
sukcesy. Już 3 grudnia poddała się pierwsza ze śląskich twierdz – Głogów. 7 stycz-
nia skapitulował Wrocław. Zawiodły dwukrotne próby odblokowania stolicy Śląska 
przez księcia Anhalt-Köthen-Pless, który został pobity w grudniu 1806 roku pod 
Strzelinem i pod Wrocławiem. 8 stycznia 1807 roku skapitulował Brzeg, a 16 lutego 
Świdnica. W efekcie po pierwszych dwóch miesiącach działań Francuzi przejęli ini-
cjatywę strategiczną. Napoleon uważnie śledził poczynania Hieronima. Przekazywał 
instrukcje i ponaglał brata do działania, chcąc jak najszybciej opanować całość pro-
wincji i wykorzystać jej zasoby w kampanii wiosennej 1807 roku przeciwko Prusom 
i Rosji. Przez cały czas działań wojennych ze Śląska kierowano ku głównym siłom 
Wielkiej Armii transporty mąki, zboża, wódki, sukna i wołów18 .

Wydarzenia na południowo-wschodnich rubieżach państwa pruskiego przycią-
gnęły na scenę historii jeszcze jedną barwną postać – przybywającego z Bielska księ-
cia Jana Nepomucena Sułkowskiego. Książę był synem Franciszka Sułkowskiego, 
generała polskiego, rosyjskiego oraz szambelana austriackiego i owocem jego meza-
liansu z aktorką Judytą Wysocką. Jan Nepomucen niewątpliwie odziedziczył tempe-
rament ojca, ale i zadłużoną rodową fortunę. Stąd od młodości miał kłopoty z pra-
wem (skończyło się na uwięzieniu w słynnej austriackiej twierdzy Kufstein, skąd 
uciekł), które przeplatały burzliwe romanse. Jan Nepomucen Sułkowski postanowił 
odegrać czołową rolę w polskim powstaniu na ziemiach zaboru pruskiego. Przystąpił 
do organizacji własnego oddziału jazdy. Problemem jednak był brak wierzchowców, 
wyposażenia i broni, a przede wszystkim pieniędzy, których księciu zawsze brakowa-
ło, a bez których trudno było marzyć o wystawieniu regimentu. Można było jednak 
pokusić się o zdobycie niezbędnych środków na pruskim Śląsku. W nocy z 20 na 21 
stycznia 1807 roku w towarzystwie szwagra Karola Larysza i kilku oficerów przy-
łączył w Modrzejowie do swojej wyprawy oddział 20 insurgentów Ostrowskiego 
i wraz z nimi ruszył do Lędzin, do folwarku należącego do księcia pszczyńskiego, po 
konie i wyposażenie dla swojego oddziału. Wyprawa wywołała jednak konflikt z do-
wodzącym w okolicach Siewierza porucznikiem pospolitego ruszenia Trembickim, 
który zarzucił Sułkowskiemu podejmowanie akcji wojskowych bez porozumienia 
z dowództwem polskim. Oskarżenia nie były bezzasadne, Trembicki sam został po-
bity przez oddziały pruskie, co – w jego ocenie – groziło ponownym wkroczeniem sił 
nieprzyjacielskich na obszar Nowego Śląska19 .

Kłótnia z Trembickim, a być może zastrzeżenia dowodzącego na tym obszarze 
Wojciecha Męcińskiego, zmobilizowała księcia do podjęcia działań, które wkrótce 
przyniosły mu dowództwo pierwszego pułku huzarów polskich. Po powrocie z Sie-
wierza do Modrzejowa książę natychmiast wyruszył na spotkanie z Napoleonem i ze 
skargą na Trembickiego. Jan Nepomucen dotarł aż do Ostródy, gdzie w pierwszych 
dniach marca uzyskał audiencję u cesarza Francuzów, którego poznał osobiście już 
w Wiedniu w 1805 roku. Zadziałała magia nazwiska Sułkowskiego, kojarzonego z Jó-

18 E. Höpfner: Der Krieg..., s. 121; K. Jonca: Wielka Armia Napoleona w kampanii 1807 roku pod Koź-
lem. Opole 2003, s. 26; P. Malicki: Wielka Armia..., s. 146–147.

19 D. Nawrot: Napoleońskie wojska na Górnym Śląsku 1806–1813. „Tyskie Zeszyty Historyczne” 2009, 
z. 5, s. 5–32; M. Vaňaček: Książę bielski Jan Sułkowski w służbie Napoleona. „Zaranie Śląskie” 1959, 
z. 4, s. 7; R Kincel: Kłopotliwy książę Sułkowski. Katowice 1984, s. 56–62; T. Szubert: Sułkowski Jan 
Nepomucen. [W:] Polski słownik biograficzny. T. 45. Warszawa–Kraków 2008, s. 562–563.
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zefem, tragicznie poległym w Egipcie adiutantem generała Bonaparte, oraz deklara-
cje księcia o oddaniu cesarzowi i ofiarności, która miała się przejawić wystawieniem 
na własny koszt liczącego 1200 ludzi pułku jazdy. Cesarz propozycję przyjął, a pułk 
po organizacji przyjął na własny żołd. Sułkowski uprosił przy tym o nominację na 
pułkownika – szefa regimentu. Po powrocie do Siewierza książę przejął dowódz-
two z rąk Trembickiego. Zaczął organizować zaciąg do pułku, nakazał szyć mundury 
i przez najbliższe dwa tygodnie nadzorował wszystkie działania służące wystawieniu 
regimentu, który miał walczyć w kampanii w Prusach Wschodnich20 . 

Nie zaspokajało to ambicji Jana Nepomucena Sułkowskiego, który miał już inne 
plany na przyszłość. Książę przedstawił się cesarzowi Francuzów jako dowódca kor-
pusu insurgentów, którzy gotowi są zaatakować Prusaków na Śląsku, a nawet – jeśli 
zajdzie potrzeba – Austriaków w Galicji i na Morawach. Dlatego Napoleon na po-
czątku kwietnia 1807 roku zaproponował bratu, dowodzącemu IX korpusem Wiel-
kiej Armii oblegającemu pruskie twierdze na Śląsku, przekazanie Sułkowskiemu 
dowodzenia pod Koźlem. W tym czasie na obszarze Nowego Śląska nie było już 
większych oddziałów polskich. Insurgenci przekształcili się w żołnierzy i pod rozka-
zami swoich dowódców podpułkownika Michała Ostrowskiego w składzie 3. puł-
ku ułanów oraz pułkownika Wojciecha Męcińskiego w składzie 4. pułku strzelców 
konnych wymaszerowali w kierunku głównego teatru działań wojennych w Prusach 
Wschodnich21 .

Perspektywa otrzymania dowództwa pod Koźlem zapewne zachęciła Sułkow-
skiego do jak najszybszego zorganizowania swojego regimentu huzarów. Ludzi nie 
brakowało, ale nie można było wyruszyć do walki bez koni i uzbrojenia, tym bar-
dziej że Hieronim wysłał oficera, który miał ocenić sprawność bojową regimentu 
księcia. Już w pierwszych dniach kwietnia Sułkowski, nie mogąc w  inny sposób 
skompletować odpowiedniej ilości wyposażenia i wierzchowców dla swojego regi-
mentu, rozpoczął regularne rekwizycje w powiatach śląskich, z Mysłowic czyniąc 
główną bazę działań dla swego oddziału. Z Tarnowskich Gór, Bytomia i Mikołowa 
Sułkowski zarekwirował podobno około 300 koni, co wydaje się liczbą przesadzoną. 
Wiadomo, że 4 kwietnia oddział 50 huzarów pod wodzą poruczników Drzewieckiego 
i Białobrzeskiego zarekwirował w Tarnowskich Górach 9 koni i 160 par butów zamó-
wionych przez wojska francuskie oraz 400 talarów. W dodatku żołnierze pobili wielu 
mieszkańców podczas pijatyk. Do działań rekwizycyjnych zachęcał Sułkowskiego 
brak – poza garnizonami twierdz – oddziałów pruskich na obszarze Górnego Śląska. 
Ale właśnie w marcu załoga Koźla odzyskała możliwość działania po zaprzestaniu 
przez wojska IX korpusu oblężenia twierdzy i ograniczeniu się jedynie do blokady. 5 
kwietnia z Koźla wymaszerował odtworzony oddział porucznika Witowskiego w sile 
75 ludzi22 .

20 AN, AF IV 247, pl. 1666, Minute de décret impérial. Osterode, 12 mars 1807; A. Berthier do H. Ma-
reta z 12 III 1807 r. Por. A. Skałkowski: En marge de la correspondance de Napoléon Ier. Warszawa 
1911, s. 13.

21 Correspondance de Napoléon I-er, publiée par ordre de l`Empereur Napoléon III. Paris 1857–1870, 
nr 12338, 12365, 12403. A. Du Casse: Opèration..., T. 1, s. 306; „Gazeta Korespondenta Warszawskie-
go i Zagranicznego” nr 21 z marca 1807 r.; B. Gembarzewski: Huzar Kalinowskiego. „Barwa i Broń”. 
Warszawa 1934, s. 90.

22 E. Höpfner: Der Krieg..., s. 283–284, 290; S. Uthicke: Historia oblężenia twierdzy Koźle, jej blokady 
i dziennik wszystkich smutnych i szczgólnych wydarzeń. [W:] „Wojna twierdz” na Śląsku 1806–1807 
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Tymczasem Sułkowski, zaniedbując podstawowych zasad bezpieczeństwa, dalej 
wysyłał kolejne oddziały rekwizycyjne. Jeden z nich skierował do Mikołowa, gdzie 
miał pozyskać konie i wyposażenie dla regimentu księcia. Został jednak rozgromiony 
przez oddział pruski. Od jeńców dowiedziano się, że książę przebywa w Mysłowi-
cach. Witowski nie sądził, że uda mu się zaskoczyć Sułkowskiego, gdyż z pola walki 
uciekło kilku polskich huzarów, ale ci nie dotarli do Mysłowic. Natomiast Witowski, 
kierując się ku miastu, pochwycił oddział wysłany przez księcia na rekonesans. Od 
wziętego do niewoli oficera dowiedział się, że Sułkowski ma do dyspozycji zaledwie 
75 jeźdźców oraz uzbrojony w piki i kosy oddział pieszy powstańców. W tej sytuacji 
Witowski zadecydował o podjęciu ataku na Mysłowice. Doszło do zaciętych walk 
w mieście, gdzie zaskoczeni ludzie Sułkowskiego próbowali się bronić. Jak zeznał 
służący księcia, sam Sułkowski nie podjął walki, tylko wsiadł na konia i popędził 
w stronę Modrzejowa. Natomiast nad pozostałymi w Mysłowicach żołnierzami ko-
mendę objął baron Larysz. Przewaga Prusaków, uzyskana dzięki zaskoczeniu oddziału 
księcia, zadecydowała o wyniku walki. Żołnierze polscy w panice przedarli się przez 
most na Przemszy do Modrzejowa, który wkrótce zajęli żołnierze pruscy. Tu toczy-
ła się końcowa część walk. Prusacy zlikwidowali jeszcze magazyn w Modrzejowie 
i zdobyli 47 koni. Zdobycz z magazynu sprzedano mysłowiczanom. 8 kwietnia pruski 
oddział wycofał się z miasta w kierunku Koźla. Bzdurą jest nadal żywa w literatu-
rze opowieść, jakoby książę Sułkowski przebrał część swego oddziału w mundury 
pruskie, pozorując walkę, mającą uzasadnić jego atak na Śląsk, a w którą włączył się 
oddział Witowskiego, pokonując Polaków23 .

Tymczasem klęska w Mysłowicach i haniebna ucieczka Jan Nepomucena Suł-
kowskiego z pola bitwy nie zakończyła działalności księcia na Górnym Śląsku. Po 
powrocie do Siewierza Sułkowski postanowił wziąć rewanż za poniesioną klęskę 
i zmyć odium uciekiniera z pola bitwy. Już wkroczenie Witowskiego do Modrzejowa 
spowodowało, że okoliczna ludność zaczęła się zbroić w piki, kosy, widły i zbierać 
w liczbie około 2 tysięcy ludzi. Byli wśród nich mieszkańcy Czeladzi, Będzina, Sie-
wierza, Sławkowa, a także chłopi z okolicznych wsi. Około 8 kwietnia do Siewierza 
powrócili rozproszeni żołnierze z oddziału Sułkowskiego. Na ich czele i w połączeniu 
ze zbierającymi się mieszkańcami pogranicza książę postanowił powrócić na Śląsk. 
Podobno polscy huzarzy obiecywali okolicznym mieszkańcom, że na pruskim Śląsku 
będą mogli rabować do woli, a Sułkowski zaopatrzy każdego codziennie w szóstaka 
i gorzałkę. Wszyscy mieli się zebrać pod Mysłowicami, skąd rozpocząć się miała 
akcja. Zanim jednak Sułkowski dotarł do oddziału, 9 kwietnia zgromadzeni pod mia-
stem ruszyli na Mysłowice, grabiąc zamek Mieroszewskich, turbując mysłowiczan 
i plądrując ich domy. W całym mieście wybito okna, sprzęty w domach zniszczono, 
pierzyny podarto, a pierze wiatr roznosił po ulicach, w piwnicach rozbito beczki 
z winem, piwem i wódką, mieszkańców sponiewierano i pobito. W wyniku zajść 
spłonęło 10 stodół i stojący w ich pobliżu kościół św. Krzyża, podobno spalono też 
2 domy. Czy miał to być odwet na mysłowiczanach za ich bierną postawę w czasie 

świetle pamiętników. Oprac. P. Malicki, J. Szymański. Chudów–Gliwice 2008, s. 199–200; P. Malicki: 
Wielka Armia..., s. 242–247.

23 D. Nawrot: Jan Nepomucen Sułkowski – burzliwe życie na pograniczu trzech zaborów. [W:] Pogranicza: 
ludzie pogranicza. Red. W. Brenda i J. Kiełbik. Olsztyn 2009, s. 91–114; R Kincel: Kłopotliwy książę..., 
s. 72–74; J. Staszewski: Wojsko polskie..., s. 18.
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boju oddziału Sułkowskiego z Prusakami, a potem zakupienie zdobytych przez ludzi 
Witowskiego łupów? Sułkowski nie brał udziału w całym zajściu. Na wieść o tym 
wydarzeniu książę, być może przerażony wywołanym przez siebie bezpardonowym 
aktem rozboju i grabieży, 10 kwietnia pospiesznie powrócił do Siewierza24 .

Działania Sułkowskiego na Śląsku wywoływały zaniepokojenie władz polskich. 
Książę poniósł klęskę pod Mysłowicami i wzniecił rebelię – bo tak to wyglądało 
w oczach urzędników – nad którą trudno będzie zapanować oraz sprowokował groź-
bę pruskiego odwetu (choć ten faktycznie był niemożliwy). To wszystko zmobilizo-
wało Izbę Wykonawczą powiatów lelowskiego i siewierskiego do działania. Pułkow-
nikowi Michałowi Pruszakowi z regimentu huzarów księcia polecono odebrać Suł-
kowskiemu komendę i zaaresztować wichrzyciela. Zbieg z Kufsteinu potrafił jednak 
wyprowadzić w pole swoich strażników. Książę uciekł do Wrocławia, a później dotarł 
nawet do Francji, tłumacząc się ze swoich postępków na Śląsku przed Napoleonem 
i uzyskując jego przebaczenie. Pułkownik Pruszak jako komenderujący po ucieczce 
Sułkowskiego próbował zmyć hańbę rozbojów ciążącą nad regimentem. Przeprosił za 
ostatnie zajścia w odezwie do mieszkańców Śląska opublikowanej 24 kwietnia 1807 
roku przez wydawany w Pszczynie „Der Beobachter an der Weischel”25 .

Władze polskie od początku traktowały obszar Nowego Śląska jako integralną 
część mającego wkrótce powstać państwa polskiego26. Jeszcze w czasie działań wo-
jennych wystąpiły nawet do władz pruskich we Wrocławiu o wydanie akt doty-
czących powiatów siewierskiego i lelowskiego27. W sierpniu 1807 roku w miastach 
Nowego Śląska – mimo że formalnie nadal nie rozstrzygnięto przynależności tego 
obszaru – odczytano manifest o utworzeniu Księstwa Warszawskiego28. Rozloko-
wano w nich również nowo sformowane oddziały Wojska Polskiego, które swoja 
obecnością miały zaświadczać o przynależności tego obszaru29. Ostateczne ustale-
nie przebiegu granicy między Prusami a Księstwem Warszawskim nastąpiło jesienią 
1807 roku. Na wezwanie marszałka Louisa Davouta i rezydenta Vincenta Komisja 
Rządząca 18 sierpnia 1807 roku wyznaczyła generała majora wojsk polskich i byłe-
go dyplomatę księcia Stanisława Jabłonowskiego i radcę Izby Administracyjnej de-
partamentu płockiego Franciszka Twardowskiego jako komisarzy do rozgraniczenia 
Księstwa Warszawskiego z Królestwem Prus. Mieli oni przy marszałku Nicolasie 
Soult dopilnować prawidłowego wyznaczenia linii granicznej zgodnej z traktatem 
z Tylży. Delegaci, którzy wyjechali do kwatery marszałka, już w drodze otrzymali 

24 R Kincel: Kłopotliwy książę..., s. 76–77; Mysłowice. Roczniki 1295–1995. Oprac. A. Piwowarczyk. 
Mysłowice 1996, s. 62; Justification complète de la conduite et des opérations militaires de son Altesse 
le prince Jean Sułkowski duc héréditaire de Bielits et colonel de l’armée avec un récit détaillé de ses 
soufrances depuis son départ [d’Autriche]. Dresden 1808.

25 J. Staszewski: Wojsko polskie..., s. 17–18; S. Michalkiewicz: W polskim i pruskim mundurze przeciw 
Prusom 1806–1814. Katowice 1984, s. 44–45; A. Du Casse: Opèration..., T. 1, s. 306; R Kincel: Kło-
potliwy książę..., s. 78.

26 AP Kraków, AKM, rkps. 26, T. Konopka: Pamiętniki…, k. 236–237. Jeszcze w czasie działań wojennych 
na mieszkańców Nowego Śląska nałożono świadczenia na rzecz wojsk polskich i francuskich. Na powia-
ty pilicki i lelowski nałożono obowiązek dostarczenia 4060 korców owsa, 1000 korców żyta, ogromną 
ilość siana, wódki i kilkaset wołów.

27 AGAD, Komisja Rządząca I 17, k. 339, Komisja Rządząca do Dyrektora Spraw Wewnętrznych z 24 IV 
1807 r. 

28 M. Kantor-Mirski: Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy. T. 1. Sosnowiec 1931, s. 109.
29 AGAD, Komisja Rządząca II 55, k. 15, Sesja Komisji Rządzącej z 17 VIII 1807 r. 
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kolejne pełnomocnictwa, tym razem od władcy Fryderyka Augusta I. Na początku 
września do Elbląga dotarł jedynie książę Jabłonowski, natomiast Twardowski z po-
wodu choroby pozostał w Chełmnie. W tym czasie nominowano również pruskich 
komisarzy demarkacyjnych, którymi zostali: były prezes rejencji warszawskiej hrabia 
Heinrich Danckelmann i generał Johan Yorck. Głównym zadaniem tych komisarzy 
było przeprowadzenie jak najkorzystniejszego – czyli ograniczającego polskie nabytki 
– rozgraniczenia terytoriów polskich i pruskich. Powiadomiony o tym Soult śmiał się 
z pruskich zamierzeń. W rozmowie z Jabłonowskim ujawnił natomiast, że otrzymał 
list od Talleyranda, nakazujący przekreślenie pomyłki zaszłej w traktacie tylżyckim 
(który wbrew brzmieniu artykułu 13 przyznawał Prusom Nowy Śląsk) i zwrot tego 
obszaru Księstwu Warszawskiemu. Minister polecał przy tym marszałkowi wyna-
lezienie przy rozgraniczeniu rekompensaty dla Prus, czego Soult – jak oświadczył 
Jabłonowskiemu – nie zamierzał realizować. Natomiast Małachowski w liście do 
Jabłonowskiego twierdził, że rząd pruski został już poinformowany, „iż nic mu zwró-
conym nie będzie z Nowego Śląska, z tego co było częścią Polski”. Potwierdzał to 
Jabłonowski, uznając oddanie Nowego Śląska za pewne i pisząc, że marszałek infor-
mował pruskich delegatów, iż wystąpił do Louisa Davouta o obsadzenie powiatów 
lelowskiego i siewierskiego oddziałami polskimi lub francuskimi30 . 

Jeszcze przed włączeniem Nowego Śląska do Księstwa Warszawskiego rezydent 
francuski w Warszawie Vincent zażądał w imieniu Napoleona dla marszałka Lannesa 
dóbr na tym obszarze dających razem rocznego dochodu na sumę 27 tysięcy talarów 
pruskich. 9 września rezydent powiadomił Komisję Rządzącą, że wydano rozkazy 
zajęcia przy użyciu oddziałów wojska księstwa siewierskiego31 .

Ostatecznie dzięki zabiegom księcia Stanisława Jabłonowskiego doszło do skutku 
podpisanie konwencji elbląskiej z 10 listopada 1807 roku. Udział mieszkańców No-
wego Śląska w antypruskim powstaniu zapewne wpłynął na ostateczne rozstrzygnię-
cie. W artykule 7 konwencji stwierdzono, że między innymi Nowy Śląsk jako część 
składowa Polski przed 1 stycznia 1772 roku należy do Księstwa Warszawskiego. Ar-
tykuł 10 nakazał osłupowanie granic od dnia 1 maja 1808 roku32. Rezydent francuski 
Vincent pisał o niezwykle pozytywnym wrażeniu, jakie wieść o konwencji wywarła 
w Warszawie, gdzie nikt nie spodziewał się aż tak korzystnych rozstrzygnięć33. Wy-
darzenia z lat 1806 i 1807 roku zadecydowały o ostatecznej przynależności i dalszym 
rozwoju obszaru zachodniej Małopolski, która po upadku Księstwa Warszawskiego 
znalazła się pod władzą Rosji.

30 Konwencja elbląska z 10 XI 1807 r. [W:] Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/1795–1918. Oprac. 
M. Kallas, M. Krzymkowski. Warszawa 2006, s. 48; AGAD, Komisja Rządząca II 70, k. 4–6 i 35–38, 
Instrukcje dla komisarzy z 18 i 19 VIII 1807 r., S.N. Małachowski do S. Jabłonowskiego z IX 1807 r., 
S. Jabłonowski z Elbląga 14 IX 1807 r.; J. Willaume: Rozgraniczenie Księstwa…, s. 473–474; H. Were-
szycka: Stanisław Paweł Jabłonowski. [W:] Polski słownik biograficzny. T. 10. Wrocław–Warszawa–Kra-
ków 1962–1964, s. 240.

31 D. Złotkowski: Miasta departamentu kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego. Studium gospo-
darcze. Częstochowa 2001, s. 295; M. Senkowska-Gluck: Donacje napoleońskie w Księstwie Warszaw-
skim. Studium historyczno-prawne. Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, s. 111.

32 J. Willaume: Rozgraniczenie Księstwa…, s. 477.
33 M. Handelsman: Instrukcje i depesze…, T. 1, s. 45–46.
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Zusammenfassung
Dariusz nawrot

umstände des verlustes neuschlesiens durch preußen im Jahr 1807
Neuschlesien war der westliche Teil Kleinpolens, der nach der dritten Teilung Polens an 

das Königreich Preußen fiel. In dem am 24. Oktober 1795 zwischen Österreich, Russland und 
Preußen unterzeichneten Teilungsvertrag wurde festgelegt, das vormals zur Woiwodschaft 
Krakau gehörende 2.230 km2 große Gebiet, das bereits 1794 durch die preußische Armee 
besetzt worden war, in die Hohenzollernmonarchie einzugliedern. Die preußische Herrschaft 
wurde durch den verlorenen Krieg gegen Napoleon und den Ausbruch eines Aufstands in 
Neuschlesien im November 1806 jedoch unterbrochen. In dem Gebiet um Żarki bildeten 
sich aufständische Einheiten unter der Leitung von Wojciech Męciński. Die Kämpfe im 
Grenzgebiet zwischen Neuschlesien und Oberschlesien dauerten mehrere Monate lang, aber 
der polnischen Insurrektion gelang es nicht, die aus den oberschlesischen Städten entsandten 
preußischen Husarenverbände zu schlagen. Gemäß dem Tilsiter Friedensvertrag zwischen 
Preußen und Frankreich vom Juli 1807 verblieb Neuschlesien jedoch wegen fehlerhafter For-
mulierung der Artikel 2 und 13 zunächst innerhalb der Grenzen des preußischen Staates. Der 
preußischen Regierung war der Wert der Region mit ihren reichen Lagerstätten von Kohle, 
Eisenerz, Calamine und Kalkstein bewusst; preußische Beamte hatten mit gezielten Investiti-
onen bereits damit begonnen, das Gebiet zu industrialisieren. Für die endgültige Klärung der 
Zugehörigkeit dieses Territoriums im Elbinger Vertrag vom November 1807 war jedoch die 
Teilnahme vieler Einwohner Neuschlesiens an dem Aufstand gegen Preußen ausschlaggebend. 
In Artikel 7 des Vertrags wurde festgelegt, dass Neuschlesien – als ein Gebiet, das vor dem 1. 
Januar 1772 ein Teil Polens gewesen war – nunmehr zum Herzogtum Warschau gehören solle. 
Die Ereignisse der Jahre 1806 und 1807 erwiesen sich für die endgültige Zugehörigkeit und 
die weitere Entwicklung dieser Region damit als entscheidend.

Summary
Dariusz nawrot

circumstances of the loss of new Silesia by prussia in 1807
New Silesia (Neu Schlesien, Nowy Śląsk) is the western part of Lesser Poland which, 

as a result of the third partition of Poland, was in the Kingdom of Prussia. In the partition 
treaty signed on 24th October 1795 between Austria, Russia and Prussia it was decided 
that the 2230 km2 of Cracow province, occupied by the Prussian army since 1794, would 
be incorporated into the Hohenzollern monarchy. The Prussian rule was interrupted by the 
defeat by Napoleon and an insurrection in New Silesia in November 1806. In the area of 
Żarki, pockets of insurgents led by Wojciech Meciński began to form. Fighting on the border 
between New and Upper Silesia lasted for several months, but the troops of Prussian Hus-
sars from the cities of Upper Silesia failed to quell the Polish insurrection. However, due to 
the bad wording of Articles 2 and 13 of the Treaties of Tilsit between Prussia and France in 
July 1807, New Silesia remained in Prussia. The Prussian authorities remembered that Prus-
sian officials initiated the industrialization of the region, and its value was not only in the first 
investment, but also in rich deposits of coal, iron ore, calamine and limestone. However, the 
participation of the residents of New Silesia in the anti-Prussian uprising influenced the final 
decision about this area’s affiliation during the convention in Elbląg (Elbing) in November 
1807. The article 7 of the Convention stated that New Silesia, as part of Poland before 1st 
January 1772, belonged to the Duchy of Warsaw. The events of 1806 and 1807 determined 
the final affiliation and further development of this region.
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BarBara kalinowska-wóJcik

państwo na wsi? Gminy wiejskie  
na Górnym śląsku pod koniec Xviii 
i w pierwszej połowie XiX wieku  
– zarys problemu

Od kilku dekad w Europie prowadzone są badania, które pokazują zmieniającą 
się rolę państwa i administracji w różnych sferach życia człowieka, a także różnych 
formach osadniczych typu miasta i wsie. Przez niemieckich badaczy zajmujących się 
tym zagadnieniem procesy te zostały nazwane Verstaatlichung der Gemeinden lub 
Durchstaatlichung, co w niezbyt zręcznym polskim tłumaczeniu oznacza upaństwo-
wienie. Niestety, ze względu na wydarzenia, jakie miały miejsce w Polsce po II woj-
nie światowej oraz zagarnięcie tego pojęcia przez badaczy zajmujących się historią 
Polski Ludowej, trudne – jeżeli nie niemożliwe – jest użycie tego terminu w zupełnie 
innym, historycznym kontekście.

Wśród najważniejszych prac poruszających tematykę wzrastającej roli państwa 
należy wymienić „Ländliche Gesellschaft und Obrigkeit. Gemeindeprotest und po-
litische Mobilisierung im 18. und 19. Jahrhundert” Roberta von Friedberga, który 
zajął się kwestią wzrastającej świadomości i mobilizacji politycznej, wskazując rów-
nocześnie, że we Francji i w Niemczech procesy te rozpoczęły się w XVIII wieku1 . 
W 1997 roku ważny projekt pod tytułem „Staat im Dorf: Der Wandel lokaler Herr-
schaftsstrukturen im Rhein-Maas-Raum während des Aufstiegs des modernen büro-
kratischen Anstaltsstaates” rozpoczął Lutz Raphael na Uniwersytecie w Trewirze2 . 
Istotnym elementem jego badań była próba prześledzenia transformacji, jakim uległy 
małe gminy wiejskie, stając się samodzielnymi organizmami i ważnymi elementami 
w zarządzaniu państwem. Uczestniczące w jego seminarium: Christine Mayr i Inga 
Brandes opublikowały prace kontynuujące i uzupełniające założenia projektu3 . 

Równocześnie swoje badania prowadził Hans Medick, który chciał ustalić, w jaki 
sposób państwo i  jego lokalne przedstawicielstwa reagują na polityczną, agrarną 
i przemysłową rewolucję, wojny, masowe ubóstwo, migrację oraz urbanizację. Uży-
cie w tych badaniach metod wypracowanych przez mikrohistorię miało prowadzić 

1 R. von Friedberg: Ländliche Gesellschaft und Obrigkeit. Gemeindeprotest und politische Mobilisierung 
im 18. und 19. Jahrhundert. („Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft” Bd. 117). Göttingen 
1997.

2 R. Lutz: Recht und Ordnung. Herrschaft durch Verwaltung im 19. Jahrhundert. Frankfurt a.M. 2000; 
Tenże: Staat im Dorf – Transformation lokale Herrschaft zwischen 1750–1850. Französische und west-
deutsche Erfahrungen in vergleichender Perspektive. „Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziolo-
gie” Nr. 51, 2003, s. 43–61.

3 C. Mayr: Zwischen Dorf und Staat. Amtspraxis und Amtsstil französischer, Luxemburgischer und deut-
scher Landgemeindebürgermeister im 19. Jahrhundert. Ein mikrohistorischer Vergleich. Frankfurt am 
Main 2006; I. Brandes: Armenfürsorge und Wohltätigkeit. Ländliche Gesellschaften in Europa, 1850–
1930. Frankfurt am Main i in. 2008.
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do powstania „mikrohistorycznie uzasadnionej historii powszechnej”4. W 2006 roku 
ukazała się praca Norberta Franza pod tytułem „Durchstaatlichung und Ausweite-
rung der Kommunalaufgaben in 19. Jahrhundert”5, która na przykładzie wybranych 
gmin wiejskich we Francji i Luksemburgu pokazała zmiany zachodzące w społeczeń-
stwach małych miasteczek po obu stronach granicy. Autor pracy zastosował metodę 
porównawczą w celu ukazania różnic w podejściu do komunalnych zadań stawianych 
gminom francuskimi i luksemburskim. 

Przeniesienie badań nad rolą państwa i  jego przedstawicieli na tereny Europy 
Środkowej jest zasługą Patricka Wagnera, który w pracy „Bauern, Junker und Beam-
te. Lokale Herrschaft und Partizipation im Ostelbien des 19. Jahrhundert”6 w szcze-
gółowy sposób zrekonstruował lokalne struktury i praktyki władzy oraz partycypacji 
na terenach na wschód od rzeki Łaby w latach 1830–1910. Poddał analizie stosunki 
władzy wewnątrz społeczeństwa wiejskiego ze szczególnym uwzględnieniem mo-
mentów przełomowych, takich jak na przykład Wiosna Ludów. Autor ukazał w pracy 
zarówno etapy i poziom wprowadzania państwa do struktur gminnych, jak i zaanga-
żowanie poszczególnych instytucji w przeprowadzenie reform.

Nie oznacza to oczywiście, że w Polsce do tej pory nie podejmowano tematy-
ki zmian zachodzących w gminach wiejskich i miejskich oraz nie badano przemian 
modernizacyjnych zachodzących w społeczeństwie górnośląskim w drugiej połowie 
XVIII i XIX wieku. Trzeba jednak przyznać, że w wielu wypadkach autorzy skupiali 
się na historii jednej konkretnej miejscowości, przedstawiając w układzie chrono-
logicznym jej dzieje – co często jest odpowiedzią na zapotrzebowanie samorządów 
gminnych i miejskich7, albo swoje teksty poświęcili wybranemu zagadnieniu, opi-
sując jeden wątek w dziejach Górnego Śląska będący ich polem badawczym lub po 
prostu sferą zainteresowań8. Jest to podejście typowe i uzasadnione, ponieważ bez 
tych badań podstawowych nie byłoby postępu w historiografii górnośląskiej.

Europejskie badania nad wzrostem roli państwa w działalności gmin wiejskich 
i miejskich oraz rozszerzeniem ich komunalnych zadań uwzględniąją takie zagad-
nienia, jak rozwój społecznej infrastruktury rozumianej jako sieć dróg, zaopatrzenie 
w wodę pitną, gaz, opiekę medyczną i socjalną oraz szkolnictwo. W przypadku Gór-
nego Śląska mamy sporo prac, które podejmują tego typu tematykę, koncentrują 
się one jednak głównie na drugiej połowie XIX wieku. Istotne jest jednak określe-
nie momentu, kiedy gminy zaczynają przejmować inicjatywę w tym względzie i na 

4 H. Medick: Weben und Überleben in Laichingen 1650–1900. Lokalgesichte als Allgemeine Geschichte 
(„Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte” Nr. 126). Göttingen 1996.

5 N. Franz: Durchstaatlichung und Ausweiterung der Kommunalaufgaben im 19. Jahrhundert. Tätigke-
itsfelder und Handlungsspielräume ausgewählter französischer und luxemburgischer Landgemeinden im 
Mikrohistorischen Vergleich (1805–1890). Trier 2006.

6 P. Wagner: Bauern, Junker und Beamte. Lokale Herrschaft und Partizipation im Ostelbien des 19. Jahr-
hunderts. Göttingen 2005.

7 W ostatnich dwóch dekadach powstały liczne monografie miast górnośląskich, na przykład: Bielska-
-Białej, Bierunia, Bytomia, Cieszyna, Gliwic, Katowic, Opola, Pszczyny, Raciborza, Tarnowskich Gór, 
Tychów, Woźnik, Żor oraz Opawy, Ostrawy oraz Frydku-Mistku na czeskim Śląsku. Natomiast z oczy-
wistych względów znacznie mniej jest monografii gminnych, co spowodowane jest nie tylko problema-
mi źródłowymi, ale również częstym na Górnym Śląsku włączeniem gmin wiejskich w granice miast. 
Wymienić jednak warto chociażby monografie: Chełmu Śląskiego, Krzanowic, Ornontowic, Trzanowic 
na Zaolziu.

8 Wymienić należałoby chociażby prace dotyczące gospodarki komunalnej i przemysłu między innymi 
Przemysława Nadolskiego czy Adam Frużyńskiego.
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ile jest to wymuszone przez państwo, a na ile przez współobywateli, którzy w ten 
sposób włączają się w sferę zarządzania własnym otoczeniem i dążą do ogólnego po-
lepszenia warunków życia. Kto w tych sprawach ogrywa  rolę inicjującą – landrat bę-
dący przedstawicielem państwa, właściciel ziemski od wieków w ramach istniejącej 
tradycji zaspokajający istotne potrzeby ludności, czy może mieszkańcy, którzy pod 
wpływem przemian zachodzących w XIX wieku dostrzegli większą możliwość zmian 
swojego otoczenia i pragnęli w nich uczestniczyć czy wręcz kreować?

Procesy upaństwowienia (Durchstaatlichung) rozpoczęły się we Francji i w Niem-
czech już w XVIII wieku, co ilustrują wspominane badania Roberta von Friedberga, 
Lutza Raphaela czy Norberta Franza. Jednak wiele wskazuje na to, że na terenach 
Górnego Śląska zmiany te zaczęły zachodzić znacznie później, co było spowodowane: 
po pierwsze, sytuacją zależności feudalnej chłopów, po drugie, silną pozycją wielkich 
właścicieli ziemskich, którzy nie chcieli się zrzec swoich prerogatyw i skutecznie 
dążyli do wyegzekwowania swoich praw, zaś po trzecie, utrudniającymi elementami 
były silne powiązania pomiędzy reprezentantami władzy państwowej oraz właści-
cielami ziemskimi. Wiele wskazuje na to, że były to główne powody utrudniające 
reformy oraz osłabiające procesy upaństwowienia na tych terenach. Istotne zatem 
staje się określenie realnego zakresu władzy zarówno bogatej szlachty sprawującej na 
danym terenie uprawnienia wynikające z prawa własności oraz nadanych im kiedyś 
przywilejów, jak i przedstawicieli władzy państwowej, którzy pełnią swoją funkcję 
przede wszystkim z nadania królewskiego i na podstawie modernizującego się syste-
mu prawnego oraz przy wsparciu rozrastającej się biurokracji.

Przeprowadzenie tego typu badań wymaga jednak szerokiej i dobrze zachowanej 
bazy źródłowej, odzwierciedlającej ewolucję stosunków pomiędzy przedstawicielami 
starego i nowego porządku oraz pokazującej wzrost znaczenia osób, które były repre-
zentantami mieszkańców i stały na czele najmniejszych jednostek administracyjnych 
występujących na danym terenie. Dla Górnego Śląska takie szczególne warunki speł-
niają materiały przechowywane w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział 
w Pszczynie zawierające zarówno akta właścicieli księstwa pszczyńskiego, jak i akta 
landratury pszczyńskiej, brak jest jednak w większości akt gmin, dlatego konieczne 
jest posiłkowanie się w tym wypadku dokumentacją zgromadzoną przez poszczegól-
ne klucze administracji książęcej.

Tereny powiatu pszczyńskiego oprócz bogatej bazy źródłowej mają również inne 
istotne zalety pomagające w przeprowadzeniu wspomnianych badań. Mianowicie 
większość jego terenów należała do jednego właściciela, który ogrywał niebagatel-
ną rolę w kształtowaniu stosunków społeczno-gospodarczych w swoich dobrach. 
W 1765 roku nowym właścicielem państwa pszczyńskiego został Fryderyk Erdmann 
książę Anhal-Cöthen, który wszedł w posiadanie majątku po podpisaniu umowy ze 
swoim wujem, a równocześnie ostatnim panem pszczyńskim z rodu Prominitzów – 
Janem Erdmanem. Trzy lata później 13 kwietnia 1768 roku przedstawiciele miast 
oraz reprezentanci poszczególnych kluczy gospodarczych złożyli nowemu panu uro-
czysty hołd na dziedzińcu zamkowym w Pszczynie9. Od tego momentu przez ponad 
80 lat państwo pszczyńskie znajdowało się w rękach pochodzącej z Saksonii rodziny 

9 H.W.F. Schaeffer: Kronika Pszczyńskiego Wolnego Państwa Stanowego a od 1827 r. Księstwa Pszczyń-
skiego. T. 1. Tłum. B. Spyra. Pszczyna [b.r.], s. 79.
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szczycącej się tytułem suwerennych książąt Rzeszy. W 1825 roku od króla pruskiego 
Fryderyka Wilhelma III rodzina Anhalt-Cöthen otrzymała godność książąt pszczyń-
skich, a pszczyńskie wolne państwo stanowe zostało podniesione do rangi księstwa10 .

Najbardziej bezpośrednią formą wywierania wpływu na politykę państwa w da-
nym regionie było osobiste objęcie stanowiska landrata przez danego właściciela 
ziemskiego, który w ten sposób stawał się reprezentantem interesów własnej gru-
py społecznej. Według Małgorzaty Konopnickiej, wobec redukcji licznych posad 
urzędniczych, likwidacji zgromadzeń stanowych oraz zniesienia części urzędów kró-
lewskich i obsadzania ich na najwyższym szczeblu ludźmi spoza Śląska miejscowa 
szlachta postanowiła przejąć stanowiska w administracji powiatowej, „kreując urzę-
dy lokalne, a zwłaszcza urząd landrata, na ostatni szaniec tracącej podmiotowość 
polityczną szlachty śląskiej”11. Jednak w przypadku szlachty górnośląskiej problem 
polegał na pozbawieniu jej prawa do wskazywania kandydatów na landratów, co pro-
wadziło do licznych protestów, ale nie spowodowało zmniejszenia ingerencji kamery 
wojenno-dominialnej w wybór nowego zarządzającego powiatem12. Jak pokazuje 
jednak pszczyńska praktyka, w okresie do 1806 roku wśród pięciu osób pełniących 
funkcję landrata tylko jeden był spoza ziemi pszczyńskiej, a w okresie od 1806 do 
1850 wśród trzech landratów również tylko jeden – Georg von Hippel – przyjechał 
do miasta nie tylko spoza powiatu, ale również prowincji13. Sugeruje to, że kamera 
nie pozwoliła na pełne odstąpienie do zasady powiązania tego urzędu z reprezen-
tacją miejscowej szlachty. Książę Henryk Anhalt-Cöthen pełnił funkcję landrata 
w latach 1819–1827, a więc w okresie, kiedy administracja pruska okrzepła już po 
reformach przeprowadzonych w latach 1808–1815 i zaczynała w pełni realizować 
przyjęte wówczas założenia, polegające między innymi na powolnej profesjonalizacji 
kadry urzędniczej również na poziomie powiatowym. Jednak jak pokazują przykłady 
innych powiatów górnośląskich, wpływy wielkich rodów górnośląskich, na przykład 
rodu Henckel von Donnersmarck czy Hohenlohe-Ingelfingen, pozostały ważnym 
elementem zarządzania na niższym szczeblu administracji.

Inną formą wywierania wpływu na władzę państwową było w przypadku właści-
cieli państwa pszczyńskiego zatrudnianie landrata w swojej administracji. Wypłacana 
im pensja stanowiła wówczas zarówno formę gratyfikacji za wierność, jak i formę 
nacisku w przypadku podejmowania nieprzychylnych panu pszczyńskiemu decyzji. 
Przykładem może być Erdmann Jaroslaw Skrbenski z Hrzistie na Bziu, który pełniąc 
funkcję landrata, równocześnie był głównym zarządcą dóbr pszczyńskich i otrzymy-
wał z tego tytułu wynagrodzenie od Jana Erdmanna von Promnitza14. Z pewnością 

10 R. Kubiciel: Ziemia pszczyńska i jej właściciele do połowy XVI wieku. Przyczynek do genezy wolnego 
państwa pszczyńskiego. [W:] Ziemia pszczyńska przez wieki. Stan badań, archiwalia, problemy badaw-
cze. Red. A. Barciak. Suszec 2002, s. 208.

11 M. Konopnicka: Oficer – urzędnik – dworzanin. Kariery szlachty śląskiej w państwie pruskim. Zielona 
Góra 2014, s. 237–238.

12 Tamże, s. 240.
13 B. Kalinowska-Wójcik: Miasto w czasach pruskich (do 1914 roku). [W:] Pszczyna. Monografia histo-

ryczna. Red. R. Kaczmarek, J. Sperka. T. 1. Pszczyna 2014, s. 319. 
14 „Schlesiesche Instanzien Notiz” 1748–1755; R. Straubel: Biographisches Handbuch der preußischen 

Verwaltungs- und Justizbeamten 1740–1806/15. Bd. 2. München 2009, s. 956. Rolf Straubel podaje, 
że E.J. von Skrbenski dopiero od 1759 roku zaczął pełnić funkcję w administracji panów pszczyńskich, 
natomiast źródło urzędowe – „Schlesische Instanzien Notiz” – wskazuje na wcześniejszą datę rozpoczę-
cia tej współpracy.



Państwo na wsi? Gminy wiejskie na Górnym Śląsku...

93

nie czyniło go to bezstronnym w rozstrzyganiu sporów pomiędzy właścicielem ziem-
skim (jego pracodawcą) i poddanymi, a to stanowiło jedno z zadań powierzanych 
lokalnym przedstawicielom administracji państwa pruskiego.

Bardzo istotnym powodem opóźnienia wzrostu roli państwa na terenach Gór-
nego Śląska były również panujące tu stosunki własnościowe, które uległy realnej 
zmianie dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Pierwsze ustawy dotyczące uwłasz-
czenia chłopów zostały wydane w Królestwie Pruskim już na początku XIX wieku, 
jednak na terenie powiatu pszczyńskiego proces ten był systematycznie blokowany 
przez Anhaltów. Pomagała im w tym dużo trudniejsza niż w innych regionach Ślą-
ska sytuacja prawna chłopów górnośląskich. W przeciwieństwie do Dolnego Ślą-
ska, gdzie obowiązywało tak zwane dolnośląskie prawo własności (Niederschlesi-
sche Eigenthumsrecht), związane z realnym prawem chłopów do ziemi, na Górnym 
Śląsku znaczna część ziemi była przekazywana chłopom na podstawie tak zwanego 
posiadania lassyckiego (Lassitischer Besitz), polegającego na oddaniu chłopu ziemi 
w użytkowanie, bez przekazania mu jej na własność, oraz w zamian za odrabianą 
pańszczyznę oraz inne powinności. W efekcie chłop nie miał żadnych praw do użyt-
kowanego przez siebie gospodarstwa, nie decydował o przekazaniu go swoim następ-
com, mógł być usunięty, jeżeli pan stwierdzał, że niewłaściwie nim gospodaruje lub 
jeżeli planował włączyć jego tereny do folwarku. Jedyni zobowiązaniami pana wobec 
jego chłopów – wynikającymi z prawa własności – był obowiązek naprawy chłopskich 
zabudowań gospodarczych i mieszkalnych, opłacania podatków państwowych, jeżeli 
chłop nie był w stanie ich zapłacić, a w czasie nieurodzaju dostarczenie mu ziarna do 
zasiewu lub żywego inwentarza w czasach pomoru15 . 

Ta nierówność w stosunkach pana z chłopami prowadziła do licznych konflik-
tów i gwałtownych wystąpień, które w dobrach pszczyńskich nasiliły się pod ko-
niec XVIII wieku. Chłopi coraz gwałtowniej zabiegali o zmianę stanu prawnego 
i własnościowego, a momentami zapalnymi były okresy klęsk nieurodzaju, epidemii, 
a także informacje napływające z Europy. Ruchy rewolucyjne ogarniające kontynent 
nie pozostawały bez wpływu na sytuację na Górnym Śląsku i pokazywały tutejszej 
szlachcie, że istniejący do tej pory układ przestaje być akceptowany przez jedną ze 
stron. Do buntów chłopskich na ziemi pszczyńskiej doszło w 1780 roku i – jak napi-
sał pszczyński kronikarz Heinrich Wilhelm Friedrich Schaeffer – były wynikiem „złej 
interpretacji wydanych wyroków” w procesach przeciwko dominium prowadzonych 
od 1773 roku, w których „winni otrzymali kary od 2 do 3 lat ciężkiego więzienia 
i pracowali przy budowie twierdzy. Musieli też zapłacić wszystkie szkody[…]”.16 
Kolejne niepokoje miały miejsce w 1799 roku. W związku z tym, że książę nie dys-
ponował wystarczającymi siłami, aby zmusić poddanych do odrabiania pańszczyzny, 
zwrócił się o pomoc do ministra Karla Georga Heinricha Hoyma. Niezadowoleni 
chłopi złożyli w związku z tym prośbę do króla o przeprowadzenie weryfikacji ich 

15 K. Orzechowski: Przekształcenia praw chłopów do ziemi na Górnym Śląsku w końcu XVIII i w pierwszej 
połowie XIX wieku. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1954, T. 7, nr 1, s. 223–297; K. Orzechowski: 
Chłopskie posiadanie ziemi na Górnym Śląsku u schyłku epoki feudalnej (posiadania lassyckie). Stu-
dium historycznoprawne. Opole 1959, s. 41–43.

16 H.W.F. Schaeffer: Kronika..., T. 1, s. 85.
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obciążeń pańszczyźnianych. Jednak w związku ze sprzeciwem pana pszczyńskiego 
czynniki państwowe nie wykonały żadnych konkretnych działań17 . 

Dopiero okres reform Steina – Herdenberga przyniósł realny wzrost roli państwa 
w kształtowaniu stosunków własnościowych i prawnych na wsi. W sytuacji, w której 
oddolne uregulowanie sytuacji chłopstwa wydawało się niemożliwe, pojawiła się 
w Prusach grupa reformatorów, którzy przyjęli za konieczność zmianę istniejącego 
stanu prawnego, uważając go nie tylko za niesprawiedliwy, ale również hamujących 
rozwój królestwa pruskiego i uniemożliwiający przekształcenie Prus w nowoczesny 
i sprawny organizm państwowy. Dumnie brzmiące zapowiedzi i realnie ogłoszone 
prawa, a nawet kolejne zbrojne wystąpienia chłopów na Górnym Śląsku w 1811 
roku nie zmieniły jednak sytuacji własnościowej chłopów w tym rejonie. Przyznana 
w 1807 roku wolność osobista chłopów nie została połączona z odpowiednią gwaran-
cją majątkową, co spowodowało znaczne osłabienie siły oddziaływania tych reform, 
a ogłaszane w pierwszej połowie XIX wieku kolejne ustawy w związku z licznymi 
ograniczeniami między innymi w wielkości gospodarstw nie doprowadziło do rady-
kalnej zmiany istniejącego układu. Widać to bardzo dokładnie w przypadku poszcze-
gólnych miejscowości powiatu pszczyńskiego, gdzie wczesne etapy uwłaszczenia 
objęły zaledwie kilkanaście procent ogółu gospodarstw18 .

Dopiero ogłoszenie 2 marca 1850 roku nowej ustawy regulacyjnej należy uznać 
za jeden z najważniejszych kroków podjętych przez państwo pruskie w kierunku 
zmiany stosunków społecznych i gospodarczych na wsi górnośląskiej. Nowa ustawa 
objęła swoim działaniem największą grupę gospodarstw chłopskich, nie wprowadza-
jąc ograniczeń ze względu na ich wielkość, znosiła również liczne daniny i zobowią-
zania, pozwalała na przejście na własność chłopską wszystkich istniejących jeszcze 
gospodarstw lassyckich oraz umożliwiała dogodny dla chłopów system spłat. Zatem 
dopiero w latach pięćdziesiątych XIX wieku na Górnym Śląsku został w pełni re-
alizowany plan zmiany pruskich poddanych w obywateli nowoczesnego państwa, co 
w porównaniu z Europą zachodnią było znacznym opóźnieniem i wyraźnym przesu-
nięciem procesów upaństwowienia o ponad pół wieku.

Niezależnie od stagnacji stosunków gospodarczych i własnościowych pojawiły się 
jednak pewne oznaki tendencji emancypacyjnych, które dotyczyły przede wszyst-
kim sądownictwa patrymonialnego oraz samorządu wiejskiego i były możliwe przez 
stworzenie przez państwo pruskie pewnych norm i rozwiązań prawnych. Pod koniec 
XVIII wieku na Śląsku nadal funkcjonowało w wolnych państwach stanowych nie-
zmienione sądownictwo stanowe. Były to w przypadku sądownictwa niższego: miej-
skie i wiejskie sądy patrymonialne19. Na czele sądu patrymonialnego stał właściciel 
wsi, który jednak nie sprawował tej funkcji osobiście, lecz delegował do tego celu 
urzędnika zwanego justycjariuszem. Początkowo bardzo rzadko posiadał on jakiekol-
wiek wykształcenie lub przeszkolenie prawnicze, lecz pod koniec XVIII wieku sytu-
acja uległa znacznemu polepszeniu, ponieważ coraz częściej funkcję justycjariusza za-

17 H.W.F. Schaeffer: Kronika..., T. 1, s. 89.
18 Szerzej na ten temat patrz: B. Kalinowska-Wójcik, R. Kaczmarek: W czasach pruskich. [W:] Tychy. 

Monografia historyczna. Red. R. Kaczmarek. Tychy 2011, s. 411–414; Taż: Bieruń w dobie rządów 
pruskich. [W:] Bieruń. Monografia historyczna. Red. R. Kaczmarek, J. Myszor. Bieruń 2007, s. 88–93.

19 K. Orzechowski: Państwo i prawo. [W:] Historia Śląska. T. 2. 1763–1850. Cz. 1. Red. W. Długoborski. 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1966, s. 75–79.
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częli pełnić królewscy urzędnicy sądowi lub niektórzy urzędnicy samorządowi, tym 
samym nastąpiła powolna profesjonalizacja ten funkcji20. Spotkało się to z ostrym 
sprzeciwem szlachty, która widziała w nim ograniczenie jej dotychczasowego mono-
polu w sądownictwie najniższej instancji, równocześnie było jednak krokiem do uzy-
skania przez państwo pruskie pewnej kontroli nad sądownictwem patrymonialnym, 
co również zostało usankcjonowane w Powszechnym Prawie Krajowym21 .

W majątkach pana pszczyńskiego funkcjonował książęcy sąd patrymonialny z sie-
dzibą w Pszczynie. Natomiast w poszczególnych miejscowościach22 działały sądy 
wiejskie, które w aktach pszczyńskich nazywane były Ortsgericht23. Ich zadaniem 
było rozstrzyganie drobnych sporów policyjno-administracyjnych24 . 

Na czele gmin stał wójt (Vogt) lub sołtys (Scholtze) – „sołtys albo sędzia wiejski 
jest przewodniczącym gminy”25 – oraz dwóch lub więcej ławników (Schöppen), któ-
rzy byli mieszkańcami wioski i cieszyli się dobrą opinią pana oraz współmieszkańców. 
Zgodnie z zapisami Powszechnego Prawa Krajowego (Allgemeines Landrecht für 
die Preussischen Staaten dalej ALR) sołtys (wójt) był mianowany przez właściciela 
ziemskiego spośród osiadłych mieszkańców gminy oraz musiał posiadać niezbędne 
umiejętności – między innymi pisać i czytać, co jednak w przypadku terenów górno-
śląskich nie zawsze było spełniane wobec nieznajomości języka niemieckie w mowie 
i piśmie26 .

Co ciekawe jednak, zgodnie z pismem landrata pszczyńskiego Maximiliana Bern-
harda Skrbeńskiego z Hrzistie na Bziu wystawionym 12 marca 1772 roku w Goł-
kowicach, jako że tradycją było funkcjonowanie w majątkach panów pszczyńskich 
dwóch wójtów: pańskiego i gminnego, zwyczaj ten został potwierdzony i uściślony, 
że obejmuje również ich współpracowników oraz nie powinna pełnić tych dwóch 
funkcji ta sama osoba. Zlecano również, aby wójt gminny był wybierany spośród 
dobrze urodzonych i sumiennych gospodarzy a następnie aprobowany przez urząd 
rentowy (Rentenkammer) pana pszczyńskiego. Nakazywano również wyznaczenie 
mu odpowiedniego wynagrodzenia (Salarii) przed wprowadzeniem na urząd i prze-
słanie o tym informacji do landratury do kwietnia danego roku27 . 

Pszczyńskie księgi powinności z przełomu XVIII i XIX wieku potwierdzają, że 
w większych wsiach powiatu pszczyńskiego funkcjonowało równocześnie dwóch 
wójtów, z których jeden określany był jako wójt pański, a więc mianowany przez 
właściciela dóbr, a drugi jako wójt gminny, a więc pochodzący z wyboru mieszkań-

20 M. Wienfort: Preussische Patrimonialrichter im Vormärz. Bildungsbürgertum auf Lande zwischen sta-
atlichen Einfluss und gutsherrlichen Interessen. [W:] Wege zur Geschichte des Bürgertums. Red. K. Ten-
felde, H.U. Wehler. Göttingen 1994, s. 60. 

21 P. Gut: Organizacja sądownictwa w pruskiej prowincji Pomorze w latach 1806/1808-1848/49. Szcze-
cin 2002, s. 121; M. Wienfort: Patrimonialgerichte in Preussen. Göttingen 2001, s. 32.

22 A. Gläser: Gerichts-Topographie von Oberschlesien oder spezielle Zusammenstellung sämmtlicher in 
dem Departament des Königl. Pruβ. Ober-Landes-Gerichts von Oberschlesien zu Ratibor befindlichern 
Untergerichte […]. Ratibor 1831, s. 180–185.

23 Archiwum Panstwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie (dalej: AP Pszczyna), Archiwum Książąt 
Pszczyńskich (dalej: AKP), sygn. XIII 801–863.

24 J. Ziekursch: Hundert Jahre schlesische Agrargeschichte. Breslau 1927, s. 121–131.
25 Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten (dalej ALR), Abschnitt II, Tit. 7, parag. 46–48.
26 ALR, Abschnitt II, Tit. 7, parag. 82.
27 AP Pszczyna, AKP, sygn. XIII 801, s. 34.
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ców, ale zatwierdzany przez zarząd dóbr28. Ich wzajemne usytuowanie na liście nie 
pozostawia złudzeń, że ważniejszą rolę odgrywał reprezentant dominium, który za-
wsze wymieniany był na pierwszym, bardziej honorowym miejscu, spychając repre-
zentanta mieszkańców na dalszą pozycję. Na przykład w 1800 roku w Lędzinach 
funkcję wójta pańskiego pełnił Jan Drobik, a funkcję wójta gminnego  Kuba Bietka, 
natomiast w skład sądu wchodzili Bartek Kurek, Jon Chromy, Kuba Frón, Joseph 
Rygula, Morcin Lipa, Jendrys Dlugay, Grześ Stoeorsz. W Miedźnej funkcję wójta 
pańskiego pełnił Matusz Tomalla, a wójta gminnego Matusz Adamczyk, a w skład 
sądu wchodziło od 6 do 11 osób. Jeżeli natomiast wymieniany był tylko jeden wójt, 
był to najczęściej wójt pański, chociaż również od tego istnieją odstępstwa, ponieważ 
na przykład w Smarzowicach w 1800 roku występuje jedynie wójt gminny Macciey 
Bannas29 . 

Na początku lat trzydziestych XIX wieku możemy zauważyć jednak już pew-
ne zmiany, które wskazują na próby zdobywania przez przedstawiciela gminy coraz 
mocniejszej pozycji, ponieważ w księgach powinności (Dienstbuch) z tego okresu 
na pierwszym miejscu w składzie kolegiów sądowych gminnych wymieniany jest 
wójt gminny, a następnie dopiero wójt reprezentujący właściciela ziemskiego. Po raz 
pierwszy pojawiają się również dokładne zestawienia informujące o wójcie gminnym 
i wójcie pańskim, tym samym można przyjąć, że to właśnie przedstawiciel mieszkań-
ców dążył do bycia przedstawicielem całości i odgrywania istotniejszej roli30 . 

Spotkało się to jednak z szybką reakcją ze strony ówczesnego księcia pszczyń-
skiego Ludwika Anhalt-Coethen, który w liście z 4 września 1834 roku (sprawa 
dotyczyła miejscowości Wyry, a donosił o niej Justitzrat Wiebner) żądał od swoich 
pracowników niewypłacania wójtom gminnym wynagrodzenia z kasy książęcej, chy-
ba że są równocześnie wójtami pańskimi. W korespondencji wskazano również na 
paragraf 72 ALR Abschnitt II Tit. 7, mówiący o tym, że wolności i przywileje wójtów 
powinny być ustalone w statucie każdej miejscowości, a tym samym zarząd księcia 
uznał, że prawodawca dał im dużą autonomię w kształtowaniu stosunków wewnętrz-
nych i mogą wymuszać swoją wolę, stosując nacisk finansowy31 .

Od końca XVIII wieku w państwie pszczyńskim przy zaprzysięganiu wójtów 
gminnych stosowano się do zasad ogłoszonych w „Verordnung wegen zweckmäßiger 
Einrichtung der Eidesleistungen” wydanym przez króla Fryderyka Wilhelma III dnia 
26 października 1799 roku32, a każdy obejmujący urząd musiał złożyć przygotowaną 
przez przedstawicieli księcia przysięgę, która była odczytywana w języku znanym 
kandydatowi – co wskazuje na akceptowaną przez właścicieli ziemskich znaczną 
tolerancję językową w stosunku do reprezentanta społeczności lokalnej oraz niewy-
maganej znajomości języka niemieckiego. Jak wynika z korespondencji, taki warunek 
stawiano tylko pisarzowi gminnemu, który musiał posługiwać się językiem niemiec-
kim w mowie i piśmie. W aktach pszczyńskich zachowały się przysięgi składane 
przez miejscowych wójtów. Oto fragmenty jednej z nich stosowanej i zaprzysięganej 
w pierwszej połowie XIX wieku: „Ja N.N. przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu 

28 B. Kalinowska-Wójcik, R. Kaczmarek: W czasach pruskich…, s. 98.
29 AP Pszczyna, AKP, sygn. V 329, s. 53, 76. Dienstbuch pro 1800.
30 AP Pszczyna, AKP, sygn. V 360, s. 199–203. Dienstbuch pro 1830.
31 AP Pszczyna, AKP, sygn. XIII 801, s. 37.
32 AP Pszczyna, AKP, sygn. XIII 801, s. 1–3.
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w troicy świętey iedynemu ponieważ ia od mojego Państwa za Woyta w dziedzinie N 
obranym został, że chcę być wierny i posłuszny tak Nayiaśniejszemu Krolowi, iak też 
J. Oświeconemu Herzogowi Panu […] z Anhalt Koethen też wszystkim przedłożo-
nym moim i każdego czasu na ich pożytek i wygodę baczność mieć chcę. Osobliwie 
zaręczam powinności moiey służby według sumnienia mego wypełniać, pożytek wsi 
i gromady uważać, na utrzymanie dobrego porządku i bezpieczności mieć baczne 
oko i co temu na przikro, natychmiast oddalić, albo o tym dla ułatwienia doniesienie 
uczynić. […] Wszytskie szacunki za rozkazem szczyrze według sumnienia moieo zu-
wogą czynić i wypełniać […] nie patrząc na […] podarunki zapłata lub daru iak też 
ze spodziewania się jakiego pożytku”. Wójt zobowiązywał się również, że „będę rze-
telnie i wiernie Inwentarze spisać iak też podług przedpisu uskuteczniać” oraz obie-
cywał, że w poręczeniach sądowych, do których zostanie zawołany, „Protokoł nie 
innacey podpisować iak tylko skoro on się zgadza z rzetelnością i wyznaniem stron” 
oraz „przi wypisach publicznych rozmaitych dawek w dziedzinie, przez mnie albo 
przysiężnych wykonanych”. W ostatnim zdaniu zobowiązywał się „zachowywać […] 
iak się wiernemu Woitowi przystoi i przynależy”. Przysięga kończyła się formułą „tak 
mi pomoż Panie Boże przez Jezusa Krystusa, Pana Zbawiciela mego […] Amen”.33

Cytowana przysięga pokazuje liczne obowiązki, jakie spoczywały w pierwszej 
połowie XIX wieku na osobach pełniących równocześnie kilka funkcji – przedsta-
wiciela interesów właściciela ziemskiego, samorządu gminnego oraz w coraz więk-
szym zakresie również władzy państwowej, która w przysiędze reprezentowana jest 
przez króla. Na Śląsku mamy niewiele dokumentacji archiwalnej, która w tak pełny 
i wprost genialny sposób jak Archiwum Książąt Pszczyńskich pokazywała zmiany za-
chodzące na wsi i w stosunkach między państwem, szlachtą i chłopstwem. Sytuacja 
samorządu wiejskiego na Górnym Śląsku uległa zmianie dopiero w okresie Wiosny 
Ludów i ewoluowała w kierunku pełnego przejęcia władzy przez państwo oraz sa-
morządy, przy wykluczaniu roli wielkiej własności, aż do wprowadzenia ordynacji 
powiatowej w grudniu 1872 roku.

33 AP Pszczyna, AKP, sygn. XIII 801, s. 13–15.
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Zusammenfassung
BarBara kalinowska-wóJcik

Staat im dorf? landgemeinden in oberschlesien im späten 18. und der erste hälfte des 
19. Jahrhunderts – problemdarstellung

Der Prozess der sogenannten Durchstaatlichung fing in west- und mitteleuropäischen 
Gebieten, beispielsweise in Frankreich und in deutschen Ländern, bereits im 18. Jahr-
hundert an, worauf die Untersuchungen von Robert von Friedberg hinweisen. In den 
oberschlesischen Gebieten begann dieser Prozess wesentlich später, was auf die damalige 
Eigentumssituation der Bauern als auch auf die starke Position der Landbesitzer, die auf 
ihre Rechte nicht verzichten wollten und konsequent auf ihre Rechte bestanden, zurück-
zuführen ist. Dennoch gab es schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die ersten 
Anzeichen der bevorstehenden Änderungen, die zur Stärkung der Selbstbestimmung der 
Dorfgemeinden als auch der für den Staat arbeitenden Landräte und dessen Beamten 
führten.

Summary
BarBara kalinowska-wóJcik

the state in the village? rural districts in upper Silesia at the end of the 18th century and 
in the first half of the 19th century – an outline of the problem

Durchstaatlichung processes began in the lands of Western and middle Europe, e.g. in 
France and German countries as early as in the 18th century, which is shown in research 
carried out by Robert von Friedberg. However, in the area of Upper Silesia these changes 
started considerably later, which was caused by the land ownership situation of peas-
ants, a strong position of great land owners who did not want to waive their prerogative 
and consistently strived to exercise their rights. However, the first indication of serious 
changes leading to an increase in rural districts’ autonomy and using the state authorities 
represented in the land by a starosta and his officials appeared in the first half of the 19th 
century.

Tłumaczenie Agnieszka Keller
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rolanD gEhrkE

zwischen geduldeter multilingualität und 
staatlich forcierter Germanisierung: motive 
und ziele der preußischen Sprachenpolitik in 
oberschlesien im 19. Jahrhundert

i.
Sprache als Politikum – dieses Phänomen bewegt sich im langen 19. Jahrhun-

dert zumeist zwischen zwei unterschiedlichen Polen. Auf der einen Seite steht die 
maßgeblich von der Philosophie Johann Gottfried Herders beförderte, häufig ro-
mantisch motivierte „Wiederentdeckung” nichtliterarischer Volkssprachen vor allem 
unter den slawischen Ethnien Ostmitteleuropas,1 sichtbar in der zunehmend popu-
lären Sammlung von Volksliedern, Sagenstoffen und Ähnlichem. Dieser zunächst 
meist von einer kleinen Gruppe gebildeter Pädagogen oder Geistlicher getragene 
und erst zu einem späteren Zeitpunkt massenwirksam werdende Prozess eines „na-
tionalen Erwachens”2 bildet den Ausgangspunkt historiographisch einflussreicher 
Nationalismustheorien: Am Beispiel der Tschechen und Slowaken, aber auch der 
baltischen Völker und der Finnen entwickelte der tschechische Historiker Miroslav 
Hroch ein Modell, mit dem er die Ausbildung nationaler Bewegungen von ersten 
sprachpflegerischen Ansätzen bis hin zur offenen Formulierung nationalpolitischer 
Ansprüche in drei unterschiedliche Mobilisierungsphasen unterteilte.3 In ähnlicher 
Weise befasste sich Hrochs polnischer Kollege Józef Chlebowczyk mit den Nations-
bildungsprozessen in sprachlich-ethnischen Grenzräumen. Bezüglich dort ansässi-
ger „nichthistorischer” Volksgruppen – von ihm auch mit dem englischen Terminus 
„non-dominant ethnic groups” bezeichnet – unterschied Chlebowczyk, ähnlich wie 
Hroch, eine erste, sprachlich-kulturell bestimmte Phase sowie eine darauf folgende 

1 Vgl. exemplarisch P. Drews: Herder und die Slaven. Materialien zur Wirkungsgeschichte bis zur Mitte 
des 19. Jahrhunderts. München 1990 (Slavistische Beiträge Nr. 267); H. Sundhaussen: Der Einfluß der 
Herderschen Ideen auf die Nationsbildung bei den Völkern der Habsburger Monarchie. München 1973 
(Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission Nr. 27).

2 Zur generellen Problematik dieser von vielen nationalistischen Bewegungen des 19. und 20. Jahrhun-
derts bevorzugt gebrauchten Metaphorik (vgl. den ähnlichen Terminus „nationale Wiedergeburt”) vgl. 
R. Gehrke: Der polnische Westgedanke bis zur Wiedererrichtung des polnischen Staates nach Ende des 
Ersten Weltkrieges. Genese und Begründung polnischer Gebietsansprüche gegenüber Deutschland im 
Zeitalter des europäischen Nationalismus. Marburg/Lahn 2001 (Materialien und Studien zur Ostmit-
teleuropa-Forschung Nr. 8), S. 347 f. 

3 M. Hroch: Das Europa der Nationen. Die moderne Nationsbildung im europäischen Vergleich. Göttin-
gen 2005 (Synthesen: Probleme europäischer Geschichte Nr. 2); M. Hroch: Nationales Bewußtsein 
zwischen Nationalismustheorie und der Realität der nationalen Bewegungen. [In:] Formen des nationa-
len Bewußtseins im Lichte moderner Nationalismustheorien. Hg. von E. Schmidt-Hartmann. München 
1994 (Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum Nr. 20), S. 39–52; M. Hroch: Das Erwachen 
kleiner Nationen als Problem der komparativen sozialgeschichtlichen Forschung. [In:] Nationalismus . 
Hg. von H.A. Winkler. Königstein/Ts. 1978 (Neue wissenschaftliche Bibliothek Nr. 100), S. 155–172.
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politische Phase.4 Als empirische Basis seiner Thesenbildung diente ihm dabei vor-
nehmlich Österreichisch-Schlesien, aus dem er selbst stammte.

Auf der anderen Seite blieben diese Entwicklungen in den durch sie herausge-
forderten imperialen Zentren nicht unbeachtet. Den Nationsbildungsprozessen, wie 
Hroch und Chlebowczyk sie modellhaft herausgearbeitet haben, stand in mehreren 
Staaten Europas eine Politik gegenüber, die die Sprache in den zahlreichen Nationa-
litätenkonflikten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts als Waffe einzusetzen wusste. 
Von einer gezielten, vornehmlich über das staatliche Schulwesen beförderten Assi-
milierung sprachlicher Minderheiten versprach man sich den sichersten Schutz ge-
gen nationale Irredentismen5 innerhalb der eigenen Grenzen – und erreichte gerade 
damit oft genug das Gegenteil.

Das preußische Oberschlesien ist für die angesprochene nationale Konfliktkons-
tellation gewiss ein treffliches Beispiel. Zugleich wäre es gerade im Fall Oberschlesi-
ens aber verfehlt, die Sprachenfrage und die Herausbildung spezifischer Identitäten6 
ausschließlich im Kontext des sich entfaltenden Nationalismus zu betrachten. Hier 
nämlich fließen weitere wesentliche Faktoren mit ein, die die Situation in Ober-
schlesien von der in anderen teilweise polnischsprachigen Gebieten der preußischen 
Monarchie deutlich unterscheiden und die hier unter die Oberbegriffe Peripherie-
wahrnehmung und Rückständigkeitsdiskurs gefasst werden sollen.7 Oder um es in 
Anlehnung an den Titel dieses Tagungsbandes zu formulieren: Oberschlesien als Teil 
der Hohenzollernmonarchie war eben nicht irgendeine „Region im Staat”, sondern – 
und das schon in den Augen der Zeitgenossen – eine ausgesprochen problematische.

Im Rahmen dieses Beitrages sollen also weniger die konkreten sprachenpoliti-
schen Maßnahmen des preußisch-deutschen Staates in Oberschlesien und anderswo 
im Mittelpunkt stehen, zumal diese Problematik auf deutscher wie auch auf polni-
scher Seite als gut erforscht gelten kann; herausgearbeitet werden sollen vielmehr 
die dahinterstehenden Motive und die evidenten Zäsuren. Der im Titel dieses Bei-
trags verwendete Terminus „Sprachenpolitik”8 ist entsprechend weit aufzufassen, 

4 J. Chlebowczyk: On Small and Young Nations in Europe. Nation-Forming Processes in Ethnic Border-
lands in East-Central Europe. Wrocław u. a. 1980 (Polish Historical Library Nr. 1); J. Chlebowczyk: 
Das west-östliche Kulturgefälle und die Nationsbildungsprozesse in Ostmitteleuropa. [In:] Modernisie-
rung und nationale Gesellschaft im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert. Hg. von W. Conze. Berlin 
1979 (Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens Nr. 99), 
S. 147–160; J. Chlebowczyk: Procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapita-
lizmu (od schyłku XVIII do początków XX w.). Warszawa 1975.

5 Zum Begriff „Irredenta” bzw. „Irredentismus” (von ital. „terra irredenta” = „unerlöstes Land”) vgl. 
K.-E. Lönne: Entwicklungen des italienischen Nationalismus im Vorfeld des Faschismus. [In:] Entwick-
lung der Nationalbewegungen in Europa 1850–1914. Hg. von H. Timmermann. Berlin 1998 (Doku-
mente und Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen Nr. 84), S. 283–307, hier S. 285.

6 Vgl. J. Dębicki: Etappen der Gestaltung der schlesischen Identität bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. 
Einführung in die Grundbegriffe. [In:] Radices Silesiae – Silesiacae Radices. Śląsk: kraj, ludzie, memo-
ria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII wieku) – Schlesien: Land, Leute, 
Memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. 
Jahrhunderts). Hg. von S. Rosik, T. Wünsch. Wrocław 2011, S. 33–43.

7 Zu den Begrifflichkeiten vgl. R. Gehrke: Geographische Peripherie und zivilisatorische Rückständigkeit: 
Grundmotive des deutschen Oberschlesiendiskurses im späten 18. und 19. Jahrhundert. [In:] Internati-
onale Studien zur Geschichte von Wirtschaft und Gesellschaft. Hg. von K. Hardach. Teil 1, Frankfurt/
Main u. a. 2012, S. 229–249.

8 Eine definitorische Bestimmung und historisch-politische Einordnung dieses Begriffs unternimmt 
H. Glück: Die preußisch-polnische Sprachenpolitik. Eine Studie zur Theorie und Methodologie der 
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indem er die den konkreten administrativen Maßnahmen vorausgehenden Diskurse 
ausdrücklich mitumfassen soll.

ii.
Es war bekanntlich niemand geringeres als Johann Wolfgang von Goethe, der 

Schlesien ein „zehnfach interessantes Land” genannt hat.9 Speziell über Oberschle-
sien äußerte der Dichterfürst sich hingegen bedeutend abfälliger. Anlässlich der 
Besichtigung einer als besonders modern geltenden Dampfmaschine in Tarnowitz 
im Jahr 1790 hinterließ er auf einem an die örtliche Knappschaft gerichteten Erin-
nerungsblatt das wenig schmeichelhafte Distichon: „Fern von gebildeten Menschen, 
am Ende des Reiches, was hilft euch Schätze finden und sie zu bringen ans Licht?”10

Damit hatte Goethe eine nicht nur geographische, sondern vermeintlich auch 
zivilisatorische Randlage beschrieben. Sein hier nur angedeutetes negatives Urteil 
über Oberschlesien steht freilich im späten 18. und 19. Jahrhundert keineswegs 
allein, vielmehr erweist es sich als ein fester Topos in der landeskundlichen Literatur 
und in entsprechenden Reiseberichten dieser Zeit.11 Der Schweizer Kulturhistoriker 
Jacob Burckhardt etwa schrieb acht Jahrzehnte später, im Jahre 1870, an seinen ins 
oberschlesische Kreuzburg verschlagenen Neffen Johann Jacob Oeri den mitleidigen 
Satz, eben dieses Kreuzburg liege offenkundig „an den äußern Rändern der Cultur-
welt” und sei von „Hyperboräern” bevölkert,12 wie er die dortige Bevölkerung unter 
Anspielung auf die antike griechische Mythographie bezeichnete.

Die zitierten Bonmots Goethes und Burckhardts verweisen auf eine scheinbar 
unüberbrückbare Diskrepanz der Wahrnehmungen: Einerseits galt Oberschlesien in 
seiner Entwicklung zum technisch innovativen Schwerindustrierevier als das „preu-
ßische England”,13 andererseits erschien es in sozialer und kultureller Hinsicht als 

Forschung über Sprachenpolitik, Sprachbewußtsein und Sozialgeschichte am Beispiel der preußisch-
deutschen Politik gegenüber der polnischen Minderheit vor 1914. Hamburg 1979, S. 21–124.

9 Im Zuge einer Schlesienreise hatte Goethe am 10. August 1790 an Johann Gottfried und Caroline 
Herder geschrieben: „Seit Anfang des Monats bin ich nun in diesem zehnfach interessanten Lande, 
habe schon manchen Theil des Gebirgs und der Ebene durchstrichen, und finde, daß es ein sonderbar 
schönes, sinnliches und begreifliches Ganzes macht”.

10 Zit. nach C. Grünhagen: Art. Reden, Friedrich Wilhelm Graf von. „Allgemeine Deutsche Biographie” 
Nr. 27, 1888, S. 510–513, hier S. 512. Der berühmte Satz Goethes wird aufgegriffen im Titel bei 
H. Fuhrmann: „Fern von gebildeten Menschen”. Eine oberschlesische Kleinstadt um 1870. München 1989.

11 Im Überblick vgl. R. Gehrke: Geographische Peripherie; H. Dobbelmann, V. Husberg: Reiseberichte 
und Zustandsbeschreibungen über Oberschlesien 1780 bis 1876. [In:] Industriegeschichte Oberschle-
siens im 19. Jahrhundert. Rahmenbedingungen – Gestaltende Kräfte – Infrastrukturelle Voraussetzun-
gen – Regionale Diffusion. Hg. von T. Pierenkemper. Wiesbaden 1992 (Studien der Forschungsstelle 
Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund Nr. 8), S. 29–50; V. Loewe: Oberschlesien und der 
preußische Staat, Teil 1: 1740–1815. Mit Anhang: Dokumente aus der Reformepoche 1807–1815 . 
Breslau [1930] [ND Hildesheim 2007], S. 14–21 (Kapitel II: „Land und Leute im Urteile der Zeitge-
nossen”); von polnischer Seite vgl. J. Dębicki: „Między germańskim Zachodem a słowiańskim Wscho-
dem”. Kulturowość Śląska u schyłku nowożytności (w ówczesnym piśmiennictwie śląskoznawczym). [In:] 
Staropolski ogląd świata. Rzeczypospolita między okcydentalizmem a orientalizacją. Bd. 2: Przestrzeń 
wyobrażeń. Hg. von F. Wolański, R. Kolodziej. [Toruń 2009], S. 315–326; J. Dębicki: Polish (Slavic) 
Elements in Prussian Literature about Silesia in the First Half of the Nineteenth Century (Research 
Outline). [In:] Die Reiche Mitteleuropas in der Neuzeit. Integration und Herrschaft. Liber memorialis 
Jan Pirożyński. Hg. von A. Perłakowski, R. Bartczak, A. Schindling. Kraków 2009, S. 305–315.

12 Zit. nach H. Fuhrmann: „Fern von gebildeten Menschen”…, S. 13.
13 So die Begriffsschöpfung des Berg- und Hüttenfachmanns Christian Fürchtegott Hollunder (1791–

1829). Vgl. H. Dobbelmann, V. Husberg, W. Weber: „Das preußische England…” Berichte über die 
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das krasse Gegenteil der im vormärzlichen deutschen Bürgertum so gern als modern 
und vorbildhaft verklärten englischen Verhältnisse. Gerade in der aufgeklärten bür-
gerlichen Öffentlichkeit war das Image der oberschlesischen Bevölkerung ein denk-
bar schlechtes: Stark abwertende anthropologische Charakterisierungen des ober-
schlesischen Landmannes14 korrespondierten eng mit der Beschreibung Oberschle-
siens als eine von archaischen feudalen Strukturen geprägte Region, gleichsam als ein 
Stück in die Gegenwart verpflanztes Mittelalter. Besonders aus einer liberalen, preu-
ßisch-protestantischen Perspektive heraus wurde nicht nur ein als reaktionär emp-
fundener Landadel, sondern auch der Klerus als Teil des Rückständigkeitsproblems 
im tief katholisch geprägten Oberschlesien attackiert, da von schlecht ausgebildeten, 
oftmals einem primitiven Volksglauben verpflichteten Geistlichen keine Besserung 
des desolaten Schul- und Erziehungswesens zu erhoffen sei.15 Primitive, unhygie-
nische Wohnverhältnisse16 und nicht zuletzt der grassierende Alkoholmissbrauch, 
zeitgenössisch gern als die „oberschlesische Branntweinpest” apostrophiert,17 bilde-
ten weitere Mosaiksteine eines Gesamtbildes, wie es verheerender kaum ausfallen 
konnte.

Zugleich scheinen in den genannten Diskursen auch augenfällige Parallelen zum 
Kolonialdiskurs auf, wie er etwa im British Empire bezüglich weit entfernter, karto-
graphisch erst in jüngerer Vergangenheit überhaupt fassbar gemachter Weltregionen 
geführt wurde. Wohl nicht zufällig war es ein namentlich nicht bekannter Engländer, 
der 1780 in einem Reisebericht darlegte, eine Bevölkerung, die in ihren Lebensge-
wohnheiten und ihrer Sprache von den Segnungen des aufgeklärten Zeitalters so 
weit entfernt sei wie die oberschlesische, könne ebenso wenig zur europäischen 

industrielle und soziale Entwicklung Oberschlesiens 1780–1876. [In:] „Das preußische England…” 
Berichte über die industriellen und sozialen Zustände in Oberschlesien zwischen 1780 und 1876. Hg. 
von H. Dobbelmann, V. Husberg, W. Weber. Wiesbaden 1993 (Studien der Forschungsstelle Ostmit-
teleuropa an der Universität Dortmund Nr. 10), S. IX–XVII, hier S. XII.

14 Als besonders krasses Beispiel sei hier die Bemerkung eines namentlich nicht bekannten Reisenden 
genannt, er habe in Oberschlesien „Physiognomien” angetroffen, „in denen sich der widrigste Contrast 
von Dummheit, Sklavengesinnungen, und Verzweiflung aus tiefliegenden Augen, verwachsenen Stir-
nen, unbeschornem Kinn, und schon in der Jugend von Mangel und Elend verschrumpften Wangen an-
ekelt”. [Anonym]: Briefe über Oberschlesien. „Schlesische Provinzialblätter” Nr. 10, 1789, S. 538–547, 
hier S. 538.

15 J.J. Kausch: Ausführliche Nachrichten über Schlesien (1794). Abgedruckt [In:] „Das preußische Eng-
land…” Hg. von H. Dobbelmann, V. Husberg, W. Weber, S. 117–125, hier S. 119 f. Zur konfessionel-
len Komponente der spezifischen Wahrnehmung Oberschlesiens vgl. J. Dębiński: Inność wyznaniowa 
polskojęzycznej ludności katolickiej na Śląsku pruskim do końca XVIII w. – odbiór społeczny. [In:] 
Staropolski ogląd świata – problem inności. Hg. von F. Wolański. [Toruń 2007], S. 308–315.

16 Vgl. Auszüge aus Briefen eines [anonymen] reisenden Engländers (1774). Abgedruckt [In:] „Das preu-
ßische England…” Hg. von H.  Dobbelmann, V. Husberg, W. Weber, S. 7–11; A.F.E. Hammard: Reise 
durch Oberschlesien zur Russisch-kaiserlichen Armee nach der Ukraine und zum Feldmarschall Rüma-
now (1783). Abgedruckt [In:] „Das preußische England…” H.  Dobbelmann, V. Husberg, W. Weber, 
S. 35–44, hier S. 37; J. Krebs: Schlesische Zustände im 1. Jahrhundert der preußischen Herrschaft 
(1840). Abgedruckt [In:] „Das preußische England…” H.  Dobbelmann, V. Husberg, W. Weber, 
S. 193–207, hier S. 197.

17 A.F.E. Hammard: Reise durch Oberschlesien…, S. 36 f.; J.C.C. Löwe: Beiträge zur näheren Kenntniß 
Oberschlesiens (1788). Abgedruckt [In:] „Das preußische England…” H.  Dobbelmann, V. Husberg, 
W. Weber, S. 49–57, hier S. 54; J.J. Kausch: Ausführliche Nachrichten…, S. 119; J. Krebs: Schlesische 
Zustände…, S. 193, 197 f. (mit einer drastischen Beschreibung eines unweigerlich in einer Massen-
schlägerei endenden sonntäglichen Wirtshausbesuchs).
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Zivilisation gezählt werden wie die Hottentotten oder die Irokesen.18 Daraus erhellt 
zugleich, dass die Sprache – genauer gesagt: der vornehmlich von der einfachen 
Landbevölkerung gesprochene polnisch-oberschlesische Dialekt – eben nur ein Fak-
tor unter mehreren war, die Oberschlesien in der allgemeinen Wahrnehmung als so 
fremdartig und rückständig erscheinen ließen.

Der politisch-ideologische Kontext, in dem dieser Diskurs geführt wurde, 
konnte freilich sehr verschieden sein. Der Landeshuter Buchdrucker Julius Krebs 
etwa ließ in seiner anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten von 1840 herausge-
brachten Beschreibung der „Schlesischen Zustände” seinem kulturellen Hochmut 
gegenüber der slawischen Welt freien Lauf, wenn er die auf den oberschlesischen 
Gütern verbreitete Anwendung der Prügelstrafe wie folgt rechtfertigte: „Der 
Diebstahl aber muß wie die Faulheit, Prügel nach sich ziehen; denn ohne den 
Prügel oder Batog [poln. für „Peitsche” – Verf.] ist es hier überhaupt unmöglich 
zu regieren. […] Der Batog ist unter diesen Umständen, bei seiner entschiedenen 
Nothwendigkeit und einzigen Wirksamkeit, immer noch das Symbol der ober-
schlesischen Humanität, und wird und muß es solange bleiben, bis die hiesige 
Volksbildung der des vollständig germanisirten Schwesterländchens jenseits der 
Oder völlig nachgekommen ist.”19

Die Vorstellung, dass letztlich also erst eine „vollständige Germanisierung” die 
Zustände dauerhaft verbessern werde, lässt sich aus Krebs‘ Text deutlich herausle-
sen. In eine ganz andere Richtung hingegen zielte der Bericht, den der junge Berliner 
Assistenzarzt Rudolf Virchow anlässlich einer Inspektionsreise verfasste, die ihn im 
Februar und März 1848 vornehmlich durch die südöstlichen Kreise Oberschlesi-
ens geführt hatte. Grund der Reise war eine dort Ende des Vorjahres infolge einer 
Kartoffelfäule ausgebrochene Hungertyphus-Epidemie, die insgesamt rund 50.000 
Menschenleben forderte.20 Hinter Virchows schonungsloser Analyse der Wohn-, 
Ernährungs- und Hygieneverhältnisse, die die Katastrophe erst ermöglicht hätten,21 
verbarg sich letztlich eine flammende Anklage gegen das folgenschwere Versagen 
der preußischen Politik und Verwaltung in der Region.22 Die Suche nach Lösungen, 
also nach Strategien für eine gesellschaftliche Modernisierung Oberschlesiens und 
zugleich – wie es zeitgenössisch hieß – für die „Bildung und Veredelung” seiner 
Bewohner, wurde durch die Epidemie von 1847/48 nochmals befeuert; begonnen 
hatte sie freilich schon lange zuvor, und es verwundert nicht, dass die Sprachenfrage 
hierbei eine zentrale Rolle spielte.

18 A. Stannek: Mit dem „Geist des allgemeinen besten”. Ein reisender Engländer sieht Schlesien (1774) . 
Abgedruckt [In:] „Das preußische England…” H. Dobbelmann, V. Husberg, W. Weber, S. 1–6, hier S. 4 
mit Anm. 12.

19 J. Krebs: Schlesische Zustände…, S. 196.
20 R. Virchow: Mitteilungen über die in Oberschlesien herrschende Typhus Epidemie. Ursprünglich erschie-

nen [In:] „Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medizin” Nr. 2, 1848, 
S. 143–322. In Auszügen abgedruckt [In:] „Das preußische England…” H.  Dobbelmann, V. Husberg, 
W. Weber, S. 267–285; vgl. hierzu K. Schulz: Rudolf Virchow und die oberschlesische Typhusepidemie von 
1848. „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau” Nr. 19, 1978, S. 107–120.

21 „Das preußische England…” H.  Dobbelmann, V. Husberg, W. Weber, S. 267 f.
22 Virchows Schilderung gipfelt letztlich in dem Vorwurf, Preußen habe volle einhundert Jahre lang sein 

Unvermögen bei der Verwaltung Oberschlesiens bewiesen: „Die Cultur von 1½ Millionen unserer Mit-
bürger, die sich auf der untersten Stufe moralischer und physischer Gesunkenheit befinden, ist unsere 
Aufgabe geworden”. „Das preußische England…” H.  Dobbelmann, V. Husberg, W. Weber, S. 278.
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iii.
Statistische Angaben über die von den Untertanen der preußischen Krone ge-

sprochenen Sprachen wurden von den Behörden seit 1825 gesammelt. Eine erste 
systematische Sprachenzählung fand 1861 statt, bei der allerdings noch nach der im 
Familienkreis vornehmlich benutzten Sprache, nicht nach der Muttersprache des In-
dividuums gefragt wurde. Dies geschah dann erst bei den Volkszählungen der Jahre 
1890, 1900, 1905 und 1910.23 Ungeachtet der von polnischer Seite gegen den ver-
meintlich manipulativen Charakter der preußischen Nationalitätenstatistik immer 
wieder erhobenen Einwände, stellten die preußischen Volkszählungen vor Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges die Existenz einer polnischsprachigen Bevölkerungsmehrheit 
im Regierungsbezirk Oppeln zu keinem Zeitpunkt in Frage.24 In der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts dürfte das vor allem in den rechts der Oder gelegenen länd-
lichen Gebieten dominierende Oberschlesisch-Polnische jedenfalls von wenigstens 
60 Prozent der Gesamtbevölkerung gesprochen worden sein.

Trotz ihres numerischen Übergewichts war der Stellenwert der polnischen Spra-
che in Oberschlesien bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein je-
doch ein völlig anderer als in Posen oder Westpreußen. In diesen Gebieten, die bis 
1772 beziehungsweise sogar noch bis 1793 zur polnischen Rzeczpospolita gehört 
hatten, waren alle wesentlichen Faktoren für einen gewaltlosen Nationsbildungspro-
zess unter den Bedingungen der Staatslosigkeit vorhanden, wie er in der zeitgenössi-
schen polnischen Publizistik unter dem Leitbegriff der „organischen Arbeit” (praca 
organiczna) propagiert wurde.25 Hier gab es eine polnischsprachige gesellschaftliche 
Elite in Stadt und Land, polnisches Gewerbe, polnische Kreditinstitute, eine welt-
anschaulich ausdifferenzierte polnische Presse, ein vitales polnisches Vereinswesen 
etc. – mithin all das, was in Oberschlesien fehlte. Unter diesen Bedingungen hat-
te das Oberschlesisch-Polnische in der Tat den Charakter einer „Kolonialsprache”: 
Grundvoraussetzung eines sozialen Aufstiegs blieb die fließende Beherrschung des 
Deutschen.26 Diesem Umstand hatte ein anonymer Autor der „Schlesischen Pro-
vinzialblätter” bereits 1789 Rechnung getragen, wenn er anmerkte, die polnische 
Sprache, dieses „Bollwerk der alten Sitten, Gebräuche und Vorurtheile” stehe allen 
„Heilmitteln” beharrlich entgegen.27 Angesprochen auf die Frage der Fortexistenz 
polnischsprachiger Gottesdienste in Oberschlesien, plädierte 1811 der spätere lang-

23 L. Belzyt: Sprachliche Minderheiten im preußischen Staat 1815–1914. Die preußische Sprachenstatistik 
in Bearbeitung und Kommentar. Marburg 1998 (Quellen zur Geschichte und Landeskunde Ostmittel-
europas Nr. 3), S. 7–12.

24 Eine ausgesprochen kritische Auseinandersetzung mit den Methoden der preußischen Nationalitäten-
statistik findet sich bei P. Weber: Die Polen in Oberschlesien. Eine statistische Untersuchung. Phil. Diss. 
Berlin 1910; aus der neueren Literatur vgl. L. Belzyt: Sprachliche Minderheiten…, S. 263–284. Zwar 
wiesen die Volkszählungen seit 1890 einen leicht sinkenden polnischsprachigen Bevölkerungsanteil im 
Regierungsbezirk Oppeln aus, doch wurde dieser noch in der letzten Vorkriegszählung von 1910 auf 
immerhin 53,0 Prozent beziffert (bei 40,0 Prozent Deutsch- und 4,0 Prozent „Zweisprachigen”).

25 Aus der reichhaltigen polnischen Forschungsliteratur hierzu vgl. grundlegend Droga do niepodległości 
czy program defensywny? Praca organiczna – programy i motywy. Hg. von T. Kizwalter, J. Skowronek. 
Warszawa 1988.

26 Vgl. H. Glück: Die preußisch-polnische Sprachenpolitik…, S. 120–123.
27 [Anonym]: Briefe…, S. 540 f.
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jährige Oberpräsident der Provinz Schlesien, Friedrich Theodor Merckel,28 in ähnli-
cher Weise für eine Politik der gezielten sprachlichen Assimilierung: „Von jeher ist es 
Norm gewesen, die – überdem verdorbene – polnische Sprache aus Schlesien voll-
ends zu verdrängen; sie ist mit ein Haupthinderniß gegen die Fortschritte der Cultur 
in den sogenannten polnischen Gegenden der Provinz. Unseres Ermessens muß alles 
Bemühen der Regierung auch fernerhin gerichtet seyn, allmählig jene Gegenden zu 
nationalisiren.”29

Merckels Verdikt einer vermeintlichen „Verdorbenheit” des Oberschlesisch-Pol-
nischen zielte auf dessen nichtliterarischen Charakter ebenso wie auf dessen erhebli-
che Abweichungen zum Hochpolnischen, was sich nicht nur auf der Ebene der Pho-
netik, sondern auch in der starken Durchsetzung mit deutschen Lehnwörtern zeigte. 
Seinen Niederschlag fand dies in dem verbreiteten Terminus „Wasserpolnisch”, der 
ursprünglich zwar nichts anderes bezeichnet hatte als das Idiom der oberschlesi-
schen Oderflößer, im 19. Jahrhundert von deutscher Seite jedoch in abwertender 
Manier gebraucht wurde, um damit einen strukturell primitiven Bauerndialekt zu 
kennzeichnen.30 Nun war gerade Merckel alles andere als ein eifernder Nationalist; 
sein gesamtes politisches Wirken hindurch blieb er vielmehr einem moderaten Li-
beralismus verpflichtet, der ihn schließlich in Konflikt mit Friedrich Wilhelm IV. 
führen und 1845 das Oberpräsidentenamt kosten sollte. Im Kontext der Stein-
Hardenbergschen Reformen spricht aus Merckels Stellungnahme zum Umgang mit 
der polnischen Sprache in Schlesien viel eher das Programm einer umfassenden 
Modernisierung und damit zugleich einer möglichst weitgehenden Homogenisierung 
der preußischen Monarchie.

Unwidersprochen blieb das Rezept einer sprachlich-kulturellen Germanisie-
rung Oberschlesiens dennoch auch von deutscher Seite nicht. So plädierte etwa der 
Gutsbesitzer Carl von Koschützki31 1844 in den „Schlesischen Provinzialblättern” 
für das „Princip […] der gleichen Berücksichtigung aller im Staate vorherrschenden 

28 Der 1828 in den Adelsstand erhobene Merckel (1775–1846) war bereits seit 1804 in hoher Position in 
der schlesischen Verwaltung tätig und versah das Amt des schlesischen Oberpräsidenten von 1816 bis 
1820 bzw. erneut von 1825 bis 1845. Zu ihm vgl. O. Linke: Friedrich Theodor von Merckel im Dienste 
fürs Vaterland. Bd. 1–2, Breslau 1907–1910 (Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte 
Nr. 5 u. 10); K. Fuchs: Art. Merckel, Friedrich Theodor v. „Neue Deutsche Biographie” Nr. 17, 1994, 
S. 122–124.

29 Zit. nach O. Linke: Friedrich Theodor von Merckel…, Bd. 1, S. 109 f.
30 Wiederholt ist in der Forschung der Versuch unternommen worden, den besonderen Charakter des 

schlesisch-polnischen Dialekts terminologisch fassbar zu machen, etwa als „Kreolsprache”: T. Kamusel-
la: Das oberschlesische Kreol: Sprache und Nationalismus in Oberschlesien im 19. und 20. Jahrhundert . 
[In:] Die Geschichte Polens und Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert. Ausgewählte Beiträge . 
Hg. von M. Krzoska, P. Tokarski. Osnabrück 1998 (Veröffentlichungen der Deutsch-Polnischen Histo-
rischen Kommission Nr. 1), S. 142–161; vgl. T. Kamusella: Language and the Construction of Identity 
in Upper Silesia during the Long Nineteenth Century. [In:] Die Grenzen der Nationen. Identitäten-
wandel in Oberschlesien in der Neuzeit. Hg. von K. Struve, P. Ther. Marburg 2002 (Tagungen zur 
Ostmitteleuropa-Forschung Nr. 15), S. 45–70; N. Reiter: Die polnisch-deutschen Sprachbeziehungen 
in Oberschlesien. Wiesbaden 1960 (Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und 
Literaturen des Osteuropa-Instituts an der Freien Universität Berlin Nr. 23); G. Hentschel: Das Schle-
sische – eine neue (oder auch nicht neue) slavische Sprache? [In:] Deutschlands Osten – Polens Westen. 
Vergleichende Studien zur geschichtlichen Landeskunde. Hg. von M. Weber. Frankfurt/Main u. a. 2001 
(Mitteleuropa – Osteuropa. Oldenburger Beiträge zur Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas Nr. 2), 
S. 149–174.

31 Zu ihm vgl. J. Ender: Art. Kosicki (Koschützki) Karol (1788–1863). „Polski Słownik Biograficzny” 
Nr. 14, 1968/69, S. 201–202.
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Volkssprachen”, um das polnische Volk auf diese Weise „aus seinem bisherigen trau-
rigen Stumpfsinn und seiner Rohheit erheben und herausreißen zu können”.32 Es 
kennzeichnet die Debatte, dass auch die „Verteidiger” der oberschlesisch-polnischen 
Volkssprache in ihrer Argumentation von drastischen Modernisierungsdefiziten in 
der Region ausgingen, deren Überwindung sie sich ebenfalls von gezielten sprachen- 
und schulpolitischen Maßnahmen versprachen – nur eben mit völlig entgegengesetz-
ten Mitteln. Bereits 1797 hatte der Pastor der reformierten Gemeinde zu Anhalt 
und Pless, Johann Samuel Richter, eine kleine Broschüre veröffentlicht, in der er 
eine gänzlich andere Strategie vorschlug: „Um die Oberschlesier aufzuklären, muss 
man polnisch lernen, wenn man ihr Lehrer sein will. Man glaube nur ja nicht, dass 
ihre Sprache so abscheulich ist, wie sie oft von bloß an deutsche Töne gewöhnten 
Hörern verschrieen worden ist. […] Nur in ausserwesentlichen Dingen ist sie vom 
Hochpolnischen verschieden. […] Das erste also, was man machen muß, um dem 
oberschlesischen Landmann nützlich zu werden, ist, dass man ihm Lehrer gebe, die 
vollkommen der polnischen Sprache mächtig wären.”33 Und ein halbes Jahrhundert 
später, in seinem vorstehend bereits zitierten Seuchenreport von 1848, sprach sich 
auch Rudolf Virchow für die Förderung der polnischen Unterrichtssprache und 
der hochpolnischen Literatur an den Schulen aus. Entgegen der Illusion, den Ober-
schlesiern die ihnen von Haus aus fremde deutsche Sprache mit Gewalt aufzwingen 
zu können, liege hierin überhaupt die einzige Möglichkeit, „deutschen Geist und 
deutsche Gesittung durch eine in polnischer Sprache geleitete Erziehung in Ober-
schlesien heimisch zu machen”.34

Ironischerweise lagen sowohl Richter als auch Virchow im Kern ihrer Argu-
mentation gar nicht so weit entfernt von den Germanisierungsbefürwortern. Wie 
diese waren sie der Überzeugung, dass allein die Berührung mit hochsprachlicher 
Literatur den gewünschten Bildungsfortschritt unter der Landbevölkerung würde 
bewirken können – nur dass sie das Hochpolnische schon angesichts seiner großen 
lexikalischen und grammatischen Nähe zum oberschlesischen Dialekt hierfür als das 
weitaus geeignetere Mittel ansahen.

32 C. v. Koschützki: Auch ein Beitrag zu dem Sprachen-Kampf in Schlesien. „Schlesische Provinzialblät-
ter” Nr. 119, 1844, S. 223–226, hier S. 226. Koschützki reagierte damit auf einen unmittelbar zuvor 
erschienenen Beitrag des Leipziger Historikers Heinrich Wuttke, der darin die alleinige Durchset-
zung der deutschen Sprache als Königsweg zu „Bildung und Veredelung” der polnischsprachigen Be-
völkerung Oberschlesiens empfohlen hatte: H. Wuttke: Den Sprachenkampf in Schlesien betreffend . 
Schlesische Provinzialblätter” Nr. 119, 1844, S. 82–85. Ähnlich wie Wuttke argumentierten in dieser 
Debatte auch Splittgerber: Auch noch eine Ansicht über den sogenannten Sprachen-Kampf in Schlesien . 
„Schlesische Provinzialblätter” Nr. 119, 1844, S. 485–487; K. Eberth: Der Sprachenkampf in Schlesien . 
„Schlesische Provinzialblätter” Nr. 122, 1845, S. 449–454; K. Eberth: Zum Sprachenkampfe in Schlesi-
en. „Schlesische Provinzialblätter” Nr. 123, 1846, S. 627–630.

33 J.S. Richter: Ueber den oberschlesischen Landmann, als Menschen, Christen und Bürger betrachtet, und 
die schicklichsten Mittel, wodurch er zum besseren Menschen, Christen und Bürger gemacht werden kön-
ne. Breslau, Hirschberg, Lissa in Suedpreussen 1797. Hier zit. nach [A. Skowroński u. a.]: Entgegnung 
des „Towarzystwo Oświaty na Śląsku imienia św. Jacka” auf die Ausführungen des Herrn Kultusminis-
ters Dr. Schmidt betreffend das sog. Wasserpolnisch in Oberschlesien. [Oppeln 1918], S. 7.

34 „Das preußische England…” Hg. von H. Dobbelmann, V. Husberg, W. Weber, S. 279.
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iv.
Tatsächlich lässt sich, ungeachtet von Merckels Assimilierungspostulat, zumin-

dest bis 1830 ein relativ duldsamer Umgang mit der Sprachenfrage in Oberschle-
sien feststellen.35 Einen wesentlichen Beitrag hierzu leistete der vorstehend zitierte 
evangelische Geistliche Richter, der sein Konzept weiter eifrig propagierte36 und 
als Oppelner Konsistorialrat nach 1815 einen gewissen Einfluss auf die bildungspo-
litische Praxis in der Region zu nehmen vermochte.37 Als Grundlage hierfür diente 
eine Denkschrift, die er im Januar 1821 an den preußischen Kultusminister Karl 
vom Stein zum Altenstein gerichtet hatte. Richter betonte darin, für den „Tiefstand 
der Kultur” in Oberschlesien sei nicht die oberschlesisch-polnische Volkssprache, 
sondern die prekäre wirtschaftliche Lage verantwortlich, weshalb es verfehlt sei, 
eine Besserung der Umstände von einer Germanisierung des Schulunterrichts zu 
erwarten. Zwar müsse „in den polnischen oberschlesischen Schulen darauf gehalten 
werden, daß die polnischen Kinder notdürftig deutsch reden lernen”, doch sei dabei 
auf jede Form von Zwang oder gar Gewalt unbedingt zu verzichten. Auch dürfe ein 
solcher allmählicher Gewöhnungsprozess an die deutsche Sprache keinesfalls mit 
dem Verlust der Muttersprache einhergehen, da dies „auch des benachbarten Polens 
wegen, mit welchem [das Volk] in täglichem Verkehr steht, nicht einmal gut sein 
würde”.38

Unumstritten blieb Richters Position nicht. Dass der Oppelner Regierungspräsi-
dent Theodor Gottlieb von Hippel 1826 in einer Art Gegendenkschrift das fortbe-
stehende Erfordernis einer stärkeren Verbreitung der deutschen Sprache in Ober-
schlesien betonte und dabei auch die etwas sonderbare Idee präsentierte, in den 
Schulen als Unterrichtssprache anstelle des Polnischen vorübergehend das Russi-
sche zu verwenden,39 änderte aber nichts an dem eingeschlagenen Kurs. Ein Bericht 
der Bezirksregierung an Minister Altenstein vom Mai 1827 betonte nochmals die 
Notwendigkeit eines zweisprachigen Volksschulunterrichts unter Berücksichtigung 
der polnischen Schriftsprache,40 bestätigte also die Prinzipien Richters. An dieser 
Schulpolitik änderte sich auch nichts Wesentliches, als die preußische Regierung als 
Reaktion auf den gescheiterten Novemberaufstand von 1830 einen insgesamt deut-
lich restriktiveren Kurs gegenüber polnischen Bestrebungen einzuschlagen begann.41 

35 Dieser Kurs korrespondierte mit einer vergleichsweise „liberalen” Periode der preußischen Sprachen-
politik auch in den übrigen teilweise polnischsprachigen Provinzen der Hohenzollernmonarchie. Vgl. 
H. Glück: Die preußisch-polnische Sprachenpolitik…, S. 199–211.

36 J.S. Richter: Etwas über die pohlnische [sic] Sprache Oberschlesiens, als Vertheidigung ihres Werthes . 
„Schlesische Provinzialblätter” Nr. 86, 1827, S. 107–113.

37 Vgl. hierzu und zum Folgenden J. Ender: Walka o język polski w szkolnictwie na Śląsku w latach 
1816–1918. „Przegląd Historyczno-Oświatowy” Nr. 13, 1970, S. 188–200.

38 Abhandlung über die Art und Weise, wie geistige und sittliche Bildung in Elementar- und Landschulen 
überhaupt und wie sie insbesondere im polnischen Oberschlesien der Jugend beigebracht werden könne 
vom 21. Januar 1821. Hier zit. nach A.M. Kosler: Die Preußische Volksschulpolitik in Oberschlesien 
1742–1848. Breslau 1929 [ND Sigmaringen 1984 (Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ober-
schlesiens Nr. 2)], S. 273 f. Vgl. M. Laubert: Eine Denkschrift Johann Samuel Richters über das Ober-
schlesische Elementarschulwesen vom Jahre 1821. „Oberschlesien. Zeitschrift zur Pflege der Kenntnis 
und Vertretung der Interessen Oberschlesiens” Nr. 14, 1915/16, S. 571–580.

39 A.M. Kosler: Die preußische Volksschulpolitik…, S. 278 f.
40 A.M. Kosler: Die preußische Volksschulpolitik,… S. 279.
41 H. Glück: Die preußisch-polnische Sprachenpolitik…, S. 212–218. Nach dem von 1830 bis 1841 als 

Posener Oberpräsident amtierenden Eduard von Flottwell, dessen Politik in erster Linie gegen den 
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Schon eher wie ein Menetekel wirkte ein 1836 verkündeter Erlass, im Regierungs-
bezirk Oppeln sämtliche offiziellen Bekanntmachungen, Verordnungen und Gesetze 
fortan nur noch in deutscher Sprache zu veröffentlichen – immerhin 16 Jahre, bevor 
diese Regelung dann auch in den Regierungsbezirken Bromberg und Posen durchge-
setzt wurde.42

Aber auch im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts blieb die preußische Spra-
chenpolitik seltsam ambivalent, wechselten je nach politischer Konjunktur repressi-
vere und liberalere Phasen einander ab. An die gescheiterte Revolution von 1848/49, 
in deren Verlauf die Frage der polnischen Sprache in Oberschlesien erstmals auch 
auf einer parlamentarischen Ebene verhandelt worden war,43 schloss sich nochmals 
ein in schulpolitischer Hinsicht ausgesprochen experimentierfreudiges Jahrzehnt an, 
das fest mit dem Namen Bernard Bogedain verbunden ist.44 Der aus der Nähe von 
Glogau gebürtige katholische Geistliche Bogedain war im Juni 1848 auf die kurz 
zuvor neugeschaffene Stelle eines Oppelner Schulinspektors berufen worden, eine 
Position, die er zuvor bereits vier Jahre lang in Posen ausgeübt hatte. Ausgehend von 
der Überzeugung, dass die Muttersprache die „Lebensatmosphäre” der Schule sei, 
hielt Bogedain die zwangsweise Durchsetzung der deutschen Unterrichtssprache 
unter einer Bevölkerung, die des Deutschen gar nicht oder nur unzureichend mäch-
tig war, für kontraproduktiv. Ganz im Sinne Virchows erschien ihm der Einsatz des 
Hochpolnischen als Unterrichtssprache demgegenüber als probates Mittel, Kommu-
nikationskompetenz und Bildungsniveau langfristig anzuheben.45 

In der Praxis bedeutete dies, dass auf Deutsch fortan nur noch in der Oberstufe 
unterrichtet werden sollte. Mit anfänglichem Rückenwind vonseiten der Staatsre-
gierung sowie des Breslauer Provinzialschulkollegiums gelang es Bogedain zunächst 
tatsächlich, sein Unterrichtssystem an mehreren oberschlesischen Schulen zu ver-
ankern. Als er 1858 auf den Posten des Breslauer Weihbischofs berufen wurde und 
in der Ausübung dieses Amtes schon zwei Jahre später starb, war sein Bildungspro-
gramm angesichts des Mangels an zweisprachigen Lehrern – später auf Polnisch als 
Bogedaińczycy bezeichnet – und an geeigneten Lernmitteln freilich längst an seine 
Grenzen gestoßen. Eine 1862 von der Oppelner Bezirksregierung erlassene Verord-
nung, vom zweiten Schuljahr an alle Fächer mit Ausnahme der Religion wieder auf 
Deutsch zu unterrichten, änderte zunächst zwar wenig an der tatsächlichen Unter-
richtspraxis: Selbst an einigen städtischen Schulen wurden noch bis 1872, je nach 

Einfluss des polnischen Adels in Großpolen gerichtet war, hat sich für diese Phase auch der Begriff 
„Flottwell-Ära” eingebürgert.

42 H. Glück: Die preußisch-polnische Sprachenpolitik…, S. 230.
43 Zur Rolle des 1848 aus Oberschlesien in die Preußische Nationalversammlung gewählten Abgeord-

neten Joseph Schaffranek (bzw. in polnischer Schreibung: Józef Szafranek), der dort vehement die 
Gleichberechtigung der polnischen Sprache in Schlesien einforderte, vgl. Z. Grot: Działalność posłów 
polskich w sejmie pruskim (1848–1850). Poznań 1961, S. 129 f.

44 Zu ihm vgl. W. Ogrodziński: Art. Bogedain, Bernard Jakób (1810–1860). „Polski Słownik Biograficzny” 
Nr. 2, 1936, S. 192.

45 A.M. Kosler: Die preußische Volksschulpolitik…, S. 340; vgl. N. Reiter: Die polnisch-deutschen Sprach-
beziehungen…, S. 42 f.; U. Seng: Die Schulpolitik des Bistums Breslau im 19. Jahrhundert. Wiesbaden 
1989 (Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund Nr. 4), S. 281–283; 
M. Pater: Polskie postawy narodowe na Śląsku w XIX wieku. Bd. 1, Wrocław 1992, S. 122; J.E. Bjork: 
Everything Depends on the Priest? Religious Education and Linguistic Change in Upper Silesia, 1870–
1914. [In:] Die Grenzen der Nationen… Hg. von K. Struve, P. Ther, S. 71–101, hier S. 73 f.
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Kenntnisstand der Schüler, polnischsprachige Klassen eingerichtet.46 Auf längere 
Sicht markierte dieser Schritt indes eine klare Zäsur. Der Umstand, dass im glei-
chen Jahr, 1862, Otto von Bismarck zum preußischen Ministerpräsidenten berufen 
worden war, steht für eine ideologische Kehrtwende, mit der sich nicht nur die In-
halte, sondern auch die zugrundeliegenden Motive der preußischen Sprachenpolitik 
grundlegend änderten.

v.
Bereits 1848 hatte der damals noch weitgehend unbekannte Bismarck in einem 

Leserbrief an die „Magdeburgische Zeitung” seine feindselige Haltung gegenüber 
jeglichen Unabhängigkeitsbestrebungen der Polen mit der Befürchtung begründet, 
ein wiedererstandener polnischer Staat müsse zwangsläufig nach den Grenzen von 
1772 und darüber hinaus auch nach Ostpreußen sowie nach Teilen Schlesiens und 
Pommerns streben, womit in der Konsequenz „Preußens beste Sehnen durchschnit-
ten” würden.47 In diesem geopolitischen Szenario bildeten die polnischsprachigen 
Teile der preußischen Monarchie, ungeachtet ihrer völlig unterschiedlichen histori-
schen Voraussetzungen, sozusagen das Einfallstor für eine nationalpolnische Irreden-
ta – und die Reaktion auf diese Bedrohung konnte nur in einer forcierten, notfalls 
rücksichtslosen Germanisierungspolitik liegen.48 In dieser Sichtweise hatte Sprache 
nicht mehr primär mit konkreten sozialen Lebensbedingungen vor Ort zu tun, dien-
te sie nicht länger dem Bildungserfolg des Einzelnen – in dieser Sichtweise wurde 
Sprache zum Ausdruck nationaler Gesinnung, zur Waffe im Dienste der Staatsräson.

Im Zuge der Bismarckschen Reichseinigung von 1871 wurden die polnischen 
Untertanen der preußischen Krone ungefragt zu Bürgern eines deutschen National-
staates, der unter Germanisierung nicht länger nur einen Sprachwechsel, sondern 
darüber hinaus auch den kulturellen und gleichsam den „weltanschaulichen” Über-
gang zum Deutschtum verstand. Sämtliche Handlungsbereiche, auf die staatliche 
Institutionen Einfluss ausüben konnten, waren von nun an dem sogenannten „Staats-
sprachenprinzip” unterworfen, demzufolge grundsätzlich alle staatlich-öffentlichen 
Handlungen ausschließlich in deutscher Sprache vorzunehmen waren – letztlich 
handelte es sich also um nichts anderes als die direkte Anwendung der National-
staatsdoktrin im sprachlich-kulturellen Bereich.49 Die Schule als ein wesentlicher 
Sozialisationsfaktor geriet damit zwangsläufig in den Fokus nationaler Homogenisie-

46 J.E. Bjork: Everything Depends on the Priest?..., S. 74 f.
47 Zit. nach W. Frauendienst: Preußisches Staatsbewußtsein und polnischer Nationalismus. Preußisch-

deutsche Polenpolitik 1815–1890. [In:] Das östliche Deutschland. Ein Handbuch. Hg. vom Göttinger 
Arbeitskreis. Würzburg 1959 (Göttinger Arbeitskreis: Veröffentlichung Nr. 200), S. 305–362, hier 
S. 327.

48 Zu den – letztlich destruktiven – Prämissen preußisch-deutscher Polenpolitik nach der Reichseinigung 
vgl. H.-U. Wehler: Polenpolitik im Kaiserreich. [In:] Krisenherde des Kaiserreichs 1871–1918 . Studien 
zur deutschen Sozial- und Verfassungsgeschichte. Hg. von H.-U. Wehler. Göttingen 21979 [11970], 
S. 184–202; C. Kleßmann, J. Frackowiak: Die Polenpolitik des Deutschen Kaiserreichs 1871–1918 . 
[In:] Nationalistische Politik und Ressentiments. Deutsche und Polen von 1871 bis zur Gegenwart . 
Hg. J. Frackowiak. Göttingen 2013 (Berichte und Studien Nr. 64), S. 23–38.

49 Zum „Staatssprachenprinzip” als Ausdruck preußisch-deutscher Nationalstaatsdoktrin nach 1871 vgl. 
H. Glück: Die preußisch-polnische Sprachenpolitik…, S. 129–132; vgl. grundlegend F. Knabe: Sprach-
liche Minderheiten und nationale Schule in Preußen zwischen 1871 und 1933. Eine bildungspolitische 
Analyse. Münster, New York 2000 (Internationale Hochschulschriften Nr. 325), S. 46–58.
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rungsstrategien.50 Das Schulaufsichtsgesetz von 1872 sowie das Lehreranstellungs- 
und Fortbildungsgesetz von 1886 bereiteten allen pädagogischen Experimenten 
mit einer nichtdeutschen Unterrichtssprache im Sinne Bogedains ein Ende, wobei 
man – letztlich aufgrund der im Zuge des Kulturkampfes gemachten Erfahrungen – 
im preußischen Osten lediglich den Religionsunterricht vorerst noch in polnischer 
Sprache weiterlaufen ließ.51

Ansonsten galt nun auch in Oberschlesien, was der 1872 im Amtlichen Schul-
blatt der Provinz Posen veröffentlichte Bericht „Deutscher Unterricht in polnischen 
und gemischten Schulen” implizit zum obersten Bildungsziel erhob, wenn er rheto-
risch fragte: „Ist es nicht eine Wohlthat, welche diesen Kindern erwiesen wird, wenn 
sie mit der Kenntniß derjenigen Sprache ausgerüstet werden, welche sie in ihrem 
späteren Berufsleben auf Schritt und Tritt zu ihrem besseren Fortkommen brau-
chen, wie das tägliche Brod? Wenn sie fähig gemacht werden, aus den zahlreichen 
Schriften einer edeln Cultursprache unmittelbar ihre Kenntnisse zu berichtigen und 
zu erweitern und das ihnen darin Dargebotene für ihre Verhältnisse mit Nutzen 
anzuwenden und zu verwerthen? Läßt es sich rechtfertigen, wenn man, blind gegen 
diese Vortheile, das Heil der polnischen Jugend dadurch fördern will, daß man sie 
gegen ein so wichtiges Culturelement, wie die deutsche Sprache ist, hermetisch 
abschließen […] will?”52

Bliebe noch zu ergänzen, dass das Geschäftssprachengesetz von 1876 sowie das 
Gerichtsverfassungsgesetz von 1877 das Polnische dann auch aus dem Wirtschafts- 
und dem Justizleben verbannten 53 – ohne dass die konkrete Wirksamkeit dieser 
einzelnen normativen Akte an dieser Stelle näher beleuchtet werden könnte.

vi.
Zusammenfassend lässt sich jedenfalls festhalten, dass die Option einer sprachli-

chen Germanisierung Oberschlesiens das ganze 19. Jahrhundert hindurch im Raume 
stand, dass sich die dahinter stehenden Motive jedoch signifikant änderten und dass 
zumindest bis in die 1860er Jahre hinein immer auch Alternativen diskutiert wur-
den. Erst mit der Reichseinigung von 1870/71 entstand ein Klima, das unter dem 
Vorzeichen eines unbedingten Nationalstaatsprinzips solche nüchternen, vornehm-
lich bildungspolitisch motivierten Diskurse nicht länger zuließ.

Gerade jene Konzepte, die auf eine kulturelle Integration des polnischen Ele-
ments in Oberschlesien abgezielt hatten, wurden in der deutschnational gefärbten 
Geschichtsschreibung der Zwischenkriegszeit zum Gegenstand heftiger Kritik. Der 
Breslauer Historiker Manfred Laubert etwa beklagte 1920, also unter dem unmit-
telbaren Eindruck der Internationalisierung der oberschlesischen Frage nach dem 

50 Vgl. den in dieser Beziehung als Handlungsanleitung zu verstehenden Beitrag von R. Baron: Zur Frage 
der Germanisierung der polnischen Bevölkerung Oberschlesiens durch die Volksschule. „Schlesische 
Provinzialblätter. Neue Folge” Nr. 11/3, 1872, S. 113–121.

51 H. Glück: Die preußisch-polnische Sprachenpolitik…, S. 260–289; vgl. F. Knabe: Sprachliche Minder-
heiten…, S. 80–93; speziell zur schulpolitischen Situation in Oberschlesien vgl. von polnischer Seite 
J. Kwiatek: Problemy narodowościowe w górnośląskiej szkole ludowej na przełomie XIX i XX w. „Studia 
Śląskie” Nr. 41, 1983, S. 11–31; J. Kwiatek: Ze studiów nad pruską polityką oświatową na Górnym 
Śląsku po kulturkampfie. „Kwartalnik Opolski” Nr. 29/3, 1983, S. 22–31.

52 Zit. nach F. Knabe: Sprachliche Minderheiten…, S. 82.
53 H. Glück: Die preußisch-polnische Sprachenpolitik…, S. 326–329, 333–335.
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Ersten Weltkrieg, im Gegensatz zu Posen sei der nationale Kampf in Oberschlesien, 
„nicht um die Scholle, sondern […] um die Seele des Volkes”54 geführt worden – 
und in diesem Kampf habe die Regierung durch zu große Duldsamkeit gegenüber 
der polnischen Sprache versagt. Es ist bezeichnend, dass gerade ein von bildungspo-
litischen Nützlichkeitserwägungen geleiteter Kirchenmann wie Bogedain, von seinen 
weltanschaulichen Prämissen her eher ein gemäßigter Konservativer und loyaler 
preußischer Monarchist,55 nun zwischen die historiographischen Fronten geriet. 
Alois Kosler konzedierte ihm in seiner 1929 veröffentlichten Studie zur preußischen 
Volksschulpolitik zwar, „gewiß kein Nationalpole” gewesen zu sein, doch seien seine 
praktischen Bestrebungen letztlich „zum größten Schaden der deutschen Sprache 
aus[gefallen] […]. Und insofern ist sein Wirken in Oberschlesien verhängnisvoll und 
beklagenswert geworden, als es zu einer Festigung und wohl auch Bevorzugung der 
polnischen Sprache geführt hat.”56

Hinter solchen Bewertungen verbirgt sich letztlich eine bemerkenswerte Verkeh-
rung von Ursache und Wirkung. Erst die seit der Reichseinigung betriebene repressi-
ve Sprachen- und Kulturkampfpolitik hatte ja in Oberschlesien die Voraussetzungen 
für einen Konflikt geschaffen, der spätestens mit dem Aufstieg Wojciech Korfantys 
und seiner nationalpolnischen Bewegung unmittelbar nach der Jahrhundertwende 
zum offenen Nationalitätenkampf eskalieren und in die Landesteilung von 1922 
münden sollte. Erst im Zuge dieses Konflikts wurde die Sprache endgültig zum 
Ausdruck nationaler Differenz und schließlich eines unerbittlichen deutsch-polni-
schen Antagonismus. Die geistige Konstruktion vermeintlich randscharfer nationaler 
Trennlinien überdeckte noch fast das gesamte 20. Jahrhundert hindurch die Vielfalt 
gerade auch regionaler Identifikationsangebote57 und wurde insofern der hochkom-
plexen ethnisch-sprachlichen Gemengelage in Oberschlesien zu keinem Zeitpunkt 
gerecht.

54 M. Laubert: Die preußische Polenpolitik 1772–1914. Berlin 1920, S. 162.
55 J.E. Bjork: Everything Depends on the Priest?..., S. 74; vgl. U. Seng: Die Schulpolitik…, S. 282.
56 A.M. Kosler: Die preußische Volksschulpolitik, S. 340 f.
57 Vgl. P. Ther: Der Zwang zur nationalen Eindeutigkeit und die Persistenz der Region. Oberschlesien im 

20. Jahrhundert. [In:] Regionale Bewegungen und Regionalismen in europäischen Zwischenräumen seit 
der Mitte des 19. Jahrhunderts. Hg. von P. Ther, H. Sundhaussen. Marburg/Lahn 2003 (Tagungen zur 
Ostmitteleuropa-Forschung Nr. 18), S. 233–257; P. Ther, K. Struve: Einleitung. [In:] Die Grenzen der 
Nationen… Hg. von P. Ther, K. Struve, S. 1–16.
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Streszczenie
rolanD gEhrkE 
pomiędzy tolerowaną wielojęzycznością a wymuszoną przez państwo germanizacją: 
motywy i cele pruskiej polityki językowej na Górnym śląsku w XiX wieku

Prowadzona przez pruski rząd na Górnym Śląsku polityka językowa ulegała w XIX 
wieku licznym przeobrażeniom. Opcja, jaką była germanizacja w większości polskojęzycz-
nego regionu, była cały czas brana pod uwagę, trzeba jednak zauważyć, że obok stale poja-
wiającego się motywu w niektórych okresach, szczególnie zaś do 1860 roku, dyskutowane 
były również inne alternatywy. Szczególnie w przypadku Górnego Śląska chybionym było, 
analizowanie kwestii językowych wyłącznie w kontekście rozwijającego się nacjonalizmu, 
ponieważ pojawiają się tutaj również dodatkowe czynniki, takie jak postrzeganie tego 
regionu jako kulturowych i cywilizacyjnie zacofanych peryferii. Planowe rozprzestrze-
nianie języka niemieckiego wydawało się licznym obserwatorom najlepszym sposobem 
„wykształcenia i uszlachetnienia” górnośląskiej ludności wiejskiej. Stale dyskutowana była 
jednak koncepcja, aby do nauczania szkolnego wprowadzić język polski, co miało pomóc 
w edukacji uczniom, którzy nie wynieśli z domu znajomości języka niemieckiego. Pod 
przywództwem opolskiego inspektora szkolnego i późniejszego wrocławskiego biskupa 
pomocniczego Bernarda Bogedaina zostały te pomysły przejściowo wprowadzone w prak-
tyce. Jednak najpóźniej w latach zjednoczenia Niemiec 1870/1871 poparcie zdobyła po-
lityka oparta na bezkompromisowej zasadzie języka państwowego na poziomie szkolnym, 
gospodarczym i administracyjnym. Efektem tej polityki były narodowe zawirowania na 
Górnym Śląsku na początku XX wieku.

Summary
rolanD gEhrkE

Between tolerated multilingualism and the Germanization promoted by the State: the 
motives and goals of the prussian language policy in upper Silesia in the 19th century

The language policy led by the Prussian government in Upper Silesia in the nineteenth 
century underwent numerous transformations. The option of Germanization of this most-
ly Polish–speaking region was always considered. It must be noted, however, that apart 
from the constantly emerging theme, in some periods, especially until 1860, other alter-
natives were also discussed. Especially in the case of Upper Silesia, it was misguided to 
consider the language issue solely in the context of growing nationalism, as there were ad-
ditional factors there, such as the perception of the region as a cultural and civilizationally 
underdeveloped fringe. The scheduled spread of the German language seemed to many 
observers as the best way to “educate and enrich” the Upper Silesian rural population. On 
the other hand, another concept was constantly discussed – an introduction of the Polish 
language to schools, which was supposed to help students who had not learned German at 
home. Under the leadership of a school inspector from Opole (Oppeln) and later an aux-
iliary bishop of Wrocław (Breslau) – Bernard Bogedain, these ideas were temporarily put 
into practice. However, in the years of the German unification in 1870–1871 at the latest, 
a policy based on the uncompromising principle of the state language at school, economic 
and administrative levels won the support. The result of this policy was national turmoil 
in Upper Silesia at the beginning of the 20th century.
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Krzysztof Gwóźdź

Bractwa strzeleckie rejencji opolskiej  
na przykładzie działalności  
Górnośląskiego związku Strzeleckiego 
(oberschlesischer Schützenbund)

Bractwa strzeleckie zaliczają się do grona organizacji, które na trwałe wpisały się 
w historię i kulturę naszego regionu. Geneza tego typu konfraterni sięga wieków 
średnich, a  ich głównym celem było przeszkolenie mieszczan w sprawnym posłu-
giwaniu się bronią, aby w razie potrzeby odeprzeć atak nieprzyjaciela. Tworzono je 
także, szczególnie na terenie Niemiec, w celu obrony dóbr biskupich. Bractwa za-
częły powstawać w dobie wypraw krzyżowych i w XIII wieku były dość powszechne 
w Europie Zachodniej. Na ich dalszy rozwój wpłynęła wojna stuletnia. W tej część 
Starego Kontynentu w końcu XV wieku konfraternie istniały niemalże w każdej 
miejscowości. Upowszechniły się one na południu Europy, a za pośrednictwem Han-
zy także w krajach skandynawskich. Na ziemiach polskich bractwa tworzono wraz 
z recepcją prawa magdeburskiego. Powszechnie uznaje się, iż najbardziej wysunię-
tym na wschód europejskim miastem, w którym założono towarzystwo strzeleckie, 
był Lwów1. Na Śląsku pierwszą taką organizację założył w 1286 roku w Świdnicy 

1 G. Lichończak-Nurek: Krakowskie Bractwo Kurkowe na tle polskich i europejskich towarzystw strzelec-
kich. [W:] Europejskie Dni Dziedzictwa. Red. B. Guzik, I. Rożej, K.R. Hubicki. Kraków 2001, s. 45–48.

Medal pamiątkowy z okazji obchodów 600-lecia Bractwa Strzeleckiego w Świdnicy połą-
czonych z 11. strzelaniem Śląskiego Związku Strzeleckiego, 1886 rok, ze zbiorów Muzeum 
w Tarnowskich Górach, fot. Krzysztof Gwóźdź
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książę Bolko I Surowy (1252/1256–1301)2. To bractwo uważa się zresztą za najstar-
sze, jakie utworzono na terenach znajdujących się w obecnych granicach Polski.

Zmiana sposobu prowadzenia wojen sprawiła, że od XVII wieku towarzystwa 
strzeleckie traciły powoli swoje militarne znaczenie. Związki te coraz częściej szko-
liły w używaniu broni palnej dzięki turniejom strzeleckim, którym towarzyszyły 
festyny i zabawy ludowe. Konfraternie organizowały zatem życie towarzyskie oraz 
stały na straży tradycji i zwyczajów brackich. To też sprawiło, że wywodzące się z mi-
litarnych tradycji miast średniowiecznych organizacje paradoksalnie przeżywały swój 
renesans na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku, czyli w okresie wzmo-
żonej industrializacji regionu. Proces ten był charakterystyczny dla starych ośrod-
ków miejskich, gdzie funkcjonowały bractwa mogące poszczycić się wielowiekową 
historią, a także dla nowo powstałych osad przemysłowych o strukturze społecznej 
niczym nie różniącej się od miejskiej. Nie jest więc kwestią przypadku, że w tych 
miejscowościach, mających formalnie status wsi, dochodziło do recepcji zwyczajów 
typowo mieszczańskich.

Analizując kwestię tradycyjnego ruchu strzeleckiego na Górnym Śląsku, należy 
podkreślić jego elitaryzm, co również wpływało na jego atrakcyjność, a przyjęcie do 
towarzystwa wiązało się z prestiżem. Do bractw należeli bowiem nie tylko przedsta-
wiciele szeroko rozumianej klasy średniej, inteligencja, urzędnicy, ale także arysto-
kraci (np. Hencklowie von Donnersmarck, von Gaschinowie, von Hochbergowie, 
von Oppersdorffowie, von Ratibor und Corvey, von Tiele-Wincklerowie). Uwzględ-
niając kryterium wyznaniowe, najliczniejszą grupę wśród członków towarzystw 
strzeleckich rejencji opolskiej stanowili katolicy, następnie ewangelicy, a dopiero na 
trzecim miejscu wyznawcy religii mojżeszowej.

Popularność ruchu brackiego w XIX stuleciu wynikała jednak przede wszyst-
kim z  traktowania strzelectwa jako popularnej formy spędzania wolnego czasu. 
Druga połowa XIX wieku to czas powstawania nowoczesnych kompleksów służą-
cych nie tylko członkom bractw, ale także wszystkim mieszkańcom danej miejsco-
wości. Oprócz strzelnic znajdowały się w nich restauracje, miejsca do organizacji 
festynów, zabudowa służąca rekreacji, a także popularne wówczas kręgielnie. Or-
ganizowane przez bractwa imprezy, z najbardziej znanym turniejem o tytuł króla 
przygotowywanym co roku zgodnie z tradycją w Zielone Świątki (Pfingsten), cie-
szyły się dużym zainteresowaniem. Podczas ich trwania przez miasta przemieszcza-
ły się barwne korowody, a zmaganiom strzeleckim towarzyszyły zabawy ludowe, 
koncerty i festyny.

Upowszechnianie się tradycyjnego strzelectwa było także wynikiem poparcia, 
jakiego ruchowi brackiemu w omawianym okresie udzielało państwo. W mniema-
niu Hohenzollernów i  ich administracji tego typu towarzystwa miały odgrywać 
istotną rolę w militaryzacji społeczeństwa, co stało się szczególnie widoczne po 
zjednoczeniu Niemiec. W okresie tym większość korporacji strzeleckich uległa 
lansowanej przez władze modzie umundurowania swoich członków, a na drukach 
brackich, sztandarach, medalach i tarczach strzeleckich pojawiła się popularna de-
wiza „Üb’ Aug’ und Hand fürsVaterland!” [Ćwicz oko i rękę dla ojczyzny!]. W tym 
ujęciu militaryzacja nie miała już tylko charakteru lokalnego, ograniczającego się do 

2 W. Schirrmann:Chronik der Stadt Schweidnitz. Schweidnitz [1909], s. 8.
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rodzinnej miejscowości, ale stawała się obowiązkiem ogólnopaństwowym. Dzięki 
swej popularności bractwa miały szkolić obywateli w używaniu broni palnej w in-
teresie państwa oraz wpływać na kształtowanie postaw patriotycznych. Znalazło 
to swoje odzwierciedlenie w uchwalanych w drugiej połowie XIX wieku statutach 
oraz organizacji festynów połączonych z zawodami strzeleckimi z okazji Dnia Seda-
nu (Sedantag), czy okazji urodzin cesarzy Wilhelma I (1797–1888), Fryderyka III 
(1831–1888) oraz Wilhelma II (1859–1941, cesarz do 1918 roku). Nie było w tym 
nic dziwnego, bowiem w omawianym okresie zdecydowaną większość członków 
górnośląskich bractw strzeleckich stanowili Niemcy oraz zasymilowani Żydzi, któ-
rzy niejednokrotnie zasiadali we władzach miejscowych towarzystw strzeleckich.

Wiek XIX to czas powstawania związków bractw strzeleckich o charakterze re-
gionalnym oraz ogólnokrajowym. Podejmowane przez te zrzeszenia inicjatywy były 
niczym innym, jak przenoszeniem dotychczasowej działalności na wyższy poziom, 
wykraczający poza poszczególne miejscowości. Prowadziło to do organizacji zjaz-
dów z udziałem kilkuset, a nawet kilku tysięcy osób, podczas których członkowie 
różnych konfraterni strzeleckich rywalizowali o tytuły królów, rycerzy i mistrzów 
danego zrzeszenia. Imprezy te były dużymi wydarzeniami, przybierającymi formę 
świąt miejskich. Tworzenie tego typu zrzeszeń było również korzystne dla państwa, 
gdyż dzięki nim administracja na wielu poziomach mogła kontrolować działalność 
towarzystw strzeleckich.

Na Śląsku prowadzenie rywalizacji pomiędzy bractwami udokumentowane jest 
na długo przed XIX stuleciem. Kontakty tego typu na przykład pomiędzy brac-
twami z Wrocławia (Breslau), Nysy (Neisse), Brzegu (Brieg), Grodkowa (Grott-
kau) sięgają początków XVI wieku3. Pierwsze duże zawody strzeleckie, w których 
brały udział delegacje 57 miast odbyły się w sierpniu 1612 roku w Nysie. Zorga-
nizowano je na cześć księcia nyskiego i biskupa wrocławskiego Karola Habsburga 
(1590–1624)4 .

Opisane wydarzenia miały jednak charakter incydentalny, a na powstanie pierw-
szego śląskiego zrzeszenia grupującego bractwa strzeleckie trzeba było czekać do 
połowy XIX wieku. Wspomniana organizacja powstała w wyniku nieudanej pró-
by zjednoczenia niemieckiego ruchu strzeleckiego wokół dynastii Hohenzollernów. 
Próbę taką podjęto w 1847 roku podczas obchodów 100-lecia Bractwa Strzelec-
kiego Berlińczyków (Berliner Bürger-Schützen-Gilde), założonego przez Fryderyka 
II Wielkiego w 1747 roku. Na wspomniane święto zorganizowane w dniach od 19 
do 23 lipca 1847 roku zaproszono delegacje większości towarzystw strzeleckich 
z terenów monarchii pruskiej oraz całych Niemiec. W jubileuszu brały udział także 
delegacje górnośląskie z Raciborza (Ratibor), Bytomia (Beuthen) i Tarnowskich Gór 
(Tarnowitz). Pierwsza próba stworzenia ogólnoniemieckiej organizacji zakończyła się 
jednak niepowodzeniem, a idee zjednoczeniowe prościej było wcielić w życie na po-
ziomie regionalnym5. Już w 1849 roku w Raciborzu, czyli z inicjatywy bractwa, któ-
rego członkowie uczestniczyli dwa lata wcześniej w zjeździe, utworzono Górnośląski 
Związek Strzelecki. Wspomniane zrzeszenie powołali do życia, obok przedstawicie-

3 A. Kastner: Geschichte der Neisser Schützengilde. Neisse 1850, s. 5–9.
4 Szerzej na tan temat Tamże, s. 24–53.
5 Szerzej na ten temat K. Gwóźdź: Bractwo Strzeleckie z Tarnowskich Gór historia i współczesność. Wyd. 

2. Tarnowskie Góry 2009, s. 59–60.
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li gospodarzy spotkania, delegaci towarzystw z: Gliwic (Gleiwitz), Żor (Sohrau), 
Koźla (Cosel) i Ujazdu (Ujest). Rok później do organizacji przystąpiły korporacje 
strzeleckie z: Bytomia, Głubczyc (Leobschütz), Strzelec Wielkich (Gross Strehlitz, 
obecnie Strzelce Opolskie), Mysłowic (Myslowitz). Zjazd, podczas którego zorga-
nizowano pierwsze strzelanie królewskie oraz uchwalono statut zrzeszenia, odbył 
się w Raciborzu. Przez wiele lat miasto to było siedzibą Górnośląskiego Związku 
Strzeleckiego, a pozycję tę utraciło na rzecz Bytomia na początku XX wieku. W wy-
niku przeprowadzonego turnieju godność pierwszego króla związkowego wywalczył 
członek raciborskiego towarzystwa Zentzitzky, a na kolejnych lokatach uplasowali 
się jako rycerze: Greiner (pierwszy) i Dudek (drugi)6. Od tego momentu przyjęto 
zasadę, że co roku w siedzibach bractw należących do organizacji odbywać się będą 
zawody królewskie. 

Założona w 1849 roku organizacja była najstarszą, ale nie jedyną, grupującą 
bractwa górnośląskie. Ich członkowie należeli do Śląskiego Związku Strzeleckiego 
(Schlesischer Schützenbund) założonego w 1862 roku. Impulsem do jego powsta-
nia było zawiązanie się rok wcześniej w Gotha Niemieckiego Związku Strzeleckie-
go (Deutscher Schützenbund), do którego wstępowali również Górnoślązacy. Pod-
czas spotkania założycielskiego we Wrocławiu (15–17 maja 1862 roku) ustalono, 
że zrzeszenie co dwa lata organizować będzie strzelania prowincjonalne. Pierwsze 
z nich odbyło się w Legnicy (Liegnitz) od 7 do 9 lipca 1863 roku. Strzelania kró-
lewskie Śląskiego Związku Strzeleckiego organizowano również na terenie rejencji 
opolskiej. W 1910 roku ich gospodarzem była Nysa, a dwa lata później Katowice 
(Kattowitz)7 .

O miejscu organizacji strzelania królewskiego Górnośląskiego Związku Strze-
leckiego decydował Zjazd Delegatów (Delegiertentag), czyli najważniejsze, co-
roczne zebranie przedstawicieli korporacji należących do zrzeszenia. Turnieje te 
organizowano do 1914 roku (zob. tabela 1), kiedy to ze względu na wybuch Wiel-
kiej Wojny zostały one zawieszone. Wznowiono je, w nowych realiach politycz-
nych, dopiero w 1924 roku. Czasami wpływ na organizację związkowych turniejów 
królewskich w danej miejscowości miały obchody rocznicowe lub inne istotne dla 
konkretnego bractwa lub całego związku wydarzenia. W 1903 roku wpłynęło to 
na decyzję o przygotowaniu uroczystości w Bytomiu, gdzie tamtejsza korporacja 
obchodziła jubileusz 175-lecia powstania8. Wydarzenie, któremu towarzyszyło po-

6 Fest-Schrift zum 66. Oberschlesischen Schützenbundesfest verbunden mit der 75jähr. Gründungsfeier 
des Bundes am 21., 22., 23. und 24. Juni 1925 in Ratibor. Ratibor 1925.

7 Festschrift für das XXIV. Schlesische Provinzial-Bundes-Schiessen in Kattowitz vom 16. bis einschlies-
slich 23. Juni 1912. Kattowitz 1912, s. 10; K. Gwóźdź: W jedności siła. Historia i tradycje bractw 
strzeleckich z terenów województw śląskiego i opolskiego. Katalog wystawy czasowej Muzeum w Tarnow-
skich Górach 9 września – 31 stycznia 1911 r. Tarnowskie Góry 1911, s. 64.

8 W rzeczywistości tradycje, do jakich mogła odwoływać się konfraternia bytomska, są dużo starsze. 
Pierwsze bractwo utworzono w tym mieście już około 1508 r. Jego działalność zanika jednak w na-
stępnym stuleciu.  Dopiero w 1728 r., dzięki inicjatywie bytomskiego pana stanowego Carla Josepha 
Erdmanna hrabiego Henckla von Donnersmarck (1688–1760), została ona ponownie zawiązana. Przy-
gotowywane w 1903 r. obchody liczono od daty ponownego utworzenia organizacji, nie uwzględniając 
jej wcześniejszych tradycji. Było to najprawdopodobniej konsekwencją faktu, że protektorem bractwa 
był wówczas Hugo II hrabia Henckel von Donnersmarck (1832–1908), czyli potomek jego ponowne-
go założyciela. F. Gramer: Chronik der Stadt Beuthen in Ober-Schlesien. Beuthen 1863, s. 184–185; 
G. Lichończak-Nurek: Historia Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego w Bytomiu. „Kurek. Kwartal-
nik Bractw Kurkowych Ziem Śląskich” 2000, nr 1, s. 19–23. 
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święcenie sztandaru towarzystwa, odbyło się w dniach od 27 do 29 czerwca 1903 
roku9. Nieprzypadkowo też w 1875 i 1900 roku Racibórz był gospodarzem święta 
związkowego, obchodzono bowiem wówczas 25. i 50. edycję imprezy, którą po 
raz pierwszy w historii zorganizowano w tym mieście w 1850 roku. Związkowe 
turnieje królewskie przygotowywano także na dopiero co oddanych do użytku 
strzelnicach. Tak było w przypadku Tarnowskich Gór w 1905 roku i Królewskiej 
Huty (Königshütte) w 1911 roku. W pierwszej z wymienionych miejscowości 
nowoczesny obiekt tego typu otwarto w 1904 roku10, a w drugiej w 1910 roku11 . 
Zresztą praktyki te przetrwały podział Górnego Śląska i kontynuowane były przez 
związek w okresie Republiki Weimarskiej. Świadczy o tym zorganizowanie w 1927 
roku w Zabrzu (Hindenburg) 68. edycji święta, co zbiegło się z obchodami 25-lecia 
bractwa pełniącego funkcję gospodarzy12 .

9 „Zabrzer Anzeiger” nr 59 z 12 III 1903 r., nr 103 z 6 V 1903 r., nr 144 z 26 VI 1903 r.
10 K. Gwóźdź: Społeczno-kulturalne funkcje dawnego kompleksu strzeleckiego w Tarnowskich Górach. [W:] 

Tarnowskie Góry wczoraj i dziś. Materiały sesyjne z okazji 480-lecia miasta. Red. J. Drabina. Tarnow-
skie Góry 2006, s. 69–70.

11 „ZabrzerAnzeiger” nr 102 z 5 V 1910 r.
12 K. Gwóźdź: W jedności..., s. 101.

Parada z okazji otwarcia 54. święta Górnośląskiego Związku Strzeleckiego w Głogówku, 26 
czerwca 1904 rok, ze zbiorów Bractwa Strzeleckiego w Głogówku



Krzysztof Gwóźdź

118

Tabela 1
Miejscowości, w których zorganizowano coroczne święta Górnośląskiego Związku Strzelec-
kiego oraz wykaz królów organizacji w latach 1850–1914*

Lp.  Miejscowość Rok Nazwisko króla
organizacji Bractwo

1. Bytom

1858 Franz Mikeska

Bytom
1867 Heinrich Hülse
1878 Joseph Gasch
1896 Julius Weigt
1903 Paul Sonsalla Królewska Huta
1914 Franz Foitzik Tarnowskie Góry

2. Gliwice

1856 Brzozia Gliwice
1868 Adolf Barthelmuß Mysłowice
1884 Zugehör Gliwice
1902 Fedor Wieczorek Królewska Huta

3. Głogówek
1871 [Josef] Ochmann Bytom
1885 Paul Kunisch Nysa
1904 Kottlorsch Krapkowice

4. Głubczyce

1862 Adolph Manderle
Bytom

1876 R. F. Generlich
1888 Lindner Gliwice
1897 Emil Wodak Bytom

5. Głuchołazy 1906 Emil Wodak Bytom

6. Katowice
1877 Steibler Bytom
1895 Anton Stronzek Królewska Huta

7. Kluczbork 1901 Emanuel Sossna Bytom

8. Koźle
1851 Joseph Dachnowsky Ujazd
1863 [Jacob] Czichon Bytom
1907 Areldt Kluczbork

9. Krapkowice (Krappitz) 1899 Max Kolonko Tarnowskie Góry

10. Królewska Huta
1880 Schikora Rybnik
1911 Josef Klementz Gliwice

11. Leśnica 1891 Heymann Opole

12. Mikołów
1873 Wilsch Bytom
1887 Klemens

Gliwice
1912 Josef Sadlo

13. Mysłowice
1861 dr Hugo Heer Bytom
1872 Behlke Prudnik
1886 Joseph Schnurpheil Bytom

14. Nysa 1882 Schneider Rybnik
15. Opole 1894 Johann Gowik Bytom
16. Prudnik 1879 Anton Stronzek Królewska Huta
17. Pszczyna 1889 Josef Oppawski Żory
18. Pyskowice 1898 Wandroll Gleiwitz



Bractwa strzeleckie rejencji opolskiej...

119

Lp.  Miejscowość Rok Nazwisko króla
organizacji Bractwo

19. Racibórz

1850 Zentzitzki Racibórz
1860 [Jacob] Czichon Bytom
1870 Adolph Hoffmann Racibórz
1875 Benno Wlossak Królewska Huta
1890 Josef Oppawski Żory
1900 Johann Gowik starszy Bytom
1913 Johann Gowik starszy Bytom

20. Rybnik
1874 Kolibaj Żory
1893 Klemens Gliwice

21. Strzelce Wielkie
(dziś Strzelce Opolskie)

1857 Weihrauch Strzelce Wielkie
1869 Hayn Ujazd
1883 Winkler Gliwice
1910 Dresler Strzelce Wielkie

22. Tarnowskie Góry 1905 Karl Völkel Gliwice

23. Ujazd
1852 Joseph Dachnowsky Ujazd
1864 Lich Strzelce Wielkie
1892 Watzel Głubczyce

24. Zabrze 1908 Johann Johst Strzelce Wielkie

25. Żory

1853 Sladzyk Ujazd
1865 [Josef] Ochmann

Bytom
1881 Richard Sage
1909 Max Kolonko Tarnowskie Góry

* Za wyjątkiem lat 1854–1855, 1859 i 1866.

Źródło: Fest-Schrift zur 50jährig. Jubelfeier der Schützengilde Myslowitz 25. und 26. August 1900. My-
slowitz 1900, s. 8; P. Nadolski: Manderle Adolph.W: Bytomski słownik biograficzny. Red. J. Drabina. 
Bytom 2004, s. 155; Fest-Schrift für das 62. Oberschlesische Bundes-Schiessen zu Nikolai O-S. am 7., 8., 
9.  und 10. Juli 1912. Nikolai 1912; J. Delowicz, L. Kowalczyk: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach 
1776–2006. Żory 2006, s. 53; AP Katowice, BKTG, sygn. 4, k.142; R. Szendzielarz: Z dziejów Bractwa 
Strzeleckiego w Mikołowie. Suplement. Mikołów [2008], s. 92–93; Adressbuch der Stadt Beuthen O.S. und 
der ländlichen Ortschaften des Kreises Beuthen. Teil I. Beuthen 1880, s. 6, 10, 14, 15, 27, 30, 36, 38, 45, 
46; Adreßbuch der Stadt Königshütte O.-S. Beuthen 1893, s. 116, 128; Neues Adress- und Geschäfts-
-Handbuch von Gleiwitz und der Ortschaft Richtersdorf 1907. Gleiwitz 1907, s. 279.

Przygotowanie strzelania królewskiego Górnośląskiego Związku Strzeleckiego 
było wielkim wyzwaniem organizacyjnym. Średnio uczestniczyło w nim około kilka-
set osób należących do zjednoczenia, a uroczystości oprócz sportowego charakteru 
miały również wymiar towarzyski13. Według statutu związkowego z 23 września 1894 
roku coroczne święto zrzeszenia (Bundesfest) miało być organizowane w okresie od 

13 IV Kongres i 10-lecie Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich. Katowice 26.VI – 3.VII.32. Kato-
wice 1932, s. 32.
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15 czerwca do 15 lipca. Zasadnicza część uroczystości, czyli strzelanie królewskie, 
trwała trzy dni. Za każdym razem rozpoczynała się w niedzielę, a kończyła we wto-
rek14. W rzeczywistości imprezy te trwały jednak dłużej. Najczęściej po ogłoszeniu 
króla i rycerzy związkowych kontynuowano nadal strzelania do tarcz nagrodowych. 
Podczas 55. święta strzeleckiego w Tarnowskich Górach zasadnicze obchody trwały 
od 9 do 11 lipca 1905 roku. Po ich zakończeniu aż do 16 lipca 1905 roku kontynu-
owano zawody o premie pieniężne i nagrody. Podobnie sytuacja wyglądała w przy-
padku 58. uroczystości związkowej w Zabrzu. Oficjalnie zorganizowano ją od 28 do 
30 czerwca 1908 roku, a w rzeczywistości rywalizacja na strzelnicy trwała aż do 5 
lipca 1908 roku. Rok później związkowy turniej królewski odbył się w dniach od 27 
do 29 czerwca 1909 roku w Żorach. Z zachowanych zaproszeń wynika, że imprezę 
zakończono dopiero 4 lipca 1909 roku15 .

Najważniejszą częścią zjazdów związkowych pozostawał turniej o tytuły króla 
i dwóch rycerzy. Za odniesione zwycięstwo króla dekorowano złotym krzyżem na 
wstążce odpowiadającej barwom bractwa lub miasta, z którego pochodził zwycięzca. 
Trofeum to zawieszano na szyi. Rycerzom wręczano złote medale. Cała trójka dosta-
wała także premie pieniężne. Urzędującemu królowi i rycerzom przypadał zaszczyt 
otwarcia następnego turnieju związkowego. Ich nieuzasadnioną absencję podczas tej 
uroczystości karano zakazem ubiegania się o najważniejsze godności zjednoczenia na 
kolejnym święcie strzeleckim16 .

Uroczystości królewskie Górnośląskiego Związku Strzeleckiego miały także wy-
miar pozasportowy. W programie każdej edycji imprezy znajdowały się elementy 
patriotyczne, które miały na celu budowanie i podtrzymywanie więzi między spo-
łeczeństwem a dynastią Hohenzollernów. Zwyczajową praktyką było wznoszenie 
toastów, oddawanie strzałów honorowych na cześć panujących czy też śpiewanie 
pieśni patriotycznych. W niektórych przypadkach działania te przybierały bardziej 
oryginalną formę. Podczas 58. zabrzańskiej edycji wydarzenia wśród wielu cennych 
nagród przygotowanych dla uczestników zawodów znalazło się popiersie cesarza 
Wilhelma II. Zostało ono wykonane z węgla wydobytego z pokładu Schuckmanna 
(Schuckmannflöz) zabrzańskiej kopalni „Królowa Luiza” (Königin Louise Grube). 
Tę unikatową pamiątkę można było uzyskać w strzelaniu do „Tarczy Związkowej” 
(Bundesscheibe) i trafiła ona do rąk tarnogórzanina Augusta Lischki17 .

Przede wszystkim jednak święta strzeleckie stanowiły formę spędzania wolnego 
czasu dla całych rodzin. Oferta nie ograniczała się tylko do członków bractw strze-
leckich, ale skierowana była także do mieszkańców miejscowości, w której organi-
zowano wydarzenie. Jego stałym punktem były barwne korowody paradujące przy 
dźwiękach muzyki głównymi ulicami miast. Arterie te dekorowano, a na trasie prze-
marszu ustawiano bramy powitalne. Pochody przygotowywano zarówno na otwarcie 
imprezy, jak i na jej zakończenie, po proklamacji nowego króla i rycerzy. Zmaganiom 
strzeleckim towarzyszyły festyny oraz występy muzyczne. Podczas 62. edycji impre-

14 Satzungen des Oberschlesischen Schützenbundes. Ratibor 1895, s. 3.
15 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Katowice), zespół 12/1526 Bractwo Kurkowe w Tar-

nowskich Górach (dalej: BKTG), sygn. 3, k. 80, 139–143; sygn. 4, k. 136–139, 143, 349–355, 356; 
„Zabrzer Anzeiger” nr 135 z 13 VI 1908 r., nr 149 z 2 VII 1908 r.

16 Satzungen…, s. 4–5.
17 „Zabrzer Anzeiger” nr 147 z 28 VI 1908 r., nr 149 z 2 VII 1908 r.
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zy w Mikołowie (Nikolai) główny, podwójny koncert odbył się równolegle z oficjal-
nym otwarciem zawodów strzeleckich 7 lipca 1912 roku. Wystąpiły wówczas Ka-
pela Górniczo-Hutnicza Huty Pokój (Friedenshütter Berg- und Hüttenkapelle) pod 
batutą królewskiego dyrektora muzycznego (Königlicher Musikdirektor) Bergtera 
oraz Kapela Mikołowska (Nikolaier Kapelle) pod kierunkiem kapelmistrza Wutki18 . 
Wybór wykonawców, którzy mieli zadbać o oprawę muzyczną tego typu imprez, nie 
był zresztą sprawą prostą i przypadkową. Gdy siedem lat wcześniej tarnogórskie 
bractwo przygotowywało 55. edycję święta Górnośląskiego Związku Strzeleckiego, 
to jego władze skierowały zapytania między innymi do orkiestr z Opola (Oppeln), 
Gliwic, Koźla, a także 6. Śląskiego Batalionu Saperów w Nysie (Schlesisches Pionier-
-Bataillon Nr. 6 zu Neisse) i kopalni „Hugo-Zwang” w Wirku (Antonienhütte)19 .

Związkowe uroczystości królewskie, aczkolwiek najważniejsze, nie były jedyną 
imprezą strzelecką organizowaną przez zrzeszenie. Od 1898 roku w końcu września 
każdego roku odbywały się turnieje, podczas których rywalizowano o tytuły mistrza 
zjednoczenia. Zmagania prowadzono w dwóch konkurencjach, tj. indywidualnej 
i drużynowej. Wydarzenie to, będące imprezą kończącą sezon strzelecki, nie miało 
jednak takiej oprawy, jak letnie święto związkowe. Spotkania te przygotowywano 
w różnych miejscowościach rejencji opolskiej, gdzie istniały bractwa należące do 
Górnośląskiego Związku Strzeleckiego. W latach 1904–1909 w rywalizacji druży-
nowej bezkonkurencyjna pozostawała reprezentacja z Tarnowskich Gór. Jednak pu-
char będący nagrodą główną tarnogórzanie otrzymali tylko w 1904 i 1909 roku20, 

18 Fest-Schrift für das 62. Oberschlesische Bundes-Schiessen zu Nikolai O-S. am 7., 8., 9.  und 10. Juli 
1912. Nikolai 1912.

19 AP Katowice, BKTG, sygn. 3, k. 44–47.
20 Te cenne pamiątki o numerach inwentarzowych MTG H 222 i 225 znajdują się w zbiorach Działu 

Historii Muzeum w Tarnowskich Górach. K. Gwóźdź, G. Lichończak-Nurek: Bractwo Strzeleckie 
z Tarnowskich Gór. Kraków–Tarnowskie Góry 2003, s. 47; K. Gwóźdź: Bractwo…., s. 259–260; tenże: 
W jedności…, s. 87–88; Skarby Muzeum w Tarnowskich Górach. Red. Z. Krzykowska. Tarnowskie 
Góry 2008, s. 59; AP Katowice, BKTG, sygn. 3, k. 349–355, 357.

Krzyż pamiątkowy dla żony króla Górnośląskiego Związku Strzeleckiego Karla Völkela z Gli-
wic, 1905 rok, ze zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach, fot. Krzysztof Gwóźdź
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zgodnie bowiem z  regulaminem turniejowym dane 
bractwo mogło zdobyć puchar tylko raz na pięć lat, 
nawet gdyby jego drużyna osiągnęła najlepszy rezul-
tat. Trofeum przyznawano więc bractwu zajmujące-
mu w generalnej klasyfikacji dalsze miejsce. Ta same 
reguły obowiązywały również w  przypadku trzech 
odznak mistrzowskich przyznawanych w klasyfikacji 
indywidualnej turnieju. Zapisy te sprawiały, że fak-
tyczni zwycięzcy zawodów musieli często zadowolić 
się jedynie dyplomem pamiątkowym21. Zasady te, 
pomimo wniosku tarnogórzan złożonego 9 maja 1909 
roku na związkowym Zjeździe Delegatów w Bytomiu, 
nie uległy jednak większym zmianom22. Reguły, które 
obowiązywały podczas turnieju jesiennego wskazują, 
że rywalizacja strzelecka, aczkolwiek ważna, miała od-
bywać się przede wszystkim przy zachowaniu jedno-
ści brackiej i szacunku dla przeciwników.

Na początku XX wieku w granicach rejencji opolskiej (Regierung Oppeln) ist-
niało ponad 30 bractw strzeleckich, a większość z nich należała do Górnośląskiego 
Związku Strzeleckiego23. U progu Wielkiej Wojny poza strukturami zrzeszenia po-

21 Na przykład w 1907 r. na turnieju w Koźlu tarnogórzanie znów odnieśli zwycięstwo, jednak nie otrzy-
mali pucharu, gdyż zdobyli go w roku 1904. W rezultacie główne trofeum trafiło do rąk reprezentacji 
z Zabrza, która uplasowała się na piątej lokacie. AP Katowice, BKTG, sygn. 3, k. 349–355, 357; Książ-
ka pamiątkowa z uroczystości 150-letniego jubileuszu Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 
10–17 sierpnia 1930. Katowice 1930, s. 34; Festschriftherausgegebenanlässlich der 150jähr. Jubi-
läumsfeier der Schützengilde Tarnowskie Góry verbunden mit dem Schlesischen Bundesschiessen in der 
Zeit von 10. bis 17. August 1930. Katowice 1930, s. 43.

22 AP Katowice, BKTG, sygn. 4, k. 356–359.
23 W 1909 r. do organizacji należały bractwa z: Bytomia, Gliwic, Głogówka (Oberglogau), Głubczyc, 

Głuchołaz (Ziegenhals), Katowic, Kluczborka (Kreuzburg), Koźla (Cosel), Królewskiej Huty, Leśnicy 
(Leschinitz), Mikołowa, Mysłowic, Opola, Prudnika (Neustadt), Pyskowic (Peiskretscham), Pszczyny 
(Pless), Raciborza, Rybnika, Strzelec Wielkich, Huty Laura-Siemianowic (Laurahütte-Siemianowitz), 
Tarnowskich Gór, Ujazdu, Zabrza (od 1914 r. Hindenburg), Żor. W 1916 r. liczba zrzeszonych w or-

Puchar zdobyty przez 
tarnogórskich braci podczas 
7. strzelania o mistrzostwo 
Górnośląskiego Związku 
Strzeleckiego, 25 września 
1904 roku, ze zbiorów 
Muzeum w Tarnowskich 
Górach, fot. Przemysław 
Rubacha

Puchar zdobyty przez 
drużynę tarnogórskiego 
Bractwa podczas 12. 
strzelania o mistrzostwo 
Górnośląskiego Związku 
Strzeleckiego w Raciborzu, 
1909 rok, ze zbiorów Muzeum 
w Tarnowskich Górach, fot. 
Przemysław Rubacha
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zostawały między innymi korporacje z: Dobrodzienia (Guttentag), Lublińca (Lubli-
nitz), Niemodlina (Falkenberg), Nysy, Olesna (Rosenberg), Paczkowa (Patschkau). 
Nie jest więc kwestią przypadku, że organizacja wywierała duży wpływ na funk-
cjonowanie tego typu towarzystw w regionie. Oddziaływanie to wykraczało poza 
rywalizację sportową i spełniało także zadania mile widziane przez administrację 
państwową. Zrzeszenie popierało działania Niemieckiego Związku Marchii Wschod-
niej (Deutscher Ostmarkenverein). Gdy 30 sierpnia 1908 roku oddział Hakaty 
świętował w Bytomiu odsłonięcie kamienia poświęconego Otto von Bismarckowi 
(1815–1898), władze Górnośląskiego Związku Strzeleckiego zapraszały bractwa do 
udziału w tych uroczystościach24. Nieco wcześniej członkowie organizacji brali udział 
w poświęceniu pomnika porucznika Hansa Hellmanna, który zginął na kanonierce 
„Iltis” w trakcie walk o Taku Fort (17 czerwca 1900 roku) podczas powstania bok-
serów w Chinach. Uroczystość ta odbyła się w Nysie, rodzinnym mieście poległego 
oficera, i przybrała formę manifestacji popierających dążenia kolonialne Niemiec 
i związaną z nimi konieczność rozbudowy floty. Budowa pomnika i trwające pięć 
dni święto (16–20 maja 1908 roku) były inicjatywą nyskiego Bractwa25. Korporacje 
należące do zrzeszenia uczestniczyły w obchodach bitwy pod Lipskiem. W niedzielę 
19 października 1913 roku członkowie towarzystwa strzeleckiego z Huty Bismarcka 
brali udział w nabożeństwach dziękczynnych w tamtejszym kościele katolickim oraz 
ewangelickim w Świętochłowicach (Schwientochlowitz). Tego samego dnia w swo-
im kompleksie w Parku Południowym (Südpark, obecnie Park Kościuszki) katowic-
kie bractwo zorganizowało strzelanie o nagrody i festyn ludowy26 .

Korporacje należące do Górnośląskiego Związku Strzeleckiego manifestowały 
także swoje przywiązanie do panującego w Prusach, a od 1871 roku w całych Niem-
czech rodu Hohenzollernów. W każdej miejscowości, gdzie działała tego typu orga-
nizacja, co roku organizowano strzelania z okazji urodzin panujących monarchów. 
Z kolei od władców i administracji państwowej konfraternie otrzymywały nagrody 
turniejowe lub inne cenne pamiątki. Na przykład w dniach od 17 do 18 maja 1908 
roku Królewskie Bractwo Strzeleckie w Koźlu (Königliche Schützengilde Cosel) 
obchodziło uroczystość poświęcenia sztandaru podarowanego przez Wilhelma II27 . 
Z kolei między innymi towarzystwom z Tarnowskich Gór i Żor władze rejencji 
opolskiej wypłacały co roku premię, która miała być przeznaczana na wykonanie 
medalu pamiątkowego dla zwycięzcy turnieju królewskiego28. Po zbliżeniu pomię-
dzy dworami berlińskim i wiedeńskim bractwa zrzeszone w Górnośląskim Związku 
Strzeleckim uczestniczyły także w urodzinach Franciszka Józefa (1830–1916) oraz 
w ważnych dla niego wydarzeniach, które inicjowane były przez siostrzane konfra-
ternie z terenów Austro-Węgier. Tak było w 1898 roku, gdy wspomniany monarcha 

ganizacji zmniejszyła się do 22. W latach 1909–1916 z organizacji wystąpiły korporacje z: Kluczborka, 
Leśnicy, Opola, Prudnika. W tym samym czasie do związku przystąpiły bractwo z Huty Bismarcka 
(Bismarckhütte, Hajduki Wielkie, obecnie Chorzów Batory) oraz drugie towarzystwo z Huty Laura-
-Siemianowic, założone w 1912 r. AP Katowice, BKTG, sygn. 4, k. 356; sygn. 7, k. 62–63.

24 AP Katowice, BKTG, sygn. 4, k. 131.
25 AP Katowice, BKTG, sygn. 4, k. 164–167.
26 AP Katowice, zespół 12/1646 Akta miasta Chorzowa, sygn. 320, k. 224–225. 
27 AP Katowice, BKTG, sygn. 4, k. 168–169.
28 Statut für die Schützen-Gilde zu Tarnowitz.Tarnowitz 1880, s. 9; J. Delowicz, L. Kowalczyk: Kurkowe 

Bractwo Strzeleckie w Żorach 1776–2006. Żory 2006, s. 51.



Krzysztof Gwóźdź

124

obchodził 50-lecie sprawowania rządów. W Wiedniu zorganizowano wówczas święto 
strzeleckie trwające od 26 czerwca do 6 lipca 1898 roku, a w imprezie uczestniczyły 
delegacje towarzystw z terenów rejencji opolskiej29. Z kolei w 1909 roku towarzy-
stwo z Bielska i Białej (Bielitz-Bialaer Schützen-Gesellschaft) zaprosiło górnośląskie 
bractwa na obchody z okazji urodzin Franciszka Józefa30 .

Z chwilą wybuchu Wielkiej Wojny bractwa zrzeszone w Górnośląskim Związ-
ku Strzeleckim, zgodnie z zapisami statutowymi, zaprzestały organizacji zawodów 
strzeleckich. Taką samą decyzję podjęły także władze zrzeszenia. Podczas Zjazdów 
Delegatów w latach 1915–1918 podejmowano uchwały o organizacji turnieju kró-
lewskiego po zakończeniu działań zbrojnych. Na przykład podczas obrad, jakie miały 
miejsce 21 maja 1916 roku w restauracji hutniczej w Siemianowicach, ustalono, że 
najważniejsze święto związkowe w 1917 roku odbędzie się w Głogówku. W razie 
dalszego trwania wojny uchwała ta miała być prolongowana31. Okazało się jednak, że 
na skutek sytuacji politycznej na Górnym Śląsku wznowienie statutowej działalności 
zrzeszenia stało się możliwe dopiero w 1922 roku. Po podziale Górnego Śląska ze 
związku wystąpiło 11 towarzystw, które działały na terenach przyznanych Polsce. 
Delegaci pozostałych na zjeździe w Kędzierzynie (Kandrzin) wybrały nowe władze 
organizacji i w 1924 roku wznowiły organizację turniejów królewskich32. Z kolei 
w województwie śląskim 7 grudnia 1924 roku zawiązał się Okręg Śląski Zjedno-
czenia Bractw Strzeleckich Zachodnich Ziem Polski (od 1927 roku Zjednoczenia 
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP), ale działalność tych zrzeszeń po obu stronach 
granicy stanowi już odrębną historię.

29 K. Gwóźdź: W jedności…, s. 67.
30 AP Katowice, BKTG, sygn. 4, k. 330–331.
31 AP Katowice, BKTG, sygn. 7, k. 62–64.
32 K. Gwóźdź: Bractwo…, s. 81.
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Zusammenfassung
Krzysztof Gwóźdź

Schützenvereine im regierungsbezirk oppeln am Beispiel der tätigkeit des 
oberschlesischen Schützenbundes

Die in der bürgerlichen Kultur wurzelnde Schützenbewegung zeichnete sich durch 
die Organisation regionaler beziehungsweise später auch nationaler Turniere aus. In Ober-
schlesien lassen sich erste derartige Veranstaltungen bereits in das 16. Jahrhundert datie-
ren. Die erste Organisation, die die Schützenvereinen aus dem gesamten Regierungsbezirk 
Oppeln zusammenführte, der Oberschlesische Schützenbund, entstand aber erst 1849 
auf Initiative der Schützenverein Ratibor. An dem Treffen, das zur Gründung der Organi-
sation führte, nahmen neben den Initiatoren auch Delegationen der Schützenvereine aus 
Gleiwitz, Sohrau, Cosel und Ujest teil. Im folgenden Jahr – am 29. und 30. Juni 1850 – 
fanden in Ratibor das erste offizielle Schießen sowie eine Versammlung des Bundes statt, 
bei der sich die Vereine aus Beuthen, Leobschütz, Groß Strehlitz und Myslowitz dem 
Dachverband anschlossen. Das wichtigste Ergebnis des Treffens war die Verabschiedung 
einer Bundessatzung. Es wurde beschlossen, ähnliche Treffen am Sitz jeweils einer der 
dem Bund angehörenden Einzelorganisationen von nun an jährlich zu veranstalten. Bis 
zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts wurden die meisten im Regierungsbezirks Op-
peln aktiven Schützenvereine in die Strukturen des Bundes aufgenommen. Am Vorabend 
des Ersten Weltkriegs waren in ihm nicht weniger als vierundzwanzig Schützenvereine 
organisiert.

Summary
Krzysztof Gwóźdź

Shooting Societies of the Government district of opole, illustrated with an example of 
the upper Silesian rifle Association (oberschlesischer Schützenbund)

Grown out of the traditional bourgeois culture, shooting societies were characterized 
by strong tendencies to form associations and organize regional, and later national tourna-
ments. In Upper Silesia meetings of this kind were already documented in the 16th cen-
tury. However, the first organization bringing together confraternities from the area of the 
district of Opole (Oppeln), – the Upper Silesian Shooting Association – was founded only 
in 1849 on the initiative of a society in Racibórz (Ratibor). In the meeting which led to es-
tablishing of the organization, apart from the hosts, delegations from the following shoot-
ing societies also took part: Gliwice (Gleiwitz), Żory (Sohrau), Koźle (Cosel) and Ujazd 
(Ujest). In the following year (29th – 30th June 1850) the first official shooting and union 
congress was held in Racibórz, during which the following societies joined the associa-
tion: Bytom (Beuthen), Głubczyce (Leobschütz), Wielkie Strzelce (Groß Strehlitz) and 
Mysłowice (Myslowitz). The most important result of the meeting was the adoption of 
the articles of association. It was also agreed that similar meetings will be held every year 
in the headquarters of the organizations belonging to the association. By the end of the 
19th century most of the shooting societies from the area of the district of Opole joined 
the association. On the eve of World War I the organization united twenty four societies. 
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ślązacy  
w polskiej prowincji paulinów  
w latach 1764–1864

Struktura organizacyjna polskiej prowincji paulinów
Tematem niniejszego artykułu jest rola Ślązaków, poddanych habsburskich i pru-

skich, w polskiej prowincji paulinów w latach 1764–1864. W artykule omówiono 
strukturę zakonu paulinów. Następnie przedstawiono liczbę zakonników w całej pol-
skiej prowincji, w tym Ślązaków. Omówiono ośrodki, z których rekrutowali się pau-
lini pochodzący ze Śląska, ich karierę w zakonie oraz strukturę wiekową. W aneksie 
umieszczono wykaz nazwisk paulinów pochodzących ze Śląska1 .

Rok 1764 i elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego dały początek poważnym 
przemianom w każdej dziedzinie życia ówczesnej Rzeczpospolitej. Z kolei w 1864 
roku na mocy ukazu cara Rosji Aleksandra II zlikwidowano większość klasztorów 
katolickich w Królestwie Polskim. Lata 1764–1864 to czas upadku znaczenia zakonu 
paulinów na ziemiach polskich oraz jego prawie zupełnej likwidacji. Po 1864 roku 
pozostały jedynie dwa klasztory: na Jasnej Górze w Częstochowie w Królestwie 
Polskim oraz na Skałce w Krakowie na obszarze Galicji. Wydarzenia z lat 1764–1864 
miały przełomowe znaczenie dla losów państwa i narodu polskiego, a także dla pol-
skiego Kościoła katolickiego, którego nierozłączną część stanowiły zakony, w tym 
zakon paulinów.

Zakon paulinów odgrywał znaczącą rolę w Rzeczpospolitej, a szczyt rozwoju osią-
gnął w dobie saskiej. Swoje znaczenie opierali paulini na sanktuarium maryjnym 
na Jasnej Górze, które było ważnym ośrodkiem kultu religijnego, a  jednocześnie 
twierdzą leżącą na zachodniej granicy Rzeczpospolitej. O sile oddziaływania zakonu 
może świadczyć fakt, że w ciągu XVIII wieku paulini uzyskali 12 nowych placówek, 
co stanowiło połowę wszystkich konwentów paulińskich na obszarze państwa pol-
sko-litewskiego. Paulini polscy podejmowali wówczas liczne zadania duszpasterskie, 
społeczne i naukowe2 .

W okresie poprzedzającym I rozbiór (1772) polska prowincja obejmowała Rzecz-
pospolitą i Śląsk. W jej skład wchodziły 22 konwenty (nie licząc rezydencji i kape-
lanii). Większość konwentów, bo 21, leżało na obszarze Rzeczpospolitej. Natomiast 
klasztor w Mochowie pod Głogówkiem leżał na Śląsku należącym do Austrii, a po 
wojnach śląskich do Prus. W 1772 roku prowincja polska liczyła 256 zakonników3 . 

1 Pragnę serdecznie podziękować Panu dr. hab. Piotrowi Boroniowi z Instytutu Historii Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach za udostępnienie jeszcze niepublikowanych wyników swoich badań.

2 J. Zbudniewek: Katalog domów i rezydencji polskiej prowincji paulinów. „Nasza Przeszłość” T. 31, 
1969, s. 185–186.

3 P.P. Gach: Paulini na ziemiach polskich w latach 1773–1914 (Zarys przemian). „Studia Claromontana” 
T. 7, 1987, s. 292.
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Urzędy w prowincjach obejmowano na kapitułach, które odbywały się co 3 lata. 
Pomiędzy nimi, co 1,5 roku, zbierały się tzw. kapituły intermedialne. Na kapitule 
wyborczej wybierano urzędników prowincji, m.in. prowincjałów, wikariuszy pro-
wincji, definitorów, sekretarza prowincji, przełożonych poszczególnych klasztorów 
(podprzeorów dla rezydencji i przeorów dla konwentów), kaznodziejów, profesorów 
studium zakonnego oraz mistrzów nowicjatu. Poza tym na kapitułach przełożeni po-
szczególnych domów składali sprawozdanie z ich zarządu4. Kompetencje urzędników 
prowincji ograniczone były jedynie do terytorium danej prowincji5. Od 1784 roku na 
czele paulinów polskich stał wikariusz generalny, zwany również progenerałem lub 
generałem. Wówczas to staraniem Stanisława Augusta Poniatowskiego paulini polscy 
decyzją Stolicy Apostolskiej utworzyli nową wspólnotę o nazwie Kongregacja Polska 
Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika6 .

Domy paulińskie dzieliły się na rezydencje na czele z podprzeorem (supprior) 
oraz na konwenty na czele z przeorem (prior). Miano rezydencji przysługiwało no-
wym placówkom o nieustabilizowanej jeszcze sytuacji prawnej i ekonomicznej7 . 
Zgodnie z konstytucjami potrydenckimi konwent powinien składać się co najmniej 
z 12 członków. Jednak zgodnie z prawem kanonicznym dom był w pełni uformowa-
ny, jeżeli składał się przynajmniej z 6 profesów, w tym 4 musiało być kapłanami8 .

ślązacy poddani Austrii i prus w polskiej prowincji paulinów 1764–1864
Przed rozpoczęciem analizy należy omówić kilka istotnych danych dotyczących 

grupy poddanych pruskich i austriackich pochodzących ze Śląska. Przede wszystkim 
należy podkreślić, że pod uwagę wzięto wszystkie osoby, które wstąpiły do polskiej 
prowincji paulinów w badanym okresie. Również tych, którzy w zakonie spędzili 
od kilku do kilkunastu tygodni. Stuletni okres poddany analizie podzielono na dwa 
podokresy: epokę stanisławowską (1764–1795) i okres porozbiorowy (1796–1864). 
Omawiając liczebność paulinów w tych podokresach, należy pamiętać, że niektóre 
osoby żyły w polskiej prowincji w obu podokresach. Niektórzy bowiem wstąpili do 
zakonu w czasach stanisławowskich, a nawet saskich i żyli nadal po III rozbiorze. 
Dlatego nie należy sumować liczby zakonników z obu podokresów.

W latach 1764–1864 w polskiej prowincji paulinów pracowało i żyło 590 zakon-
ników. Wśród nich ze Śląska pochodziło 85 osób, co stanowiło 14,41% całej badanej 
grupy (tab. 1). 

4 Ch. Koźbiałowicz: Wyjaśnienie do konstytucji paulińskich zwane Directorium Ordinis Sancti Pauli 
Primi Eremitae z roku 1736. „Studia Claromontana” T. 16, 1996, s. 220–221; M. Benger: Roczniki 
paulińskie. T. 2. Częstochowa 1997, s. 339; E. Kiŝban: Historia węgierskiego zakonu paulinów (mps). 
Archiwum Zakonu Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie (dalej: AJG), b. sygn., T. 2, cz. 2, s. 250.

5 Ch. Koźbiałowicz: Wyjaśnienie do konstytucji paulińskich..., s. 225–232; E. Kiŝban: Historia węgier-
skiego zakonu…, s. 249–250; K. Szafraniec: Konwent paulinów jasnogórskich 1382–1864. Rzym 1966, 
s. 10–11, 114–117; P.P. Gach: Paulini na ziemiach polskich…, s. 294.

6 S. Chodyński: Paulini w Polsce. [W:] Encyklopedia kościelna. T. 18. Wyd. M. Nowodworski. Warszawa 
1893, s. 438–440; K. Szafraniec: Konwent paulinów jasnogórskich…, s. 11, 113; W. Kęder: Jasna Góra 
wobec przemian politycznych w Rzeczypospolitej w latach 1661–1813. „Studia Claromontana” T. 13, 
1993, s. 175–178; P.P. Gach: Paulini na ziemiach…, s. 293.

7 AJG, sygn. 536, Actorum Provonciae Polonae (dalej: APP), T. 7, s. 719; AJG, sygn. 538, APP, T. 8, 
s. 130–140, 303, 598–607; AJG, sygn. 1626, s. 57–59, 61, 63, 65–66, 68–69.

8 E.L. Kühn: Szwabska prowincja zakonu paulinów w czasach nowożytnych. „Studia Claromontana” 
T. 21, 2003, s. 533–534.
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Tabela 1
Paulini polscy w latach 1764–1864. Pochodzenie terytorialne

Paulini polscy ogółem Paulini polscy
pochodzący ze Śląska 

liczba % liczba %

590 100,00 85 14,41

Źródło: obliczenia własne na podstawie: AJG, sygn. 3300, s. 42–257; AJG, sygn. 3803, s. 149–171; AJG, 
sygn. 77, s. 260–295, 675–761; wyniki niepublikowanych badań dr. hab. Piotra Boronia z Instytutu Hi-
storii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; AJG, sygn. 2229, s. 98–99, 151–155; AJG, sygn. 65, s. 5–7, 
9, 13, 15–17, 19, 24–25, 109, 120, 124; AJG, sygn. 2260, s. 197–198, 230–231, 240–241, 316–317, 
378–379; AJG, sygn. 2195, s. 63–65; J. Zbudniewek: Gottwald Olaf Józef (1708–1782) . [W:] Słownik 
polskich teologów katolickich. Red. H.E. Wyczawski. T. 1. Warszawa 1981, s. 563; P.P. Gach: Kasaty za-
konów na ziemiach Rzeczypospolitej i Śląska 1772–1915 . Lublin 1984, s. 175–176, 180; J. Szpak: Dzieje 
kościoła i parafii w Leśniowie. Cz. 2. „Studia Claromontana” T. 21, 2003, s. 460.

Ze Śląska Pruskiego wywodziło się 65 Ślązaków, co stanowiło 11,02% wszystkich 
paulinów polskiej prowincji i 76,47% grupy śląskiej. Ze Śląska austriackiego pocho-
dziło 8 osób, co stanowiło 1,36% wszystkich paulinów polskich i 9,41% Ślązaków. 
W 12 przypadkach nie udało się ustalić pochodzenia terytorialnego. Stwierdzono 
jedynie, że zakonnicy ci wywodzili się ze Śląska. Grupa ta liczyła 2,03% paulinów 
polskiej prowincji i 14,12% grupy pochodzącej ze Śląska (tab. 2).

Tabela 2
Paulini polscy w latach 1764–1864. Pochodzenie państwowe

Paulini polscy Ślązacy Poddani pruscy Poddani austriaccy Niezidentyfikowani 

liczba % liczba % liczba % liczba %

85 100,00 65 76,46 8 9,41 12 14,12

Źródło: jak w tabeli 1.

Ze Śląska Górnego pochodziło 57 osób, co stanowiło 9,66% polskiej prowincji 
i 67,06% zakonników pochodzących ze Śląska. Z kolei ze Śląska Dolnego pochodziło 
8 osób, co stanowiło 1,36% wszystkich paulinów polskich, 9,41% grupy śląskiej oraz 
12,31% wśród poddanych pruskich (tab. 3).

Tabela 3
Paulini polscy w latach 1764–1864. Struktura pochodzenia terytorialnego poddanych pru-
skich

Paulini polscy poddani pruscy Paulini polscy pochodzący
z Górnego Śląska

Paulini polscy pochodzący
z Dolnego Śląska

liczba % liczba % liczba %

65 100,00 57 87,69 8 12,31

Źródło: jak w tabeli 1.

W latach 1764–1795 w polskiej prowincji żyło 497 paulinów. W grupie tej 38 
osób pochodziło ze Śląska, stanowiąc 7,65% badanej grupy (tab. 4). 
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Tabela 4
Paulini polscy w latach 1764–1795. Struktura pochodzenia terytorialnego

Paulini polscy ogółem Paulini pochodzący ze Śląska

liczba % liczba %

497 100,00 38 7,65

Źródło: jak w tabeli 1.

W latach 1764–1795 ze Śląska Pruskiego wywodziło się 28 osób, czyli 5,63% 
wszystkich paulinów polskich w tym okresie oraz 73,68% grupy śląskiej. Podanych 
austriackich w polskiej prowincji było 5, co stanowiło ok. 1,00% całej polskiej pro-
wincji i 13,16% grupy paulinów wywodzących się ze Śląska. W 5 przypadkach nie 
ustalono, czy zakonnicy pochodzili ze Śląska pruskiego czy austriackiego (tab. 5).

Tabela 5
Paulini polscy w latach 1764–1795. Struktura pochodzenia terytorialnego dla grupy śląskiej

Paulini polscy pochodzący
ze Śląska ogółem

Paulini polscy 
poddani pruscy

Paulini polscy 
poddani austriaccy Niezidentyfikowani 

liczba % liczba % liczba % liczba %

38 100,00 28 73,68 5 13,16 5 13,16

Źródło: jak w tabeli 1.

Spośród poddanych pruskich 20 osób pochodziło ze Śląska Górnego (mniej wię-
cej od Brynicy po linię Namysłów – Brzeg – Ścinawa), co stanowiło 4,02% całej pro-
wincji i 71,43% poddanych pruskich. Z kolei ze Śląska Dolnego (od linii: Namysłów 
– Brzeg – Ścinawa po rzekę Nysa Łużycka – Kotlina Jeleniogórska – Ziemia Lubuska) 
pochodziło 8 zakonników. Stanowiło to 1,61% wszystkich paulinów polskich w da-
nym okresie oraz 28,57% grupy Ślązaków (tab. 6). 

Tabela 6
Paulini polscy w latach 1764–1795. Struktura pochodzenia terytorialnego Ślązaków podda-
nych pruskich

Paulini polscy
poddani pruscy

Paulini polscy pochodzący 
z Górnego Śląska

Paulini polscy pochodzący
z Dolnego Śląska

liczba % liczba % liczba %

28 100,00 20 71,43 8 28,57

Źródło: jak w tabeli 1.

Z kolei w latach 1796–1864 w polskiej prowincji żyło 682 zakonników. Ze Śląska 
wywodziły się 52 osoby, co stanowiło 7,62% wszystkich paulinów polskich w tym 
okresie (tab. 7). 
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Tabela 7
Paulini polscy w latach 1796–1864. Struktura pochodzenia terytorialnego

Paulini polscy ogółem Paulini ze Śląska

liczba % liczba %

682 100,00 52 7,62

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 8 przedstawia dane dotyczące przynależności państwowej Ślązaków. Zde-
cydowanie dominowali poddani pruscy. Niezidentyfikowanych zakonników było nie-
wielu, bo zaledwie 3.

Tabela 8
Paulini polscy w latach 1796–1864. Struktura pochodzenia terytorialnego Ślązaków

Paulini pochodzący
ze Śląska Poddani pruscy Poddani austriaccy Niezidentyfikowani 

liczba % liczba % liczba % liczba %

52 100,00 44 84,62 3 5,77 3 5,77

Źródło: jak w tabeli 1.

W tabeli 9 przedstawiono dane dotyczące pochodzenia terytorialnego poddanych 
pruskich. Zdecydowanie dominowali zakonnicy pochodzący z Górnego Śląska. Pau-
linów niezidentyfikowanych było trzech.

Tabela 9
Paulini polscy w latach 1796–1864. Struktura pochodzenia terytorialnego Ślązaków podda-
nych pruskich

Paulini polscy 
poddani pruscy

Paulini 
z Górnego Śląska

Paulini
z Dolnego Śląska Niezidentyfikowani 

liczba % liczba % liczba % liczba %

44 100,00 38 86,36 3 6,82 3 6,82

Źródło: jak w tabeli 1.

Materiał archiwalny pozwolił na zidentyfikowanie 45 miejscowości, z których po-
chodzili zakonnicy (tab. 10). Na Śląsku Górnym były to 32 miejscowości, na Dol-
nym – 7 miejscowości, a na Śląsku austriackim – 5 miejscowości. Na Górnym Śląsku 
główne ośrodki rekrutacyjne to: Gliwice (3 osoby), Grzawa k. Pszczyny (2), Piekary 
(4), Pilchowice (4), Pyskowice (4), Racibórz (5), Woźniki (6) i Strzelce Opolskie (2). 
Trzeba również zauważyć, że z Trynka k. Gliwic oraz z Grzawy k. Pszczyny wywodziło 
się po jednym zakonniku. Zatem z rejonu Gliwic pochodziło się łącznie 4 paulinów, 
a z rejonu Pszczyny 3 zakonników. Z pozostałych miejscowości pochodziło po jednym 
zakonniku. Na Dolnym Śląsku jedynie z wsi Kiełczyn k. Dzierżoniowa pochodziło 
2 zakonników. Byli to bracia Antoni Sebastian i Ksawery Augustyn Rotterowie9 . Na 

9 AJG, sygn. 77, s. 678, 749–751; AJG, sygn. 3300, s. 149.
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Śląsku austriackim po 2 zakonników wywodziło się z Frydka (Frýdek, Friedeck) i Opa-
wy (Opava, Troppau). Należy jednak zauważyć, że z okolic Frydka pochodził jeszcze 
jeden paulin. Zatem w latach 1764–1864 większość paulinów polskich pochodzących 
ze Śląska wywodziła się z miast i ich najbliższych okolic.

Tabela 10
Śląskie ośrodki rekrutacyjne do polskiej prowincji paulinów w latach 1764–1864

Część Śląska Lp. Nazwa miejscowości Liczba zakonników

Górny Śląsk

1. Bytom 1

2. Chełm Wielki 1

3. Chorzów 1

4. Chronstacz k. Opola 1

5. Gąsiorowice 1

6. Gliwice 3

7. Głogówek 1

8. Głubczyce 1

9. Grzawa k. Pszczyny 2

10. Imielnica 1

11. Jedlice 1

12. Kazimierz k. Głogówka 1

13. Kobiór 1

14. Lubsza 1

15. Michałowice k. Bytomia 1

16. Naczęsławice 1

17. Nowa Cerekiew k. Kietrza 
lub Neue Kirche k. Koźla 1

18. Olesno 1

19. Oleśnica 1

20. Piekary 2

21. Pilchowice 4

22. Pogorzela 1

23. Pszczyna 1

24. Pyskowice 4

25. Racibórz 5

26. Ruda 1

27. Rydułtowy 1

28. Strzelce Opolskie 2

29. Trynek k. Gliwic 1

30. Tychy 1

31. Uszyce 1

32. Woźniki 6
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Część Śląska Lp. Nazwa miejscowości Liczba zakonników

Dolny Śląsk

1. Henryków 1

2. Kiełczyn k. Dzierżoniowa 2

3. Syców 1

4. Sobina 1

5. Trzebieszowice 1

6. Twardogóra 1

7. Wrocław 1

Śląsk austriacki

1. Błędowice k. Karwiny 1

2. Chradziec 1

3. Frydek 2

4. Opawa 2

5. Štarič k. Frydka 1

Źródło: jak w tabeli 1.
 
Paulini polscy wywodzący się ze Śląska rekrutowali się przede wszystkim z miej-

scowości, które leżały we wschodniej części Śląska. Należy podkreślić dużą siłę od-
działywania na tym obszarze klasztorów w Mochowie pod Głogówkiem oraz ośrod-
ków leżących blisko granicy ze Śląskiem, czyli Jasnej Góry w Częstochowie, w Le-
śniowie10 i prawdopodobnie w Wieluniu i Wieruszowie.

Kolejnym zagadnieniem jest pochodzenie społeczne paulinów polskich wywo-
dzących się ze Śląska. Materiał archiwalny nie zawsze jednak daje możliwość jed-
noznacznego stwierdzenia, z  jakiego kręgu społecznego wywodzili się poszczególni 
zakonnicy. W wypadku pochodzenia szlacheckiego zawsze było to odnotowywane 
w księgach zakonnych. Jednak w odniesieniu do przedstawicieli niższych warstw 
społecznych sytuacja jest skomplikowana. Nie zawsze bowiem zapisywano, czy dana 
osoba pochodziła z rodziny mieszczańskiej, czy chłopskiej. Wypada jednak podkre-
ślić, że konieczność zdobycia odpowiedniego wykształcenia znacznie utrudniała wej-
ście do stanu duchownego synom chłopskim. Należy zatem sądzić, że większość 
zakonników wywodziła się z różnych grup stanu szlacheckiego i warstw miejskich. 
Dlatego też w analizach uwzględniono pięć kategorii: szlachta, mieszczanie, chłopi, 
robotnicy oraz niezidentyfikowani (różne grupy plebejskie). Do tej ostatniej grupy 
zaliczono tych zakonników, których przynależność do konkretnej grupy była trudna 
do określenia (tab. 11). 

10 J. Szpak: Struktura organizacyjna i społeczna paulinów polskich w dobie stanisławowskiej . [W:] Nad 
społeczeństwem staropolskim. T. 1: Kultura – instytucje – gospodarka w XVI–XVIII stuleciu. Red. K. Ło-
patecki, W. Walczak. Białystok 2007, s. 464.
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Tabela 11
Polska prowincja paulinów 1764–1864. Pochodzenie społeczne zakonników wywodzących się 
ze Śląska

Paulini Ślązacy
Paulini  

pochodzenia 
szlacheckiego

Paulini  
pochodzenia 

mieszczańskiego

Paulini  
pochodzenia 
chłopskiego

Paulini  
pochodzenia 
robotniczego

Niezidentyfikowani 
wywodzący się 
z różnych grup  

ludności plebejskiej

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba %

85 100,00 4 4,71 47 55,29 3 3,53 1 1,18 30 35,29

Źródło: jak w tabeli 1.

Wśród paulinów wywodzących się ze Śląska zdecydowanie dominowała ludność 
z niższych warstw społecznych. Przedstawicieli szlachty było niewielu i pochodzili 
oni ze Śląska austriackiego. Na uwagę zasługuje fakt, że w polskiej prowincji w 1863 
roku pojawił się syn robotnika, był to Faustyn Augustyn Dziewior11. Idea życia za-
konnego, jaką reprezentowali paulini, przemawiała przede wszystkim do przedstawi-
cieli niższych warstw społecznych. Życie paulińskie pociągało głównie mieszczan i to 
z miasteczek małych i średnich12 .

Nasuwa się pytanie: czy pochodzenie społeczne wpływało na możliwości obej-
mowania urzędów w zakonie. W odniesieniu do całej prowincji polskiej pochodzenie 
społeczne zakonników nie miało większego znaczenia. Najwyższe godności osiągały 
osoby zarówno pochodzenia szlacheckiego (Mateusz Łękawski – prowincjał oraz 
wikariusz prowincji), mieszczańskiego (Justus Rendak – doktor teologii i filozofii, 
profesor, korepetytor, prowincjał, wikariusz prowincji; Pafnucy Brzeziński – pro-
wincjał, przeor Jasnej Góry), jak i chłopskiego (Łukasz Grządzielski – doktor teolo-
gii, prowincjał, wikariusz prowincji). Urząd przeora także pełnili ludzie pochodzący 
z różnych stanów. Zatem awanse i pozycja w zakonie zależały przede wszystkim od 
osobistych zalet ducha i umysłu13 .

Podobnie było wśród zakonników pochodzących ze Śląska. Pochodzenie spo-
łeczne nie miało żadnego znaczenia. Przykładem może być Ksawery Augustyn Rot-
ter, który pochodził z rodziny mieszczańskiej. Pełnił on najwyższe godności w pol-
skiej prowincji i w całym zakonie. Studiował filozofię na Jasnej Górze oraz teologię 
w Ołomuńcu. Był profesorem teologii i filozofii. Pełnił urząd przeora w Mochowie 
pod Głogówkiem, był sekretarzem polskiej prowincji. Pełnił ważne funkcje defi-
nitora generalnego i wikariusza generalnego (1779–1785)14. Z kolei Zygfryd Piotr 
Dispensator sprawował urząd przeora w Mochowie pod Głogówkiem, podprzeora na 
Jasnej Górze w Częstochowie, na Skałce w Krakowie i w Pińczowie. Ponadto pełnił 
ważny urząd magistra nowicjatu. Był również kapelanem dobrodzieja zakonu, staro-
sty ostrzeszowskiego Wojciecha Męcińskiego15. Witalis Domagalski pełnił funkcję 
przeora w klasztorze św. Barbary pod Częstochową oraz podprzeora w klasztorach 

11 AJG, sygn. 3300, s. 251.
12 J. Szpak: Struktura organizacyjna i społeczna…, s. 459–462.
13 Tamże, s. 463.
14 AJG, sygn. 77, s. 749–751.
15 AJG, sygn. 77, s. 696–697.



Ślązacy w polskiej prowincji paulinów w latach 1764–1864

135

we Lwowie i Niżniowie16. Jan Nepomucen Parczyński pełnił urząd definitora i sekre-
tarza prowincji17 .

Pojawia się również pytanie, w jakim okresie Ślązacy wstępowali szczególnie licz-
nie w szeregi paulinów polskich (tab 12).

Tabela 12
Polska prowincja paulinów 1764–1864. Liczba Ślązaków wstępujących do polskiej prowincji 
paulinów

Okres Liczba osób 
wstępujących do zakonu

Odsetek osób 
wstępujących do zakonu (%)

1764–1775 4 4,71

1776–1785 1 1,12

1786–1795 6 7,06

1796–1805 6 7,06

1806–1815 13 15,29

1816–1825 8 9,41

1826–1835 1 1,12

1826–1845 4 4,71

1846–1855 3 3,53

1856–1864 9 10,59

Niezidentyfikowani 9 10,59

Razem 85 100,00

Źródło: jak w tabeli 1.

Jak wynika z danych, najwięcej Ślązaków wstąpiło do polskiej prowincji w latach 
1806–1815, 1856–1864, 1816–1825, 1786–1795 oraz 1796–1805. Szczególnie licz-
nie Ślązacy byli reprezentowani w latach 1796–1815. Być może wynikało to z trud-
nej sytuacji spowodowanej wojnami z rewolucyjną Francją i cesarstwem Napole-
ona I. Warto także zauważyć, że w latach 1764–1795 do polskiej prowincji paulinów 
wstąpiło 11 osób, w latach 1796–1825 – 27 osób, a w latach 1826–1864 – 17 osób. 
Widać zatem, że najwięcej Ślązaków wstępowało do zakonu paulinów w pierwszym 
ćwierćwieczu XIX wieku (tab. 13).

16 AJG, sygn. 77, s. 715.
17 AJG, sygn. 65, s. 17; AJG, sygn. 2260, s. 316–317; AJG, sygn. 3300, s. 110–111; AJG, sygn.  3803, 

s. 169.
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Tabela 13
Polska prowincja paulinów 1764–1864. Liczba osób wstępujących do zakonu w określonym roku18

Rok Liczba osób wstępujących do zakonu

1862 4

1823 3

1795, 1800, 1811, 1813, 1846, 1863 po 2

1764–1794, 1796–1799, 1801–1810, 1812, 
1814–1822, 1824–1845, 1847–1861 0–1

Źródło: jak w tabeli 1.

Najwięcej Ślązaków (4 osoby) wstąpiło do zakonu paulinów w 1862 roku. Warto 
również zauważyć, że w 1863 roku uczyniły to 2 osoby, a w 1864 roku – 1 osoba. 
Zatem łącznie w latach 1862–1864 do zakonu wstąpiło 7 Ślązaków. W pozostałych 
latach do zakonu nie wstępował nikt, albo jedynie po jednej osobie. Wśród paulinów 
wywodzących się ze Śląska dominowali kapłani. Większość badanej grupy złożyła 
również profesję zakonną (tab. 14). 

Tabela 14
Polska prowincja paulinów 1764–1864. Struktura paulinów wywodzących się ze Śląska

Grupa duchownych Liczba Odsetek (%)

Kapłani 36 42,35

Bracia laicy 4 4,71

Bracia dopuszczeni do profesji 
i po złożeniu profesji zakonnej 24 28,24

Bracia bez profesji 19 22,35

Brak danych 2 2,35

Razem 85 100,00

Źródło: jak w tabeli 1.

Średnią wieku wśród Ślązaków wstępujących do zakonu ilustruje tabela 15. Do 
1830 roku różnice były niewielkie. Sytuacja uległa pewnym zmianom dopiero po 
1831 roku. Wówczas to średnia wieku przy wstąpieniu do zakonu wzrosła. Miało 
to oczywiście związek z przepisami wprowadzonymi przez państwo. Ograniczono 
wówczas możliwości wstępowania do zakonów. Wprowadzono bowiem specjalne eg-
zaminy dla kandydatów, zdawane przed władzami administracyjnymi i kościelnymi. 
Wprowadzono również przepis zezwalający na obłóczyny osobom, które ukończyły 
24 lata. Warto jednak zauważyć, że takie przepisy wprowadzono już za panowania 
pruskiego, a mimo tego wiek nowicjuszy nie uległ zdecydowanemu podwyższeniu. 
Świadczyłoby to o skutecznym obchodzeniu przepisów. Jednak teza ta wymaga dal-
szych badań źródłowych19 .

18 W pozostałych latach do zakonu wstępowało po jednej osobie.
19 T. Walachowicz: Kościół katolicki w prawodawstwie Księstwa Warszawskiego. Lublin 1984, s. 29, 93–

96.
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Tabela 15
Polska prowincja paulinów 1764–1864. Średnia wieku Ślązaków przy wstąpieniu do zakonu

Lata Średnia wieku

do 1764 r. 21,40

1764–1795 21,25

1796–1830 21,35

1831–1864 24,27

1764–1864 23,27

Źródło: Jak w tabeli 1.

W najmłodszym wieku do zakonu wstąpili: Wit Jan Thiell, Michał Maurycy Krato-
chwil – 16 lat, Józef Jacek Bagiński, Ksawery Augustyn Rotter, Kalasanty Franciszek 
Starościk, Alfons August Wojciech Wojciechowski, Aleksander Wojciech Zamorski 
– 17 lat, Witalis Domagalski, January Lewenkron, Damazy Jan Morzański, Filibert 
Józef Smoleński – 18 lat, Ubald Nepomucen Gotschalk, Klemens Jan Ślesiński – 19 
lat, Olaf Gottwald, Bernard Franciszek Bambucki, Anzelm Franciszek Drzymała, 
Leopold Kremer i Norbert Widera (Widerka) – 20 lat. W stosunkowo późnym wieku 
do nowicjatu wstąpili: Józef Jan Biederman – 31 lat, Urban Jan Lach – 33 lata oraz 
Antoni Sebastian Rotter – 40 lat20 .

Większość paulinów Ślązaków pozostała w zakonie przez całe życie. W trzech 
przypadkach udało się ustalić, że zakonnicy zostali usunięci w wyniku kasaty z 1864 
roku. Z grupy 10 osób, które opuściły zakon lub zostały z różnych powodów usu-
nięte, 3 osoby odeszły do seminarium duchownego. Trzeba jednak pamiętać, że dla 
znacznej grupy zakonników nie udało się ustalić, czy pozostawali w zakonie przez 
całe życie. W źródłach brak bowiem informacji o dalszych ich losach. 

Tabela 16
Polska prowincja paulinów 1764–1864. Lata życia w zakonie paulinów wywodzących się ze 
Śląska

Kategoria zakonników Liczba zakonników Odsetek zakonników (%)

Całe życie spędzili w zakonie 35 41,18

Usunięci z zakonu na mocy kasaty z 1864 r. 3 3,53

Odeszli lub zostali usunięci z zakonu 1021 11,76

Brak danych 36 42,35

Razem 85 100,00

Źródło: jak w tabeli 1.21

Najdłuższy staż życia w zakonie mieli: Ksawery Augustyn Rotter – 60 lat (1727–
1787), Olaf Gottwald – 52 lata (1730–1782), Leopold Kremer – 45 lat (1730–

20 AJG, sygn. 65, s. 13, 16, 19; AJG, sygn. 77, s. 291, 675–676, 678, 715–716, 743–745, 749–751, 755; 
AJG, sygn. 2195, s. 63–65; AJG, sygn. 2229, s. 98–99; AJG, sygn. 2260, s. 378–379; AJG, sygn. 3803, 
s. 149, 165; AJG, sygn. 3300, s. 95, 99, 113, 195, 249, 251–252.

21 3 zakonników odeszło do diecezjalnego seminarium duchownego, w tym 2 do seminarium w Łowiczu.
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1775), Eryk Lorek – 44 lata (1729–1773), Henryk Antoni Mutwill – 41 lat (1754–
1795), Zygfryd Piotr Dispensator – 40 lat (1730–1770), January Lewenkron – 39 lat 
(1741–1780), Damazy Jan Morzański – 39 lat (1731–1770), Telesfor Józef Świtała – 
39 lat (1798–1837), Leonard Ignacy Kubasiński – 35 lat (1732–1767), Seweryn Ja-
kub Duppe – 34 lata (1734–1768) oraz Józef Jan Bidermann – 30 lat (1795–1825)22 .

Średnia długość życia wśród paulinów Ślązaków w latach 1764–1864 wynosiła 
53,46 lat. Z kolei w latach 1764–1795 średnia wynosiła 52,48 lat. Za lata 1796–
1830 i 1831–1864 z powodu luk w materiale archiwalnym nie udało się ustalić 
średniego trwania życia paulinów pochodzących ze Śląska23. Do najdłużej żyjących 
paulinów Ślązaków należeli: Ksawery August Rotter – 77 lat (1710–1787), Olaf 
Gottwald – 72 lata (1710–1782), Leopold Kremer – 65 lat (1710–1775) oraz Eryk 
Lorek – 63 lata (1705–1768))24. W młodym wieku zmarli: Józef Hoffman – 23 lata 
(1748–1771), Benignus Piotr Franciszek Pohl – 27 lat (1738–1765), Urban Florian 
Stefan Wiedern (Widera) – 30 lat (1780–1810), Wit Jan Thiell – 34 lata (1737–
1771) oraz Ubald Nepomucen Gotschalk – 35 lat (1781–1816)25 .

Wśród paulinów wywodzących się ze Śląska było wielu, którzy odgrywali znacz-
ną rolę w życiu naukowym i kulturalnym polskiej prowincji. Brat Antoni Sebastian 
Rotter był znanym i cenionym snycerzem. Wykonał wiele prac przy wystroju świą-
tyń, m.in. na Skałce w Krakowie, na Jasnej Górze w Częstochowie, w Starej Wsi, 
Wieruszowie i Pińczowie26. Jego brat Ksawery Augustyn Rotter był profesorem filo-
zofii i teologii27. Symfroniusz Runge studiował muzykę figuralną w Polsce na dworze 
starosty kazimierskiego ks. Lubomirskiego, grał też na cymbałach28. Zygfryd Piotr 
Dispensator kierował biblioteką jasnogórską, spisał katalogi biblioteczne, pełnił rów-
nież funkcję wykładowcy teologii29. Ubald Nepomucen Gotschalk na Jasnej Górze 
pełnił funkcję kantora30. Eryk Lorek dzięki mecenatowi wojewody mazowieckiego 
Stanisława Poniatowskiego studiował w Niemczech, a na Jasnej Górze w Częstocho-
wie pełnił funkcję dyrektora i wicedyrektora profesorów31. Olaf Józef Gottwald stu-
diował teologię w Trnavie, był autorem kilku dzieł teologicznych, w których zachęcał 
do stosowania ascezy postnej. Napisał m.in.: „Chleb i woda, ludzka wygoda…” (wy-
danie: Wrocław 1778 i Jasna Góra 1778), „Rózga sprawiedliwości boskiej” (T. 1–5. 
Kalisz 1779–1781), „Sacra trium dierum…” (rkp. w AJG, sygn. I. 324) i „Circulus 
menstruus brevium...” (rkp. w AJG, sygn. I. 324)32 .

22 AJG, sygn. 65, s. 6–7; AJG, sygn. 77, s. 687, 690, 696–697, 699, 709, 715–716, 745; AJG, sygn. 2229, 
s. 98–99; AJG, sygn. 3300, s. 94, 96; AJG, sygn. 3803, s. 151, 165, 169; J. Szpak: Dzieje kościoła 
i parafii w Leśniowie. Cz. 2. „Studia Claromontana” t. 21, 2003, s. 460.

23 AJG, sygn. 65, s. 6–7; AJG, sygn. 77, s. 687, 690, 696–697, 699, 709, 715–716, 745; AJG, sygn. 2229, 
s. 98–99; AJG, sygn. 3300, s. 94, 96; AJG, sygn. 3803, s. 151, 165, 169; J. Szpak: Dzieje kościoła 
i parafii…, s. 460.

24 AJG, sygn. 77, s. 709, 715–716, 743–744, 749–751.
25 AJG, sygn. 77, s. 262–263, 679, 702, 704; AJG, sygn. 3803, s. 151, 163, 165; AJG, sygn. 2229, 

s. 98–99; AJG, sygn. 3300, s. 99; AJG, sygn. 65, s. 11, 13.
26 AJG, sygn. 77, s. 678; AJG, sygn. 3803, s. 149.
27 AJG, sygn. 77, s. 749–751.
28 AJG, sygn. 77, s. 760–761.
29 AJG, sygn. 77, s. 696–697.
30 AJG, sygn. 3803, 165; AJG, sygn. 2229, s. 98–99; AJG, sygn. 3300, s. 99; AJG, sygn. 65, s. 13.
31 AJG, sygn. 77, s. 709.
32 J. Zbudniewek: Gottwald Olaf Józef (1708–1782). [W:] Słownik polskich teologów katolickich. Red. 

H.E. Wyczawski. T. 1. Warszawa 1981, s. 563; AJG, sygn. 77, s. 743–744.
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zakończenie
Wśród paulinów wywodzących się ze Śląska dominowali zakonnicy pochodzący 

z państwa pruskiego. W tej grupie przeważali Górnoślązacy. Wśród zakonników Ślą-
zaków zdecydowana większość pochodziła z niższych warstw społecznych, przede 
wszystkim z różnych grup mieszczaństwa. Pojawił się także jeden przedstawiciel 
nowej w tym okresie grupy robotników. 

Wśród zakonników wywodzących się ze Śląska dominowali kapłani. Całe życie 
w zakonie spędziło 35 osób (41,18% grupy śląskiej), 13 osób opuściło zakon – 3 
spośród nich przeniosły się do diecezjalnego seminarium duchownego (2 osoby do 
Łowicza), 1 osoba została wydalona ze względu na chorobę nerwową, a 3 osoby 
musiały opuścić szeregi zakonne ze względu na ukaz z 1864 roku kasujący klasztory. 
W tej ostatniej grupie znalazło się z prawdopodobnie więcej osób, ale na obecnym 
etapie badań nie można być tego stuprocentowo pewnym. Trzeba także podkre-
ślić, że w źródłach przed 1796 rokiem brak informacji na temat osób, które zostały 
wydalone z zakonu.  Zakon paulinów był szczególnie popularny w społeczeństwie 
śląskim po upadku Rzeczpospolitej. To właśnie w tym okresie do zakonu wstąpiło 
zdecydowanie więcej osób niż w latach wcześniejszych. W latach 1764–1795 w pol-
skiej prowincji paulinów żyło 38 zakonników wywodzących się ze Śląska, a w latach 
1796–1864 – 52 zakonników. Zatem wzrost wyniósł 26,92%. Wynikało to zapewne 
z dużej popularności sanktuarium jasnogórskiego wśród Ślązaków33 .

Ślązacy w polskiej prowincji paulinów w latach 1764–1864 byli pełnoprawnymi 
członkami wspólnoty zakonnej. Pełnili różne funkcje i urzędy, zgodnie z potrzebami 
polskiej prowincji, bez względu na pochodzenie państwowe czy społeczne.

33 Z. Martynowski: Kult Matki Bożej Częstochowskiej na Ziemi Kłodzkiej. „Studia Claromontana” T. 6, 
1985, s. 87–91; J. Kopiec: Wokół kultu Matki Bożej Częstochowskiej na ziemi opolskiej. [W:] Książę 
Władysław Opolczyk, fundator klasztoru paulinów na Jasnej Górze. Red. M. Antoniewicz, J. Zbudnie-
wek. Warszawa 2007, s. 177–194; J. Kopiec: Udział pogranicznego Śląska Opolskiego w kształtowaniu 
duchowości maryjnej paulinów od 1740 roku do I wojny światowej. „Studia Claromontana” T. 27, 
2009, s. 343–344, 346–348; J. Myszor: Miejsce Jasnej Góry w pobożności ludu górnośląskiego w XIX 
i na początku XX wieku. „Studia Claromontana” T. 7, 1987, s. 93; S.Z. Jabłoński: Jasna Góra. Ośrodek 
kultu maryjnego (1864–1914). Lublin 1984, s. 174–180; S.Z. Jabłoński: Z dziejów kultu Matki Boskiej 
Częstochowskiej w XVI w. „Studia Claromontana” T. 2, 1981, s. 76–78; W. Urban: O kulcie Matki 
Boskiej Częstochowskiej w archidiecezji wrocławskiej. „Studia Claromontana” T. 3, 1982, s. 209–211; 
A. Zyskowska: Praktyki religijne i zasięg geograficzno–społeczny kultu Matki Bożej Jasnogórskiej w XVI 
w. w świetle „Liber Miraculorum”. „Studia Claromontana” T. 3, 1982, s. 94–97, 100–101; A. Witkow-
ska: Kult jasnogórski w formach pątniczych do połowy XVII wieku. „Studia Claromontana” T. 5, 1984, 
s. 148–149, 156–157–161, 163.
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Aneks
Wykaz paulinów pochodzących ze Śląska w polskiej prowincji paulinów 1764–186434

1. Mikołaj Jakub Adamik
2. Józef Jacek Bagiński
3. Bernard Franciszek Bambucki
4. Henryk Maciej Bardollo (Bordollo)
5. Alojzy Walenty Bemben (Bembnowski)
6. Józef Jan Bidermann
7. Sylwester Marcin Bończyk
8. Hipolit Jan Cerchoski
9. Joachim Stanisław Karol Cyganek
10. Eleuter Tomasz Czempiel
11. Marek Tomasz Czempiel
12. Seweryn Jakub Duppe
13. Faustyn Augustyn Dziewior
14. Zygfryd Piotr Dispensator
15. Witalis Domagalski
16. Anzelm Franciszek Drzymała
17. Serafin Leopold Klemens Garuski
18. Leopold Tomasz Giel
19. Florian Gorecki
20. Olaf Józef Gottwald
21. Ubald Nepomucen Gotschalk
22. Olaf Antoni Gross
23. Alojzy Franciszek Grządzielski
24. Manswetus Maksymilian Hertsschleher
25. Benignus Józef Hoffmann
26. Medard Franciszek Honestorf
27. Primus Jasiński
28. Wit Wincenty Kańdora
29. Adam Józef Kaniowski
30. Bernard Franciszek Kasperlik
31. Józef Walenty Kopr
32. Zygfryd Jerzy Kramarnik
33. Michał Maurycy Kratochwil
34. Leopold Kremer
35. Wawrzyniec Krunicki
36. Wawrzyniec Jakub Kubaczek
37. Leonard Ignacy Kubasiński
38. Eleuter Józef Kupnowski
39. Tomasz Maciej Kurowski
40. Wawrzyniec Józef Kuźnicki
41. Urban Jan Lach
42. January Lewenkron
43. Pius Franciszek Lipka
44. Eryk Lorek

34 Opracowano na podstawie: AJG, sygn. 65, 77, 2195, 2229, 2260, 3300, 3803; niepublikowanych 
badań dr. hab. Piotra Boronia z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Słownik pol-
skich teologów katolickich. Red. H.E. Wyczawski. T. 1–4. Warszawa 1981; P.P. Gach: Kasaty zakonów 
na ziemiach Rzeczypospolitej i Śląska 1772–1915 . Lublin 1984; J. Szpak: Dzieje kościoła i parafii 
w Leśniowie. Cz. 2. „Studia Claromontana” T. 21, 2003.
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45. Marcin Jan Masseli
46. Eryk Józef Matuszek
47. Damazy Walenty Melcher
48. Klemens Mesinali
49. Julian Franciszek Mierzowski
50. Damazy Jan Morzański
51. Andrzej Wojciech Moszyński
52. Primus Wojciech Moszyński
53. Henryk Antoni Mutwill
54. Godfryd Nayderfer
55. Izydor Nepomucen Ordon
56. Jan Nepomucen Józef Parczyński
57. Wincenty Jan Filip Parczyński
58. Piotr Franciszek Pohl
59. Bonawentura Wincenty Karol Rotsch
60. Antoni Sebastian Rotter
61. Ksawery Augustyn Rotter
62. Symfroniusz Runge
63. Edward Ryłkiewicz
64. Rudolf Ksawery Schroeter
65. Czesław Scotti
66. Filibert Józef Smoleński
67. Józef Karol Synowiec
68. Modest Maciej Sobek
69. Augustyn Jan Szafrański
70. Kalasanty Franciszek Starościk
71. Maksymilian Jan Szkabrat
72. Emmanuel Jan Szmid
73. Klemens Jan Ślesiński
74. Benedykt Tomasz Świtali (Świtalski)
75. Telesfor Józef Świtała
76. Wit Jan Thiell
77. Remigiusz Franciszek Wiechula
78. Urban Florian Stefan Wiedern (Widera)
79. Norbert Widera (Widerka)
80. Benedykt Jan Wejner
81. Alfons August Wojciech Wojciechowski
82. Innocenty Sebastian Witecki
83. January Wittek
84. Aleksander Wojciech Zamorski
85. Hipolit Jan Żerka
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Zusamennfassung
JacEk szpak

die Schlesier in der polnischen provinz der pauliner in den Jahren 1764–1864
In dem Beitrag werden Laufbahn, Rolle und Abstammung der Schlesier – seien es 

Untertanen der Habsburger oder der Hohenzollern – in der polnischen Provinz der Pau-
liner in den Jahren 1764 bis 1864 vorgestellt, wobei zu betonen ist, dass es sich dabei um 
vollberechtigte Mitglieder dieser Ordensgemeinschaft handelte. Eingegangen wird sowohl 
auf ihre Herkunftsorte als auch auf ihre Alters- und Sozialstruktur. Ungeachtet ihrer 
staatlichen oder sozialen Herkunft bekleideten die vorgestellten Schlesier gemäß den Be-
dürfnissen der polnischen Ordensprovinz diverse Funktionen und Ämter. Am Schluss des 
Beitrags wird ein Namensverzeichnis der aus Schlesien stammenden Pauliner präsentiert.

Summary
JacEk szpak

Silesians in the polish province of the pauline order in the years 1764–1864
This article presents careers, roles and the origin of the Silesians – subjects of the 

Habsburgs and the Prussians in the Polish province of the Pauline Order in the years 1764 
–1864. It also discusses the centres from which they were recruited and their social and 
age structure, indicating clearly that they were full-fledged members of the monastic 
community. They held various positions in different offices according to the needs of the 
Polish province, regardless of their origin or social status. At the end of the article we can 
also find a list of names of the Pauline Fathers from Silesia.
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DawiD kEllEr

Górnośląskie koleje a koleje w innych 
częściach państwa pruskiego – próba analizy 
danych liczbowych (1847–1863)1

Badania nad dziejami kolei na Górnym Śląsku – choć wydaje się, że pozwalają 
na dogłębne zrozumienie ich powstawania i funkcjonowania – są, moim zdaniem, 
w dalszym ciągu otwartym polem badawczym. Wynika to z dotychczasowego skiero-
wania uwagi badaczy przede wszystkim na zagadnienie powstawania sieci kolejowej2, 
marginalne zaś traktowanie codziennego funkcjonowania zarówno poszczególnych 
odcinków, jak i towarzystw. W zasadzie nie ma prac odwołujących się w lokalnej 
specyfice do zagadnień prawno-administracyjnych3, a kwestie wpływu kolei na spo-
łeczeństwo dopiero w ostatnich latach wyszły poza komunały4. Przyczyny tego stanu 
rzeczy są złożone i nie jest to miejsce na ich analizowanie. Do tej pory (poza wątkami 
poruszanymi w pracy P. Dominasa – choć ograniczonymi do dwóch prowincji5) nie 
dokonano próby porównania górnośląskiego kolejnictwa do tego funkcjonującego 
w innych częściach państwa niemieckiego. Ten dotkliwy brak powinien choć w czę-
ści wypełnić niniejszy artykuł.

Stan badań i podstawa źródłowa
W polskiej historiografii kolei niewiele jest prac wykorzystujących niezwykle 

obszerne (choć dawniej trudno dostępne) dane statystyczne. Wyjątkiem mogą być 
tutaj: bardzo ważna praca A. Piątkowskiego6, opracowania A. Mielcarka7, a także 

1 Wyjaśnienia wymagają przyjęte ramy czasowe. Podany okres nie odwołuje się wprost do konkretnych 
znaczących wydarzeń. Jedynie pierwsza data to rok ukończenia budowy głównej linii kolejowej na Gór-
nym Śląsku, czyli połączenia Wrocławia z Mysłowicami (i dalej z Krakowem). W 1863 r. ukończono 
budowę kolejnego połączenia Śląska z Galicją – tym razem przez Nowy Bieruń. Trzeba jednocześnie 
wskazać, że jest to też względnie długi okres, aby móc prześledzić tendencje w działalności przedsię-
biorstw kolejowych.

2 Podstawowa praca: M. Jerczyński, S.M. Koziarski: 150 lat kolei na Śląsku. Wrocław–Opole 1992. 
Przykłady innych: D. Keller i in.: Koleją z Katowic do Raciborza. Rybnik 2006; P. Nadolski i in.: Węzeł 
kolejowy Gliwice 1845–2010. Rybnik 2010.

3 Nie tylko zresztą w lokalnej. Podobne niedostatki obejmują w polskiej historiografii tę sferę działania 
kolei w całym państwie pruskim (niemieckim). Do nielicznych wyjątków można zaliczyć prace: P. Do-
minas: Kolej w prowincjach poznańskiej i śląskiej – mechanizmy powstawania i funkcjonowania do 1914 
roku. Łódź 2013; A. Piątkowski: Etapy pruskiej polityki kolejowej w XIX wieku. „Zapiski Historyczne” 
2001, z. 4, s. 111–129.

4 M.in. M. Jarząbek: O znaczeniach czasu, przestrzeni i wyobrażeń w historii XIX-wiecznych kolei Górne-
go Śląska. [W:] Po obu brzegach rzeki. Red. J. Mokrosz. Rybnik–Katowice 2009, s. 53–88.

5 P. Dominas: Kolej w prowincjach…
6 A. Piątkowski: Kolej wschodnia w latach 1842–1880: z dziejów transportu kolejowego na Pomorzu 

Wschodnim. Olsztyn 1996.
7 A. Mielcarek: Transport drogowy, wodny i kolejowy w gospodarce prowincji pomorskiej w latach 1815–

1914. Szczecin 2000; tenże: Znaczenie kolei dla rozwoju gospodarczego prowincji pomorskiej do roku 
1879. „Przegląd Zachodniopomorski” 1993, nr 4, s. 27–47; tenże: Przewozy pasażerów kolejami pomor-
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publikacja J. Myszczyszyna8. W niniejszym artykule wykorzystano, choć w sposób 
szczątkowy, dane statystyczne opublikowane przez pruskie władze ministerialne9 .

przedmiot analizy
W analizie uwzględniono 12 towarzystw kolejowych (w tym dwie koleje pań-

stwowe). Mniejsze znaczenie miały stosunki właścicielskie w poszczególnych towa-
rzystwach. Ważniejsza była różnorodność geograficzna oraz zakładana różnorodność 
okoliczności funkcjonowania poszczególnych odcinków linii kolejowych. W kilku 
wypadkach pod jedną nazwą właściciela kryje się kilka odcinków – w analizowa-
nym źródle ujmowano je zwykle łącznie (z jednym, ciekawym, wyjątkiem, tj. Koleją 
Górnośląską). Do analizy zdecydowano się wykorzystać10 następujące koleje11: Ko-
lej Wschodnią (Preußische Ostbahn, dalej: Ostbahn)12, Kolej Górnośląską13 (Obe-
rschlesische Eisenbahn, dalej: OSE)14, Kolej Wilhelma (Wilhelmsbahn, dalej: WB)15, 
Kolej Berlin – Szczecin (Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft, dalej: BSE)16, Ko-

skimi do 1879 roku. [W:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”. Nr 130. „Prace Wydziału 
Transportu”. Nr 5. Szczecin 1994, s. 147–153; tenże: Przewozy towarów kolejami pomorskimi do 1879 
roku. [W:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”. Nr 159. „Prace Wydziału Transportu 
i Łączności”. Szczecin 1996, s. 7–15.

8 J. Myszczyszyn: Wpływ kolei żelaznych na wzrost gospodarczy Niemiec (1840–1913). Łódź 2013.
9 Statistische Nachrichten von den Preussischen Eisenbahnen […] 1867. Bd. XV. Berlin 1868, s. 22–26, 

36–42, 44–45, 63–67, 70–72, 76–79, 85–87, 99–101; Statistische Nachrichten von den Preussischen 
Eisenbahnen […] 1863. Bd. XI. Berlin 1864, s. 22–77. Dane zamieszczone w aneksie pochodzą z wy-
dania z 1868 r.

10 Kryteriami doboru towarzystw do analizy było: prowadzenie ruchu kolejowego na Górnym Śląsku 
(OSE, WB, OTE), którym dla porównania dodano koleje dolnośląskie (NME, BSFE), linie łączące 
Wielkopolskę i Pomorze Zachodnie (a więc o odmiennym otoczeniu gospodarczym niż na Śląsku, 
z przeważającą rolą rolnictwa – SPE) oraz Berlin ze Szczecinem (BSE), państwową kolej Ostbahn (jako 
powstającą od początku w odmienny sposób niż koleje górnośląskie) oraz dodatkowo dwa towarzystwa 
powiązane z Berlinem (uzupełnienie do BSE – BHE i BPME), a także podobną pod względem otoczenia 
gospodarczego dla kolei górnośląskich (CMB).

11 Pojęcie „kolej” odnosi się w niniejszym artykule nie tylko do odcinka linii kolejowej z punktu „A” do 
punktu „B”, ale do towarzystwa odpowiadającego za jego (czy też większej ilości odcinków) powstanie.

12 Państwowa kolej łącząca Berlin z Królewcem przez Krzyż, Bydgoszcz, Tczew. Szerzej: A. Piątkowski: 
Kolej wschodnia…

13 W dalszej części (zwłaszcza w tabelach) wyróżnia się kolej główną (Hauptbahn), czyli łączącą Wrocław 
z Górnym Śląskiem oraz połączenie Wrocław – Poznań – Głogów.

14 Towarzystwo Kolei Górnośląskiej (kolej prywatna, od 1856 r. pod nadzorem państwa; zob. P. Dominas: 
Kolej w prowincjach…, s. 91–98) zbudowało pierwszą na ziemiach polskich linię kolejową (Wrocław – 
Oława, 1842), stanowiącą część połączenia Dolnego i Górnego Śląska, w kolejnych latach rozszerzaną 
o połączenia z resztą państwa i z Austrią oraz o rozległą sieć na Górnym Śląsku. Szerzej: P. Dominas: 
Dzieje kolei normalnotorowych na Dolnym Śląsku. [W:] Dzieje kolei w Polsce. Red. D. Keller. Rybnik 
2012, s. 68–69; M. Jerczyński, S.M. Koziarski: 150 lat kolei…, s. 19–24. 

15 Prywatna, ale od 1857 r. (po katastrofie budowy tunelu koło Rydułtów) pod nadzorem państwa. Towa-
rzystwo zbudowało pierwsze połączenie Berlina z Wiedniem, łącząc odcinek OSE i Kolei Północnej Ce-
sarza Ferdynanda (Kaiser-Ferdinands-Nordbahn), a w kolejnych latach rozbudowało swoją sieć w kie-
runku równoleżnikowym, łącząc Głubczyce z Katowicami przez Racibórz, Rybnik. Szerzej: D. Keller 
i  in.: Koleją z Katowic do Raciborza. Wyd. II. Rybnik 2013, s. 27–58; D. Keller: Linie Towarzystwa 
Kolei Wilhelma w latach 1870–1884 w świetle rocznych sprawozdań statystycznych Towarzystwa Kolei 
Górnośląskiej. [W:] 150 lat kolei w Rybniku. Red. B. Kloch, A. Grabiec, D. Keller. „Zeszyty Rybnickie” 
5. Rybnik 2007, s. 27–37. 

16 Odcinek z Berlina do Szczecina otwarto 15 VIII 1843 r. w obecności Fryderyka Wilhelma IV. Szerzej: 
A. Drewnowski, P. Dąbrosz-Drewnowska: Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Pomorskiej 
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. [W:] Dzieje kolei…, s. 214–217.
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lej Stargard – Poznań (Stargard-Posener Eisenbahn-Gesellschaft, dalej: SPE)17, Ko-
lej Dolnośląsko-Marchijską (Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn, dalej: NME)18, 
Kolej Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzicka (Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisen-
bahngesellschaft, dalej: BSFE)19, Kolej Berlin – Hamburg (Berlin-Hamburger Eisen-
bahn-Gesellschaft, dalej: BHE)20, Kolej Berlin – Poczdam – Magdeburg (Berlin-Pots-
dam-Magdeburger Eisenbahngesellschaft, dalej: BPME)21, Kolej Opole – Tarnowskie 
Góry (dalej: OTE)22, Kolej Cöln – Minden (Cöln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft, 
dalej: CMB)23 .

Analizie poddano następujące dane: długość budowlaną linii w milach pruskich 
(z wyodrębnioną długością odcinków dwutorowych), liczbę lokomotyw, wagonów 
pasażerskich oraz towarowych, liczbę przewiezionych pasażerów, masę przewie-
zionych towarów w cetnarach pruskich, ilość zrealizowanych osobomil (łącznie ze 
wskaźnikiem osobomili), ilość zrealizowanych cetnaromil (łącznie z analogicznym 
wskaźnikiem), przychód (Einnahme) uzyskany z przewozu osób (z wyodrębnionym 
wskaźnikiem przychodu na 1 milę długości linii), przychód uzyskany z przewozu 
towarów (z analogicznym wskaźnikiem), całkowity przychód uzyskany przez kolej 
(z analogicznym wskaźnikiem), koszty zarządu kolejowego, koszty przewozu, całko-
wite koszty działalności (ze wskaźnikiem kosztów na 1 milę długości linii). 

próba porównania
Długość budowlana linii (tabele 1–2 aneksu)

Zdecydowana większość z analizowanych w artykule towarzystw kolejowych 
prowadziła ograniczoną politykę inwestycyjną pod względem długości posiadanej 
sieci, ewentualnie budując krótsze odcinki. Wyjątkiem od tej reguły pozostają: stale 

17 Odcinek zbudowany przez to towarzystwo pozwalał, przez Szczecin, na połączenie Wielkopolski z Ber-
linem. Wpływało to na ruch na linii. Przewozy rozpoczęto etapami od 10 VIII 1847 r. do 10 VIII 1848 
r. Szerzej: R. Michalak: Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Zachodniej Dyrekcji Kolei 
Państwowych. [W:] Dzieje kolei…, s. 156.

18 Towarzystwo zbudowało połączenie Wrocławia z Berlinem (przez Węgliniec, Frankfurt nad Odrą) oraz 
Śląską Kolej Górską (Zgorzelec – Kłodzko przez Jelenią Górę i Wałbrzych). Szerzej: M. Jerczyński, 
S.M. Koziarski: 150 lat kolei…, s. 27–30; P. Dominas: Architektura Śląskiej Kolei Górskiej. Görlitz/
Węgliniec – Jelenia Góra – Wałbrzych. Łódź 2014; tenże: Powstanie i rozwój kolei na Ziemi Kłodzkiej 
w latach 1854–1914. Kłodzko 2009.

19 W omawianym okresie towarzystwo zbudowało swoją główną linię łączącą Wrocław z zagłębiem węglo-
wym w rejonie Wałbrzycha i dalej (z problemami związanymi z tamtejszą twierdzą) do Świdnicy oraz 
połączenia Jaworzyny Śląskiej z Legnicą i Ząbkowicami Śląskimi. Szerzej: A. Scheer: Sto pięćdziesiąt 
lat kolei w Świdnicy na tle kolei śląskich. [W:] „Rocznik Świdnicki” 1994, s. 40–80.

20 Szerzej: A. von Mayer: Geschichte und Geographie der Deutschen Eisenbahnen von 1835 bis 1890 . 
Berlin 1891 [reprint Berlin 1984], s. 253–258. Berlin – Boizenburg otwarto 15 X 1846 r., a całość już 
15 XII 1846 r. Połączenie z portem w Hamburgu umożliwiało intensywne przewozy i rozwój linii.

21 Tamże, s. 263–269. Odcinek Berlin – Poczdam był pierwszym zbudowanym w Prusach (1838). Dalsze 
połączenie do Magdeburga stanowiło zastąpienie istniejącego od 1841 r. połączenia Berlina z Magde-
burgiem przez Wittenbergę.

22 Towarzystwo powstało dla poprawy funkcjonowania zakładów przemysłowych należących do jego 
akcjonariuszy, a zgromadzonych wzdłuż doliny Małej Panwi, oraz wywozu drewna z tamtejszych lasów. 
W 1868 r. spółka przekształciła się w Kolej Prawego Brzegu Odry (Rechte-Oder-Ufer-Eisenbahn), co 
złośliwi tłumaczyli, jak pisze P. Nadolski, Reichtum Oben Unten Elend. Szerzej: P. Nadolski: Dzieje 
kolei normalnotorowych na obszarze byłej Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. [W:] Dzieje 
kolei…, s. 111; K. Soida i in.: Dzieje katowickiego okręgu kolejowego. Katowice 1997, s. 47–50.

23 A. von Mayer: Geschichte…, s. 359–373. Ważna gospodarczo, długa linia, prowadząca przez Düssel-
dorf, Dortmund, Bielefeld, oddana do użytku w latach 1845–1847 (263 kilometry).
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rozbudowywana Ostbahn (co było zrozumiałe ze względu na jej długość i znaczenie, 
również polityczne), wychodząca do przodu WB (budowa odcinków do Raciborza 
i Ligoty), SPE (z odcinkiem Stargard – Kołobrzeg). Część towarzystw inwestowała 
w drugie tory – OSE (na większości posiadanej sieci), NME, BHE, BPME i CMB. 
We wszystkich przypadkach wiązało się to ze sporym ruchem, ale było raczej re-
akcją, a nie działaniem wyprzedzającym. Koleje górnośląskie o bardziej lokalnym 
charakterze (np. WB i OTE), a nawet Ostbahn pozostały w analizowanym okresie 
jednotorowe.

Liczba jednostek taboru (tabele 3–5 aneksu)
Obserwowany wzrost przewożonych osób i towarów wiązał się z koniecznością 

zmiany jednostek taboru. Towarzystwa w różny sposób reagowały na taką sytuację. 
W wielu wypadkach liczba wagonów pozostawała bez zmian. Na przykład, CMB 
w latach 1848–1857, mimo wzrostu liczby pasażerów z 1 451 703 do 2 685 682, 
utrzymywała stałą liczbę od 118 do 123 wagonów. Większych zakupów dokonano 
dopiero później, w 1863 roku CMB dysponowała 202 wagonami przy niemal podwo-
jonym przewozie osób. Rozumieć zatem należy, że zwiększano wykorzystanie taboru. 
Podobnie funkcjonowały pozostałe towarzystwa. Przypadkiem skrajnym była WB, 
która w analizowanym okresie dysponowała 23–26 wagonami przy czterokrotnym 
wzroście przewozu (i znacznym wzroście długości sieci). Oznacza to, że pociągów 
uruchamiano relatywnie niewiele, natomiast wzrosła intensywność kursów24. Od-
miennym przypadkiem jest Ostbahn, gdzie jednak wzrost liczby jednostek taboru 
był zależny od jego rozlokowania na bardzo rozległej linii. Śladowa  liczba wagonów 
pasażerskich (od 7 do 5) należących do OTE koresponduje z niewielką liczbą prze-
wiezionych podróżnych. W przypadku OSE skokowy wzrost liczby wagonów nastą-
pił dopiero po kilku latach od wprowadzenia IV klasy wagonów i przyniósł również 
wzrost liczby podróżnych (domniemywać należy, że zwiększono liczbę uruchamia-
nych kursów).

Liczba przewiezionych pasażerów. Masa przewiezionych towarów w cetnarach 
pruskich (tabele 6–7 aneksu)

Niezwykle ciekawe wyniki daje porównanie dwóch, wydawałoby się, odmien-
nych kolei: Ostbahn – o sporej długości sieci, zwiększanej w czasie jej funkcjonowa-
nia i OTE – o stabilnej długości sieci, dodatkowo powstałej dosyć późno (w stosunku 
do innych analizowanych przykładów). Zdecydowano się jednak dokonać próby (na 
dwóch zmiennych) porównania pierwszych sześciu lat istnienia obu kolei: dla Ost-
bahn był to okres 1851–1856, dla OTE – 1858–1863. To co zaskakuje, to różnica 
(do której przyjdzie jeszcze wrócić) w dynamice przyrostu liczby pasażerów obu 
odcinków – dla Ostbahn jest to wyraźny dynamiczny wzrost, dla OTE stagnacja, 
a nawet płytki spadek. Pierwsza ciągle zwiększała długość sieci, swój zasięg oddzia-
ływania, co powodowało, że (dość naturalnie) więcej osób chciało z niej korzystać. 
Dla drugiej przewozy pasażerskie stanowiły dodatek do zakładanych odpowiednio 
dużych przewozów towarowych. W odniesieniu do tego drugiego czynnika – masy 
przewiezionych towarów – widać różnice między tymi towarzystwami. 

24 Trudnością jest słaba dostępność rozkładów jazdy z tego okresu.
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Wykreślona dla obu zbiorów danych linia trendu wyraźnie wskazuje, że wzrost 
dla OTE był stały, ale nieduży, natomiast dla Ostbahn w ciągu pierwszych sześciu 
lat działalności był niezwykle intensywny i wykazywał dążenie do dalszego rozwoju. 
Ograniczona baza, jaką dysponowało OTE, stanowiła barierę, którą przekroczono 
dopiero w kolejnym dziesięcioleciu. Co ciekawe, również porównanie przewozów 
towarowych dla tych samych lat (1858–1863) daje podobne wyniki.  Ostbahn roz-
wijała przewozy, OTE zaś, jak się wydaje, osiągnęła pułap, który trudno byłoby (bez 
inwestycji) przeskoczyć.

Wykres 1
Linie trendu dla liczby przewiezionych osób Ostbahn i OTE w latach 1858–1863
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Wykres 2
Linie trendu dla masy przewiezionych towarów dla Ostbahn i OTE w latach 1858–1863
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Być może jednak wynik OTE prezentowałby się inaczej na tle podobnego towa-
rzystwa górnośląskiego, o równie zamkniętym charakterze. Podobną koleją była WB. 
Pierwsze sześć lat (1847–1852) funkcjonowania WB to okres operowania na jed-
nej linii i nieśmiało wysuwanych koncepcji rozszerzenia bazy. Porównując w takim 
okresie WB i OTE, widać, że paradoksalnie OTE miała przed sobą przyszłość, gdy 
tymczasem WB traciła (na podstawie wykreślonej linii trendu)  pasażerów. W ko-
lejnych latach proces ten miał charakter chroniczny (mimo okresowych wzrostów). 
Akcjonariusze WB podjęli wówczas racjonalną z biznesowego punktu widzenia de-
cyzję i zdecydowali się na rozbudowę sieci, co (pomimo ogromnych kłopotów samej 
spółki) przyniosło jednak wzrost przewozu i lepsze perspektywy na przyszłość. 

O tym, że zamknięty charakter linii miał wpływ na przewozy, świadczy również 
porównanie masy przewiezionych towarów przez te dwie spółki – znowu w dwóch 
pierwszych sześcioleciach. Generalny trend w obu wypadkach był bowiem równo-
miernie wzrostowy, co więcej – nawet w podobnym tempie. Różnica jest widoczna 
dopiero przy zestawieniu przewozu wyłącznie w latach 1858–1863. WB znacząco 
rozszerzyła wówczas swoją sieć (o odcinki do Głubczyc i w pobliże Katowic) i przy-
niosło to nie tylko o wiele większe (w liczbach bezwzględnych) przewozy, ale i sama 
dynamika wzrostu była większa niż w wypadku OTE. Pokazuje to, jak trafna była de-
cyzja o rozbudowie sieci WB (zresztą znacząco szerzej niż pierwotnie akcjonariusze 
planowali) – dało to nowe możliwości przewozu, nowych pasażerów, a więc i nowe 
większe dochody.

Wykres 3
Liczba przewiezionych pasażerów oraz linie trendu dla WB i OTE w latach 1858–1863
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Wykres 4
Masa przewiezionych towarów oraz linie trendu dla WB i OTE w latach 1858–1863
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Równie ciekawe jest porównanie trzech dużych towarzystw: Ostbahn, OSE 
i CMB w latach 1851–1863 – zarówno pod względem przewozu, jak i długości sieci. 
Pod względem liczby przewiezionych osób zdecydowanie wygrywa CMB, jednak 
po części spowodowane to było  otoczeniem (obszary bardzo dobrze zaludnione), 
w którym działała. Podobną dynamikę wzrostu wykazywała Ostbahn – mimo o wiele 
trudniejszego terenu działania (niskie zaludnienie25). Zastanawia sytuacja OSE, któ-
rej przewozy osobowe nie osiągały zawrotnych wielkości, choć w latach 1851–1857 
dość równomiernie (ale słabiej niż w porównywanych towarzystwach) wzrastały. 
Decyzja o wprowadzeniu IV klasy zmieniła ten niekorzystny trend26. Wydaje się, 
że decydujące znaczenie w jej sytuacji miał jednak zakładany charakter przewozów 
nakierowany na ruch towarowy. Skutkowało to również niesamowicie rzadkim roz-
mieszczeniem stacji i przystanków. Być może nawet OSE dbała o tę sieć na obszarze 
przemysłowym, poza nim ograniczając się do największych miejscowości i skupiając 
się na jak najszybszym przewozie towarów. Ani OSE, ani Ostbahn nie osiągnęły jed-
nak takiego sukcesu, jaki był udziałem CMB, która równie intensywnie  prowadziła 
ruch pasażerski i ruch towarowy (nawet z większą dynamiką wzrostu). Jeśli chodzi 
o masę przewiezionego towaru, OSE (pomimo niewielkiego dołka w 1859 roku) 

25 Por. A. Mielcarek: Transport drogowy…, s. 15–16.
26 Warto tutaj postawić pytanie o wpływ taryf kolejowych na liczbę przewożonych pasażerów. O począt-

kowych ustaleniach w tej dziedzinie w odniesieniu do BSE pisze A. Mielcarek, wskazując, że począt-
kowo taryfa była oparta na podziale szlaku na odcinki, a opłata za przejazd stanowiła ich wielokrotność 
w zależności od długości podróży (Tamże, s. 125). Podaje on również, że w latach 1844–1852 ceny 
biletów we wszystkich towarzystwach pruskich wzrosły o 50%, państwo intensywnie usiłowało wpro-
wadzać IV klasę również na prywatnych kolejach, a także wskazuje na wagę dochodu z osobokilometra 
uzyskiwanego przez poszczególne towarzystwa, gdzie średnia w Prusach wynosiła w latach czterdzie-
stych XIX w. – 4,4, pf, a w latach pięćdziesiątych – 4,6 pf (dla BSE było to wówczas odpowiednio 4,5 
i 5,1 pf). Tamże, s. 126. Za wskazanie tej zależności dziękuje dr. hab. Tomaszowi Przerwie.
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odnotowywało stały, dość wyraźny rozwój, natomiast Ostbahn w zasadzie cechował 
spokojniejszy wzrost.

Wykres 5
Liczba przewiezionych osób oraz linie trendu dla Ostbahn, OSE i CMB w latach 1851–1863
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Wykres 6
Masa przewiezionych towarów przez Ostbahn, OSE i CMB w latach 1851–1863 w cetnarach 
pruskich
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Jeszcze wyraźniej widać to, analizując wskaźnik cetnarów przypadających na milę 
długości budowlanej kolei (cetnaromil). Pod tym względem OSE wyprzedzała na-
wet dość znacznie CMB (również w dynamice wzrostu). Dla Ostbahn czas ten był 
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związany jedynie z niewielkimi wzrostami. Warto jednak odnotować, że dynamika 
wzrostu tego wskaźnika w przypadku OSE jest o wiele większa niż w przypadku 
CMB – spółka nie prowadziła wówczas inwestycji związanych z budową nowych 
odcinków. Podobny wskaźnik osobomil dla CMB ma charakter zdecydowanie niemal 
stały. Jednak ponownie porównując Ostbahn i OSE, widać i tutaj inną charakterysty-
kę ruchu pociągów. O ile jeszcze w 1852 roku wskaźnik ten był większy dla OSE, to 
już w 1859 roku sytuacja uległa zmianie i postępowała w ten sposób. Pewne odbicie 
można stwierdzić dopiero w 1863 roku, ale był to już efekt wielu działań kierownic-
twa OSE zmierzających do zmian w spółce.

Obraz sytuacji uzupełnia porównanie przychodu z przewozu towaru na 1 milę 
linii. W ciągu całego analizowanego okresu (1851–1863) dynamika wzrostu dla OSE 
i CMB jest podobna, ale to ta pierwsza osiągała lepsze rezultaty (dodatkowo po-
równano dane z WB). Są to kwoty znacząco przekraczające dane uzyskiwane przez 
wszystkie analizowane towarzystwa. OSE i CMB są jakby inną klasą spółek. Dodat-
kowo udowadnia to też ów priorytet ruchu towarowego dla OSE. Inaczej sytuacja 
wyglądała w wypadku Ostbahn, gdzie uzyskiwany przychód nie był zbyt duży, ale 
systematycznie wzrastał. Przypadkiem wyjątkowym jest natomiast w analizowanej 
grupie WB – w 1857 roku nastąpił krach (choć jedynie we wskaźniku przewozu to-
warów), z którego do końca omawianego okresu spółka się nie podniosła. Wcześniej 
osiągała przychody na poziomie niewiele mniejszym niż CMB, później nie dorówny-
wała nawet wartości uzyskiwanej przez Ostbahn. Trudno obecnie wskazać przyczynę 
takiej sytuacji.

Wykres 7
Przychód z przewozu towarów na 1 milę długości linii dla Ostbahn, OSE, WB i CMB w latach 
1851–1863
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Liczba i wskaźniki osobomili i cetnaromili (tabele 8–11 aneksu)
Analizując zrealizowane osobomile, wśród poddanych badaniu towarzystw wi-

doczne są dwie grupy. Pierwsza to te, gdzie wskaźnik ten te nie ulega większym 
zmianom w całym okresie – WB, OTE, SPE, a nawet OSE. Odmiennie wygląda 
sytuacja na OB, CMB czy NME. Tutaj wzrost (zwłaszcza po 1855 roku) był znaczący 
i bardzo szybki, jednak wynikał z różnych przyczyn. W wypadku Ostbahn wiązało się 
to głównie ze zwiększeniem źródła pochodzenia pasażerów oraz zwiększeniem samej 
długości posiadanej kolei (pasażerowie mogli odbywać dłuższe podróże z wykorzy-
staniem danego przewoźnika). W przypadku dwóch pozostałych towarzystw przede 
wszystkim wynikało to, moim zdaniem, ze zwiększonej ilości pasażerów (jedynie 
w wypadku CMB w ostatnich dwóch latach mamy skokowy wzrost długości linii, 
ale skala wzrostu osobomil nie jest aż tak duża). Widać to również w odniesieniu 
do liczby jednostek taboru NME – zachowując długość sieci, dokonywano zakupów 
wagonów, czyli zwiększano przewozy i uzyskiwano lepsze  wyniki. 

Odmienne dane uzyskujemy, wykorzystując zawarty w materiale źródłowym 
wskaźnik osobomili – czyli ilości zrealizowanych osobomil na milę długości linii. We 
wszystkich przypadkach w analizowanym okresie widać wzrost. Jednak w odnie-
sieniu do kilku towarzystw (WB – 1856–1857; SPE – 1857–1858, czy nawet BSE 
– 1857–1858) można dostrzec nie do końca jasny spadek (być może spowodowany 
sytuacją kryzysową w gospodarce). W SPE i BSE dokonały się wówczas zmiany 
właścicielskie dotyczące części odcinków, ale, moim zdaniem, nie mogło to wpłynąć 
na ten spadek. Z pewnością jednak było to doświadczenie wspólne dla nich. W od-
niesieniu do WB spadek tego wskaźnika był związany z rozbudową sieci, kłopotami 
finansowymi i być może ograniczeniami w prowadzonym ruchu pociągów. Jeszcze 
wyraźniej ten ostatni czynnik będzie widoczny przy wskaźniku cetnaromil. Trzeba 
wskazać, że wszystkie badane towarzystwa w omawianym okresie podniosły wartość 
tego wskaźnika (nawet najsłabsza i najmłodsza OTE, czy odbijająca od dna z 1858 
roku WB). Paradoksalnie Ostbahn w ciągu całego okresu nie odnotowała wyraźne-
go wzrostu tego wskaźnika, co będzie jednak zrozumiałe, gdy uwzględnimy wspo-
mniane wcześniej kwestie rozbudowy sieci. Największy wzrost odnotowała BSE, co 
w końcowych latach wiązało się z rozbudową długości posiadanych linii (podobnie 
jak w Ostbahn).

W przypadku cetnaromil wyraźnie widać przewagę (i  to już w początkowym 
okresie) kolei węglowych (czy też związanych z wywozem węgla w głąb Prus), czyli 
CMB, OSE oraz NME. Wartości przez nie osiągane są znacznie wyższe niż pozosta-
łych linii – wynika to zarówno z długości sieci tych towarzystw, jak i skali przewo-
zu. Co zrozumiałe, również spadek w latach 1857–1859 jest tutaj widoczny (choć 
ominął CMB). W tym kontekście trzeba jeszcze wspomnieć o przykładzie Ostbahn, 
która właśnie w tym czasie zwiększyła przewóz towarów. Wspomniano już o spadku 
wskaźnika cetnaromil w odniesieniu do WB (1856–1857). Podobny proces dotknął 
SPE (rok później i w latach 1862–1863), ale też OSE i NME (w latach 1857–1859). 
Trzeba tutaj wskazać, że we wcześniejszych latach nie odnotowywano tak dużych 
procentowo spadków, a  odbicia od osiągniętych w dole kryzysu wartości były spore.
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Przychód z przewozu osób i przychód z przewozu towarów (tabele 12–13 i 14–15 
aneksu)

Dane dotyczące przychodów uzyskiwanych z przewozu pasażerów nie pozosta-
wiają wątpliwości, że najsłabsze towarzystwa (WB, OTE) nie pozyskiwały znaczą-
cych przychodów z usług przewozowych. Jednocześnie w analizowanym materiale 
można dostrzec bezpośrednie skutki wprowadzenia klas IV – doskonale widać to 
na przykładzie OSE. Pozytywne skutki zwiększonej (znacznie!) liczby podróżnych 
przyniosły towarzystwom korzystne zmiany. Dane te pozwalają również po raz kolej-
ny stwierdzić, że OSE nie była towarzystwem nastawionym na przewóz pasażerów. 
O wiele lepsze rezultaty pod tym względem uzyskiwały CMB, NME, a nawet bardzo 
dynamicznie rozwijająca się (i której kryzys się nie imał) Ostbahn. Wyraźny spadek 
w latach 1857–1858 widoczny w działalności CMB nie został odrobiony w kolejnych 
kilku latach. Podobna sytuacja dotknęła SPE. Zwraca natomiast uwagę górnośląska 
WB, która odnotowała niewielki wzrost przewozu osób pomiędzy 1856 a 1857 ro-
kiem (skutek głównie zwiększenia długości sieci), by potem wpaść w dwuletni dołek. 

W odniesieniu do przychodu na milę długości linii rażą wyniki WB – spadek 
między 1855 a 1857 rokiem sięgnął bowiem ok. 70% wartości pierwotnej. Przy ów-
czesnym zaangażowaniu inwestycyjnym i kłopotach w tunelu nie wróżyło to dobrze 
przyszłości towarzystwa. W przypadku pozostałych towarzystw uzyskane dane są 
zgodne z oczekiwaniami – wartości uzyskiwane przez większość z nich mają ten-
dencję wzrostową, OSE uzyskiwało dane korzystniejsze niż Ostbahn (ale wzrosty 
mają podobny charakter). Warto zwrócić jednak uwagę na bardzo wysokie wartości 
uzyskiwane pod tym względem przez BPME, co można uzasadnić ogólnym znacze-
niem tego odcinka dla państwa. Trzeba także wskazać zaskakujący trend widoczny 
w przypadku CMB – po rozbudowie sieci w 1862 roku wskaźnik przychodu na milę 
długości linii obniżył się i początkowo utrzymywał się trend do jego dalszego obni-
żania. Pomijam w tym miejscu zagadnienie taryf kolejowych wymagające o wiele 
dogłębniejszych studiów.

Podróżni według klasy podróży
Analiza liczby przewiezionych podróżnych nie byłaby pełna bez wskazania wy-

borów przez nich dokonywanych, a związanych z klasą podróży. Zamieszczone w ta-
beli 1 dane, obejmujące okres 1854–1863, jasno wskazują na pionierski charakter 
(w analizowanym zbiorze) kolei CMB – najszybciej wprowadziła IV klasę. Jest to 
tym bardziej zastanawiające, że przewozy CMB osiągały zawrotne rozmiary i nawet 
podróż w I klasie znajdowała wielu nabywców (podobnie jak w BPME – wartości 
w obu tych towarzystwach są zbliżone). Kolejne z analizowanych towarzystw wpro-
wadzały tę nowinkę stopniowo, począwszy od Ostbahn (1856) aż do BPME (1863). 
Nowe odcinki, które powstawały w tym czasie, od razu (wyjątkiem jest jedynie kolej 
Wrocław – Poznań – Głogów, gdzie sama OSE dopiero w 1858 roku wprowadziła IV 
klasę) oferowały podróżnym podróż także za niższą cenę.

Bardzo dobrze widoczna w analizowanym materiale jest sytuacja, która dotykała 
wszystkie omawiane towarzystwa po wprowadzeniu IV klasy – niewielka ucieczka 
pasażerów klasy III do IV oraz skokowy przyrost liczby podróżnych całych towa-
rzystw powstający wyłącznie (!) na skutek tej zmiany. Klasę IV wprowadzano jako 
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ofertę bardzo tanią, o niezbyt komfortowych warunkach podróży. Mimo to cieszyła 
się ogromnym powodzeniem i to ona właśnie spopularyzowała kolej jako środek 
transportu na tych terenach. Oczywiście z perspektywy towarzystw nie powodowało 
to odpowiednich do liczby przewiezionych pasażerów wzrostów przychodów, ale, jak 
sądzę, pasażerowie skuszeni relatywnie tanim środkiem lokomocji częściej z niego 
korzystali. Tę sytuację doskonale widać na przykładzie WB – wzrost między 1860 
a 1861 rokiem czy BHB między 1862 a 1863 rokiem. Trzeba przyznać, że była to 
bardzo dobra decyzja.

W prezentowanym materiale zdziwienie budzą dwa wydarzenia. We wszystkich 
przypadkach zamieszczonych w tabeli obserwujemy ciągły wzrost liczby podróżnych 
przewiezionych przez towarzystwa. Zdarzają się niewielkie, chwilowe spadki (np. 
między 1857 a 1858 rokiem odnotować je można w odniesieniu do więcej niż jednej 
kolei). Jednak zaskakuje skala spadku, jaka zaszła na WB (w 1858 roku osiągnięto 
87,4% wartości roku poprzedniego) i ogólna tendencja dotykająca w tym czasie to 
towarzystwo (lata 1856–1859, klasa II). Miało ono wówczas spore problemy fi-
nansowe i być może przeniosło się to na mniejsze uruchomienie pociągów (a więc 
i mniejsze przewozy). Drugi przypadek jest jeszcze bardziej specyficzny – wśród ana-
lizowanych towarzystw znalazło się jedno, którego przewozy spadały (!), a dopiero 
po sześciu latach powróciły do stanu z roku uruchomienia. Dotyczy to OTE, a stan 
taki nie miał miejsca na potencjalnie gorszej linii Stargard – Kołobrzeg.

Przewozy osób w poszczególnych klasach zależały od wielu czynników, co za-
sługuje na odrębne, obszerne, omówienie. Trzeba jednak wskazać, że niezależnie 
od położenia geograficznego grupa osób podróżujących I klasą była ograniczona, co 
przekładało się na bardzo niskie przewozy np. na OTE czy na odcinku Stargard – Ko-
łobrzeg (nawet poniżej 1 osoby dziennie).

Tabela 1
Liczba podróżnych przewiezionych przez analizowane towarzystwa w latach 1854–1863

Towarzystwo Rok Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Suma

Ostbahn

1854 2 953 196 647 324 885 – 524 485

1855 3 712 198 106 397 834 – 599 652

1856 4 829 208 585 431 537 73 650 718 601

1857 4 333 205 849 417 117 195 414 823 263

1858 5 351 226 867 416 204 378 831 1 027 253

1859 4 765 214 203 395 051 458 104 1 072 123

1860 7 206 262 143 485 571 609 939 1 364 859

1861 12 294 312 631 549 162 720 447 1 594 534

1862 15 496 341 351 603 079 780 166 1 740 092

1863 17 434 347 108 633 503 859 315 1 857 363
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Towarzystwo Rok Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Suma

NME

1854 7 087 190 497 405 354 – 602 938

1855 7 930 191 181 504 342 – 703 453

1856 11 461 211 674 599 570 53 587 876 292

1857 13 764 225 287 630 833 119 139 989 023

1858 14 065 218 593 468 870 479 961 1 181 489

1859 18 615 202 976 435 141 563 607 1 215 339

1860 15 252 213 172 443 771 573 815 1 246 010

1861 17 913 215 426 476 402 619 479 1 329 220

1862 21 202 229 755 515 680 764 112 1 530 749

1863 21 899 232 188 573 593 927 720 1 758 400

WB

1854 2 637 22 135 58 174 – 82 946

1855 2 686 25 415 66 417 – 94 518

1856 2 175 30 026 58 938 – 91 139

1857 2 735 48 141 93 468 – 144 344

1858 2 630 39 806 83 727 – 126 163

1859 2 015 26 111 91 907 – 130 033

1860 2 074 38 791 109 366 25 490 175 721

1861 2 308 36 240 93 034 127 902 259 484

1862 2 065 36 630 86 037 153 687 278 419

1863 2 301 39 932 92 407 180 068 314 708

OSE – Kolej Główna

1854 6 330 75 922 284 157 – 366 409

1855 6 668 92 816 323 565 – 423 049

1856 8 187 114 773 334 246 – 457 206

1857 11 021 225 793 299 453 – 536 267

1858 9 417 178 801 281 968 47 190 517 376

1859 8 015 151 436 260 675 91 602 511 728

1860 8 330 152 916 276 678 185 266 623 190

1861 8 052 144 568 275 086 216 354 644 060

1862 8 689 154 918 280 087 261 694 705 388

1863 7 919 157 790 309 789 378 536 854 034
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Towarzystwo Rok Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Suma

OSE – Wrocław – Poznań  
– Głogów

1857 3 438 51 697 196 280 – 251 415

1858 2 894 65 797 215 465 36 023 320 179

1859 2 455 58 221 219 085 64 337 344 098

1860 2 590 53 536 213 090 89 717 358 933

1861 3 012 52 510 211 162 103 034 369 718

1862 3 151 56 034 228 774 114 491 402 450

1863 3 692 59 868 243 664 125 579 432 803

Stargard – Poznań

1854 2 621 91 317 166 223 – 260 161

1855 3 222 98 180 208 750 – 310 152

1856 4 277 110 691 242 380 – 357 348

1857 4 317 103 992 256 293 – 364 602

1858 1 479 57 881 212 741 7 054 279 155

1859 1 609 55 827 213 981 19 284 290 701

1860 1 262 36 460 103 841 61 671 203 234

1861 1 684 38 728 108 830 76 934 226 176

1862 2 032 42 789 112 338 93 193 250 352

1863 2 294 44 228 112 633 108 824 267 979

BSE

1854 4 358 115 986 191 546 – 311 890

1855 5 193 122 199 199 205 – 326 597

1856 7 101 136 212 221 520 – 364 833

1857 7 269 135 107 249 806 – 392 182

1858 3 858 85 361 234 781 – 324 000

1859 3 557 76 065 237 287 – 316 909

1860 4 768 130 026 468 160 – 602 954

1861 4 822 140 082 527 447 16 028 688 379

Berlin – Stargard p. Szczecin 1862 4 355 111 152 459 733 –
771 593

Stargard – Kołobrzeg 1862 512 32 692 129 938 33 211

Berlin – Stargard p. Szczecin 1863 5 076 115 959 453 652 135 856 710 543

Stargard – Kołobrzeg 1863 620 32 739 123 724 76 394 233 477
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Towarzystwo Rok Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Suma

BSFE

1854 1 376 35 568 188 792 – 225 736

1855 1 627 41 240 201 680 – 244 547

1856 2 784 56 255 258 580 – 320 619

1857 3 659 82 762 377 399 – 463 820

1858 3 625 77 334 416 511 – 497 470

1859 3 400 77 613 437 368 – 518 381

1860 3 415 80 906 464 180 – 548 501

1861 3 638 85 282 492 054 – 580 974

1862 3 989 89 577 474 285 96 623 664 474

1863 4 441 85 724 436 381 261 969 788 515

BHE

1854 5 717 156 341 454 070 – 616 128

1855 6 409 165 842 457 226 – 629 477

1856 7 790 187 886 510 793 – 706 469

1857 9 010 203 743 587 980 – 800 733

1858 8 308 189 127 569 802 – 767 237

1859 7 659 196 974 589 771 – 794 404

1860 9 036 212 380 589 598 – 811 014

1861 9 276 224 365 642 078 – 875 719

1862 9 797 225 520 628 842 66 458 930 617

1863 11 736 239 803 634 062 194 946 1 080 547

BPME

1854 19 360 177 406 440 355 – 637 121

1855 17 583 189 109 461 637 – 668 329

1856 21 248 223 458 521 776 – 766 482

1857 25 717 232 463 584 249 – 842 429

1858 22 605 219 402 580 291 – 822 298

1859 25 868 215 614 578 737 – 820 219

1860 27 791 230 710 617 473 – 875 974

1861 30 790 228 568 642 623 – 901 981

1862 28 880 234 829 676 575 – 940 284

1863 27 293 238 533 700 198 118 232 1 084 256



DawiD Keller

158

Towarzystwo Rok Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Suma

OTE

1858 605 6 343 2 0957 33 317 61 222

1859 495 5 042 1 9805 30 140 55 482

1860 315 4 444 1 7628 25 956 48 343

1861 286 4 199 1 6497 25 087 46 069

1862 375 4 218 1 7158 28 799 50 550

1863 414 5 216 2 0401 35 423 61 454

CMB

1854 15 125 236 073 426 469 940 524 1 618 191

1855 16 891 266 861 412 103 1 039 607 1 735 462

1856 20 116 306 933 419 947 1 266 156 2 013 152

1857 31 580 382 285 534 965 1 716 062 2664892

1858 30 858 368 096 526 495 1 754 533 2 679 982

1859 27 615 356 566 521 030 1 839 273 2 744 484

1860 29 308 356 293 509 337 1 604 905 2 499 843

1861 28 226 345 488 491 970 1 640 000 2 505 684

1862 31 128 416 506 682 435 2 213 454 3 343 523

1863 36 067 427 856 738 637 2 260 547 3 463 107

Legenda: – – wartość 0.

Źródło: Statistische Nachrichten von den Preussischen Eisenbahnen […] 1863. Bd. XI. Berlin 1864, 
s. 126–127, 132, 134, 136.

Całkowite przychody (tabele 16–17 aneksu)
Analiza przychodów (wszystkich) uzyskiwanych na 1 milę długości linii daje 

wyniki podobne do wcześniej wykazywanych przy przewozie towarów (ruch pa-
sażerski ma mniejsze znaczenie, a pozostałe źródła przychodów – znaczenie zniko-
me). Do grona towarzystw osiągających największe przychody zalicza się tutaj także 
BPME, ale SPE nie jest wiele gorsza. Dostrzegalny jest kryzys w latach 1857–1858, 
ale nie dotknęło to (w większej skali) np. CMB (tu kryzys uwidocznił się w 1859 
roku). W przypadku tego towarzystwa nawet znacząca rozbudowa sieci nie zmieniła 
w sposób wyraźny tego wskaźnika. Najgłębszy kryzys przychodów dotknął WB. Jak 
już wcześniej zauważono, dynamika rozwoju OTE była o wiele słabsza niż np. WB 
(w pierwszych sześciu latach). Trzeba w tym miejscu zauważyć, że wszystkie towa-
rzystwa do 1856 roku zwiększały swoje przychody – bardzo dynamicznie (np. CMB) 
bądź też spokojniej (np. Ostbahn).

Koszty działalności (tabele 18–21 aneksu)
Analizowane źródło wydziela następujące grupy kosztów działalności kolejowej: 

pierwsza grupa – administracja (Bahnverwaltung), druga grupa – ruch (Transpor-
tverwaltung) i  trzecia grupa – pozostałe (allgemeine Verwaltung). Zamieszczone 
w tabelach dane prezentują obraz w pewien sposób uproszczony, pomijając kwe-
stie finansowania działalności inwestycyjnej towarzystw. Uważam jednak, że są one 
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wystarczające do przeprowadzenia podstawowych porównań. Uzyskane dane mają 
charakter wzrostowy (o wiele wyraźniej w przypadku drugiej grupy), ale w dość re-
gularny i uporządkowany sposób, nawet liniowy. W przypadku pierwszej grupy kosz-
tów są one największe na CMB, ale jest to pochodną, moim zdaniem, także wzrostu 
ruchu. Na drugim miejscu plasuje się Ostbahn, a na kolejnym NME. Niezależnie od 
zmian w przypadku OSE i NME widoczne jest uzyskanie maksimum sumarycznych 
kosztów w 1856 roku (znacząco wyższego niż w innych analizowanych towarzy-
stwach w tym samym czasie) i w kolejnym roku urealnienie tego pułapu. Doskonale 
ilustrują to dalsze losy – OSE uspokoiła wzrost tego wskaźnika, a na NME wzrosty 
miały charakter spory, ale o mniejszej dynamice niż przed spadkiem. Niewielka OTE 
wykazała się nawet dążeniem do ograniczenia kosztów (co koresponduje ze zmniej-
szaniem ilości taboru). WB pogrążyła katastrofa w tunelu (przełożyło się to także na 
zwiększenie kosztów w drugiej grupie). Ten wzrost kosztów spowodował spadek ren-
towności i przyniósł nie tylko ograniczenie rozwoju towarzystwa, ale też utratę sa-
modzielności (zarząd państwowy), ograniczenie dywidend i późniejsze wchłonięcie 
przez OSE. Wśród analizowanych w artykule kolei jest to jedyny, jak się wydaje, taki 
przypadek. Koszty zależały od wielu czynników, a uzyskane dane pokazują wyraźnie, 
że wraz ze wzrostem długości sieci i wzrostem przewozu (CMB, Ostbahn) wartości 
te ulegały wyraźnemu wzrostowi.

Szczególne znaczenie mają koszty działalności na 1 milę długości linii. Pozornie 
zaskakuje przykład WB – w krytycznym roku 1856 sięgały niemal kosztów dzia-
łalności kilkakrotnie większej OSE (mając podobną dynamikę wzrostu). WB była 
jednak znacznie słabsza finansowo i w kolejnych latach dokonywano znacznych cięć, 
a skrajna sytuacja nastąpiła w 1860 roku. Przyczyniło się to jednak już wkrótce do 
powrotu do wypłacania dywidend dla akcjonariuszy. W tym miejscu warto jeszcze 
zwrócić uwagę na jeden ważny element. Zarówno OSE, jak i WB, choć w różnych 
przecież okolicznościach, trafiły wówczas pod zarząd państwowy. Wydaje się, dla 
porównania uwzględniając sytuację wskaźnika dla Ostbahn, że państwo prowadziło 
tutaj politykę spokojnego finansowania, ograniczania zachowań ryzykownych. Jest to 
wprawdzie niewielka próba badawcza, ale pozwala, moim zdaniem, na wysunięcie 
takiej hipotezy. Pewną rolę w podnoszeniu kosztów odgrywała również działalność 
inwestycyjna prowadzona przez towarzystwa (przykład BSE po 1860 roku), choć 
w niewielkim stopniu widać ślady takiego procesu w wypadku Ostbahn (przez cały 
okres) czy nawet OSE (po 1857 roku, choć widać to w kosztach zarządu i ruchu).

liczba i wynagrodzenie kolejarzy – na wybranych przykładach
Niezwykle interesujące jest również dokonanie analizy danych na temat zarob-

ków kolejarzy. Zachowany obszerny materiał pozwala na identyfikację w zależności 
od zajmowanego stanowiska, a także potwierdza wyraźne zróżnicowanie w zależno-
ści od miejsce zatrudnia. Niestety nie można na jego podstawie wskazać przyczyn 
różnic w wynagrodzeniach na poszczególnych stanowiskach w obrębie jednej kolei. 
Zagadnienie to zasługuje na odrębne szczegółowe badania, które pozwolą na wska-
zanie statusu materialnego ogromnej grupy społecznej, jaką już wtedy tworzyli kole-
jarze. W tym miejscu, jedynie sygnalizując temat, można wskazać kilka przykładów 
wynagrodzenia kolejarzy. W analizie wykorzystano dane z roku 1854.
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Tabela 2
Liczba pracowników i wynagrodzenie (minimalne i maksymalne, stawki podstawowe) wybra-
nych grup zawodowych towarzystw kolejowych w roku 1854

Spółka Stanowisko
Liczba pracowników Wynagrodzenie w talarach 

(roczne)

etatowych pomocniczych maksymalne minimalne

Ostbahn

Zawiadowca odcinka drogowego 30 3 350 250
Zwrotniczy 89 – 150 120
Telegrafista 8 – 250 180

Kierownik pociągu, konduktor 
 (Ober-Schaffner) 14 – 300 250

Maszynista (kierownik parowozu) 38 – 400 300
Palacz 26 – 225 180

Członek dyrekcji 5 – 2 000 800
Inspektor ruchu 3 – 1 000 900

Kancelista i asystenci 8 16 360 180

NME

Zawiadowca odcinka drogowego 36 – 336 250
Zwrotniczy 122 – 168 144
Telegrafista – – – –

Kierownik pociągu, konduktor  
(Ober-Schaffner) 11 – 300 250

Maszynista (kierownik parowozu) 60 10 468 300
Palacz 60 10 240 180

Członek dyrekcji 2 – 2 000 1 600
Inspektor ruchu – – – –

Kancelista i asystenci 5 – 300 200

SPE

Zawiadowca odcinka drogowego 14 – 360 280
Zwrotniczy 39 – 150 144
Telegrafista 4 – 360 180

Kierownik pociągu, konduktor  
(Ober-Schaffner)

Brak danych (nie zachowały się w źródle)Maszynista (kierownik parowozu)
Palacz

Członek dyrekcji – – – –
Inspektor ruchu 1 – 1 300 –

Kancelista i asystenci 1 5 250 180

BSE

Zawiadowca odcinka drogowego 15 – 303 242
Zwrotniczy 28 – 145 97
Telegrafista 4 – 242 –

Kierownik pociągu, konduktor  
(Ober-Schaffner)

Brak danych (nie zachowały się w źródle)Maszynista (kierownik parowozu)
Palacz

Członek dyrekcji 7 – 500 300
Inspektor ruchu – – – –

Kancelista i asystenci 3 6 303⅓ 120



Górnośląskie koleje a koleje w innych częściach państwa pruskieGo...

161

Spółka Stanowisko
Liczba pracowników Wynagrodzenie w talarach 

(roczne)

etatowych pomocniczych maksymalne minimalne

BSFE

Zawiadowca odcinka drogowego 9 – 400 216
Zwrotniczy 24 – 120 120
Telegrafista – – – –

Kierownik pociągu, konduktor  
(Ober-Schaffner) 6 – 240 216

Maszynista (kierownik parowozu) 10 – 416 240
Palacz 8 – 186 180

Członek dyrekcji 5 – Brak danych (nie zachowały 
się w źródle)

Inspektor ruchu – – – –
Kancelista i asystenci – – – –

OSE

Zawiadowca odcinka drogowego 20 – 276 216
Zwrotniczy 86 – 144 120
Telegrafista 5 – 300 180

Kierownik pociągu, konduktor  
(Ober-Schaffner)

Brak danych (nie zachowały się w źródle)Maszynista (kierownik parowozu)
Palacz

Członek dyrekcji 9 – Brak danych (nie zachowały 
się w źródle)

Inspektor ruchu – – – –
Kancelista i asystenci 3 – 310 180

WB

Zawiadowca odcinka drogowego 5 – 216 216
Zwrotniczy 15 – 108 108
Telegrafista – – – –

Kierownik pociągu, konduktor  
(Ober-Schaffner) 6 – 300 240

Maszynista (kierownik parowozu) 10 – 468 300
Palacz 10 – 168 168

Członek Dyrekcji 7 – – –
Inspektor ruchu – – – –

Kancelista i Asystenci 2 – 325 167½

BHE

Zawiadowca odcinka drogowego 27 – 300 300
Zwrotniczy 30 – 185 156
Telegrafista 3 – 225 200

Kierownik pociągu, konduktor 
 (Ober-Schaffner) 17 – 300 260

Maszynista (kierownik parowozu) 34 – 470 312
Palacz 33 19 284 228

Członek dyrekcji 3 – 3 500 1 800
Inspektor ruchu 1 – 1 400 –

Kancelista i asystenci 7 3 400 250
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Spółka Stanowisko
Liczba pracowników Wynagrodzenie w talarach 

(roczne)

etatowych pomocniczych maksymalne minimalne

BPME

Zawiadowca odcinka drogowego 15 1 300 240
Zwrotniczy 32 – 156 132
Telegrafista – 1 15 sgr/dzień

Kierownik pociągu, konduktor 
 (Ober-Schaffner) 8 – 320 228

Maszynista (kierownik parowozu) 18 – 468 365
Palacz 18 – 240 240

Członek dyrekcji 6 – 9 000 (łącznie)
Inspektor ruchu – – – –

Kancelista i asystenci 8 – 300 180

CME

Zawiadowca odcinka drogowego 27 – 324 216
Zwrotniczy 116 – 156 144
Telegrafista 2 – 240 216

Kierownik pociągu, konduktor  
(Ober-Schaffner) 26 – 360 260

Maszynista (kierownik parowozu) 58 – 450 350
Palacz 73 30 240 200

Członek dyrekcji 7 – Brak danych (nie zachowały 
się w źródle)

Inspektor ruchu – – – –
Kancelista i asystenci 5 12 360 180

Legenda: – – brak zatrudnionych na takim stanowisku.

Źródło: Statistische Nachrichten von den Preussischen Eisenbahnen […] 1854. Bd. II. Berlin 1856, 
s. 170–171, 175, 179, 181–182, 184–185, 188, 192, 198–199, 209, 212–213, 216, 220, 226, 228, 230, 
232–234, 236, 238.

Z łatwością można zauważyć znaczne zróżnicowanie zarobków na takich samych 
stanowiskach, widoczne nie tylko w obrębie różnych spółek (także różnorodnych ich 
statusów prawnych), ale i w podobnych (zdawałoby się) warunkach gospodarczych. 
Zaskakuje różnica w wynagrodzeniu np. zawiadowców odcinków drogowych między 
dwoma śląskimi towarzystwami – OSE i WB. Nie ma w tym jednak, jak się wydaje, 
większego porządku. O ile bowiem w przypadku wspomnianego stanowiska widocz-
na jest lepsza sytuacja pracowników OSE, to kancelista, chcąc uzyskać wyższe wyna-
grodzenie, powinien udać się do konkurencyjnej spółki. Widać też znaczące różnice 
wynagrodzeń pomiędzy częściami Śląska – wynagrodzenie pracowników kolei BSFE 
było wyraźnie wyższe w grupie zawiadowców odcinków drogowych, ale już kierow-
nicy pociągu lepiej zarabiali w WB. 

Wszystkie wymienione w tabeli stanowiska wymagały co najmniej podstawo-
wych, a  część (maszyniści, inspektorzy ruchu) nawet wysoce specjalistycznych 
kwalifikacji. I to było wynagradzane. Minimalny dochód roczny maszynisty jedynie 
na kolei BSFE spadł do 240 talarów (gdzie indziej co najmniej 300 talarów), choć 
możliwa była wysoka stawka maksymalna. Co ciekawe, kanceliści i asystenci mieli 
relatywnie wysokie zarobki w porównaniu do np. maszynistów, sięgające nawet 360 
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talarów na Ostbahn i CME. Jednak inne towarzystwa nie oferowały takich stawek 
na tym stanowisku. W części tabel statystycznych znajdowały się również informa-
cje o różnorodnych dodatkach do pensji. Aktualna wiedza nie pozwala na wskazanie 
zasad tworzenia wynagrodzenia kolejarzy w tym czasie. Zagadnienie to wymaga od-
rębnych analiz.

Zaskakuje nieobecność w niektórych towarzystwach kolejowych części wybra-
nych do analizy stanowisk – o ile brak telegrafisty (np. BPME zatrudniano jedynie 
pomocnika ze stawką dzienną) znajduje wytłumaczenie w istniejącej (czy też ściślej 
jej braku) infrastrukturze, to zastanawia brak w zdecydowanej większości analizo-
wanych przypadków inspektorów ruchu. Był to często wczesny etap funkcjonowa-
nia towarzystw, które (mając zdecydowanie prywatny charakter) oszczędzały na 
wówczas jeszcze im niepotrzebnych stanowiskach. Odmiennie było na państwowej 
Kolei Wschodniej, gdzie zatrudnionych było trzech inspektorów ruchu, którzy po-
chłaniali znaczne sumy pieniędzy27. Właśnie owa państwowa kolej jest szczególnie 
ciekawym przykładem ilości zatrudnionych (i ich całkiem wysokich zarobków). Być 
może pewnym wytłumaczeniem pozostaje kwestia angażowania personelu do pracy 
na obszarze działania Ostbahn, na co państwowy przewoźnik mógł sobie pozwolić, 
a prywatne towarzystwa ewidentnie nie uwzględniały tego czynnika. Pewien wpływ 
na ogólną wysokość zarobków miała również sytuacja ekonomiczna poszczególnych 
towarzystw – widać to na przykładzie CME, gdzie uzyskiwane bardzo wysokie uzy-
skiwane przychody znajdowały pewne odbicie w zarobkach pracowników. Należy 
jednak  zauważyć, że wspomniane wcześniej wysokie kwalifikacje wymagane od 
pracowników powodowały, że nawet towarzystwa, które nie uzyskiwały przesadnie 
wysokich przychodów (WB), nie mogły zejść poniżej pewnego pułapu finansowego – 
nie były to jeszcze czasy rozwiniętego szkolnictwa zawodowego i każdy wyszkolony 
pracownik był „na wagę złota”.

Zastanawia również tendencja do nieujawniania wysokości niektórych wynagro-
dzeń – dotyczy to głównie, używając współczesnego określenia, menadżerów, czyli 
członków dyrekcji towarzystw. Dotyczy to zarówno OSE, WB, jak i CME. W innych 
przypadkach prywatne koleje podawały łączne wynagrodzenie wszystkich zatrud-
nionych na tym stanowisku (BPME). Zawarte w tabeli dane pozwalają jednak na 
wskazanie, że zarobki na tym stanowisku w prezentowanych towarzystwach różniły 
się w sposób znaczący – w pewien sposób zależało to od zakresu obowiązków (para-
doksalnie niezbyt wysokie wynagrodzenie członków dyrekcji Ostbahn – od 800 do 
2000 talarów zależało, jak się wydaje, m.in. od zatrudniania inspektorów ruchu, któ-
rzy przejmowali obowiązki ściśle techniczne) oraz o wiele wyraźniej niż w wypadku 
innych stanowisk od otoczenia gospodarczego (rażą tutaj zarobki członków dyrekcji 
BHE – towarzystwa w centrum państwa i o dużym ruchu). W jednym analizowanym 
przypadku można również wskazać brak takich osób – funkcje kierownicze pełnili 
pracownicy techniczni (z odnotowanym inspektorem ruchu).

Generalnie liczba palaczy odpowiadała w analizowanych towarzystwach liczbie 
maszynistów lub też była do nich zbliżona. Jedyne wyjątki to Ostbahn oraz CME 
(ze znaczącymi różnicami28). W analizowanych towarzystwach maszyniści (ściślej: 

27 Z pewnością pewien wpływ miała tu sama długość administrowanej sieci.
28 Wyjaśnieniem może być intensywność ruchu (CME), ale także rozległość sieci (dla obu towarzystw).
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kierownicy parowozów) stanowili zwykle ok. 2/3 stanu lokomotyw (wyjątkiem było 
WB). Jest to zrozumiałe, zakładając, że nie wszystkie parowozy znajdowały się aktu-
alnie w ruchu. Jednocześnie jednak było to dość oszczędne, zakładać mogło niewiel-
ką absencję personelu. 

Stacje i parowozownie
Ciekawe jest również porównanie obiektów istniejących na wybranych kolejach 

(tabela 3).  Najciekawszym ich elementem pozostaje liczba punktów obsługi po-
dróżnych/towarów – za takie dla uproszczenia przyjęto jedynie stacje i przystanki. 
W analizowanych 12 towarzystwach kolejowych (poz. 1 i 11 są powiązane właści-
cielsko) średnia odległość między tymi punktami to 1,43 mili. Widoczne są jednak 
znaczące rozbieżności, których przyczyny trudno wskazać ze względu na obecny stan 
badań. Gęstość stacji i przystanków na kolei BSE jest znacząco większa niż na OSE. 
Jednocześnie można zauważyć (nawet obecnie), że na dawnych odcinkach OSE są 
dość długie odstępy między stacjami (nawet na relatywnie zurbanizowanym Gór-
nym Śląsku). Nawet  WB osiągnęła w tym zakresie lepszy wynik. Prym w tej rywa-
lizacji wiodą jednak koleje związane z Berlinem oraz Ostbahn (dość paradoksalnie, 
patrząc na tereny, przez które przebiega). Warto też wskazać, że w zasadzie wszystkie 
towarzystwa posiadały więcej lokomotyw niż stanowisk w parowozowniach (nawet 
o kilkadziesiąt, np. BPME), co wiązało się m.in. z możliwością uruchamiania większej 
ilości pociągów29. Wyjątkami są dopiero kształtujące wtedy swoje istnienie OTE oraz 
SPE.

Tabela 3
Liczba stacji i przystanków osobowych oraz liczba i wielkość parowozowni w opisywanych 
kolejach w roku 1863

Lp. Kolej
Liczba „stacji”

Suma
Parowozownie

Liczba 
parowozów

Długość 
linii

w milach

Liczba stacji 
na milę siecistacje przystanki liczba liczba 

stanowisk

1. OSE 18 27 45 17 104 117 35,35 0,79

2. BSFE 21 4 25 9 30 37 22,895 0,92

3. OTE 6 5 11 2 10 8 10,12 0,92

4. WB 12 9 21 10 31 26 21,38 1,02

5. CMB 58 7 65 41 241 244 71,01 1,09

6. NME 31 11 42 18 134 159 51,624 1,23

7. BHE 25 1 26 14 76 81 39,72 1,53

8. Ostbahn 56 11 67 26 115 125 108,7 1,62

9. SPE 10 3 13 6 42 31 22,63 1,74

10. BPME 6 5 11 7 30 55 19,537 1,78

29 Zatem nie wszystkie parowozy stacjonowały w parowozowniach, towarzystwa dysponowały dzięki 
temu większymi możliwościami prowadzenia ruchu (dysponowano lokomotywami zastępczymi).
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Lp. Kolej
Liczba „stacji”

Suma
Parowozownie

Liczba 
parowozów

Długość 
linii

w milach

Liczba stacji 
na milę siecistacje przystanki liczba liczba 

stanowisk

11. Breslau – Posen 
– Glogau 13 2 15 6 19 126* 27,840 1,86

12. BSE 24 4 28 13 79 91 75,596 2,7

Średnia 1,43

* – wspólne dla całej OSE, dane z 1864 roku.

Źródło: Statistische Nachrichten von den Preussischen Eisenbahnen […] 1863. Bd. XI. Berlin 1864, 
s. 230–231; obliczenia własne.

podsumowanie
Nawet na niewielkim zbiorze danych możliwe stało się opisanie sytuacji górnoślą-

skiego kolejnictwa w latach 1847–1863. Potwierdzenie znalazła teza o zdecydowa-
nym nakierowaniu na przewozy towarowe realizowanych przez OSE. Zaskakująco 
podobne były losy OSE, CMB i NME, kolei związanych z masowym transportem 
węgla. To generowało zarówno spory ruch (oraz zakupy taboru – choć przede wszyst-
kim wagonów towarowych), jak i wzrastające przychody. Z punktu widzenia pasa-
żerów spore znaczenie miało wprowadzenie IV klasy – dokonane w analizowanych 
towarzystwach w rożnym czasie, ale zawsze dające ten sam efekt, tj. pozyskanie zu-
pełnie nowych klientów. Zastanawia dostrzegalne w kolejach państwowych, a także 
prywatnych zarządzanych przez państwo (Ostbahn, OSE, WB) uspokojenie wzrostu 
kosztów – w odniesieniu do OSE i WB po latach 1857–1858, a w odniesieniu do 
Ostbahn przez cały analizowany okres. Zauważalny w przewozach i przychodach 
kryzys lat 1857–1859 nie dotknął wszystkich towarzystw, a  jedynie w niektórych 
wypadkach miał wyraźniejszy charakter i przyniósł znaczne spadki. Specyficznym, 
w porównaniu do innych analizowanych towarzystw, przypadkiem jest WB, która 
poniosła w omawianym okresie dość przypadkową porażkę inwestycyjną, co przy-
czyniło się do ograniczenia jej dalszego istnienia. Ciekawe było również porównanie 
początkowych lat działania towarzystw, wskazujące, że tylko te z nich, których dzia-
łalność nie była „ślepo zakończona”, mogły się rozwijać, czyli zwiększać przychody 
i uzyskiwać znaczące (w wielkościach bezwzględnych) zyski.
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Aneks danych1*

Tabela 1
Długość budowlana linii w milach pruskich

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 19,33 51,673 59,886 59,785 59,795 59,795 79,895 79,898 79,898 100,118 106,768 108,697 108,7

OSE 26,311 26,311 26,311 26,311 26,311 26,311 26,311 26,311 26,311 26,311 28 28 31,742 34,631 35,001 35,001 35,35

WB 7,128 7,128 7,128 7,128 7,128 7,128 7,128 7,128 10,128 20,37 20,17 21,32 21,32 21,32 21,32 21,38 21,38

BSE 22,428 17,852 17,852 17,852 17,852 17,852 17,852 17,852 17,852 17,852 17,852 17,852 17,852 45,125 45,126 45,126 75,596

SPE 13,411 27,215 27,215 27,215 27,215 27,215 27,215 27,215 27,215 27,215 27,215 27,215 27,215 22,626 22,63 22,63 22,63

NME 51,706 51,706 51,706 51,706 51,706 51,706 51,706 51,706 51,706 51,706 51,706 51,706 51,624 51,624 51,624 51,624 51,624

BSFE 8,829 8,829 8,829 8,829 8,829 8,829 11,161 11,161 13,402 13,703 19,981 22,895 22,895 22,895 22,895 22,895 22,895

BHE 38 38 38 38 39,503 39,503 39,503 39,503 39,503 39,662 39,662 39,662 39,662 39,662 39,662 39,662 39,72

BPME 19,08 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537

OTE • • • • • • • • • • • 10,12 10,12 10,12 10,12 10,12 10,12

CMB 35,44 35,44 36,83 36,83 36,83 37,08 37,08 37,08 37,08 37,09 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 71,01 71,01

Tabela 2
Długość budowlana odcinków dwutorowych w milach pruskich

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • – – – – – – – – – – – – –

OSE 5,46 9 9 9 9 9 9 24,76 25 26,131 26,132 26,132 26,112 26,11 26,11 26,22 26,064

WB – – – – – – – – – – 1,228 – – – – – –

BSE – – – – – – – – – – – – – 0,45 0,9 0,45 9,89

SPE – – – – – – – – – – – 0,45 0,45 – – – –

NME – – – – – – – – – – 12,329 21,831 33,636 51,202 51,313 51,313 51,306

BSFE – – – – – – – – – – – – – – – – –

BHE 17,24 17,24 19,965 19,965 19,965 19,965 19,653 20,373 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,53 20,53 20,53 24,88

BPME – 6,855 6,855 6,855 7,072 7,072 7,072 11,912 11,913 11,913 16,327 18,849 18,849 18,849 18,849 18,849 18,849

OTE • • • • • • • • • • • – – – – – –

CMB 0,04 2,23 5,45 5,86 11,28 11,28 15,66 20,00 21,55 24,55 34,17 35,97 35,97 35,97 35,97 37,06 39,52

*  Legenda: • – brak danych; – – wartość 0. Źródło: Statistische Nachrichten von den Preussischen Eisen-
bahnen […] 1867. Bd. XV. Berlin 1868, s. 22–26, 36–42, 44–45, 63–67, 70–72, 76–79, 85–87, 99–
101.
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Aneks danych1*

Tabela 1
Długość budowlana linii w milach pruskich

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 19,33 51,673 59,886 59,785 59,795 59,795 79,895 79,898 79,898 100,118 106,768 108,697 108,7

OSE 26,311 26,311 26,311 26,311 26,311 26,311 26,311 26,311 26,311 26,311 28 28 31,742 34,631 35,001 35,001 35,35

WB 7,128 7,128 7,128 7,128 7,128 7,128 7,128 7,128 10,128 20,37 20,17 21,32 21,32 21,32 21,32 21,38 21,38

BSE 22,428 17,852 17,852 17,852 17,852 17,852 17,852 17,852 17,852 17,852 17,852 17,852 17,852 45,125 45,126 45,126 75,596

SPE 13,411 27,215 27,215 27,215 27,215 27,215 27,215 27,215 27,215 27,215 27,215 27,215 27,215 22,626 22,63 22,63 22,63

NME 51,706 51,706 51,706 51,706 51,706 51,706 51,706 51,706 51,706 51,706 51,706 51,706 51,624 51,624 51,624 51,624 51,624

BSFE 8,829 8,829 8,829 8,829 8,829 8,829 11,161 11,161 13,402 13,703 19,981 22,895 22,895 22,895 22,895 22,895 22,895

BHE 38 38 38 38 39,503 39,503 39,503 39,503 39,503 39,662 39,662 39,662 39,662 39,662 39,662 39,662 39,72

BPME 19,08 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537 19,537

OTE • • • • • • • • • • • 10,12 10,12 10,12 10,12 10,12 10,12

CMB 35,44 35,44 36,83 36,83 36,83 37,08 37,08 37,08 37,08 37,09 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 71,01 71,01

Tabela 2
Długość budowlana odcinków dwutorowych w milach pruskich

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • – – – – – – – – – – – – –

OSE 5,46 9 9 9 9 9 9 24,76 25 26,131 26,132 26,132 26,112 26,11 26,11 26,22 26,064

WB – – – – – – – – – – 1,228 – – – – – –

BSE – – – – – – – – – – – – – 0,45 0,9 0,45 9,89

SPE – – – – – – – – – – – 0,45 0,45 – – – –

NME – – – – – – – – – – 12,329 21,831 33,636 51,202 51,313 51,313 51,306

BSFE – – – – – – – – – – – – – – – – –

BHE 17,24 17,24 19,965 19,965 19,965 19,965 19,653 20,373 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,53 20,53 20,53 24,88

BPME – 6,855 6,855 6,855 7,072 7,072 7,072 11,912 11,913 11,913 16,327 18,849 18,849 18,849 18,849 18,849 18,849

OTE • • • • • • • • • • • – – – – – –

CMB 0,04 2,23 5,45 5,86 11,28 11,28 15,66 20,00 21,55 24,55 34,17 35,97 35,97 35,97 35,97 37,06 39,52

*  Legenda: • – brak danych; – – wartość 0. Źródło: Statistische Nachrichten von den Preussischen Eisen-
bahnen […] 1867. Bd. XV. Berlin 1868, s. 22–26, 36–42, 44–45, 63–67, 70–72, 76–79, 85–87, 99–
101.
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Tabela 3
Liczba lokomotyw

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 21 45 57 61 63 77 100 100 112 125 125 125 125
OSE 27 34 34 38 38 44 64 78 80 80 81 72 78 73 105 109 117
WB 6 6 6 6 6 8 10 12 15 23 23 23 23 23 23 23 26
BSE 26 27 26 26 29 28 28 32 35 35 35 35 35 58 63 66 91
SPE 12 20 20 20 20 24 24 26 27 27 40 40 40 38 36 31 31
NME 68 70 70 70 78 74 82 93 99 105 114 134 134 135 139 145 159
BSFE 9 10 10 10 10 10 15 15 17 22 27 27 30 30 33 34 37
BHE 36 38 40 44 48 50 58 60 66 66 70 74 76 78 82 84 81

BPME 27 25 26 29 29 29 27 31 39 39 39 45 45 45 45 45 55
OTE • • • • • • • • • • • 8 8 8 8 8 8
CMB 33 54 54 58 65 73 78 93 115 129 146 150 160 176 210 230 244

Tabela 4
Liczba wagonów pasażerskich

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 36 106 130 132 132 158 165 165 165 185 185 250 250
OSE 58 65 68 69 69 69 69 78 82 74 74 68 86 83 134 133 141
WB 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 25 25 25 25 28 27 26
BSE 75 80 80 80 73 72 68 71 67 65 73 67 67 110 110 116 220
SPE 36 40 40 40 40 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
NME 96 129 141 141 139 138 142 142 142 142 142 168 168 164 164 180 190
BSFE 56 56 56 56 56 56 56 57 57 68 82 84 84 84 84 98 98
BHE 92 105 103 103 105 105 109 108 110 110 112 117 117 121 127 135 144

BPME 90 90 86 81 81 79 79 83 85 93 93 104 103 99 105 105 119
OTE • • • • • • • • • • • 6 7 7 7 5 5
CMB 91 118 118 118 119 119 119 119 119 121 123 135 160 160 171 181 202

Tabela 5
Liczba wagonów towarowych

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 100 298 455 575 915 1 217 1 396 1 396 1 396 1 540 1 540 2 004 2 330
OSE 218 326 439 556 556 836 1 159 1 338 2 016 2 163 2 293 2 301 2 303 2 303 2 850 2 922 3 278
WB 80 73 73 73 97 251 391 445 757 917 914 914 914 914 943 899 1 001
BSE 194 195 204 204 170 199 199 273 313 307 308 311 307 631 626 690 1 316
SPE 153 155 155 155 155 193 193 211 350 352 345 347 347 346 345 336 475
NME 478 581 582 573 602 773 899 1 090 1 176 1 314 1 706 1 722 1 722 1 727 1 814 2 282 2 731
BSFE 109 107 107 102 105 109 218 281 363 572 613 633 633 683 783 823 923
BHE 325 321 332 393 472 560 582 635 818 818 875 877 929 966 985 1 020 1 044

BPME 165 172 190 216 164 163 189 336 360 358 507 509 510 519 517 515 674
OTE • • • • • • • • • • • 206 206 151 153 163 169
CMB 650 1 479 1 716 2 176 1 958 2 036 2 295 2 492 2 766 3 141 3 368 3 705 3 828 4 018 4 553 5 364 5 725



Górnośląskie koleje a koleje w innych częściach państwa pruskieGo...

169

Tabela 3
Liczba lokomotyw

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 21 45 57 61 63 77 100 100 112 125 125 125 125
OSE 27 34 34 38 38 44 64 78 80 80 81 72 78 73 105 109 117
WB 6 6 6 6 6 8 10 12 15 23 23 23 23 23 23 23 26
BSE 26 27 26 26 29 28 28 32 35 35 35 35 35 58 63 66 91
SPE 12 20 20 20 20 24 24 26 27 27 40 40 40 38 36 31 31
NME 68 70 70 70 78 74 82 93 99 105 114 134 134 135 139 145 159
BSFE 9 10 10 10 10 10 15 15 17 22 27 27 30 30 33 34 37
BHE 36 38 40 44 48 50 58 60 66 66 70 74 76 78 82 84 81

BPME 27 25 26 29 29 29 27 31 39 39 39 45 45 45 45 45 55
OTE • • • • • • • • • • • 8 8 8 8 8 8
CMB 33 54 54 58 65 73 78 93 115 129 146 150 160 176 210 230 244

Tabela 4
Liczba wagonów pasażerskich

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 36 106 130 132 132 158 165 165 165 185 185 250 250
OSE 58 65 68 69 69 69 69 78 82 74 74 68 86 83 134 133 141
WB 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 25 25 25 25 28 27 26
BSE 75 80 80 80 73 72 68 71 67 65 73 67 67 110 110 116 220
SPE 36 40 40 40 40 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
NME 96 129 141 141 139 138 142 142 142 142 142 168 168 164 164 180 190
BSFE 56 56 56 56 56 56 56 57 57 68 82 84 84 84 84 98 98
BHE 92 105 103 103 105 105 109 108 110 110 112 117 117 121 127 135 144

BPME 90 90 86 81 81 79 79 83 85 93 93 104 103 99 105 105 119
OTE • • • • • • • • • • • 6 7 7 7 5 5
CMB 91 118 118 118 119 119 119 119 119 121 123 135 160 160 171 181 202

Tabela 5
Liczba wagonów towarowych

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 100 298 455 575 915 1 217 1 396 1 396 1 396 1 540 1 540 2 004 2 330
OSE 218 326 439 556 556 836 1 159 1 338 2 016 2 163 2 293 2 301 2 303 2 303 2 850 2 922 3 278
WB 80 73 73 73 97 251 391 445 757 917 914 914 914 914 943 899 1 001
BSE 194 195 204 204 170 199 199 273 313 307 308 311 307 631 626 690 1 316
SPE 153 155 155 155 155 193 193 211 350 352 345 347 347 346 345 336 475
NME 478 581 582 573 602 773 899 1 090 1 176 1 314 1 706 1 722 1 722 1 727 1 814 2 282 2 731
BSFE 109 107 107 102 105 109 218 281 363 572 613 633 633 683 783 823 923
BHE 325 321 332 393 472 560 582 635 818 818 875 877 929 966 985 1 020 1 044

BPME 165 172 190 216 164 163 189 336 360 358 507 509 510 519 517 515 674
OTE • • • • • • • • • • • 206 206 151 153 163 169
CMB 650 1 479 1 716 2 176 1 958 2 036 2 295 2 492 2 766 3 141 3 368 3 705 3 828 4 018 4 553 5 364 5 725
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Tabela 6
Liczba przewiezionych pasażerów

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 57 122 222 643 456 773 550 585 625 054 751 568 849 930 1 065 771 1 168 251 1 416 558 1 653 486 1 794 035 1 990 509
OSE 403 927 376 910 363 237 405 755 330 523 348 782 355 528 370 290 425 694 461 626 542 916 535 985 551 190 640 735 661 540 721 497 915 536
WB 72 784 76 098 84 610 85 341 73 784 72 638 79 777 86 143 115 345 100 277 146 480 130 119 135 687 179 211 261 743 279 681 317 240
BSE 365 837 279 768 272 528 263 518 314 271 307 346 314 329 327 910 344 472 383 466 411 066 335 177 343 925 643 874 731 348 813 126 1 342 894
SPE 92 720 172 234 190 204 206 313 222 205 230 127 239 317 269 812 318 782 376 072 373 120 286 642 321 325 211 035 232 824 260 387 328 612
NME 618 738 632 899 547 460 608 060 595 816 562 980 568 882 615 391 716 732 890 183 1 017 608 1 209 113 1 264 718 1 263 788 1 347 799 1 544 962 1 795 194
BSFE 217 757 193 996 188 332 212 335 211 782 223 645 219 715 226 890 246 530 322 648 470 307 518 592 558 968 571 776 606 331 689 525 820 638
BHE 524 697 523 145 484 724 474 569 545 381 617 409 623 594 649 752 661 958 740 014 826 615 799 306 844 111 841 505 911 344 966 932 1 222 307

BPME 707 367 739 608 682 774 709 144 675 636 655 801 642 473 655 562 686 669 785 657 866 334 842 725 899 487 920 198 955 170 986 324 1 145 937
OTE • • • • • • • • • • • 61 463 56 846 49 151 46 902 51 519 73 751
CMB 1 063 849 1 451 703 1 385 084 1 488 195 1 580 585 1 608 152 1 512 234 1 650 310 1 756 569 2 030 621 2 685 682 2 696 291 2 797 009 2 520 431 2 532 232 3 374 665 3 523 005

Tabela 7
Przewiezione towary w centnarach pruskich

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 169 216 799 189 1 893 969 3 151 529 3 870 234 3 657 307 4 329 737 5 626 537 5 218 054 6 592 302 7 808 080 9 609 769 12 597 695
OSE 1 754 443 2 109 013 2 351 736 3 619 785 4 216 127 6 874 126 9 736 845 1 1781 750 15 987 926 18 059 435 19 065 053 16 801 679 14 531 680 19 099 780 23 036 604 30 865 591 35 152 062
WB 334 282 338 726 377 591 698 165 945 404 2 189 227 3 048 677 3 877 996 6 474 807 6 747 773 5 400 369 5 617 994 5 864 531 6 621 604 6 580 733 7 822 749 8 746 369
BSE 1 717 696 1 302 519 1 048 653 1 142 805 1 319 114 1 582 357 1 716 097 3 068 767 3 641 301 2 880 631 3 078 452 2 568 487 2 361 114 5 375 489 7 695 965 8 835 103 10 875 057
SPE 445 740 727 245 551 614 609 128 851 513 1 391 847 1 605 592 2 584 100 3 269 518 3 596 644 5 333 328 3 668 658 2 852 434 2 677 487 4 271 460 5 982 421 5 378 916
NME 1 595 307 1 730 987 2 204 787 2 850 283 3 862 001 5 522 663 6 734 220 8 141 826 9 761 139 11 654 466 14 883 010 14 094 315 12 709 273 13 942 942 16 151 222 22 896 691 24 283 819
BSFE 1 447 490 1 314 144 984 620 1 271 452 1 357 255 1 825 623 2 732 508 3 960 565 5 617 098 6 471 494 8 146 656 9 251 723 9 041 307 10 498 587 11 809 138 14 600 279 15 253 794
BHE 1 218 734 1 831 190 2 353 222 2 723 418 3 168 663 4 397 572 5 003 717 6 839 508 7 791 484 8 350 263 8 934 063 7 848 428 7 867 388 8 376 339 8 503 380 9 075 817 9 556 406

BPME 772 958 869 727 1 190 709 1 349 183 1 493 419 1 728 996 2 173 975 2 796 164 2 979 434 3 410 107 4 703 732 3 707 586 3 576 647 3 791 993 4 295 202 6 445 741 6 857 642
OTE • • • • • • • • • • • 1 475 889 1 521 255 1 792 640 2 117 610 2 759 182 2 649 469
CMB 1 604 744 3 292 257 60 771 64 8 814 211 12 945 016 16 663 058 20 011 452 27 733 941 35 842 834 39 455 220 45 375 869 49 425 607 45 831 767 53 177 890 65 327 148 83 044 603 94 456 367

Tabela 8
Ilość zrealizowanych osobomil

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 556 939 2 018 704 4 187 890 5 157 780 5 555 371 6 523 838 7 615 250 10 565 868 11 710 337 13 615 151 16 624 530 1 8279 605 2 0957 945
OSE 2 463 955 2 487 606 2 506 335 2 515 681 2 578 079 2 601 914 2 668 180 2 748 903 3 133 008 3 432 558 4 065 590 3 952 402 3 702 228 4 042 657 4 151 090 4 530 644 5 631 169
WB • 307 584 419 861 441 212 359 772 329 284 354 451 411 342 602 624 589 516 569 075 500 547 494 792 617 040 829 094 913 817 1 034 915
BSE • 2 808 870 2 861 544 2 814 372 3 482 123 3 442 275 3 555 061 3 766 631 3 896 476 4 439 754 4 571 488 3 236 735 3 400 037 5 469 456 6 037 147 6 356 564 951 5454
SPE 37 907 • 1 540 652 1 778 418 1 870 966 1 958 841 2 164 144 2 404 304 2 636 149 3 137 543 3 102 865 2 017 370 2 174 034 1 564 639 1 762 153 1 960 180 274 3154
NME 6 086 947 5 359 847 5 470 011 6 241 444 6 788 248 6 460 564 6 531 320 6 654 377 7 479 120 8 803 748 9 911 424 11 565 226 11 988 391 12 243 555 13 101 987 14 588 869 1 611 8854
BSFE 1 066 978 962 220 944 862 1 167 842 1 185 979 1 252 412 1 208 433 1 227 589 1 346 758 1 778 344 2 608 895 2 674 997 3 008 448 3 072 114 3 237 962  3677 239 4 228 754
BHE 4 580 352 3 592 974 3 446 004 4 251 748 4 671 172 5 165 678 5 032 153 5 269 628 4 895 043 5 640 846 6 021 737 5 477 343 5 312 504 5 714 700 6 097 551 6 491 236 8 086 796

BPME 4 286 650 4 804 494 4 616 836 4 734 731 4 581 488 4 374 193 4 328 938 4 346 497 4 510 857 5 136 827 5 634 602 5 532 805 5 935 760 6 049 401 6 435 285 6 715 186 7 547 637
OTE • • • • • • • • • • • 288 341 289 954 229847 214 942 223 291 361 507
CMB • 7 229 480 6 825 206 9 063 065 9 578 345 8 917 203 8 569 576 9 056 059 9 445 030 10 452 232 13 608 485 13 377 945 13 852 593 13 338 686 13 385 308 16 582 316 16 750 065
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Tabela 6
Liczba przewiezionych pasażerów

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 57 122 222 643 456 773 550 585 625 054 751 568 849 930 1 065 771 1 168 251 1 416 558 1 653 486 1 794 035 1 990 509
OSE 403 927 376 910 363 237 405 755 330 523 348 782 355 528 370 290 425 694 461 626 542 916 535 985 551 190 640 735 661 540 721 497 915 536
WB 72 784 76 098 84 610 85 341 73 784 72 638 79 777 86 143 115 345 100 277 146 480 130 119 135 687 179 211 261 743 279 681 317 240
BSE 365 837 279 768 272 528 263 518 314 271 307 346 314 329 327 910 344 472 383 466 411 066 335 177 343 925 643 874 731 348 813 126 1 342 894
SPE 92 720 172 234 190 204 206 313 222 205 230 127 239 317 269 812 318 782 376 072 373 120 286 642 321 325 211 035 232 824 260 387 328 612
NME 618 738 632 899 547 460 608 060 595 816 562 980 568 882 615 391 716 732 890 183 1 017 608 1 209 113 1 264 718 1 263 788 1 347 799 1 544 962 1 795 194
BSFE 217 757 193 996 188 332 212 335 211 782 223 645 219 715 226 890 246 530 322 648 470 307 518 592 558 968 571 776 606 331 689 525 820 638
BHE 524 697 523 145 484 724 474 569 545 381 617 409 623 594 649 752 661 958 740 014 826 615 799 306 844 111 841 505 911 344 966 932 1 222 307

BPME 707 367 739 608 682 774 709 144 675 636 655 801 642 473 655 562 686 669 785 657 866 334 842 725 899 487 920 198 955 170 986 324 1 145 937
OTE • • • • • • • • • • • 61 463 56 846 49 151 46 902 51 519 73 751
CMB 1 063 849 1 451 703 1 385 084 1 488 195 1 580 585 1 608 152 1 512 234 1 650 310 1 756 569 2 030 621 2 685 682 2 696 291 2 797 009 2 520 431 2 532 232 3 374 665 3 523 005

Tabela 7
Przewiezione towary w centnarach pruskich

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 169 216 799 189 1 893 969 3 151 529 3 870 234 3 657 307 4 329 737 5 626 537 5 218 054 6 592 302 7 808 080 9 609 769 12 597 695
OSE 1 754 443 2 109 013 2 351 736 3 619 785 4 216 127 6 874 126 9 736 845 1 1781 750 15 987 926 18 059 435 19 065 053 16 801 679 14 531 680 19 099 780 23 036 604 30 865 591 35 152 062
WB 334 282 338 726 377 591 698 165 945 404 2 189 227 3 048 677 3 877 996 6 474 807 6 747 773 5 400 369 5 617 994 5 864 531 6 621 604 6 580 733 7 822 749 8 746 369
BSE 1 717 696 1 302 519 1 048 653 1 142 805 1 319 114 1 582 357 1 716 097 3 068 767 3 641 301 2 880 631 3 078 452 2 568 487 2 361 114 5 375 489 7 695 965 8 835 103 10 875 057
SPE 445 740 727 245 551 614 609 128 851 513 1 391 847 1 605 592 2 584 100 3 269 518 3 596 644 5 333 328 3 668 658 2 852 434 2 677 487 4 271 460 5 982 421 5 378 916
NME 1 595 307 1 730 987 2 204 787 2 850 283 3 862 001 5 522 663 6 734 220 8 141 826 9 761 139 11 654 466 14 883 010 14 094 315 12 709 273 13 942 942 16 151 222 22 896 691 24 283 819
BSFE 1 447 490 1 314 144 984 620 1 271 452 1 357 255 1 825 623 2 732 508 3 960 565 5 617 098 6 471 494 8 146 656 9 251 723 9 041 307 10 498 587 11 809 138 14 600 279 15 253 794
BHE 1 218 734 1 831 190 2 353 222 2 723 418 3 168 663 4 397 572 5 003 717 6 839 508 7 791 484 8 350 263 8 934 063 7 848 428 7 867 388 8 376 339 8 503 380 9 075 817 9 556 406

BPME 772 958 869 727 1 190 709 1 349 183 1 493 419 1 728 996 2 173 975 2 796 164 2 979 434 3 410 107 4 703 732 3 707 586 3 576 647 3 791 993 4 295 202 6 445 741 6 857 642
OTE • • • • • • • • • • • 1 475 889 1 521 255 1 792 640 2 117 610 2 759 182 2 649 469
CMB 1 604 744 3 292 257 60 771 64 8 814 211 12 945 016 16 663 058 20 011 452 27 733 941 35 842 834 39 455 220 45 375 869 49 425 607 45 831 767 53 177 890 65 327 148 83 044 603 94 456 367

Tabela 8
Ilość zrealizowanych osobomil

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 556 939 2 018 704 4 187 890 5 157 780 5 555 371 6 523 838 7 615 250 10 565 868 11 710 337 13 615 151 16 624 530 1 8279 605 2 0957 945
OSE 2 463 955 2 487 606 2 506 335 2 515 681 2 578 079 2 601 914 2 668 180 2 748 903 3 133 008 3 432 558 4 065 590 3 952 402 3 702 228 4 042 657 4 151 090 4 530 644 5 631 169
WB • 307 584 419 861 441 212 359 772 329 284 354 451 411 342 602 624 589 516 569 075 500 547 494 792 617 040 829 094 913 817 1 034 915
BSE • 2 808 870 2 861 544 2 814 372 3 482 123 3 442 275 3 555 061 3 766 631 3 896 476 4 439 754 4 571 488 3 236 735 3 400 037 5 469 456 6 037 147 6 356 564 951 5454
SPE 37 907 • 1 540 652 1 778 418 1 870 966 1 958 841 2 164 144 2 404 304 2 636 149 3 137 543 3 102 865 2 017 370 2 174 034 1 564 639 1 762 153 1 960 180 274 3154
NME 6 086 947 5 359 847 5 470 011 6 241 444 6 788 248 6 460 564 6 531 320 6 654 377 7 479 120 8 803 748 9 911 424 11 565 226 11 988 391 12 243 555 13 101 987 14 588 869 1 611 8854
BSFE 1 066 978 962 220 944 862 1 167 842 1 185 979 1 252 412 1 208 433 1 227 589 1 346 758 1 778 344 2 608 895 2 674 997 3 008 448 3 072 114 3 237 962  3677 239 4 228 754
BHE 4 580 352 3 592 974 3 446 004 4 251 748 4 671 172 5 165 678 5 032 153 5 269 628 4 895 043 5 640 846 6 021 737 5 477 343 5 312 504 5 714 700 6 097 551 6 491 236 8 086 796

BPME 4 286 650 4 804 494 4 616 836 4 734 731 4 581 488 4 374 193 4 328 938 4 346 497 4 510 857 5 136 827 5 634 602 5 532 805 5 935 760 6 049 401 6 435 285 6 715 186 7 547 637
OTE • • • • • • • • • • • 288 341 289 954 229847 214 942 223 291 361 507
CMB • 7 229 480 6 825 206 9 063 065 9 578 345 8 917 203 8 569 576 9 056 059 9 445 030 10 452 232 13 608 485 13 377 945 13 852 593 13 338 686 13 385 308 16 582 316 16 750 065
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Tabela 9
Wskaźnik osobomili

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • • 67 290 76 144 86 272 92 907 109 103 118 627 132 242 146 507 149 240 163 788 170 837 192 805
OSE 93 647 94 546 95 258 95 613 97 985 98 891 94 288 104 477 119 076 130 461 147 688 142 290 142 033 125 998 126 450 136 729 168 170
WB • 43 151 58 903 61 900 50 473 46 196 49 727 57 708 79 658 90 621 27 220 24 107 21 091 26 302 35 341 38 952 44 114
BSE • 157 342 160 292 157 650 195 055 192 823 199 197 210 992 218 266 248 698 256 077 181 309 190 457 243 173 267 673 281 783 445 696
SPE • • 56 610 65 347 68 748 71 977 79 520 88 345 96 864 115 287 114 013 74 127 79 884 69 109 77 833 86 580 121 164
NME 118 577 103 612 105 741 120 654 131 285 124 948 126 316 128 696 144 647 170 266 191 688 223 569 232 225 237 168 253 796 282 599 312 236
BSFE 120 849 108 984 107 018 132 273 134 328 141 852 108 273 109 989 118 678 129 778 130 569 130 380 131 402 134 182 141 427 160 613 184 702
BHE 120 536 94 552 90 684 111 888 118 258 130 767 127 387 133 398 123 916 142 223 151 826 138 101 133 944 144 085 153 738 163 664 203 595

BPME 219 941 246 384 235 553 241 568 234 563 223 950 221 632 222 475 230 888 262 928 288 407 283 196 303 821 309 638 329 390 343 716 386 355
OTE • • • • • • • • • • • 30 410 28 652 22 712 21 239 22 064 34 734
CMB • 196 304 185 327 246 091 260 083 240 466 231 092 248 036 258 739 286 261 305 226 300 041 310 687 299 161 300 206  633 243 132

Tabela 10
Ilość zrealizowanych towaromil

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 2 155 811 13 410 391 23 478 172 46 127 102 65 134 122 55 423 271 66 717 697 108 644 477 103 354 748 112 527 687 130 710 779 160683615 22 6750 617
OSE 27 141 201 36 696 826 4 2096 074 67 328 000 77 998 350 12 1534 548 16 5915 846 193 220 700 25 2727 274 28 3295 406 31 7097 102 28 2961 813 246 823 428 308 889 844 33 0220 191 462810992 526 873 231
WB • 1 580 217 2 262 447 3 958 595 5 537 234 13 870 375 19 755 700 25 740 449 39 974 577 41 023 419 36 084 069 38 024 811 37 244 556 42529627 41 872 393 52906648 61 459 732
BSE • 15 499 976 1 2940 378 14 765 040 17 346 349 21 440 937 23 630 663 45 861 995 53 842 577 40 573 890 42 032 471 33 202 490 30 450 251 51 465 731 67 167 265 71944569 94 260 559
SPE • • 5 869 172 6 298 384 11 793 455 16 549 061 18 750 103 32 066 630 38 813 407 46 966 857 91 307 297 54 465 486 39 881 070 37 469 865 63 691 830 95977624 77 964 322
NME 40 833 077 47 278 114 59 998 860 80 548 175 96 871 543 144 221 642 18 4639 902 231 292 653 265 814 343 333 165 411 437 938 318 39 3597 819 308 240 106 32 7430 297 383 688 406 568634994 605 903 416
BSFE 9 538 085 8 875 728 6 596 956 8 264 438 7 193 452 11 683 987 17 761 302 27 903 111 41 158 166 46 566 157 58 207 174 68 207 718 68 756 063 75 067 913 88 134 250 107946203 115 210 832
BHE 37 918 386 45 101 930 62 264 929 69 305 510 78 322 941 97 324 160 105 480 541 134 384 635 149 146 445 168 424 671 179 624 163 149 916 046 148 730 280 160 225 249 157 003 218 168545709 169 199 635

BPME 9 035 876 11 748 782 17 935 999 20 208 641 21 648 577 25 009 495 31 578 468 42 414 984 45 650 524 52 382 598 74 257 491 55 096 827 53 575 745 56 671 714 66 599 675 105166431 110 512 213
OTE • • • • • • • • • • • 7 937 540 8 584 412 11 893 591 12 754 285 18 227 044 18 527 698
CMB • 41 251 980 64 944 592 87 733 718 115 370 782 140 853 830 172 479 302 240 175 352 273 493 382 290 623 370 337 255 983 337 109 969 329 536 200 400 933 035 516 078 059 69 0081 393 817 422 930

Tabela 11
Wskaźnik centnaromili

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • • 447 013 426 876 771 550 1 089 290 926 888 1 039 297 1 359 790 1 293 066 1 233 385 1 287 791 1 501 716 2 086 022
OSE 1 031 553 1 394 733 1 599 942 2 558 930 2 964 477 4 619 153 5 862 751 7 343 723 9 605 385 10 767 185 11 517 462 10 186 911 9 469 172 9 627 235 10 059 102 13 967 014 14 904 476
WB • 221 691 317 403 555 358 776 829 1 945 900 2 770 962 3 611 174 5 284 148 7 257 026 1 725 933 1 831 285 1 587 577 1 812 857 1 784 842 2 255 185 2 619 767
BSE • 868 249 724 870 827 080 971 675 1 201 038 1 323 698 2 569 012 3 016 053 2 272 792 2 354 496 1 859 875 1 705 705 2 289 399 2 978 993 3 190 895 4 292 907
SPE • • 215 659 231 431 433 344 608 086 688 962 1 178 270 1 426 177 1 725 771 3 355 036 2 001 304 1 465 408 1 668 280 2 813 243 4 239 294 3 443 654
NME 795 449 913 940 1 159 846 1 557 088 1 872 638 2 789 259 3 570 957 4 473 230 5 140 880 6 443 457 8 469 778 7 608 696 5 970 868 6 342 598 7 432 365 11 014 935 11 736 855
BSFE 1 080 313 1 005 292 747 192 936 056 814 753 1 323 365 1 591 372 2 500 057 3 626 906 3 398 245 2 913 126 3 324 449 3 003 104 3 278 791 3 849 497 4 714 837 5 032 139
BHE 997 852 1 186 893 1 638 551 1823 829 1 982 860 2 463 716 2 670 191 3 401 884 3 775 573 4 246 500 4 528 873 3 779 841 3 749 944 4 039 767 3 958 530 4 249 551 4 259 810

BPME 463 616 602 502 915 102 1 031 053 1 108 365 1 280 437 1 616 757 2 171 008 2 336 619 2 681 200 3 800 865 2 820 127 2 742 271 2 900 738 3 408 900 5 382 936 5 656 560
OTE • • • • • • • • • • • 837 117 848 262 1 175 256 1 260 305 1 801 091 1 830 800
CMB • 1 120 126 1 763 457 2 382 256 3 132 692 3 798 340 4 651 169 6 578 164 7 4921 48 7 959 449 7 564 337 7 560 723 7 390 858 8 992 151 11 574 631 10 055 684 11 865 109
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Tabela 9
Wskaźnik osobomili

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • • 67 290 76 144 86 272 92 907 109 103 118 627 132 242 146 507 149 240 163 788 170 837 192 805
OSE 93 647 94 546 95 258 95 613 97 985 98 891 94 288 104 477 119 076 130 461 147 688 142 290 142 033 125 998 126 450 136 729 168 170
WB • 43 151 58 903 61 900 50 473 46 196 49 727 57 708 79 658 90 621 27 220 24 107 21 091 26 302 35 341 38 952 44 114
BSE • 157 342 160 292 157 650 195 055 192 823 199 197 210 992 218 266 248 698 256 077 181 309 190 457 243 173 267 673 281 783 445 696
SPE • • 56 610 65 347 68 748 71 977 79 520 88 345 96 864 115 287 114 013 74 127 79 884 69 109 77 833 86 580 121 164
NME 118 577 103 612 105 741 120 654 131 285 124 948 126 316 128 696 144 647 170 266 191 688 223 569 232 225 237 168 253 796 282 599 312 236
BSFE 120 849 108 984 107 018 132 273 134 328 141 852 108 273 109 989 118 678 129 778 130 569 130 380 131 402 134 182 141 427 160 613 184 702
BHE 120 536 94 552 90 684 111 888 118 258 130 767 127 387 133 398 123 916 142 223 151 826 138 101 133 944 144 085 153 738 163 664 203 595

BPME 219 941 246 384 235 553 241 568 234 563 223 950 221 632 222 475 230 888 262 928 288 407 283 196 303 821 309 638 329 390 343 716 386 355
OTE • • • • • • • • • • • 30 410 28 652 22 712 21 239 22 064 34 734
CMB • 196 304 185 327 246 091 260 083 240 466 231 092 248 036 258 739 286 261 305 226 300 041 310 687 299 161 300 206  633 243 132

Tabela 10
Ilość zrealizowanych towaromil

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 2 155 811 13 410 391 23 478 172 46 127 102 65 134 122 55 423 271 66 717 697 108 644 477 103 354 748 112 527 687 130 710 779 160683615 22 6750 617
OSE 27 141 201 36 696 826 4 2096 074 67 328 000 77 998 350 12 1534 548 16 5915 846 193 220 700 25 2727 274 28 3295 406 31 7097 102 28 2961 813 246 823 428 308 889 844 33 0220 191 462810992 526 873 231
WB • 1 580 217 2 262 447 3 958 595 5 537 234 13 870 375 19 755 700 25 740 449 39 974 577 41 023 419 36 084 069 38 024 811 37 244 556 42529627 41 872 393 52906648 61 459 732
BSE • 15 499 976 1 2940 378 14 765 040 17 346 349 21 440 937 23 630 663 45 861 995 53 842 577 40 573 890 42 032 471 33 202 490 30 450 251 51 465 731 67 167 265 71944569 94 260 559
SPE • • 5 869 172 6 298 384 11 793 455 16 549 061 18 750 103 32 066 630 38 813 407 46 966 857 91 307 297 54 465 486 39 881 070 37 469 865 63 691 830 95977624 77 964 322
NME 40 833 077 47 278 114 59 998 860 80 548 175 96 871 543 144 221 642 18 4639 902 231 292 653 265 814 343 333 165 411 437 938 318 39 3597 819 308 240 106 32 7430 297 383 688 406 568634994 605 903 416
BSFE 9 538 085 8 875 728 6 596 956 8 264 438 7 193 452 11 683 987 17 761 302 27 903 111 41 158 166 46 566 157 58 207 174 68 207 718 68 756 063 75 067 913 88 134 250 107946203 115 210 832
BHE 37 918 386 45 101 930 62 264 929 69 305 510 78 322 941 97 324 160 105 480 541 134 384 635 149 146 445 168 424 671 179 624 163 149 916 046 148 730 280 160 225 249 157 003 218 168545709 169 199 635

BPME 9 035 876 11 748 782 17 935 999 20 208 641 21 648 577 25 009 495 31 578 468 42 414 984 45 650 524 52 382 598 74 257 491 55 096 827 53 575 745 56 671 714 66 599 675 105166431 110 512 213
OTE • • • • • • • • • • • 7 937 540 8 584 412 11 893 591 12 754 285 18 227 044 18 527 698
CMB • 41 251 980 64 944 592 87 733 718 115 370 782 140 853 830 172 479 302 240 175 352 273 493 382 290 623 370 337 255 983 337 109 969 329 536 200 400 933 035 516 078 059 69 0081 393 817 422 930

Tabela 11
Wskaźnik centnaromili

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • • 447 013 426 876 771 550 1 089 290 926 888 1 039 297 1 359 790 1 293 066 1 233 385 1 287 791 1 501 716 2 086 022
OSE 1 031 553 1 394 733 1 599 942 2 558 930 2 964 477 4 619 153 5 862 751 7 343 723 9 605 385 10 767 185 11 517 462 10 186 911 9 469 172 9 627 235 10 059 102 13 967 014 14 904 476
WB • 221 691 317 403 555 358 776 829 1 945 900 2 770 962 3 611 174 5 284 148 7 257 026 1 725 933 1 831 285 1 587 577 1 812 857 1 784 842 2 255 185 2 619 767
BSE • 868 249 724 870 827 080 971 675 1 201 038 1 323 698 2 569 012 3 016 053 2 272 792 2 354 496 1 859 875 1 705 705 2 289 399 2 978 993 3 190 895 4 292 907
SPE • • 215 659 231 431 433 344 608 086 688 962 1 178 270 1 426 177 1 725 771 3 355 036 2 001 304 1 465 408 1 668 280 2 813 243 4 239 294 3 443 654
NME 795 449 913 940 1 159 846 1 557 088 1 872 638 2 789 259 3 570 957 4 473 230 5 140 880 6 443 457 8 469 778 7 608 696 5 970 868 6 342 598 7 432 365 11 014 935 11 736 855
BSFE 1 080 313 1 005 292 747 192 936 056 814 753 1 323 365 1 591 372 2 500 057 3 626 906 3 398 245 2 913 126 3 324 449 3 003 104 3 278 791 3 849 497 4 714 837 5 032 139
BHE 997 852 1 186 893 1 638 551 1823 829 1 982 860 2 463 716 2 670 191 3 401 884 3 775 573 4 246 500 4 528 873 3 779 841 3 749 944 4 039 767 3 958 530 4 249 551 4 259 810

BPME 463 616 602 502 915 102 1 031 053 1 108 365 1 280 437 1 616 757 2 171 008 2 336 619 2 681 200 3 800 865 2 820 127 2 742 271 2 900 738 3 408 900 5 382 936 5 656 560
OTE • • • • • • • • • • • 837 117 848 262 1 175 256 1 260 305 1 801 091 1 830 800
CMB • 1 120 126 1 763 457 2 382 256 3 132 692 3 798 340 4 651 169 6 578 164 7 4921 48 7 959 449 7 564 337 7 560 723 7 390 858 8 992 151 11 574 631 10 055 684 11 865 109
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Tabela 12
Przychód z przewozu osób w talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 63 479 264 221 559 379 649 577 681 639 777 780 893 422 1 199 540 1 209 380 1 478 920 1 837 275 2 089 607 2 232 652
OSE 266 576 269 061 261 146 314 485 338 378 345 076 352 434 356 072 416 878 456 043 526 974 500 805 450 302 465 111 454 457 494 713 524 051
WB • 40 409 52 475 54 375 49 433 50 034 52 270 60 985 79 872 54 549 69 404 61 775 61 171 70 205 78 500 83 613 92 620
BSE 364 950 312 332 372 162 429 719 447 046 465 606 486 513 506 590 525 988 613 489 613 825 407 010 406 093 639 956 686 634 705 094 927 903
SPE 49 858 119 379 174 894 196 651 201 055 242 500 290 588 309 859 326 936 382 518 377 966 225 973 228 255 165 035 178 944 195 398 229 787
NME 769 049 705 178 715 754 863 425 862 168 857 991 866 381 901 477 908 600 1 058 588 1 175 764 1 258 886 1 226 064 1 273 799 1 334 513 1 457 201 1 536 611
BSFE 104 774 90 748 90 049 110 122 106 605 117 978 111 491 115 041 126 541 169 696 248 056 258 037 285 608 295 018 310 128 334 875 363 251
BHE 394 496 418 055 4862 60 519 584 556 824 603 879 628 528 662 221 625 523 729 401 771 739 696 290 666 394 731 217 768 008 792 166 913 387

BPME 421 323 448 557 464 286 536 262 556 276 547 628 554 477 539 463 559 927 643 879 687 128 678 849 688 607 739 108 781 267 820 462 861 811
OTE • • • • • • • • • • • 26 380 25 022 20 719 19 375 20 741 27 709
CMB 368 191 706 000 747 299 809 024 907 946 872 220 902 802 917 089 974 245 1 073 367 1 854 799 1 307 404 1 324 639 1 364 121 1 360 333 1 648 281 1 639 073

Tabela 13
Przychód z przewozu pasażerów na 1 milę długości linii w talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • • 8 807 10 170 10 865 11 400 13 008 13 917 15 013 15 130 16 211 18 101 19 529 20 540
OSE 10 132 10 226 9 925 11 953 12 861 13 115 12 462 13 533 15 844 17 333 19 140 18 030 17 275 14 496 13844 14 930 15 650
WB 5 703 5 669 7 362 7 628 6 935 7 019 7 333 8 556 10 558 7 891 3 320 2 975 2 607 2 993 3 346 3 564 3 948
BSE 17 699 17 496 20 847 24 071 25 042 26 081 27 253 28 378 29 464 34 365 34 384 22 799 22 748 28 453 30 444 31 259 43 235
SPE • • 6 426 7 226 7 388 8 910 10 677 11 386 12 013 14 055 13 888 8 303 8 387 7 290 7 904 8 631 10 150
NME 14 873 13 638 13 843 16 699 16 674 16 594 16 756 17 435 17 572 20 473 22 789 24 336 23 750 24 675 25 851 28 227 29 765
BSFE 11 867 10 278 10 199 12 473 12 074 13 363 9 990 10 307 11 151 12 384 12 415 12 577 12 475 12 886 13 546 14 626 15 866
BHE 10 381 11 001 12 796 13 673 14 097 15 287 15 911 16 764 15 835 18 391 19 458 17 566 16 802 18 436 19 364 19 973 22 996
OTE • • • • • • • • • • • 2 782 2 473 2 047 1 915 2 049 2 738
CMB 19 317 20 247 20 292 21 968 24 654 23 521 24 346 25 118 26 277 29 397 30 387 29 322 29 709 30 595 30 510 24 018 23 792

BPME 21 617 22 965 23 771 27 456 28 480 28 037 28 388 27 612 28 660 32 957 35 171 34 747 35 246 37 831 39 989 41 995 441 12

Tabela 14
Przychód z przewozu towarów w talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 20 589 130 420 301 633 513 453 710 688 663 709 814 968 1 297 517 1 251 646 1 442 900 1 679 686 2 009 270 2 418 407
OSE 348 544 440 150 450 331 575 662 636 441 954 187 1 345 900 1 601 049 1 996 880 2 094 171 2 077 675 2 025 892 1 766 216 2 147 679 2 199 491 2 922 823 2 991 734
WB • 37 603 45 718 66 382 80 325 165 227 211 152 246 336 425 240 448 627 339 513 329 867 305 702 344 216 354 574 418 463 468 180
BSE 283 269 228 453 225 420 251 737 297 672 368 894 411 600 662 169 765 848 630 258 631 439 468 840 434 672 691 360 805 242 840 366 1 046 055
SPE 35 484 76 374 101 626 104 157 122 120 180 683 244 113 340 982 426 530 488 822 833 954 519 584 410 665 346 685 506 022 712 818 567 873
NME 599 824 597 087 698 770 832 435 933 071 1 201 823 1 394 235 1 644 539 1 964 514 2 425 890 3 118 813 2 771 300 2 499 295 2 705 444 2 902 366 3 988 707 3 815 204
BSFE 99 878 90 628 61 463 68 526 73 579 98 156 142 753 206 775 292 059 334 454 425 257 482 377 517 935 586 958 661 261 786 184 817 342
BHE 346 653 492 146 631 419 699 401 813 792 969 414 1 031 600 1 321 117 1 527 364 1 605 258 1 754 123 1 472 808 1 532 421 1 716 465 1 654 590 1 670 244 1 790 951

BPME 173 361 213 872 303 658 336 212 350 417 396 570 483 713 580 961 648 860 730 895 920 734 758 266 760 079 798 027 873 113 1 140 086 1 132 503
OTE • • • • • • • • • • • 59 639 62 981 76 434 91 384 123 816 121 473
CMB 193 926 542 793 835 186 1 064 925 1 193 294 1 408 565 1 636 464 2 148 589 2 495 200 2 610 962 3 056 221 3 005 474 2 927 534 3 410 534 4 122 725 4 938 181 5 328 521
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Tabela 12
Przychód z przewozu osób w talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 63 479 264 221 559 379 649 577 681 639 777 780 893 422 1 199 540 1 209 380 1 478 920 1 837 275 2 089 607 2 232 652
OSE 266 576 269 061 261 146 314 485 338 378 345 076 352 434 356 072 416 878 456 043 526 974 500 805 450 302 465 111 454 457 494 713 524 051
WB • 40 409 52 475 54 375 49 433 50 034 52 270 60 985 79 872 54 549 69 404 61 775 61 171 70 205 78 500 83 613 92 620
BSE 364 950 312 332 372 162 429 719 447 046 465 606 486 513 506 590 525 988 613 489 613 825 407 010 406 093 639 956 686 634 705 094 927 903
SPE 49 858 119 379 174 894 196 651 201 055 242 500 290 588 309 859 326 936 382 518 377 966 225 973 228 255 165 035 178 944 195 398 229 787
NME 769 049 705 178 715 754 863 425 862 168 857 991 866 381 901 477 908 600 1 058 588 1 175 764 1 258 886 1 226 064 1 273 799 1 334 513 1 457 201 1 536 611
BSFE 104 774 90 748 90 049 110 122 106 605 117 978 111 491 115 041 126 541 169 696 248 056 258 037 285 608 295 018 310 128 334 875 363 251
BHE 394 496 418 055 4862 60 519 584 556 824 603 879 628 528 662 221 625 523 729 401 771 739 696 290 666 394 731 217 768 008 792 166 913 387

BPME 421 323 448 557 464 286 536 262 556 276 547 628 554 477 539 463 559 927 643 879 687 128 678 849 688 607 739 108 781 267 820 462 861 811
OTE • • • • • • • • • • • 26 380 25 022 20 719 19 375 20 741 27 709
CMB 368 191 706 000 747 299 809 024 907 946 872 220 902 802 917 089 974 245 1 073 367 1 854 799 1 307 404 1 324 639 1 364 121 1 360 333 1 648 281 1 639 073

Tabela 13
Przychód z przewozu pasażerów na 1 milę długości linii w talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • • 8 807 10 170 10 865 11 400 13 008 13 917 15 013 15 130 16 211 18 101 19 529 20 540
OSE 10 132 10 226 9 925 11 953 12 861 13 115 12 462 13 533 15 844 17 333 19 140 18 030 17 275 14 496 13844 14 930 15 650
WB 5 703 5 669 7 362 7 628 6 935 7 019 7 333 8 556 10 558 7 891 3 320 2 975 2 607 2 993 3 346 3 564 3 948
BSE 17 699 17 496 20 847 24 071 25 042 26 081 27 253 28 378 29 464 34 365 34 384 22 799 22 748 28 453 30 444 31 259 43 235
SPE • • 6 426 7 226 7 388 8 910 10 677 11 386 12 013 14 055 13 888 8 303 8 387 7 290 7 904 8 631 10 150
NME 14 873 13 638 13 843 16 699 16 674 16 594 16 756 17 435 17 572 20 473 22 789 24 336 23 750 24 675 25 851 28 227 29 765
BSFE 11 867 10 278 10 199 12 473 12 074 13 363 9 990 10 307 11 151 12 384 12 415 12 577 12 475 12 886 13 546 14 626 15 866
BHE 10 381 11 001 12 796 13 673 14 097 15 287 15 911 16 764 15 835 18 391 19 458 17 566 16 802 18 436 19 364 19 973 22 996
OTE • • • • • • • • • • • 2 782 2 473 2 047 1 915 2 049 2 738
CMB 19 317 20 247 20 292 21 968 24 654 23 521 24 346 25 118 26 277 29 397 30 387 29 322 29 709 30 595 30 510 24 018 23 792

BPME 21 617 22 965 23 771 27 456 28 480 28 037 28 388 27 612 28 660 32 957 35 171 34 747 35 246 37 831 39 989 41 995 441 12

Tabela 14
Przychód z przewozu towarów w talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 20 589 130 420 301 633 513 453 710 688 663 709 814 968 1 297 517 1 251 646 1 442 900 1 679 686 2 009 270 2 418 407
OSE 348 544 440 150 450 331 575 662 636 441 954 187 1 345 900 1 601 049 1 996 880 2 094 171 2 077 675 2 025 892 1 766 216 2 147 679 2 199 491 2 922 823 2 991 734
WB • 37 603 45 718 66 382 80 325 165 227 211 152 246 336 425 240 448 627 339 513 329 867 305 702 344 216 354 574 418 463 468 180
BSE 283 269 228 453 225 420 251 737 297 672 368 894 411 600 662 169 765 848 630 258 631 439 468 840 434 672 691 360 805 242 840 366 1 046 055
SPE 35 484 76 374 101 626 104 157 122 120 180 683 244 113 340 982 426 530 488 822 833 954 519 584 410 665 346 685 506 022 712 818 567 873
NME 599 824 597 087 698 770 832 435 933 071 1 201 823 1 394 235 1 644 539 1 964 514 2 425 890 3 118 813 2 771 300 2 499 295 2 705 444 2 902 366 3 988 707 3 815 204
BSFE 99 878 90 628 61 463 68 526 73 579 98 156 142 753 206 775 292 059 334 454 425 257 482 377 517 935 586 958 661 261 786 184 817 342
BHE 346 653 492 146 631 419 699 401 813 792 969 414 1 031 600 1 321 117 1 527 364 1 605 258 1 754 123 1 472 808 1 532 421 1 716 465 1 654 590 1 670 244 1 790 951

BPME 173 361 213 872 303 658 336 212 350 417 396 570 483 713 580 961 648 860 730 895 920 734 758 266 760 079 798 027 873 113 1 140 086 1 132 503
OTE • • • • • • • • • • • 59 639 62 981 76 434 91 384 123 816 121 473
CMB 193 926 542 793 835 186 1 064 925 1 193 294 1 408 565 1 636 464 2 148 589 2 495 200 2 610 962 3 056 221 3 005 474 2 927 534 3 410 534 4 122 725 4 938 181 5 328 521
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Tabela 15
Przychód z przewozu towarów na 1 milę długości linii w talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • • 4 347 5 484 8 588 11 885 11 100 12 695 16 240 15 659 15 816 16 549 18 778 22 248
OSE 13 247 16 729 17 116 21 879 24189 36 266 47 592 60 581 75 895 79 593 75 464 72 934 67 759 66 937 67 000 88 207 89 345
WB 3 869 5 275 6 414 9 299 11269 23 180 29 623 34 559 56 212 64 378 16 239 15 886 13 031 14 672 15 114 17 837 19 957
BSE 13 740 12 797 12 627 14 101 16674 20 664 23 056 37 092 42 900 35 305 35 370 26 263 24 348 30 751 45 718 37 277 47 692
SPE • • 3 734 3 827 4487 6 639 8 970 12 529 15 673 17962 30 643 19 092 15 090 15 313 22 351 31 485 25 083
NME 11 601 11 548 13 514 16 099 18046 23 243 26 965 31 805 37 994 46 917 60 318 53 572 48 413 52 407 56 221 77 265 73 904
BSFE 11 312 10 265 6 962 7 761 8384 11 117 12 790 18 527 25 737 24 407 21 282 23 511 22 622 25 637 28882 34 339 25 700
BHE 9 122 12 951 16 616 18 405 20602 24 540 26 114 33 444 38 664 40 473 44 227 37 134 38 637 43 277 41 642 42 112 45 089

BPME 8 895 10 950 15 547 17 213 17941 20 304 24 765 29 736 33 212 37 410 47 128 38 812 38 905 40 847 44 690 58 355 57 967
OTE • • • • • • • • • • • 6 290 6 223 7 553 9 030 12 235 12 003
CMB 101 74 15 566 22 678 28 916 32 402 37 984 44 130 58 848 67 300 71 508 68 548 67 407 65 659 76 492 92 465 71 958 77 345

Tabela 16
Całkowite przychody w talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 91 289 411 765 892 988 1 217 912 1 460 558 1516 146 1 789 951 2 564 040 2 605 102 3 039 841 3 770 966 4 443 511 4 971 343
OSE 677 139 750 907 779 318 967 510 1 131 607 1 450 488 1 806 520 2 103 494 2 521 334 2 846 600 2 938 264 3 069 667 2 580 271 2 926 585 2 953 050 3 823 337 3 883 603
WB • 83 345 102 446 128 214 139 857 230 763 290 245 350 543 567 448 568 734 514 535 477 494 459 017 483 511 510 307 597 383 651 527
BSE 654 585 543 583 604 905 689 773 758 103 845 790 909 218 1 177 941 1 321 012 1 270 103 1 277 480 903 103 859 900 1 350 430 1 533 969 1 583 069 2 051 622
SPE 85 842 198 278 280 174 308 198 334 401 450 854 576 254 690 454 787 378 907 280 1 247 058 799 122 683 024 565 479 740 547 983 828 8 80 232
NME 1 395 789 1 350 392 1 444 949 1 725 552 1 825 517 2 106 339 2 3229 84 2 614 847 2 936 572 3 548 604 4 380 003 4 168 311 3 860 083 4 138 911 4 380 075 5 643 467 5 552 394
BSFE 21 7537 191 990 159 947 186 077 1 87 219 228 531 271 836 341 793 441 599 540 017 721 692 773 784 865 457 933 419 1 057 183 1 191 784 1 249 328
BHE 772 488 924 339 1 142 224 1 252 584 1 397 123 1 600 714 1 713 162 2 014 562 2 203 411 2 376 023 2 592 601 2 264 277 2 274 337 2 530 649 2 509 378 2 551 171 2 799 328

BPME 600 709 667 707 777 875 879 240 918 240 962 352 1 070 697 1 146 849 1 216 144 1 397 589 1 637 859 1 456 575 1 487 070 1 606 170 1 761 043 2 060 201 2 093 227
OTE • • • • • • • • • • • 88 671 97 423 110 161 124 600 162 529 169 520
CMB 584 292 1 282 676 1 674 846 2 028 407 2 268 773 2 441 220 2 732 743 3 279 578 3 728 420 4 011 520 4 853 090 4 738 912 4 634 744 5 201 860 5 962 373 7 311 190 7 748 506

Tabela 17
Całkowite przychody na 1 milę długości linii talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • • 13 725 16 236 2 0372 24 426 25 356 27 883 32 091 32 592 33 321 37 152 41 528 45 735
OSE 25 736 28 540 29 619 36 772 43 009 55 128 63 880 79 947 95 828 108 190 105 780 110 511 98 068 86 203 85 119 10 9235 109 861
WB • 11 693 14 372 17 987 19 621 32 374 40 719 49 178 75 010 80 940 24 611 22 996 19 566 20 610 21 752 25 464 27 772
BSE 31 745 30 449 33 884 38 638 42 466 47 378 50 931 65 984 73 998 71 146 71 559 50 588 48 168 60 055 68 030 70 200 94 622
SPE • • 10 295 11 325 12 287 16 566 21 174 25 370 28 932 33 338 45 822 29 363 25 097 24 977 32 710 43 455 38 879
NME 26 995 26 117 27 945 33 372 35 306 40 737 44 927 50 571 56 794 68 630 84 710 80 578 74 773 80 174 84 846 109 319 107 555
BSFE 24 639 21 745 18 116 21 076 21 205 25 884 24 356 30 624 38 914 39 409 36 119 37 714 37 801 40 770 46 175 52 054 54 568
BHE 20 329 24 325 30 059 32 963 35 370 40 521 43 368 50 998 55 778 59 907 65 367 57 089 57 343 63 805 63 269 64 323 70 477

BPME 30 821 34 185 39 826 45 015 47 012 49 271 54 818 58 701 62 248 71 535 83 834 74 555 76 116 82 212 90 139 105 451 107 142
OTE • • • • • • • • • • • 9 352 9 627 10 885 12 312 16 060 16 751
CMB 36 785 36 785 45 478 55 078 61 605 65 831 73 693 88 439 100 562 108 171 103 923 101 473 99 243 111 386 127 671 102 975 109 123
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Tabela 15
Przychód z przewozu towarów na 1 milę długości linii w talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • • 4 347 5 484 8 588 11 885 11 100 12 695 16 240 15 659 15 816 16 549 18 778 22 248
OSE 13 247 16 729 17 116 21 879 24189 36 266 47 592 60 581 75 895 79 593 75 464 72 934 67 759 66 937 67 000 88 207 89 345
WB 3 869 5 275 6 414 9 299 11269 23 180 29 623 34 559 56 212 64 378 16 239 15 886 13 031 14 672 15 114 17 837 19 957
BSE 13 740 12 797 12 627 14 101 16674 20 664 23 056 37 092 42 900 35 305 35 370 26 263 24 348 30 751 45 718 37 277 47 692
SPE • • 3 734 3 827 4487 6 639 8 970 12 529 15 673 17962 30 643 19 092 15 090 15 313 22 351 31 485 25 083
NME 11 601 11 548 13 514 16 099 18046 23 243 26 965 31 805 37 994 46 917 60 318 53 572 48 413 52 407 56 221 77 265 73 904
BSFE 11 312 10 265 6 962 7 761 8384 11 117 12 790 18 527 25 737 24 407 21 282 23 511 22 622 25 637 28882 34 339 25 700
BHE 9 122 12 951 16 616 18 405 20602 24 540 26 114 33 444 38 664 40 473 44 227 37 134 38 637 43 277 41 642 42 112 45 089

BPME 8 895 10 950 15 547 17 213 17941 20 304 24 765 29 736 33 212 37 410 47 128 38 812 38 905 40 847 44 690 58 355 57 967
OTE • • • • • • • • • • • 6 290 6 223 7 553 9 030 12 235 12 003
CMB 101 74 15 566 22 678 28 916 32 402 37 984 44 130 58 848 67 300 71 508 68 548 67 407 65 659 76 492 92 465 71 958 77 345

Tabela 16
Całkowite przychody w talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 91 289 411 765 892 988 1 217 912 1 460 558 1516 146 1 789 951 2 564 040 2 605 102 3 039 841 3 770 966 4 443 511 4 971 343
OSE 677 139 750 907 779 318 967 510 1 131 607 1 450 488 1 806 520 2 103 494 2 521 334 2 846 600 2 938 264 3 069 667 2 580 271 2 926 585 2 953 050 3 823 337 3 883 603
WB • 83 345 102 446 128 214 139 857 230 763 290 245 350 543 567 448 568 734 514 535 477 494 459 017 483 511 510 307 597 383 651 527
BSE 654 585 543 583 604 905 689 773 758 103 845 790 909 218 1 177 941 1 321 012 1 270 103 1 277 480 903 103 859 900 1 350 430 1 533 969 1 583 069 2 051 622
SPE 85 842 198 278 280 174 308 198 334 401 450 854 576 254 690 454 787 378 907 280 1 247 058 799 122 683 024 565 479 740 547 983 828 8 80 232
NME 1 395 789 1 350 392 1 444 949 1 725 552 1 825 517 2 106 339 2 3229 84 2 614 847 2 936 572 3 548 604 4 380 003 4 168 311 3 860 083 4 138 911 4 380 075 5 643 467 5 552 394
BSFE 21 7537 191 990 159 947 186 077 1 87 219 228 531 271 836 341 793 441 599 540 017 721 692 773 784 865 457 933 419 1 057 183 1 191 784 1 249 328
BHE 772 488 924 339 1 142 224 1 252 584 1 397 123 1 600 714 1 713 162 2 014 562 2 203 411 2 376 023 2 592 601 2 264 277 2 274 337 2 530 649 2 509 378 2 551 171 2 799 328

BPME 600 709 667 707 777 875 879 240 918 240 962 352 1 070 697 1 146 849 1 216 144 1 397 589 1 637 859 1 456 575 1 487 070 1 606 170 1 761 043 2 060 201 2 093 227
OTE • • • • • • • • • • • 88 671 97 423 110 161 124 600 162 529 169 520
CMB 584 292 1 282 676 1 674 846 2 028 407 2 268 773 2 441 220 2 732 743 3 279 578 3 728 420 4 011 520 4 853 090 4 738 912 4 634 744 5 201 860 5 962 373 7 311 190 7 748 506

Tabela 17
Całkowite przychody na 1 milę długości linii talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • • 13 725 16 236 2 0372 24 426 25 356 27 883 32 091 32 592 33 321 37 152 41 528 45 735
OSE 25 736 28 540 29 619 36 772 43 009 55 128 63 880 79 947 95 828 108 190 105 780 110 511 98 068 86 203 85 119 10 9235 109 861
WB • 11 693 14 372 17 987 19 621 32 374 40 719 49 178 75 010 80 940 24 611 22 996 19 566 20 610 21 752 25 464 27 772
BSE 31 745 30 449 33 884 38 638 42 466 47 378 50 931 65 984 73 998 71 146 71 559 50 588 48 168 60 055 68 030 70 200 94 622
SPE • • 10 295 11 325 12 287 16 566 21 174 25 370 28 932 33 338 45 822 29 363 25 097 24 977 32 710 43 455 38 879
NME 26 995 26 117 27 945 33 372 35 306 40 737 44 927 50 571 56 794 68 630 84 710 80 578 74 773 80 174 84 846 109 319 107 555
BSFE 24 639 21 745 18 116 21 076 21 205 25 884 24 356 30 624 38 914 39 409 36 119 37 714 37 801 40 770 46 175 52 054 54 568
BHE 20 329 24 325 30 059 32 963 35 370 40 521 43 368 50 998 55 778 59 907 65 367 57 089 57 343 63 805 63 269 64 323 70 477

BPME 30 821 34 185 39 826 45 015 47 012 49 271 54 818 58 701 62 248 71 535 83 834 74 555 76 116 82 212 90 139 105 451 107 142
OTE • • • • • • • • • • • 9 352 9 627 10 885 12 312 16 060 16 751
CMB 36 785 36 785 45 478 55 078 61 605 65 831 73 693 88 439 100 562 108 171 103 923 101 473 99 243 111 386 127 671 102 975 109 123
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Tabela 18
Koszty zarządu kolejowego w talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 18 799 112 024 328 919 256 969 298 081 324 273 319 986 390 682 382 343 450 860 533 822 563 461 647 378
OSE 143 738 138 214 141 957 163 627 193 227 256 413 252 614 291 041 517 202 649 986 315 546 382 082 318 054 318 880 311 834 319 508 369 262
WB 2 175 21 698 16 132 20 371 18 398 26824 46 953 51 955 74 932 111 406 65 259 68066 73 307 82 891 83 953 81 377 84 887
BSE 108 824 120 976 175 084 185 395 155 483 162 893 132 379 192 787 218 489 236 074 212 077 367 870 257 109 364 069 358 580 417 144 378 633
SPE 18 354 51 987 89 530 103 196 109 512 130 180 144 536 126 894 124 454 136 771 143 739 177 419 124 397 94 133 97 636 107 623 113 870
NME 261 375 290 422 241 835 313 490 251 052 294 666 390 473 568 656 630 027 751 270 487 841 487 217 532 080 533 578 550 419 587 526 607 394
BSFE 29 361 30 549 29 320 34 141 36 251 37 639 65 190 67 209 80 353 96 791 140 895 109 167 131 371 125 311 144 205 153 206 175 248
BHE 144 204 156 471 141 585 151 318 167 320 243 966 211 464 238 908 271 037 313 195 383 520 336 297 334 852 434 910 405 298 391 574 435 042

BPME 52797 113 152 118 251 120 440 109 606 122 684 151 504 166 464 173 198 172 072 172 364 189 473 215 638 226 141 250 287 273 794 300 289
OTE • • • • • • • • • • • 30 005 28 288 29 732 30 282 28 533 25 811
CMB 90 950 192 008 264 935 283 912 328 125 358 885 365 096 401 648 512 016 498 124 643 290 697 470 673 665 532 216 733 135 942 765 990 083

Tabela 19
Koszty przewozu w talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 42 247 174 168 34 1612 478 382 572 669 641 760 603 513 769 825 703 221 740 255 927 388 1 047 141 1 113 364
OSE 161 527 205 348 204 918 314 954 233 134 290537 454 172 619 559 664 036 726131 554 955 629041 529 903 614 868 609 396 729 324 820 453
WB 21 622 24 576 28 784 33 994 34 470 43 844 59 048 83 471 144 200 204 953 172 869 137 461 122 680 119 483 122 772 135 281 142 302
BSE 220 826 254 459 186 956 204 252 281 639 378 150 415 029 411 986 438 254 361 874 404 748 167 619 259 855 452 820 534 388 483 823 617 125
SPE 49 568 73 349 129 533 134 103 153 639 197 685 235 504 251 280 278 384 369 559 404 750 368 199 248 025 161 692 181 834 225 716 219 238
NME 526 745 524 187 452 694 533 605 555 848 648 997 775 852 956 916 1 109 591 1 364 969 1 346 017 1 363 137 1 154 907 1 171 685 1 191 186 1 463 826 1 361 720
BSFE 72 487 61 387 54 489 53 921 55 696 60 920 65 393 102 341 126 449 164 869 227 772 231 968 242 881 230 470 228 452 260 796 295 423
BHE 299 315 381 274 347 230 348 170 450 079 458 778 582 626 761 042 902320 963 964 1 064 845 868 977 865 214 879 574 870 458 895 943 984 759

BPME 204 486 200 199 199 118 204 074 212 998 243 372 274 726 306 076 325468 340 394 399 271 390 163 367 731 332 007 362 305 436 141 466 286
OTE • • • • • • • • • • • 35 597 38 564 36 232 38 223 38 940 45 137
CMB 150 694 369 481 413 271 486 653 568 301 602 540 671 937 787 606 943 589 1 047 751 1 224 073 1 275 262 1 287 911 1 295 817 1 406 571 1 849 695 1 961 945

Tabela 20
Całkowite koszty eksploatacji (łącznie z pozostałymi danymi) w talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 65 075 300 182 721 227 783 019 946 119 1 029 518 994 820 1 253 292 1 180 540 1 300 927 1 585 851 1 740 571 1 899 154
OSE 322 901 367 763 379 335 408471 461 475 575 324 736 426 946 514 1 222 808 1 430 901 904 881 1 048 114 889 596 984 159 983 476 1 113 903 1 255 081
WB 42 239 49 738 48 539 58532 57 468 77 275 112 192 143 960 250 597 327 997 257 480 234 006 222 926 228 577 233 802 244 518 258 798
BSE 341 183 387 868 375 502 401916 450 881 554 690 565 134 624 942 681 892 626 429 643 793 563 696 544 892 872 698 949 514 971 087 1 304 098
SPE 73 268 140 375 233 516 254620 283 917 343 069 405 776 403 624 437 277 534 931 579 195 586 360 411 148 293 375 313 859 369 482 373 226
NME 812 903 860 373 732 615 885234 846 312 988 697 1 210 930 1 573 259 1 791 979 2 173 374 1 891 259 1 917 325 1 748 388 1 773 126 1 816 001 2 132 244 205 2259
BSFE 106 438 98 170 109 598 94141 97 917 105 872 137 851 177 500 216 936 272 171 382 901 354 900 399 511 372 032 392 081 434 472 495 626
BHE 474 716 577 602 529 205 532 258 655 862 741209 841 985 1 045 755 1 222 311 1 334 038 1 503 976 1 255 048 1 253 943 1 367 476 1 328 795 1 363 765 1 477 417

BPME 268 295 330 842 334 992 344 026 346 412 390318 453 303 503 926 531 604 546 701 614 029 623 141 622 097 597 031 655 720 759 932 815 014
OTE • • • • • • • • • • • 71 206 76 515 75 202 77 832 76 248 80 410
CMB 242 926 588 056 723 413 812 849 938 546 1 009 505 1 084 489 1 230 494 1 513 988 1 630 846 1 960 509 2 066 953 2 051 514 1 912 922 2 209 287 2 901 751 3 080 455
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Tabela 18
Koszty zarządu kolejowego w talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 18 799 112 024 328 919 256 969 298 081 324 273 319 986 390 682 382 343 450 860 533 822 563 461 647 378
OSE 143 738 138 214 141 957 163 627 193 227 256 413 252 614 291 041 517 202 649 986 315 546 382 082 318 054 318 880 311 834 319 508 369 262
WB 2 175 21 698 16 132 20 371 18 398 26824 46 953 51 955 74 932 111 406 65 259 68066 73 307 82 891 83 953 81 377 84 887
BSE 108 824 120 976 175 084 185 395 155 483 162 893 132 379 192 787 218 489 236 074 212 077 367 870 257 109 364 069 358 580 417 144 378 633
SPE 18 354 51 987 89 530 103 196 109 512 130 180 144 536 126 894 124 454 136 771 143 739 177 419 124 397 94 133 97 636 107 623 113 870
NME 261 375 290 422 241 835 313 490 251 052 294 666 390 473 568 656 630 027 751 270 487 841 487 217 532 080 533 578 550 419 587 526 607 394
BSFE 29 361 30 549 29 320 34 141 36 251 37 639 65 190 67 209 80 353 96 791 140 895 109 167 131 371 125 311 144 205 153 206 175 248
BHE 144 204 156 471 141 585 151 318 167 320 243 966 211 464 238 908 271 037 313 195 383 520 336 297 334 852 434 910 405 298 391 574 435 042

BPME 52797 113 152 118 251 120 440 109 606 122 684 151 504 166 464 173 198 172 072 172 364 189 473 215 638 226 141 250 287 273 794 300 289
OTE • • • • • • • • • • • 30 005 28 288 29 732 30 282 28 533 25 811
CMB 90 950 192 008 264 935 283 912 328 125 358 885 365 096 401 648 512 016 498 124 643 290 697 470 673 665 532 216 733 135 942 765 990 083

Tabela 19
Koszty przewozu w talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 42 247 174 168 34 1612 478 382 572 669 641 760 603 513 769 825 703 221 740 255 927 388 1 047 141 1 113 364
OSE 161 527 205 348 204 918 314 954 233 134 290537 454 172 619 559 664 036 726131 554 955 629041 529 903 614 868 609 396 729 324 820 453
WB 21 622 24 576 28 784 33 994 34 470 43 844 59 048 83 471 144 200 204 953 172 869 137 461 122 680 119 483 122 772 135 281 142 302
BSE 220 826 254 459 186 956 204 252 281 639 378 150 415 029 411 986 438 254 361 874 404 748 167 619 259 855 452 820 534 388 483 823 617 125
SPE 49 568 73 349 129 533 134 103 153 639 197 685 235 504 251 280 278 384 369 559 404 750 368 199 248 025 161 692 181 834 225 716 219 238
NME 526 745 524 187 452 694 533 605 555 848 648 997 775 852 956 916 1 109 591 1 364 969 1 346 017 1 363 137 1 154 907 1 171 685 1 191 186 1 463 826 1 361 720
BSFE 72 487 61 387 54 489 53 921 55 696 60 920 65 393 102 341 126 449 164 869 227 772 231 968 242 881 230 470 228 452 260 796 295 423
BHE 299 315 381 274 347 230 348 170 450 079 458 778 582 626 761 042 902320 963 964 1 064 845 868 977 865 214 879 574 870 458 895 943 984 759

BPME 204 486 200 199 199 118 204 074 212 998 243 372 274 726 306 076 325468 340 394 399 271 390 163 367 731 332 007 362 305 436 141 466 286
OTE • • • • • • • • • • • 35 597 38 564 36 232 38 223 38 940 45 137
CMB 150 694 369 481 413 271 486 653 568 301 602 540 671 937 787 606 943 589 1 047 751 1 224 073 1 275 262 1 287 911 1 295 817 1 406 571 1 849 695 1 961 945

Tabela 20
Całkowite koszty eksploatacji (łącznie z pozostałymi danymi) w talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • 65 075 300 182 721 227 783 019 946 119 1 029 518 994 820 1 253 292 1 180 540 1 300 927 1 585 851 1 740 571 1 899 154
OSE 322 901 367 763 379 335 408471 461 475 575 324 736 426 946 514 1 222 808 1 430 901 904 881 1 048 114 889 596 984 159 983 476 1 113 903 1 255 081
WB 42 239 49 738 48 539 58532 57 468 77 275 112 192 143 960 250 597 327 997 257 480 234 006 222 926 228 577 233 802 244 518 258 798
BSE 341 183 387 868 375 502 401916 450 881 554 690 565 134 624 942 681 892 626 429 643 793 563 696 544 892 872 698 949 514 971 087 1 304 098
SPE 73 268 140 375 233 516 254620 283 917 343 069 405 776 403 624 437 277 534 931 579 195 586 360 411 148 293 375 313 859 369 482 373 226
NME 812 903 860 373 732 615 885234 846 312 988 697 1 210 930 1 573 259 1 791 979 2 173 374 1 891 259 1 917 325 1 748 388 1 773 126 1 816 001 2 132 244 205 2259
BSFE 106 438 98 170 109 598 94141 97 917 105 872 137 851 177 500 216 936 272 171 382 901 354 900 399 511 372 032 392 081 434 472 495 626
BHE 474 716 577 602 529 205 532 258 655 862 741209 841 985 1 045 755 1 222 311 1 334 038 1 503 976 1 255 048 1 253 943 1 367 476 1 328 795 1 363 765 1 477 417

BPME 268 295 330 842 334 992 344 026 346 412 390318 453 303 503 926 531 604 546 701 614 029 623 141 622 097 597 031 655 720 759 932 815 014
OTE • • • • • • • • • • • 71 206 76 515 75 202 77 832 76 248 80 410
CMB 242 926 588 056 723 413 812 849 938 546 1 009 505 1 084 489 1 230 494 1 513 988 1 630 846 1 960 509 2 066 953 2 051 514 1 912 922 2 209 287 2 901 751 3 080 455
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Tabela 21
Całkowite koszty eksploatacji na milę kolei w talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • • 10 006 13 113 13 097 15 823 17 218 15 497 15 686 14 770 14 260 15 624 16 267 17 472
OSE 12 272 139 78 14 417 15 525 17 539 21 866 26 041 35 974 46 475 54 384 32 576 37 733 33 811 30 674 29 958 33 616 37 482
WB 6 813 6 978 6 810 8 212 8 062 10 841 15 740 20 196 33 126 50 865 12 316 11 270 9 502 3 743 9 966 10 423 11 031
BSE 16 546 21 727 21 034 22 514 25 256 31 072 31 657 35 007 38 197 35 090 36 063 31 576 30 523 38 754 42 044 42 989 60 943
SPE • • 8 580 9 356 10 432 12 606 14 910 14 831 16 067 19 656 21 282 21 545 15 107 12 958 13 863 16 320 16 485
NME 15 722 16 640 14 169 17 121 16 368 19 121 23 420 30 427 34 657 42 033 36 577 37 064 33 868 34 347 35 178 41 303 39 754
BSFE 12 055 11 119 12 413 10 663 11 090 11 991 12 351 15 904 19 117 19 862 19 163 17 298 17 450 16 250 17 125 18 977 21 648
BHE 12 493 15 200 13 926 14 007 16 604 18 763 21 314 26 473 30 942 33 635 37 920 31 644 31 616 34 478 33 503 34 385 37 196

BPME 13 766 16 938 17 151 17 613 17 736 19 984 23 208 25 793 27 210 27 983 31 429 31 896 31 842 30 559 33 563 38 897 41 716
OTE • • • • • • • • • • • 7 510 7 561 7 431 7 691 7 563 7 946
CMB 12 745 16 864 19 643 22 071 25 485 27 223 29 245 33 182 40 835 43 976 43 972 46 358 46 011 42 903 49 550 42 284 44 714

Zusammenfassung
DawiD kEllEr

die oberschlesische eisenbahn im vergleich mit der eisenbahn in anderen teilen des 
preußischen Staates: versuch einer zahlengestützten Analyse (1847–1863) 

Die Forschung zur Geschichte der Eisenbahn in Oberschlesien weist noch immer 
erhebliche Lücken auf. Dies ist in der Hauptsache darauf zurückzuführen, dass die Auf-
merksamkeit bisher vor allem der Entstehung des Eisenbahnnetzes galt, während der 
tägliche Betrieb der einzelnen Strecken und die Tätigkeit der Bahngesellschaften ausge-
blendet wurden. In dem vorliegenden Beitrag wird anhand eines nicht sehr umfangreichen 
Datenbestandes die Situation des oberschlesischen Eisenbahnwesens in den Jahren 1847 
bis 1863 beschrieben. Die These, dass die Oberschlesische Eisenbahngesellschaft sich vor 
allem auf den Gütertransport konzentrierte, bestätigt sich dabei. Zugleich fällt auf, dass 
sich die Oberschlesische Eisenbahn, die Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn sowie die 
Eisenbahn Köln-Minden im Hinblick auf den Massentransport von Kohle überraschend 
ähnlich entwickelten. Dies hatte eine Zunahme des Verkehrs, die Erweiterung des Fuhr-
parks sowie steigende Einnahmen zur Folge. Aus der Sicht der Fahrgäste hatte die Ein-
führung der vierten Klasse eine besondere Bedeutung. Sie erfolgte in den einzelnen Ge-
sellschaften zwar zu unterschiedlichen Zeitpunkten, führte jedoch immer zum gleichen 
Ergebnis: der Gewinnung völlig neuer Kunden.
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Tabela 21
Całkowite koszty eksploatacji na milę kolei w talarach

Rok
Kolej 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Ostbahn • • • • • 10 006 13 113 13 097 15 823 17 218 15 497 15 686 14 770 14 260 15 624 16 267 17 472
OSE 12 272 139 78 14 417 15 525 17 539 21 866 26 041 35 974 46 475 54 384 32 576 37 733 33 811 30 674 29 958 33 616 37 482
WB 6 813 6 978 6 810 8 212 8 062 10 841 15 740 20 196 33 126 50 865 12 316 11 270 9 502 3 743 9 966 10 423 11 031
BSE 16 546 21 727 21 034 22 514 25 256 31 072 31 657 35 007 38 197 35 090 36 063 31 576 30 523 38 754 42 044 42 989 60 943
SPE • • 8 580 9 356 10 432 12 606 14 910 14 831 16 067 19 656 21 282 21 545 15 107 12 958 13 863 16 320 16 485
NME 15 722 16 640 14 169 17 121 16 368 19 121 23 420 30 427 34 657 42 033 36 577 37 064 33 868 34 347 35 178 41 303 39 754
BSFE 12 055 11 119 12 413 10 663 11 090 11 991 12 351 15 904 19 117 19 862 19 163 17 298 17 450 16 250 17 125 18 977 21 648
BHE 12 493 15 200 13 926 14 007 16 604 18 763 21 314 26 473 30 942 33 635 37 920 31 644 31 616 34 478 33 503 34 385 37 196

BPME 13 766 16 938 17 151 17 613 17 736 19 984 23 208 25 793 27 210 27 983 31 429 31 896 31 842 30 559 33 563 38 897 41 716
OTE • • • • • • • • • • • 7 510 7 561 7 431 7 691 7 563 7 946
CMB 12 745 16 864 19 643 22 071 25 485 27 223 29 245 33 182 40 835 43 976 43 972 46 358 46 011 42 903 49 550 42 284 44 714

Summary
DawiD kEllEr

upper Silesian railways and railways in other parts of prussia – an attempt to analyse 
numerical data (1847–1863) 

Research on the history of railways in Upper Silesia, although it seems that they al-
low in–depth understanding of their formation and functioning, are still an open field of 
research. This is a result of the fact that so far the focus of the researchers was primarily 
on the issue of the formation of the railway network, marginally treating daily function-
ing of both individual sections, as well as railway  companies. Based on a small dataset, 
this article describes the situation of the Upper Silesian Railway in the years 1847–1863. 
The thesis that the Upper Silesian Railway (Oberschlesische Eisenbahn Gesellschaft) 
was focused mainly on the freight transport has been substantiated. At the same time, 
however, surprisingly similar was the fate of the Upper Silesian Railway (Oberschlesische 
Eisenbahn), the Berlin–Wrocław (Breslau) Railway (Niederschlesischen–Märkische Ei-
senbahn) and the Cologne–Minden Railway – associated with the transport of coal. This 
generated both lots of traffic and purchases of rolling stock as well as increased revenues. 
From the point of view of the passengers, the introduction of the fourth class was also of 
considerable importance – analyses made at different times always gave the same results 
– it attracted entirely new customers. 
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Marta sala

polityka oświatowa książąt von hochberg  
w powiecie pszczyńskim w drugiej połowie 
XiX wieku

Dzieje XIX-wiecznego ziemiaństwa i jego najwyższej warstwy – arystokracji – od 
dłuższego czasu cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem historyków, wynikają-
cym w dużej mierze z roli, jaką grupa ta odgrywała w społeczeństwie swojej epoki. 
Oczekiwano od niej wspierania inicjatyw społecznych, udziału w przedsięwzięciach 
filantropijnych oraz uroczystościach patriotycznych. Przedstawiciele arystokracji ak-
tywnie włączali się w prace na rzecz ojczyzny i służby publicznej, działali na polu 
ekonomicznym, kulturalnym i oświatowym.

Początek zainteresowania polskich historyków problematyką ziemiaństwa ślą-
skiego przypada na przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. 
Wcześniejsze pojawienie się tego zagadnienia w kręgu zainteresowań badawczych 
hamowały ograniczenia, jakie nauce historycznej narzucały warunki polityczne PRL-
-u. Zmianę przyniósł koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Aktualnie szlachcie 
i arystokracji niemieckiej poświęca się wiele uwagi. Do wskazanego kręgu tematycz-
nego należy również prezentowane opracowanie. Poświęcono je dokonaniom książąt 
von Hochberg na polu oświaty. Wybór rodziny nie był przypadkowy. Arystokraci ci 
należeli bowiem na przełomie XIX i XX wieku do grupy najznamienitszych rodzin 
magnackich nie tylko na Śląsku, ale w całej monarchii pruskiej. Ich zabiegi, podykto-
wane w dużej mierze ogólnymi zasadami i wartościami uznawanymi przez ówczesne 
elity, mogą wskazywać na pewne tendencje w postępowaniu rodów magnackich 
posiadających podobny status społeczny i majątkowy.

Zakres chronologiczny opracowania przypada na drugą połowę XIX stulecia. Za-
sadnicze ramy czasowe stanowią lata 1847–1907. Cezura początkowa określona 
została więc przez datę przejęcia ordynacji pszczyńskiej przez rodzinę Hochbergów. 
Większe trudności wiązały się z wyznaczeniem cezury końcowej. Powszechnie przy-
jęta periodyzacja dziejów, wskazująca jako koniec XIX stulecia rok 1914 lub 1918, 
okazała się nieadekwatna do omawianego zagadnienia. Także stanowiący ważną ce-
zurę w dziejach Śląska rok 1922 nie wydawał się tutaj odpowiedni. Jako granicę 
końcową rozważań przyjęto więc datę śmierci drugiego z książąt pszczyńskich von 
Hochberg – Jana Henryka XI, na czasy którego przypadało apogeum potęgi i znacze-
nia tego rodu.

Zakres terytorialny opracowania obejmuje granice XIX-wiecznego obszaru po-
wiatu pszczyńskiego, a więc jednostki administracyjnej, na terenie której znajdowały 
się górnośląskie dobra rodziny von Hochberg.

Głównym celem artykułu jest bliższe przyjrzenie się realizowanej przez Hochber-
gów w ciągu XIX stulecia polityce oświatowej, rozumianej jako wszelkie przejawy 
działalności wobec instytucji oświatowych i osób z nimi związanych, a wyrażajace 
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się m.in. dążeniem do zapewnienia dzieciom, młodzieży i nauczycielom znośnych 
warunków uczenia się i nauczania, staraniami na rzecz podniesienia poziomu naucza-
nia i zapewniania zainteresowanym możliwości kształcenia w placówkach innych niż 
powszechne szkoły elementarne, np. w szkołach zawodowych, niesieniem pomocy 
dzieciom i młodzieży w zdobyciu wykształcenia, np. przez tworzenie systemów sty-
pendialnych.

Oświatowa aktywność książąt von Hochberg w prezentowanym ujęciu nie jest 
problemem, który dotychczas cieszył się zainteresowaniem zarówno polskiej, jak 
i niemieckiej historiografii1, choć nauka ta poświęca pewną uwagę dziejom rodu 
Hochbergów. 

Badania historyczne nad przeszłością tego rodu zapoczątkowali w Polsce Mieczy-
sław Grzyb i Jerzy Polak2. Spośród polskich historyków, którzy przyczynili się do 
poszerzenia wiedzy o tych arystokratach, wymienić należy również R. Kaczmarka, 
B. Górnioczek i B. Jeske-Cybulską, autorki biografii najsłynniejszej księżnej pszczyń-
skiej – Daisy3. Przywołani tu autorzy za przedmiot swoich badań obrali losy przed-
stawicieli rodziny głównie w okresie międzywojennym, znacznie mniej miejsca po-
święcając przełomowi XIX i XX wieku.

Historiografia niemiecka zajęła się dziejami Hochbergów znacznie wcześniej niż 
polska. Do jej osiągnięć w tym zakresie należy pierwsza monografia tego rodu autor-
stwa Carla Weigelta. Mimo że jest to praca powstała na zlecenie samych książąt, za-
tem utrzymana w określonej konwencji, to stanowi ona jednak wartościowe, oparte 

1 Próbę wypełnienia tej luki badawczej stanowi dysertacja doktorska autorki, której fragment poświęco-
ny został tej właśnie tematyce. Niniejszy artykuł odwołuje się do zawartych w rozprawie zestawień oraz 
bazuje na zawartych w niej ustaleniach – M. Sala: Działalność społeczno-kulturalna książąt pszczyńskich 
von Hochberg na Górnym Śląsku w XIX wieku, praca doktorska, promotor prof. dr hab. Jerzy Szczepań-
ski, Kielce 2012, Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2 J. Polak: Działalność książąt pszczyńskich na Górnym Śląsku 1922–1945, praca doktorska, promotor 
prof. dr hab. A. Pilch, Kraków 1989, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. dokt. 1989/059; 
tenże: Z dziejów książąt pszczyńskich von Hochberg . Pszczyna 1989; tenże: Antypolska działalność kon-
cernu księcia pszczyńskiego w latch 1918–1921. „Zaranie Śląskie” T. 63, 1980, z. 4, s. 662–683; tenże: 
Afery książąt pszczyńskich w okresie międzywojennym. [W:] „Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych 
w Pszczynie” (dalej: MMWZ). T. 1. Pszczyna 1982, s. 73–95; tenże: Licytacja wyposażenia zamków 
księcia pszczyńskiego w 1934 roku. [W:] MMWZ. T. 2. Pszczyna 1983, s. 131–154; tenże: Powrót 
Pszczyny do Polski. [W:] MMWZ. T. 2. Pszczyna 1983, s. 111–129; tenże: Likwidacja latyfundium 
księcia pszczyńskiego na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym. „Zaranie Śląskie” 1986, z. 3/4, 
s. 298–319; tenże: O Hochbergach z Książa i Pszczyny. „Z tej Ziemi. Kalendarz Diecezji Katowickiej” 
1990 (1989), s. 186–190; tenże: Jan Henryk XV książę von Pless. Życie i działalność (1861–1938) . 
[W:] MMWZ. T. 6. Pszczyna 1990, s.129–156; tenże: Postawa wielkich właścicieli ziemskich na Gór-
nym Śląsku wobec powstań śląskich na przykładzie księcia pszczyńskiego. [W:] Powstania śląskie i plebi-
scyt w procesie zrastania się Śląska z Macierzą. Red. A. Brożek. Bytom 1993, s. 383–390; tenże: Jeden 
z „baronów węglowych”. Z dziejów upadku rzekomego Piasta na Pszczynie. [W:] Rola i miejsce Górnego 
Śląska w Drugiej Rzeczypospolitej. Red. M.W. Wanatowicz. Bytom–Katowice 1995, s. 200–206; tenże: 
Ziemia pszczyńska. Rozwój gospodarczy od Piastów do Hochbergów. Pszczyna 2000; tenże: Wojewody 
śląskiego Michała Grażyńskiego konflikt z księciem pszczyńskim. [W:] Michał Grażyński. Wojewoda na 
pograniczu. Red. K. Nowak. Cieszyn 2000, s. 87–103; tenże: Poczet panów i książąt pszczyńskich. Od 
Fryderyka Erdmanna Anhalta do Jana Henryka XV Hochberga. Pszczyna 2007, s. 129–225.

3 M. Grzyb: Przyczynek na temat szkodliwej działalności gospodarczej przemysłu górnośląskiego w okresie 
międzywojennym na przykładzie koncernu księcia pszczyńskiego. „Zaranie Śląskie” 1973, z. 2, s. 289–
300; R. Kaczmarek: Udział książąt pszczyńskich w życiu politycznym Prus i II Rzeszy Niemieckiej. 
[W:] Szlachta i ziemiaństwo polskie oraz niemieckie w Prusach i Niemczech w XVIII–XX wieku. Red. 
W. Stępiński. Szczecin 1996, s. 179–196; B. Górnioczek, B. Jeske-Cybulska: Księżna Daisy. Pani na 
Książu i Pszczynie. Wyd. 2. Mikołów 2002.
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na źródłach opracowanie. Podobny charakter nosi również przyczynek do biografii 
Jana Henryka XI napisany przez książęcego archiwistę Ezechiela Ziviera4 .

Nowsze badania niemieckich historyków koncentrują się na zagadnieniach gospo-
darczej działalności przedstawicieli książęcej linii tego rodu oraz przybliżeniu sylwet-
ki i dokonań artystycznych hrabiego Bolka von Hochberga z Roztoki. W tę tematykę 
badawczą wpisują się prace K. Skibickiego, K. Fuchsa, M. Koch5. Prezentowane 
omówienie bazuje przede wszystkim na materiałach archiwalnych, niemal wyłącz-
nie niemieckojęzycznych. Jego podstawę źródłową stanowią dokumenty wchodzą-
ce w skład zespołu Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie, przechowywane 
w pszczyńskim oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach. 

Zgromadzone tam akta stanowią spuściznę archiwalną kolejnych panów pszczyń-
skich, w tym książąt von Hochberg. Zespół ten jest przykładem archiwum podwor-
sko-przemysłowego, obejmującego akta zarówno o charakterze prywatnym (kore-
spondencja, genealogia, dyplomy szlacheckie i oficerskie, testamenty), jak i doku-
mentację gospodarczą. Dla tematu niniejszego artykułu szczególnie cenne okazały 
się akta patronackie szkół oraz dokumenty poruszające sprawy młodzieży szkolnej. 
Pozwoliły one na wskazanie przynajmniej głównych form aktywności ordynatów 
pszczyńskich na tym polu.

Książęta pszczyńscy von Hochberg, wraz z objęciem w 1847 roku dóbr pszczyń-
skich, przejęli również wynikające z tytułu ich posiadania obowiązki. Należała do nich 
m.in. opieka, na zasadach patronatu, nad istniejącymi i powstającymi na ziemiach 
księstwa pszczyńskiego i w ich najbliższym sąsiedztwie szkołami elementarnymi6 . 
Jej formy były ściśle określone i obejmowały przede wszystkim: współfinansowanie 
wszelkiego typu prac budowlanych prowadzonych zarówno w budynku samej szkoły, 
w klasach lekcyjnych, na podwórzu szkolnym, przy szkolnych zabudowaniach go-
spodarczych i w mieszkaniach nauczycieli, refundowanie części kosztów związanych 
z wyposażeniem placówek w niezbędne meble, urządzenia i pomoce dydaktyczne 
oraz zapewnienie części wynagrodzenia i uposażenia nauczycieli. Ponadto patron 
ponosił koszty związane z prowadzeniem niektórych zajęć, np. wychowania fizycz-
nego czy prac technicznych, a jego przedstawiciel miał uczestniczyć w egzaminach 
przeprowadzanych wiosną w poszczególnych szkołach.

Pod patronacką opieką Hochbergów znajdowały się w połowie lat siedemdziesią-
tych  XIX wieku szkoły katolickie zlokalizowane w następujących miejscowościach: 
Bijasowice, Bojszowy, Brzeźce, Cielmice, Czarków, Ćwiklice, Goczałkowice, Góra, 
Jankowice, Kobielice, Kobiór, Krzyżowice, Kryry, Łąka, Międzyrzecz, Miedźna, Pa-
procany, Poręba, Suszec, Studzionka, Studzienice, Świerczyniec, Szeroka, Urbano-

4 C. Weigelt: Die Grafen von Hochberg vom Fürstenstein. Ein Beitrag für vaterländischen Culturge-
schichte. Breslau 1896; E. Zivier: Hans Heinrich XI. Herzog von Pless. Kattowitz 1907.

5 K. Skibicki: Industrie im Oberschlesischen Fürstentum Pless in 18. und 19. Jahrhundert. Stuttgart 
2002; K. Fuchs: Hans Heinrich XI. Herzog von Pless als Wirtschaftförderer. [W:] Jahrbuch der Schle-
sischen Friedrich- Wilhelm-Universität zu Breslau. Bd. 38–39, 1997–1998, s. 637–650; M. Koch: Das 
Königliche Schauspielhaus in Berlin unter Bolko Graf von Hochberg (1886–1902). Berlin 1957.

6 Obowiązek utrzymania szkół ludowych do 1906 r. spoczywał w zależności od prowincji na gminie, 
właścicielu obszaru dworskiego lub na zrzeszeniu szkolnym (w jego skład wchodzili ojcowie dzieci 
podlegających obowiązkowi szkolnemu). Na ziemi pszczyńskiej kosztami tymi obciążone były gminy 
i właściciele obszarów dworskich. Ustawa z 1906 r. utrzymała ten stan. Por. K. Grzybowski: Historia 
państwa i prawa Polski. Od uwłaszczenia do odrodzenia Państwa . Warszawa 1982, s. 587–588.
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wice, Warszowice, Wisła Mała, Wisła Wielka, Wola, Stara Wieś – należące do okręgu 
pszczyńskiego inspekcji szkolnej oraz Bieruń Stary, Murcki, Gostyń, Krasowy, Łaziska 
Górne i Dolne, Lędziny, Panewniki, Piotrowice, Podlesie, Tychy, Wesoła, Wilkowyje, 
Wyry, Zarzecze, Zgoń – podlegające inspekcji szkolnej w Mikołowie7. Z upływem 
czasu książęce zobowiązania patronackie zostały rozciągnięte także na katolickie pla-
cówki oświatowe w Golasowicach, Jaroszowicach, Mokrem, Piasku, Radostowicach, 
Rudołtowicach i Śmiłowicach8. Do przedstawionej listy instytucji należy jeszcze 
dodać szkoły ewangelickie w Hołdunowie, Kobielicach, Krzyżowicach, Pszczynie, 
Studzionce, Suszcu, które również cieszyły się książęcym zainteresowaniem.

Pod koniec 1904 roku liczba szkół elementarnych objętych patronatem księcia 
pszczyńskiego wynosiła, łącznie ze szkołami filialnymi, 70. W placówkach tych za-
trudnionych było 170 nauczycieli i 5 nauczycielek, pod których opieką znajdowało się  
14 000 uczniów9. W 1907 roku książę pszczyński był patronem 67 szkół katolickich 
i 9 szkół  ewangelickich. Dla porównania w powiecie pszczyńskim funkcjonowało 
wówczas 88 szkół katolickich i 14 ewangelickich (patrz mapa). Był więc patronem 
75% placówek znajdujących się na terenie powiatu. Liczby te w pewnym stopniu 
oddają skalę zaangażowania Hochbergów w funkcjonowanie instytucji kształcących 
górnośląskie dzieci.

Podstawową formą realizacji patronackich zobowiązań było współuczestniczenie 
panów pszczyńskich w pokryciu kosztów różnych przedsięwzięć budowlanych pro-
wadzonych przy poszczególnych budynkach szkolnych. Inwestycje te w przypadku 
szkół parafialnych (organistówek, w których nauczycielem był organista), podlegają-
cych zarządom kościelnym, finansowane były w 2/3 ze środków książęcych. Pozosta-
łym szkołom, nadzorowanym przez zarządy gminne, przysługiwało dofinansowanie 
z majątku panów pszczyńskich w wysokości 1/3 całości czystych kosztów realizowa-
nego przedsięwzięcia. Uzupełnienie tych zasad stanowiło zarządzenie rejencji opol-
skiej z 11 lipca 1889 roku uzależniające wysokość zobowiązania właściciela dóbr 
wobec społeczności szkolnej od liczby dzieci z terenu obszaru dworskiego uczęszcza-
jących do miejscowej szkoły. Świadczenie to stanowiło 1/3 ogólnej sumy czystych 

7 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie (dalej: AP Pszczyna), Archiwum Książąt 
Pszczyńskich w Pszczynie (dalej: AKP), sygn. IX 4, Tabellarischen Übersich der Verwaltung derjenigen 
katholischen Volksschulen Fürstlichen Patronats, 1875, s. 152; AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 4, Tabellari-
sche Nachweisung der im Kreis – Schul Inspections Bezirke Nicolai soweit derselbe das Fürstenthum-
Pless umfasst…, 1877, s. 186–187.

8 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 4, [Tabellarische Nachweisung der Schulstellen], 1878, s. 214–215; AP 
Pszczyna, AKP, sygn. IX 17, Nachweisung über pro 1906/07 gezahlten Schulunterhaltungskosten für 
die einzelnen Herzoglichen Gutsbezirke, s. 50–51. O dziejach tych placówek np. w: C. Grot: Papro-
cany. Przeszłość i teraźniejszość (Szkic monograficzny wioski górnośląskiej). Paprocany 1938, s. 20–24; 
L. Musioł: Lędziny. Monografia historyczna. Lędziny 2005, s. 50–53; W. Korzeniowska: Szkolnictwo 
elementarne w parafii bieruńskiej w XIX wieku. Bieruń 1992; L. Musioł: Dzieje szkół parafialnych 
w dawnym dekanacie pszczyńskim. Katowice 1933, s. 87–91; tenże: Bieruń. Miasto, kościół, para-
fia. Monografia historyczna. Bieruń 1999, s. 113–121; Z.J. Orlik: Nad Korzeńcem. Szkice z dziejów 
Kobióra. Kobiór 1996, s. 74–79; tenże: Nad brzegami Dokawy. Szkice z dziejów Piasku. Pszczyna 
2000, s. 72–75; tenże: Gmina Suszec. Szkice z dziejów. Suszec 1994, s. 36–38, 66–68, 118–119, 130; 
tenże: Gmina Pawłowice. Szkice z dziejów. Kraków 2001, s. 110–111, 157–160; R. Spora: Jankowice 
1440–1998. Od zarania do czasów współczesnych. Pszczyna 1999, s. 46–49.

9 AP Pszczyna. AKP, sygn. IX 6, [Pismo Haertela w sprawie liczby szkół objętych patronatem książęcym], 
Schädlitz, 8 XII 1904 r., s. 107.
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kosztów realizacji inwestycji, jeśli liczba dzieci z obszaru dworskiego nie przekraczała 
1/3 ogólnej liczby uczniów danej szkoły.

Zachowany w zespole Archiwum Książąt Pszczyńskich bogaty materiał źródło-
wy dokumentuje liczne przypadki realizacji patronatu książęcego w zakresie spraw 
budowlanych. W czasie zarządu dobrami pszczyńskimi dwaj pierwsi książęta von 
Hochberg zaangażowali się w budowę 28 nowych szkół elementarnych, w tym 25 
katolickich i 3 ewangelickich oraz w odbudowę zniszczonych w wyniku pożaru szkół 
w miejscowościach Radostowice i Bieruń. Ich udział w większości przypadków pole-
gał na przekazaniu określonych, przypadających na nich jako właścicieli dóbr, kwot 
pieniężnych. Poza gotówką w ramach swoich zobowiązań finansowych względem 
nowo powstającej placówki panowie pszczyńscy przekazywali również materiały 
budowlane, m.in. drewno, cegły, wapno, piach czy kamień, pochodzące z książęcych 
przedsiębiorstw i lasów. 

Jedynie w pojedynczych wypadkach zainteresowanie Hochbergów wznoszeniem 
nowych szkół wykraczało poza wskazane formy, przybierając postać podarunku pie-
niężnego, pożyczki czy sprzedaży gruntu pod budowę nowej placówki.

Na podstawie zachowanych w źródłach niepełnych danych określenie łącznej 
wartości środków przekazanych przez administrację panów pszczyńskich nie jest 
możliwe. Niemniej jednak na odbudowę i wzniesienie nowych szkół w latach 1847–
1907 przekazano z funduszów książęcych przynajmniej 107 583,34 marek (dalej: 
mk)10 .

Zachowane z lat 1847–1907 akta wskazują, że Hochbergowie pszczyńscy wspar-
li w  tym czasie prace remontowe prowadzone ogółem w  50 szkołach elemen-
tarnych – 45 katolickich i 5 ewangelickich, przeznaczając na ten cel co najmniej 
69 097,27 mk11. Kwotę tę przekazano na ręce odpowiedzialnych za te prace w posta-

10 Dane te zaczerpnięto z kosztorysów i poleceń wypłaty kosztów udziału panów pszczyńskich w szkol-
nych przedsięwzięciach budowlanych skierowanych do kasy książęcej: AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 333, 
s. 74; sygn. IX 338, s. 196–197, 331, 335; sygn. IX 344, s. 14, 20–21; sygn. IX 456, s. 44; sygn. IX 350, 
s. 371, 477–478, 482; sygn. IX 358, s. 41, 45; sygn. IX 361, s. 61, 67, 85, 127; sygn. IX 380, s. 91, 118; 
sygn. IX 386, s. 138–139; sygn. IX 388,s. 65, 74; sygn. IX 391, s. 33; sygn. IX 395, s. 169, 179, 268; 
sygn. IX 397, s. 56; sygn. IX 402, s. 301; sygn. IX 412, s. 64, 100; sygn. IX 421, s. 110, 221; sygn. IX 
444, s. 300; sygn. IX 485, s. 167; sygn. IX 485a, s. 119, 142; sygn. IX 486, s. 48; sygn. IX 487, s. 40; 
sygn. IX 493, s. 19; sygn. IX 320, s. 68; sygn. IX 321, s. 15; sygn. IX 313, s. 70; sygn. IX 507, s. 168, 
177; sygn. IX 501, s.428, 431, 438, 470; sygn. IX 543, s. 15; sygn. IX 532, s. 591; sygn. IX 533, s. 91, 
176; sygn. IX 545, s. 309; sygn. IX 565, s. 142–143; sygn. IX 572, s. 389; sygn. IX 576, s. 32. Szczegó-
łowy wykaz prac podjętych w tym zakresie i związanych z nimi kosztów patrz M. Sala: Działalność…, 
s. 318–319.

11 Udział panów pszczyńskich w szkolnych przedsięwzięciach remontowych: AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 
333, s. 177, 323, 379–380; sygn. IX 342, s. 45, 127, 281, 295; sygn. IX 343, s. 258, 295; sygn. IX 344, 
s. 64, 106; sygn. IX 349, s. 229, 243, 254, 286, 301; sygn. IX 350, s. 13, 63, 82, 278, 537; sygn. IX 
351, s. 79–80; sygn. IX 354, s. 17; sygn. IX 356, s. 213, 253, 260; sygn. IX 360, s. 179, 485, 489, 493; 
sygn. IX 361, s. 154–155; sygn. IX 371, s. 101–102, 195, 245; sygn. IX 372, s. 293, 343, 395; sygn. 
IX 373, s. 46, 132, 221; sygn. IX 376, s. 271, 308, 368; sygn. IX 323, s. 211, 222, 303, 350, 404, 416, 
418, 421, 436; sygn. IX 386, s. 214, 290; sygn. IX 390, s. 50, 109; sygn. IX 394, s. 45, 95; sygn. IX 
397, s. 121; sygn. IX 401, s. 269; sygn. IX 402, s. 269, 273; sygn. IX 415, s. 232, 304, 312, 315, 340, 
342; sygn. IX 416, s. 6–7, 41, 48, 91, 162; sygn. IX 410, s. 185–186, 255; sygn. IX 411, s. 92, 100, 
108; sygn. IX 421, s. 319, 358, 391; sygn. IX 422, s. 65; sygn. IX 428, s. 171; sygn. IX 441, s. 279, 
474, 577; sygn. IX 442, s. 72, 154, 171, 181, 198, 204, 208,219; sygn. IX 444, s. 247, 301, 366, 388, 
412, 415; sygn. IX 450, s. 183–184, 230, 280–281; sygn. IX 447, s. 54, 63, 68; sygn. IX 459, s. 16; 
sygn. IX 467, s. 77; sygn. IX 469, s. 243, 271; sygn. IX 474, s. 302–303; sygn. IX 485, s. 81, 215, 
251, 305, 330; sygn. IX 485a, s. 161; sygn. IX 486, s. 185, 200, 227, 321; sygn. IX 487, s. 152; sygn. 
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ci materiałów budowlanych lub gotówki. Ponadto niektóre ze szkół otrzymały – poza 
wsparciem wynikającym ze wspomnianych już zobowiązań – pewne sumy jako po-
darunek. Z takiej pomocy skorzystały m.in.: szkoła katolicka w Starej Kuźni (1869) 
i szkoła ewangelicka w Warszowicach (1880, 1886 i 1889).

W omawianym okresie do placówek, w których prace remontowe prowadzone 
były najczęściej, należały szkoły w Brzeźcach, Goczałkowicach, Warszowicach (szko-
ła katolicka), Podlesiu, Suszcu, Szerokiej, Starej Wsi, Studzienicach, Studzionce, 
Wilkowyjach, Kryrach, Bojszowach, Łące oraz w Hołdunowie (szkoła ewangelicka). 

Dzięki przeprowadzonym w nich pracom, sfinansowanym w części przez Hoch-
bergów, poprawiono stan techniczny tych zabudowań, naprawiając bądź wymieniając 
pokrycie dachu czy wstawiając nowe okna. Budynki te zyskały ponadto dodatko-
we pomieszczenia o charakterze zarówno dydaktycznym (nowe klasy lekcyjne), jak 
i mieszkalnym (poddasza). 

Współfinansowanie przez właścicieli ziemskich prac budowlanych przy szkołach 
dotyczyło nie tylko samego budynku, w którym odbywała się nauka, ale również 
pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez nauczycieli oraz zabudowań gospo-
darczych znajdujących się na terenie zagrody szkolnej. 

Do szkolnych zabudowań gospodarczych, które najczęściej wymagały napraw, 
należały: stajnie, obory, stodoły, ustępy. Ważny element podwórza szkolnego stano-
wiły również studnie. Prace budowlano-remontowe prowadzone w obrębie zagród 
szkolnych często dotyczyły budowy lub naprawy ogrodzenia wokół terenu szkolne-
go. W mieszkaniach nauczycieli, którzy często byli jednocześnie organistami, prowa-
dzono m.in. prace malarskie i stolarskie, w kuchni i pokojach sypialnych montowano 
piece, dobudowywano pomieszczenia piwniczne. 

Inwestycje te kosztowały książąt pszczyńskich przynajmniej 22 831,42 mk12, 
które przekazano zainteresowanym gotówką lub w postaci materiałów budowlanych. 

IX 481, s. 111; sygn. IX 483, s. 320, 322; sygn. IX 488, s. 45, 142, 149; sygn. IX 493, s. 38, 69, 221; 
sygn. IX 497, s. 20, 60, 69, 95, 218; sygn. IX 320, s. 25, 35, 68, 74, 77; sygn. IX 312, s. 120, 147, 
200, 237, 246, 327; sygn. IX 313, s. 8; sygn. IX 511, s. 131–132, 422; sygn. IX 512, s. 107, 123, 274, 
277; sygn. IX 506, s. 160–161; sygn. IX 507, s. 76; sygn. IX 500, s. 177, 255, 273–274; sygn. IX 501, 
s. 74, 91, 197–198, 247, 532;sygn. IX 502, s. 181; sygn. IX 523, s. 229, 238; sygn. IX 519, s. 103, 150; 
sygn. IX 520, s. 144, 165, 189–190, 255, 272, 345; sygn. IX 521, s. 23; sygn. IX 541, s. 208–212, 228, 
237, 245, 262; sygn. IX 542, s. 47, 221–224, 232–233, 293, 310, 333; sygn. IX 543, s. 18; sygn. IX 
525, s. 38, 104, 204, 214; sygn. IX 545, s. 237, 269, 422, 430; sygn. IX 555, s. 94, 99; sygn. IX 558, 
s. 44, 74, 78; sygn. IX 551, s. 195–196, 248, 291–293, 298, 330, 397–398; sygn. IX 568, s. 123, 151, 
237, 260, 267, 271, 276; sygn. IX 562, s. 62, 116; sygn. IX 563, s. 18; sygn. IX 569, s. 10, 76; sygn. 
IX 570, s. 25, 41, 101, 169; sygn. IX 573, s. 25, 52; sygn. IX 576, s. 210, 276; sygn. IX 380, s. 183. 
Szczegółowe zestawienie współfinansowanych przez książąt pszczyńskich przedsięwzięć patrz M. Sala: 
Działalność…, s. 319–325.

12 Kwoty przekazane z kasy książęcej na prace prowadzone przy szkolnych budynkach gospodarczych 
i mieszkaniach nauczycieli: AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 333, s. 158; sygn. IX 342, s. 153, 441, 452; 
sygn. IX 343, s. 221, 245, 362–363; sygn. IX 349, s. 274, 292, 319; sygn. IX 350, s. 492; sygn. IX 
351, s. 26, 51, 111, 115, 122; sygn. IX 356, s. 230, 296; sygn. IX 360, s. 41, 69–71, 204, 348; sygn. 
IX 371, s. 143, 216, 369; sygn. IX 372, s. 251, 330, 460; sygn. IX 373, s. 65, 96, 111; sygn. IX 323, 
s. 256, 325, 329, 350, 359, 381, 397; sygn. IX 386, s. 186, 192; sygn. IX 390, s. 97, 99; sygn. IX 397, 
s. 12; sygn. IX 402, s. 242, 380; sygn. IX 415, s. 214–215, 245; sygn. IX 416, s. 3, 22; sygn. IX 422, 
s. 5; sygn. IX 436, s. 313; sygn. IX 428, s. 57; sygn. IX 427, s. 213, 227; sygn. IX 442, s. 108; sygn. IX 
444, s. 296, 400, 411, 413–414, 417, 536, 538, 549, 569–570, 590; sygn. IX 450, s. 212; sygn. IX 446, 
s. 96, 157; sygn. IX 454, s. 98, 123, 220; sygn. IX 469, s. 295–296, 302; sygn. IX 485, s. 99; sygn. IX 
481, s. 131; sygn. IX 487, s. 7, 12, 58, 180; sygn. IX 320, s. 257; sygn. IX 312, s. 112, 114, 138; sygn. 
IX 313, s. 214; sygn. IX 318, s. 173; sygn. IX 475, s. 52; sygn. IX 511, s. 313, 335, 370, 404; sygn. 
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Zobowiązania patronackie nakładały na Hochbergów konieczność partycypowa-
nia w kosztach wyposażenia budynków szkolnych. Wydatki te w porównaniu z omó-
wionymi  nakładami na budowy i remonty były znacznie niższe i w okresie 1867–
1907 wyniosły ok. 5881,40 mk13. W ramach tej sumy podjęto inwestycje łącznie 
w 31 szkołach – w 30 katolickich i 1 ewangelickiej (Hołdunów). Wśród potrzeb tych 
placówek, które dzięki m.in. środkom książęcym doczekały się realizacji, wymienić 
należy najczęściej występujące: przygotowanie ławek szkolnych oraz budowa placów 
gimnastycznych i zapewnienie im stosownych urządzeń. Przypadki przekazania pod-
ręczników, środków dydaktycznych i pomocy naukowych zdarzały się zaś znacznie 
rzadziej.

Na uwagę zasługuje również fakt, że pierwsze informacje, jakie udało się odna-
leźć o udziale książąt w zapewnieniu szkołom niezbędnego wyposażenia, pochodzą 
dopiero z 1867 roku. Może to być spowodowane stanem zachowania akt lub tym, że 
do tego roku sumy przeznaczane m.in. na meble szkolne wliczane były np. jako prace 
stolarskie w ogólne koszty remontów. 

Do zobowiązań, narzuconych z tytułu patronatu nad szkołami, należało również 
partycypowanie dominium książęcego w kosztach utrzymania tych placówek. Za-
chowany materiał źródłowy dowodzi, że świadczenie to przekazywane było z kasy 
książęcej od początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku i objęło 44 katolickie szkoły 
elementarne. Właściciel dóbr ziemskich pokrywał przypadającą na jego majątki część 
kosztów zgodnie z zarządzeniem rejencji opolskiej z lipca 1889 roku, uzależniającym 
ich wysokość od liczby uczniów danej szkoły pochodzących z obszaru dworskiego. 
Kompletne dane dotyczące ponoszonych przez Jana Henryka XI wydatków na utrzy-
manie szkół zachowały się jedynie dla kilku placówek. Należały do nich szkoły w Ja-
roszowicach, Łaziskach Górnych i Wyrach. Tym społecznościom szkolnym przekaza-
no ogółem w latach 1891/1892–1906/1907 odpowiednio 2146,65 mk, 3370,59 mk 
i 2876,10 mk. Dobrze zachowały się również informacje o wpłatach dokonywanych 
na rzecz szkół w Tychach (ogółem w omawianym okresie 13 037,86 mk), Suszcu 
(1602,55 mk), Porębie (2188,53 mk) i Ćwiklicach (1712,27 mk). Natomiast dane 
o świadczeniach dla pozostałych placówek są w znacznym stopniu niekompletne14 .

Wyjątkowo wysokie kwoty przekazywane na utrzymanie szkoły w Tychach fak-
tycznie przeznaczone były dla trzech placówek: wspomnianej tyskiej i dwóch filial-
nych w miejscowościach: Żwaków i Wartogłowiec. Pochodziły one z majątku tyskie-

IX 501, s. 540, 566; sygn. IX 523, s. 207, 211; sygn. IX 521, s. 85, 88, 94; sygn. IX 525, s. 200; sygn. 
IX 542, s. 132; sygn. IX 543, s. 26; sygn. IX 532, s. 481, 501; sygn. IX 568, s. 185; sygn. IX 563, s. 4, 
142; sygn. IX 570, s. 203; sygn. IX 576, s. 183. Szerzej o charakterze prac budowlanych patrz M. Sala: 
Działalność…, s. 325–329.

13 Koszty poniesione przez Hochbergów na wyposażenia szkół: AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 333, s. 274; 
sygn. IX 343, s. 275; sygn. IX 344, s. 215; sygn. IX 351, s. 23, 34; sygn. IX 356, s. 308, 329; sygn. 
IX 358, s. 51; sygn. IX 373, s. 23, 146, 301; sygn. IX 376, s. 366; sygn. IX 323, s. 306; sygn. IX 386, 
s. 159, 227; sygn. IX 388, s. 54–55;sygn. IX 390, s. 111–112; sygn. IX 394, s. 372; sygn. IX 397, s. 51, 
62; sygn. IX 402, s. 340; sygn. IX 403, s. 56; sygn. IX 411, s. 72; sygn. IX 421, s. 321; sygn. IX 422, 
s. 25, 208; sygn. IX 444, s. 384, 540; sygn. IX 447, s. 85; sygn. IX 454, s. 103, 294; sygn. IX 487, s. 34; 
sygn. IX 491, s. 56; sygn. IX 312, s. 337, 349; sygn. IX 313, s. 194; sygn. IX 501, s. 418, 485; sygn. 
IX 525, s. 114, 226; sygn. IX 533, s. 154; sygn. IX 543, s. 39; sygn. IX 563, s. 77; sygn. IX 570, s. 35; 
sygn. IX 572, s. 263; sygn. IX 576, s. 211. Szczegółowe zestawienie kwot i zrealizowanych inicjatyw 
patrz M. Sala: Działalność…, s. 329–330.

14 M. Sala: Działalność…, s. 242–243.
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go książąt i naliczane były łącznie, co tłumaczy wyjątkowo dużą ogólną sumę tego 
zobowiązania, ale jednocześnie nie pozwala ustalić wartości świadczenia oddzielnie 
dla każdej ze szkół.

Część świadczeń, przeznaczonych na pokrycie wydatków tych placówek, przeka-
zywano zarządom szkolnym przed ostatecznym rozliczeniem jako zaliczkę. Z takiej 
formy przedpłaty korzystały np. szkoły w Bojszowach, Brzeźcach, Łące i Suszcu 
(szkoła katolicka), otrzymując w taki sposób kwoty od 50 do75 mk15 .

Z powodu niezachowania się materiałów źródłowych nie sposób również okre-
ślić wysokości środków przekazywanych w  poszczególnych latach obrachunko-
wych. Dla żadnego z tych okresów nie udało się odnaleźć kompletnych danych. 
Zebrany materiał wskazuje jednak, że świadczenia książęce przekazane szkołom 
w latach 1891/1892–1906/1907 z tytułu kosztów utrzymania nie były niższe niż 
60 838,40 mk16 .

Sprawy budowlane szkół i kwestie związane z  ich utrzymaniem stanowiły tyl-
ko jeden z aspektów zainteresowania panów pszczyńskich funkcjonowaniem tych 
placówek. Do zasadniczych spraw leżących w obowiązkach właściciela ziemskiego 
należało również zapewnienie części utrzymania zatrudnionym w tych instytucjach 
nauczycielom. 

Zachowane w materiale źródłowym przykłady dotyczą pedagogów pracujących 
w szkołach w Czarkowie i Bojszowach. Pierwszy z nich w latach sześćdziesiątych 
XIX wieku pobierał wynagrodzenie w wysokości 98 talarów oraz otrzymywał ma-
teriały opałowe o wartości 22 talarów (dalej: tal.; 1 tal. odpowiadał w przybliżeniu 
3 markom). Zobowiązania te rozłożone były pomiędzy dominium – 33 tal. 10 srebr-
nych groszy (dalej: sgr) i węgiel, a gminy wiejskie w Starej Wsi i Czarkowie (czar-
kowska szkoła była filią starowiejskiej) – 64 tal. 20 sgr17. Zaś nauczyciel bojszowski 
w roku obrachunkowym 1895/1896 otrzymał jako część swego wynagrodzenia ze 
strony dominium książęcego 80,80 mk18 .

W gestii pana pszczyńskiego znajdowało się również zapewnienie szkolnemu 
personelowi mieszkań, które mogły się znajdować w budynku samej szkoły, na jej 
poddaszu lub w innym wynajmowanym lokalu. W każdym z tych przypadków zobo-
wiązanie książęce polegało na pokryciu części kosztów utrzymania tych pomieszczeń, 
na które składały się chociażby remonty, a w wypadku wynajmowania lokalu również 
opłacenie części lub całości należności za wynajem. Realizacji tej powinności dowo-
dzą: polecenie zapłaty z 1854 roku rocznego czynszu za mieszkanie rektora chóru 
szkoły katolickiej w Pszczynie w wysokości 50 tal., rozliczenia podziału kosztów 
wynajmu klasy lekcyjnej i mieszkania nauczyciela szkoły katolickiej w Krzyżowicach 
z  lat 1895/1896–1899/1900 oraz czynszu za pomieszczenia mieszkalne dla dru-
giego nauczyciela w szkole katolickiej w Krasowach z  lat 1896/1897–1899/1900. 
W przypadku placówki krzyżowickiej należność z majątku książęcego stanowiła łącz-

15 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 343, s. 316, 352; sygn. IX 351, s. 151, 181, 198, 223; sygn. IX 442, s. 211; 
sygn. IX 520, s. 346, 363.

16 M. Sala: Działalność…, s. 242–243.
17 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 356, Repartition des Gehalt für die Lokal – Adjuranten bei der kath. Schu-

le zu Czarkow, Pless, 12 XII rok, s. 35.
18 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 343, Repartition über die Lehrer- und Schulunterhaltungskosten bei der 

Schule zu Boischow pro 1895/1896, Boischow, 12 V 1895 r., s. 293.
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nie 211,78 mk, zaś wpłaty z poszczególnych okresów obrachunkowych wynosiły od 
34,40 do 51,79 mk. Kwoty przypadające z tego tytułu na książęce dobra ziemskie 
w Krasowach były dużo niższe, wahały się od 4,66 do 6,54 mk, a łącznie we wspo-
mnianym okresie wyniosły 22,48 mk19 .

Do podstawowych potrzeb tej grupy zawodowej zaliczyć trzeba również pozy-
skanie materiałów opałowych, stąd prośby o  ich podarowanie kierowane do pana 
pszczyńskiego i  jego administracji. Z takiej formy skorzystał m.in. w 1892 i 1895 
roku nauczyciel i jednocześnie organista ze szkoły w Bojszowach, otrzymując za każ-
dym razem po 20 cetnarów węgla20. O surowiec ten mogły się starać u księcia rów-
nież zarządy szkolne. Takie podania skierowane zostały w imieniu szkół w Gostyni 
w 1894 roku i Kostuchnie w 1907 roku. W obydwu przypadkach prośby rozpatrzono 
pozytywnie i przekazano petentom odpowiednio 30 i 200 cetnarów węgla21 .

Poza środkami, jakie społeczności szkolne poszczególnych miejscowości otrzymy-
wały od pana pszczyńskiego z tytułu prowadzonych prac remontowo-budowlanych 
czy uposażenia nauczycieli, należy jeszcze wymienić udział Hochbergów w zapew-
nieniu uczącym się dzieciom i młodzieży niektórych zajęć lub ich form. Istnienie 
tego zobowiązania potwierdzają informacje o przekazanych z polecenia Jana Henryka 
XI środkach, z których finansowano udzielane w tyskiej szkole katolickiej lekcje gim-
nastyki oraz rajd z okazji dni Sedanu22 dla uczniów szkoły ewangelickiej w Hołdu-
nowie. W pierwszym z wymienionych przypadków istniejące przynajmniej od roku 
szkolnego 1900/1901 zobowiązanie finansowe wynosiło rocznie 20 mk; w drugim zaś 
dokonana wpłata nie była stałym świadczeniem, ale miała jedynie charakter poda-
runku pieniężnego, którego wartość w 1891 roku stanowiła 20 mk23 .

Od roku obrachunkowego 1903/1904 do obciążeń na rzecz społeczności szkol-
nych doszło kolejne – regulowanie części składek na rzecz kasy dla emerytowanych 
nauczycieli oraz wdów i sierot po nauczycielach (Alten Lehrer- Wittwen- und Wa-
isenkasse). W materiale źródłowym zachowały się informacje o  takich kwotach 
przekazywanych ze szkół w Kryrach, Krzyżowicach (szkoła katolicka), Łaziskach 
Górnych, Radostowicach, Siedlicach i Śmiłowicach. Łącznie od tego czasu do roku 
1906/1907 wyniosły one odpowiednio: 90, 60, 180, 60 i 180 mk24 .

19 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 483, Anweisung an die Rentkasse, Pless, 18 IX 1854 r., s. 359; AP Pszczyna, 
AKP, sygn. IX 410, Repartitionen der Kosten für das Anmiethen eines Klassenzimmers und einer Leh-
rer-Wohnung in Kreutzdorf, 1896–1899, s. 283, 293, 296, 306, 340; AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 402, 
Repartition der Mitskosten für die Wohnung der II Lehrers in Krassow pro 1896–1897, s. 281, 284, 
297, 300.

20 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 343, Kohlenunterstützungsgesuche, Boischow, 1892 i 1895, s. 234, 279.
21 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 376, Kohlenuntrstützungsgesuch, Gostin, 15 XI 1894 r., s. 361; AP Pszczy-

na, AKP, sygn. 397, Kohlen Geschenk für die  Schule in Kostuchna, 1907, s. 134.
22 Dla upamiętnienia pruskiego zwycięstwa nad Francją w bitwie pod Sedanem (1870) organizowano 

w państwie pruskim liczne uroczystości. W świętowanie włączały się również szkoły, przygotowując 
z racji rocznicy imprezy dla młodzieży i okolicznych mieszkańców. 

23 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 533, Anweisung an die Rentkasse zur Zahlung den Beitrag des Gutsbe-
zirks Tichau zu den Kosten für Ertheilung des Turnunterrichts pro 1900/1901, Schädlitz, luty 1902 
r., s. 200; AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 533, Anweisung an die Rentkasse zur Zahlung den Beitrag des 
Gutsbezirks zu den Turnlehrergehältern in Tichau pro 1901/1902, Schädlitz, 22 IX 1902 r., s. 210; 
AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 323, Gesuch des Lehrers in Anhalt um Bewilligung eines Geschenk zum 
Kinderfest, Anhalt, 24 VIII 1891 r., s. 400.

24 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 487, Repartition der Beiträge für alten Lehrer- Witwen- u. Waisenkasse, 
1903–1907, s. 163; AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 497, s. 288; sygn. IX 416, s. 151; sygn. IX 411, s. 171; 
sygn. IX 422, s. 252.
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Finansowe wspieranie szkół elementarnych stanowiło tylko jedną z form opieki 
nad szkołami związanymi z górnośląskimi dobrami Hochbergów. Drugą kategorią 
placówek oświatowych cieszących się uwagą właścicieli tego majątku były szko-
ły prywatne, powstałe z  inicjatywy i środków panów pszczyńskich i z tego tytułu 
otrzymujące stałe wsparcie z ich strony. Do grupy tych placówek należały: Hochber-
gianum – pszczyńskie progimnazjum, a następnie gimnazjum oraz szkoła zawodowa 
w Murckach.

Początek pierwszej z nich dała książęca, dwuklasowa szkoła ewangelicka założona 
w 1742 roku przez ówczesnego właściciela dóbr pszczyńskich hrabiego Erdmanna 
Promnitza25. Jej rektorem od 1826 roku był Ludwik Flotov. Pod jego zarządem po-
ziom szkoły znacznie się obniżył. Także panowie pszczyńscy nie wykazywali wówczas 
większego zainteresowania funkcjonowaniem tej instytucji. Sytuacja zmieniła się po 
1837 roku, gdy funkcję rektora powierzono Carlowi Hoffmannowi, pod zarządem 
którego szkoła stopniowo odzyskiwała dawny prestiż. Przyczyniła się do tego zapew-
ne również dokonana w 1857 roku zmiana kuratorium szkoły oraz zapis testamen-
towy na rzecz tej placówki, jakiego w swej ostatniej woli dokonał książęcy kronikarz 
Schaeffer, przekazując tej instytucji swoją prywatną bibliotekę i 200 tal.26

Podniesienie renomy tej placówki pozwoliło jej ówczesnemu właścicielowi Ja-
nowi Henrykowi XI na rozpoczęcie starań zmierzających do przekształcenia jej 
w progimnazjum książęce. Sukcesem zakończyły się one w 1867 roku, kiedy to 
w miejsce dotychczasowej szkoły powołano: Ewangelicką Szkołę Książęcą Hoch-
bergianum (Evangelische Fürstenschule Hochbergianum). Zmiana ta pociągnęła za 
sobą również wymianę kadry nauczycielskiej. Dotychczasowych pedagogów zastąpili 
nowi, posiadający wysokie kwalifikacje. Byli to: Gotlieb Otte, Paweł Hoffner i Hugo 
Obst. Pierwszym dyrektorem nowej placówki został dr Emil Schönborn – teolog, 
orientalista i filolog. Okazał się on świetnym organizatorem, a jego wysiłki zmierza-
jące do utrzymania wysokiego poziomu nauczania zaowocowały przekształceniem 
progimnazjum książęcego 18 października 1872 roku w sześcioklasowe gimnazjum 
klasyczne27 .

Mieściło się ono początkowo w budynku położonym w pobliżu kościoła ewange-
lickiego. Uczono w nim: religii (ewangelickiej, katolickiej, mojżeszowej) oraz języ-
ków: niemieckiego, francuskiego, angielskiego, hebrajskiego, łacińskiego i greckiego, 
kładąc szczególny nacisk na naukę tych ostatnich. Ponadto w programie nauczania 
znajdowały się: matematyka, fizyka, geografia, historia powszechna. Uczono również 
śpiewu, kaligrafii i rysunków oraz prowadzono zajęcia gimnastyczne i lekcje pływa-

25 W. Korzeniowska: Dzieje szkoły 1742–1992. [W:] Pszczyńskie gimnazjum i liceum 1742–1992. Szkice 
monograficzne. Red. W. Korzeniowska. Warszawa 1992, s. 7; D. Kocurek: Działalność wychowawcza 
i dydaktyczna pszczyńskiego „Hochbergianum” w świetle rocznych sprawozdań dyrekcji do roku 1939 . 
[W:] Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku. Red. A. Barciak. Katowice 2002, s. 141–142; F. Kulisie-
wicz: Krótka historia sławnego gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Przedruk wydawnic-
twa z roku 1930. Pszczyna 1990, s. 6–14.

26 Szerzej o sytuacji szkoły ewangelickiej pod zarządem Flotova zob. W. Korzeniowska: Dzieje szkoły…, 
s. 13–14; F. Kulisiewicz: Krótka historia…, s. 14–15; AP Pszczyna, Königliche Kreisgericht Pless, sygn. 
1804, testament Schaeffera.

27 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 101, Vertrag zwischen dem Königlichem Fiskus und Sr. Durchlaucht dem 
Fürsten von Pless, Hans Heinrich XI, Breslau, 31 III 1877 r., s. 63; W. Korzeniowska: Dzieje szkoły…, 
s. 15.
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nia. Te ostatnie odbywały się za zgodą księcia pszczyńskiego w udostępnionym przez 
niego kąpielisku28 .

W pszczyńskim gimnazjum nauki pobierała przeważnie młodzież pochodząca 
z zamożnych rodzin kupieckich i urzędniczych. Kształcili się tam również synowie 
fabrykantów i posiadaczy ziemskich oraz w niewielkim procencie (3–5%) młodzież 
chłopska z okolicznych wsi.

Szkoła założona przez Jana Henryka XI Hochberga od początku swego istnienia 
cieszyła się stałym finansowym wsparciem swego twórcy. Już w trakcie pertraktacji 
z władzami państwowymi, dotyczącymi jej powołania, zobowiązał się on przekazy-
wać na utrzymanie Hochbergianum 1500 tal. rocznie29. Ustanowił również uposaże-
nie dla zatrudnionych w placówce nauczycieli30. Dotacje książęce, o czym świadczą 
zachowane materiały archiwalne, znacznie jednak przekraczały kwotę poczynionych 
ustaleń. Od października 1867 do końca marca 1877 roku wyniosły one łącznie 105 
773,35 mk31 . 

Subwencje książęce w latach 1868/1869, 1871/1872 przekraczały ponad dwu-
krotnie (wyniosły one odpowiednio: 2526 tal. 1 sgr 5 fenigów (dalej: fen.), 3853 
tal. 23 sgr), a w okresie rozliczeniowym 1872/1873 nawet trzykrotnie (przekazano 
wówczas 5699 tal. 15 sgr. 7 fen.) zadeklarowaną sumę 1500 tal. Dowodzi to zain-
teresowania pana pszczyńskiego materialnymi potrzebami zakładu oraz dostrzegania 
korelacji pomiędzy zapewnieniem społeczności szkolnej odpowiednich warunków 
nauczania i uczenia się a jakością odbywającego się w szkole książęcej kształcenia.

Pan pszczyński żywo interesował się tą placówką również po jej upaństwowieniu, 
co nastąpiło z dniem 1 kwietnia 1877 roku na mocy umowy podpisanej przez Jana 
Henryka XI z władzami prowincji śląskiej, a zatwierdzonej przez ministra wyznań 
religijnych, oświaty i zdrowia Adalberta Falka 11 kwietnia tego roku32. Przekształ-
cenia, jakie dokonały się w tej instytucji na mocy tego dokumentu, czyniły z niej 
od tej pory zakład królewski, przy zachowaniu jednak dotychczasowej nazwy (§ 1). 
Stąd po roku 1877 pszczyńska szkoła określana była Królewską Ewangelicką Szkołą 
Książęcą Hochbergianum (Königliche Evangelische Fürstenschule Hochbergianum), 
Królewskim Gimnazjum (Königliche Gymnasium) lub Ewangelicką Szkołą Książęcą 
w Pszczynie (Evangelische Fürstenschule zu Pless)33 . 

Wraz z upaństwowieniem szkoły wszelkie prawa w zakresie zarządzania mająt-
kiem i zatrudniania nauczycieli, jakie do tej pory posiadał książę pszczyński, przecho-

28 W. Korzeniowska: Dzieje szkoły…, s. 31.
29 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 100, Statuten der Fürstenschule Hochbergianum in Pless, Schloβ Pless, 17 

I   1869 r. (Berlin, 4 V 1869 r.), s. 4.
30 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 101, Das Curatorium der evangelischen Fürstenschule Hochbergianum 

an der Königliche Provinzial- Schul- Collegium zu Breslau, Pless, 7 X 1875 r., s. 26; J. Szczepańczyk, 
M. Tomczykiewicz: Źródła do dziejów gimnazjum pszczyńskiego w zasobach Archiwum Państwowego 
w Pszczynie 1742–1939. [W:] Pszczyńskie gimnazjum i liceum…, s. 51.

31 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 102, Die Zuschuβe des Fürsten zur Unterhaltung des Gimnasii, Pless, 27 
VII 1878 r., s. 1.

32 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 101, Vertrag zwischen dem Königlichem Fiskus und Sr. Durchlaucht dem 
Fürsten von Pless Hans Heinrich XI, Breslau, 31 III 1877 r., s. 63–77; W. Korzeniowska i J. Polak 
w swych pracach jako datę upaństwowienia Hochbergianum podają rok 1872. Por. W. Korzeniowska: 
Dzieje szkoły…, s. 15; J. Polak: Poczet panów…, s. 166.

33 H. Schwarz: Fünfunddreissigstes Programm des Königl. Gymnasiums (Evangelische Fürstenschule) zu 
Pless. Pless 1908, s. 1.
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dziły na władze państwowe (§ 2). Dalsze paragrafy omawianej umowy (§ 5–7) zawie-
rały zobowiązania wobec pszczyńskiego gimnazjum, jakie w imieniu swoim i swoich 
następców na Pszczynie poczynił Jan Henryk XI Hochberg. Ustalono w nich: roczną 
dotację książęcą na rzecz tej placówki w wysokości 6000 mk, które miały być wpła-
cane w czterech ratach i udział pana pszczyńskiego w kosztach wzniesienia nowego 
budynku szkolnego – 67 500 mk, którego przekazanie zadeklarowano w terminie 
nie późniejszym niż rok po rozpoczęciu realizacji tej inwestycji budowlanej. Ponadto 
Jan Henryk XI wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnianie społeczności gimnazjum 
pszczyńskiego placu do letnich ćwiczeń gimnastycznych34 .

Innym rodzajem prywatnej szkoły książęcej była działająca przynajmniej od lat 
siedemdziesiątych XIX wieku szkoła zakładowa przy książęcej kopalni w Murckach 
(Werksfortbildungsschule der Steinkohlenbergwerks Emanuelssegen zu Emanuels-
segen). Zorganizowano ją z myślą o dzieciach pracowników książęcych zatrudnio-
nych w tym i innych pobliskich przedsiębiorstwach. 

Była to szkoła elementarna, której podopieczni zdobywali wiedzę i umiejętności 
z zakresu: religii (katolickiej i ewangelickiej), języka niemieckiego w mowie i piśmie, 
rachunków, historii, geografii, przyrody, śpiewu. Dodatkowy nacisk kładziono na 
praktyczne zajęcia techniczne35 .

Założycielem i opiekunem tej placówki był książę von Hochberg. W jego gestii 
leżały sprawy finansowe i gospodarcze szkoły oraz powołanie członków jej zarządu. 
Pan pszczyński zatwierdzał decyzje władz szkolnych w sprawach zatrudnienia kadry 
pedagogicznej, ustanawiał uposażenie dla nauczycieli i określał opłaty za szkołę. Te 
ostatnie w 1890 roku ustalono na 25 fen. miesięcznie, zaś u progu XX wieku wyno-
siły rocznie dla dzieci pracowników książęcych 20 mk36 .

Wynagrodzenie dla zatrudnionych w szkole nauczycieli zależało od stażu pracy 
oraz liczby prowadzonych przez nich tygodniowo zajęć i na początku XX stulecia wy-
nosiło ono: 1650 mk rocznie dla nauczyciela Baumanna (za 34 godz. tyg.), 1950 mk 
dla nauczyciela Janowskiego (za 33 godz. tyg.) i 2750 mk dla głównego nauczyciela 
Davida (za 34 godz. tyg.). Prowadząca zajęcia z zakresu prac technicznych nauczy-
cielka (Industrie-Lehrerin) otrzymywała rocznie 500 mk. Było to wynagrodzenie 
za udzielanie 4 godzin lekcji w klasie I, 4 godzin w klasie II i 2 godzin w klasie III37 .

Poza pensją zatrudnieni w Murckach pedagodzy otrzymywali, niemal każdego 
roku, dodatki jako wyraz uznania za wykonaną przez nich pracę i wysiłek włożony 
np. w nauczanie dzieci polskich języka niemieckiego czy przygotowanie uczniów do 
egzaminów końcowych. Przekazane im sumy wynosiły od 40 do 100 mk i zostały wy-
płacone nauczycielom w latach 1886–1887, 1890, 1893–1894, 1896, 1906 i 1907. 
Nauczycielka otrzymała taki dodatek po raz pierwszy dopiero w 1906 roku38 .

34 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 101, Vertrag zwischen dem Königlichem Fiskus und Sr. Durchlaucht dem 
Fürsten von Pless Hans Heinrich XI, Breslau, 31 III 1877 r., s. 68–70.

35 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 96, Kreis- Schul- Inspection Nicolai: Die Prüfung der simultanen Schule, 
Emanuelssegen, 21 III 1878 r., s. 26–41. 

36 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 96, An Herrn Förster Wolff zu Wessolla, Schloβ Pless, 31 IX 1890 r., 
s. 329; AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 97, Die Schule in Emanuelssegen besuchen zur Zeit…, Schloβ 
Waldenburg, 29 VIII 1901 r., s. 211.

37 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 97, Die Stundenzahl bei 3. Lehrkräften, Emanuelssegen, 17 VII 1903 r., 
s. 299.

38 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 96, s. 202, 224, 307, 440, 531, 648; sygn. IX 98, s. 111–112, 140.
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W 1891 roku książęca szkoła została przeniesiona do nowego budynku. Uczęsz-
czało wówczas do niej 226 uczniów: w klasie I było ich 55 (31 chłopców i 24 dziew-
czynki), w klasie II – 68 (34 chłopców, 34 dziewczynki), w klasie III – 48 (24 chłop-
ców, 24 dziewczynki) i w klasie IV – 55 (24 chłopców i 31 dziewczynek). Większość 
tych dzieci (191 osób) było wyznania katolickiego, pozostali uczniowie byli ewange-
likami. Bezpłatnie kształciło się 208 wychowanków. Opłata szkolna wnoszona przez 
rodziców pozostałych 18 dzieci wynosiła 25 fen. miesięcznie za osobę39. Pięć lat 
później liczba wychowanków kształcących się w książęcej placówce wzrosła do 258 
(w klasie I uczyło się 70 dzieci, w klasie II – 68, w klasie III – 111). Spośród tych 
uczniów 224 było katolikami, a resztę stanowiły dzieci ewangelickie40 .

Zgodnie z intencją założyciela, szkoła w Murckach kształciła przede wszystkim 
dzieci pracowników książęcych. W 1901 roku wśród 311 wychowanków placówki 
było: 220 dzieci pracowników kopalni, 39 – zarządu lasów i tartaków, 2 – cegielni, 
25 – fabryki celulozy, 20 – kolei żelaznej i 5 – przedsiębiorców z Murcek41. Podobne 
proporcje występowały również rok później w żeńskiej klasie technicznej. Na zajęcia 
te uczęszczało w1902 roku 118 dziewcząt, spośród których 12 było córkami książę-
cych urzędników, 74 – pracowników kopalni, 9 – lasów i tartaku, 9 – pracowników 
i urzędników kolei żelaznej, 10 – fabryki celulozy i 4 – córkami miejscowych przed-
siębiorców42 .

W gestii administracji pszczyńskiej leżały sprawy medyczne tej placówki. Za-
daniem urzędników księcia było odpowiednie reagowanie na napływające do nich 
doniesienia o przypadkach wystąpienia chorób zakaźnych. Pociągały one za sobą 
m.in. zawieszenie zajęć szkolnych, które miało zapobiec zwiększeniu się liczby za-
chorowań. Taki scenariusz zastosowano np. w maju 1879 roku na wieść o pojawieniu 
się ospy wśród dzieci szkolnych w Murckach43 . 

Prowadzenie w książęcej szkole zajęć z zakresu prac stolarskich dla chłopców czy 
nauki szycia dla dziewcząt wiązało się z koniecznością zapewnienia wychowankom 
materiałów niezbędnych do ćwiczenia tych umiejętności. W takich sytuacjach szu-
kano pomocy u księżnej pszczyńskiej. W 1878 roku Louise Fest, nauczycielka prac 
technicznych w szkole w Murckach, skorzystała z tej możliwości, ubiegając się o da-
tek na zakup tkanin. Informowała jednocześnie, że odzież (koszule, kurtki itp.) wy-
tworzona podczas zajęć krawieckich zostanie w okresie bożonarodzeniowym rozdana 
dzieciom z najuboższych rodzin górniczych. Jej starania zakończyły się uzyskaniem 
150 mk, podarowanych na jej ręce przez księżną Marię von Hochberg44 . 

Na początku XX wieku zamawianie materiałów nadal znajdowało się w gestii 
prowadzącej zajęcia nauczycielki. W omawianym okresie funkcję tę pełniła Emilie 

39 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 98, Nach vorstehenden Verzeichnis besuchen die hisige Schule gegenwär-
tig…, Emanuelssegen, 23 VI 1891 r., s. 403.

40 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 97, [Die Schullerzahl in Emanuelssegen], Emanuelssegen, 13 VI 1896 r., 
s. 2.

41 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 97, Die Schule in Emanuelssegen besuchen zur Zeit…, Schloβ Walden-
burg, 29 VIII 1901 r., s. 211.

42 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 97, Betr. die Mädchen Industrieklasse, Emanuelssegen, 24 III 1902 r., 
s. 235.

43 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 96, An die Fürstliche Cenral-Verwaltung, Nicolai, 18 V 1879 r., s. 62–63.
44 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 96, Unterstützungsgesuch zum Ankauf nötiger Arbeits – Materialien, Ema-

nuelssegen, 20 X 1878 r., s. 44.
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Betz. Koszty ich zakupu w przypadku dzieci pracowników kopalń, lasów i tartaku 
książęcego ponosił związek kanpszaftowy lub kasa kopalni, w przypadku pozostałych 
uczniów ich rodzice. Zróżnicowanie to pociągnęło za sobą również zmiany w prze-
znaczeniu wytworzonej przez dziewczęta podczas zajęć odzieży. Ubrania powstałe 
z materiałów opłaconych przez związek bracki rozdawano, jak dotychczas, najuboż-
szym dzieciom górniczym. Pozostałe stanowiły własność uczniów, którzy je uszyli45 . 

Do administracji pszczyńskiej zwracano się także w sprawach wyposażenia szkoły 
w urządzenia i sprzęty niezbędne do prowadzenia określonego typu zajęć. W 1900 
roku wspomniana już Emilie Betz informowała urzędników pana na Pszczynie o po-
trzebie zakupu maszyny do szycia dla szkoły w Murckach. Jej prośbę rozpatrzono 
pozytywnie, zamawiając urządzenie46. W roku 1895 kasa kopalni sfinansowała na-
tomiast zakup 5 sztuk książek „Der Krieg gegen Frankreich”, a dwa lata później 
zakupiła 120 egzemplarzy „Kaiser Wilhelm der Groβe” dla uczniów w Murckach47 .

Rodzina książęca włączała się w życie społeczności szkolnej również poprzez swój, 
przeważnie finansowy, wkład w organizowane niemal każdego roku na przełomie 
lata i  jesieni święta młodzieży szkolnej, które chętnie łączono z rocznicą urodzin 
księżnej pszczyńskiej czy dniami Sedanu. Dowodzi tego przychylne rozpatrywanie 
licznych próśb w tej sprawie, składanych przez głównego nauczyciela Davida w imie-
niu uczniów i pracujących w szkole pedagogów. Najstarsze takie zachowane poda-
nie złożono w 1877 roku, starając się uzyskać przydział piwa z książęcego browaru. 
W odpowiedzi, z myślą o planowanym święcie, przekazano społeczności szkolnej 
potrzebne do zorganizowania uroczystości ilości trunku48. Kolejne pisma z prośbą 
o finansowe wsparcie w organizowaniu kolejnych uroczystości skierowano do księcia 
lub jego administracji w latach 1885, 1887, 1889–1895, uzyskując każdego roku 
datek rzędu 200 mk49. Ze stworzonej w ten sposób możliwości korzystano również 
później. W latach 1896–1901 z kasy książęcej przekazywano na święto młodzieży 
szkolnej każdorazowo 220 mk, zaś w okresie 1902–1904 kwota ta wzrosła do 240 
mk rocznie50 .

Jednym z aspektów polityki oświatowej Hochbergów było umożliwienie dzie-
ciom z ubogich rodzin zdobycia chociażby podstaw wykształcenia. Gwarantowały 
to fundacje stypendialne, nad którymi pieczę sprawowali książęta pszczyńscy, oraz 
formy wsparcia, jakie oni sami ustanowili.

Zachowany materiał źródłowy wskazuje, że panowie von Hochberg byli twór-
cami tylko jednej formy pomocy materialnej dla uczniów – zapomogi pokrywającej 
opłaty szkolne w miejskiej szkole ewangelicko-żydowskiej w Pszczynie. Stypendium 
to, którego wypłacanie rozpoczęło się na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku, 
kierowane było do dzieci z kilku rodzin związanych z książęcymi folwarkami Kępa 
i Sznelowiec. Kasa książęca, po stosownym porozumieniu z kasą miejską, regulowała 

45 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 97, Betr. die Mädchen Industrieklasse, Emanuelssegen, 24 III 1902 r., 
s. 235.

46 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 97, Das Gesuch der Industrielehrerin Emilie Betz um Beschafung einer 
Schul – Nähmaschinenen, Emanuelssegen, 20 II 1902 r., s. 130.

47 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 96, s. 642; sygn. IX 97, s. 25.
48 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 96, Gesuch des Lehrers, s. 17.
49 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 96, Kinderfest in Emanuelssegen, 1885, 1887, 1889–1895, s. 198, 262–

264, 303, 326–327, 369, 436, 502, 540.
50 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX  97, s. 12, 50, 81, 105, 134, 210, 248, 288; sygn. IX 98, s. 35.
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je przynajmniej do końca marca 1895 roku. Opłata ta w omawianym okresie wyno-
siła 1,25 mk miesięcznie za każde z dzieci51 .

Taka pomoc, zaoferowana przez Jana Henryka XI, skierowana była ogółem do 
6 rodzin i w omawianym okresie zapewniła opłaty szkolne łącznie dla 18 dzieci52 . 
Od października 1882 do końca marca 1895 roku świadczenie to wyniosło ogółem 
1252,5 mk, które przekazano ze środków książęcych53 .

Zachowany materiał źródłowy nie dokumentuje innej zainicjowanej przez tych 
śląskich magnatów formy pomocy kierowanej szczególnie do dzieci szkolnych. Być 
może sytuacja ta wynikała z braku zapotrzebowania na takie wsparcie lub już wcze-
śniejszego powołania instytucji, których działalność w jakimś stopniu realizowała 
zadanie niesienia pomocy materialnej młodzieży szkolnej.

Hochbergowie, z tytułu posiadania ordynacji pszczyńskiej, odgrywali bowiem zna-
czącą rolę w działalności fundacji stypendialnych ustanowionych przez książąt Anhalt, 
Augusta Carla Kissa54 i Johanna Gottsmanna55. W ich gestii znajdował się ogólny nad-
zór nad tymi instytucjami, powoływanie członków ich kuratoriów oraz podejmowanie 
wiążących decyzji w sprawie przyznania określonego typu świadczenia. 

Pierwsza z wymienionych fundacji wiązała się z utworzoną w XVIII wieku przez 
Erdmanna Promnitza książęcą szkołą ewangelicką w Pszczynie. Jej kolejni właści-
ciele – książęta Anhalt-Cöthen – ustanowili dla kształcących się w tej placówce 
chłopców książęce stypendium szkolne. Gwarantowało ono 12 wychowankom tej 
szkoły bezpłatną naukę. Miało przysługiwać uczniom regularnie uczęszczającym na 
zajęcia i wykazującym się pilnością, co dyrektor placówki potwierdzał specjalnym 
zaświadczeniem. Wyróżniony książęcym wsparciem uczeń zobowiązany był ponadto 
do śpiewania w chórze podczas nabożeństw odprawianych w pszczyńskim kościele 
ewangelickim56. Taki system stypendialny utrzymany został w szkole również w cza-
sach Hochbergów. 

Przyznanie prawa do bezpłatnej nauki poprzedzone było złożeniem odpowiednie-
go podania. Rodzice danego ucznia przedstawiali w nim swoją sytuację materialną 
oraz zapewniali o pilności i dobrej frekwencji swojego dziecka. Po zweryfikowaniu 

51 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 272, Liquidation der Stadt-Hauptkasse zu Pless über zahlende Schulgelder, 
Pless, 25 IX 1883 r., s. 7.

52 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 272, Anweisung an die Rentkasse, Pless, 6 XII 1882 r., s. 5.
53 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 272, Schulgeldzahlungen 1882–1895, s. 5–7, 10, 13–15, 20, 28, 31, 34–37, 

39– 43, 46–53.
54 August Carl Kiss (1802–1865) – znany niemiecki rzeźbiarz, syn generalnego inspektora hut i kopalń 

księcia pszczyńskiego. Początkowo pracował jako modelarz w odlewni żelaza. W w 1822 r. wyjechał do 
Berlina, studiował na Akademii Sztuk Pięknych, został członkiem berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych 
i profesorem w Instytucie Przemysłu. Najsłynniejsze jego dzieła to: posąg Amazonki w walce z tygry-
sem, pomnik Fryderyka II we Wrocławiu, pomniki Fryderyka Wilhelma III (Poczdam, Królewiec), 
posąg św. Michała (Badelsberg) i grupa św. Jerzego (berliński zamek królewski). Szerzej A.A. Jojko: 
Szkice z dziejów parafii ewangelickiej w Mikołowie. Mikołów 2003, s. 56–57; C. Grot: Paprocany…, 
s. 14; L. Musioł: Tychy…, s. 139–140. 

55 Johann Gottsmann (1774–1847) – komisarz kamery książęcej w Pszczynie, archiwista. W 1790 r. za-
trudniony jako kopista w książęcym urzędzie rentowym w Pszczynie, od 1808 r. archiwista. W 1841 r. 
uzyskał tytuł honorowego obywatela Pszczyny, odznaczony w 1846 r. Orderem Czerwonego Orła 4 kla-
sy. Szerzej B. Spyra: Gottsmann Jan Jerzy. [W:] Słownik biograficzny ziemi pszczyńskiej. Red. A. Lysko. 
Pszczyna 1994, s. 81.

56 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 269, Hans Heinrich Graf von Hochberg an Herrn Pastor Häbner, Pless, 
5 V 1849 r., s. 282.
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zawartych w piśmie informacji książę pszczyński podejmował decyzję o przyznaniu 
lub nieprzyznaniu miejsca stypendialnego. 

Ponieważ liczba uczniów mogących korzystać z takiej formy wsparcia była ogra-
niczona, często zdarzało się, że ubiegającym się o bezpłatną naukę odmawiano, po-
wołując się na brak wolnych miejsc stypendialnych. Administracja książęca tworzyła 
wówczas listy kandydatów, z których w momencie pojawienia się wakatu książę 
pszczyński wybierał kolejnego stypendystę57. Nie wszyscy jednak, dla których zabra-
kło bezpłatnego miejsca w danym roku, mogli spodziewać się rozpatrzenia własnej 
kandydatury w najbliższej przyszłości. Powody nieumieszczenia ucznia wśród na-
zwisk osób ubiegających się o książęce stypendium szkolne były różnorodne. 

Podanie pracownika folwarcznego Andrzeja Skoczylasa odrzucono z powodu 
młodego wieku jego syna, sugerując, by swą prośbę ponowił w późniejszym czasie58 . 

O materialną pomoc dla swego syna Carla bezskutecznie starał się również Jo-
hann Hess. Jego prośba przepadła, ponieważ administracja książęca uznała, że liczba 
osób oczekujących na pomyślną decyzję w sprawie stypendium jest zbyt długa, by 
ktoś jeszcze mógł mieć szansę na jego przyznanie. Urzędnik zalecił Hessowi posła-
nie syna do szkoły katolickiej w miejscu zamieszkania – w Starej Wsi59. Przyczyną 
odrzucenia prośby Marcina Buchty było z kolei wyznanie jego syna. Jako katolikowi 
odmówiono mu bezpłatnego miejsca w szkole książęcej, ponieważ do obowiązków 
stypendysty należało śpiewanie w chórze w kościele ewangelickim podczas odpra-
wianych tam nabożeństw60 . 

Książęce stypendium szkolne przyznawane było, w początkowym okresie rzą-
dów Hochbergów, przeważnie na trzy lata. Krótszy czas korzystania z bezpłatnej 
nauki mógł być spowodowany różnymi czynnikami. Prawo do bezpłatnego kształ-
cenia mógł np. otrzymać uczeń ostatniej klasy, w związku z czym korzystał z niego 
tylko przez rok. Mogło się również zdarzyć, że otrzymujący wsparcie uczeń odszedł 
ze szkoły przed zakończeniem nauki lub zaczął opuszczać zajęcia. Wówczas utracone 
przez niego miejsce otrzymywał ktoś inny61. Po upływie czasu przeznaczonego na 
darmową naukę rodzice wyróżnionego świadczeniem ucznia mogli się starać o prze-
dłużenie stypendium. Zachowane w książęcym archiwum akta dokumentują osiem 
takich przypadków z lat 1848–1869. Spośród nich tylko pięć zostało rozpatrzonych 
zgodnie z życzeniem petenta, a okres ponownego przyznania prawa do bezpłatnego 
kształcenia był równy czasowi potrzebnemu każdemu z tych uczniów na ukończenie 
szkoły i wynosił od pół roku do dwóch lat62 .

Podanie łącznej liczby książęcych stypendystów z lat 1847–1869 ze względu na 
niepełne dane i sam system przyznawania tego wsparcia jest niemożliwe. Z zachowa-

57 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 269, Der Häusler Kottas bittet unterthänigst für seinen Sohn um ein Sti-
pendium, Gotzalkowitz, 20 II 1850 r., s. 309–310.

58 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 269, Gesuch um eine Bewilligung eines Stipendium, 14 II 1847 r., 
s. 235–236.

59 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 269, Johann Hess bittet um ein Stipendium, Altdorf, 22 IV 1847 r., 
s. 251–253.

60 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 269, Marcin Buchta bittet um ein Stipendium, Swierczynietz, 28 XII 
1851 r., s. 326–329.

61 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 269, Hans Heinrich Graf von Hochberg an den Polizey (!) Sergeanten 
Roslmann, Fürstenstein, 30 XI 1849 r., s. 295–296.

62 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 269, s 324–325, 350–351, 426.
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nego materiału źródłowego wynika jednak, że w tym czasie z bezpłatnego kształcenia 
w książęcej szkole ewangelickiej skorzystało przynajmniej 108 uczniów. 

Pewien wpływ na formułę omawianego stypendium miały następujące w kolej-
nych latach przekształcenia książęcej szkoły. Pierwsza zmiana w sposobie przyznawa-
nia omawianego świadczenia wiązała się z utworzeniem, z dotychczasowej placówki, 
w 1867 roku Hochbergianum, progimnazjum książęcego. Wprowadzono ją trzy lata 
po tym wydarzeniu. Od 1870 roku książęce stypendium szkolne miało być przy-
znawane na rok, a  jego wypłacanie rozpocząć się miało od 1 lipca. Zrezygnowano 
z faworyzowania starszych uczniów przy rozdzielaniu miejsc stypendialnych, usu-
wając dotychczasowe, nieformalne kryterium wieku. Pierwszeństwo w otrzymaniu 
tej formy pomocy zyskiwali kandydaci wyróżniający się pilnością, których sytuacja 
materialna sprawiała trudności w uregulowaniu opłat za naukę w Hochbergianum. 
Zastrzeżono także, że książęcy stypendysta musi być ewangelikiem, co wiązało się ze 
wskazanymi obowiązkami nakładanymi na takiego ucznia. Stała pozostała natomiast 
liczba miejsc stypendialnych63 .

Zachowana w aktach korespondencja pomiędzy księciem lub jego generalnym 
dyrektorem a dyrektorem szkoły dr. Schönbornem, dotycząca list stypendystów, po-
zwala na dość precyzyjne podanie liczby uczniów objętych tym wsparciem w pierw-
szej połowie lat siedemdziesiątych XIX wieku. Z książęcego stypendium szkolnego 
skorzystało wówczas łącznie 34 chłopców. Każdego roku pan pszczyński opłacał na-
ukę 12 wychowankom Hochbergianum. Przyznane świadczenie mogło być na prośbę 
rodziców danego dziecka przedłużone na kolejny rok, a potem na kolejny. W efekcie 
niektórzy uczniowie, np. Paul von Gumpert czy Johannes Abicht, korzystali z bez-
płatnej nauki przez sześć lat, czyli przez cały okres kształcenia w książęcym progim-
nazjum, a następnie gimnazjum64 . 

Po upaństwowieniu Hochbergianum (1877) stypendium szkolne panów pszczyń-
skich zostało utrzymane, ale szansę na jego otrzymanie mieli jedynie synowie ksią-
żęcych urzędników. Administracja pszczyńska została zobowiązana do sporządzenia 
imiennej listy uczniów gimnazjum, którzy spełniali to kryterium. Na jej podstawie, 
gdy pojawiło się wolne miejsce stypendialne, Jan Henryk XI dokonywał wyboru 
kolejnego stypendysty65 . 

Zachowany materiał źródłowy nie pozwala stwierdzić, jak długo funkcjonowała 
ta forma pomocy dla młodzieży szkolnej. Akta dotyczące tego świadczenia kończą 
się na 1883 roku, ale zważywszy na zaangażowanie Hochbergów w powstanie i dzia-
łalność tej szkoły, można przypuszczać, że uczniowie korzystali z 12 miejsc stypen-
dialnych przynajmniej do 1922 roku, a więc daty przejęcia gimnazjum przez władze 
polskie.

Troskę o kształcenie dzieci i młodzieży wykazywał nie tylko książę pszczyński. 
Przejawem zainteresowania tym zagadnieniem była decyzja rzeźbiarza Carla Kissa 
mieszkającego w Berlinie, a pochodzącego z ziemi pszczyńskiej o ustanowieniu 14 
maja 1839 roku funduszu, z którego odsetki miały być przeznaczone na pomoc dla 

63 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 270, Hans Heinrich Fürst von Pless am Schuldirektor Dr. Schönborn, Pleβ, 
27 V 1870 r., s. 193.

64 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 270, s. 193, 213–214, 227, 241–242, 255–256, 273, 301.
65 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 270, Betrifft die Verleihung der Schul-Stipendien, Pless, 21 III 1881 r., 

s. 320.
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dzieci ubogich pracowników książęcej huty w Paprocanach, uczących się w tamtej-
szej szkole. Podarowany przez niego tej placówce kapitał – 200 tal. – zdeponowany 
został w kasie książęcej, która zobowiązana była przekazywać odsetki od tej sumy 
paprocańskiej szkole66 .

Zgodnie ze statutem „Fundacji Kissa”, jej celem było zapewnienie pomocy naj-
biedniejszym dzieciom szkolnym poprzez przekazanie im podręczników oraz innych 
podarunków, głównie odzieży (§ 6). Wyboru uczniów, których chciano obdarować, 
dokonywał lokalny inspektor szkolny w porozumieniu z księciem pszczyńskim jako 
właścicielem huty (§ 8)67. Ten zapis oraz fakt powierzenia odpowiedniego ulokowa-
nia środków właśnie kasie książęcej upoważniał Hochbergów, którzy ponadto byli 
patronami paprocańskiej szkoły, do dbania o należyte realizowanie woli fundatora. 

Najprawdopodobniej pierwsze pod auspicjami Hochbergów rozdanie przygo-
towanych ze środków „Fundacji Kissa” podarunków dla dzieci miało miejsce wio-
sną 1856 roku. Wtedy to 16 uczniów paprocańskiej szkoły otrzymało zakupione 
uprzednio w pszczyńskiej księgarni B. Sowade’a polskojęzyczne podręczniki, wypisy 
i zeszyty. Część z obdarowanych objęto wówczas również zapomogą pieniężną. Jej 
wartość nie jest znana. Z rachunku wystawionego przez księgarza wynika natomiast, 
że zakupione u niego książki i przybory szkolne kosztowały „Fundację Kissa” 4 tal. 
10 sgr 6 fen.68

Kolejne rozdzielenie przygotowanej przez fundację berlińskiego rzeźbiarza pomo-
cy nastąpiło w sierpniu 1858 roku. Tym razem trafiła ona do 26 dzieci. Przekazano im 
wówczas następujące pomoce szkolne: 39 podręczników różnego typu, 12 zeszytów, 
18 tablic, 294 ołówki69. Wymienione przybory szkolne zakupiono jak poprzednio 
w pszczyńskiej księgarni. Wystawiony przez jej właściciela rachunek za katechizmy, 
podręczniki, czytanki, tablice oraz przybory pisarskie opiewał na kwotę 13 tal. 15 sgr 
9 fen.70

O funkcjonowaniu tej formy wsparcia również w późniejszych latach świadczą 
wystawione przez tę samą księgarnię rachunki z roku 1861 i 1865. Na rzecz „Funda-
cji Kissa” przygotowano wówczas przybory szkolne o wartości odpowiednio 12 tal. 
17 sgr i 14 tal. 6 sgr71. Brak jest jednak danych z tych lat o liczbie dzieci objętych 
pomocą. Odwrotna sytuacja występuje natomiast dla lat 1868 i 1872. Wiadomo, że 
wsparcie otrzymało wówczas odpowiednio 25 i 11 dzieci, ale wartość przekazanych 
im środków nie jest znana72 .

66 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 273, Betrifft die Bildhauer Professor Kiss’sche Schulstiftung, Pleβ, 18 VIII 
1854 r., s. 29, 136.

67 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 273, Statut der Bildhauer Professor Kiss’schen Schulstiftung, Paprotzan, 
21 I 1875 r., s. 168–169.

68 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 273, Buch – Schreibmaterialien – Handlung & Leih – Bibliothek B. Sowade 
in Pless: Rechnung für Ein Hochfürst. Rent Amt, Pless, 10 IV 1856 r., s. 46.

69 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 273, Verzeichniβ der Hüttenkinder aus Paprotzan, Pless, 13 VIII 1858 r., 
s. 64–66.

70 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 273, Buch – Schreibmaterialien – Handlung & Leih – Bibliothek B. Sowade 
in Pless: Rechnung für das Hochfürstliche Rent Amt, Pless, 9 VIII 1858 r., s. 69.

71 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 273, Rechnung für die Paprozaner (!) Schule/ Kiss’sche Stiftung, Pless, 
1 VII 1861, s. 89; AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 273, Rechnung für die Paprotzaner Schulkinder (Kis-
s’sche Stiftung), Pless, 10 VIII 1865 r., s. 98.

72 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 273, Verzeichniβ der der zur Schule Paprotzan gehörenden Fürstl. 
Pleβ‘schen Hüttenkinder, Pless, 14 XI 1868 r., s. 112–113; AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 273, Kisse (!) 
Stiftung zur Vertheilung im Jahr 1872, Paprotzan, 13 XII 1872 r., s. 120–121. 
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Informacje o działalności „Fundacji Kissa” w następnych latach są bardzo ską-
pe. Obdarowanie dzieci z paprocańskiej szkoły zostało jeszcze udokumentowane 
w 1880, 1895 i 1901 roku. W pierwszym przypadku instytucja ta przekazała odzież 
16 chłopcom i 21 dziewczynkom, zaś w 1895 roku wartość podarunków, jakie trafiły 
do 42 uczniów, wyniosła 250,90 mk. Ostatnie w czasach Jana Henryka XI, znajdują-
ce potwierdzenie w materiale źródłowym, przekazanie świadczeń z „Fundacji Kissa” 
nastąpiło w 1901 roku, a otrzymało je 60 dzieci ze szkoły w Paprocanach, którym 
przekazano wówczas m.in. 16 katechizmów, 17 opowieści biblijnych, 18 czytanek, 
ponadto tablice, podręczniki szkolne, zeszyty, ołówki, pióra, kałamarze oraz różne 
rodzaje odzieży – chustki, chustki na głowę, kurtki, spodnie, sukienki73 .

Niepełne dane zachowane w aktach poświęconych „Fundacji Kissa” znacznie 
utrudniają przeprowadzenie oceny dokonań tej instytucji i udzielenie odpowiedzi na 
pytanie, w jakim stopniu zaspokajała ona potrzeby dzieci szkolnych w Paprocanach. 
O wsparcie z jej środków nie można było się ubiegać, nie można więc zestawić choć-
by liczby potencjalnych potrzebujących z faktycznie obdarowanymi, co mogłoby 
pomóc w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie. Być może fakt, że odbiorcą ofero-
wanych przez nią świadczeń była dość wąska grupa osób, sprawiał, że kwoty przeka-
zywane przez fundację na przygotowanie podarunków, choć wydają się niewielkie, 
okazywały się wystarczające.

Wśród świadczeń adresowanych do dzieci szkolnych, nad realizacją których czu-
wać miał pan pszczyński, nie sposób nie wymienić Fundacji Gottsmanna. Powstała 
ona w 1840 roku z inicjatywy komisarza książęcego Johanna Gottsmanna, którego 
życzeniem było zapewnienie wsparcia osieroconym dzieciom urzędników książę-
cych. Na realizację tego celu przekazał on 6000 tal., od których odsetki miały corocz-
nie, w postaci zapomóg, trafiać do potrzebujących.

Instytucja ta, której pełna nazwa brzmiała: „Fundacja Gottsmanna dla wycho-
wania, pielęgnowania i wspierania osieroconych dzieci niższych urzędników księcia 
pszczyńskiego” (Die Gottsmann’sche Stiftungzur Erziehung, Verpflegungund Unter-
stützungverwaiseter Kinder Fürstlich Plessischer Unterbeamten”) zyskała 17 marca 
1840 roku swój statut. Sformułował go sam Gottsmann. Osobą odpowiedzialną 
za zarządzanie kapitałem uczynił on księcia i każdorazowego właściciela majątku 
pszczyńskiego (§ 2). Szczegółowo określił również, kto mógł się starać o pomoc 
ze środków fundacji. Miała ona przysługiwać chrześcijańskim, ubogim, osieroco-
nym dzieciom książęcych niższych urzędników, urodzonym z prawnych małżeństw, 
bez względu na ich płeć czy wyznanie (§ 3). Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia 
przysługiwało dzieciom pozbawionym obojga rodziców (§ 4). Statut określał także 
maksymalny czas korzystania z pomocy fundacji. Przyznane przez nią świadczenia – 
zapomoga wychowawcza i zapomoga na zakup ubrań dla dzieci – miały być wypłaca-
ne jedynie do ukończenia przez danego podopiecznego 14. roku życia. W tym wieku 
i po konfirmacji zalecano oddanie znajdującego się pod opieką tej instytucji dziecka 
na służbę lub naukę zawodu (§ 6 i 7). W końcowej części statutu Johann Gottsmann 

73 AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 273, Verzeichniβ derjenigen Hüttenkinder aus der kath. Schule zu Paprot-
zan welche aufgrund der Kiss’sche Fundation aus den Interessen derselben Geschenke zu beanspru-
chen haben, Paprotzan, 10 II 1880 r., s. 184–187; AP Pszczyna, AKP, sygn. IX 273, Verzeichniss derje-
nigen armen Schulkinder aus Paprotzan, welche aus der Professor Bildhauer Kiss’sche Schulstiftung im 
Jahre 1901 geschenkweise bedacht werden sollen, Paprotzan, 24 III 1901 r., s. 219–223.
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postanowił również, że po jego śmierci dom stanowiący jego miejsce zamieszkania na 
Niemieckim Przedmieściu w Pszczynie ma się stać własnością stworzonej przez nie-
go fundacji. Książęcy komisarz sugerował, by budynek ten uczynić siedzibą fundacji 
jego imienia lub sprzedać, a uzyskanymi z tej transakcji środkami zasilić jej majątek. 
Decyzję o losie nieruchomości miał podjąć pan pszczyński lub jego następca (§ 9)74 .

Autorem drugiego dokumentu regulującego zasady funkcjonowania Fundacji 
Gottsmanna był książę Ludwik von Anhalt-Cöthen. Dnia 8 maja 1840 roku sfor-
mułował on „Plan organizacyjny Fundacji Gottsmanna dla wspierania ubogich sierot 
po książęcych niższych urzędnikach” („Organisations Plan für die Gottsmann’sche 
Stiftungzur Unterstützungarmer Waisen Fürstlicher Unterbeamten”). Poza powie-
leniem zasadniczych postanowień statutu regulacja ta zobowiązywała kuratorium 
fundacji do troski o to, by jej kapitał pozostawał nieuszczuplony oraz by wypracowa-
ne przez niego odsetki były wypłacane terminowo w postaci zapomóg (§ 6). Prawo 
do decydowania o przyznaniu zapomogi oraz o jej wysokości książę Anhalt zapewnił 
sobie i swoim następcom na Pszczynie. Zobowiązał też urzędników administracji 
pszczyńskiej do zbierania informacji o przypadkach śmierci niższych urzędników 
zatrudnionych we wszystkich gałęziach gospodarki książęcej, liczbie ich dzieci oraz 
położeniu majątkowym ich rodzin (§ 3)75 .

Hochbergowie jako kolejni właściciele dóbr pszczyńskich właśnie na mocy tych 
dokumentów przyjęli na siebie obowiązek nadzorowania prac fundacji oraz decydo-
wania o ilości i wartości wypłacanych przez nią świadczeń. Informacje o działalności 
Fundacji Gottsmanna w czasach Jana Henryka X i XI są niekompletne, ale pozwalają 
na uchwycenie specyfiki tej instytucji. Zgodnie z życzeniem swego twórcy, wspierała 
ona osierocone dzieci poprzez przekazywanie na ręce ich matek lub opiekunów za-
pomóg wychowawczych i środków na zakup ubrań.

Pierwsze z tych świadczeń mogło mieć charakter comiesięcznego zasiłku lub rocz-
nej subwencji wypłacanej w ratach co kwartał. Rozpatrując skierowane do fundacji 
prośby wdów lub opiekunów o pomoc, w początkowym okresie swojego zarządu 
majątkiem pszczyńskim (lata 1847–1875) panowie von Hochberg częściej sięgali po 
miesięczną zapomogę wychowawczą. Druga możliwość przeważała natomiast od po-
czątku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku aż do śmierci Jana Henryka XI. Wartości 
obydwu typów tego świadczenia były mocno zróżnicowane i zgodnie z zastrzeżeniem 
poczynionym w dokumencie z maja 1840 roku uzależnione były wyłącznie od łaska-
wości pana pszczyńskiego. Hochbergowie przyznali przynajmniej 46 rocznych i 24 
miesięcznych zapomóg wychowawczych, które miały być wypłacane do ukończenia 
przez obdarowane dziecko 14 roku życia76 . 

74 AP Pszczyna, AKP, sygn. VIII 851, Statuten zu der Gottsmann’sche Stiftung zur Erziehung, Verpfle-
gung und Unterstützung verwaiseter Kinder Fürstlich Plessischer Unterbeamten, s. 5–8.

75 AP Pszczyna, AKP, sygn. VIII 855, Organisations Plan für die Gottsmann’sche Stiftung zur Unterstüt-
zung armer Waisen Fürstlicher Unterbeamten, Pless, 8 V 1840 r., s. 10–13.

76 Podania o przyznanie zapomogi ze środków Fundacji Gottsmanna, zawierające adnotacje książęce lub 
urzędnicze dotyczące podjętej w danej sprawie decyzji: AP Pszczyna, AKP, sygn. VIII 851, s. 26–28, 
67–68, 83, 99–100, 117–118, 123–124, 126–128, 133, 139, 144, 279–281, 363, 394–396; sygn. VIII 
852, s. 16–17, 32, 83–86, 98–99, 112, 118, 123, 153, 163, 292–293, 314–316, 348, 352, 385–386, 
399–400, 408, 417–419, 420–421, 425, 438–439, 456–459; sygn. VIII 853, s. 17, 22, 41–43, 62–64, 
69, 80–84, 96, 101–102, 104–106, 108–109, 112, 131, 136, 144–147, 160, 170, 192, 200, 215–216, 
220, 228–230, 232, 239–240, 243, 247–250, 252, 254, 259, 262–263, 265–269, 282–284, 311, 317, 



Marta Sala

204

Nie sposób określić ogólnej liczby sierot objętych pomocą o takim charakterze. 
Pozwalające na takie obliczenia dane zachowały się w postaci imiennych list pod-
opiecznych fundacji jedynie dla roku 1862 i okresu od 1 lipca 1891 do 30 czerwca 
1900 roku. W 1862 roku zapomogi roczne w wysokości od 8 do27 tal. pobierało 
13 dzieci. Fundacja wydała wówczas na świadczenia dla nich 274 tal.. Lista sierot, 
którym wypłacono zapomogę w latach obrachunkowych 1891/1892–1899/1900 
zawiera nazwiska 34 dzieci, które rocznie otrzymywały świadczenia w wysokości od 
20 do 120 mk. Łącznie w omawianym okresie Fundacja Gottsmanna wypłaciła im 
18 671,59 mk77 .

Drugą formą pomocy dla sierot, oferowaną im przez omawianą instytucję, były 
jednorazowe zasiłki na zakup potrzebnej odzieży. Początkowo – w roku 1855, 1867 
i 1871 – przyznawano je jedynie, na pokrycie kosztów związanych z przygotowa-
niem ubrania do konfirmacji. Od 1878 roku wsparcia tego udzielano również na 
zakup potrzebnej odzieży zimowej lub letniej. Książęta von Hochberg szczególnie 
chętnie sięgali po tę formę pomocy od roku 1892, przyznając od tego czasu do 1907 
roku – 85 zapomóg tego typu. Dla porównania, w tym samym okresie przydzielili 
jedynie 27 rocznych zapomóg wychowawczych. Łącznie, na zakup ubrań dla sierot 
Fundacja Gottsmanna wypłaciła, w czasach dwóch pierwszych książąt von Hochberg 
6.284,19 mk78 .

Omawiana instytucja pomagała również swoim podopiecznym w zdobyciu za-
wodu. W czasach Hochbergów z możliwości tej skorzystali Jan Mroczek z Tychów 
i Franciszek Mroczek z Bierunia. Pierwszy rozpoczął w 1884 roku mającą trwać trzy 
lata naukę u mistrza krawieckiego. Jej koszt – 120 mk – został pokryty ze środków 
Fundacji Gottsmanna. Zaś drugi w 1887 roku postanowił kształcić się u szewca. 
Wiązało się to z opłatą w wysokości 60 mk, którą należało zapłacić w dwóch ratach – 
przed rozpoczęciem nauki i trzy lata później, po jej zakończeniu. Na prośbę Mroczka 
i jego matki należności te uregulowała fundacja79 . 

Ci wszyscy, którzy decyzją księcia z różnych powodów nie spełniali warunków, 
pozwalających im na otrzymanie stałego wsparcia, mogli liczyć na pomoc doraźną – 
wypłacaną w postaci jednorazowej zapomogi. Jej wartość ustalał, jak w przypadku 
każdego innego świadczenia pochodzącego ze środków Fundacji Gottsmanna, pan 
pszczyński. Hochbergowie w latach 1872–1907 przyznali ich ogółem 13. Łączna 
suma tych zapomóg wyniosła 1440 mk, a wartości poszczególnych z nich wahały się 
od 25 do 500 mk80 . 

325–335, 337, 339, 341–343, 345, 347–355, 357–365, 368–372, 374–377; sygn. VIII 855, s. 14–25, 
27–30; sygn. IX 269, s. 438–439. 

77 AP Pszczyna, AKP, sygn. VIII 851, Die Unterstützungen aus der Gottsmann’schen Waisen Stiftung,  
Pless, 28 II 1862 r., s.  152–153; AP Pszczyna, AKP, sygn. VIII 855, Nachweisung der aus  
Gottsmann’schen Waisen Stiftung bewilligten Unterstützungen für die Jahre von 1. Juli 1891 bis 30. 
Juni 1900, s. 3–5.

78 Patrz przypis 76.
79 AP Pszczyna, AKP, sygn. VIII 852, Der Hegersohn Johann Mroczek bittet ganz gehorsamst um eine 

Unterstützung, Tichau, 30 XII 1886 r., s. 324–326; AP Pszczyna, AKP, sygn. VIII 852, Franz Mro-
czek bittet um eine Unterstützung, Berun, 11 XII 1887 r., s. 371–373; AP Pszczyna, AKP, sygn. VIII 
852, Unterthänigste Bitte der Wittwe Mroczek um eine Unterstützung, Alt Berun, 18 IX 1889 r., 
s. 409–410.

80 Jan Henryk XI przyznał wówczas: 2 x 25 mk, 3 x 30 mk, 3 x 50 mk, 2 x 100 mk, 150 mk, 300 mk, 
500 mk. AP Pszczyna, AKP, sygn.VIII 851, s. 369–370; sygn. VIII 852, s. 12–13, 18, 63, 81–82, 
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Fundacja Gottsmanna w czasach, gdy nadzór nad nią sprawowali książęta von 
Hochberg, działała dość prężnie. Potrafiła zapewnić finansowe wsparcie niemal 98% 
osób, starającym się o uzyskanie pomocy z  jej funduszy81. Inną kwestią pozostaje, 
na ile świadczenia te, otrzymywane w przewidzianych przez nią formach, zasilały 
rodzinne budżety.

Panowie pszczyńscy poza wskazanymi powyżej uprawnieniami, pozwalającymi 
im uczestniczyć w funkcjonowaniu powyższych fundacji i decydować o  ich losie, 
pełnili jeszcze jedną, nieprzewidzianą przez twórców tych instytucji rolę. Książęta, 
poprzez swoją administrację i powołane zgodnie z  ich wolą kuratoria fundacji, za-
pewniali swoistą łączność i współpracę pomiędzy tymi instytucjami. Dzięki temu 
faktycznie potrzebująca pomocy osoba, zwracając się do jednej z tych instytucji 
mogła uzyskać pomoc oferowaną również przez pozostałe. Forma udzielanego w ta-
kiej sytuacji wsparcia, przy ograniczeniach narzucanych przez statuty tych fundacji 
i wolę ich twórców, była więc jak najlepiej dostosowana do potrzeb petenta. 

Panowie von Hochberg dostrzegali znaczenie oświaty w życiu społeczeństwa 
i przyczyniali się do podniesienia jej poziomu. Poprzez szerokie zobowiązania patro-
nackie dotyczące zarówno szkół ewangelickich, jak i katolickich, pragnęli wpływać 
na postawy dzieci i młodzieży, kształtować w nich poczucie wdzięczności, lojalno-
ści i przywiązania do członków rodziny książęcej. Przekazywane przez nich środki 
służyły bezpośrednio materialnym potrzebom instytucji oświatowych, a pośrednio 
realizowały też cele samych darczyńców.

Działania, zmierzające do wspierania oświaty w swych majątkach, Hochbergowie 
realizowali wielotorowo. Obejmowały one: współfinansowanie kosztów związanych 
z budową, utrzymaniem i wyposażeniem obiektów szkolnych (wynikające z prawa 
patronatu), tworzenie prywatnych – książęcych placówek oświatowych oraz zapew-
nienie pomocy pilnej i ubogiej młodzieży szkolnej, co realizowano w ramach utwo-
rzonego przez poprzednich panów pszczyńskich, a utrzymanego i zreformowanego 
przez Hochbergów systemu stypendialnego.

Zasługą książąt było również utworzenie w Pszczynie pierwszej w regionie szkoły 
wyższego szczebla – klasycznego gimnazjum (Hochbergianum), które przez długie 
lata wyróżniało się wysokim poziomem nauczania i cieszyło dużą renomą. Spośród 
jej uczniów rekrutowali się przyszli urzędnicy książąt pszczyńskich. Podobnie jak 
założona w Murckach szkoła zawodowa kształciła przyszłych pracowników przedsię-
biorstw książęcych.

167–169, 282–284, 290–291, 318–320; sygn. VIII 853, s. 23, 65–68, 222; sygn. VIII 855, s. 26.
81 Wśród 192 zachowanych próśb o wsparcie udało się odnaleźć jedynie 4 podania, które zostały odrzu-

cone. AP Pszczyna, AKP, sygn. VIII 851, Unterthänigste Bitten um eine Unterstützung aus der Gott-
smann’schen Waisen Stiftung, s. 93–94, 105–108, 124–126; sygn. VIII 852, s. 104–106.
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Zusammenfassung
Marta sala

die Bildungspolitik der fürsten von hochberg im landkreis pless in der zweiten hälfte 
des 19. Jahrhunderts

Mit der Übernahme der Plesser Güter im Jahr 1847 fielen dem Geschlecht der Hoch-
bergs auch die mit ihrem Besitz verbundenen Pflichten zu. Hierzu gehörte unter anderem 
die Betreuung der vorhandenen und neu entstehenden Elementarschulen in Form einer 
Schirmherrschaft. Ihre Zuständigkeit erstreckte sich auch auf die Tätigkeit der fürstli-
chen Bildungseinrichtungen sowie auf die an Kinder und an Jugendliche im Schulalter 
verliehenen Stipendien. Die Formen der Schirmherrschaft waren sehr genau festgelegt. 
Die Hochbergs realisierten sie zumeist, indem sie entweder Geldsummen oder Baustof-
fe zur Verfügung stellten. In selteneren Fällen erfolgte die Unterstützung in Form von 
Schenkungen oder Darlehen. Außerdem stifteten die Fürsten von Pless manche Unter-
richtsstunden (etwa Gymnastik) oder besondere Schulveranstaltungen (z. B. die Feier des 
Sedantags). Neben der mehr oder weniger gewissenhaften Erfüllung ihrer aus der Schirm-
herrschaft resultierenden Pflichten gründeten sie Privatschulen, wodurch sie der Jugend 
der Region eine berufliche oder gymnasiale Ausbildung ermöglichten. Konkret zu nennen 
sind in dieser Hinsicht das „Hochbergianum“ sowie die Berufsschule in Murcki. Dank der 
Aktivität der in der Obhut der Hochbergs liegenden Stipendienstiftungen (Stipendium 
des Fürsten von Anhalt, Kissa-Stiftung, Gottsmann-Stiftung) konnten auch Kinder aus 
armen Familien zumindest in den Genuss einer Grundausbildung gelangen.

Summary
Marta sala

education policy of the dukes von hochberg in the district of pszczyna in the second half 
of the 19th century

Along with taking over Pszczyna (Pless) goods in 1847, the Hochbergs also took over 
duties resulting from the ownership. Among others, it meant looking after, as part of 
patronage, the existing and emerging elementary schools in this area. The range of their 
educational policy also included ducal educational institutions and scholarship assistance 
offered to children and teenagers. Its forms were strictly defined. In most cases the Hoch-
bergs would donate certain sums of money or construction materials. In rare cases their 
financial support was a gift or a loan. Additionally, the dukes of Pszczyna financed some 
activities (gymnastics) or school celebrations (e.g. Days of Sedan – Sedantag). In addition 
to more or less conscientious fulfilment of the duties of patronage, the nobles created 
private schools, thereby enabling the young people from the surrounding area to obtain 
vocational or junior high school education. This possibility was given to young people by 
the “Hochbergianum” and a vocational school in Murcki (Emanuelssegen). It also enabled 
children from poor families to get at least the basics of education. The process was carried 
out by the scholarship foundations financed by the noblemen (the ducal scholarship of the 
Anhalts, Kiss’ Foundation, the Gottsmann’s Foundation).
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JakuB gruDniEwski

Biurokracja a lokalne elity władzy  
w powiatach górnośląskich  
w okresie cesarstwa niemieckiego1

Landraci sprawujący władzę w powiatach byli kluczowymi postaciami biurokracji 
pruskiej. Nie tylko posiadali tak istotne z punktu widzenia państwa kompetencje, 
jak kontrola nad żandarmerią oraz nadzorowanie ściągania podatków państwowych, 
lecz byli przede wszystkim przedstawicielami władzy królewskiej, sami często za-
chowując się jak „król na swoim terenie”. Zajmowali przy tym wyjątkową pozycję, 
stojąc jednocześnie na czele administracji samorządowej na poziomie powiatu. Nic 
więc zatem dziwnego, że urząd landrata był uważany za jeden z najbardziej pożąda-
nych wśród przedstawicieli administracji2. Władza landratów została utrwalona na 
początku lat siedemdziesiątych XIX wieku wraz z wprowadzeniem tzw. ordynacji 
powiatowej (Kreisordnung) z 12 grudnia 1872 roku. Odtąd w sejmikach powiato-
wych na miejscu posiadaczy dóbr rycerskich zasiadali tzw. więksi posiadacze ziem-
scy, a obecni w sejmikach przedstawiciele miast i gmin wiejskich mieli równoważyć 
władzę pierwszej, uprzywilejowanej grupy3. Władza policyjna na terenie gmin wiej-
skich i obszarów dworskich miała być natomiast pełniona przez tzw. naczelników 
urzędowych (Amtsvorsteher), mianowanych przez sejmiki i odpowiedzialnych przed 
landratem danego powiatu4. Oznaczało to, że wcześniejsza władza posiadaczy dóbr 
rycerskich z nadania stanowego na wsiach została zastąpiona przez władzę z nada-
nia państwowego5. Nic zatem dziwnego, że wprowadzenie nowego porządku partia 
postępowa (Fortschrittspartei) okrzyknęła jako „zniszczenie szranków feudalizmu” 
oraz „otwarcie wolnej drogi aktywnym w administrowaniu powiatem elementom”6 .

Zamierzeniem władz, w tym kanclerza Ottona von Bismarcka, było odgórne przy-
spieszenie procesu modernizacji społecznej we wschodnich prowincjach Prus i spra-

1 Autor pragnie podziękować Profesorowi M. Czaplińskiemu za cenne uwagi dotyczące niniejszego tek-
stu.

2 L.W. Muncy: The Prussian Landräte in the Last Years of the Monarchy: A Case Study of Pomerania and 
the Rhineland in 1890–1918. “Central European History” 1973, s. 299.

3 Kreis-Ordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen vom 
13. Dezember 1872. Berlin 1873, s. 93 i nn.

4 Każdy naczelnik urzędowy sprawował władzę policyjną na terenie wyznaczonym granicami kilku gmin 
i obszarów dworskich.

5 M. Czapliński: Śląsk w 2. połowie XIX i na początku XX wieku. [W:] Historia Śląska. Red. M. Czapliń-
ski. Wrocław 2007, s. 354. O osłabieniu lokalnego wpływu posiadaczy dóbr rycerskich pisze również R. 
Gehrke. Por. R. Gerhke: Od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848–1918). [W:] Historia Górnego 
Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu. Red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczma-
rek. Gliwice 2011, s. 201.

6 Cyt. za: P. Wagner: Bauern, Junker und Beamte: Lokale Herrschaft und Partizipation im Ostelbien des 
19. Jahrhunderts. Göttingen 2005, s. 9.
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wienie, aby miasta i gminy wiejskie przejęły na siebie ciężar administracji7. Pytanie, 
jakie trzeba sobie postawić, brzmi: na ile lokalne struktury władzy dalej wywierały 
wpływ na realną władzę w powiatach, pomimo wprowadzenia mającego pozbawić je 
politycznych przywilejów nowego porządku. Historiografia niemiecka przyjmuje, że 
w latach 1872–1918 „nic nie zmieniło się w kwestii władzy w powiatach”, w których 
panowie ziemscy korzystali ze swojej uprzywilejowanej ekonomicznej pozycji i dzię-
ki temu mieli „rozstrzygający wpływ” na poziomie powiatu8 .

Kategorię powiatowych „elit władzy” w odniesieniu do terenów położonych na 
wschód od Łaby w XIX wieku charakteryzują następujące znamiona9: pozycja w ofi-
cjalnej strukturze władzy lokalnej jako członek sejmiku powiatowego lub wybrany 
przezeń reprezentant – deputowany powiatowy lub członek wydziału powiatowego; 
uznanie przez pozostałych mających udział w strukturze władzy lokalnej za osobę 
równorzędną oraz bycie członkiem oficjalnych gremiów mających kompetencje roz-
jemcze i decyzyjne w sprawach spornych.

Sejmiki powiatowe były od XVIII wieku naturalną domeną posiadaczy dóbr ry-
cerskich10. Choć na początku XIX wieku planowano dopuścić do udziału w nich 
przedstawicieli miast i gmin wiejskich, to ze względu na opór posiadaczy ziem-
skich ostatecznie w połowie lat dwudziestych XIX wieku dokonano scementowa-
nia przywilejów dotyczących udziału we władzy posiadaczy dóbr rycerskich. Jedna 
z pierwszych ordynacji powiatowych mówiła o tym, że na sejmiku każdy zamieszkały 
w powiecie posiadacz dóbr rycerskich miał mieć jeden głos, każde miasto miało de-
legować jedną osobę, a gminy wiejskie miały wysyłać w sumie trzech posłów11. Kom-
petencje tego gremium były początkowo bardzo skromne: wydawanie niewiążących 
opinii oraz realizacja działań państwa. Od 1837 roku mogły one jednak podejmować 
uchwały o nałożeniu na mieszkańców powiatu podatku na rzecz rozbudowy infra-
struktury, takiej jak np. drogi12 . 

7 Chodzi o następujące prowincje: Brandenburgia, Pomorze, Prusy Zachodnie, Prusy Wschodnie, Sakso-
nia, Poznańskie, Śląsk. Ten ogromny obszar położony na wschód od Łaby nazywany jest w historiografii 
niemieckiej „Ostelbien”. O tym, że działania władz ukierunkowane były właśnie na ten region, świad-
czy sam fakt, że omawiana ordynacja powiatowa przeznaczona była wyłącznie dla tych prowincji.

8 T. Nipperdey: Deutsche Geschichte 1866–1918. Bd. 1. München 1998, s. 212. 
9 P. Wagner: Bauern, Junker und Beamte…, s. 25.
10 Były to uprzywilejowane dobra ziemskie wymienione w tzw. Ritterguts-Matrikel oraz mające 1000 

talarów rocznie czystego dochodu (Revenue). Por. Archiwum Państwowe w Opolu (dalej: AP Opole), 
Rejencja Opolska Wydział Wewnętrzny (dalej: RO I), sygn. 7009 Kreisdeputirte des Kreises Pless, brak 
paginacji (dalej: bp), właściciel dóbr rycerskich Beyer do prezydenta Rejencji Opolskiej von Pückler-
-Limburga z 27 I 1852 r.

11 Podczas pierwszych prac nad uwłaszczeniem chłopów w Prusach, w 1809 r., została podniesiona kwe-
stia udziału w administracji powiatowej wykluczonych z niej przedstawicieli domen i małych miast. 
Rewolucyjny edykt z 30 VII 1812 r. przewidywał, że przedstawicielstwa stanowe składać się miały 
w jednej trzeciej z przedstawicieli miast, gmin wiejskich oraz posiadaczy większych dóbr (przy czym 
gminy wiejskie miały być reprezentowane przez szlachtę). Pracująca na przełomie 2. i 3. dekady XIX w. 
komisja pod kierownictwem dyrektora Banku Pruskiego określiła pojęcie grupy „posiadaczy większych 
dóbr”, której cenzusem miał być majątek, a nie przynależność do uprzywilejowanej grupy posiadaczy 
dóbr rycerskich. Obrońcy starego porządku doprowadzili jednak do powstania konkurencyjnej komisji 
pod przewodnictwem Kronprinza, która doprowadziła do upadku tego pomysłu. Por. P. Wagner: Bau-
ern, Junker und Beamte…, s. 184–185; AP Opole, RO I, sygn. 6651 Organisierung der Kreisverwaltung 
und Wahl der Kreis-Deputirten, s. 10–12, Extract aus der Verfügung an die Königl. Kurmarksche 
Regierung z 4 I 1814 r. Königl. Geheimer Staats-Rath von Schuckmann.

12 R. Koselleck: Preußen zwischen Reform und Revolution: Allgemeine Landrecht, Verwaltung und soziale 
Bewegung von 1791 bis 1848. München 1975, s. 468–471.
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Ważną kompetencją sejmików powiatowych w Prusach było prawo do prezenta-
cji kandydatów na wybieraną przez biurokrację osobę landrata, przy czym zauważyć 
należy, że funkcję tę mogli pełnić jedynie przedstawiciele grupy posiadaczy dóbr 
rycerskich. Z tego prawa mogło zgromadzenie zrezygnować, pozostawiając decyzję 
dotyczącą wyboru konkretnej osoby biurokracji. Wreszcie sejmiki powiatowe desy-
gnowały spośród przedstawicieli tej samej grupy dwie osoby mające pełnić funkcję 
tzw. deputowanych powiatowych (Kreisdeputirte), których zadaniem było zastę-
powanie landratów w obowiązkach13. Ordynacja powiatowa z 1872 roku przyniosła 
i tutaj zasadniczą zmianę, bowiem o ile wcześniej deputowani powiatowi mogli peł-
nić tę funkcję praktycznie dożywotnio14, jeśli zostali zatwierdzeni przez prezydenta 
danej rejencji15, to od 1872 roku deputowani powiatowi byli wybierani kadencyjnie 
na 6 lat, a ich zatwierdzenie następowało przez stojącego wyżej w hierarchii admi-
nistracji nadprezydenta prowincji śląskiej16. Innym miejscem, gdzie lokalne elity 
mogły uczestniczyć we władzy w powiatach, były utworzone na mocy tego samego 
porządku powiatowego z 1872 roku tzw. wydziały powiatowe (Kreis-Ausschuss)17 . 
Skład wydziału był również wybierany przez Kreistag i składał się z sześciu osób pod 
przewodnictwem landrata. Stanowił on samorządowy organ władzy wykonawczej 
w sprawach powiatu oraz realizował zadania administracji państwowej.

Przez biurokrację rozumieć należy przede wszystkim urzędy kierującego całym 
okręgiem rejencyjnym prezydenta oraz stojącego na czele administracji na poziomie 
powiatu landrata. Urząd landrata, wcześniej z reguły sprawowany przez przedstawi-
cieli lokalnych elit, stał się po 1872 roku miejscem realnej obecności administracji 
centralnej w życiu powiatu. Wspomniane wcześniej prawo do prezentacji kandyda-
tów na to stanowisko przez elity powiatu zostało zachowane w § 74, jednak sejmik 
mógł zaproponować biurokracji nie trzy, ale jedną osobę. W tym względzie konsen-
sus elit z biurokracją polegał na tym, że jeśli osoba taka została zaproponowana, to 
istniały duże szanse, że propozycja ta zostanie przez biurokrację przyjęta. Miało to 
na celu unikanie konfliktu z przedstawicielami lokalnych elit. Zwłaszcza po 1872 
roku dla administracji urząd landrata znaczył jednak zbyt wiele, aby mogła ona oddać 
decydowanie o obsadzie tego stanowiska całkowicie w ręce osób spoza biurokracji. 
Sposobem na wybór na landrata osoby pochodzącej z administracji było – w sytuacji 
zapowiadającej się zmiany na stanowisku landrata –  wysłanie do powiatu na tymcza-
sowe zastępstwo urzędnika najczęściej w randze asesora rejencyjnego. Następnym 
krokiem była rezygnacja sejmiku powiatowego z wyboru własnego kandydata na 
stanowisko landrata i wyrażenie prośby o wybór na landrata wspomnianego asesora.

13 Oprócz nich zastępować landrata mogli należący do niższej administracji sekretarze powiatowi. Dodać 
należy, że funkcja deputowanego powiatowego była „honorowa”, to znaczy nie była związana z pobiera-
niem wynagrodzenia.

14 Choć warunkiem jej pełnienia było posiadanie dóbr w danym powiecie. W momencie przeprowadzki 
do innego powiatu traciło się prawo do bycia deputowanym. Takie przypadki w rejencji opolskiej nie 
należały do rzadkości.

15 Prawo to miał prezydent zagwarantowane we wspomnianej pierwszej ordynacji powiatowej.
16 Odpowiednie dokumenty można znaleźć w: Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: AP Wro-

cław), Naczelne Prezydium Prowincji Śląskiej we Wrocławiu, sygn. 156 Kreis-Deputirten im Reg. 
Bezirk Oppeln. 

17 Kreis-Ordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen vom 
13. Dezember 1872. Berlin 1873, s. 121 i nn.
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Jak to wyglądało w praktyce, obrazują następujące przypadki. W grudniu 1897 
roku landrat powiatu kluczborskiego Otto von Watzdorf zachorował na tyle poważ-
nie, iż nie mógł dalej pełnić swojej funkcji. Zamysłem prezydenta Rejencji Opolskej 
Josepha von Bittera było, aby następnym landratem została osoba z administracji, 
więc poprosił on ministra spraw wewnętrznych Prus Gustava Wilhelma von der 
Recke, do którego należało prawo nominacji, aby przysłać do powiatu kluczborskiego 
asesora rejencyjnego Ferdinanda von Damnitza pracującego w Rejencji w Kassel na 
zachodzie kraju. Prezydentowi Bitterowi wydawał się on idealnym kandydatem na 
stanowisko tymczasowego zarządcy landratury w Kluczborku, a w przypadku nie-
możności powrotu do zdrowia Watzdorfa do zostania landratem na stałe. Choć był 
on członkiem pruskiej biurokracji, to jednocześnie pochodził z sąsiedniego powiatu 
oleskiego, ale był również związany z powiatem kluczborskim, gdzie posiadał dobra 
ziemskie Smardy Dolne (Nieder-Schmardt), lokalne elity mogły więc go dużo ła-
twiej zaakceptować. Być może osoba ta została Bitterowi przez kogoś podsunięta, 
jednak po osobistym spotkaniu z Damnitzem utwierdził się on w przekonaniu, że 
warto na niego postawić. Prezydent Bitter, najprawdopodobniej chcąc zabezpieczyć 
interesy biurokracji, poprosił za pośrednictwem deputowanego powiatowego Karla 
von Jordana członków grupy większych posiadaczy ziemskich o wystosowanie przez 
sejmik powiatowy oficjalnej prośby o przysłanie do powiatu Damnitza, co nastąpiło 
24 grudnia 1897 roku. Damnitz został w następnym roku landratem na stałe i był 
nim do 1913 roku18 .

Podobny przypadek miał miejsce w powiecie grodkowskim, którego landratem 
był do 1890 roku Gustav Drescher. Deputowany powiatowy hrabia Heinrich von 
Francken-Sierstorpff zastępował go od kwietnia do września tego roku, to jest od 
momentu zachorowania landrata do końca jego urlopu zdrowotnego. W międzycza-
sie jednak landrat zmarł, a Francken-Sierstorpff poinformował prezydenta rejencji 
Josepha von Bittera, że „jego stosunki nie pozwalają mu na zarządzanie landraturą na 
stałe”. Jak pisał w piśmie do ministra spraw wewnętrznych prezydent, podobnego 
zdania był również drugi z deputowanych powiatowych, posiadacz dóbr rycerskich 
von Schlicha ze Starowic (Starrwitz), pomimo że miał ku temu dobre kwalifikacje. 
Prezydent Rejencji Opolskiej wpadł jednak w konsternację, gdyż obaj deputowani 
powiatowi przekazali mu informację, że o stanowisko landrata planuje ubiegać się 
emerytowany rotmistrz Konrad z Wojszyc (Gross-Zindel). Choć na razie były to 
tylko pogłoski i prezydent wątpił, czy sejmik powiatowy w Grodkowie poprze kan-
dydaturę tej osoby na landrata, to wymowny w tej całej sytuacji był pośpiech, jakim 
wykazał się prezydent Rejencji Opolskiej, prosząc o przysłanie do powiatu landrata 
komisarycznego do czasu zakończenia pełnienia zastępstwa przez hrabiego Francken-
-Sierstorpffa19 .

18 AP Opole, Rejencja Opolska Biuro Prezydialne (dalej: RO BP), sygn. 1161 Otto von Watzdorf – akta 
personalne, s. 223–226, prezydent Rejencji Opolskiej von Bitter do ministra spraw wewnętrznych Prus 
von der Recke z 19 XII 1897 r.; Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie (dalej: 
GStAPK), I. HA Rep. 89 Staatsministerium, Geh. Zivilkabinett, jüngere Periode, Nr. 13886 Lan-
dräthe und das ländliche Kreis-Personal in der Provinz Schlesien, k. 20–21.

19 AP Opole, RO BP, sygn. 790 Gustav Drescher – akta personalne, s. 72–76, prezydent Rejencji Opol-
skiej von Bitter do ministra spraw wewnętrznych Prus Herrfurtha z 9 VII 1890 r.
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Jeżeli landrat odchodził ze stanowiska o własnych siłach, był on osobą, która 
z naturalnych względów miała wiedzę, aby poinformować swojego przełożonego 
o sytuacji wśród elit powiatu. Gdy w 1892 roku odchodził ze służby landrat prud-
nicki Franz Hubert von Tiele-Winckler,  prezydent von Bittera zapytał go, czy wśród 
mieszkańców powiatu są odpowiednie osoby, które nadawałyby się do kandydowania 
na funkcję landrata oraz czy w ogóle ktokolwiek ma zamiar kandydować20. Jednak 
prezydent jednak został zignorowany przez arystokratę, gdyż ten nie wysłał odpo-
wiedzi, a powiat prudnicki do momentu rozstrzygnięcia sprawy miał być zarządzany 
przez sekretarza powiatowego Giersberga.

Biurokracja w rejencji opolskiej, zwłaszcza prezydent, w kwestiach, gdzie stykały 
się jej interesy i prawa lokalnych elit, musiała działać bardzo delikatnie i rozważnie. 
W innym wypadku mogło dojść do sytuacji, jaka wydarzyła się w 1874 roku w po-
wiecie strzeleckim. Przysłany wówczas przez Rejencję Opolską asesor Carl Rudolph 
nie został przez lokalne elity zaakceptowany jako przewodniczący sejmiku powiato-
wego, uznano bowiem, że prawo do tego ma tylko landrat lub deputowany powiato-
wy. Z 24 członków sejmiku pozostało na sali tylko 15, a do protestujących należeli 
między innymi hrabia Arthur von Posadowsky oraz książę Christian von Hohenlohe-
-Öhringen21. Rudolphowi udało się jednak doprowadzić do uspokojenia zwaśnionych 
ugrupowań sejmiku i w maju następnego roku został wybrany przez sejmik jako stały 
landrat powiatu strzeleckiego22. Był to jedyny tego typu bezpośredni wyraz braku 
akceptacji urzędnika przez lokalne elity. Miał on miejsce niedługo po wprowadzeniu 
ordynacji powiatowej, a biurokracja –  ucząc się na własnych błędach – działała póź-
niej z większym wyczuciem i uważniej sondowała sytuację w konkretnym powiecie.

O tym, jak istotna z punktu widzenia lokalnych elit władzy była kwestia obsadze-
nia stanowiska landrata, mówi sytuacja z początku XX wieku z powiatu rybnickiego. 
Landratem był tam pochodzący z Rudziczki (Riegersdorf) w powiecie prudnickim 
Georg Plewig, który nagle w listopadzie 1903 roku stał się niezdolny do dalszego 
pełnienia funkcji landrata z powodu choroby psychicznej. Zbiegło się to w czasie 
z wyborami do pruskiej Izby Deputowanych, które landrat miał nadzorować. W tej 
sytuacji w funkcji komisarza wyborczego zastepstwo przejął deputowany powiatowy 
von Durant, powiatem zarządzał natomiast drugi deputowany powiatowy Georg 
Müller ze Stanowic (Stanowitz)23. Ten ostatni prosił jednak „z uwagi na panujące 
stosunki polityczne i gospodarcze” o przysłanie do powiatu asesora rejencyjnego 
z Opola, z czym zgadzał się prezydent Rejencji pod warunkiem, że nowy, przysła-
ny z zewnątrz zarządca powiatu nie będzie od razu brany pod uwagę do ponownej 
obsady stanowiska landrata powiatu rybnickiego, bowiem sprawa Plewiga nie była 
wówczas jeszcze rozstrzygnięta. Jako osobę nadającą się do zarządzania powiatem 

20 AP Opole, RO BP, sygn. 1141 Franz Hubert von Tiele-Winckler – akta personalne, s. 159, prezydent 
Rejencji Opolskiej von Bitter do landrata von Tiele-Wincklera z 13 II 1892 r.

21 Wiadomości bliższe i dalsze. „Katolik” 1874, nr 43.
22 GStAPK, I. HA, Rep. 89 Staatsministerium, Geh. Zivilkabinett, jüngere Periode, Nr. 13887 Landräthe 

und das ländliche Kreis-Personal in der Provinz Schlesien, k. 7–9, minister spraw wewnętrznych Eulen-
burg do króla z 25 V 1875 r.

23 AP Opole, RO BP, sygn. 988 Georg Plewig – akta personalne, s. 20, telegram nadradcy rejencyjnego 
Jürgensena datowany Rybnik 17 XI 1903 r. oraz s. 32–33, prezydent Rejencji Opolskiej Holtz do depu-
towanego powiatowego Müllera z 19 XI 1903 r.
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prezydent Rejencji wymieniał asesora rejencyjnego Hansa von Hoffmanna24. Z kan-
dydatury tej jednak się wycofano.

Z czasem okazało się, że landrat rybnicki Plewig nie ma szans na wyleczenie, 
więc z rejencji przysłano w grudniu 1903 roku asesora rejencyjnego Hansa Lentza. 
W maju następnego roku wydział powiatowy pisał do prezydenta Rejencji Opolskiej 
o możliwie szybkie załatwienie sprawy obsady stanowiska landrata, gdyż „wiadome 
było, jakie trudności i wady niesie za sobą zarządzanie tymczasowe”25. Dalej nie było 
jednak ostatecznej decyzji, co ma się stać z dotychczasowym landratem rybnickim, 
któremu przedłużano urlop zdrowotny. Prezydent Rejencji Opolskiej przeprowadził 
rozeznanie wśród elit powiatu i według niego sejmik powiatowy miał zrezygnować 
z prawa do wysunięcia własnej kandydatury na to stanowisko na rzecz zarządzającego 
tymczasowo powiatem asesora Lentza. Sprawa została ostatecznie załatwiona we 
wrześniu 1904 roku, kiedy to landrat Plewig został przeniesiony w „tymczasowy stan 
spoczynku” (einstweiliger Ruhestand), co umożliwiło mianowanie Lentza landratem 
na stałe26 .

Lokalne elity działały w ukształtowanych przez prawo i tradycję ramach i starały 
się nie naruszać granic dozwolonego wpływu na kształtowanie biurokracji w powie-
cie. Rola lokalnych elit była jednak znacząca nie tylko w oczach samego landrata. 
W powiecie nyskim w 1911 roku doszło do konfliktu w łonie samej administracji 
pomiędzy prezydentem Rejencji Opolskiej Friedrichem von Schwerinem a landra-
tem tego powiatu Constantinem von Jerinem, będącym konserwatystą starej daty27 . 
W pierwszej połowie tego roku prezydent Rejencji Opolskiej przesłał do ministra 
spraw wewnętrznych pismo, w którym wyrażał zdanie, że mający 74 lata landrat 
Jerin nie jest już w stanie dłużej kierować dużym i trudnym w zarządzaniu powia-
tem. Bezpośrednią przyczyną były rozprężenie, jakie panowało wśród pracowników 
landratury. Doszło bowiem do tego, że rendant kasowy Benne zdefraudował na po-
trzeby swojej żony pieniądze z kasy powiatowej. Na postępowanie takie istniało 
przyzwolenie ze strony innych pracowników landratury, co zdaniem prezydenta Re-
jencji stanowiło znak do zmiany na stanowisku landrata. Jednak do finalizacji sprawy 
była jeszcze daleka droga, gdyż prezydent Rejencji nie dysponował środkami, aby 
zmusić do dymisji landrata, a w dodatku sprawa musiała być poprowadzona przez 
władze centralne w Berlinie. Jerin był gotów zaakceptować ten pomysł tylko pod 

24 AP Opole, RO BP, sygn. 988 Georg Plewig – akta personalne, s. 22–32, prezydent Rejencji Opolskiej 
Holtz do ministra spraw wewnętrznych von Hammersteina z 18 XI 1903 r.

25 Cyt. za: AP Opole, RO BP, sygn. 988 Georg Plewig – akta personalne, s. 73, członkowie wydziału po-
wiatowego w Rybniku do prezydenta Rejencji Opolskiej z 19 V 1904 r.

26 GStAPK, I. HA, Rep. 89 Staatsministerium, Geh. Zivilkabinett, jüngere Periode, Nr. 13887 Landräthe 
und das ländliche Kreis-Personal in der Provinz Schlesien, k. 47–48, minister spraw wewnętrznych von 
Hammerstein do króla z 23 IX 1904 r.

27 Swoje poglądy von Jerin ujawnił podczas uroczystej kolacji po zakończeniu obrad Sejmiku Powiato-
wego w grudniu 1910 r. Mówił wtedy, że monarchia w Prusach jest gwarancją stabilności politycznej: 
„Nasze dzisiejsze czasy nie są radosne. W każdym kraju pojawiają się ruchy pełne okrucieństwa, które 
wychodzą z założenia, aby wszystko zniszczyć, co nam jest święte […] Ze wszystkich krajów Prusy po-
kazują jeszcze największe bezpieczeństwo. Nasz cesarski pan utrzymuje krzepki regiment i jego mowa 
w Królewcu była naprawdę wspaniała. Stoi on ponad podziałami partyjnymi i będzie ciągle wstawiał się 
za tym, aby prawa wyznania katolickiego i ewangelickiego zostały zachowane i aby żadna wywrotowa 
partia nie przynosiła naszym sercom nieporządku! Nasz kanclerz jest również niezawodny. Nic nam nie 
grozi”. Por. AP Opole, RO BP, sygn. 846 Constantin von Jerin – akta personalne, s. 110–111, komisarz 
graniczny Mädler do prezydenta Rejencji Opolskiej von Schwerina z 28 XII 1910 r.
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warunkiem, że jego następcą zostanie mianowany własny syn. Zapewniał on, że stany 
powiatowe same wystąpiły do niego z propozycją wyboru swojego następcy. Chciał 
w dodatku poczekać ze swoim odejściem do czasu wyjścia miasta Nysy z powiatu 
ziemskiego i utworzenia własnego powiatu miejskiego oraz do momentu oddania do 
użytku linii kolejowej Nysa – Vidnava (Weidenau).

Prezydent Rejencji, jak się wydaje, był od początku przeciwny zamysłom landra-
ta, wyraził bowiem wobec niego przekonanie, że szanse na mianowanie landratem 
jego syna są przy dużym napływie zdolnych asesorów do Rejencji niewielkie. Uważał, 
że tworzenie dynastii urzędników mija się z celem. Radził również, aby landrat sam 
zgłosił chęć odejścia z urzędu28. Zdania na temat okoliczności swojego ewentualnego 
odejścia ze stanowiska landrata Jerin nie zmienił podczas kolejnych miesięcy. Prezy-
dent Rejencji natomiast w czerwcu 1911 roku spotkał przypadkowo na konferencji 
Kamery Rolnej (Landwirtschaftskammer) deputowanego powiatowego Fritza Lo-
renza z Piotrowic Nyskich (Peterwitz), który przedstawił prezydentowi prawdziwe 
nastroje w powiecie nyskim względem rychłego odejścia landrata i ewentualnego 
mianowania jego następcą własnego syna. Sytuacja ta była bardzo niemiła dla człon-
ków elity władzy w powiecie nyskim, doszło nawet do tego, że zawarto wśród naj-
bardziej wpływowych członków sejmiku powiatowego pakt w celu niedopuszczenia 
do stanowiska landrata syna Jerina. W interesie stanów powiatowych był również 
możliwie najrychlejszy wybór nowego, energicznego landrata, gdyż w zaistniałej sy-
tuacji, chcąc coś w landraturze nyskiej załatwić, trzeba było najpierw poradzić się 
pracujących tam sekretarzy powiatowych, a dopiero później landrata29. Tymczasem 
Jerin wybrał się w obronie swoich interesów do Berlina, gdzie odnalazł podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, byłego prezydenta Rejencji Opolskiej 
Ernsta Holtza, któremu żalił się, że chcą się go pozbyć z urzędu z powodu jego braku 
energii. Holtz, lekko go zbywając, odparł landratowi, aby ten zwrócił się pisemnie 
w swojej sprawie bezpośrednio do ministra30 .

Prezydent Rejencji Opolskiej w drugiej połowie 1911 roku nadal sondował in-
formacje na temat Jerina wśród znaczących osób w powiecie nyskim. Burmistrz 
Paczkowa informował prezydenta, że był on już w momencie wyboru Jerina na lan-
drata w 1896 roku przeciwny tej kandydaturze. Rozmówca prezydenta twierdził, że 
landrat radził sobie ze swoimi obowiązkami tylko przy pomocy nadburmistrza Maxa 
Warmbrunna z Nysy, który jednak wkrótce miał przestać zasiadać w wydziale powia-
towym, gdy Nysa stałaby się powiatem miejskim31. Gdy w lutym 1912 roku landrat 
Jerin wreszcie oświadczył, że chciałby przejść na emeryturę, na początku październi-
ka tego roku prezydent Rejencji rozpoczął poszukiwania jego następcy. Kandydatem 
prezydenta był landrat sąsiedniego powiatu grodkowskiego Franz Thilo. Prezydent 
odbył z nim rozmowę, w której dowiedział się, że Thilo i jego żona chcieliby prze-
nieść się z Grodkowa do Nysy, gdzie mogliby prowadzić bardziej towarzyskie życie. 

28 AP Opole, RO BP, sygn. 846 Constantin von Jerin – akta personalne, s. 114, prezydent Rejencji Opol-
skiej von Schwerin do ministra spraw wewnętrznych von Dallwitza z 9 V 1911 r.

29 AP Opole, RO BP, sygn. 846 Constantin von Jerin – akta personalne, s. 119, notatka prezydenta Rejen-
cji Opolskiej von Schwerina z czerwca 1911 r.

30 AP Opole, RO BP, sygn. 846 Constantin von Jerin – akta personalne, s. 120, list podsekretarza stanu 
Holtza do prezydenta Rejencji Opolskiej von Schwerina z 20 VI 1911 r.

31 AP Opole, RO BP, sygn. 846 Constantin von Jerin – akta personalne, s. 122, prezydent Rejencji Opol-
skiej von Schwerin do ministra spraw wewnętrznych von Dallwitza z 13 VII 1911 r.
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Postanowiono jednak zaproponować u ministra tę kandydaturę jedynie wówczas, 
gdyby Thilo zyskał poparcie elit powiatu32 .

W tym celu prezydent Schwerin udał się do Korzekwic (Korkwitz) koło Nysy, 
gdzie mieszkał najstarszy stażem deputowany powiatowy Georg Moecke. Pogłoski 
o kandydaturze Thilo zdążyły już tam dojść przed przyjazdem prezydenta, jednak 
Moecke nie był w stanie odpowiedzieć twierdząco na pytanie, czy Thilo ma szan-
sę zostania landratem nyskim. Odpowiedział prezydentowi dyplomatycznie, iż nie 
można niczego wykluczyć, jednak sam nie chciał przystać na prośbę prezydenta Re-
jencji i wziąć na siebie zadanie agitacji wśród elit powiatu za tą kandydaturą33. Zaraz 
potem prezydent Rejencji udał się do drugiego deputowanego powiatowego Lorenza 
z Piotrowic Nyskich (Peterwitz). Ten, tak jak jego kolega, odpowiedział, że nie ma 
zamiaru głosować za Franzem Thilo, co było jasnym sygnałem, że osoba ta nie byłaby 
przez elity powiatu pożądana. Mówił również, że w tych kręgach nie życzono sobie 
osoby syna Jerina, lecz chciano, aby osoba, która piastować będzie w przyszłości 
urząd landrata, była wykształconym i obeznanym, zwłaszcza pod względem rolni-
czym, asesorem rejencyjnym. Opinia publiczna w powiecie nyskim życzyła sobie, 
aby osoba landrata była wyznania katolickiego, ponieważ prasa katolicka i partia 
Centrum prawdopodobnie z landratem wyznania ewangelickiego nie byłyby skłonne 
do współpracy. Nie mógł nic lepszego zrobić niż zasugerować wybór nienagannego, 
katolickiego asesora34 .

Ostatecznie Jerin odszedł na emeryturę ze służby państwowej z końcem 1912 
roku35. Kolejnym landratem zgodnie z sugestią deputowanych powiatowych został 
wybrany przybyły z Rejencji Opolskiej Gisbert von Ellerts, który pełnił funkcję lan-
drata do 1933 roku36 .

Jak się kończyło nierespektowanie lokalnej elity władzy, świadczy przykład 
landrata zabrskiego. Powiat zabrski utworzony został w wyniku podziału powiatu 
bytomskiego w 1873 roku. Z powodu dużego znaczenia zakładów przemysłowych 
w tym powiecie ukształtowała się tam nowa lokalna elita składająca się z osób zwią-
zanych z przemysłem. Gdy 19 lat później landratem zabrskim został mianowany 
młody prawnik z Wrocławia dr Alfred Scheche, elita ta już okrzepła i szybko zwróci-
ła się przeciwko przedstawicielowi biurokracji, jakim był landrat.

W 1895 roku gazeta „Ratiborer Anzeiger” opublikowała artykuł, w którym lan-
drat został oskarżony o defraudację publicznych pieniędzy, które wydał na budowę 
dla siebie mieszkania, podczas gdy w powiecie został w latach siedemdziesiątych 

32 AP Opole, RO BP, sygn. 846 Constantin von Jerin – akta personalne, s. 134, prezydent Rejencji Opol-
skiej von Schwerin do ministra spraw wewnętrznych von Dallwitza z kwietnia 1912 r.

33 AP Opole, RO BP, sygn. 846 Constantin von Jerin – akta personalne, s. 135, notatka prezydenta Rejen-
cji Opolskiej von Schwerina z 19 IV 1912 r.

34 AP Opole, RO BP, sygn. 846 Constantin von Jerin – akta personalne, s. 136–137, notatka prezydenta 
Rejencji Opolskiej von Schwerina z 19 IV 1912 r.

35 AP Opole, RO BP, sygn. 846 Constantin von Jerin – akta personalne, s. 183, artykuł z „Oberschlesi-
scher Anzeiger”.

36 GStAPK, I. HA, Rep. 89 Staatsministerium, Geh. Zivilkabinett, jüngere Periode, Nr. 13887 die Lan-
dräthe und das ländliche Kreispersonal. Provinz Schlesien, k. 192–193, minister spraw wewnętrznych 
von Dallwitz do króla z 22 II 1913 r.; Grundriss zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815–1945 . 
Reihe A: Preussen. Hrsg. W. Hubatsch. Bd. 4: Schlesien. Bearb. D. Stüttgen, H. Neubach, W. Hubatsch. 
Marburg (Lahn) 1976, s. 232.
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XIX wieku wybudowany całkowicie nowy budynek administracji powiatowej37. 12 
czerwca tego roku anonimowi mieszkańcy powiatu zabrskiego wysłali list bezpo-
średnio do ministra spraw wewnętrznych Prus, gdyż uważali, że prezydent Rejen-
cji będzie krył podwładnego. Oskarżali w nim bliskiego współpracownika landrata 
sekretarza powiatowego Breya o przyjmowanie pieniędzy w zamian za udzielanie 
lokalnym firmom budowlanym koncesji na budowę dróg38 .

Konflikt ten ze względu na rozmiar nie został przez biurokrację, jak planowano, 
wyciszony. W 1899 roku wysłano ponownie anonimowy list do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Pisano w nim, że urzędowanie Schechego w Zabrzu jest „skandalem 
dla państwa” i jest „prawie niemożliwe, że w tym stuleciu jeszcze dochodzi do ta-
kich sytuacji”. Zdaniem autora, landrat „jest niezdolny, aby zarządzać tutaj w prze-
mysłowym powiecie”39. O skali problemu w powiecie zabrskim świadczą sytuacje, 
do jakich dochodziło na sejmiku powiatowym. Do roli głównego oponenta landrata 
Schechego urósł nadradca górniczy (Oberbergrath) Ewald Hilger, który wezwał na-
wet landrata na pojedynek. Jednak landrat Scheche wezwanie to odrzucił i udał się 
na dłuższy urlop. Sejmik powiatowy nie mógł normalnie funkcjonować, gdyż zarów-
no landrat, jak i grupa zgromadzona wokół Hilgera nie przychodzili na posiedzenia40 .

Na temat tego konfliktu wypowiadał się również przywołany w kwietniu 1900 
roku do odpowiedzi nowy prezydent Rejencji Opolskiej Max von Pohl. Twierdził 
on, że Hilger, który był jedną z najważniejszych osób w powiecie41, „nie zawsze 
przestrzegał granic narzuconych przez pozycję i autorytet landrata”42. Próby dopro-
wadzenia do pojednania między zwaśnionymi osobami nie dały pożądanego efektu, 
a sprawy nie zakończyła ciężka choroba prezydenta Rejencji Opolskiej Pohla i jego 
ustąpienie z tej funkcji po zaledwie kilku miesiącach urzędowania. W drugiej poło-
wie 1900 roku nastąpiła nawet eskalacja tego konfliktu, gdyż dyrektor huty Donner-
smarck Julius Hochgesand, będący w bliskich kontaktach z Hilgerem, złożył skargę 
na landrata do Sądu Okręgowego (Amtsgericht) w Zabrzu o zniesławienie, a skarga 
ta w dodatku została uznana przez sąd za uzasadnioną43 . 

Kolejny prezydent Rejencji Opolskiej Ernst Holtz, mający, jak jego poprzednik, 
bogate doświadczenie w pracy na Górnym Śląsku, był bowiem wcześniej landratem 
katowickim, zrozumiał konieczność ustąpienia lokalnym elitom powiatu i przenie-
sienia landrata Scheche do pracy w inne miejsce. Skłonić go do tego miały rozmowy, 
jakie toczył z księciem Guido Henckel von Donnersmarckiem oraz hrabią Franzem 

37 GStAPK, I. HA Rep. 77 Ministerium des Innern, Personalakten Nr. 2367 Alfred Scheche, bp, „Ratibo-
rer Anzeiger” 1895, Nr. 294.

38 GStAPK, I. HA Rep. 77 Ministerium des Innern, Personalakten Nr. 2367 Alfred Scheche, bp, landrat 
zabrski Scheche do prezydenta Rejencji Opolskiej von Bittera z 25 VI 1895 r.

39 GStAPK, I. HA Rep. 77 Ministerium des Innern, Personalakten Nr. 2367 Alfred Scheche, bp, anoni-
mowe pismo do ministra spraw wewnętrznych von Rheinbabena z 9 IX 1899 r.

40 GStAPK, I. HA Rep. 77 Ministerium des Innern, Personalakten Nr. 2367 Alfred Scheche, bp, prezy-
dent Rejencji Opolskiej von Pohl do ministra spraw wewnętrznych von Rheinbabena z 13 IV 1900 r.

41 Był on kierownikiem Zarządu Górniczego w Zabrzu, członkiem sejmiku powiatowego oraz wydziału 
powiatowego, a ponadto deputowanym powiatowym. Por. I. Quabeck: Hilger Ewald. [W:] Neue Deut-
sche Biographie. Bd. 9. [Berlin] 1972, s. 143.

42 Cyt. za: GStAPK, I. HA Rep. 77 Ministerium des Innern, Personalakten Nr. 2367 Alfred Scheche, 
bp, prezydent Rejencji Opolskiej von Pohl do ministra spraw wewnętrznych von Rheinbabena z 13 IV 
1900 r.

43 GStAPK, I. HA Rep. 77 Ministerium des Innern, Personalakten Nr. 2367 Alfred Scheche, bp, minister 
sprawiedliwości Schönstedt do ministra spraw wewnętrznych von Rheinbabena z 27 XII 1900 r.
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von Ballestremem. Stwierdzili oni, że istnieje obawa, iż uległość wobec członków 
wydziału powiatowego w kwestii landrata znacznie osłabi instytucję landrata w gór-
nośląskim okręgu przemysłowym, a w szczególności w powiecie zabrskim. Co do 
tej ostatniej kwestii należy przyznać, że arystokraci niewiele się pomylili, bowiem 
dr Hermann von Ziller, następca landrata Schechego, zaręczył się na początku 1907 
roku z córką generalnego dyrektora huty Hochgesanda44. Krokiem tym wywołał sta-
nowczą reakcję w pruskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, które pomimo jego 
dużego sukcesu, jakim było utworzenie jednej gminy Zabrze w latach 1904/1905, 
nie mogło sobie pozwolić na istnienie tak głębokich powiązań między administracją 
a lokalnymi elitami. Hermann von Ziller został więc przeniesiony do pracy w pru-
skim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jako radca rejencyjny (Regierungsrat)45 .

Wracając jednak do poprzedniego landrata zabrskiego Alfreda Scheche, to już 
w drugiej połowie 1901 roku szukano mu lepszego niż Zabrze miejsca pracy. Prezy-
dent Rejencji widział go najchętniej na stanowisku nadradcy rejencyjnego kierujące-
go Wydziałem Kościołów, jednak decyzja w tej kwestii należała do władz berlińskich, 
które chciały, by Scheche został landratem w Brzegu. Poproszony o wydanie opinii 
na ten temat nadprezydent prowincji śląskiej wyraził jednak przekonanie, że w przy-
padku tego powiatu lepiej byłoby powołać jakiegoś asesora rejencyjnego z Opola, 
gdyż Scheche z racji swojego charakteru mógłby popaść w konflikt z miejscowym 
burmistrzem46. Został on ostatecznie przesunięty we wrześniu 1902 roku jako radca 
do Rejencji Poczdamskiej, a od stycznia 1904 został nadradcą rejencyjnym kierują-
cym Wydziałem Kościołów i Szkół Rejencji Bydgoskiej47 .

Zadziwiać może zaciętość, z jaką lokalne elity władzy zwalczały landrata. Okazało 
się, że w tym przypadku chodziło o kwestie honorowe, gdyż landrat swoim zacho-
waniem sprawił, że lokalne elity mogły poczuć się obrażone. Chodziło mianowicie 
o spory przy budowie nowej szkoły (gimnazjum) w Zabrzu oraz o wprowadzenie 
przez landrata godziny policyjnej dla kasyna huty Donnersmarcka, której dyrekto-
rem był Hochgesand. Choć formalnie landrat miał prawo do takiej decyzji, to została 
ona odebrana jako szykana względem dyrektora Hochgesanda, który stał na czele 
ruchu trzeźwościowego w okręgu przemysłowym. Landrat poza tym zdawał się nie 
pamiętać, że naprzeciwko landratury funkcjonuje szynk (Schnapsschank) najgorszej 
kategorii, który otwarty był do godziny 12 w nocy48 .

Do podobnych, choć nie tak ostrych, sporów dochodziło mniej więcej w tym 
samym czasie między przedstawicielami biurokracji i elit powiatu katowickiego. 

44 GStAPK, I. HA Rep. 77 Ministerium des Innern, Personalakten Nr. 3138 Hermann von Ziller, bp, 
prezydent Rejencji Opolskiej Holtz do ministra spraw wewnętrznych Prus von Bethmann Hollwega 
z 9 II 1907 r.

45 GStAPK, I. HA Rep. 77 Ministerium des Innern, Personalakten Nr. 3138 Hermann von Ziller, bp, 
minister spraw wewnętrznych Prus von Bethmann Hollweg do prezydenta Rejencji Opolskiej Holtza 
z 26 II 1907 r.

46 GStAPK, I HA Rep. 77 Ministerium des Innern, Personalakten Nr. 2367 Dr. Alfred Scheche, bp, 
nadprezydent prowincji śląskiej von Hatzfeldt do ministra spraw wewnętrznych von Hammersteina 
z 19 VI 1901 r.

47 Od września 1908 r. kierował Wydziałem Prezydialnym tej samej Rejencji. Por. GStAPK, I. HA, Rep. 
77 Ministerium des Innern Personalakten Nr. 2367 Alfred Scheche, bp, Personal-Registerkarte.

48 GStAPK, I HA Rep. 77 Ministerium des Innern, Personalakten Nr. 2367 Alfred Scheche, bp, nad-
prezydent prowincji śląskiej von Hatzfeldt do ministra spraw wewnętrznych von Bethmann Hollwega 
z 6 II 1902 r.
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Mianowicie na sejmiku powiatowym w 1905 roku wybrany został na deputowane-
go powiatowego dyrektor huty Saeger z Burowca. Wybór ten jednak został szybko 
zakwestionowany przez landrata katowickiego Ernsta Gerlacha, ponieważ Saeger 
został wybrany jako członek pierwszej kurii (większych posiadaczy ziemskich) sejmi-
ku, nie mając do tego prawa, nie posiadał bowiem ziemi. Zaskoczeniem dla landrata 
musiał być natomiast dalszy rozwój sytuacji – jego władza jako przewodniczącego 
sejmiku została podana w wątpliwość, gdyż większość zebranych opowiedziała się 
za uznaniem Saegera, pomimo niemożliwego do zaakceptowania stanu prawnego tej 
sytuacji49. Wzburzenie Rejencji wywołał fakt, iż dowiedziała się ona o tej sytuacji 
z prasy. Obszerny artykuł na ten temat został  opublikowany na łamach gliwickiej 
gazety „Oberschlesische Volksstimme”. Po wybuchu skandalu nie mogło być mowy, 
aby Saeger został przez nadprezydenta prowincji śląskiej zatwierdzony jako deputo-
wany powiatowy. Ostatecznie w marcu 1905 roku zatwierdzony przez nadprezyden-
ta został dyrektor kopalni Scheller z Wełnowca (Hohenlohehütte)50 .

Przedstawione przypadki zarówno współpracy, jak i rywalizacji między biuro-
kracją a lokalnymi elitami w rejencji opolskiej prowadzić mogą do kilku wniosków. 
Konflikty pomiędzy władzą państwową a osobami wpływowymi należały na Gór-
nym Śląsku do rzadkości. Oprócz wyżej opisanych zdarzeń najbardziej spektakularny 
przebieg miał opisany w literaturze konflikt pomiędzy landratem niemodlińskim 
Kurtem von Reibnitzem a elitami tego powiatu podczas I wojny światowej, któ-
ry zakończył się ustąpieniem Reibnitza z funkcji landrata51. Znacznie więcej było 
przypadków ścisłej współpracy między instytucjonalnymi przedstawicielami wła-
dzy a elitami w powiatach (deputowanymi powiatowym, wydziałami powiatowymi 
oraz sejmikami powiatowymi). Taki wniosek nasuwa analiza fragmentarycznie do-
stępnych protokołów z posiedzeń sejmików powiatowych, na przykład w powiecie 
pszczyńskim52. Materiałem do zbadania tej kwestii są również akta personalne lan-
dratów górnośląskich przechowywane w Biurze Prezydialnym Rejencji Opolskiej. Na 
istnienie ewentualnych konfliktów między biurokracją i lokalnymi elitami mogłoby 
na przykład wskazywać celowe pomijanie deputowanych powiatowych w zastępo-
waniu landratów i wybieranie zamiast tych osób sekretarzy powiatowych. Nie ma 
jednak dowodów na występowanie takich przypadków w rejencji opolskiej, choć 
skądinąd wiemy, że na północy Prus  nie były one rzadkością53. Dla przedstawicieli 
lokalnych elit zastępowanie landrata bywało tak wielkim zaszczytem, iż z powodu 
pominięcia właściwej hierarchii osób (uprzywilejowany był bowiem tutaj starszy 

49 Wybór Saegera został przegłosowany stosunkiem głosów 21 do 13. Por. AP Opole, RO I, sygn. 6827 
Kreisdeputirte Kattowitzer Kreises, bp, protokół z posiedzenia sejmiku powiatowego w Katowicach 
18 II 1905 r. O patologicznej sytuacji w sejmiku powiatowym powiatu katowickiego świadczy fakt, że 
posłami pierwszej kurii byli dyrektorzy zakładów przemysłowych: Saeger, Besser, Eckert i Lück.

50 AP Opole, RO I, sygn. 6827 Kreisdeputirte Kattowitzer Kreises, bp, nadprezydent prowincji śląskiej 
von Zedlitz-Trützschler do prezydenta Rejencji Opolskiej Holtza z 23 III 1905 r.

51 M. Czapliński: Bardzo nietypowy czy niewygodny urzędnik – landrat niemodliński Kurt von Reibnitz . 
[W:] Ojczyzna wielka i mała. Księga pamiątkowa wydana z okazji 40-lecia Oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Historycznego w Cieszynie. Red. I. Panic. Cieszyn 1996, s. 144–151.

52 AP Opole, RO I, sygn. 7008 Kreisordnung Pless.
53 P. Wagner: Bauern, Junker und Beamte…, s. 473.
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stażem deputowany) dochodziło między landratem a deputowanymi powiatowymi 
do drobnych spięć54 .

Wyjątkiem od tej generalnej współpracy były całkowicie pominięte w niniejszym 
artykule, a dość częste zwłaszcza we wschodniej części Górnego Śląska przypadki, 
kiedy to landrat nie zatwierdzał na stanowiskach sołtysów z powodów politycznych. 
Przypadki takie były często nagłaśniane w polskojęzycznej prasie55 .

Aby zrozumieć przyczyny takiego stanu rzeczy, który odróżniał całą prowincję 
śląską od ziem położonych na północy państwa pruskiego56, należy uwzględnić struk-
turę społeczną elit powiatowych. W sejmikach powiatowych w kurii większych po-
siadaczy ziemskich w wielu powiatach dominowała zasiedziała od pokoleń szlachta57 . 
Na stanowisku deputowanego powiatowego w rejencji opolskiej w 1876 roku działa-
ło 37 deputowanych powiatowych, z których 32 było właścicielami dóbr ziemskich, 
a 23 należało do szlachty58. Sytuacja przez prawie 30 lat nie zmieniła się wiele, gdyż 
w 1904 roku na 36 deputowanych powiatowych 28 było właścicielami dóbr, a 18 
należało do stanu szlacheckiego59. Wśród grupy posiadaczy dóbr ziemskich na Śląsku 
liberalizm nie dominował60, co tłumaczyłoby na ogół zgodną współpracę między biu-
rokracją a elitami na poziomie powiatu.

Zauważyć można jeszcze jedną prawidłowość – za wyjątkiem landrata Reibnit-
za do najcięższych konfliktów dochodziło w powiatach położonych w górnośląskim 
okręgu przemysłowym, gdzie wśród członków wydziału powiatowego i osób na sta-
nowisku deputowanego powiatowego było wiele osób związanych z przemysłem. 
Osoby te w większości przyjechały na Śląsk z innych regionów Niemiec w celu robie-
nia kariery, a jak pokazuje przykład konfliktu we władzach powiatowych w Zabrzu, 
tworzyły odrębną, powiązaną z sobą grupę interesu.

Innym wnioskiem płynącym z analizy akt Staatsministerium w Berlinie do-
tyczących zatwierdzania na stanowiskach landratów jest istnienie podziału wła-
dzy pomiędzy administracją państwową a elitami powiatowymi. Jak się wydaje, 
przyczyną wprowadzenia tego podziału była ordynacja powiatowa z grudnia 1872 

54 Sytuacja taka miała miejsce np. w powiecie głubczyckim, gdzie w 1887 r. deputowany powiatowy Spil-
ler z Leśnicy (Leisnitz) obraził się na landrata Bischoffa dlatego, iż ten wyznaczył na swojego zastępcę 
młodszego deputowanego powiatowego, „Landesältesten” Müllera z Pomorzowic (Pommerswitz). 
Spiller przebywał wtedy na kąpielach w Trenczynie (Trentschin, Trenčin), ale potraktował tę sytuację 
jako osobistą zniewagę. Do rzeczywistego złożenia mandatu zabrakło mu chyba odwagi, bo w końcu 
tego nie uczynił. Por. AP Opole, RO I, sygn. 6877 Kreisdeputirte des Kreises Leobschütz, bp, deputo-
wany powiatowy Spiller do prezydenta Rejencji Opolskiej von Baudissina z 1 IX 1887 r.

55 Gazetą taką był np. „Katolik”.
56 P. Wagner: Bauern, Junker und Beamte…, s. 432.
57 Tamże, s. 433. W przeciwieństwie do północnych prowincji, gdzie w kurii tej duży był udział posiada-

jącej ziemię burżuazji.
58 Handbuch für die Provinz Schlesien. Erste Abtheilung: Instanzien-Nachweis der Staats-, Provinzial- 

und Communal-Behörden, der Geistlichkeit, Medicinal-Personen, Unterrichts- und Bildungs-Anstal-
ten, des größeren ländlichen Grundbesitzes, der öffentlichen Institute und Vereine. Zweite Abtheilung: 
Gewerbliches Adreß-Buch. Verzeichniß der Handelskammern, Actiengesellschaften, Handelsfirmen, 
Berg- und Hüttenwerke, Fabriken und Gasthöfe. Dritte Abtheilung: Schlesisches Ortschafts-Verzeichniß, 
mit Angabe der Kreise und Postanstalten, sowie der Amts- und Standesamts-Bezirke. Hrsg. von dem 
Königlichen Ober-Präsidial-Bureau. 52. Auflage; abgeschlossen am 1. December 1875. Breslau 1876, 
s. 150–167.

59 Handbuch für die Provinz Schlesien. Nachweisung der Behörden, Anstalten, Institute und Vereine. Nach 
amtlichen Quellen bearbeitet. 57. Ausgabe der Schlesischen Instanzien-Notiz. Breslau 1904, s. 55–57.

60 P. Wagner: Bauern, Junker und Beamte…, s. 473.
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roku: o ile wcześniej elity powiatowe miały dużo większy wpływ na wybór osoby 
landrata, to później same z tego uprawnienia rezygnowały na rzecz biurokracji. 
Na 72 zmiany na stanowisku landrata w rejencji opolskiej w latach 1872–1918 
w 65 przypadkach stany rezygnowały z prawa do wyboru kandydata na landrata 
i pozostawiały decyzję w tej kwestii administracji pruskiej. Po 1888 roku nie było 
natomiast już ani jednego takiego przypadku. Świadczyć to może także o współ-
pracy między konserwatywnie nastawionymi elitami powiatowymi a  również 
konserwatywną administracją. Naturalną domeną działalności elit była na przy-
kład funkcja deputowanego powiatowego, gdzie – w przeciwieństwie do sytuacji 
w innych prowincjach – na Górnym Śląsku administracja prawie w ogóle w wy-
bór osób na to stanowisko się nie wtrącała.
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Zusammenfassung
JakuB gruDniEwski

Bürokratie und lokale machteliten in den oberschlesischen landkreisen zur zeit des 
deutschen kaiserreichs

Die wichtigsten Funktionsträger der preußischen Verwaltung in den Landkreisen wa-
ren die Landräte, die nicht nur über sehr weitreichende Kompetenzen verfügten, sondern 
auch als Bindeglied zwischen der königlichen Gewalt und der lokalen Administration fun-
gierten. Ihre Position wurde durch die neue Kreisordnung, die 1872, also kurz nach Grün-
dung des Deutschen Kaiserreichs, erlassen wurde, noch zusätzlich gestärkt. Auf dieser 
Grundlage musste der Landrat mit der lokalen Machtelite auf der Ebene der sogenannten 
Kreisabteilungen und Kreistage kooperieren. Personen, die in den Landkreisen über gro-
ßen Einfluss verfügte, waren meist auch als Kreisabgeordnete tätig, die als Stellvertreter 
des Landrats in einigen Bereichen dessen Pflichten übernahmen. Im Gegensatz zu anderen 
östlichen Regionen Preußens, in denen es zwischen den Vertretern der Staatsverwaltung 
und den lokalen Machteliten immer wieder zu heftigen Streitigkeiten kam, gestaltete 
sich die Zusammenarbeit zwischen diesen Gruppen in Oberschlesien in der Regel har-
monisch. Dies lässt sich mit dem stark ausgeprägten Konservatismus der oberschlesischen 
Führungsschicht sowie der gegenseitigen Anerkennung der Einflussgrenzen von Staat und 
lokaler Elite erklären.

Summary
JakuB gruDniEwski

Bureaucracy and the local power elite in the upper Silesian districts in the German 
empire.

The key figures of the Prussian administration in the districts were the landrats, who 
had not only a very broad remit, but also combined the royal authority with the local one. 
Their position was strengthened by the new county ordinance act of 1872, which coincid-
ed with the creation of the German Empire. They had to cooperate with the local power 
elite at the level off so-called district departments and district councils. People playing 
an important role in the districts also acted as district deputies, who performed the du-
ties a landrat. Although sometimes sharp disputes occurred between representatives of 
the state administration and the local ruling elite, the collaboration between those groups 
in Upper Silesia was generally quite harmonious, as opposed to other Eastern regions of 
Prussia. This fact can be explained by strong conservatism amongst the members of the 
Upper Silesian power elite and a mutual respect in terms of boundaries between the state 
and local elites’ influences.
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kathrin pinDl

„divergence” in oberschlesien? Quantitative 
zugänge zu lebensstandard und 
Wirtschaftsentwicklung (projektvorstellung)

Unter einer angenommenen Divergenz des Lebensstandards in historischer Per-
spektive verstehen verschiedene Wirtschaftshistoriker die Beobachtung, dass die so 
genannte Malthusianische Falle1 – oder schlicht „Armutsfalle” – zuerst in Nordwest-
europa langfristig überwunden wurde, während etwa in nicht wenigen Regionen 
des vormaligen Hohenzollern- beziehungsweise Habsburgerreichs ein Strukturwan-
del weg von hergebrachter Agrar- und Gewerbeökonomie erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg beobachtet werden könne. Verblüffend erscheint, dass sich zum Beispiel 
Oberschlesien ganz offensichtlich nicht in dieses Muster einfügt.2 Die (Wirtschafts-)
Geschichte Oberschlesiens im Staat der Hohenzollern und der Habsburger bietet 
gerade deshalb interessantes Anschauungsmaterial für Fragen nach etwaigen endo-
genen Vorbedingungen sowie den gesamtgesellschaftlichen Folgen des hier nach-
weislich früher und durchaus nachhaltig verlaufenden Industrialisierungsprozesses. 
Der folgende Beitrag befasst sich nach einem kursorischen Überblick zum Thema 
Löhne, Preise und Lebensstandard im (vor-)modernen (Mittel-)Europa, zu Diskurs 
und historischem Kontext vor allem mit jenen Methoden und Quellenarten, die 
Aufschluss über Lebensstandard und wirtschaftliche Entwicklung in Oberschlesien 
liefern können. Darüber hinaus wird auf das Desiderat einer Datenbank mit Lohn- 
und Preisreihen aus verschiedenen Regionen Mitteleuropas hingewiesen. 

Um die international geführte Diskussion zur Entwicklung des Lebensstandards 
in der Vormoderne und über die Industrialisierungsperiode hinaus pointiert zusam-
menzufassen, bieten sich zwei Zitate aus Robert C. Allens wegweisendem Aufsatz 
aus dem Jahr 2001 an: „It would be hard to argue that the standard of living in 1900 

1 Benannt nach dem britischen Ökonom Thomas Robert Malthus (1766–1834). Vgl. T.R. Malthus: An 
Essay on the Principle of Population. An Essay on the Principle of Population, as it Affects the Future 
Improvement of Society with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other 
Writers. o. O. 1798, S. 44: „The power of population is so superior to the power of the earth to produ-
ce subsistence for man, that premature death must in some shape or other visit the human race. The 
vices of mankind are active and able ministers of depopulation. They are the precursors in the great 
army of destruction, and often finish the dreadful work themselves. But should they fail in this war of 
extermination, sickly seasons, epidemics, pestilence, and plague advance in terrific array, and sweep off 
their thousands and tens of thousands. Should success be still incomplete, gigantic inevitable famine 
stalks in the rear, and with one mighty blow levels the population with the food of the world”.

2 Vgl. Industriegeschichte Oberschlesiens im 19. Jahrhundert. Rahmenbedingungen – gestaltende Kräfte, 
infrastrukturelle Voraussetzungen, regionale Diffusion. Hg. T. Pierenkemper. Wiesbaden 1992, S. 147: 
„Oberschlesien vollzog den Schritt in die Industriewirtschaft, aufbauend auf einem alten Eisengewer-
be, schon früher als das Ruhrgebiet und hatte deshalb im rapiden technischen Wandel ab der Mitte des 
19. Jahrhunderts mit den Nachteilen der technischen Rückständigkeit des Vorreiters zu kämpfen”.
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was really any higher than it had been in the fifteenth century.”3 Und weiter: „For 
many Europeans, the escape from mass poverty waited until the twentieth century.”4 

Für historisch Arbeitende, die sich mit der Lebenswelt vor allem sogenannter 
„einfacher Menschen” in geschichtlicher Perspektive befassen, scheinen diese Zitate 
zunächst eine quasi intuitiv vorempfundene „Realität” widerzuspiegeln. Beinahe 
jede Auswertung von (Bild-)Quellen und seltenen Egodokumenten, die im Hinblick 
auf Alltag und Auskommen der benachteiligten sozialen Schichten überliefert sind, 
legt fast zwangsläufig die Vermutung nahe, dass allen technischen und gesellschaft-
lichen Innovationen seit dem Jahrhundert der Aufklärung zum Trotz ein wie auch 
immer definierter „Fortschritt” erst sehr spät Einzug in die Lebenswelt der oftmals 
pejorativ verunglimpften „Unterschichten” gehalten hat. Auf der Makroebene wird 
diese Wahrnehmung durch das tradierte Paradigma einer angenommenen „Rück-
ständigkeit” weiter Teile Europas (vor allem im Osten und Südosten – im Kontrast 
zum progressiven Nordwesteuropa) sowie der übrigen Welt gestützt, die teils erst in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in einem „Aufholprozess”5 gemündet habe.

Doch ist es tatsächlich legitim, in europäischer Perspektive – also im Hinblick auf 
das, was in Abgrenzung zur „Great Divergence”6 auf globaler, nicht zuletzt (post-)
kolonialer Ebene, als „Little Divergence”7 bezeichnet wird – von einem klaren West-
Ost-Gefälle bei der Überwindung der so genannten „Malthusianischen Falle”8 zu 
sprechen? Ein kritisches und empirisch fundiertes Hinterfragen dieser Erzählung 
erscheint angesichts offensichtlich unterschiedlicher regionaler Muster beim Prozess 
der Industrialisierung angebracht. 

So lassen es nicht nur Stichproben,9 die der konservativen Hypothese im Hin-
blick auf die Entwicklung des Lebensstandards in bestimmten Regionen widerspre-
chen, sondern gerade auch das Vorhandensein bestimmter „Ausnahmeregionen” 
wie etwa Oberschlesien geboten erscheinen, einen ganzheitlicheren Blick auf die 
endogenen und exogenen Faktoren zu werfen, die den materiellen Lebensstandard 
breiter Schichten auf lange Zeit in der (Vor-)Moderne beeinflussten. Ergänzend 
zu einem kulturwissenschaftlich geprägten Analyseinstrumentarium kann eine de-
skriptiv-statistische Analyse des besagten „materiellen Lebensstandards” helfen, 

3 R.C. Allen: The Great Divergence in European Wages and Prices from the Middle Ages to the First 
World War. „Explorations in Economic History” Nr. 38, 2001, S. 411–447, hier S. 435.

4 R.C. Allen: The Great Divergence…, S. 413.
5 Auch: „Catching-up-Effekt”. Vgl. etwa A. de la Fuente: Catch-up, Growth and Convergence in the 

OECD. Barcelona 1995 (Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica and Institut d’Anàlisi Econòmi-
ca, series UFAE and IAE Working Papers nr 314).

6 Vgl. etwa A. Frank: Review of The Great Divergence. „Journal of Asian Studies” Nr. 60, 2001, S. 180–
182. Bei der „Great Divergence” handelt es sich um ein Schlagwort, das von Ken Pomeranz vor gut 20 
Jahren zum ersten Mal in den fachwissenschaftlichen Diskurs eingeführt wurde und das in Bezug auf 
die historische Lebensstandardforschung besonders seit Allens Text von 2001 verwendet wird.

7 Vgl. etwa. J.L. van Zanden: The Long Road to the Industrial Revolution. The European Economy in a 
Global Perspective, 1000–1800. Leiden‒Boston 2009. Der Autor datiert darin den Beginn der Ausein-
anderentwicklung noch vor das 17. Jahrhundert.

8 Wie Anmerkung 1.
9 Für den südostdeutschen Bereich wurde im Rahmen einer Masterarbeit an der Universität Regensburg 

im Jahr 2013 die Entwicklung der Reallöhne in Mühldorf am Inn zwischen 1550 und 1700 untersucht. 
Im Gegensatz zur Ausgangshypothese, wonach der materielle Lebensstandard aufgrund der Auswir-
kungen des Dreißigjährigen Krieges, mehrerer Pestepidemien, einer Brandkatastrophe und anderen, 
teils klimabedingten Krisenereignissen hätte signifikant einbrechen müssen, konnte keine nachhaltige 
Stagnation der Kaufkraft festgestellt werden.
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die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung, deren Auswirkungen auf den le-
bensweltlichen Alltag verschiedener sozialer Segmente sowie deren multifaktorielle 
Ursachen begreiflich zu machen. Über subjektive Aspekte der individuellen Lebens-
qualität hinaus kann konkret das Konzept des Reallohns10 als Maß der Kaufkraft 
Aufschluss zur Überwindung der sogenannten „Armutsfalle” geben.

Um das Nominallohn- mit dem Preisniveau in ein Verhältnis setzen zu können, 
ist es nötig, serielle Quellen heranzuziehen, die möglichst dichte Informationen zu 
Löhnen und Preisen an einem bestimmten Ort über möglichst lange Zeit hinweg 
bieten. Daneben kann das Vorhandensein einer Komplementärüberlieferung die 
historische Einordnung von Preisbildungsmechanismen11 in historischer Perspekti-
ve erleichtern. Über die Umrechnung von historischen Währungs-, Maß- und Ge-
wichtseinheiten in konventionelle Einheiten – im wirtschaftshistorischen Diskurs ist 
die Konversion in Gramm Silber beziehungsweise in das metrische System12 üblich 
– können weiterführende überregionale Vergleiche gezogen werden.

Um das erwähnte „Preisniveau” möglichst sinnvoll abschätzen zu können, bie-
tet sich das aus der zeitgenössischen Statistik bekannte Konzept des Warenkorbs 
an.13 Dabei wird versucht, Konsummuster zu berücksichtigen, die spezifisch sind für 
die untersuchte Region, die interessierende Epoche und die untersuchte (Einkom-
mens-)Gruppe.14 Wenn man beispielsweise einen für Industriearbeiter des 19. Jahr-
hunderts in Oberschlesien typischen Warenkorb (re-)konstruieren möchte, gilt es 
sowohl den benötigten Kalorienverbrauch15 als auch die Zusammensetzung der all-
täglichen Ernährung anhand historischen Quellenmaterials nachzuvollziehen. Auch 
geographisch und klimatisch bedingte Faktoren sollten nicht vernachlässigt werden, 
etwa wenn es darum geht, welchen Anteil das Heizmaterial in einem oberschlesi-
schen Arbeiterhaushalt an den Ausgaben ausgemacht hat.16

10 Vgl. etwa W. Cezanne: Allgemeine Volkswirtschaftslehre. München 2005; J.L. van Zanden: Wages and 
the standard of living in Europe. „European Review of Economic History” Nr. 2, 1999, S. 175–197, 
hier S. 178 f.

11 Vgl. etwa H.J. Gerhard, A. Engel: Preisgeschichte der vorindustriellen Zeit. Ein Kompendium auf Basis 
ausgewählter Hamburger Materialien. Stuttgart 2006, S. 20–25.

12 Weil die Wertschätzung von Silber und Gold seit jeher Schwankungen unterworfen ist, erlaubt am 
ehesten die Kaufkraft (also der Reallohn) einen anschaulichen Vergleich.

13 Vgl. etwa P. Schulze: Beschreibende Statistik. München 2007, S. 342–345.
14 Dabei werden kulturwissenschaftliche und wirtschaftshistorische Recherche- und Analysetechniken 

eingesetzt. Es gibt verschiedene Quellenarten, die Aufschluss über vormoderne Konsummuster geben 
können. Einen beispielhaften Zugriff für den südwestdeutschen Bereich, der sich methodisch – beim 
Vorhandensein entsprechender Überlieferung – auch auf Polen übertragen ließe, bietet etwa S. Ogilvie: 
Consumption, Social Capital, and the „Industrious Revolution”. Early Modern Germany. „The Journal 
of Economic History” Nr. 70, 2010, S. 287–325. 

15 Aufschlussreich sind in in diesem Zusammenhang auch Konzepte der „food security”. Vgl. etwa D. 
Collet: Storage and starvation. Public granaries as agents of „food security” in early modern Europe . 
„Historical Social Research” Nr. 35, 2010, S. 234–252; C. O‘Grada: Famine. A Short History. Prince-
ton, N.J. 2009, wenn es um die Frage geht, wie viel und welche Nahrung ein Arbeiterhaushalt zum 
Überleben benötigt hat und wo demzufolge die Nachfrage unelastisch war, also Priorität bei Konsum-
entscheidungen bestand.

16 In seinem Aufsatz von 2001 erscheint beispielsweise der von Allen errechnete (Kalorien-)Verbrauch als 
unverhältnismäßig niedrig, was Allen selbst in einer Reaktion auf verschiedentliche Kritik im Sommer 
2013 revidiert hat. Weitere Impulse zur Erstellung historischer Warenkörbe liefert C. Muldrew: Food, 
Energy and the Industrious Revolution. Work and Material Culture in Agrarian England 1550–1780 . 
Cambridge 2011. Als Pionierarbeit im Hinblick auf den mitteleuropäischen Raum kann gelten D. Saal-
feld: Handwerkereinkommen in Deutschland vom ausgehenden 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. 
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Eines der Hauptprobleme für einen solchen quantitativ-statistischen Zugang ist 
der Mangel an aussagekräftigem Quellenmaterial. Ähnlich wie für den süddeutschen 
Bereich gibt es bislang für Oberschlesien wenig belastbare Zeitreihen. Dies mag sich 
für die Zukunft graduell ändern, denn die Möglichkeiten digitaler Datenmodellie-
rung erlauben es mittlerweile, verhältnismäßig komfortabel mit größeren Daten-
mengen – zum Teil sind Zehntausende einzelne Einträge zu verwalten – umzugehen; 
und sei es nur durch den effektiven Einsatz von Standardprogrammen wie etwa 
Microsoft Excel. Gleichwohl gibt es für ganz Mitteleuropa bislang kaum edierte 
Rohdaten. Das geeignete Material entstammt überdies oftmals institutionellen Zu-
sammenhängen. 

Bis etwa für Kattowitz solches Datenmaterial vorliegt, muss man mit älterem 
Material vorlieb nehmen, dass im weitesten Sinne „aus der Region” stammt, aber 
selbstverständlich die besonderen Voraussetzungen gerade Oberschlesiens unter-
schlagen muss. Wenn für den polnischen Bereich17 etwa eine Datenreihe aus der 
kleinpolnischen Metropole Krakau herangezogen wird, so in erster Linie als Beispiel, 
um das Erkenntnispotential der Methode zu illustrieren und das Desiderat einer 
ähnlich gelagerten Untersuchung, die sich dezidiert mit Oberschlesien befassen soll, 
deutlich zu machen. 

Der eingangs erwähnte R. C. Allen hat in seiner 2001 veröffentlichten Stu-
die die fehlenden Daten für Krakau interpoliert und mit anderen europäischen 
(Groß-)Städten verglichen. Seinen Ergebnissen zufolge lagen die Reallöhne in Kra-
kau zwar stets unterhalb derer von London oder Antwerpen, behaupteten sich 
aber, verglichen mit Wien, durchaus im Mittelfeld,18 was mehrere grundsätzliche 
Fragen aufwirft: Widerspricht das nicht dem herkömmlichen Paradigma eines wie 
auch immer endogen bedingten Gefälles im europäischen Lebensstandard zwi-
schen den Vorreiterregionen im Nordwesten Europas und anderen Regionen? Wo-
ran liegt diese überraschend anmutende „Konvergenz” – gegebenenfalls an gerin-
geren Lebensmittelpreisen beziehungsweise Lebenshaltungskosten? Gibt es einen 
Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung, und kann man – aus oberschle-
sischer Perspektive – den Krakauer Befund auf die Nachbarregion, etwa auf die 
Stadt Kattowitz, übertragen? War in Kattowitz aufgrund der dortigen besonderen 
Situation während der (Proto-)Industrialisierung19 vielleicht sogar eine noch grö-
ßere „Konvergenz” vorhanden?

Gerade der internationale Vergleich der Entwicklung des materiellen Lebens-
standards im Zeitverlauf kann Korrelationen und Kausalzusammenhänge aufzeigen, 
die nicht zuletzt auch für gegenwärtige Fragestellungen von Relevanz sein können. 

Ein Beitrag zur Bewertung von Handwerkerlöhnen in der Übergangsperiode zum industriellen Zeitalter. 
Handwerksgeschichte in neuer Sicht. Göttingen 1970 (Göttinger Handwerkswirtschaftliche Studien 
Nr. 16).

17 Für das heutige Polen liegen bislang, soweit der Autorin über ihre Erwähnung in Allen: The Great 
Divergence, bekannt ist, nur Reihen für Krakau, Warschau und Lemberg vor, die vornehmlich in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erhoben wurden und leider einige Lücken aufweisen. So seien hier 
vollständig erwähnt: W. Adamczyk: Ceny w Warszawie w latach w XVI i XVII wieku. Lwów 1938; 
M. Górkiewicz: Ceny w Krakowie w latach 1796–1914. Poznań 1950; S. Hoszowski: Ceny we Lwowie 
w latach 1701–1914. Lwów 1928; E. Tomaszewski: Ceny w Krakowie w latach 1601–1795. Lwów 
1934.

18 R.C. Allen: The Great Divergence…, S. 424–432.
19 Siehe Anmerkung 2.
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Wie änderten sich die Lebensumstände der so genannten arbeitenden Unterschicht 
in Oberschlesien von 1742 bis zum Ersten Weltkrieg und warum? Kann man auf 
direktem oder indirektem Wege von eventuellen Unterschieden im Lebensstandard 
auf Einflüsse rückschließen, die mit der preußischen beziehungsweise habsburgi-
schen Herrschaft zusammenhängen? Wie fügen sich andere Erklärungsansätze ein, 
etwa zur (politischen) Geographie, zu Demographie und Bevölkerungsstrukturen, 
zu Institutionen, Wetter- und Klimafaktoren, Kriegen und Krisen und nicht zuletzt 
zu mentalitätshistorischen Fragen?

Der vorliegende Beitrag vermag nicht mehr zu leisten, als auf die überzeitliche Re-
levanz dieser Fragestellungen hinzuweisen und das Ländergrenzen überschreitende 
Erkenntnispotential einer derartigen Untersuchung am Beispiel einiger Hypothesen 
herauszustellen. Wie bereits erwähnt, dürften die naturräumlichen Vorbedingungen 
der wirtschaftlichen Entwicklung Oberschlesiens faktisch zuträglich gewesen sein 
– man denke an Rohstoffe wie Holz, Eisenerz, Blei und Zink, aber auch an landwirt-
schaftliche Erzeugnisse wie Wolle oder Leinen. Die Tatsache, dass es in Oberschle-
sien nur wenige große Städte” und ursprünglich kaum „Bourgeoisie” gab, darf nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass eine Untersuchung des strukturellen Wandels von 
der vormodernen Agrar- und Gewerbeökonomie zur Schwerindustrie besonderes 
Augenmerk auf die Diskrepanz zwischen der „deutschen”, protestantischen Ober-
schicht und den „polnischen”, ländlich-katholischen Unterschichten legen muss. 
Hier ist mit Nachdruck auf den womöglich auch über einen Anstieg des Lebens-
standards in Kattowitz und Umgebung messbaren Erfolg der unternehmerischen 
Anreize unter preußischem Einfluss sowie auf die ab 1742 erfolgte Reorganisation 
des Bergbaus sowie auf verschiedene mit der preußischen Verwaltung einhergehen-
de Infrastrukturprojekte zu verweisen. Gleichwohl dürften Wetterphänomene, die 
etwa 1845 bis 1848 zu Ernteausfällen führten und die mitunter zu den auslösenden 
Faktoren der Revolution von 1848 gezählt werden,20 über eine Erhöhung der Ge-
treide- und Lebensmittelpreise auch den Lebensstandard in Kattowitz nachhaltig 
beeinträchtigt haben. Weitere Krisen, deren Einfluss zu untersuchen bleibt, sind die 
Nachwirkungen der Schlesischen Kriege, die Hungertyphus-Epidemie von 1847/48, 
die Finanzkrise von 1873 und schließlich der Erste Weltkrieg.21

Ein wesentliches Motiv, diese theoretischen Überlegungen hier darzulegen, liegt 
darin, über den Kreis der Wirtschafts- und Sozialgeschichte hinaus Historiker und 
Kollegen aus verwandten Disziplinen auf die Möglichkeiten und Grenzen eines de-
skriptiv-statistischen Zugangs aufmerksam zu machen, vertiefte regionale Studien 
anzuregen – nicht zuletzt aufgrund des in den letzten Jahren immer leichter gewor-
denen Zugangs zu mitteleuropäischen Archiven – sowie auf interdisziplinäre Syner-
gien hinzuweisen. Ein Fernziel, das durch die zunehmende internationale Vernetzung 
durchaus realistisch erscheint, wäre eine europaweite Datenbank für historische 

20 Vgl. etwa H. Berger, M. Spoerer: Economic crises and the European revolutions of 1848. „The Journal 
of Economic History” Nr. 61, 2001, S. 293–326.

21 Zu den grundlegenden Entwicklungslinien der oberschlesischen Geschichte mit Fokus auf Kattowitz 
vgl., für den deutschsprachigen Bereich, etwa Pierenkemper: Industriegeschichte Oberschlesiens. Einen 
fundierten Überblick in gesamteuropäischem Kontext bieten beispielsweise P. Malanima: Europäische 
Wirtschaftsgeschichte. 10.–19. Jahrhundert. Köln–Weimar–Wien 2010; K.G. Persson: An Economic 
History of Europe. Knowledge, Institutions and Growth, 600 to the Present. Cambridge 2010.
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Löhne, Preise, Reallohnindices und Umrechnungsfaktoren. Indem der vorliegende 
Beitrag unverhohlen weit mehr Fragen aufwirft als er beantwortet, möchte er als 
Diskussionsbeitrag und Impuls – aus der Perspektive ganz ähnlicher Forschungen für 
den südostdeutschen Raum – für neue Regionalgeschichte(n) verstanden werden, 
die über die Beleuchtung begrenzter Entwicklungsmuster das gesamteuropäische 
Bild vom „Ausgang aus der Armutsfalle” differenzieren können. 

Streszczenie
kathrin pinDl

„divergence” na Górnym śląsku? kwantytatywne podejście do zagadnienia poziomu życia 
i rozwoju gospodarczego (projekt badawczy)

„Wielu Europejczyków na ucieczkę od masowej biedy czekało aż do XX wieku.” (R.C. 
Allen: The great divergence in European Wages and Prices from the Middle Ages to the 
first World War. „Explorations in Economic History” 2001, Vol. 38, s. 413). Pod pojęciem 
dywergencji standardu życia w perspektywie europejskiej w zasadzie rozumie się proces 
powiększania się różnic między realnymi płacami i cenami na przestrzeni dziejów, bez 
którego nie można opisywać takich zjawisk, jak wzrost gospodarczy, kryzys czy standardy 
życia. Tak zwane „przypadki biedy” najpierw długoterminowo zostały przezwyciężone w 
Europie Północnej. W wielu regionach monarchii Habsburgów i Hohenzollernów zmiana 
tradycyjnej struktury opartej na działalności rolniczej i rzemieślniczej nastąpiła dopiero po 
II wojnie światowej. Jednak Górny Śląsk nie wpisuje się w ten wzór, ponieważ pojawia 
się tutaj problem dosyć wcześnie i długotrwale przebiegających procesów industrializa-
cyjnych. Autorka artykułu zajmuje się, oprócz przedstawienia krótkiego zarysu obecnego 
stanu badań, dyskursu i historycznego kontekstu, przede wszystkim metodami badań, ro-
dzajem źródeł oraz postulatem stworzenia bazy danych zawierającej zestawienia zarobków 
oraz cen w różnych regionach Europy środkowej.

Summary
kathrin pinDl

“divergence” in upper Silesia? Quantitative approaches to standards of living and 
economic development (a presentation of the project)

“For many Europeans, the escape from mass poverty waited until the twentieth cen-
tury.” (Allen 2001, Great Divergence, pp. 413). The term divergence of living standards, 
in a European perspective, essentially means that the so–called “cases of recurrent mise-
ry” were, in the long–term, overcome first in Northern Europe. In many regions of the 
Habsburg and the Hohenzollern monarchy the traditional structures based on agricultural 
activities and crafts changed only after World War II. Upper Silesia, however, does not fit 
into this pattern because early and long running processes of industrialization became ap-
parent here. In addition to presenting a brief overview of the current state of research, the 
discourse and the historical context, the author of the article deals predominantly with 
testing methods, the types of sources and calls for the creation of a database containing 
wages and prices from different regions of Central Europe.
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alEksanDra skrzypiEtz

„dzwonek” z lat 1894–1902  
jako przykład polskojęzycznej prasy 
kierowanej do dzieci i ich rodziców  
na Górnym śląsku

Schyłek XIX wieku przyniósł prężny rozwój prasy polskojęzycznej na Górnym 
Śląsku1. Podobne zjawiska – wzrostu czytelnictwa i rozwoju prasy – objęły także 
inne obszary, nie tylko ziem polskich, ale całej niemal Europy. Wiele czasopism uka-
zujących się na Górnym Śląsku starało się publikować dodatki kierowane do wybra-
nych grup czytelników. Jednym z pierwszych tego typu wydawnictw poświęconych 
wychowaniu dzieci i opiece nad nimi był „Tygodnik dla rodziców o chrześcijańskim 
wychowaniu dziatek”, ukazujący się w latach 1876–1879/1880 w Mikołowie jako 
dodatek do „Katolika”, którego wydawcą był Karol Miarka. Kolejny to „Monika. 
Tygodnik poświęcony chrześcijańskiemu wychowaniu dziatek” wydawany w latach 
1886–1888 przez Antoniego Sarnesa w Mysłowicach i Katowicach. W latach 1894–
1896 w Raciborzu ukazywała się „Monika. Pismo religijno-wychowawcze” – dodatek 
do „Kuryera Górnośląskiego”. Jednym z najdłużej ukazujących się pism poświęco-
nych rodzinie i  jej funkcjonowaniu była „Rodzina. Pismo miesięczne poświęcone 
wychowaniu i nauce domowej” – dodatek do „Dziennika Śląskiego” publikowanego 
w Bytomiu w latach 1898–1931. W tym samym mieście w latach 1886–1916 inne 
pismo pod tym samym tytułem wydawano razem z „Katolikiem”. Te czasopisma kie-
rowane były do rodziców, by pomóc im w jak najlepszym wypełnianiu obowiązków 
wychowawczych.

Inne dodatki kierowano do dzieci. Można wśród nich wymienić „Anioła Stróża” 
wydawanego w latach 1886–1888 jako dodatek do „Nowin” i w tym samym cza-
sie publikowaną „Bogurodzicę” – miesięcznik ukazujący się wraz z „Katolikiem”. 
„Dzwonek” był dodatkiem do „Dziennika Śląskiego”, a potem „Katolika”, ale ga-
zetka pod tym samym tytułem ukazywała się w latach 1902–1914 jako dodatek do 
„Górnoślązaka”. W Królewskiej Hucie w latach 1896–1907 wydawano „Szkółkę 
Niedzielną” jako dodatek do „Gazety Katolickiej”2. Pisemka kierowane do dzieci 
miały im pomóc w nauce języka polskiego i polepszyć jego znajomość w piśmie3 . 
Należy wyraźnie podkreślić tę narodową misję, jaką spełniały. Zawierały wierszyki, 

1 M. Pater: Polskie postawy narodowe na Śląsku w XIX wieku . Cz . II (1871–1890). Wrocław 1993, 
s. 97–108; S. Wilczek: Rozwój prasy polskiej na Śląsku do roku 1922 (próba syntetycznego spojrzenia) . 
„Zaranie Śląskie” R. 25, 1963, nr 3, s. 561–574. 

2 M. Przywrecka-Samecka, J. Reiter: Bibliografia polskich czasopism śląskich (do 1939 roku). Wrocław 
1960, s. 7, 10, 22, 23, 78, 124, 125, 136.

3 I. Socha: Polskie czasopisma dla dzieci i młodzieży na Śląsku pruskim. [W:] Regionalna prasa polska na 
Górnym Śląsku w latach 1845–1996. Materiały sesyjne. Red. J. Gołębiewska i M. Kaganiec. Katowice 
1999, s. 42.



AleksAndrA skrzypietz

228

bajki, krótkie historyjki biblijne oraz opowiastki służące przykładami moralnego po-
stępowania, które mogły pomagać kształtowaniu charakterów młodych czytelników.

Za najpoczytniejszą górnośląską gazetę z przełomu wieków uchodził „Katolik” 
wydawany w Bytomiu przez Karola Miarkę, a potem Adama Napieralskiego4. Od 
1894 roku właśnie w formie dodatku do „Katolika” ukazywał się „Dzwonek” jako 
pisemko dla dzieci. Był miesięcznikiem liczącym szesnaście stron. Za wyjątkiem 
pierwszego numeru nie zawierał ilustracji. Gazetka składała się z treści poświęco-
nych religii katolickiej, a także ukazujących czytelnikom wzorce moralne zarówno na 
przykładach historycznych, jak i wyimaginowanych. Ponadto zawierała część służącą 
dziecięcej rozrywce – przykłady wspólnych zabaw, teksty piosenek czy zagadki.

W 1902 roku do redakcji „Katolika”, a zatem także „Dzwonka”, dołączyła Janina 
Omańkowska i to ona została redaktorem dodatków. Wówczas gazetka zmieniła for-
mułę. Z miesięcznika stała się dwutygodnikiem. Nie powiększyła się jej objętość – 
zamiast szesnastu stron jak dotąd każdy numer miał ich osiem. Nie zamieszczano od-
tąd nauk katechizmowych, więcej było informacji odnoszących się do otaczającego, 
a czasem odległego, nieznanego młodym czytelnikom świata. Znaczące urozmaicenie 
stanowiły ciekawe rysunki ilustrujące zamieszczane treści i to spowodowało dużą 
różnicę między nowym a starym wydaniem czasopisma. Ze względu na daleko idące 
zmiany w szacie graficznej, a przede wszystkim zawartości merytorycznej gazetki 
w niniejszym artykule ograniczono się do omówienia „Dzwonka” i  jego przesłania 
z pierwszych lat publikacji.

„Dzwonek” ukazywał się od stycznia 1894 roku. Pierwszy numer rozpoczynał się 
czarno-białym całostronicowym rysunkiem z wyobrażeniem Jezusa błogosławiącego 
garnące się do niego dzieci5. W tej ilustracji zawierały się treści, do których zamierza-
ła się odwoływać gazetka – wychowanie dzieci według zasad katolicyzmu6. W arty-
kule wstępnym redakcja podkreślała, że jej zamiarem jest służenie dzieciom pomocą 
w nauce języka polskiego i kształceniu umiejętności czytania w języku ojczystym. 
Młodym czytelnikom tłumaczono również nazwę gazetki: „Dzwonkiem nazwałem 
tę gazetkę dla was z tej przyczyny, albowiem ma ona dzwonić na was, wołać was do 
polskiego czytania.”7 Dzieci zachęcano do jego kupowania, ale wskazywano również, 
że mogą i powinny spotykać się – za pozwoleniem rodziców, co wyraźnie podkre-
ślano – by wspólnie czytać gazetkę8. W tej propozycji zawierała się idea kolportażu 
gazet polskojęzycznych na Śląsku – jeżeli nie wszyscy mogli pozwolić sobie na zakup 
prasy, to przekaz ich treści wśród jak najszerszych kręgów społeczeństwa należało 
zapewnić poprzez czytelnie oraz pożyczanie gazet w kręgu rodzinnym, wśród sąsia-
dów i znajomych9. Jeżeli nie wszyscy potrafili czytać, to z pewnością przekaz mógł 
dotrzeć do nich dzięki wspólnej lekturze na organizowanych w tym celu spotkaniach 
i głośnemu czytaniu gazet. 

4 Tamże, s. 45.
5 Poza tym ilustracje w „Dzwonku” drukowano bardzo rzadko.
6 Warto podkreślić, jak wielką rolę na Górnym Śląsku odgrywała religia. W. Świątkiewicz: Tradycja i wy-

bór. Socjologiczne studium religijności na Górnym Śląsku. Katowice–Wrocław 1997, s. 51.
7 „Dzwonek” R. 1, 1894, nr 1.
8 Warto podkreślić nieustannie rosnące nakłady „Katolika”, dzięki czemu i „Dzwonek” docierał do coraz 

szerszych kręgów odbiorców. I. Socha: Polskie czasopisma..., s. 44.
9 M. Pater: Ruch polski na Górnym Śląsku w latach 1879–1893. Wrocław 1969, s. 107; A. Tokarska: 

Biblioteki polskie na Górnym Śląsku w XIX wieku. Katowice 1997, s. 26.
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Redakcja przestrzegała dzieci, by nie zabierały gazetki do szkoły, „bo dzisiaj takie 
są czasy, że polskiej mowy w szkole nie lubią”10. Jednak te z nich, w których rękach 
gazetka się znajdzie, powinny dbać o to, by jej głos rozchodził się możliwie najdalej 
i najgłośniej – „Dzwonek”, jak każdy dzwon, ma mieć serce, „które brzmieć będzie 
chwałą Boga; miłością naszej kochanej ojczyzny szląskiej i po wierze najdroższej oj-
czystej mowy polskiej”11. Warto zwrócić uwagę na nazwanie ojczyzną ziemi śląskiej, 
co nabierało znaczenia wobec podległości tego terenu władzom niemieckim, a także 
na jednoczesne wskazanie mowy polskiej jako ojczystej dla śląskich dzieci. Z czy-
tania „Dzwonka” płynąć miała nauka, „żeście dziećmi katolickiemi i polskiemi i że 
takiemi macie pozostać do śmierci. Tak chce Pan Bóg. Dalej poznacie, że powinny-
ście być pobożnemi i cnotliwemi dziećmi, które rodziców pilnie słuchają i zawsze 
są pilne, grzeczne, a układne”12. Te słowa stanowiły wykładnię celów, jakie stawiała 
sobie redakcja gazetki – miała służyć pomocą w kształtowaniu charakteru dzieci i ich 
katolickiej moralności, a równocześnie ukazywać im polskie korzenie i umacniać 
związki z polskością. Zadaniem „Dzwonka” było przekonywać, że śląskie dzieci mogą 
włączyć się w szerzenie wartości katolickich i narodowych – „Niechaj jego dźwięk 
rozbrzmiewa po całej naszej szląskiej ojczyźnie: niech budzi śpiących i drzymiących, 
zachęca ospałych i obojętnych, pobudza wszystkich do takiej pracy nad dziećmi, 
aby z niej była coraz większa chwała dla Boga, a coraz to większy pożytek dla dobra 
ludzi.”13

Jedną z wartości, na które redakcja kładła szczególny nacisk, było przestrzeganie 
przez dzieci czwartego przykazania, czyli szacunku i posłuszeństwa wobec rodziców: 
„Nade wszystko zaś macie baczyć na czwarte przykazanie”14. W pierwszym numerze 
z 1896 roku zachęcano dzieci, by powzięły postanowienie noworoczne. Młodzi czy-
telnicy mieli zastanowić się nad swoim postępowaniem i celami, do których będą dą-
żyć: „Powinnoś dziecko zrobić postanowienie, jak postępować zamierzasz ”15. Wśród 
podsuwanych przez redakcję postanowień znalazły się regularna modlitwa o zdrowie 
rodziców i o mądrość Bożą dla samych dzieci. Następnie zamieszczono wykładnię 
tego, co ważne dla śląskich dzieci: „Dobre dzieci szanują wszystko, co szanują rodzi-
ce, a więc szanują także język ojczysty. Język dał nam Pan Bóg i Pan Bóg chce, abyśmy 
go tym językiem chwalili, a nie żadnym innym”16. Zatem dodatkowym, a znaczącym 
postulatem stawało się posługiwanie się językiem polskim. 

Zachęcano czytelników do solidnej nauki języka polskiego, która z natury rze-
czy była obowiązkiem pozaszkolnym17. Obciążała więc dzieci dodatkowo, a do tego 

10 „Dzwonek” R. 1, 1894, nr 1; A. Tokarska: Biblioteki..., s. 37–38.
11 „Dzwonek” R. 1, 1894, nr 1.
12 Tamże.
13 Tamże.
14 „Dzwonek” R. 6, 1899, nr 1.
15 „Dzwonek” R. 3, 1896, nr 1.
16 Tamże. Rodziców uczono odpowiedzialnego wychowania dzieci, uznając, że błędy potomstwa wynikają 

z błędów wychowawczych. R. Śpiewak: „Gazeta Katolicka. Pismo duchowieństwa i ludu polskiego na 
Śląsku” w latach 1896–1910. Studium historyczno-doktrynalne. Kraków 2006, s. 331.

17 „Program czasopism górnośląskich nadal koncentrował się głównie wokół spraw zawiązanych z obroną 
języka polskiego i obyczajów, przybierał coraz bardziej charakter ofensywy, umacniając polską świa-
domość narodową, podkreślając polski charakter Górnoślązaków.” – J. Glensk: Rozwój prasy lokalnej 
na obszarze styku dwóch narodowości (na przykładzie subregionu górnośląskiego). [W:] 200 lat prasy 
polskiej na Śląsku. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Opolu 12 i 13 grudnia 1989 r. Red. 
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pozbawiona była kontroli, która mniej solidnym mogła „pomagać” w realizowaniu 
zadań. „O szkole i nauce szkolnej nic wam, moje Dziatki, nie chcę mówić, bo wiem, 
że wam o tem ciągle mówią wasi nauczyciele i że musicie się uczyć, jak tego chcą. Za 
to zastanowię się z wami, moje drogie Dziatki, o nauce poza szkołą, o nauce w domu 
języka polskiego, o nauce czytania i pisania po polsku. Języka polskiego powinnyście 
się w domu tem bardziej pilnie uczyć, gdyż go was nie uczą w szkole, a więc jeśli te-
raz w młodości nie będziecie pamiętały w domu o nauce języka i później nie nauczy-
cie się go nigdy. A czy wiecie jaką szkodę ponosicie przez to wasze lenistwo? Tracicie 
to, co jest po Bogu najdroższe dla każdego człowieka, to jest tracicie język ojczysty, 
w którym zaczęłyście pierwsze słowa wymawiać, Pana Boga poznawać i chwalić, 
a nareszcie myśleć i wszystkiego się uczyć. Powinnyście więc moje Dziatki, ten wasz 
język ojczysty bardzo kochać i nade wszystko cenić. Nie zważajcie na to, co mówią 
niektórzy ludzie głupsi, że język niemiecki jest fajniejszy od polskiego, bo to nie-
prawda. Język polski wyssany z piersi matek naszych, skoro się go dobrze nauczymy, 
jest dla nas najmilszy, gdyż wiecie moje Dziatki, że to wszystko, co w duszy i sercu 
czujemy, możemy ustami wysłowić, a cóż może być nadto milszego i droższego dla 
was? Przez to nie chcę powiedzieć, żebyście się nie miały uczyć i  innych języków. 
Uczcie się ich, bo im więcej umie człowiek języków, tem mu lepiej między ludźmi. 
Ja ich umiem kilka, a chciałbym znać jeszcze z  jakie drugie kilka języków, z tych 
najbardziej kocham mój język ojczysty polski. Powinnyście więc bardzo pilnie uczyć 
się w domu przy pomocy rodziców i  innych języka polskiego, a mianowicie uczyć 
się dobrze bez błędów czytać i pisać po polsku. Macie do tego osobne abecadło, 
elementarze i książki polskie do czytania. Proście więc rodziców, aby wam je kupili, 
a zapewniam was, że skoro będziecie pilnie przykładały się do tej nauki, nauczycie 
się pięknie pisać i czytać po polsku”18 .

Zatem gazeta wpisywała się w najważniejszy nurt działalności polskiej na terenie 
Górnego Śląska – walki o pogłębianie świadomości narodowej tych Ślązaków, którzy 
czuli się Polakami. Rzeczą podstawową było utrzymanie wśród nich znajomości języ-
ka polskiego19. Zachęcając do pilnej nauki polskiego, używano ciekawych argumen-
tów: „Skoro się nauczycie czytać po polsku i zaczniecie czytać piękne książki polskie, 
to zobaczycie, że nic wam takiej radości sprawiać nie może jak czytanie”20. Z tą opi-
nią trudno się nie zgodzić, podobnie jak ze zdaniem, że znajomość polskiego w mo-
wie i piśmie przyda się, gdy dorosłe już dzieci opuszczą dom rodzinny i będą mogły 
pisać do rodziców listy. Jednak przekonywanie czytelników, że dzięki znajomości 
polszczyzny można się zwracać do urzędów czy państwa, „jeżeli się służby i roboty 
szuka”21, było pewnym nadużyciem, skoro państwo i  jego urzędy były niemieckie. 
Natomiast w zdobyciu dobrej pracy z pewnością mogła pomóc znajomość rachun-

J. Glensk. Opole 1992, s. 20. Dzieci bardzo często nie miały okazji do kontaktu z literacką polszczyzną, 
a te formy języka narodowego, które do nich docierały, bywały mocno zniekształcone. Kontakt z prasą 
czy książką posługującą się czystą wersją języka polskiego był niezmiernie ważny. A. Kowalska: Rola 
szkoły, kościoła i instytucji wydawniczych w dziejach języka polskiego na Górnym Śląsku. [W:] U. Bu-
rzywoda, A. Kowalska, O. Wolińska: Studia z dziejów języka polskiego na Górnym Śląsku w okresie 
pruskim. Katowice 1983, s. 117–118.

18 „Dzwonek” R. 3, 1896, nr 1.
19 I. Socha: Polskie czasopisma..., s. 42.
20 „Dzwonek” R. 3, 1896, nr 1.
21 Tamże.
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ków. Podkreślano przy tym rolę księży w edukacji22. Przypominano, że obowiązkiem 
każdego małego chrześcijanina w szkole i w życiu jest naśladować Jezusa. Kładziono 
nacisk na dzieciństwo Chrystusa – „Dziecko Jezus było pilne i chętne do wszystkiego 
dobrego”23. Przedstawiono też dzieciom prawdę oczywistą i ponadczasową – „Młode 
lata to fundament całego życia”24 .

Jedną ze stałych rubryk, którymi rozpoczynał się „Dzwonek”, były nauki katechi-
zmowe. W pierwszym numerze tłumaczono dzieciom, że znak krzyża można czynić 
na dwa sposoby i obydwa są przez Kościół dopuszczalne. Artykuł bardzo plastycznie 
przedstawiał, jak należy je czynić25. W kolejnych starano się przedstawić tajemnice 
religii. Zatem tłumaczono, że Bóg Ojciec „nie ma ciała, jest duchem jedynie”26, ale 
cały otaczający nas świat jest w swej wspaniałości jego znakiem i przejawem jego 
dobroci oraz mocy, zastosowano przy tym niezmiernie ciekawe porównanie – Boga 
poznać można przez jego stworzenie, jak pracę ojca (w kopalni, hucie czy fabryce), 
której dzieci nie oglądają, widać przez życie rodziny i dom będący świadectwem jego 
wysiłku i starań. Podkreślano jednak, że dorośli są uzależnieni od dobroci Stwórcy, 
gdyż „rodzice nasi nie mogliby nam nic dać, gdyby Bóg naprzód nie był stworzył 
wszystkiego”27. Ponadto gazetka wskazywała, że Bóg, choć niewidzialny, wszystko 
widzi i słyszy. Symbolicznym znakiem tej Bożej obecności było oko Boga przedsta-
wione na obrazach. W kolejnym numerze bardzo barwnie opisano dzieła Stwórcy, 
podkreślając nie tylko dobroć Boga, ale także doskonałość i piękno tego dzieła28 . 
Szczegółowo omówiono też błogosławieństwa, przedstawiając stosowne przykłady 
z życia świętych29. Przedstawiono również tajemnice różańca30 . 

Gazetka tłumaczyła dzieciom także znaczenie i głębię modlitw. Przedstawiając 
„Ojcze nasz”, podkreślano, jak wielki nacisk położyć trzeba na kwestie przebaczania 
innym. Sięgano do nauk ewangelicznych, w tym wypadku do przypowieści o słudze, 
któremu król darował dług.  „Przebaczajcie bliźnim waszym”31 – napominano dzieci.

W innych artykułach przedstawiano święta katolickie, pogłębiając wiedzę, której 
dzieci mogły zasięgnąć na katechezie czy w kościele. Bardzo umiejętnie łączono na-
ukę odnoszącą się do religii z kwestiami narodowymi. W jednym z artykułów pisano 
o święcie imienia Dzieciątka Jezus, które często pojawiało się na ustach męczenni-
ków. Przedstawiono zarys historii adoracji tego imienia. Wzywał go kamieniowany 
św. Szczepan, a św. Paweł w swoich czternastu listach wymienił je aż dwieście dzie-
więtnaście razy32. Również św. Franciszek z Asyżu „z drżeniem wymawiał to imię”33 
i podobnie św. Ignacy. Obaj obiecywali, że imię to trwać będzie na ich ustach. W śre-

22 Gazetka podkreślała, że „księża nauczają, co im Bóg każe, a inaczej ludzie byliby ciemni jak poganie 
w Afryce”. „Dzwonek” R. 3, 1896, nr 1.

23 Tamże.
24 Tamże.
25 W jednym wypadku należało się żegnać, sięgając do czoła, piersi i obydwu ramion, zaś w drugim czyniąc 

kciukiem krzyż na czole, ustach i piersi. „Dzwonek” R. 1, 1894, nr 1.
26 Tamże.
27 Tamże.
28 „Dzwonek” R. 1, 1894, nr 2.
29 „Dzwonek” R. 1, 1894, nr 12.
30 „Dzwonek” R. 3, 1896, nr 5–6.
31 „Dzwonek” R. 4, 1897, nr 1.
32 „Dzwonek” R. 2, 1895, nr 1.
33 Tamże.
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dniowiecznej przepełnionej walką i złem Italii św. Bernard ze Sieny mówił, że to imię 
powinno być znakiem pokoju i  jedności, a uświęceni tym wezwaniem mieszkańcy 
Italii poprawili się. Przypominano, że papież Sykstus V przyznawał dwadzieścia dni 
odpustu za pobożne wspomnienie imienia Jezus. Zaś Benedykt XIV zapowiedział aż 
trzysta dni za pobożne odprawienie litanii do imienia Jezus. Wreszcie Pius V założył 
bractwo imienia Jezus. Przedstawiając historię szczególnej adoracji imienia Jezus, 
gazetka wspominała, że w 1721 roku papież Innocenty XIII na prośbę cesarza Karola 
VI przeniósł obchody święta imienia Jezus na drugą niedzielę po Trzech Królach. 
Uczono dzieci, że powinny grzecznie i pobożnie – po katolicku – pozdrawiać napo-
tkanych ludzi, mówiąc „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. A odpowiedź 
powinna brzmieć „Na wieki wieków. Amen”. Pozdrowienie „Dzień dobry” nie było, 
zdaniem redakcji, stosowne dla katolika. Ponadto dzieci powinny zawsze używać 
przy pozdrowieniu języka polskiego. „A mówcie nasze pozdrowienia po polsku”34, 
gdyż mówiąc je po niemiecku, więc używając języka obcego, można popełnić błąd, 
a „takie pozdrowienie nie wiele [jest] warte, bo kto chce szczerze pozdrowić po ka-
tolicku, powinien serdecznie i jak się należy powiedzieć”35 .

Gazeta podkreślała rolę rodziców w przekazywaniu umiłowania języka ojczy-
stego. To ich obowiązkiem było uczyć dzieci tej mowy: „Wszyscy dobrzy rodzice 
tak czynią, a wszystkie dobre dzieci kochają mowę macierzystą i kraj, w którym się 
narodziły”36. Warto zwrócić uwagę, że w opowiadaniu, gdzie zamieszczono te słowa, 
omawiano najazd cara moskiewskiego (sic!) na Kaukaz, a tamtejsze dzieci posta-
nowiły być wierne mowie przodków i ziemi, na której wyrosły. Miłość do języka 
ojczystego była równoznaczna z miłością ojczyzny. Ten przekaz został wzmocniony 
słowami – „Dobre dzieci szanują wszystko, co szanują rodzice, a więc szanują także 
język ojczysty”37 . 

Okazją do rozwinięcia nauki o obowiązku posługiwania się językiem polskim 
stał się artykuł o święcie Zielonych Świątek, czyli Zesłania Ducha św. Najpierw 
przedstawiono Jezusa żegnającego się z uczniami i wstępującego do nieba. Później 
apostołowie zostali wzmocnieni błogosławieństwem i zstąpieniem Ducha św. Na-
cisk położono nie tylko na obawy, jakie  osamotnieni uczniowie żywili po odejściu 
Jezusa, ale również na ich ludzkie ograniczenia – „Apostołowie pochodzili wszyscy 
z Palestyny i umieli tylko mówić po hebrajsku”38. Potem, wykorzystując obdarzenie 
apostołów możliwością posługiwania się obcymi językami, nastąpił długi wykład do-
tyczący mowy ojczystej. W punktach przedstawiano argumenty, przemawiające na 
rzecz posługiwania się każdego narodu własnym językiem:
„1) Każdy język ojczysty jest ze zrządzenia boskiego. A zatem grzechem jest, bo prze-

ciw zrządzeniu Boga, pozbywać się mowy ojczystej lub wydzierać komu mowę 
ojczystą.

2)  Mianowicie nauka religii musi się udzielać w języku ojczystym. Dlatego właśnie 
Duch św. przemawiał przez apostołów do każdego w ojczystym jego języku

34 Tamże.
35 Tamże.
36 Tamże.
37 Tamże.
38 „Dzwonek” R. 5, 1898, nr 2.
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3)  Język ojczysty jest połączony z narodowością. Pan Jezus powiedział: nauczajcie 
wszystkie narody. A Duch św. kazał nauczać w języku ojczystym. A zatem każdy 
naród ma swoją narodowość osobną, a znakiem narodowości jest język ojczysty. 
Narodowość i język ojczysty są przez Boga połączone. Co Bóg złączył, człowiek 
niech nie rozrywa”39 .
W tym artykule wyraźnie łączono kwestię pielęgnowania języka polskiego i jego 

związku z religią katolicką. Na Śląsku zabiegano o nauczanie dzieci, zwłaszcza przy-
gotowujących się do I komunii, w języku polskim, inaczej nie będą mogły zrozumieć 
przekazywanych im wartości. Zatem Kościół stanął po stronie Ślązaków domagają-
cych się prawa do posługiwania się językiem polskim w celu zabezpieczenia sobie 
kontaktu ze sporą częścią wiernych40 .

Następnie artykuł przechodził do kwestii czysto religijnych i wyjaśniał, dlacze-
go Duch św. ukazał się pod różnymi symbolicznymi postaciami. Zatem zstąpił na 
apostołów w językach ognia, bo „jak światło oświeca nasze oczy, tak Duch święty 
oświeca nasz rozum”41. Ogień jest też znakiem ciepła, a „łaska boska ogrzewa ludz-
kie serca”42. Przybierał również Duch św. postać gołębia, gdyż ten właśnie ptak jest 
symbolem czystości. „Nie ma w przyrodzie milszego obrazu, jak gołąb, cicho i miło 
zlatujący. Gołąb jest czysty, łagodny, wierny, bez zdrady i fałszu, prosty, bez pychy. 
Taki powinien być chrześcijanin za pomocą Ducha św.”43

Czytelników uczulano na grzech, jakim jest odrzucenie umiłowania ojczyzny 
i niestosowanie się do Bożego nakazu posługiwania się językiem przodków. „Niero-
zumnie jest duszę i zbawienie swoje stracić”44, przestrzegała redakcja i wskazywała, 
jaki związek istnieje między mową a posłuszeństwem wobec boskich nakazów. Pod-
kreślano, że próba przypodobania się ludziom może być szkodliwa dla duszy i  jej 
zbawienia, ku któremu każdy katolik powinien dążyć. Albowiem grzeszy każdy, kto 
„zapiera się swej mowy ojczystej, aby u niejednych ludzi mieć znaczenie, aby go 
miano za »fajnego«, chociaż to jest przeciw prawu boskiemu przyrodzonemu, bo Bóg 
przeznaczył każdemu język ojczysty. To mu we wieczności ku nagrodzie policzonem 
nie zostanie.”45 Słowo „fajny”, które zostało użyte w tekście na określenie wyższo-
ści języka niemieckiego, właśnie z tego języka pochodziło i zapewne miało brzmieć 
prześmiewczo46. Przestrzegano, że dbałość o zbawienie duszy jest najważniejszym 
zadaniem, a odwoływano się przy tym do przykładu bliskiego większości czytelników 
– trudu górniczego, podkreślając niebezpieczeństwo, jakie on z sobą niesie. „Ludzie 
narażają się idąc pod ziemię, a dla duszy nie czynią nic”47 .

W jednym z numerów omówiono święto Trzech Króli, nie tylko przedstawiając 
opisane w Biblii wydarzenia, ale tłumacząc także symbolikę darów złożonych Dzie-
ciątku. Przypomniano też, że chrześcijaństwo zapewnił Polsce chrzest przyjęty przez 

39 Tamże.
40 A. Kowalska: Rola szkoły..., s. 109.
41 „Dzwonek” R. 3, 1896, nr 1.
42 Tamże.
43 Tamże.
44 „Dzwonek” R. 6, 1899, nr 1.
45 Tamże.
46 O. Wolińska: Stosunek do języka polskiego i gwary śląskiej w XIX-wiecznych czasopismach górnoślą-

skich . [W:] U. Burzywoda, A. Kowalska, O. Wolińska: Studia z dziejów..., s. 132.
47 „Dzwonek” R. 6, 1899, nr 1.
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Mieczysława I (ówczesna dość często stosowana forma imienia Mieszka) za sprawą 
Dąbrówki48. Wersja wydarzeń z 966 roku, w której znaczący udział przypisywano 
kobiecie, była zgodna z opiniami pojawiającym się wówczas w literaturze, ale przede 
wszystkim nawiązywała do sposobu, w jaki starano się postrzegać na Górnym Śląsku 
rolę kobiety – strażniczki domowego ogniska, pomocnicy męża w organizowaniu 
życia rodzinnego, przewodniczki i często nauczycielki dzieci, zwłaszcza gdy w grę 
wchodziło umacnianie polskości i pielęgnowanie tradycji narodowych. Kobiety po-
strzegano tu jako bardzo wpływowe, mogące z powodzeniem kształtować rzeczywi-
stość przez swoje oddziaływanie na mężczyzn.

W związku ze świętami Bożego Narodzenia przedstawiono tradycję łamania się 
opłatkiem i dawne obyczaje, które się z nimi łączyły49 .

Stosunkowo niewiele zamieszczano w „Dzwonku” artykułów poświęconych prze-
szłości Polski. Z reguły były to opowiadania bardzo luźno związane z historią. Prezen-
towały raczej postaci i drobne zdarzenia świadczące o ich charakterze czy postawie 
moralnej niż konkretne działania o dużym znaczeniu dla kraju. W jednym z takich 
opowiadań pokazywano Stefana Batorego, jak zachęcał do nauki młodego chłopca 
pochodzącego z nizin społecznych50. Kreślono przed czytelnikami obraz możliwości, 
jakie otwierają się przed ludźmi wykształconymi. Wracano do tematu pilnej nauki 
języka ojczystego: „Dziatki nie pogardzajcie nauką; uczcie się pilnie w szkole, czego 
tam uczą, a w domu uczcie się po polsku czytać i pisać, abyście się w swojej mowie 
ojczystej wydoskonaliły.”51 W żywocie biskupa krakowskiego Felicjana Szaniawskie-
go pokazano go jako ubogiego chłopca, który ukończył szkoły i zrobił karierę, a nie 
przestał prowadzić działalności charytatywnej52. Inne opowiadanie przedstawiało 
Stefana Czarneckiego i czas wojen XVII-wiecznych53. Ukazywano też władców Pol-
ski i ich związki ze swoim ludem54 .

W latach 1900–1902 „Dzwonek” publikował cały cykl artykułów niezmiernie 
dokładnie omawiających przykazania boskie55. Najwięcej miejsca poświęcono pierw-
szym czterem przykazaniom. Najbardziej szczegółowo przedstawiono pierwsze dwa, 
odnoszące się do Boga i kultu jako podstawy oddawania mu czci. Bardzo dokładnie 
omówiono również czwarte przykazanie, a więc to, które w szczególności intere-
sowało wydawców gazetki i miało stanowić podstawę zabiegów wychowawczych 
odnoszących się do dzieci jako czytelników. 

Na podstawie „Żywotów świętych” publikowano również artykuły omawiające 
dokonania postaci wyniesionych przez Kościół na ołtarze, ale redakcję interesowała 
zwłaszcza ich młodość i czyny z najwcześniejszych lat życia. Przedstawiając św. Fran-
ciszka Salezego, położono nacisk na rolę jego matki, która nie tylko „go nie rozpiesz-
czała”56, ale sama uczyła bardzo pilnie, a dzięki temu mógł on przekazywać zdobytą 
w ten sposób wiedzę innym dzieciom. Mocno podkreślano postawę moralną małego 

48 „Dzwonek” R. 8, 1901, nr 1.
49 „Dzwonek” R. 1, 1894, nr 2.
50 „Dzwonek” R. 5, 1898, nr 12.
51 „Dzwonek” R. 1, 1894, nr 2.
52 „Dzwonek” R. 9, 1902, nr 1.
53 „Dzwonek” R. 1, 1894, nr 2.
54 „Dzwonek” R. 8, 1901, nr 12.
55 „Dzwonek” R. 7, 1900, nr 1 i kolejne.
56 „Dzwonek” R. 4, 1897, nr 1.
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Franciszka, który od najwcześniejszych lat brzydził się kłamstwem, bo „kto kłamie, 
tym gardzi Pan Bóg i ludzie”57. Nawiązywano tu zatem do grzechu, który pozornie 
niegroźny był zapewne częściej przytrafiającą się dziecięcą słabością. Chwalono także 
postawę matki przyszłego świętego, uczulając czytelników, by takich starań oczeki-
wali od własnych matek58. Zapewne bezpośrednio przez lekturę „Dzwonka” albo 
poprzez dziecięcy przekaz postulat ten powinien trafić do śląskich kobiet. Gazeta 
formułowała tę myśl zupełnie bezpośrednio. „Czytajcie dzieci pilnie o tym świętym 
Franciszku i naśladujcie go we wszystkim. Proście też matki wasze, żeby wam opo-
wiadały lub czytały o Bogu i świętych, jak matka świętego Franciszka”59 .

W innych numerach sięgano do dziecięcych wzorców pobożności – św. Celsusa60, 
św. Majoryka61, św. Tarcyzyusza (sic!)62, św. Stanisława Kostki63. Czasem opisywano 
przykłady ogromnej odwagi zwykłych dzieci, które przyjmowały wiarę chrześcijań-
ską i stawały się wyznawcami Chrystusa w trudnych czasach, a mimo straszliwych 
nieraz wyzwań, jakie stawały się ich udziałem, nie rezygnowały z wierności wobec 
Boga i nawet w obliczu groźby śmierci nie zapierały się swej wiary. Wskazywano ich 
niezmierną odwagę, ale podkreślano udział, jaki miały w tym ich matki, które nie 
tylko nie odwodziły dzieci od decyzji wytrwania przy Jezusie, ale zachęcały do od-
ważnego przyjmowania męczeństwa64. Ten nurt służył także pokazaniu dziecięcym 
czytelnikom, że warto trwać przy raz obranych ideałach i bronić ich, nawet jeżeli nie 
jest to łatwe. Zapewne takie wzorce miały zachęcić dzieci do wytrwałości i męstwa, 
gdy trzeba będzie stanąć do obrony wartości narodowych.

Sięgano również do przykładów św. Antoniego z Padwy65, św. Joanny Franciszki 
de Chantal66 czy Marii Lataste67 jako przykładów szczególnej pobożności.

Oprócz najpoważniejszych tematów związanych z wiarą i umocnieniem polskości, 
poruszał „Dzwonek” także kwestie mniejszej wagi, może bliższe zainteresowaniom 
większości czytelników. Jednak nawet i te sprawy nie były pozbawione głębszego 
przesłania, przede wszystkim odnoszącego się do postaw moralnych i kształtowania 
charakteru młodego czytelnika.

Stałą rubryką gazetki były wierszyki. Z reguły nie najwyższych lotów poetyckich, 
miały raczej w przystępnej, przemawiającej do odbiorcy rytmem i rymem formie 
przekazywać treści moralne, ale także odnoszące się do poprawnego zachowania 
i życiowych reguł. Starano się zachęcić dzieci do przyjmowania otwartej i aktywnej 
postawy wobec świata. Powinny poszukiwać przyjaźni i odwzajemniać ją68, a także 
charakteryzować się dobrą wolą69. Inne natomiast piętnowały wady, na przykład le-

57 Tamże.
58 I. Socha: Polskie czasopisma..., s. 45.
59 „Dzwonek” R. 4, 1897, nr 1.
60 „Dzwonek” R. 5, 1898, nr 1–3.
61 „Dzwonek” R. 7, 1900, nr 1.
62 „Dzwonek” R. 4, 1897, nr 9.
63 „Dzwonek” R. 7, 1894, nr 2.
64 „Dzwonek” R. 1, 1894, nr 1.
65 „Dzwonek” R. 7, 1900, nr 2.
66 „Dzwonek” R. 8, 1901, nr 4.
67 „Dzwonek” R. 5, 1898, nr 4.
68 „Dzwonek” R. 5, 1898, nr 3.
69 „Dzwonek” R. 8, 1901, nr 1.
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nistwo czy brak cierpliwości70. W wierszu „Co może dać dziecię matce” podkreślano, 
że „posłuszne dziecię jest szczęściem dla matki”71. W innych dawano przykłady po-
bożności – Wiktorek uczył, że dzień zacząć należy od pacierza i dopiero po modlitwie 
spożywać śniadanie72, natomiast „Grzeczna dziecina” przypominała o codziennej 
modlitwie wieczornej73. Treści religijne przekazywały także inne artykuły, na przy-
kład „Anioł Stróż” mówiący o opiekuńczych funkcjach wysłanników Boga74 .

W wierszach pojawiały się także nuty patriotyczne. „Wioska rodzinna” stanowiła 
pochwałę umiłowania najbliższego otoczenia75, a „Chłopczyk i wróbelek” przekazy-
wał w formie rozmowy dziecka i ptaszka postawę umiłowania ojczyzny, a znakiem 
tych uczuć miała być niechęć wróbelka do opuszczania stron rodzinnych: „Ten kraj 
jest mi matką przecie, / Tu się oto urodziłem, / Tu się latać nauczyłem, / Tu mi za-
wsze dobrze było”76 .

Były też zupełnie oddalone od tematyki religijnej bądź wzniosłych uczuć lub 
kształtowania charakteru wiersze odnoszące się do życia codziennego, a uczące dzie-
ci dostrzegania świata, który je otaczał. Wiersz „Pamiętajcie o ptaszkach” zachęcał 
do opieki nad głodnymi zimą ptaszkami77. Co ważniejsze, taka opieka nie wymagała 
dużych nakładów finansowych ani zbyt wiele czasu, zatem mogły się jej oddać nawet 
najuboższe dzieci.

Wiersze publikowane w „Dzwonku” moralizowały, ale opowiastki, które w nim 
zamieszczano, przesiąknięte były nachalnym dydaktyzmem. Przedstawiały postawy 
godne naśladowania. Według przekazu gazetki, za sprawą ludzi otwartych i dobrych 
świat mógł się stać idealny. Czynem najbardziej wartościowym była pomoc niesiona 
potrzebującym78 . Przyjaźń nie zależała od pozycji społecznej lub finansowej, gdyż 
przyjaciele mogą i powinni wszystkim się dzielić79. Czasem opowieści przestrzegały 
przed błędnymi postawami, na przykład zbytnią ufnością wobec nieznajomych80 lub 
nadmiernymi roszczeniami wobec otoczenia81. Najliczniejsze opowieści poświęcone 
były dzieciom, którym ofiarowano pieniądze, a te – mimo że same w potrzebie – 
dzieliły się nimi z innymi równie biednymi osobami82. Starano się pokazać dzieciom 
różnice w położeniu poszczególnych grup społecznych i uczulić je na konieczność 
udzielenia pomocy potrzebującym83. Czasem zachęcano dzieci do ofiarnego angażo-
wania się w obowiązki domowe, które większość z nich musiała wypełniać. Nawią-
zując do bajek i pomocy, jakiej krasnoludki udzielają w nich ludziom, w opowiadaniu 
„Zosia” użyto pięknej metafory, iż dziewczynka ma karzełki zaklęte w paluszkach84 .

70 „Dzwonek” R. 3, 1896, nr 1; „Dzwonek” R. 4, 1897, nr 1.
71 „Dzwonek” R. 1, 1894, nr 1.
72 Tamże.
73 „Dzwonek” R. 2, 1895, nr 1.
74 „Dzwonek” R. 5, 1898, nr 2.
75 „Dzwonek” R. 2, 1895, nr 1.
76 „Dzwonek” R. 5, 1898, nr 1.
77 „Dzwonek” R. 9, 1902, nr 1.
78 „Dzwonek” R. 1, 1894, nr 1.
79 „Dzwonek” R. 2, 1895, nr 1; „Dzwonek” R. 3, 1896, nr 5.
80 „Dzwonek” R. 3, 1896, nr 1.
81 „Dzwonek” R. 4, 1897, nr 1.
82 „Dzwonek” R. 7, 1900, nr 2.
83 „Dzwonek” R. 5, 1898, nr 1.
84 „Dzwonek” R. 7, 1900, nr 1.
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Niektóre opowiadania piętnowały ludzkie wady. „Kapryśny Józef ” opowiadał 
o matce, która ulegała kaprysom dziecka i zamiast prawidłowo kształtować charakter 
syna, utwierdzała jego słabość85. Zdarzały się wiersze wręcz okrutne, na przykład 
„Modlitwa za rodziców” o dziewczynce, która uderzyła matkę, za co spotkała ją nagła 
śmierć86. W innym wierszu przedstawiono obcięcie rąk jako słuszną karę za podnie-
sienie ich na rodziców87. W pewnym stopniu te utwory stanowiły dwie strony prze-
kazu dotyczącego czwartego przykazania – najważniejszego dla treści „Dzwonka”. 
Obowiązkiem rodziców było wychowanie dzieci tak, by wyrosły na silnych i odpo-
wiedzialnych ludzi, wszakże czasem wypełnienie tego zadania wymagało surowości. 
Obowiązkiem dzieci było bezwzględne posłuszeństwo wobec rodziców i podporząd-
kowanie się ich nakazom. „Nade wszystko zaś macie baczyć na czwarte przykaza-
nie”88 – podkreślano. W artykule „Rodzina” przedstawiono nie tylko funkcjonowanie 
rodziny, ale także role poszczególnych jej członków, uczulając dzieci na obowiązki, 
jakimi obarczeni są rodzice89. W innych tekstach podkreślano wagę wzajemnej mi-
łości wszystkich członków rodziny i posłuszeństwa wobec rodziców90. Przykładem 
posłuszeństwa i pomocy niesionej rodzicom był Jezus91 .

Zapewne najciekawsze były treści próbujące tłumaczyć dzieciom pewne nega-
tywne zachowania, a odwołujące się do całkiem współczesnych odkryć psychologii. 
W opowiadaniu „Nieszczęśliwa wiewiórka” przedstawiono zwierzątko, które szu-
kając domu i bezpieczeństwa, źle traktowało napotkane, czasem otwarte na jego 
potrzeby zwierzęta. Agresję wiewiórki tłumaczono jej poczuciem nieszczęścia i osa-
motnienia. Takiemu osobnikowi należało okazać współczucie i pomoc – „Pamiętaj-
cie, ilekroć macie do czynienia z kimś, kto się złem wydaje, zbadajcie wprzód, czy 
nieszczęśliwym on nie jest i wspomóżcie go jeśli możecie”92. Uczono dzieci również, 
że za dobre uczynki i moralne postępowanie nagradzać może sumienie i nie jest 
konieczna nagroda płynąca z zewnątrz. Gdy dziecko odważnie przyznawało się do 
kradzieży, odczuwało wewnętrzny spokój, a obawy przed ujawnieniem przestępstwa 
i wyrzuty sumienia znikały – „przyjemności, jakim wewnętrzne uczucie cnotliwe 
czyny wynagradza”93 .

Czasem gazetka poruszała kwestie zupełnie nietypowe. W jednym z opowiadań 
przedstawiono polowania na kuropatwy urządzane przez chłopców. Udawali się na 
nie zaopatrzeni w broń palną. Niezwykle ciekawa była narracja opowieści, bowiem 
została przedstawiona z perspektywy świata zwierząt, obaw, jakie żywiły napastowa-
ne ptaki i niejasności związanych z ich postrzeganiem świata ludzi, na przykład strzel-
by były miotającymi ogień kijami. Opowiadanie kończyło się szczęśliwie dla ptasz-
ków, które zdołały przetrwać, ale odwołano się w nim do różnic pomiędzy płciami: 
chłopcy – mali mężczyźni – byli agresywni (jeżeli nie źli), podczas, gdy dziewczynki 
– małe kobiety – reprezentowały lepszą, pokojowo nastawioną część ludzkości. Co 

85 „Dzwonek” R. 5, 1898, nr 2.
86 „Dzwonek” R. 5, 1898, nr 3.
87 Tamże.
88 „Dzwonek” R. 6, 1899, nr 1.
89 „Dzwonek” R. 2, 1895, nr 7.
90 „Dzwonek” R. 1, 1894, nr 12; „Dzwonek” R. 3, 1896, nr 5; „Dzwonek” R. 6, 1900, nr 6.
91 „Dzwonek” R. 3, 1896, nr 3–4.
92 „Dzwonek” R. 6, 1899, nr 4.
93 „Dzwonek” R. 7, 1900, nr 1.
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więcej, w różnicach między płciami, w ujęciu autora opowiadania, na korzyść kobiet 
przemawiał nawet ich atrakcyjniejszy od męskiego strój: „Są jednak pomiędzy ludź-
mi istoty wcale nie drapieżne, nawet bardzo dobre… nazywają się dziewczynki. Nie 
noszą takich straszliwych kijów piorunowych, ubierają się inaczej, ładniej daleko”94 .

W „Dzwonku” zamieszczano także wiersze, które nie miały przesłania moralnego, 
lecz pokazywały cuda świata otaczającego dzieci – w „Podaniu o skowronku” Bóg 
stwarzał małego ptaszka jako towarzysza codziennego trudu rolnika95 .

Dość rzadko pojawiały się w „Dzwonku” wątki historyczne, a  i  to najczęściej 
w kontekście religijnym. Tekst „Z życia Franciszka Karpińskiego” poświęcono kró-
ciutkiej biografii XVIII-wiecznego poety. Podkreślono przy tym, że jako dziecko był 
wisusem, który jednak poprawił się i wyrósł na porządnego człowieka. Przedstawio-
no także listę jego najpopularniejszych i dzieciom doskonale znanych utworów – 
„Kiedy ranne wstają zorze”, „Wszystkie nasze dzienne sprawy” oraz „Bóg się rodzi”96 . 
Nie tylko pokazywano młodym czytelnikom, że dzieciństwo i wczesne lata nawet 
największych ludzi nie muszą być pasmem pracy i nauki, a wybryki bywają ich udzia-
łem, ale przybliżały, ubierały w ludzkie szaty dzieje powstania wielkich, a zarazem 
codziennych pieśni religijnych. 

Sięgano do żywotów świętych i przytaczano opowieści o miłosiernych uczyn-
kach, których autorem miał być za życia Jan Kanty, podkreślano przy tym nie tylko 
jego dobroć, ale także inne przymioty moralne, na przykład prawdomówność97. Jako 
przykład słusznego i godnego pochwały postępowania służył dzieciom także Leon 
XIII, czyli papież urzędujący w owym czasie (zmarł 20 lipca 1903 roku). W opowia-
daniu „Szlachetny czyn miłosierdzia” przedstawiono przygodę małego Gioacchino 
Pecci (późniejszego Leona XIII), który pomógł rannemu pastuszkowi, budząc tym 
zdziwienie swego ojca98 .

Bardzo interesującą rubryką były teksty poświęcone różnego rodzaju ciekawost-
kom. Miały one przede wszystkim cele edukacyjne i należy podkreślić, że oprócz war-
tości intelektualnych przynosiły dzieciom wizję świata, który był im w bezpośrednim 
kontakcie niedostępny, a pobudzać mógł wyobraźnię. W artykule „Pies” opowiadano 
o różnych rasach i ich przeznaczeniu. Były więc psy myśliwskie, owczarskie, a pudle 
przedstawiono jako obdarzonych szczególnymi umiejętnościami sztukmistrzów99. Te 
informacje mogły stanowić nie lada atrakcję dla dzieci, które znały tylko nierasowe 
podwórkowe Miśki i Burki. Opowiadanie „O zębach” przedstawiało informacje na 
temat ludzkich zębów – ile ich jest, jak się dzielą i jakie funkcje podczas gryzienia 
spełniają, ale przede wszystkim podkreślało, że należy o nie dbać100. W artykule 
„Co ojciec opowiadał Karolkowi o słoniu” można było zapoznać się ze zwierzęciem, 
którego większość dzieci nie miała okazji zobaczyć nie tylko w rzeczywistości, ale 
zapewne nawet na obrazkach. Oczywiście najciekawszym wątkiem była trąba i  jej 
rola101. W innych tekstach przedstawiano różnorodność przyrody, pokazując, że dzie-

94 „Dzwonek” R. 7, 1900, nr 2.
95 „Dzwonek” R. 5, 1898, nr 1.
96 „Dzwonek” R. 5, 1898, nr 3.
97 „Dzwonek” R. 4, 1897, nr 1; „Dzwonek” R. 5, 1898, nr 2.
98 „Dzwonek” R. 5, 1898, nr 1.
99 „Dzwonek” R. 1, 1894, nr 1.
100 „Dzwonek” R. 2, 1895, nr 1.
101 „Dzwonek” R. 4, 1897, nr 1.
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ci mogą znać tylko część prawdy o zwierzętach występujących na obszarze im bli-
skim i przedstawiając inne odmiany tych gatunków102. W jednym z numerów pisano 
o zwierzęcym instynkcie103. Czasem jednak pisano o rzeczach bliskich i bezpośrednio 
dotykających rzeczywistości otaczającej dzieci. Opowiadanie „Woda” poświęcone 
zostało urokowi rzek, jezior i stawów, ale odwoływało się również do zagrożeń, jakie 
mogły przynieść. Było to nie tylko niebezpieczeństwo utonięcia w płynącej wodzie, 
przedstawiono też zagrożenie, jakie stanowiła kra, która bardzo ostra i szybko płyną-
ca mogła uniemożliwić wydostanie się z lodowatej toni, a nawet uciąć pogrążonemu 
w niej człowiekowi głowę104. Podkreślano także, jak cenną, a często niedocenianą 
sprawą jest zdrowie i jak trzeba się starać o jego zachowanie105. W jednym z tekstów 
przestrzegano przed konsekwencjami sięgania po papierosy i pokazywano, do czego 
może prowadzić nierozważne palenie młodocianych (pożar stodoły)106 .

Niezmiernie ciekawa była konwencja, w  jakiej przedstawiano te ciekawostki. 
Zwykle to jedno z rodziców było narratorem, który opowiadał dziecku bohaterowi, 
jak wygląda daleki obcy świat. Niektóre publikacje zachęcały nawet, by dzieci zada-
wały rodzicom pytania i starały się dowiedzieć od nich jak najwięcej o otaczającym 
świecie107 .

Jedna z rubryk poświęcona była rozrywkom najmłodszych czytelników. Nie była 
ona pozbawiona ambicji intelektualnych – zamieszczano na przykład zadania mate-
matyczne. Gazetka proponowała dzieciom również różnorodne zabawy. W jednym 
z numerów rozrysowano ułożenie palców, aby ich cienie mogły imitować zwierzątka. 
Drukowano teksty piosenek służące jako podstawa wspólnej zabawy w kole. W wie-
lu numerach zamieszczano zagadki. Czasem oferowano dzieciom udział w konkur-
sach, w których odpowiedzi należało przesłać na adres redakcji, a obiecywano nawet 
nagrody książkowe. Jednak publikacja zagadek służyć mogła także przyciągnięciu 
czytelników, chcąc bowiem poznać rozwiązanie, należało sięgnąć do kolejnego nu-
meru108 .

Porównując „Dzwonek” z innymi pisemkami kierowanymi do dzieci w tym okre-
sie, należy podkreślić, że jego oferta była bardzo bogata. W progu XX wieku „Gazeta 
Opolska” drukowała „Gazetkę dla dzieci. Dodatek miesięczny”. Pierwszy numer 
ukazał się w 1902 roku. Treści zawarte w tym pisemku przypominały te zawarte 
w „Dzwonku”, jednak rozmiar gazetki był mniejszy, zatem i zawartość poszczegól-
nych numerów była ograniczona. Cenną rubryką były „Dzieje ojczyste” przedsta-
wiające historię Polski. W artykule otwierającym cykl opisano kwestie teoretyczne. 
Tłumaczono, że „ojczyzną nazywamy cały nasz kraj, całą Polskę”109. Zatem nie ogra-
niczono się do ukazywania Śląska jako ziemi ojczystej, lecz uznawano, że to Polska, 
nieistniejąca w tym momencie jako odrębne państwo, jest ojczyzną Polaków, w tym 

102 „Dzwonek” R. 1, 1894, nr 2; „Dzwonek” R. 7, 1900, nr 1.
103 „Dzwonek” R. 7, 1900, nr 11.
104 „Dzwonek” R. 5, 1898, nr 2.
105 „Dzwonek” R. 6, 1900, nr 6.
106 „Dzwonek” R. 5, 1898, nr 12.
107 „Dzwonek” R. 1, 1894, nr 12.
108 Zagadki bywały ciekawe, a czasem podchwytliwe. Oto przykłady: „Który miesiąc jest najkrótszy? 

Maj.”; „Czego nie można objąć rękoma? Cienia.”; „Co fruwa bez skrzydeł? Dym.”; „Co jest bez począt-
ku i bez końca, a nie Pan Bóg? Kółko.”; „Kto dba, ten nie ma, a kto nie dba, ten ma? Pajęczyny”.

109 „Gazetka dla dzieci” R. 1, 1902, nr 3.
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także tych ze Śląska. Wyjaśniono także, czym jest naród i wskazano na specyfikę i od-
rębność polskich nazwisk. W kolejnym numerze twierdzono, że „jesteśmy Polakami, 
więc najpierw powinniśmy znać dzieje własnego narodu”110. Później opisano, w jaki 
sposób z pojedynczych osad ludzkich wyrósł potężny kraj i  jak się dalej zaludniał 
i rozwijał111. W następnych numerach przedstawiano kolejne wydarzenia z przeszło-
ści w odniesieniu do panujących kolejno władców.

W jednym z numerów „Gazetka” wydrukowała polski alfabet, a później w każ-
dym numerze zamieszczano rubrykę pomagającą w nauce czytania – pokazywano 
w niej jak sylabizować.

W pisemku znalazło się miejsce na różnego rodzaju porady kierowane do naj-
młodszych. Przestrzegano, by nie jeść wiśni i czereśni z pestkami, gdyż może to 
prowadzić do poważnych dolegliwości. Zachęcano dzieci do wytężonej pracy, gdyż 
czas to „klejnot bardzo drogi”112. Nakłaniano dzieci, by uczyły się pilnie i sięgały po 
książki, nie tylko Biblię i „Żywoty świętych”, a więc literaturę najpowszechniej czy-
taną i najdostępniejszą, ale także inne książki opowiadające o świecie113 .

Sporo miejsca poświęcono zachęcaniu dzieci do właściwego zachowania i słusz-
nej postawy moralnej. Część artykułów poświęconych temu zagadnieniu była próbą 
moralizowania i ukazywała przykre konsekwencje złego postępowania lub korzyści 
płynące z cnoty. Jednak zdarzały się artykuły pozbawione nachalnego dydaktyzmu, 
bardzo poważnie ukazujące wyższość tego co dobre i godne naśladowania. Zachęcano 
do utrzymania zgody pomiędzy rodzeństwem114, pomocy rodzicom115 oraz dbałości 
o porządek116. Proszono dzieci, by zadbały o głodne zimową porą ptaszki117. Pojawiały 
się oczywiście także opowiadania z klarownie podkreślonym morałem.

„Gazetka” zamieszczała również artykuły opisujące świat najbliższy czytelnikom – 
omawiano pracę pająka i przedstawiano podstawowe słowa związane z tkactwem118, 
opisywano dąb i wyjaśniono, jakie pożytki może on przynieść119, albo pokazywano, 
jak cenne mogą być gęsi120. Wśród wielu innych znalazł się artykuł o atmosferze 
i obiegu wody w środowisku121. Przedstawiono dzieciom nawet rolę, jaką odgrywa 
kogut, sygnalizując, że w Anglii używa się ich do walk122 .

Nieodzowną częścią „Gazetki” były wierszyki o różnorodnej tematyce. Dodać 
wypada, że ich poziom był bardzo różny, obok zupełnie poślednich pojawiały się 
utwory najprzedniejszych polskich poetów123 .

W „Gazetce” z Opola nie pojawiały się teksty poświęcone religii i Kościołowi. 
Nie była ona pozbawiona pewnych akcentów odwołujących się do wiary, ale w po-

110 „Gazetka dla dzieci” R. 1, 1902, nr 4.
111 „Gazetka dla dzieci” R. 1, 1902, nr 8.
112 „Gazetka dla dzieci” R. 2, 1903, nr 13.
113 „Gazetka dla dzieci” R. 1, 1902, nr 2.
114 „Gazetka dla dzieci” R. 2, 1903, nr 7.
115 „Gazetka dla dzieci” R. 2, 1903, nr 6.
116 Tamże.
117 „Gazetka dla dzieci” R. 1, 1902, nr 1.
118 „Gazetka dla dzieci” R. 1, 1902, nr 9.
119 „Gazetka dla dzieci” R. 1, 1902, nr 3.
120 „Gazetka dla dzieci” R. 2, 1903, nr 3.
121 „Gazetka dla dzieci” R. 2, 1903, nr 13.
122 „Gazetka dla dzieci” R. 2, 1903, nr 6.
123 Zamieszczono na przykład Dzieci i żaby Ignacego Krasickiego. „Gazetka dla dzieci” R. 1, 1902, nr 2.
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równaniu z „Dzwonkiem” było ich stosunkowo niewiele. Być może ze względu na 
rozmiar pisemka pewne kwestie ukazywano daleko oszczędniej niż w „Dzwonku”. 
Argumentacja „Gazetki” była dużo mniej rozbudowana, pozbawiona rażącego dy-
daktyzmu, a przedstawiona tematyka nieco węższa. Ofertę opolską można uznać 
za konkretniejszą, jak gdyby kierowaną do bardziej wyrobionego czytelnika. Mniej 
miejsca poświęcono tam kwestiom samokontroli i kształtowania charakteru, a nie-
mal zabrakło odniesień do tak ważnych dla „Dzwonka” spraw, jak posłuszeństwo 
dzieci wobec rodziców i opieka rodziców nad potomstwem, w tym także ukazanie 
odpowiedzialności rodziców za nadzór i wychowanie domowe. 

Dodać wypada, że stan zachowania dodatków dla dzieci do gazet z omawianego 
okresu jest dość ograniczony, zatem podstawy do porównań tych wydawnictw są 
poważnie zawężone. Trudno bowiem sięgać po czasopisma wydawane dużo później, 
gdy ich charakter mógł ulegać zmianie nie tylko ze względu na zainteresowania re-
daktorów i cele, jakie sobie stawiali. Zachowało się na przykład kilka egzemplarzy 
„Dzwonka. Gazetki dla dzieci. Bezpłatnego dodatku tygodniowego” wydawanego 
wraz z „Dziennikiem Śląskim” w Królewskiej Hucie z 1911 roku. Jest to pisemko 
niewielkiego formatu, niemal całkowicie pozbawione akcentów religijnych, a nawet 
wychowawczych czy moralizujących. Właściwie w całości spełnia funkcję informa-
cyjną, przedstawiając czytelnikom świat przyrody i  ludzi zarówno w aspekcie spo-
łecznym, jak i biologicznym.

Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że celem „Dzwonka” było przede wszyst-
kim umocnić poczucie przynależności młodych czytelników do narodu polskiego. 
Przejawem tego miała być ich praca nad znajomością języka polskiego. Rodziców 
zobowiązywano do czuwania nad postępami dzieci. Potomstwo zaś zobowiązywano 
do posłuszeństwa wobec rodziców w myśl czwartego przykazania. Odwoływano się 
przy tym do różnorodnych, ale w przeważającej mierze religijnych, argumentów. 
Sporo miejsca poświęcano kwestiom kształtowania charakteru – udzielając czytel-
nikom dobrych rad i przedstawiając im przykłady świętych lub wyimaginowanych 
bohaterów wierszy czy opowiadań. Ponadto próbowano ukazywać dzieciom świat 
bliski i daleki, umożliwiając im świeże spojrzenie na najbliższe otoczenie i zapoznanie 
się z obszarami, które były im zupełnie obce. Dużo miejsca poświęcało pisemko roz-
rywce swoich czytelników – stawiano zagadki i urządzano konkursy, chcąc sprawić, 
by sięgali po kolejny numer, zawierający odpowiedzi.
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Zusammenfassung
alEksanDra skrzypiEtz

der „dzwonek“ aus den Jahren 1894 bis 1902 als Beispiel für die an oberschlesische kinder 
und ihre eltern gerichtete polnischsprachige presse

Am Ende des 19. Jahrhunderts stand eine rasante Entwicklung der polnischsprachigen 
Presse in Oberschlesien. Unter den verschiedenen Blättern gab es auch solche, die sich an 
die jüngsten Leser und ihre Eltern richteten. Eine dieser Zeitschriften war der „Dzwonek“ 
(„die Glocke“). In der ersten Ausgabe versuchte die Redaktion, Kinder zum Lesen zu 
ermuntern, obwohl sie sich bewusst war, dass dies in der Schule keinen Gefallen finden 
würde. Trotzdem empfahl sie den Kindern, ihre Polnischkenntnisse zu erweitern, indem 
sie sich so oft wie möglich der Lektüre widmen sollten. Ferner wurde angeregt, geme-
insam vorzulesen oder die Ausgaben untereinander auszutauschen, so dass sie möglichst 
viele Leser erreichen konnten. Die Aufgabe des „Dzwonek“ bestand zudem in der Ver-
breitung katholischer Inhalte; entsprechende Texte nahmen in der Zeitung den größten 
Raum ein. Die Zeitschrift enthielt ferner moralisierende Artikel, die manchmal ziemlich 
naiv erscheinen und stets in aufdringlicher Weise einen erzieherischen Zweck verfolgten. 
Weitere Artikel betrafen auch solche Fragen, die mit dem Polentum oder mit konfessio-
nellen Angelegenheiten nichts zu tun hatten. Man versuchte, die jungen Leser für die Be-
dürfnisse anderer Menschen zu sensibilisieren, zudem wurden Erzählungen über Tiere ve-
röffentlicht. In der Gesamtschau ist der „Dzwonek“ ein interessantes – wenn auch nicht 
das einzige – Beispiel einer speziell an Kinder gerichteten oberschlesische Zeitschrift.

Summary
alEksanDra skrzypiEtz

“dzwonek” from the years 1894–1902 as an example of polish–language press aimed at 
children and their parents in upper Silesia

The end of the 19th century brought remarkable development of Polish-language 
press in Upper Silesia. Among the newspapers they were also those that were targeted at 
younger readers and their parents. One such magazine was “Dzwonek”. In the first issue 
the editors, encouraging children to read it, made no secret that it would not be met with 
the schools’ approval and, despite that, they recommended that children who wish to 
develop their knowledge of the Polish language should try to read it as often as possible.  
Reading together or lending the issues to one another, so that they could reach the widest 
audience was advised, too. The goal of “Dzwonek” was also to spread Catholic messages 
and such materials are represented in the paper the most. The magazine also contained 
moralizing articles, often quite naive and always saturated with intrusive didactic. It also 
contained articles pertaining to everyday life and problems relating neither to Poland nor 
to religious issues. Efforts were made to sensitize young readers to the needs of others. 
Stories about animals were also included. “Dzwonek” is an interesting, but not the only 
example of magazines targeting children at that time. 
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BErnarD linEk

Górnoślązacy a reichstag na przełomie  
XiX i XX wieku. 
kampanie wyborcze. role polityczne.  
relacje z wyborcami

problem
Tytułowa problematyka relacji i związków przedstawicieli Górnego Śląska, rozu-

mianego jako rejencja opolska, z parlamentem ogólnoniemieckim i miejscem wybo-
rów do Reichstagu w rzeczywistości politycznej państwa i regionu ma już stosunko-
wo obszerną literaturę przedmiotu1. Taką tezę można postawić przynajmniej w od-
niesieniu do statystyk wyborczych, czyli analizy frekwencji i wyników wyborów2 . 
Warto jej bronić, jeśli chcemy przedstawić miejsce głównych sił politycznych i ich 
programy wyborcze. Z pewnością, jeśli chodzi o ruch polski, dotyczy też Centrum 
i  lewicy3. Zasadna wydaje się również, kiedy mówimy o rolach odegranych przez 
najważniejszych aktorów politycznych, w znaczeniu przywódców wymienionych 
obozów4. Gorzej już rzecz się ma z postaciami drugoplanowymi: liberałami i kon-
serwatystami oraz ich aktywnością5. Brakuje też próby całościowego i dynamicznego 

1 Jako wprowadzenie do stanu badań zob. H. Neubach: Parteigeschichte. [W:] Historische Schlesienfor-
schung. Methoden, Themen und Perspektiven zwischen traditionellen Landesgeschichtsschreibung und 
moderner Kulturwissenschaft. Hg. J. Bahlcke. Köln–Weimar–Wien 2005, s. 267–292.

2 Najpełniej J. Pabisz: Wyniki wyborów do parlamentu Związku Północno-Niemieckiego i parlamentu 
Rzeszy Niemieckiej na terenie Śląska w latach 1867–1918. [W:] „Studia i Materiały z Dziejów Śląska”. 
T. 7. Katowice 1966, s. 186–456. Z nowszych pozycji por. C-W. Reibel: Handbuch der Reichstag-
swahlen 1890–1918, Bündnisse-Ergebnisse-Kandidaten. Düsseldorf 2007 – dane dotyczące rejencji 
opolskiej oraz koalicji w poszczególnych powiatach na s. 387–427.

3 Wielokrotnie o politycznych kwestiach polskiego ruchu narodowego pisał Mieczysław Pater. Dla pro-
blematyki poruszanej w tym tekście zob. M. Pater: Polskie postawy narodowe na Śląsku w XIX w. Cz . 
2 (1871–1890) . Wrocław 1993; tenże: Polskie dążenia narodowe na Górnym Śląsku (1891–1914) . 
Wrocław 1998. Z rozlicznych opracowań poświęconych katolicyzmowi politycznemu zob. H. Neu-
bach: Wkład Śląska w politycznie zaangażowany katolicyzm. [W:] Erbe und Auftrag der schlesischen 
Kirche. 1000 Jahre Bistum Breslau / Dziedzictwo i posłannictwo śląskiego Kościoła. 1000 lat diecezji 
wrocławskiej . Hg. W. König. Dülmen–Piechowice 2001, s. 192–213. Brakuje nowszych opracowań po-
święconych ruchowi socjalistycznemu, dlatego zob. F. Hawranek: Polska i niemiecka socjaldemokracja 
na Górnym Śląsku w latach 1890–1914. Opole 1977.

4 Kilkakrotnie o hr. Franzu Ballestremie, przywódcy śląskiego Centrum, parlamentarnej frakcji tej par-
tii (1890–1893) i prezydencie Reichstagu (1898–1906), pisał H. Neubach – zob. np. kilka studiów 
z jego pracy: Parteien und Politikern in Schlesien . Dortmund 1988. Dalej aktualna jest biografia Ada-
ma Napieralskiego, przywódcy konserwatywnego ruchu polskiego, pióra Marka Czaplińskiego: Adam 
Napieralski. 1861–1928. Biografia polityczna . Wrocław 1974. Wojciechowi Korfantemu poświęcono 
kilka biografii. Zob. najnowszą J.F. Lewandowski: Wojciech Korfanty . Warszawa 2013. Z licznych prac 
poświęconych przywódcom socjalistycznym zob. np. R. Kaczmarek: Józef Biniszkiewicz (1875–1940). 
Biografia polityczna . Katowice 1994.

5 Por. analizę stanu badań na tym polu H. Neubacha: Parteigeschichte…, s. 269–274. Wymienia on nie-
liczne biografie, osób z drugiego szeregu politycznego, chociaż to konserwatyści (szczególnie w aparacie 
państwowym) i liberałowie (poprzez gospodarkę) faktycznie rządzili regionem.
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pokazania zjawiska tworzenia się demokratycznego społeczeństwa w tej części Nie-
miec z perspektywy wyborów do przedstawicielstwa ogólnoniemieckiego jako spe-
cyficznego napięciami między różnymi tradycjami i siłami społecznymi, jako efektu 
demokratyzacji i parlamentaryzacji, jako – mówiąc najszerzej – zjawiska budowy 
nowej kultury politycznej w tej części Europy.

W niniejszym przyczynku, korzystając z wspomnianych ustaleń wybitnych po-
przedników, chciałbym krótko zasygnalizować wybrane elementy, które do tej pory 
były raczej marginalnie traktowane przez historiografię. Dokonamy tego na dwóch 
wybranych przykładach. Punktem wyjścia i odniesienia będzie analiza pierwszych 
wyborów do Reichstagu w okręgu pszczyńsko-rybnickim w 1871 roku, natomiast 
na przykładzie wyborów do Reichstagu z 1903 roku w okręgu katowicko-zabrzań-
skim spróbujemy podkreślić nowe mechanizmy nowoczesnego społeczeństwa. Oba 
wydarzenia obrosły literaturą przedmiotu i komentarzami. Podzielam przekonanie 
o ich podwójnie przełomowym charakterze – zarówno w wymiarze politycznym, jak 
i symbolicznym. Wybory te wpływały na scenę i kulturę polityczną Górnego Śląska 
w kolejnych dekadach.

Wprowadzenie
Zacznijmy jednak od kilku zdań o samym systemie politycznym cesarstwa nie-

mieckiego i miejscu w nim Reichstagu. Hans-Ulrich Wehler, lewy filar niemieckiej 
historiografii ostatnich dekad, trzeci tom swej wpływowej „Historii niemieckiego 
społeczeństwa” zatytułował „Od podwójnej rewolucji do pierwszej wojny świato-
wej”6. Te dwa tytułowe przewroty, stojące u podstaw nowego państwa, to rewolucja 
industrialna i rewolucja polityczna w postaci powołania od góry niemieckiego pań-
stwa narodowego. Do obu tych nośnych toposów można wnieść wiele zastrzeżeń, na 
które nie ma tutaj miejsca. Jeden aspekt jest jednak godny podkreślenia: w efekcie 
tej rzekomo odgórnej rewolucji powstał twór zaskakująco niespójny, o nieprecyzyj-
nych kompetencjach, co w nowym państwie prowadziło do długotrwałych kryzysów 
wewnętrznych.

Interesujący nas tutaj bliżej Reichstag, pochodząca z demokratycznych wybo-
rów większościowych reprezentacja męskiej części narodu niemieckiego7 powyżej 
25 roku życia i osób niezależnych finansowo, składał się początkowo z 382, a po 
dołączeniu posłów z Alzacji i Lotaryngii w 1873 roku z 397 posłów, z których 236 
wybierano w Prusach, co też świadczy o dominującej roli tego państwa w federacji. 
Początkowo liczba mieszkańców każdego okręgu wyborczego wynosiła około 100 
tysięcy osób. Na Górnym Śląsku wybierano 12 przedstawicieli narodu, a w całej 
prowincji śląskiej 358 .

6 H.-U. Wehler: Deutsche Gesellschaftgeschichte. Bd. 3: Von der „deutschen Doppelrevolution” bis zum 
Beginn des Ersten Weltkrieges. 1845/49–1914. München 1995. Ogólne rozważania Wehlera o systemie 
politycznym i technikach sprawowania władzy w Rzeszy: Tamże, s. 355–376.

7 Definiowano go politycznie, czyli zaliczali się do niego wszyscy mieszkańcy państwa bez względu na 
poczucie narodowe i wyposażenie kulturowe.

8 Najpełniej E.R. Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Bd. 3: Bismarck und das Reich. 
Stuttgart i in. 1988, s. 860–877. W kontekście Górnego Śląska zob. H. Neubach: Jak Korfanty uzyskał 
pierwszy górnośląski mandat dla Polaków. „Zeszyty Eichendorffa. Eichendorff Hefte” 2005, nr 10, 
s. 29–41.
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Rzesza była pierwszym dużym państwem europejskim, które wprowadziło de-
mokratyczne wybory. Taka decyzja konserwatywnego kanclerza Otto von Bismarcka, 
podjęta jeszcze w 1867 roku, w trakcie formowania Związku Północnoniemieckiego, 
którego kontynuatorem było nowe państwo, wynikała z pruskich doświadczeń z wy-
borami trójklasowymi (kryterium był cenzus majątkowy). Oparte na cenzusie mająt-
kowym wybory do Landtagu pruskiego po 1850 roku przynosiły z reguły zwycięstwo 
stronnictwom liberalnym, długo stającym w ostrej opozycji do premiera i dworu. 
Spodziewano się, że magnes cesarza i konserwatyzm mas ludowych zmieni skład 
nowego parlamentu i zwiększy reprezentację środowisk prawicowych.

Początkowo, tj. do 1888 roku, posłów do Reichstagu wybierano na trzy lata, 
a później na pięć lat. Odbywało się to na podstawie wyborów powszechnych, taj-
nych, równych, wolnych i bezpośrednich. W tej ostatniej kwestii ordynacja ogólno-
niemiecka różniła się od wyborów pruskich, gdzie wybierano najpierw tzw. walma-
nów, elektorów wyborczych, którzy dopiero głosowali na kandydata. Najistotniejszą 
różnicę stanowiło jednak zapewnienie tajności tych wyborów, najpierw dzięki urnie, 
a od XX wieku także kabinie wyborczej. Zdecydowanie ograniczyły one możliwość 
wpływu na wolę narodu niemieckiego i przyczyniły się do szybkiego wzrostu fre-
kwencji, która w całym państwie w trakcie dwóch ostatnich wyborów (1907 i 1912) 
wynosiła trudno wyobrażalne dzisiaj blisko 85%.

Równie istotne jest to, że ordynacja niemiecka przewidywała wybory absolutnie 
większościowe. Do zostania posłem należało zdobyć 50% głosów w wyborach głów-
nych bądź w drugiej turze, w wyborach ścisłych, gdzie startowało już tylko dwóch 
kandydatów z największą liczbą głosów. To skazywało partie, a właściwie komitety 
wyborcze (gdyż taką formę organizacyjną przewidywano formalnie) na konieczność 
szukania kompromisów. Prowadziło to też do tego, że wybory mógł wygrać kandydat 
pozapartyjny. Efektem ordynacji większościowej było również to, że nawet duża 
grupa wyborców mogła nie mieć swoich reprezentantów, a mniejszości skupione na 
pewnym obszarze dysponowały nadreprezentacją posłów w związku z liczbą uzyska-
nych głosów. Przede wszystkim korzystało z tego Centrum, które przez cały okres 
cesarski dysponowało o kilka procent większą liczbą posłów niż głosów. Poszkodo-
wani byli, zapewne zgodnie z założeniami twórców systemu wyborczego, najpierw 
liberałowie, którzy mieli zwolenników równomiernie rozmieszczonych. Później do-
łączyli do nich socjaldemokraci, w których okręgach wyborczych znajdujących się 
w wielkich miastach głosowało znacznie więcej osób niż w okręgach wiejskich9 .

Wybory do Reichstagu szybko stały się najważniejszym wydarzeniem politycz-
nym w życiu społeczeństwa niemieckiego i jednym z istotniejszych elementów spa-
jających je. Jednak parlament ogólnoniemiecki formalnie posiadał niewielkie kompe-
tencje, właściwie jedynie legislacyjne. Na poziomie lokalnym utrudniało to koalicje 
i wzmacniało kierownictwa ugrupowań. Był to mimo wszystko potencjał niebagatel-
ny, jeśli przypomnimy, że już w pierwszej kadencji przyjął on około 170 ustaw, które 
pochodziły ze starych porządków politycznych. Następnie dochodziło do tego całe 
nowe prawodawstwo ogólnoniemieckie, rozbudowującego swe agendy państwa, np. 
prawo socjalne czy gospodarcze.

9 Poza Huberem i Wehlerem zob. jeszcze: T. Nipperdey: Deutsche Geschichte 1816–1918. Bd. 2: Macht-
staat vor Demokratie, München 1992, s. 85–109.
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Najważniejszą prerogatywą parlamentu było coroczne uchwalenie budżetu Rze-
szy. Dotyczyło to skromnego wycinka finansów państwa, gdyż przy subsydiarnym 
systemie Rzeszy większość decyzji zapadała na innych poziomach federacji, po-
cząwszy od samorządów lokalnych, sejmików powiatowych i w naszym przypadku 
pruskiego Landtagu. Poza tym w innym miejscu ustawowo określono wielkość naj-
ważniejszej pozycji budżetu, czyli siedmioletnie wydatki na armię10. Kolejne ograni-
czenie oddziaływania posłów to rozbudowujące się agendy państwa socjalnego (opie-
kuńczego), które nie mogły pozostać bez finansowania, dlatego i tutaj pole manewru 
było ograniczone.

Weto wobec ustaw Reichstagu mógł wnieść Bundesrat, izba wyższa państwa, 
złożona z reprezentacji rządów poszczególnych krajów, także z dominacją Prus. To 
jemu formalnie podlegał kanclerz, choć de facto zależał on od cesarza. Reichstag 
mógł zostać w dowolnej chwili rozwiązany przez niego za zgodą Bundesratu, co go 
dodatkowo ubezwłasnowolniało. Z natury rzeczy unitarny Reichstag rozpięty był 
między partykularnym Bundesratem i antydemokratycznym cesarzem bądź – za 
czasów Bismarcka – kanclerzem.

Funkcje kontrolne parlamentu były więcej niż skromne. Posłowie mogli składać 
interpelacje, a wyborcy petycje. Jednak ranga tych środków ciągle rosła przy organi-
zującym się społeczeństwie obywatelskim i rozwijającej się gwałtownie prasie, która 
tworzyła wielowątkowy dyskurs nowoczesnej opinii publicznej. Szczegółowo o jaw-
nych obradach parlamentu, publikując nierzadko wystąpienia posłów, informowały 
gazety każdego szczebla, także powiatowe czy miejskie. Wspomniane interpelacje 
składano na ściśle określony temat i przy stosownej, wynoszącej 30, liczbie podpi-
sów. Już ta kwestia zmuszała Koło Polskie, które nigdy nie zdobyło 20 mandatów, 
do szukania kompromisu politycznego i długo skazywała je na współpracę z kato-
lickim Centrum. Było to konieczne, żeby dotrzeć nie tylko do swoich wyborców, 
ale i niemieckiej czy światowej opinii publicznej. Od razu można dodać, że efekty 
polityki polskiej, pomimo kilkakrotnie większości propolskiej w Reichstagu, były 
nikłe, przede wszystkim propagandowe. Chociaż interpelacje wnoszono, to obrady 
nad nimi były bojkotowane przez egzekutywę i zarówno Bismarck, jak i na przykład 
kanclerz Bernhard v. Bülow wskazywali, że jest to kompetencja rządu krajowego, 
czyli Prus. Na tym poziomie rząd pruski bez problemu uzyskiwał poparcie od coraz 
bardziej konserwatywnej Izby Poselskiej. Tak było na przykład w roku 1886, kiedy 
to Reichstag przyjął w sumie łagodną rezolucję dotyczącą rugów pruskich, kwestio-
nującą jedynie sposób ich przeprowadzenia. Odbyta w tym samym miesiącu debata 
pruska w pełni wyraziła wotum zaufania dla polityki Bismarcka11 .

Patrząc na system polityczny nowego państwa, trzeba nieustannie pamiętać o sy-
gnalizowanym już dualizmie najwyższej władzy. Cesarstwo Niemieckie było jedno-
cześnie monarchią i demokracją. I cesarz, i Reichstag byli reprezentantami narodu. 
Ze względu na tę dwoistość praktycznie poza kompetencją parlamentu ogólnonaro-

10 H.-U. Wehler: Deutsche…, Bd. 3, s. 864.
11 E.R. Huber: Deutsche…, Bd. 4: Struktur und Krisen des Kaiserreichs . Stuttgart i in. 1994, s. 487–488. 

Szerzej o aktywności posłów polskich A.S. Kotowski: Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe. Die 
polnische Fraktion im deutschen Reichstag 1871–1918 . Düsseldorf 2007.
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dowego znajdował się nie tylko kanclerz, ale i ministrowie, mianowani de facto przez 
cesarza. Znacząca była również rola innych ośrodków władzy12 . 

Charyzmatyczny pierwszy kanclerz Rzeszy, który swoje relacje ze społeczeń-
stwem wzorował na Napoleonie III i starał się z wyborów czynić plebiscyt, długo, 
praktycznie do swojego politycznego końca, dominował nad parlamentem, gdzie 
nigdy żadne stronnictwo nie miało większości. Cesarz i kamaryla dworska posia-
dała też inne kanały mniej lub bardziej bezpośredniego wpływu na poszczególnych 
urzędników. Biurokracja pruska i niemiecka (ta druga zdecydowanie mniej liczna 
– w latach siedemdziesiątych XIX wieku było to kilkuset urzędników, przed wojną 
ponad 2 tysiące) była pieczołowicie dobierana pod kątem wierności państwu i jego 
konserwatywnej ideologii i rządziła się własnym etosem. Skargi przedstawicieli naro-
du na landratów bądź innych urzędników praktycznie nie miały żadnego znaczenia. 
Podobnie było z polityką zagraniczną, długo stanowiąca oczko w głowie Bismarcka, 
i oczywiście wojskiem, które było państwem w państwie i nie uczestniczyło czynnie 
w samych wyborach. Już za czasów Wilhelma II pojawiły się nowe ośrodki władzy. 
Szczególną rolę odgrywały coraz liczniejsze stowarzyszenia agitacyjne, szczególnie 
radykalne narodowo, które hałaśliwą propagandą potrafiły wpływać na inne ośrodki 
władzy13 .

Jednak wbrew tym systemowym ograniczeniom rola parlamentu w miarę istnie-
nia państwa rosła. Już z racji demokratycznego mandatu szczególnie w Prusach, gdzie 
pozostałe reprezentacje miały kurialny rodowód, jego znaczenie było od początku 
większe od kompetencji. W miarę upływu czasu obozy polityczne stabilizowały się 
i straszak rozwiązania parlamentu przestał działać, gdyż nowe wybory w niewielkiej 
mierze zmieniały kształt sceny politycznej. Na dodatek władzę odwodziła od tego 
dodatkowa mobilizacja społeczna towarzysząca kampaniom wyborczym i  jej rozli-
czeniom. Było to widoczne w szybkim i stałym wzroście frekwencji. Patrząc z per-
spektywy górnośląskiej, to choć frekwencja po Kulturkampfie była zazwyczaj niższa 
o kilka procent niż w Rzeszy, to jednak dalej bardzo wysoka. Już w 1871 roku znacz-
nie przekroczyła 60%, po pewnym obniżeniu w latach osiemdziesiątych w kolejnej 
dekadzie przekroczyła 70% i z małymi wyjątkami utrzymywała się na tym poziomie 
do wybuchu wojny14 .

Emancypacja Reichstagu następowała też ze względu na wspominany wzrost 
kompetencji państwa niemieckiego i konieczność regulowania na drodze ustaw cią-
gle nowych obszarów jego i  społecznej aktywności, co powodowało konieczność 
zdobycia  większości parlamentarnej, czyli układanie się egzekutywy z partiami.

Kłopotów z demokratycznym parlamentem doświadczył już Bismarck, dlate-
go granice okręgów wyborczych, pomimo industrializacji i urbanizacji, nie uległy 
zmianie. Początkowo z obawy przed liberałami, którzy rządzili w miastach. I cho-
ciaż busola polityczna zmieniła kierunek i narodowi liberałowie okazali się szybko 
wspornikiem systemu politycznego Cesarstwa, to granic okręgów dalej nie zmie-
niono z oczywistej przyczyny – wyborczych sukcesów socjaldemokracji uważanej za 
największego wroga Rzeszy.

12 E.R. Huber: Deutsche…, Bd. 4, s. 774–775.
13 Por. H.-U. Wehler: Deutsche…, Bd. 3, s. 356–369, 853–864.
14 J. Pabisz: Wyniki wyborów…, s. 278–303.
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Zjawisko to widoczne jest także na Górnym Śląsku. Warto przytoczyć wybra-
ne dane statystyczne. Na początku XX wieku dwóch posłów ze starego powiatu 
bytomskiego, czyli Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, w którym wytyczono 
okręgi wyborcze Bytom – Tarnowskie Góry i Katowice – Zabrze, wybierało 150 ty-
sięcy osób, a 5 posłów z okręgów zachodnich wybierało tylko 100 tysięcy wyborców. 
W tym ostatnim okręgu w 1871 roku oddano 11 tysięcy głosów. Po 41 latach liczba 
ta wzrosła do 60 tysięcy!15

Wybory na Górnym śląsku w XiX wieku – wzlot centrum
Zaniechania związane z ordynacją niewiele wnosiły do efektów wyborów w re-

jencji opolskiej, która stała się już w latach siedemdziesiątych XIX wieku bastionem 
konserwatywnej i katolickiej partii Centrum. Volker Hentschel już blisko cztery de-
kady temu podjął się wyjaśnienia tego fenomenu, korzystając z statystycznej analizy 
trzech kategorii: rozwoju gospodarczego, mobilności społecznej i ruchu narodowego. 
Z rozważań tych wynikło jedynie, że efekty wyborcze znacznie przekraczały poten-
cjał polityczny katolików16 .  

Spróbujmy go opisać, przyjmując inną perspektywę źródłową. Wspominane już 
pierwsze wybory do Reichstagu odbywały się 3 marca 1871 roku w tle wspaniałego 
zwycięstwa nad Francją, zjednoczenia Niemiec i pokoju narzuconego Francji. Można 
się było spodziewać, że konserwatywne partie wspierające rząd odniosą również na 
Górnym Śląsku i w okręgu pszczyńsko-rybnickim (nie należącym jeszcze do GOP-
-u) wspaniałe zwycięstwo. Debata wyborcza miała jednak zupełnie inny przebieg 
i w przypadku regionalnej prasy katolickiej tłem do niej były: kolejna odsłona kon-
fliktu z masonami i „liberalistami” – jak pisał „Katolik” – kwestionującymi wspólnie 
z katolickimi intelektualistami wrocławskimi dogmat soboru watykańskiego o nie-
omylności papieża oraz przekonanie, że nowy parlament ma podjąć ważne, nieko-
niecznie pozytywne, decyzje dla katolików17. Świadczyć o tym mogła obojętność 
państwa na ekskomuniki kościelne wobec krytyków soboru, która szybko przekształ-
ciła się we wspieranie ruchu starokatolickiego.

Ogłoszenie cesarskie o terminie wyborów pojawiło się 23 stycznia 1871 roku. 
Dwa dni później w „Breslauer Hausblätter”, poprzedniczki katolickiej „Schlesische 
Volkszeitung”, w korespondencji z okręgu pszczyńsko-rybnickiego postawiono znak 
zapytania przed kandydatem katolików18. Już wcześniej na łamach pisma pojawiły 
się głosy (nr 22), żeby w dalszym ciągu popierać księcia raciborskiego Viktora, wy-
branego tam już w 1867 roku. Za takim kandydatem stać miały „znakomite osobisto-
ści frakcji Centrum” oraz przypuszczenie, że weźmie on udział w budowie tej frakcji. 
Korespondent, związany zapewne z katolickim komitetem wyborczym do Landtagu, 
wskazał jednak na ówczesną dwuznaczną postawę księcia, który nie chciał składać 
komitetowi deklaracji politycznych bez porozumienia się z księciem pszczyńskim. 

15 H. Neubach: Jak Korfanty…, s. 31.
16 V. Hentschel: Wirtschaftliche Entwicklung, soziale Mobilität und Nationale Bewegung in Oberschlesien 

1871–1914. [W:] Modernisierung und nationale Gesellschaft im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhun-
dert . Hg. W. Conze, G. Schramm, K. Zernack. Berlin 1979, s. 231–273.

17 Por. M. Pater: Lata kulturkampfu. [W:] Historia Śląska . T. 3: 1850–1918. Cz. 1: 1850–1890. Red. 
S. Michalkiewicz. Wrocław i in. 1976, s. 292–298.

18 Aus dem Pless-Rybniker Wahlbezirke. „Breslauer Hausblätter” Nr. 25 z 25 I 1871 r.
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W konkluzji przedstawiciel komitetu stwierdził, że potrzebny jest kandydat pewny 
i tylko takiego poprze tutejszy kler.

Dziennik do sprawy powrócił po kilku dniach, ponownie w  korespondencji 
z okręgu wyborczego, choć już w odmiennym tonie19. Przypominając o braku gwa-
rancji programowych, pytał w imieniu katolickiego ludu retorycznie, czy trzeba wy-
bierać takich posłów? Wniosek był rewolucyjny: dosyć już wybierania książąt raci-
borskich i pszczyńskich. Jednocześnie poinformowano, że dla tego okręgu pojawiła 
się propozycja kandydatury ks. Eduarda Müllera z Berlina, który ma duże zasługi dla 
moralnego i materialnego podniesienia ludu i reprezentuje katolicki punkt widzenia 
kwestii robotniczej. Informację tę przytoczył bez mała dosłownie „Katolik”, dodając, 
że w tych trudnych czasach nie potrzeba „pół-katolików”, wątpiących w nieomyl-
ność papieża20. Od tego momentu oba pisma często i zgodnie informowały o wybo-
rach w tym okręgu.

Kim był kandydat prasy katolickiej? Na Górnym Śląsku ks. E. Müller (1818–
1895) był osobą nieznaną, gdyż z pochodzenia był Dolnoślązakiem spod Głogowa. 
Działalność duszpasterską związał z Berlinem, gdzie wydawał prasę katolicką i an-
gażował się w działalność organizacji robotniczych. Za sobą miał już pierwsze próby 
polityczne, gdyż w 1867 roku kandydował bez sukcesu w swym rodzinnym powiecie 
do parlamentu północnoniemieckiego. Zapewne więc nie tylko z racji miejsca pracy 
znalazł się w grudniu 1870 roku na berlińskim zebraniu założycielskim partii Cen-
trum, gdzie być może zapadły pierwsze decyzje o jego kandydowaniu na Górnym 
Śląsku21 .

Zebrania przedwyborcze księży i osób świeckich z powiatów odbyły się dwu-
krotnie w lutym tego roku w Żorach. Na pierwszym wystosowano list do księcia 
Viktora z prośbą o złożenie stosownej deklaracji. Choć nie uczynił tego, na kolejnym 
spotkaniu książę raciborski otrzymał wotum zaufania, co tłumaczono tym, że przeby-
wa obecnie przy królu i ma ogromne zasługi i koneksje. W reakcji na tę decyzję po-
jawiły się trudno weryfikowalne wypowiedzi kapłanów katolickich, którzy wskazali 
na wspieranie przez niego ewangelickiego księcia Ujazdu oraz dwuznaczną postawę 
(kpiny) jego dworaków z więźnia Watykanu. Już bez głównego tematu kampanii 
były to podejrzenia zabójcze dla kandydata. Decyzja została zmieniona i powrócono 
do kandydatury księdza Müllera, którego przedstawiano jako misjonarza i redaktora 
katolickiej gazety22 . 

Kampania wyborcza trwała praktycznie tylko dwa tygodnie. Zmierzyli się w niej: 
aparat władzy, gdyż w komitecie księcia raciborskiego znalazł się landrat, burmistrzo-
wie i sędziowie, a wspierał go jednoznacznie książę pszczyński, i nieco amorficzny ko-
mitet wyborczy księdza Müllera oraz mocno zaangażowany „Katolik”, co nie powin-
no do końca dziwić, bo Miarka pochodził z Pielgrzymowic w powiecie pszczyńskim. 

Do kampanii na rzecz księcia Viktora zaangażował się aparat władzy. Urzędnicy 
objeżdżali wsie i miasteczka i rozdawali kartki z imieniem i nazwiskiem księcia, które 

19 P.: Aus dem Pless-Rybniker Wahlbezirke. „Breslauer Hausblätter” Nr. 29 z 29 I 1871 r.
20 Tychy. „Katolik” nr 5 z 28 I 1871 r.
21 H. Neubach: Schlesische Geistliche als Reichstagsabgeordnete 1867–1918 . „Archiv für schlesische 

Kirchengeschichte” Bd. 26, 1968, s. 252–263.
22 Opis tych wydarzeń, sygnowany przez „Redakcję”, zob. „Katolik” nr 9 z 25 II 1871 r. Podobnie: „Bre-

slauer Hausblätter” Nr. 35 z 5 II 1871 r.
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należało już tylko oddać przewodniczącemu komisji w dniu wyborów. Do tego celu 
zaangażowano nawet policjantów, którzy bębnami przypominali o wyborach oraz 
ogłaszali na kogo trzeba głosować23. Przeciwnicy księcia głosili, że w karczmach odby-
wa się kupowanie głosów za wódkę i cygara. Niewiele wiadomo o kampanii zwolen-
ników ks. Müllera. „Katolik” radził, żeby po stosowne kartki udawać się na parafie, 
co zapewne dla wszystkich wyborców było sygnałem jasnym, kogo popiera kler24 . 

Mimo wszystko wynik wyborczy był pewnym zaskoczeniem, szczególnie dla „wy-
kształconej ludności”. Ksiądz Müller wygrał już w wyborach głównych większością 
blisko 1000 głosów, pozostawiając w tyle pozostałych kandydatów. Wieść o tym 
przetoczyła się przez całą prasę regionalną, a jeśli wierzyć Miarce, to pisano o tym 
nie tylko w Niemczech, ale i w Anglii oraz za oceanem. Powszechne zdziwienie wy-
daje się zasadne, bo nikomu w okręgu wyborczym nieznany wcześniej kapłan, który 
nawet nie pojawił się w nim, wygrał dosyć zdecydowanie z jednym z najbogatszych 
magnatów górnośląskich, którego wspierał książę pszczyński, „właściciel” powiatu 
i cały aparat państwa pruskiego. Już w pierwszych komentarzach prasy konserwa-
tywnej podkreślono tajne machinacje „ultramontanów” kierowanych zza granicy 
i zapowiedziano wniosek o unieważnienie wyborów25 .

Prawdopodobnie historia ta dotarła do Berlina i podchwycił ją sam kanclerz Bi-
smarck, który po ustaleniu granic rozpoczął konsolidację nowego państwa za pomocą 
konfliktów wewnętrznych. Jednym z nich była rozprawa z katolicką partią Centrum, 
spoglądającą ciągle za Alpy i w papieżu mającą autorytet. W 1872 roku w trakcie 
debaty w pruskim Landtagu nad ustawą o szkolnictwie, inicjującą udział państwa 
w Kulturkampfie, kanclerz przywołał Karola Miarkę i jego słynną odezwę wyborczą 
„Jezu, Maryjo, Józefie, ratujcie nas z rąk wrogów”, napisaną w obronie pozbawionego 
mandatu pod koniec 1871 roku ks. Müllera. Kanclerz połączył ją z nie tak dawnymi 
zamieszkami płacowymi w Królewskiej Hucie oraz przypisał redaktorowi „Katolika” 
próby organizowania na Górnym Śląsku frakcji polskiej26. Ten zarzut był potrzeby, 
aby wyróżnić kolejną siłę dążącą do zniszczenia młodego państwa niemieckiego – 
szlachtę polską w Wielkopolsce. To ona chciała w myśl koncepcji kanclerza przy wy-
korzystaniu kapłanów katolickich, nawet niemieckich, odbudować państwo polskie.

Zaangażowanie się państwa w modernizację społeczną wywołało konflikt na Gór-
nym Śląsku. Doprowadził on do konsolidacji obozu katolickiego, który przez kolejne 
dekady zdobywał 11 z 12 mandatów. Także ks. Müller odzyskał mandat w okręgu 
pszczyńsko-rybnickim i pełnił go do końca lat osiemdziesiątych XIX wieku, jeszcze 
trzykrotnie wygrywając z księciem raciborskim. Jeśli wierzyć Helmutowi Neubacho-
wi, to nie pojawił się w tym czasie u swoich wyborców27 .

Kościół katolicki już wtedy ujawnił swoją potęgę organizacyjną, którą tworzyli nie 
tylko kapłani, ale i laikat skupiony w różnych stowarzyszeniach. Doszukując się źró-
deł sukcesu Centrum, warto też wskazać na umiejętne granie na emocjach i obawach 
Górnoślązaków z ujawnionego tempa zmian industrialnych. Posługiwano się przez 

23 „Dodatek” do „Katolika” nr 9 z 25 II 1871 r. i nr 12 z 18 III 1871 r.
24 Tamże.
25 „Schlesische Zeitung” nr 124 z 14 III 1871 r. i nr 130 z 17 III 1871 r.
26 A. Brożek: Nowoczesny naród. [W:] Dzieje Górnego Śląska w latach 1816–1947 . Red. F. Hawranek. 

Opole 1981, s. 173–178.
27 H. Neubach: Schlesische Geistliche…, s. 262–263.
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lata schematem stawiającym w jednej linii – idącej do szatana – liberalistów, czyli 
kadrę kierowniczą kopalń i hut oraz urzędników państwowych, Żydów rozpijających 
katolicki lud i najtrudniejszych do zidentyfikowania masonów. Wszystkich ich trak-
towano jako element obcy i wrogi regionowi i jego katolickiemu ludowi.

Mówiąc inaczej, ta specyficzna umowa społeczna składała się z trzech członów: 
obrony wiary katolickiej i autonomiczności Kościoła katolickiego (to wtedy już gło-
szono hasło: swój do swego, w znaczeniu do katolika, a nie Żyda czy protestanta), 
hamowania tempa modernizacji, szczególnie społecznej i obrony miejsca języka pol-
skiego w życiu mieszkańców regionu, przy czym program minimum zakładał równo-
uprawnienie obu języków katolików górnośląskich.

Wybory na Górnym śląsku w XX wieku: przełom narodowy z 1903 roku
Nowy okres w dziejach państwa zwiastowało nowe pokolenie polityków u wła-

dzy. Przełom pokoleniowy nastąpił w ostatniej dekadzie XIX wieku. Na tronie za-
siadł cesarz Wilhelm II, utożsamiający się z nowym państwem. Do dymisji podał się 
Żelazny Kanclerz. Zmarł przywódca Centrum i najgorętszy przeciwnik kanclerza 
Ludwig Windthorst.

Trzeszczeć zaczęło w całym Centrum. Na poziomie górnośląskim, pod wpływem 
nowego biskupa wrocławskiego ks. Georga Koppa, z polityką pożegnał się ks. E. 
Müller (kapłan niedługo po tym zmarł w Nysie28) i inni politycy jednoznacznie wią-
zani z oporem przeciwko państwu w trakcie Kulturkampfu. Na Górnym Śląsku już 
przynajmniej od połowy lat osiemdziesiątych XIX wieku po postępującej ugodzie 
państwa z Kościołem katolickim oraz oswojeniu przez kolejne pokolenie robotników 
industrializacji te elementy wiążące katolików nie stanowiły istotnego przedmiotu 
debaty publicznej. Prowadziło to do rozkładu ideowego Centrum i eskalacji konflik-
tu wokół przywrócenia publicznej roli języka polskiego. W 1895 roku Felix Porsch, 
jeden z przywódców partii, zauważył z pewną bezradnością: „Nie znaliśmy w Cen-
trum podziału na Niemców i Polaków, podziałów językowych i stanowych oraz za-
wodowych. Jeśli się jakiś podział wprowadza, to podstawa znika”29. Za symboliczną 
datę można uznać już rok 1892 i odrzucenie przez rząd pruski – za radą kardynała 
G. Koppa – ponad 120 tysięcy podpisów petycji w tej sprawie30 . 

Podobny symboliczny charakter może mieć debata wewnątrzpartyjna wokół pol-
skojęzycznego posła Juliusa Szmuli i jego zwycięstwo wyborcze rok później wbrew 
establishmentowi partii. Znaczącym przykładem postępującego rozpadu tej par-
tii ze względu na przynależność narodową członków była debata między Szmulą 
a przywódcą partii Franzem Ballestremem na temat tego, kogo należy bić po pysku? 
Zasadności problemu nie upatruję w rozstrzygnięciu, czy kolejny magnat chciał lać 
Polaków czy agitatorów wielkopolskich, ale w tym, że Szmula rozmowę prywatną 
wniósł na forum publiczne, co świadczy nie tylko o braku zaufania w obrębie władz 

28 Tamże, s. 268–269.
29 Tamże, s. 269.
30 M. Pater: Duchowieństwo katolickie wobec spraw polskich na Górnym Śląsku (1891–1914) . Katowice 

2004, s. 148–150.
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partyjnych, ale i  różnych punktach odniesienia politycznego polityków Centrum 
i nowych lojalnościach, pozawyznaniowych31 .

Akurat na czele grupy polskojęzycznej stanął Adam Napieralski, polityk wywo-
dzący się z Wielkopolski, który przez całe życie wykazywał się dużym realizmem, 
choć dla przeciwników pewnie był to oportunizm. Wokół zakupionego „Katolika” 
stworzył koncern medialny, dołączając kolejne tytuły. Tworzył też sieć organizacji 
społecznych z bodaj najważniejszym Związkiem Wzajemnej Pomocy (ZWP) gru-
pującym robotników. Z takim zapleczem Napieralski mógł sobie pozwolić nawet na 
krytykę i ograniczony spór z kapłanami regionalnymi, którzy na drodze dywersji, za 
pomocą „Gazety Katolickiej”, próbowali (nieudanie) podważyć podstawy jego potę-
gi. Napieralski pozwolił sobie nawet na polemikę z biskupem wrocławskim Koppem, 
z której się szybko wycofał32 . 

Pomimo kilkakrotnych prób socjaldemokracji niemieckiej przewrót na scenie 
politycznej nastąpił dopiero przy okazji wyborów w czerwcu 1903 roku, kiedy to 
w okręgu katowicko-zabrzańskim Wojciech Korfanty pokonał w drugiej turze wie-
loletniego posła Centrum Pawła Letochę, a wcześniej wyeliminował Franciszka Mo-
rawskiego i kandydata niemieckiego, niejakiego Schneidera33. Dla niemieckiej opinii 
publicznej był to szok, odbierany jako możliwość utraty Górnego Śląska. Przy czym 
wejście narodowej demokracji, czy może szerzej „pokolenia niepokornych”, żeby 
zaakcentować ich inteligenckie związki, miało miejsce już dwa lata wcześniej, przy 
okazji zjazdu polskich organizacji społecznych w Bytomiu. W historiografii pozostał 
okrzyk Korfantego i jego zwolenników: „Precz z Centrum”. Wypada dodać, że poja-
wił się on po informacji, że na zaproszenie na zjazd przedstawiciele kilkudziesięciu 
organizacji polskich posłowie Centrum w zdecydowanej większości nie odpowie-
dzieli albo przysłali wymijające wyjaśnienia34 .

Od tego momentu pojawiło się szersze zainteresowanie policji i władz pruskich 
młodym politykiem. Traktowano go dosyć pobłażliwie, nazywając studentem czy 
pięknym blondynem z problemami z zarostem. Nie dostrzeżono potencjału nowego 
ruchu, czy też raczej ciągle traktowano wszystkich katolików jako wrogów Rzeszy. 
Już w tych latach młodym – korfanciarzom czy też „Górnoślązakowcom”, od ich 
tytułu prasowego – udało się przejąć liczne organizacje, szczególnie istotne było uzy-
skanie wpływów w ZWP. Uwagę zwraca też budowa alternatywnego społeczeństwa, 
czyli próby stworzenia sieci organizacji społecznych, które zajmowały cały czas wolny 
swych członków. Reakcja władz pruskich była podobna jak w przypadku organizacji 
socjalistycznych i polegała – mówiąc najkrócej – na uniemożliwianiu gromadzenia się 
tych organizacji. Wypychało to je do Galicji, gdzie odbywały się spotkania i zjazdy, 
na które musiała się też udawać agentura różnej maści.

Siłę zaplecza społecznego Korfanty pokazał w trakcie wyborów do Reichstagu 
w 1903 roku, które prowadzono nowymi metodami i środkami. W trakcie kampanii 
demagogicznie przelicytował wszystkich aktorów sceny politycznej. Hasłem „Precz 

31 H. Neubach: Parteigeschichte…, s. 283–286.
32 M. Czapliński: Adam Napieralski…, s. 41–76.
33 Z licznych analiz wyborów zob. np. T. Czekaj: Wybory 1903 r. do Reichstagu w okręgu katowicko-za-

brskim, „Kroniki Miasta Zabrze” 1982–1983, nr 12, s. 31–43.
34 Por. relację ze spotkania: Geheime Preussische Staatsarchiv (dalej: GStAPK), Rep. 77, Tit. 870, Nr. 82, 

RO do MdI z 8 II 1901 r., k. 397.
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z Centrum” przebił środowisko „Katolika”, które układało się z przywódcami partii 
o miejsca w okręgach. Hasłem ośmiogodzinnego dnia pracy przelicytował nawet 
socjalistów, którzy na początku XX wieku znajdowali się już na drodze reformizmu 
i uznania możliwości zbudowania państwa socjalistycznego metodami demokratycz-
nymi. To oni zapewnili mu wygraną, przerzucając na Korfantego głosy w drugiej 
turze, po enigmatycznych obietnicach Polaków. To wtedy pojawiła się pewna klamra 
i przypomniano w prasie liberalnej wybory z 1871 roku i stosowane wówczas me-
tody.

Sam Korfanty ze względu na pochodzenie posiadał jeszcze jedną przewagę nad in-
nymi politykami – potrafił do robotniczych i chłopskich słuchaczy przemówić w ich 
języku i jako syn górnika pokazać znajomość interesujących ich problemów. Bodaj po 
raz pierwszy podczas kampanii wyborczej organizowano wielotysięczne wiece (Ka-
towice), a kiedy ich zakazano, to sięgnięto po kampanię domową, w trakcie której na 
przykład rozdawano pocztówki ze zdjęciem kandydata. Nie cofano się również przed 
metodami bojówkarskimi i rozbijaniem zebrań przeciwników, w czym akurat wtedy 
brylowali korfanciarze. O poziomie emocji świadczyły zamieszki, podczas których 
zginęła jedna osoba, po wiecu w Siemianowicach. Znaczące było też oczekiwanie 
wieczorem przed siedzibami gazet kilkusetosobowych tłumów na ogłoszenie wyni-
ków wyborów.

Wybory z 1903 roku miały dwa dodatkowe rozdziały: unieważnienie wyboru 
Korfantego i proces bytomski, który wytoczyli mu księża górnośląscy, wsparci przez 
kardynała Koppa. Z obu wyszedł Korfanty zwycięsko. Przy okazji prasa lewicowa 
rozpisywała się o metodach stosowanych przez księży do walki z Korfantym: nie 
dawano rozgrzeszenia, jeśli spowiadający nie przyrzekali stosownego głosowania, 
dzieci nie dopuszczono do pierwszej komunii, jeśli rodzice trwali w grzechu czytania 
„Górnoślązaka”, podobno odmówiono nawet ostatniego namaszczenia, kiedy pewien 
kapłan znalazł w domu  pocztówkę z kampanii wyborczej z wizerunkiem Korfante-
go… Czas takich metod powoli mijał. Szybko ewoluował też Korfanty i zawarcie 
ugody z kardynałem Koppem ustabilizowało jego sytuację polityczną i umożliwiło 
budowę nowej formacji politycznej, wspólnie z Napieralskim35 .

podsumowanie
Wybory do Reichstagu w realiach niemieckich uzyskały duże znaczenie, przede 

wszystkim propagandowe, a nie polityczne, gdyż ciało to było ofiarą kompromisu 
ustrojowego. To przy ich okazji silna egzekutywa mogła wpływać na społeczeństwo, 
żeby uzyskać przychylny sobie parlament (co udało się właściwie tylko w 1907 roku). 
Wtedy też organizujące się grupy mogły się policzyć i zweryfikować swój program. 

Podobnie jak w całej Rzeszy, także na Górnym Śląsku wybory te przeorały scenę 
polityczną, a także ujawniły głębokie zmiany społeczne. Wprowadzenie w 1867 roku 
demokratycznej ordynacji i walka z Kościołem katolickim doprowadziły do zdomi-
nowania sceny politycznej przez Centrum, które głośno, choć mało efektywnie bro-
niło wiary i swoich wyborców. Zakończenie Kulturkampfu doprowadziło do erozji 
partii katolickiej i „unowocześnienia” dyskursu politycznego. Do głosu doszła partia 

35 Por. wycinki prasowe z gazet niemieckich nt. procesu i sytuacji na Górnym Śląsku: GStAPK, Rep. 77, 
Tit. 870, Nr. 83.
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polska, która również miała charakter katolicki, a kapłani odgrywali w niej znaczącą 
rolę.

Wielkim przegranym systemu politycznego Rzeszy na Górnym Śląsku byli so-
cjaliści. Przynajmniej dwukrotnie, w 1898 roku i w 1903 roku, mieli duże szanse 
na zdobycie mandatu w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym i dwukrotnie nie 
udało im się wejść do pierwszej ligi politycznej. W dużej mierze determinowało to 
losy lewicy w regionie w XX wieku i niewielki jej udział w górnośląskiej kulturze 
politycznej.

W ordynacji wyborczej i wynikającej z niej nieustannej konieczności układania się 
różnych sił politycznych można też dostrzec genezę specyficznych relacji pomiędzy 
politykami regionalnymi, gdzie długo różne kwestie, też narodowe, nie stanowiły 
dystansu nie do przejścia i granicy nie do przekroczenia.
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Zusammenfassung
BErnarD linEk

die oberschlesier und reichstag an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. 
Wahlkampagnen, politische rollen, Beziehungen zu den Wählern

Das politische System des deutschen Staates nach 1871 zeichnete sich durch einen 
subsidiären Charakter aus, wobei lokale Selbstverwaltungsorgane, Kreistage und der 
preußische Landtag eine wesentliche Rolle spielten. Für die größten Emotionen sorgen 
jedoch die Wahlen zum gesamtdeutschen Repräsentativorgan, dem Reichstag, die auf 
der Grundlage eines direkten, freien und geheimen Wahlrechts durchgeführt wurden. In 
Oberschlesien, das in administrativer Hinsicht gleichbedeutend mit dem Regierungsbe-
zirk Oppeln war, wurden 12 Abgeordnete nach dem Mehrheitsprinzip gewählt. Bereits 
in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde der Bezirk zu einer Hochburg des po-
litischen Katholizismus, der sich bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs stets 11 von 12 
Oppelner Mandaten sichern konnte. Die Partei des politischen Katholizismus war das 
Zentrum, das zunächst mit der ideell ähnlich ausgerichteten polnischen Bewegung ko-
operierte. Der Verfasser analysiert ausgewählte Wahlkampagnen an der Wende vom 19. 
zum 20. Jahrhundert und widmet sich – am Beispiel des Priesters Eduard Müller, Franz 
von Ballestrems, Juliusz Szmulas und Wojciech Korfantys – der Rolle, die die oberschle-
sischen Abgeordneten im Berliner Reichstag spielten. Betrachtet werden dabei auch die 
gegenseitigen Beziehungen zwischen Wählern und Gewählten sowie die Möglichkeiten 
gegenseitiger Einflussnahme.

Summary
BErnarD linEk

uppers Silesians and the reichstag at the turn of the 19th and 20th centuries. election 
campaigns. political roles. relationship with voters

The political system of Germany after 1871 had a subsidiary character, with an impor-
tant role of local authorities, county councils and the Parliament of Prussia. However, fully 
democratic, and hence already arousing the strongest emotions, were only the elections 
for a Germany-wide representative body in the form of the Reichstag. In Upper Silesia, 
understood as a region of Opole (Oppeln), 12 representatives were elected in the plurality 
voting system. Already in the 70s of the 19th century the district has become a bastion of 
the political Catholicism, which, until World War I, won 11 seats. First the Centre, and 
later the party shared with the Polish movement, which had close ideological character. 
The author analyses selected electoral campaigns from the turn of the 19th and 20th cen-
turies, the roles the Upper Silesian representatives played in Berlin in the Reichstag (on 
the examples of Rev. Eduard Müller, Franz von Ballestrem, Julius Szmula and Wojciech 
Korfanty) and the relationship between the voters and their representatives and the pos-
sibility of interaction.
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kai struvE

politische mobilisierung und Wahlverhalten. 
das preußische oberschlesien im kaiserreich

Der folgende Beitrag behandelt die Entwicklung der Wahlbeteiligung im preu-
ßischen Oberschlesien, d. h. genauer im Regierungsbezirk Oppeln, in der Zeit des 
Kaiserreichs. Die Wahlbeteiligung soll daraufhin untersucht werden, was sie über 
die Motive und Zusammenhänge politischer Mobilisierung erkennen lässt. Insbe-
sondere geht es um die Frage, inwieweit nationale Motive und nationale Konflikte 
ein wesentlicher Faktor waren, der zur Mobilisierung bei Wahlen beitrug. Damit soll 
versucht werden, die in der Forschung umstrittene Frage zu beantworten, wie weit 
starke nationale Identifikationen in der oberschlesischen Gesellschaft in der Zeit des 
Kaiserreichs verbreitet waren und das politische Verhalten bestimmten.1

Seit der Jahrhundertwende waren die politischen Debatten und Gegensätze in 
der oberschlesischen Öffentlichkeit in hohem Maße vom deutsch-polnischen Kon-
flikt bestimmt. Parteien mit einem nationalen Programm, und hier insbesondere 
die polnische Partei unter der Führung Wojciech Korfantys, die unter der Losung 
„Fort mit dem Zentrum” die bisherige Hegemonie der katholischen Zentrumspartei 
unter der polnischsprachigen Bevölkerung Oberschlesiens in Frage stellte, gewan-
nen bei den Reichstagswahlen zwischen 1903 und 1907 einen wachsenden Anteil 
an Stimmen und Mandaten, der allerdings bei den nächsten Wahlen 1912 wieder 
zurückging. Die preußischen Behörden nahmen den wachsenden nationalpolnischen 
Einfluss in Oberschlesien als Bedrohung wahr und versuchten, ihn zu bekämpfen. 
Gleichzeitig gibt es viele Hinweise darauf, dass für die große Masse der Bevölkerung 
nationale Zugehörigkeiten und nationale Selbstidentifikationen keine sehr wesentli-
chen, im Alltagsleben bedeutsamen Faktoren waren.2 

Der Gegensatz zwischen einem scharfen nationalen Konflikt in Politik und Öf-
fentlichkeit einerseits und starken nichtnationalen, die Zuordnung zur deutschen 

1 Während Mieczysław Pater in Anknüpfung an die ältere polnische Forschungsliteratur die Stärke 
nationaler Haltungen betont, haben andere Autoren die nationale Indifferenz der oberschlesischen 
Bevölkerung in der Zeit des Kaiserreichs hervorgehoben. Vgl. dazu vor allem M. Pater: Polskie dążenia 
narodowe na Górnym Śląsku (1891–1914). Wrocław 1998; ders.: Polskie postawy narodowe na Śląsku 
w XIX wieku. Bd. 1–2. Wrocław 1993. Die nationale Indifferenz betont J.E. Bjork: Neither German 
nor Pole. Catholicism and National Indifference in a Central European Borderland. Ann Arbor 2008. 
Regionale Identitätsbezüge unterstreicht T. Kamusella: Silesia and Central European Nationalisms: 
The Emergence of National and Ethnic Groups in Prussian Silesia and Austrian Silesia, 1848–1918 . 
WestLafayette 2007. Vgl. auch die Beiträge in: Die Grenzen der Nationen. Identitätenwandel in Ober-
schlesien in der Neuzeit. Hg. K. Struve, P. Ther. Marburg 2002. Gegensätzliche Deutungen der ober-
schlesischen Geschichte des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts stehen aber teilweise auch mit 
größeren nationalgeschichtlichen Narrativen und Zuschreibungen in Verbindung. Vgl. dazu K. Struve: 
Geschichte und Gedächtnis in Oberschlesien. Die polnischen Aufstände nach dem Ersten Weltkrieg . 
[In:] Oberschlesien nach dem Ersten Weltkrieg. Studien zu einem nationalen Konflikt und seiner Erinne-
rung. Hg. K. Struve. Marburg 2003, S. 1–32.

2 Zu diesen gegensätzlichen Entwicklungen vgl. J.E. Bjork: Neither German nor Pole..., S. 128–173.
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oder polnischen Seite ablehnenden Haltungen andererseits zeigte sich aber vor al-
lem in den Jahren 1918 bis 1922. Während der deutsch-polnische Konflikt in und 
um Oberschlesien nun immer schärfere, oft gewaltsame Formen annahm, bis es im 
„Dritten Schlesischen Aufstand” zwischen Anfang Mai und Anfang Juli 1921 zu 
einer offenen bewaffneten Auseinandersetzung mit über 1.700 Todesopfern kam, 
war Ende 1918 und Anfang 1919 in Oberschlesien gleichzeitig eine starke Bewe-
gung entstanden, die Autonomie oder gar die staatliche Selbständigkeit verlangte. 
Aus dieser Perspektive wurden die Oberschlesier als eigenständiges „oberschlesi-
sches Volk deutscher, polnischer und tschechischer Zunge” definiert, das als solches 
nicht nur das Recht auf Selbstbestimmung, sondern auch auf Selbstständigkeit habe. 
Diese sich schließlich im „Bund der Oberschlesier – Związek Górnoślązaków” or-
ganisierende Bewegung konnte sich dann allerdings nach der im Versailler Vertrag 
festgelegten Entscheidung über die Abhaltung eines Plebiszits über die zukünftige 
Zugehörigkeit Oberschlesiens zu Deutschland oder zu Polen nicht mit der Forde-
rung durchsetzen, die Abstimmungsfrage um eine dritte Option zu erweitern, und 
verlor damit an Relevanz.3 

Die Untersuchung der Entwicklung der Wahlbeteiligung als Indikator für die 
Stärke nationaler Haltungen geht von der Annahme aus, dass es im Falle einer star-
ken Nationalisierung der Bevölkerung in national gemischten und zwischen natio-
nalen Bewegungen oder Staaten umstrittenen Regionen unter sonst ähnlichen Be-
dingungen eine höhere Wahlbeteiligung gibt als in anderen Regionen. Der nationale 
Konflikt ist in politischen Systemen, in denen gewählte Vertretungskörperschaften 
eine wesentliche Rolle bei politischen Entscheidungen spielen, in der Regel auch ein 
Konflikt um Mehrheiten bei Wahlen, so dass zu vermuten ist, dass nationale Identi-
fikationen hier einen zusätzlichen Mobilisierungsfaktor bilden. Eine vergleichsweise 
hohe Wahlbeteiligung würde in solchen Regionen also auf eine starke Nationali-
sierung, eine niedrige hingegen darauf hinweisen, dass nationale Zugehörigkeiten 
und Ziele für die Masse der Menschen keine besonders wichtigen Motive für ihr 
politisches Verhalten darstellen. Das Verhalten bei Wahlen wird aber bekanntlich 
von vielen unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Daher sind in der Regel auch in 
national umstrittenen Regionen die von landesweiten Trends bestimmten Tendenzen 
der Entwicklung der Wahlbeteiligung zu erkennen. Die Bedeutung des Nationalen 
oder anderer spezifischer regionaler Faktoren zeigt sich daher in den Differenzen 
zu den landesweiten Trends oder denjenigen in Vergleichsregionen.4 Daher wird im 

3 Zur Autonomiebewegung vgl. A. Schmidt-Rösler: Autonomie- und Separatismusbestrebungen in Ober-
schlesien 1918–1922. „Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung” Nr. 48, 1999, S. 1–45; P. Hauser: 
Śląsk między Polską, Czechoslowacją a separatyzmem. Walka Niemiec o utrzymanie prowincji śląskiej 
w latach 1918–1919. Poznań 1991; G. Doose: Die separatistische Bewegung in Oberschlesien nach dem 
Ersten Weltkrieg (1918–1922). Wiesbaden 1987. Aus der umfangreichen Literatur zum Plebiszit und 
den deutsch-polnischen Kämpfen in den Jahren 1918 bis 1922 sei hier nur genannt die neue Studie 
von T. K. Wilson: Frontiers of Violence. Conflict and Identity in Ulster and Upper Silesia, 1918–1922 . 
Oxford 2010. Insgesamt wurden in der Zeit zwischen dem 11. November 1918 und der Teilung Ober-
schlesiens am 1. Juli 1922 2.824 gewaltsame Todesfälle im Zusammenhang mit den Auseinanderset-
zungen um die Region gezählt: T. K. Wilson: Frontiers of Violence…, S. 5, 163.

4 Vgl. dazu auch K. Struve: Politische Mobilisierung und nationale Identifikation. Die Wahlbeteiligung 
der Landbevölkerung in Galizien 1861–1911. „Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung” Nr. 54, 
2005, S. 377–398. Eine knappe Diskussion der Wahlbeteiligung in Oberschlesien enthält auch schon 
ders.: Górny Śląsk na przełomie XIX i XX w. – nacjonalizacja społeczeństwa w perspektywie porównaw-
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Folgenden die Entwicklung der Wahlbeteiligung in Oberschlesien der entsprechen-
den Entwicklung im Deutschen Reich beziehungsweise in Preußen insgesamt sowie 
in anderen Regionen, darunter vor allem der Provinz Posen, gegenübergestellt. Der 
Beitrag behandelt dabei ausschließlich die Reichstagswahlen sowie die Wahlen zum 
preußischen Landtag. Wahlen zu den übrigen Vertretungskörperschaften unterhalb 
des Landtags, für die die Zahlen nicht zusammenfassend erschlossen sind, werden 
nicht berücksichtigt. 

reichstagswahlen
Bei den Reichstagswahlen galt im Kaiserreich ein gleiches und geheimes Wahl-

recht, allerdings nur für Männer ab 25 Jahren. Bei den Landtagswahlen bestand 
hingegen ein indirektes und die Stimmen nach einem Steuerzensus unterschiedlich 
gewichtendes Wahlrecht. Damit sind die Reichstagswahlen in beträchtlich höherem 
Maße repräsentativ für Haltungen in der Gesamtbevölkerung als die Landtagswah-
len. Bei den Landtagswahlen war zudem, wie im Folgenden noch gezeigt werden 
wird, die Wahlbeteiligung bei allen Wahlen deutlich niedriger. Den wesentlichen 
Grund hierfür bildete das Wahlverfahren, das viele offenbar von der Beteiligung 
abhielt.

Tab. 1: Wahlbeteiligung bei den Reichstagswahlen (in Prozent).5
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Im Regierungsbezirk Oppeln war die Zeit des Kulturkampfs in den 1870er Jah-
ren mit einem deutlichen Anstieg der Wahlbeteiligung von 56,4 im Jahr 1871 auf 
74,3 Prozent der wahlberechtigten Männer im Jahr 1878 verbunden. Dies war die 
Zeit des Aufstiegs der katholischen Zentrumspartei, die 1871 erst ein, 1874 dann 
schon acht und in den folgenden Wahlen bis 1903 mit Ausnahme des Wahlkreises 

czej [In:] Górnoślązacy. Problemy społeczności pogranicza w XX wieku. Hg. S. Rosenbaum. Katowice 
2014, S. 16–36, hier S. 29–35.

5 Die Zahlen hier und im Folgenden nach G. A. Ritter: Wahlgeschichtliches Arbeitsbuch des Kaiserreichs 
1871–1918. München 1980, S. 38–42, 72, 74; J. Pabisz: Wyniki wyborów do parlamentu Związku 
północno-niemieckiego i parlamentu Rzeszy Niemieckiej na terenie Śląska w latach 1867–1918. „Studia 
i Materiały z Dziejów Śląska” Nr. 7, 1966, S. 186–383, hier S. 205 f., S. 213 f.
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Kreuzburg-Rosenberg, der einen höheren Anteil evangelischer Bevölkerung aufwies, 
alle anderen elf oberschlesischen Mandate für sich gewinnen konnte.6 In Oberschle-
sien lag der Anstieg der Wahlbeteiligung in dieser Zeit mit fast 18 Prozent deutlich 
über dem Anstieg im Deutschen Reich insgesamt, in dem die Wahlbeteiligung im 
gleichen Zeitraum von 51 auf 63,4 Prozent zunahm, und auch höher als im benach-
barten Regierungsbezirk Breslau, in dem sie im gleichen Zeitraum von 47,2 auf 61,4 
Prozent wuchs. Die Wahlbeteiligung erreichte damit im Jahr 1878 – also auf dem 
Höhepunkt des Kulturkampfs – in Oberschlesien ungefähr die gleiche Höhe wie in 
der Provinz Posen. Hier hatte sie aber auch schon bei den ersten Reichstagswah-
len 1871 mit 70,9 Prozent (im Regierungsbezirk Posen) beziehungsweise mit 68,1 
Prozent (im Regierungsbezirk Bromberg) deutlich über dem Durchschnitt gelegen, 
sodass der Anstieg während des Kulturkampfs hier vergleichsweise gering war. In 
der Provinz Posen war offenbar die Mobilisierung vor dem Hintergrund des deutsch-
polnischen Konflikts in der Region ohnehin schon beträchtlich, sodass der zusätzli-
che Mobilisierungseffekt des Kulturkampfs kleiner war. 

In Oberschlesien sank nach dem Ende des Kulturkampfs die Wahlbeteiligung 
wieder deutlich und blieb in den folgenden Jahrzehnten dauerhaft unter dem 
Reichsdurchschnitt. So lag sie bei den Reichstagswahlen 1881 mit 58,1 Prozent im 
Regierungsbezirk Oppeln noch knapp über dem Reichsdurchschnitt, 1884 jedoch, 
als die Wahlbeteiligung im Reich insgesamt wieder anstieg, befand sie sich mit 56,9 
Prozent bereits knapp vier Prozentpunkte darunter. Dies sollte sich auch bis zum 
Vorabend des Ersten Weltkriegs nicht mehr wesentlich ändern. So betrug sie bei 
den Reichstagswahlen 1912 im Reich insgesamt 84,9 Prozent, im Regierungsbezirk 
Oppeln hingegen 11 Prozent weniger.

In der Provinz Posen nahm die Wahlbeteiligung nach dem Ende des Kulturkampfs 
hingegen nur wenig ab und stieg auch schon bald wieder an. Sie lag dauerhaft über 
dem Reichsdurchschnitt. Erst bei den letzten Reichstagswahlen im Jahr 1912 lag der 
Reichsdurchschnitt knapp über dem im Regierungsbezirk Posen (84,4 Prozent), blieb 
aber weiterhin unter demjenigen im Regierungsbezirk Bromberg (89,2 Prozent).

In Oberschlesien blieb die Wahlbeteiligung hingegen auch nach der Jahrhun-
dertwende, als sie im Reich insgesamt beträchtlich anstieg, unterdurchschnittlich. 
Dies galt auch für die infolge des Auftretens der polnischen Partei Korfantys durch 
scharfe Auseinandersetzungen innerhalb Oberschlesiens gekennzeichneten Wahlen 
von 1903 und 1907. Anders als für die Zeit des Kulturkampfs in den 1870er Jahren 
ist für diese Wahlen in Oberschlesien kein zusätzlicher, auf die spezifischen Konflikt-
lagen in der Region zurückzuführender Mobilisierungseffekt erkennbar. In anderen 
Teilen des Reiches, auch im benachbarten Regierungsbezirk Breslau, stand die Zu-
nahme der Wahlbeteiligung seit der Jahrhundertwende in einem engen Zusammen-
hang mit einem wachsenden Stimmenanteil für sozialdemokratische Kandidaten. 

6 Bei den Wahlen 1878 verlor das Zentrum allerdings vorübergehend den Wahlkreis Kattowitz-Zabrze 
an einen Kandidaten der Reichspartei, vgl. I. Schwidetzky: Die polnische Wahlbewegung in Oberschle-
sien…, S. 29 f. Zum Kulturkampf in Oberschlesien vgl. M. Pater: Polskie postawy narodowe…, Bd. 2, 
S. 7–118. Zum Kulturkampf im preußischen Osten, mit dem Schwerpunkt auf der Provinz Posen, vgl. 
L. Trzeciakowski: Kulturkampf w zaborze pruskim. Poznań 1970. Zu den Wahlen aus deutscher Sicht 
vgl. I. Schwidetzky: Die polnische Wahlbewegung…, zur Bedeutung des Kulturkampfs: I. Schwidetzky: 
Die polnische Wahlbewegung…, S. 28–35.
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Insgesamt zeigen die Daten zur Wahlbeteiligung in Oberschlesien am Vorabend 
des Ersten Weltkriegs im Vergleich mit anderen Regionen des Reiches, dass anders 
als in den Zeiten des Kulturkampfs während der 1870er Jahre die politische Mobi-
lisierung vergleichsweise gering blieb. Hinsichtlich der Provinz Posen wird hingegen 
deutlich, dass hier der nationale Konflikt über den ganzen Zeitraum hinweg beträcht-
lich zur Mobilisierung beitrug. Ansonsten lag die Wahlbeteiligung in den städtischen 
und industriell geprägten Gebieten des Deutschen Reiches in der Regel höher als 
in den ländlichen Regionen. Dass die Wahlbeteiligung in der agrarisch geprägten 
Provinz Posen über derjenigen in fast allen anderen Gebieten des Reiches lag, dürfte 
eindeutig auf den polnisch-deutschen Konflikt zurückzuführen sein. In Oberschlesi-
en mobilisierte hingegen der nationale Konflikt die Wähler offenbar nicht in beson-
derem Maße, sondern in erster Linie das Gefühl der Bedrohung der Religion, das 
in der Zeit des Kulturkampfs vorgeherrscht hatte. Als der religiöse Konflikt wieder 
in den Hintergrund getreten war, blieb die Wahlbeteiligung in Oberschlesien trotz 
der starken Industrialisierung unter dem Durchschnitt. Dies galt auch für die durch 
nationale Gegensätze gekennzeichneten Wahlen nach der Jahrhundertwende. Die 
Entwicklung der Wahlbeteiligung belegt damit, dass nationale Zugehörigkeiten in 
Oberschlesien auch nach der Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg trotz der 
heftigen Auseinandersetzungen um das Auftreten der polnischen Partei Korfantys 
kein sehr wesentliches Motiv für das politische Handeln der Masse der Bevölkerung 
waren. Im Folgenden soll nun untersucht werden, inwieweit die Beteiligung bei den 
Landtagswahlen dieses Ergebnis bestätigt.

landtagswahlen
Das preußische Drei-Klassen-Wahlrecht sah ein zweistufiges Wahlverfahren vor, 

bei dem während der Urwahlen bei offener Stimmabgabe Wahlmänner gewählt 
wurden. Dabei hatten die Stimmen in den nach einem Steuerzensus festgelegten 
drei Wählerklassen sehr unterschiedliches Gewicht. Der ersten Klasse gehörten 
diejenigen an, die nach einer Liste, beginnend mit dem größten Steuerzahler in der 
Gemeinde in absteigender Folge, ein Drittel der gesamten Steuersumme zahlten. 
Zur zweiten Klasse gehörten wiederum diejenigen, die ein weiteres Drittel der Steu-
ern zahlten, und der dritten Klasse schließlich diejenigen Steuerzahler, die das letzte 
Drittel aufbrachten – einschließlich der wahlberechtigten Männer, die überhaupt 
keine Steuern zahlten. Jede der Klassen wählte in offener Abstimmung ein Drittel 
der Wahlmänner, die dann wiederum den Abgeordneten bestimmten. Dieses im Mai 
1849 eingeführte Wahlrecht, das nicht nur die Stimmen sehr ungleich gewichtete, 
sondern durch seinen offenen und zweistufigen Charakter viel Raum für Einfluss-
nahmen und Manipulationen ließ, blieb bis zum Ersten Weltkriegs bestehen.7 

Die Wahlbeteiligung bei den Urwahlen zum Abgeordnetenhaus des preußischen 
Landtags lag beträchtlich niedriger als bei den Reichstagswahlen. Die in Preußen 
erhobenen Daten zur Wahlbeteiligung bei diesen Wahlen sind allerdings lückenhaft, 

7 Zum Wahlverfahren vgl. Z. Surman: Wyniki wyborów do Pruskiego Konstytucyjnego Zgromadzenia Na-
rodowego i Izby Posłów Sejmu Pruskiego na Śląsku w latach 1848–1918. „Studia i Materiały z Dziejów 
Śląska” Nr. 7, 1966, S. 14–16.
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sodass ein genauerer Vergleich hier nur für Wahlen seit den 1890er Jahren – und 
damit nicht für die Zeit des Kulturkampfs – möglich ist. 

Außer den Daten für Preußen insgesamt werden hier zum Vergleich neben den-
jenigen für den Regierungsbezirk Oppeln auch diejenigen für den benachbarten Re-
gierungsbezirk Breslau angeführt.

Tab. 2: Wahlbeteiligung Urwähler der ersten, zweiten und dritten Klasse  bei Landtagswahlen 
(in Prozent).8
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Im Regierungsbezirk Oppeln gab es in den letzten zwei Jahrzehnten vor dem 
Weltkrieg nur 1908 mit über 38 Prozent gegenüber 32,8 Prozent in Preußen ins-
gesamt und 27,2 Prozent im benachbarten Regierungsbezirk Breslau eine deutlich 
überdurchschnittliche Beteiligung. Bei den folgenden Wahlen im Jahr 1913 fiel 
die Beteiligung im Regierungsbezirk Oppeln dann auf einen Wert weit unter dem 
Durchschnitt ab, während die Beteiligung im preußischen Staat insgesamt ungefähr 
konstant blieb und im Regierungsbezirk Breslau gegenüber den vorherigen Wahlen 
sogar leicht zunahm. 

Die Landtagswahlen 1908 standen im Zeichen der antipolnischen und antika-
tholischen Politik des „Bülow-Blocks”, der sich nach den Reichstagswahlen 1907 
aus konservativen und liberalen Parteien gebildet hatte. Im Sommer 1907 folgte 
auch der Bruch im preußischen Landtag, so dass sich das Zentrum nun nach lan-
ger Zeit sowohl im Reich als auch in Preußen wieder in der Opposition befand. 
Ein wesentlicher Konfliktpunkt war die Radikalisierung der antipolnischen Politik 
der Regierung, die dann unter anderem mit dem im Frühjahr 1908 im Landtag 
verabschiedeten „Enteignungsgesetz” umgesetzt wurde. Eine solche Politik wollte 
das Zentrum nicht mittragen.9 Der Vorsitzende des schlesischen Zentrums und 
langjährige Reichstagsabgeordnete Felix Porsch fürchtete angesichts der Politik der 

8 Die Zahlen hier und im Folgenden nach T. Kühne: Handbuch der Wahlen zum Preußischen Abgeord-
netenhaus 1867–1918. Wahlergebnisse, Wahlbündnisse und Wahlkandidaten. Düsseldorf 1994, S. 54; 
Z. Surman: Wyniki wyborów…, S. 13–167, hier S. 150–153.

9 Zum Bülow-Block vgl. T. Nipperdey: Deutsche Geschichte 1866–1918, Bd. 2: Machtstaat vor der 
Demokratie. München 1998, S. 729–741. Zur Haltung des schlesischen Zentrums auch A.H. Leugers-
Scherzberg: Felix Porsch 1853–1930. Politik für katholische Interessen in Kaiserreich und Republik . 
Mainz 1990, S. 127–130.
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Regierungsmehrheit einen neuen „Culturkampfbrand”.10 Dies war offenbar eine 
weithin geteilte Erwartung. 

In Oberschlesien war es nach den scharfen Konflikten bei den Reichstagswahlen 
1907 zu einer Annäherung zwischen dem Zentrum, das sich nun im Reichstag wie-
der in der Opposition befand, und der polnischen Partei gekommen. Beide Partei-
en teilten die Wahlkreise bei den Landtagswahlen unter ihren Kandidaten auf und 
unterstützten sich bei Stichwahlen gegenseitig. Die Wahlen brachten einen großen 
Erfolg für dieses Wahlbündnis, das offenbar trotz der scharfen Konflikte der vorher-
gehenden Jahre auf große Zustimmung stieß. Das Gefühl einer neuen Bedrohung 
von außen durch die Politik des Bülow-Blocks und die oppositionelle Stellung des 
Zentrums im Bündnis mit der polnischen Partei führten zu einer starken Mobili-
sierung der Wählerschaft.11 Nicht der deutsch-polnische Konflikt innerhalb Ober-
schlesiens und innerhalb des katholischen Milieus mobilisierte damit offenbar die 
Wähler, sondern die Verteidigung dieses Milieus gegen die Bedrohung von außen. 
Der  Konflikt innerhalb des katholischen Milieus – also zwischen dem Zentrum und 
der polnischen Partei – führte möglicherweise eher zu politischer Enttäuschung und 
trug so zur Wahlabstinenz bei. Zumindest berichtet Emil Szramek, dass viele ältere 
Pfarrer aus Freude über die Einheit unter den Katholiken, die sie an die Zeit des 
Kulturkampfs erinnerte, mit großem Engagement an die Wahlen des Jahres 1908 
herangegangen seien.12 

Das Gefühl der Bedrohung von außen verminderte sich nach 1909 allerdings 
wieder, als sich der Bülow-Block aufgelöst hatte und das Zentrum gemeinsam mit 
den Konservativen im Reichstag erneut die Regierung stützte. Zugleich zerbrach 
aber auch das Bündnis zwischen dem Zentrum und der polnischen Partei. Beides 
mag zur deutlichen Abnahme der Beteiligung bei den Wahlen 1913 beigetragen 
haben, als sie im Regierungsbezirk Oppeln nur noch bei 18,7 Prozent lag, im preußi-
schen Durchschnitt jedoch bei 32,7 Prozent.13

Dass der nationale Faktor für die politische Mobilisierung in Oberschlesien eine 
geringe Rolle spielte, zeigt bei den Landtagswahlen ebenfalls ein Vergleich mit den 
anderen Gebieten mit einer polnischen Bevölkerung in Preußen, und dies noch 
beträchtlich deutlicher als bei den Reichstagswahlen. In den Provinzen Posen und 
Westpreußen gab es die höchsten Wahlbeteiligungen bei den Landtagswahlen in 
Preußen überhaupt. Während die Wahlbeteiligung bei den Urwahlen zur Landtags-
wahl 1908 im Landesdurchschnitt, wie oben gezeigt, bei 32,8 Prozent lag, erreichte 
sie in den Provinzen Posen und Westpreußen mit 63,7 bzw. 51 Prozent die höchs-
ten Werte von allen preußischen Provinzen. In einigen der überwiegend polnischen 
Kreise der Provinz Posen lag die Wahlbeteiligung sogar über 80 Prozent.14 Hier sank 

10 A.H. Leugers-Scherzberg: Felix Porsch…, S. 134.
11 J.E. Bjork: Neither German nor Pole…, S. 133–137. Zu den schwierigen Verhandlungen vor Zustande-

kommen dieses Wahlbündnisses vgl. auch A.H. Leugers-Scherzberg: Felix Porsch…, S. 130–139. 
12 E. Szramek: Ks. Jan Kapica. Życiorys a zarazem fragment z historji Górnego Śląska. „Roczniki Towar-

zystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku” Nr. 3, 1931, S. 1–86, hier S. 46.
13 Zur erneuten Unterstützung des Zentrums für die Regierung und dem Bruch der Zusammenarbeit mit 

der polnischen Partei vgl. J.E. Bjork: Neither German nor Pole…, S. 145–156; zu den Landtagswahlen 
1913 A.H. Leugers-Scherzberg: Felix Porsch…, S. 180–184. 

14 Die preußischen Landtagswahlen von 1908 und aus früheren Jahren. Hg. G. Evert. Berlin 1909 („Zeit-
schrift des Königlich-Preußischen Statistischen Landesamts”, Ergänzungsheft 30), S. XVIII, 153 ff.
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sie, anders als in Oberschlesien, bei den folgenden Landtagswahlen auch nur wenig 
oder gar nicht.15 

Schluss
Insgesamt stützen die Zahlen zur Wahlbeteiligung damit die These einer ver-

gleichsweise hohen nationalen Indifferenz der oberschlesischen Bevölkerung. An-
ders als für die Provinz Posen ist für Oberschlesien kein zusätzlicher politischer Mo-
bilisierungseffekt des nationalen Konflikts erkennbar, obwohl nationale Fragen seit 
dem Auftreten der polnischen Partei Korfantys nach der Jahrhundertwende die poli-
tischen Diskussionen und Auseinandersetzungen in und über Oberschlesien wesent-
lich bestimmten. Tatsächlich vermochte sich die nationale Konfliktlinie gegenüber 
der religiösen und der sozialen in der oberschlesische Gesellschaft offenbar nicht in 
einem solchen Ausmaß zu verankern, dass nationale Identifikationen zu einem we-
sentlichen, eigenständigen Mobilisierungsfaktor bei Wahlen geworden wären.

15 Vgl. hierzu die Zahlen in T. Kühne: Handbuch…, S. 103–115, 274, 306.
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Streszczenie
kai struvE

polityczna mobilizacja i wyborcze postawy. pruski Górny śląsk w okresie cesarstwa 
niemieckiego

Artykuł analizuje wzrost frekwencji wyborczej na pruskim Górnym Śląsku w okre-
sie Cesarstwa Niemieckiego i wpływ narodowej identyfikacji na polityczną mobilizację. 
Statystyki ilustrujące dane z wyborów do Sejmu Rzeszy pokazują, że na Górnym Śląsku 
okres Kulturkampfu w latach siedemdziesiątych XIX wieku był okresem nadzwyczajnej 
politycznej mobilizacji. Później frekwencja wyborcza, inaczej niż w przypadku prowincji 
poznańskiej, aż do wybuchu I wojny światowej spadła wyraźnie poniżej średniej w całej 
Rzeszy. Stwierdzenie, że przynależność narodowa, w odróżnieniu od religijnej, nie była 
żadnym widocznym i dodatkowym politycznym czynnikiem mobilizującym, znajduje po-
twierdzenie w danych pochodzących z wyborów do pruskiego Sejmu. Całościowa analiza 
zmian frekwencji wyborczej pokazuje, że narodowa identyfikacja również na początku XX 
wieku dla większości ludności górnośląskiej nie odgrywała istotnej roli w ich politycznych 
zachowaniach.

Summary
kai struvE

political mobilization and election attitudes. prussian upper Silesia of the German 
empire

The article analyses an increase in a turnout for the election in Prussian Upper Silesia 
during the German Empire and an influence of the national identity on political mobili-
zation. Statistics illustrating the data from the Reich parliamentary election show that in 
Upper Silesia the period of Kulturkampf in the 1870s was the time of the exceptional 
political mobilization. Later, a turnout for the election, unlike in the Poznań province, up 
until the outbreak of I World War, decreased considerably below the average in the whole 
Reich. The statement that national status, unlike religious affiliation, was not an evident 
and additional motivating political factor, is confirmed by the information dating from 
the Prussian parliamentary election. An overall analysis of the turnout for the election 
shows that for the majority of Upper Silesian population national identification, also in 
the beginning of the 20th century, did not play the crucial part in their political attitudes.

Tłumaczenie Agnieszka Keller
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BogDan kloch

ile państwa hohenzollernów w mieście 
rybniku i części powiatu rybnickiego  
na przykładzie „politisches handbuch für den 
oberschlesischen industriebezirk”1?

Rybnik w ciągu 130 lat ścisłych związków z panującym domem pruskich Hohen-
zollernów – od zakupu miasta przez skarb królewski w 1788 roku aż do 1918 roku 
– przeszedł znaczącą drogę. Dawne struktury i zasady funkcjonowania miasteczka 
oraz majątku rybnickiego zamku sięgały jeszcze średniowiecza i czasów wczesno-
nowożytnych2. Mimo zmian przynależności państwowej w wyniku I wojny śląskiej 
(1740–1742) nie dokonały się w życiu miasteczka zbyt daleko idące przekształcenia. 
Wyraźne przemiany dotknęły miejscowość i jej społeczność dopiero u schyłku XVIII 
wieku, głównie w wyniku przejścia pod królewską jurysdykcję i zmianę statusu, 
a wreszcie – jak i w przypadku innych miast – przez reformy miejskie przeprowa-
dzone już w XIX wieku oraz początki industrializacji związanej z szybkim rozwojem 
przemysłu wydobywczego i hutnictwa żelaza3. Porównanie planów miasta z począt-
ków XIX i XX wieku wskazuje, iż – choć zachowało dawny rdzeń – zostało poddane 
wieloaspektowym przemianom4. Dawne miasto, które – bazując na badaniach Ro-

1 Problematyka niniejszego artykułu jest wynikiem zainteresowania autora tematyką pruskich wydaw-
nictw informacyjnych – rozmaitego typu opracowań opisujących różne dziedziny funkcjonowania pań-
stwa pruskiego. Jest to trzeci, po tematyce szkolnej i wyznaniowej, tekst. Por. B. Kloch: Elementarne 
szkolnictwo (katolickie) w Rybniku i okolicach w świetle publikowanych urzędowych zestawień (schema-
tyzmów) do wybuchu wielkiej wojny (1914 r.). [W:] Z dziejów szkolnictwa w Rybniku. Red. D. Keller. 
„Zeszyty Rybnickie” 17. Rybnik 2013, s. 11–49; tenże: Z badań nad strukturą pomocniczych obiektów 
sakralnych katolickiego kultu religijnego w powiecie rybnickim w końcu XIX i początkach XX w. w świe-
tle schematyzmów diecezji wrocławskiej. [W:] Wyznania religijne w Rybniku i powiecie rybnickim 
w XIX i XX w. Red. A. Dziurok, D. Keller, B. Kloch. „Zeszyty Rybnickie” 22 [w druku].

2 Niezwykle trafnie opisał stan miasta ks. Emil Drobny, podając na przykład, iż w pierwszej połowie 
XIX w. miasto podzielone było na pięć obwodów administracyjnych: Zamkowy, Rynkowy, Świętojań-
ski, Kaplicowy (okolice dzisiejszego kościoła św. Antoniego) oraz Łoński (określony jako Staromiejski). 
E. Drobny: Rybnik przed 100 laty. „Ziemia Rybnicka” 1939, nr 4, s. 77–78. Dawne podziały były 
aktualne jeszcze w latach sześćdziesiątych XIX w., por.: F. Triest: Topographisches Habndbuch von 
Oberschlesien. Bd. 2. Breslau 1864 – reprint: Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Oberschlesiens . 
Oprac. J. Menzel. Bd. 1. Sigmaringen 1984, s. 739–772.

3 F. Idzikowski: Geschichte der Stadt und ehemaligen Herrschaft Rybnik in Oberschlesien. Breslau 1861, 
s. 150–165; A. Gościniak: Rybnik, miasto i powiat. Rybnik 2012 (poszczególne podrozdziały). Praca za-
wiera wiele cennego materiału dla rozważań nad różnymi wątkami dziejów Rybnika i powiatu w epoce 
pruskiej.

4 Zachowane plany z okresu pomiędzy 1810 a 1904 r. dość namacalnie wskazują na rozszerzenie zabu-
dowy o charakterze przemysłowym we wschodniej i południowej części miasta. Por. plany miasta ze 
zbiorów Muzeum w Rybniku oraz publikacje: F. Idzikowski: Geschichte… (w załączniku mapa miasta 
według stanu z początku drugiej połowy XIX w.; B. Kloch, D. Keller: Wodociągi i kanalizacja Rybnika. 
Zarys dziejów. Rybnik 2007 (mapa jako załącznik, reprodukcja mapy wodociągowej centrum Rybnika 
z marca 1904 r.). O planie miasta z 1810 r. i późniejszych pisała: E. Bimler-Mackiewicz: Ikonografia 
miasta jako źródło poznania jego przeszłości – na przykładzie Rybnika. [W:] Początki i rozwój miast 
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berta Krzysztofika – miało u swojej genezy słaby poziom specjalizacji (wytwórczej 
i produkcyjnej), dopiero w wyniku procesów industrializacji zmierzało do wzorca 
miasta przemysłowego5 . 

Zmiany nastąpiły w komunikacji (wewnętrzna sieć dróg, kolej) oraz komuniko-
waniu się (poczta, telegraf i telefon)6. Modernizacja objęła również warunki życia. 
Nowinkami były nowe czynszowe budownictwo piętrowe, sieć wodociągowa i sys-
tem oczyszczania miasta ze ścieków. Przykładano też uwagę do wyglądu estetycznego 
miasta, rozwijając tereny zielone (parki i skwery). Wzrastała produkcja i rozwijał się 
handel towarami luksusowymi. Upowszechnił się kredyt, ubezpieczenia i gromadze-
nie oszczędności7. Zachodziły również zmiany w edukacji, gdzie miała miejsce ewo-
lucja od szkoły parafialnej (powszechnej) do (pro)gimnazjum królewskiego i szkół 
prywatnych oraz sieci szkół ludowych, oraz w opiece zdrowotnej (szpitale, powsta-
nie służb opiekuńczych i ułatwienie dostępu do leków)8. Uzupełnieniem całości 

Górnego Śląska. Studia interdyscyplinarne. Red. D. Abłamowicz, M. Furmanek, M. Michnik. „Seria 
Monograficzna Muzeum w Gliwicach”. Nr 10. Gliwice 2004, s. 109–122. Początki górniczej historii 
regionu bezsprzecznie kojarzyć należy z rządową kopalnią Hoym (1792 r.) i powołaniem w Rybniku 
Królewskiego Urzędu Hutniczego w związku z znaczącą rolą hutnictwa w tym regionie – A. Adamczyk: 
Kopalnia Węgla Kamiennego Hoym Ignacy, 1792–1967–2011. Warszawa 2011, s. 13–14.

5 R. Krzysztofik: Umiastowienie obszaru Polski od XIII do XXI wieku. Interpretacja geograficzno-histo-
ryczna. Katowice 2012, s. 208 (tab. 38). W latach sześćdziesiątych XX w. Alfons Mrowiec zaprezento-
wał proces industrializacji przestrzeni tzw. ziemi rybnickiej z silnym zaakcentowaniem wieku XIX jako 
czasu nasilenia procesów tworzenia nowych przestrzeni produkcji przemysłowej – A. Mrowiec: Szkice 
z nowszych dziejów ziemi rybnickiej. Cz. I (do roku 1914). Katowice 1962, s. 45–73. Na uwagę zasłu-
guje fakt zepchnięcia przez przemysł węglowy na dalszy plan dawnego znaczenia przemysłu hutniczego 
– A. Frużyński: Historia hutnictwa żelaza w Rybniku do 1945 roku. [W:] Historia gospodarcza Rybnika 
i powiatu rybnickiego w XIX i XX wieku. Red. D. Keller. „Zeszyty Rybnickie” 9. Konferencje. Rybnik 
2010, s. 9–56. 

6 A. Mrowiec: Szkice z nowszych dziejów…, s. 70–73; D. Keller i  in.: Koleją z Katowic do Raciborza . 
Wyd. II. Katowice 2013, s. 19–58; B. Kloch: Rybnik – miasto powiatowe z koleją w tle (do roku 1918) . 
[W:] 150 lat kolei w Rybniku. Red. B. Kloch, A. Grabiec, D. Keller. „Zeszyty Rybnickie” 5. Rybnik 
2007, s. 13–22; Dzieje miasta Rybnika i dawniejszego państwa rybnickiego na Górnym Śląsku na pod-
stawie wydanej w 1861 r. Kroniki Franciszka Idzikowskiego. Oprac. A. Trunkhardt. Rybnik [b.d.w.], 
s. 168–169. 

7 Poszczególne problemy poruszają teksty: B. Kloch, D. Keller: Wodociągi i kanalizacja Rybnika…, 
s. 25–61; J. Abrahamowicz, B. Kloch, D. Keller: Szkice z dziejów zieleni miejskiej w Rybniku. „Zeszyty 
Rybnickie” 19. Rybnik 2014, s. 9–26; B. Kloch: Uwagi o współczesnym znaczeniu zabytkowej substan-
cji architektonicznej miasta Rybnika. [W:] Tożsamość społeczno-kulturalna miasta postindustrialnego 
w Europie Środkowej. Red. B. Kloch, A. Stawarz. Rybnik–Warszawa 2005, s. 161–179; B. Kloch: Prze-
strzeń przemysłowa Rybnika – miasta na Śląsku w początkach XX w. [W:] Z dziejów przemysłu przed 
1945 rokiem. Red. J. Chumiński, M. Zawadka. Wrocław 2012, s. 147–160; B. Kloch: Banki w życiu 
Rybnika w okresie międzywojennym (1922–1939). Przyczynek badawczy do dziejów bankowości na 
Śląsku. [W:] Rola przedsiębiorców i bankowców w kształtowaniu kultury miejskiej w Polsce XIX–XX w. 
Red. G. Grabowska, A. Stawarz. Rybnik–Warszawa 2003, s. 217–218 (przypisy 4 i 6). O skali zmian 
i nowinek w budownictwie świadczą karty pocztowe Rybnika z okresu pruskiego – M. Gruszczyk: 
Mała ojczyzna Rybnik na starej karcie pocztowej 1897–1945. Czerwionka-Leszczyny [b.d.w.]; Wykaz 
obiektów architektury o wartościach zabytkowych, Miejski Konserwator Zabytków – Urząd Miasta 
w Rybniku. 

8 Szkolnictwo: Dzieje miasta Rybnika…, s. 148–149; B. Kloch: Elementarne szkolnictwo…, s. 11–49; 
D. Keller: Królewskie Progimnazjum i Gimnazjum (w organizacji) w Rybniku w latach 1908–1922 
– szkic do dziejów zapomnianej szkoły. [W:] Z dziejów szkolnictwa w Rybniku…, s. 51–68; sprawy 
dotyczące szpitalnictwa i opieki nad ubogimi: Dzieje miasta Rybnika…, s. 150–154; Handbuch der 
Schlesischen Maltaser-Riter. Breslau 1908, s. XVIII–XIX; R. Jokiel: Die Zeit von 1740 bis 1945. [W:] 
Chronik von Rybnik. [b.d.m.w.], s. 67–68; domy opieki: B. Kloch: Z dziejów Domu Dziecka w Rybniku. 
Od Domu dla sierot oraz starców do współczesnego Domu Dziecka. W stulecie działalności 1913–2013 . 
„Zeszyty Rybnickie” 16. Rybnik 2013, s. 11–25; M.P. Czapliński: Sierociniec żydowski w Rybniku w la-
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skrótowego ujęcia najważniejszych zmian w życiu codziennym może być struktura 
wymiaru sprawiedliwości z pełnym zakresem orzekania w sprawach na podstawie 
ówczesnego prawa (sądownictwo)9. Przemiany życia religijnego i kulturowego były 
może jeszcze bardziej spektakularne. Miasto przeszło metamorfozę od monowyzna-
niowej wspólnoty czasów habsburskich po trójgłos religijny (wyznaniowy): kato-
licko-ewangelicko-mojżeszowy10. Przy czym proces ten rozpoczął się od osłabienia 
wspólnoty katolickiej (m.in. ograniczenie liczby świątyń na przełomie XVIII i XIX 
wieku i praktycznie likwidacja całej wcześniejszej spuścizny architektury sakralnej 
w ciągu kilkunastu lat11), a kończył jej ponowną dominacją w przestrzeni symbolicz-
nej miasta12. Nowy prusko-królewski, a następnie cesarski gospodarz odcisnął swój 
ślad w przestrzeni miejskiej także w symbolach – pomnikach państwa – wolnostoją-
cych obeliskach sedańskich (dwa obiekty w centrum miasta), ściennych dekoracjach 
(m. in. (pro)gimnazjum królewskie, budynek poczty, symbole wewnątrz obiektów, 
takich jak starostwo czy sierociniec – Augusta Victoria Heim) oraz związanym z nimi 
rytuałem świąt13 . 

Wymienione przestrzenie życia to tylko wspomnienie wielowątkowej moder-
nizacji, jaką przeszedł Rybnik od skromnego ośrodka o niskim stopniu specjalizacji 
(a nawet funkcjonującej na pograniczu społeczności rolniczej) w drodze do miasta 
uprzemysłowionego. Owo „w drodze” to m.in. właśnie czas epoki pruskiej w dzie-
jach Rybnika – rozpoczętej, ale niedokończonej, przerwanej wydarzeniami o charak-
terze politycznym i militarnym. Wspomniane przemiany dotknęły mniej lub bardziej 
również nową przestrzeń powiatu rybnickiego. Nową, ponieważ powiat, którego 
siedzibę ustanowiono w Rybniku, stanowił również nowy administracyjny produkt 

tach 1893–1922. [W:] Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku. Red. B. Kalinowska-Wójcik, D. Kel-
ler. „Zeszyty Rybnickie” 14. Rybnik–Katowice 2012, s. 99–132; A. Gościniak: Rybnik…, s. 136–137; 
M.P. Czapliński: Apteki rybnickie w latach 1790–1922. „Zeszyty Rybnickie” 20. Rybnik 2015.

9 B. Kloch: Zarys dziejów sądownictwa. Sądy w Rybniku, Jastrzębiu Zdroju, Raciborzu, Wodzisławiu 
Śląski i Żorach. „Zeszyty Rybnickie” 11. Rybnik–Gliwice 2011, s. 17–26.

10 Według stanu z grudnia 1885 r. (Gemeindelexikon für die Provinz Schlesien. [W:] Gemeindelexikon für 
die Königreich Preussen. Bd. VI: Provinz Schlesien. Berlin 1887, s. 406–407) w Rybniku mieszkało 3324 
katolików, 405 ewangelików oraz 352 Żydów, zaś według stanu na grudzień 1905 r. (Gemeindelexikon 
für die Provinz Schlesien. [W:] Gemeindelexikon für die Königreich Preussen. Bd. VI: Provinz Schlesien . 
Berlin 1908, s. 410–411) w mieście zamieszkiwało 4862 katolików, 767 ewangelików oraz 336 Żydów. 

11 Zachowało się tylko prezbiterium dawnej gotyckiej fary, przerobione na świątynię cmentarną – L. Mu-
sioł: Rybnik. Parafia matki Boskiej Bolesnej. Monografia historyczna, mps. 1963, Biblioteka Śląska – 
Zbiory Specjalne, sygn. R 866 III, s. 19, 23–24, 26–27.

12 Nowy kościół, jak potocznie nazywano kościół św. Antoniego z Padwy, ukończony niespełna dekadę 
przed wybuchem I wojny światowej, wzniesiono jako dominantę architektoniczną nad rozrastającym 
się miastem – por. B. Kloch, A. Grabiec: Kościół p.w. św. Antoniego w Rybniku. „Zeszyty Rybnickie” 4. 
Rybnik 2006, s. 40–47.

13 Widoki obiektów na dawnych kartach pocztowych – zob. M. Gruszczyk: Mała…, s. 27, 33–34, 47–48; 
portret dużych rozmiarów przedstawiający cesarza Wilhelma I zdobił salę landratury rybnickiej od 
1899 r. – zob. S. Rosenbaum: Germania. Niemiecka polityczność na Górnym Śląsku 1871–1945 . 
Gliwice 2012, s. 14 (tam również o nowej symbolice przestrzeni miast górnośląskich oraz o symbo-
lach na budynku Królewskiego progimnazjum, a następnie gimnazjum i poczty pruskiej); o symbolach 
w Sierocińca i Domu Starców – B. Kloch: Z dziejów Domu Dziecka…, s. 16, 21–22, 27; tematykę świąt 
w dobie cesarstwa niemieckiego na Górnym Śląsku omawia B. Linek: Święta narodowe na Górnym 
Śląsku w okresie cesarstwa niemieckiego . [W:] Piastowsko-komunistyczna satysfakcja? Obchody rocz-
nic historycznych i świąt państwowych na Śląsku po II wojnie światowej . Red. J. Nowosielska-Sobel, 
G. Strauchold. „Spotkania Dolnośląskie”. T. III. Wrocław 2008, s. 11–35.
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pruskiej epoki (rozpoczął swoje funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 1818 roku)14. In-
stytucjonalne istnienie struktury powiatowej wprowadziło dla Rybnika dotąd niezna-
ną kumulację wielu funkcji publicznych realizowanych względem sąsiednich miast 
(Wodzisław i Żory), jak i okolicznych sieci wsi, kolonii, przysiółków, w tym zupełnie 
nowych przemysłowych skupisk, które stworzyły strukturę gmin nowego powiatu. 

W świetle wspomnianych przemian niezwykle ciekawym, choć późnym, źródłem 
z epoki jest opublikowany najpewniej w początkach 1914 roku podręczny przewod-
nik informacyjny dotykający życia społecznego i politycznego przemysłowej części 
Górnego Śląska, w tym i fragmentu powiatu rybnickiego, zatytułowany „Politisches 
Handbuch für den Oberschlesischen Industriebezirk”, a opracowany przez O. Erd-
manna15. Wielość prezentowanego tam materiału ograniczę do kwestii scharakte-
ryzowanej przez źródło sytuacji językowej, a także obecności w życiu tego obszaru 
organizacji (czynnika świadomości państwowej i narodowej), które bez względu na 
charakter religijny, społeczny czy zawodowy (może za wyjątkiem legalnych organiza-
cji o polskim charakterze) można uznać za ilustrację ekspansji państwa – monarchii 
Hohenzollernów u schyłku II Rzeszy – w przestrzeni funkcjonowania miasta i tere-
nów rybnickiego powiatu. 

Wspomnieć należy, iż na przełomie 1913/1914 roku powiat rybnicki składał się z 3 
miast i 40 obwodów urzędowych (Amtsbezirk), 80 okręgów dworskich i 120 gmin16 . 
W opracowaniu znajdujemy tylko obszary powiatu uznane za uprzemysłowione, stąd 
też wyłączone zostały tereny czysto rolnicze, tj. głównie obszary południowe (oko-
lice Wodzisławia) oraz zachodnie i północne (okolice Rybnika). Prócz Rybnika oraz 
Żor, opisy obejmują gminy: Biertułtowy, Bełk, Boguszowice, Chwałowice, Czernica, 
Czerwionka, Czuchów, Dębieńsko Stare, Dębieńsko Wielkie, Gotartowice, Knurów, 
Ligota, Marklowice Dolne, Niedobczyce, Niewiadom Górny, Pilchowice, Popielów, 
Pszów, Pszowskie Doły, Radlin, Nieboczowy Królewskie, Rydułtowy Dolne i Górne. 

Stosunki językowe dla tego obszaru zostały przedstawione w publikacji w for-
mie prostego zestawienia dla poszczególnych gmin i całości omawianego fragmentu 
powiatu rybnickiego. Ludność podzielono ze względu na język – mowę wyniesioną 
z rodzinnego domu – środowiska (Muttersprache) na cztery kategorie – ludność ję-
zyka niemieckiego, polskiego, dwujęzyczną i posługującą się innymi (nieokreślonymi 
w treści przewodnika) językami. Na liczbę 131 630 osób zamieszkujących teren po-
wiatu zestawienia odnotowują 125 489 katolików, 5306 ewangelików, 83 przedsta-
wicieli innych wyznań chrześcijańskich oraz 744 religii mojżeszowej. Pod względem 
kompetencji językowych, według danych zawartych w publikacji, aż 102 430 osób 
zaklasyfikowano jako używających język polskiego, 24 872 – języka niemieckiego, 
dwóch  języków (dwujęzyczni) miało używać 3615 osób, języka czeskiego 24 oraz 
innych (nie podanych) 66817 (tab. 1). Statystyka bezwzględnie dała prymat językowi 

14 W. Geisler: Die Landräte des Kreises Rybnik. W: Chronik…, s. 78–79; N. Mika: Pruskie powiaty na 
Górnym Śląsku w latach 1741–1871. [W:] Z kart historii powiatu rybnickiego. Red. D. Keller. „Zeszy-
ty Rybnickie” 6. Rybnik 2008, s. 39. W publikacji Z kart historii powiatu rybnickiego… również inne 
artykuły.

15 Politisches Handbuch für den Oberschlesischen Industriebezirk. Oprac. O. Erdmann. Kattowitz 1914. 
Autorowi tekstu nie udało się ustalić pełnego brzmienia imienia twórcy tej publikacji.

16 Tamże, s. 77–78.
17 Tamże, s. 77. Według A. Dudzińskiego (Polacy na Śląsku. „Prace Geograficzne”. Z. IV. Lwów 1919, 

tabl. I) w powiecie rybnickim miało być 131 599 mieszkańców, w tym jako Polaków uznał 106 045, 
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polskiemu, choć – jak daje się zauważyć – przeważał on tylko w uprzemysłowionych 
gminach wiejskich i osiedlach przemysłowych, a w obu opisanych miastach (Ryb-
niku oraz Żorach) występował w mniejszości. W kilku wypadkach gmin wiejskich 
dysproporcje są jednak znacznie mniejsze. Przykładem tego mogą być Chwałowice, 
Rydułtowy, a jeszcze bardziej Czerwionka, Knurów i Ligota (razem z Paruszowcem), 
gdzie udział języka niemieckiego był znacznie bardziej widoczny. Na północnym 
odcinku omawianego terenu Pilchowice stanowią przykład równowagi językowej, 
z niemałym udziałem dwujęzycznej ludności. Choć brak w publikacji szczegółów, za-
stanawia w przypadku Czerwionki i Niedobczyc w sumie 287 osób posługujących się 
innymi językami. Można zatem przyjąć, choć to dość pobieżna ocena, bez szerokiej 
bazy danych, iż wpływ państwa pruskiego na kompetencje językowe był zapewne 
konsekwencją zmian cywilizacyjnych. 

Tabela 1
Podział językowy ludności Rybnika i okolic w świetle „Politisches Handbuch für den Obe-
rschlesischen Industriebezirk”

Miejscowość Język polski Język niemiecki Dwujęzyczność Inne języki

Rybnik 4 239 6 485 861 –
Żory 1 646 2 644 646 –
Bełk 1 241 194 – –

Biertułtowy 2 157 326 4 –
Boguszowice 1 120 42 – –
Chwałowice 1 366 561 346 46

Czernica 1 267 95 – –
Czerwionka 1 670 1 024 249 111

Czuchów 1 343 208 141 8
Dębieńsko (Stare i Wielkie) 1 889 213 – –

Gotartowice 977 44 – –
Knurów 2 496 1 513 269 35
Ligota 3 270 1 470 25 93

Marklowice (Dolne) 1 486 58 – –
Niedobczyce 2 683 210 2 176

Niewiadom (Górny) 973 100 19 –
Pilchowice 469 452 112 11
Popielów 1 765 195 87 –

Pszów 2 037 208 21 –
Pszowskie Doły 1 213 182 23 12

Radlin 4 654 505 2 13
Radoszowy (Królewskie) 1 537 218 – –

Rydułtowy (Dolne i Górne) 5 607 821 183 49

jako Niemców 24 841. Według stanu na 1 XII 1910 r. (za: Statistisches Jahrbuch für den Preussischen 
Staat. Zehnter Jarhgang. Berlin 1913, s. 20–21) w rejencji opolskiej mieszkało 884 045 osób języka 
niemieckiego i 1 169 340 osób języka polskiego, zaś osób innych języków (nieokreślonych) miało być 
5575.
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Przemiany znalazły odzwierciedlenie w demografii. Około 1783 roku w Rybniku 
wykazywano 805 mieszkańców, w Żorach zaś populacja była wyższa i miała wynosić 
1100 osób18. 130 lat później dysproporcja we wzroście bardzo niekorzystnie przedsta-
wiała się dla Żor (11 656 mieszkańców Rybnika, a tylko 4936 Żor)19. Choć te ostatnie 
ponad czterokrotnie zwiększyły swoją populację, ustąpiły pozycji Rybnikowi, który 
pod tym względem stał się liderem w regionie20. Niemniej w osadnictwie wiejskim 
(lokalnie) przyrost był jeszcze bardziej czytelny. Na przykład Czernica z 128 mieszkań-
ców w końcu XVIII wieku zwiększyła swoją populację do ponad 1300 osób przed wy-
buchem I wojny światowej, ale skok Ligoty (jako gminy) był jeszcze bardziej znaczny, 
gdyż z 174 mieszkańców doszła do blisko 5 tysięcy. W tym ostatnim przypadku trzeba 
pamiętać o ówczesnym obszarze gminy Ligota, ale i tak przyrost wydaje się niezwy-
kle spektakularny21. Nawet bardziej rolnicze Boguszowice doszły jako gmina do 1200 
mieszkańców, mając przy tym najniższy odsetek ludności niemieckojęzycznej. Jesz-
cze 130 lat wcześniej liczyły tylko 122 mieszkańców, a zatem mimo skromniejszego 
wpływu państwa poprzez język (element przemian cywilizacyjnych i industrializacji), 
Boguszowice także znacząco zwiększyły swoją populację22 . 

O skali udziału państwa w życiu społeczności miasta i powiatu świadczyła również 
liczba oraz rodzaj organizacji o charakterze społeczno-kulturalnym, sportowym oraz 
w sposób szczególny związanych z siłami zbrojnymi (głównie organizacje rezerwi-
stów), a także wspierających wysiłek imperialny (wojskowy) państwa. Znamienne, 
że liczba i przekrój tego typu państwowych organizacji były różne w poszczególnych 
miejscowościach, z czym wiązało się funkcjonowanie na przeciwnym biegunie orga-
nizacji o charakterze polskim, choć tych w oficjalnym zestawieniu podano niewiele 
(tab. 2). Dla samego Rybnika publikacja wyliczyła aż 24 organizacje i stowarzyszenia 
państwowe oraz dodatkowo 4 o polskim charakterze23. Żory miały proporcje 10 do 
224. W pozostałych gminach sytuacja przedstawiała się różnie – od pozbawionych 
działalności zrzeszeń, związków i organizacji aż po ich znaczną liczbę. W przypadku 
kilku gmin (Dębieńsko, Knurów i Rydułtowy) był to wynik zbliżony do tego w Żo-
rach25. W kilku dużych skupiskach przemysłowych (górniczych i hutniczych) źródło 
nie odnotowało żadnych organizacji, a były to Chwałowice oraz Ligota, co budzić 
musi pewne zastanowienie26 .

18 F.A. Zimmermann: Beyträge zur Beschreibung von Schlesien. Bd. 3. Brieg 1784, s. 192, 195.
19 Politisches Handbuch für den Oberschlesischen…, s. 78, 81.
20 Szczegółowo przemiany demograficzne Rybnika za okres 280 lat – od 1581 do 1861 r. – przedstawia 

Felix Triest. Od 340 mieszkańców w 1581 r. do 3169 w 1861 r. W latach 1781–1861 liczba mieszkań-
ców miasta wzrosła o 2380 osób. F. Triest: Topographisches…, s. 743.

21 W dużej mierze było to uwarunkowane funkcjonowaniem w ramach gminy kilku osad związanych 
z Hutą w Paruszowcu, co da się uchwycić już około czasu powstania powiatu rybnickiego. Zob. Stati-
stisch-topographische Uebersicht des Departements der Königlichen Preussischen Regierung zu Oppeln 
in Schlesien. Oppeln 1819, s. 52–53. Na podstawie danych podawanych przez F. Triesta (Topographi-
sches…, s. 736, 754–755) około 1864 r. na obszarze rybnickiego okręgu zamkowego w ramach gminy 
Ligota (w sumie 887 mieszkańców) funkcjonowały: wieś Ligota oraz Paruszowiec i Karstenhütte (tzw. 
Karstenowiec – obecnie Ligocka Kuźnia). Zob. też F.A. Zimmermann: Beyträge…, s. 156–157; Politi-
sches Handbuch für den Oberschlesischen…, s. 85–86.

22 F.A. Zimmermann: Beyträge…, s. 154; Politisches Handbuch für den Oberschlesischen…, s. 84.
23 Politisches Handbuch für den Oberschlesischen…, s. 79–80.
24 Tamże, s. 81.
25 Tamże, s. 82, 87–88, 93–94.
26 Tamże, s. 84–86. 
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Tabela 2
Liczba organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gmin uprzemysłowionej części powia-
tu rybnickiego przed wybuchem I wojny światowej w świetle „Politisches Handbuch für den 
Oberschlesischen Industriebezirk”

Miejscowość/Gmina Organizacje 
państwowe

Organizacje 
o charakterze polskim

Rybnik 24 4
Żory 10 2
Bełk 2 –

Biertułtowy 5 5
Boguszowice 2 –
Chwałowice – –

Czernica – –
Czerwionka 5 –

Czuchów – –
Dębieńsko (Stare i Wielkie) 7 –

Gotartowice 2 –
Knurów 9 3
Ligota – –

Marklowice (Dolne) 2 –
Niedobczyce 1 –

Niewiadom (Górny) 2 –
Pilchowice 2 –
Popielów 4 –

Pszów 3 –
Pszowskie Doły – –

Radlin 5 2
Radoszowy (Królewskie) 2 –

Rydułtowy (Dolne i Górne) 9 2
 
Na podstawie zestawień działających na omawianym obszarze ogólnoniemieckich 

stowarzyszeń, związków i organizacji łatwo ustalić chronologię formowania ich po-
szczególnych lokalnych placówek. Związki weteranów i stowarzyszenia wspierające 
morskie aspiracje imperialne II Rzeszy licznie były reprezentowane w Rybniku i nie-
co skromniej w Żorach. Związek wojacki, choć nie podano, od kiedy funkcjonował 
w Rybniku, liczył aż 370 członków27. Pozostałe, skupiające rezerwistów gwardii, 
formacji artylerii, landwery, a także wspierające flotę i marynarkę, były na ogół po-
wołane do życia w Rybniku kilka lat przed wojną, zespalając skromniejsze grupy 
członkowskie. Wyjątkiem byli landwerzyści, których w Rybniku było ponad 25028 . 
W Żorach funkcjonował tylko Związek Wojacki mający mniej niż 200 członków29 . 
Ten sam związek działał też w większości gmin, choć grupował na ogół znacznie 
mniej członków. Wyjątkiem była Czerwionka (aż 223 osoby)30 . 

27 Tamże, s. 79.
28 Tamże.
29 Tamże, s. 81.
30 Tamże, s. 85.
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Inną kwestią, choć jak najbardziej związaną z całością zagadnienia, pozostaje chro-
nologia powstawania i funkcjonowania tych organizacji w poszczególnych miejsco-
wościach (tab. 3). Na ogół był to czas niezwykle krótki, sięgający zaledwie kilkanastu 
lat wstecz, co na pewno nie pozostawało bez wpływu na siłę ich oddziaływania na 
społeczeństwo. W Rybnika nie podano daty ukonstytuowania się lokalnej struktury 
organizacji kombatanckiej, w Żorach zaś miało to miejsce w 1884 roku. W pozosta-
łych gminach można zauważyć dużą rozpiętość czasową, od bardzo „starych” struk-
tur w Dolnych i Górnych Rydułtowach (od 1873 roku) aż po świeżej daty w Starym 
i Wielkim Dębieńsku (powołane do życia w 1912 roku)31 . 

Tabela 3
Chronologia powstania grup terenowych (za wyjątkiem miast) organizacji Kriegsverein w gmi-
nach powiatu rybnickiego w świetle „Politisches Handbuch für den Oberschlesischen Indu-
striebezirk”

Gmina Rok powstania

Bełk 1911
Biertułtowy 1899

Boguszowice 1901
Chwałowice brak funkcjonowania

Czernica brak funkcjonowania
Czerwionka 1908

Czuchów brak funkcjonowania
Dębieńsko (Stare i Wielkie) 1912

Gotartowice brak funkcjonowania
Knurów 1904
Ligota brak funkcjonowania

Marklowice (Dolne) brak daty
Niedobczyce brak daty

Niewiadom (Górny) 1901
Pilchowice 1886
Popielów 1907

Pszów 1887
Pszowskie Doły brak funkcjonowania

Radlin 1896
Radoszowy (Królewskie) 1906

Rydułtowy (Dolne i Górne) 1873

31 Tamże, s. 81, 82–93. Niemieckie państwowe organizacje i stowarzyszenia działające w Rybniku, w tym 
o charakterze kulturalnym i religijnym: Kriegverein, Artillerieverien, Gardeverein, Marineverein, Lan-
dwehrverein, Schützengilde, Flottenverein, Männerturnverein „Vorwärts”, Spielvereinigung, Freiwill. 
Feuerwehrverein, Gesangverein, Haus- und Grundbesitzerverein, Orstgrupe des Hansabundes, Vater-
ländischer Wahlverein, Deutscher Ostmarkverein, Kath. Gesellenverein, Jugendvereinigung St. Boni-
facius, Kath. Arbeiterverein, St. Josef (Deutsche Abt.), Kath. Arbeiterverein St. Georg (Poln. Abt.), 

Zentrumswahlverein, Kath. Männerverein, Sozialdemokratischer Verein, Kolporteur der Ober-Schlesi-
schen Freien Presse. Organizacje i stowarzyszenia o polskim charakterze narodowym: Poln. Wahlverein, 
Poln. Verein „Jedność”, Poln. Verein „Zgoda”, Polnische Kaufleute und Gewerbetreibende. 
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Wśród organizacji charakteryzujących się silnym związkiem z państwem odno-
tować można Ojczyźniany Związek Kobiet. Na omawianym obszarze jego struktu-
ry funkcjonowały w miastach, jednak organizacje rybnicka i żorska różniły się pod 
względem czasu powołania. Rybnicki oddział powołano do życia już w 1870 roku, 
żorski zaś dziesięć lat później (1880 r.)32. Przy tym rybnicki liczył 242 członkinie, 
będąc szóstą co do liczebności (na 24 organizacje) grupą w mieście. Zwraca uwagę 
fakt, iż w znacznie większym (38 424 mieszkańców), zamożniejszym i z o wiele sil-
niejszym pierwiastkiem niemieckim Raciborzu organizacja powstała dopiero w 1903 
roku33. Pozostaje jeszcze kwestia Związku Kobiet – organizacji kobiecej, która pod 
taką nazwą funkcjonowała w Dolnych i Górnych Rydułtowach, skupiając 63 członki-
nie34. Może być to ta sama organizacja, która działa w Rybniku oraz Żorach. 

Miasto powiatowe wyróżniało się – prócz tak typowych struktur, jak Bractwo 
Kurkowe (1867) oraz Związek Ochotniczej Straży Pożarnej (1876) – także funk-
cjonowaniem niemieckich organizacji śpiewaczych (dwie grupy) oraz sportowych 
(również dwie), które w sumie skupiały blisko 350 członków35. Odnotowano rów-
nież istnienie 5 organizacji o charakterze polityczno-gospodarczym, wśród których 
te będące zapleczem wyborczym (Ojczyźniany Związek Wyborczy i Mieszczański 
Związek Wyborczy) liczyły po 300 członków36. Skromnie na ich tle wypadało za-
plecze organizacyjne Partii „Centrum”, liczące tylko 75 członków, choć generalnie 
inne organizacje katolickie (w sumie 5, w tym jedna będąca oddziałem polskim) 
skupiały niemałe grupy, a wśród nich Katolickie Zrzeszenie Męskie liczące ponad 
300 członków37 . 

Zwraca uwagę udział w życiu społeczno-politycznym organizacji śpiewaczych 
i sportowych, niemniej w opisanych gminach powiatu rybnickiego tylko w części na-
potykamy na tego typu organizacje: w Starym i Wielkim Dębieńsku (2 organizacje), 
Biertułtowach (3), Czerwionce (1), Knurowie (3), Niewiadomiu Górnym (1), Po-
pielowie (1), Radlinie (2), Radoszowach Królewskich (1) oraz w Dolnych i Górnych 
Rydułtowach (3)38. Najwięcej tego typu organizacji skupiało się w osadach o silnych 
związkach z przemysłem. Przykład Biertułtów, Knurowa i Rydułtów wiąże je z gór-
nictwem. Tuż przed I wojną światową mocno zaznaczyła swoją obecność w wspólno-
tach wiejskich nowa forma organizowania społeczności – Związki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, w których działalności silnie akcentowano obowiązek wobec państwa 
i społeczności, którym służyły poszczególne lokalne formacje strażaków39. Źródło 
dość dokładnie precyzuje czas ich powołania w poszczególnych gminach. Na tej pod-
stawie można założyć, iż nie licząc formacji miejskich, tylko jedna (w Biertułtowach) 

32 Tamże, s. 79, 81.
33 Tamże, s. 75–76.
34 Tamże, s. 93.
35 Tamże, s. 79–80.
36 Tamże, s. 80.
37 Tamże.
38 Tamże, s. 82–94.
39 Przykład pobliskich Leszczyn, w których nakładano kary na strażaków za udział w polskich przedsię-

wzięciach kulturalnych w trakcie zaplanowanych ćwiczeń, może być przykładem działań mających na 
celu ograniczanie propolskiej agitacji w skali jednej gminy – B. Kloch: Zarys dziejów Leszczyn. Od wsi 
rycerskiej do miasta epoki PRL-u (do 1975 roku). Katowice 2010, s. 88.
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powstała jeszcze w XIX wieku40. Na ogół dostrzec można, iż poszczególne struktury 
tworzono w ciągu ostatniego pięciolecia przed wybuchem wojny, co wiązało się z no-
wym regulacjami prawnymi41. Aż 9 na 14 wykazywanych w tym opracowaniu straży, 
powstało w tym okresie. Na ogół były to organizacje kilkudziesięcioosobowe, jedynie 
w Pszowie skupiała 90 członków, a najliczniejsza w Rydułtowach Dolnych liczyła 100 
członków42 . 

Tabela 4
Związki Ochotniczych Straży Pożarnych w gminach powiatu rybnickiego (wyłączając miasta) 
w świetle „Politisches Handbuch für den Oberschlesischen Industriebezirk” (wykaz nie obej-
muje części miejscowości wokół Rybnika, która nie znalazła się w publikacji)

Gmina Data powstania

Bełk 1909
Biertułtowy 1895

Boguszowice 1901
Chwałowice brak funkcjonowania

Czernica brak funkcjonowania
Czerwionka brak funkcjonowania

Czuchów brak funkcjonowania
Dębieńsko Stare 1911

Dębieńsko Wielkie 1910
Gotartowice 1901

Knurów 1911
Ligota brak funkcjonowania

Marklowice (Dolne) 1910
Niedobczyce brak funkcjonowania

Niewiadom (Górny) brak funkcjonowania
Pilchowice 1911
Popielów 1908

Pszów 1907
Pszowskie Doły brak funkcjonowania

Radlin 1909
Radoszowy (Królewskie) brak funkcjonowania

Rydułtowy (Dolne) 1909
Rydułtowy (Górne) 1909

Przedstawiona pokrótce sytuacja miasta i okolicznych gmin, którymi zaintereso-
wało się cytowane opracowanie, w okresie tuż przed wybuchem I wojny światowej 
ukazuje skalę zachodzących zjawisk. W części były one nowe, ale na pewno nie aż 

40 Ochotnicza jednostka straży została powołana do życia w 1895 r., Politisches Handbuch für den Obe-
rschlesischen…, s. 83.

41 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu, zespół nr 82 Wydział Powiatowy w Rybni-
ku, sygn. 647, Akta dotyczące Straży Pożarnej w Niedobczycach 1922–1923, pag. 11; B. Kloch: Zarys 
dziejów Leszczyn…, s. 90.

42 Politisches Handbuch für den Oberschlesischen…, s. 91, 93.
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tak rewolucyjne i wyjątkowe. Podobne procesy, nieraz o zacznie większym nasileniu, 
miały miejsce w niewiele większych miastach w skali całego regionu. Choć w Ryb-
niku język zapewne stanowił wyznacznik, to zmiany zachodzące wokół kompetencji 
językowych społeczeństwa skupiały się na wypracowaniu dwutorowości, całkowicie 
spychając dawne kompetencje. Jednak już z perspektywy lat dwudziestych XX wie-
ku można dostrzec, iż w opinii przyjezdnych Polaków z ziem dawnej Rzeczpospolitej 
w Rybniku prócz znaczących wpływów niemczyzny (tu przede wszystkim w rozu-
mieniu językowym) widoczny był w życiu miasta udział mowy górnośląskiej43 . 

Jeszcze inne przykłady świadczą o otwieraniu się Rybnika na kontakty z odle-
głymi terenami Rzeszy. Zaproszenie do budowy jednego z symboli nowoczesności 
Rybnika – pierwszej zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – firmy z Halle czy 
szukanie pomocy w opracowaniu planów rozwoju miasta u berlińskich planistów, 
to ślady wchłaniania przestrzeni miasta w tryby państwa Hohenzollernów i silne 
kontakty z odległymi obszarami Niemiec44. Wsparcie rozbudowy szpitala Juliusza 
(jeszcze w XIX w.) przez diecezję Münster to kolejny istotny przykład związków 
z resztą Niemiec45. Przeszłość ustępowała. Jakże wymownym przykładem tego zja-
wiskiem było miejsce pochówków – na tzw. Garbiej Górze powstał tuż przed wybu-
chem Wielkiej Wojny nowy cmentarz46, który z czasem stał się symbolem zerwania 
z dawnym światem. 

Przedstawiony w opracowaniu „Politisches Handbuch für den Oberschlesischen 
Industriebezirk” wizerunek miasta i okolic, choć może nieco wybiórczy i powierz-
chowny, charakteryzuje udział państwa i jego różnorakich narzędzi w tworzeniu no-
wego społeczeństwa według własnej wizji. Rybnik z perspektywy późniejszych lat 
balansował pomiędzy dwoma obliczami – miasta niemieckiego i miasta polskiego. 
I dzisiaj w pamięci tamtych czasów rozbrzmiewają te echa, choć tamtej rzeczywisto-
ści już tu nie ma, została zdmuchnięta przez burze historii, jakie przetoczyły się nad 
tym regionem. 

43 Doskonale problem ilustruje pamiętnik polskiego sędziego Ludwika Rompolta, który w Rybniku miesz-
kał i pracował w pierwszych latach po włączeniu miasta w ramach województwa śląskiego do II RP. 
Autor, choć po latach, mowę jednej z kobiet (była córką rybnickiego rzeźnika, wywodziła się więc 
z zamożnej społeczności miejskiej), z którą łączyła go nic głębszej sympatii, określał wprost jako śląską 
(„mówiła po śląsku”) – L. Rompolt: Tych lat nie można zapomnieć…. Wyd. M. Gorczyńska. Wojnicz 
2004, s. 160, 163.

44 B. Kloch, D. Keller: Wodociągi i kanalizacja Rybnika…, s. 45; J. Abrahamowicz, B. Kloch, D. Keller: 
Szkice z dziejów zieleni miejskiej…, s. 19, 22.

45 Handbuch der Schlesischen…, s. XIX.
46 Wzmianka o tej nazwie terenowej pojawia się u ks. Emila Drobnego: Garbarnia rybnicka. „Ziemia 

Rybnicka” R. 2, 1939, nr 4, s. 102; o powstaniu nowego cmentarza – Archiwum Archidiecezjalne w Ka-
towicach, sygn. tymcz. 168/284. Nowy cmentarz założono w 1911 r.; po otwarciu nowego cmentarza 
na starej nekropolii katolickiej zakazywano pochówków już w latach dwudziestych XX w. – B. Kloch, 
A. Grabiec: Kościół…, s. 52.
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Zusammenfassung
BogDan kloch

Wie viel ist in der Stadt rybnik und einem teil des landkreises rybnik vom 
hohenzollernstaat übrig geblieben? erwägungen anhand des „politischen handbuchs für 
den oberschlesischen industriebezirk“

Trotz des Wechsels der staatlichen Zugehörigkeit nach dem ersten schlesischen Krieg 
(1740–1742) zeichneten sich in Rybnik zunächst keine weitreichenden Veränderungen 
ab. Diese erfolgten erst zum Ende des 18. Jahrhunderts: Zum einen wandelte sich auf 
der Grundlage der zu Beginn des 19. Jahrhunderts durchgeführten Reformen der Status 
Rybniks von einer Privat- hin zu einer königlichen Stadt – wie dies bei anderen oberschle-
sischen Städten ebenfalls der Fall war –, zum anderen verwandelte sich Rybnik infolge der 
stürmischen Entwicklung der Bergbau- und Eisenhüttenindustrie in eine Industriestadt. 
Mit dem vermutlich zu Beginn des Jahres 1914 veröffentlichten Handbuch über das ge-
sellschaftliche und politische Leben des oberschlesischen Industriegebiets einschließlich 
des Landkreises Rybnik – unter dem offiziellen Titel: Politisches Handbuch für den Ober-
schlesischen Industriebezirk (verfasst von O. Erdmann) – liegt zu den erwähnten Prozessen 
eine zwar relativ späte, aber dennoch höchst interessante Quelle vor.

Summary
BogDan kloch

how much of the hohenzollern state remains in the town of rybnik and a part of 
the district of rybnik in the light of “politisches handbuch für den oberschlesischen 
industriebezirk”

Despite the change of nationality as a result of the First Silesian War (1740–1742), 
no far-reaching transformation occurred in Rybnik. It was only brought at the turn of the 
18th century. Mainly as a result of the change of Rybnik’s status of a private city into 
a royal one, and further, as it was the case with other towns in Upper Silesia, through 
municipal reforms carried out in the early 19th century, and finally by the industrializa-
tion associated with the rapid development of the mining industry and the steel industry. 
As a result, there was a transformation of Rybnik into an industrial city. In the light of 
these changes, an extremely interesting, though late source from that era is a brochure 
published probably in the early 1914 containing information about social and political life 
of the Upper Silesian industrial area, including the fragment of the district of Rybnik, 
titled: “Politisches Handbuch für den Oberschlesischen Industriebezirk” compiled by O. 
Erdmann.
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Marcin DziEDzic

modernizacja małego miasteczka.  
otmuchów w czasach ii rzeszy niemieckiej 
(1871–1918)

W XIX wieku miasta śląskie bardzo się zmieniły. Wyburzono całość bądź część 
otaczających je fortyfikacji. Włączenie przedmieść umożliwiło powiększenie obszaru 
miast. Doprowadzenie linii kolejowych ułatwiło transport. Poprawie uległa infra-
struktura dzięki budowie wodociągów i gazowni. Powstawały budynki użyteczności 
publicznej, takie jak szpitale, sądy i poczty1. Artykuł przedstawia przemiany, jakie 
zaszły w Otmuchowie w okresie II Rzeszy Niemieckiej.

W połowie XIX wieku Otmuchów był niewielkim miasteczkiem w powiecie 
grodkowskim. W 1861 roku w mieście mieszkało 3356 osób. Katolicy stanowili 
93,6% mieszkańców, ewangelicy 5,3%, a Żydzi 1,1%. W mieście znajdował się ra-
tusz, katolicki kościół parafialny pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego, kościół 
cmentarny św. Anny, szpital biskupi pw. św. Anny i kościół ewangelicki. Do rodziny 
Humboldt-Dachroeden należały zamek i pałac zwany zamkiem dolnym. Miasto było 
otoczone murami obronnymi2 .

Ważna zmiana nastąpiła w grudniu 1874 roku, gdy uruchomiono odcinek linii 
kolejowej Kamieniec Ząbkowicki – Goświnowice przechodzący przez Otmuchów. 
Stację kolejową wybudowano na północ od miasta w pewnej od niego odległości. 
Podobna sytuacja miała miejsce w innych śląskich miastach. W 1875 roku roze-
brano częściowo mury miejskie oraz wieże bram Górnej i Młyńskiej. W 1880 roku 
wytyczono ulicę Bahnhofstraße (obecnie ul. Krakowska), która połączyła dworzec 
kolejowy z miastem3 .

W 1880 roku na wschód od centrum miasta wzniesiono cukrownię. Inwestorem 
był Josef Latzel, właściciel cukrowni w pobliskich Bernarticach, które leżały wów-
czas na terenie Austro-Węgier4. Cukrownia była największym zakładem przemysło-
wym w mieście, a  jej dyrektor ważną i wpływową osobą. Wchodził w skład rady 

1 Zob. na ten temat T. Kulak: Dolny Śląsk w Rzeszy Niemieckiej (1871–1918). [W:] Dolny Śląsk. Mono-
grafia historyczna. Red. W. Wrzesiński. Wrocław 2006, s. 458–459.

2 W. Dziewulski: Zarys dziejów Otmuchowa do wybuchu II wojny światowej. „Szkice Nyskie” T. 3, 1986, 
s. 168.

3 M. Jerczyński, S. Koziarski: 150 lat kolei na Śląsku. Opole–Wrocław 1992, s. 52; L. Biller: Neiße, 
Ottmachau, Patschkau, die Städte am Mittellauf der Glatzer Neiße. Breslau 1932, s. 54.

4 Archiwum Państwowe w Opolu (dalej: AP Opole), zespół nr 23 Akta Miasta Otmuchowa (dalej: AM 
Otmuchowa), kat. B, sygn. 296, s. 14; M. Neugebauerová: Podnikatelská rodina Latzelů. [W:] II. a III. 
Svatovaclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Sborník referátů. Jeseník 2003, s. 47. Według 
H.-D. Loebner: Die schlesische Rübenzuckerfabrikation. Zuckerrübenfabriken und Zuckerindustrie 
Schlesiens (St. Katharinen 2005, s. 186) cukrownia była inwestycją rodzin Borsig z Berlina i Ruffer 
z Wrocławia. Z zachowanej dokumentacji wynika, że firma Maschinenbau-Anstalt u. Eisengieβerei 
von A. Borsig z Berlina Moabitu miała dostarczyć kocioł parowy. Zamówienie datowane 1 XII 1880 r. 
podpisał Josef Latzel. Zob. AP Opole, AM Otmuchowa, kat. B, sygn. 296, po s. 37.
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miejskiej, a razie nieobecności burmi-
strza zastępował go5 .

W lipcu 1883 roku urzędujący od 
niemal 44 lat burmistrz Ignatz Witzke 
zgosił wolę przejścia na emeryturę od 
1 października z powodu złego stanu 
zdrowia. Rada miejska wyraziła zgodę. 
Decyzja nie weszła w życie, gdyż Witz-
ke zmarł już w  sierpniu 1883 roku6 . 
W październiku 1883 roku rada miej-
ska wybrała na burmistrza referenda-
rza sądowego Josefa Thiela z Jeleniej 
Góry, który jednak nie objął urzędu7 . 
W tej sytuacji 20 grudnia 1883 roku 
rada miejska Otmuchowa wybrała na 

burmistrza referendarza sądowego Karla Klemme. Pełnił on urząd przez 3 kadencje 
aż do 1920 roku, a za czasów jego urzędowania miasto bardzo się zmieniło8 .

Pierwszym ważnym wydarzeniem z początku kadencji burmistrza Klemme był 
pożar rynku. W nocy 17 maja 1887 roku wybuchł ogień w budynku położonym 
w zachodniej pierzei rynku naprzeciw miejskiego browaru. Spaleniu uległa północna 
pierzeja rynku zabudowana domami szczytowymi. Odbudowano je jako budynki 
z płaskimi dachami9. W 1890 roku władze miejskie wyremontowały ratusz. Usu-
nięto wówczas przybudówki, otynkowano budowlę i pomalowano zegary słoneczne. 
Ratusz uzyskał obecny wygląd. Na wieży zainstalowano zachowany do dziś zegar 
mechaniczny10. Również w 1890 roku miasto wybudowało szkołę katolicką. Cegłę 
pozyskano z rozbiórki fragmentu muru obronnego przylegającego do Wieży Wróblej. 
Szkoła została otwarta 2 czerwca 1890 roku11 .

Miasto nie miało nowoczesnego zaopatrzenia w wodę. W 1893 roku podjęto 
decyzję o budowie wodociągu. Otwarto go 28 grudnia 1895 roku. Koszt inwestycji 
wyniósł 77 500 marek12 .

5 „Patschkauer Wochenblatt” nr 52 z 27 XII 1879 r., nr 8 z 21 II 1880 r.; H.-D. Loebner: Die schlesische 
Rübenzuckerfabrikation..., s. 186–188.

6 AP Opole, Urząd Stanu Cywilnego w Otmuchowie, Zgony 1883, nr 119; „Patschkauer Wochenblatt” 
nr 29 z 21 VII 1883 r., nr 34 z 25 VIII 1883 r.

7 „Patschkauer Wochenblatt” nr 41 z 13 X 1883 r.
8 „Patschkauer Wochenblatt” nr 52 z 29 XII 1883 r.
9 „Neisser Zeitung” nr 58 z 18 V 1887 r.; P.J. Gründel: Aus der Stadt und Land Ottmachau. Ottmachau 

1927–1929, s. 12.
10 „Patschkauer Wochenblatt” nr 16 z 22 II 1890 r.
11 „Neisser Zeitung” nr 10 z 13 I 1888 r., nr 125 z 4 VI 1888 r., nr 158 z 13 VII 1888 r., nr 125 z 4 VI 

1890 r.; Archiwum Parafii św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie (dalej: Archiwum Pa-
rafialne w Otmuchowie), Kronika parafii katolickiej Obervatu digna, brak paginacji. Słownik geografii 
turystycznej Sudetów. T. 21: Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, Przedgórze Paczkowskie. N–Ż (Red. 
M. Staffa. Wrocław 2008, s. 95) datuje budynek szkolny na początek XX w.

12 „Patschkauer Wochenblatt” nr 81 z 11 X 1893 r., nr 9 z 31 I 1894 r., nr 52 z 30 VI 1894 r., nr 53 z 4 
VII 1894 r., nr 56 z 14 VII 1894 r., nr 79 z 3 X 1894 r., nr 87 z 30 X 1895 r., nr 2 z 4 I 1896 r., nr 
94 z 22 XI 1902 r.; „Neisser Zeitung” nr 212 z 14 IX 1895 r., nr 284 z 9 XII 1895 r., nr 298 z 24 XII 
1895 r., nr 300 z 28 XII 1895 r.

Cukrownia w Otmuchowie
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W pierwszych latach XX wieku miasto wybudowało rzeźnię i gazownię. Wznie-
sienie tej pierwszej sugerował władzom miejskim już w 1890 roku prezydent Rejencji 
Opolskiej. Jej budowę zatwierdzono jednak dopiero w październiku 1901 roku. Bu-
dynek rzeźni wzniesiono w 1902 roku przy starej Neisserstrasse (obecnie ul. 1 Maja 
nr 20). Budynki rzeźni wznoszono wówczas także w innych śląskich miastach13 .

Trzy lata później inżynier W. Hempel z Berlina, firma Berlin-Anhaltische Maschi-
nenbau-Aktien-Gesellschaft z Berlina oraz firma Karl Francke z Bremy zapropono-
wały władzom miejskim budowę gazowni węglowej. Rada miejska powołała komisję, 
która miała się zająć tą kwestią i między innymi obejrzeć gazownie w miastach wiel-

13 AP Opole, AM Otmuchowa, kat. B, sygn. 318; „Neisser Zeitung” nr 224 z 29 IX 1890 r.; „Patschkauer 
Wochenblatt” nr 81 z 9 X 1901 r., nr 53 z 2 VII 1902 r.

Północna pierzeja rynku po odbudowie

Dawna szkoła katolicka. Foto M. Dziedzic Rzeźnia. Foto M. Dziedzic
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kości Otmuchowa. Komisja odwiedziła gazownie w Białej i Bolkowie. Na podstawie 
jej sprawozdania rada miejska postanowiła 25 stycznia 1906 roku odrzucić projekt 
z Bremy. W maju 1906 roku zakupiono grunt pod budowę położony przy obecnej ul. 
Krakowskiej. W tym samym miesiącu wybrano do realizacji projekt firmy W. Hem-
pela. Gazownia została oddana do użytku na początku listopada 1906 roku. Począt-
kowa gazownia była dzierżawiona, w 1909 roku miasto przejęło ją pod swój zarząd. 
W 1910 i 1913 roku zakład rozbudowano, instalując nowe retorty i powiększając 
piece14 .

Na kształt miasta wpływały nie tylko inwestycje jego władz. W 1890 roku wznie-
siono nowy budynek specjalnie na potrzeby poczty. Stanął on w pobliżu murów 
miejskich przy obecnej ul. Krakowskiej. Jego właścicielem i zarazem inwestorem 
był fabrykant Menzel. Prace rozpoczęły się na początku sezonu budowlanego, czyli 
prawdopodobnie w lutym lub marcu, a zakończyły w listopadzie. Władze pocztowe 
dzierżawiły budynek. Tego typu rozwiązania, polegające na najmie budynku poczto-
wego od osoby prywatnej, funkcjonowały także w innych miejscowościach15 .

Inną ważną inwestycją była budowa siedziby sądu obwodowego. Mieścił się on od 
1849 roku w budynku dawnej biskupiej kuźni. Warunki lokalowe były bardzo trud-

14 AP Opole, AM Otmuchowa, kat. B, sygn. 313; „Ottmachauer Zeitung” nr 50 z 16 XII 1905 r., nr 5 
z 3 II 1906 r., nr 18 z 5 V 1906 r., nr 21 z 26 V 1906 r., nr 49 z 8 XII 1906 r., nr 38 z 19 IX 1908 r., 
nr 23 z 10 VI 1911 r., nr 38 z 21 IX 1912 r., nr 44 z 2 XI 1912 r., nr 13 z 29 III 1913 r., nr 15 z 12 IV 
1913 r., nr 17 z 26 IV 1913 r., nr 35 z 30 VIII 1913 r., nr 7 z 14 II 1914 r., nr 28 z 11 VII 1914 r., 
nr 40 z 3 X 1914 r. W publikacji Zakład Gazowniczy w Opolu 1862–2002. 140 lat gazownictwa na 
Opolszczyźnie (Opole 2002, s. 14) błędnie podano, że gazownia w Otmuchowie powstała w 1895 r.

15 „Neisser Zeitung” nr 260 z 10 XI 1888 r.; „Patschkauer Wochenblatt” nr 10 z 1 II 1890 r., nr 93 z 19 XI 
1890 r.; B. Steinborn: Otmuchów–Paczków (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982, s. 112) 
oraz Słownik geografii turystycznej Sudetów... (T. 21, s. 95) datują budynek poczty ogólnie na drugą 
połowę XIX w.

Wieża Wróbla (po lewej) i poczta



Modernizacja Małego Miasteczka. otMuchów w czasach ii rzeszy...

283

ne, gdyż budowla była zbyt mała i nie 
odpowiadała potrzebom. Niezbędne 
okazało się wynajęcie pomieszczeń 
w  ratuszu. W  1888 roku myślano 
o wzniesieniu nowej siedziby. Jednak 
dopiero w 1893 roku powstała komi-
sja, która miała przygotować inwesty-
cję. W styczniu 1894 roku pruskie mi-
nisterstwo sprawiedliwości przekazało 
pierwszą ratę na pokrycie kosztów bu-
dowy w wysokości 60 000 marek. In-
westycja zakończyła się w 1895 roku 
Wówczas przekazano ostatnia ratę, 
wynoszącą 26 000 marek. Gmach 
sądu kosztował 72 617 marek, choć 
pierwotnie szacowano, że trzeba bę-
dzie wydać 84 300 marek. Zapewne 
w  1899 roku na zapleczu budynku 
sądu wzniesiono więzienie16 .

Kolejną państwową inwestycją 
była budowa linii kolejowej do grani-
cy państwowej. W drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych XIX wieku postano-
wiono połączyć Otmuchów z  siecią 
kolei austriackich. Po południowej 
stronie granicy linia kolejowa miała 
połączyć Lipove-lázně z Javorníkiem. 
Inwestycję zamierzano rozpocząć na-
tychmiast po zakończeniu budowy 
odcinka Hanušovice – Głuchołazy. 
W Bartošovicach miała się ona łączyć 
z  linią do Otmuchowa. W październiku 1889 roku poinformowano, że w biurze 
policji w Otmuchowie można oglądać projekt odcinka po pruskiej stronie granicy. 
W listopadzie 1889 roku rozpoczęto wykup gruntów pod inwestycję. Budowa nie 
wszystkim się podobała. 11 i 12 listopada 1889 roku z polecenia prezydenta Rejencji 
Opolskiej radca budowla Lönartz i asesor rządowy Barthels dokonali w Otmuchowie 
kontroli projektu i rozpatrzyli złożone skargi17 .

Ostro protestowały władze cukrowni, które sprzeciwiały się budowie grobli nad 
brzegiem Nysy Kłodzkiej. Obawiano się spowolnienia przepływu wody w rzece 
i możliwości jej wylania. Cukrownia oczekiwała przeniesienia linii kolejowej w górę 

16 „Patschkauer Wochenblatt” nr 60 z 28 VII 1888 r., nr 87 z 1 XI 1893 r., nr 7 z 24 I 1894 r., nr 50 
z 23 VI 1894 r., nr 52 z 30 VI 1894 r., nr 7 z 23 I 1895 r.; „Beilage zur Zeitschrift für Bauwesen” 1897, 
s. 94–95; „Neisser Zeitung” nr 21 z 26 I 1894 r., nr 118 z 26 V 1894 r.; „Patschkauer Wochenblatt” 
nr 7 z 25 I 1899 r., nr 92 z 17 XI 1900 r.

17 „Patschkauer Wochenblatt” nr 49 z 19 VI 1889 r., nr 79 z 2 X 1889 r., nr 88 z 2 XI 1889 r., nr 90 z 9 XI 
1889 r.; „Neisser Zeitung” nr 119 z 25 V 1889 r., nr 120 z 27 V 1889 r.

Budynek sądu

Dawne więzienie (ceglany budynek po lewej) 
i sąd. Foto M. Dziedzic



Marcin DzieDzic

284

rzeki, powyżej miasta, co stawiało pod znakiem zapytania sensowność inwestycji. 
Obiekcje udało się przezwyciężyć. Budowa miała zacząć się jesienią 1890 roku, ale 
terminu nie udało się dotrzymać. Jeszcze w maju 1891 roku omawiano ze stroną 
austriacką wybór miejsca, w którym linia miała przekroczyć granicę. We wrześniu 
1891 roku otwarto w Otmuchowie biuro budowy kolei. Inwestycję zaplanowano aż 
na dwa lata ze względu na konieczność budowy mostu przez Nysę Kłodzką18 .

Dnia 4 sierpnia 1893 roku odbyła się próba obciążeniowa mostu, a pod koniec 
września  odbiór techniczny całej linii. Liczyła ona 13,4 km. Znajdował się na niej 
przystanek w Mesznej i stacja graniczna w Dziewiętlicach. Otwarcie linii nastąpiło 
1 listopada 1893 roku. Dziennie kursowały 3 pary pociągów. Przejazd trwał 32–34 
minuty19 .

Działalność budowlaną w mieście prowadził też Kościół katolicki. Od 1857 roku 
w szpitalu biskupim św. Anny pracowały siostry boromeuszki. W 1888 roku zaku-
piono od właściciela młyna sąsiednią działkę za 12 500 marek z przeznaczeniem na 
rozbudowę szpitala. Wzniesiono na niej nowy budynek dla 26 chorych. Otrzymał on 
nazwę szpitala św. Józefa. 28 sierpnia 1889 roku proboszcz Scholz poświęcił w nim 
kaplicę. W 1889 roku boromeuszki uzyskały zgodę na utworzenie szkoły gospodar-
stwa domowego oraz przedszkola20 .

W 1894 roku z powodu złego stanu technicznego został zburzony kościół cmen-
tarny św. Anny. Budowę nowej świątyni rozpoczęto w pierwszych dniach kwietnia 
1895 roku. W 1896 roku trwało wyposażanie wnętrza. Kościół św. Anny został po-
święcony 15 czerwca 1897 roku. Do dziś służy on wiernym jako kościół cmentarny21 .

18 „Patschkauer Wochenblatt” nr 14 z 15 II 1890 r., nr 17 z 26 II 1890 r., nr 26 z 29 III 1890 r., nr 41 
z 21 V 1890 r., nr 56 z 12 VII 1890 r., nr 80 z 4 X 1890 r., nr 11 z 7 II 1891 r., nr 41 z 23 V 1891 r., 
nr 70 z 2 IX 1981 r., nr 83 z 17 X 1891 r.

19 „Patschkauer Wochenblatt” nr 42 z 27 V 1893 r., nr 62 z 5 VIII 1893 r., nr 64 z 12 VIII 1893 r., nr 68 
z 26 VIII 1893 r., nr 77 z 27 IX 1893 r., nr 84 z 21 X 1893 r.

20 „Patschkauer Wochenblatt” nr 17 z 29 II 1888 r., nr 99 z 12 XII 1988 r., nr 53 z 3 VII 1889 r., nr 71 
z 4 IX 1889 r.; „Neisser Zeitung” nr 135 z 15 VI 1895 r.; „Ottmachauer Zeitung” nr 32 z 10 VIII 
1912 r.; „Neisser Zeitung” nr 283 z 7 XII 1889 r.

21 „Neisser Zeitung” nr 244 z 22 X 1894 r., nr 79 z 5 IV 1895 r., nr 110 z 14 V 1895 r., nr 182 z 10 VIII 
1895 r. Proboszcz Scholz w piśmie do Rejencji Opolskiej z 20 III 1895 r. informował, że kościół zburzo-

Most kolejowy. Foto M. Dziedzic
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Zmiany objęły również kościół pa-
rafialny św. Mikołaja i Franciszka Ksa-
werego. Jego wyposażenie było w złym 
stanie. W  1882 roku przebudowano 
ołtarz główny, usuwając z niego spróch-
niałe ornamenty. W ten sposób uzyskał 
on obecny wygląd22. W 1897 roku miej-
scowy kamieniarz wykonał nowe rzeźby 
apostołów, które ustawiono w niszach 
fasady świątyni. Zastąpiły one starsze, 
zapewne zwietrzałe, posągi23 .

W Otmuchowie aż do lat dziewięć-
dziesiątych XIX wieku nie było świec-
kiego pomnika publicznego. Jedynie na 
rynku stała barokowa kolumna maryj-
na. Po powstaniu II Rzeszy Niemieckiej 
zaczęły licznie powstawać monumenty 
upamiętniające poległych w  wojnach 
o zjednoczenie Niemiec. W Otmucho-
wie komitet budowy pomnika wojny 
1870/1871 zawiązał się w  kwietniu 

no jesienią 1894 r. Zob. AP Opole, zespół nr 1191 Rejencja Opolska, Wydział II, sygn. 447; Archiwum 
Parafialne w Otmuchowie, kronika parafialna Observatu Digna, brak paginacji.

22 Archiwum Parafialne w Otmuchowie, Observatu digna, brak paginacji; „Patschkauer Wochenblatt” 
nr 19 z 13 V 1882 r.; P.J. Gründel: Aus Stadt und Land Ottmachau. [b.m.] 1926–1929, s. 113; B. Ste-
inborn: Otmuchów..., s. 83; G. Marx: Katholische Pfarrkiche Ottmachau. Gleiwitz 1937, s. 19.

23 „Glatzer Zeitung” nr 31–32 z 16 IV 1897 r.

Szpital św. Józefa

Pomnik wojny 1870/71
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1890 roku. Koszt inwestycji oszacowano na 1200 marek. Rozpoczęto zbiórkę pienię-
dzy. W tym celu między innymi organizowano koncerty. W czerwcu 1891 roku udało 
się zgromadzić ok. 800 marek. Zbiórkę kontynuowano w następnych latach. Spośród 
kilku proponowanych lokalizacji wybrano plac przed Dolnym Zamkiem. Na począt-
ku sierpnia 1895 roku rozpoczęto prace przy budowie monumentu. Jego odsłonięcie 
nastąpiło 2 września 1895 roku. Dużo podobnych monumentów wznoszono wów-
czas na Śląsku. Miały one budzić uczucia patriotyczne i wiązać lokalne społeczności 
z państwem i panującą dynastią. Również w Grodkowie i Ziębicach 2 września 1895 
roku odsłonięto pomniki upamiętniające poległych w wojnach o zjednoczenie Nie-
miec i panującego wówczas cesarza Wilhelma I24 .

W 1894 roku na terenie ogrodu zamkowego stanął pomnik króla Fryderyka II 
w formie popiersia na cokole, którego model wykonał rzeźbiarz Paul Schulze. Fun-
datorka pomnika baronowa Mathilde von Humboldt-Dachroeden poznała artystę 
w Rzymie. Na jednej stronie cokołu znajdował się napis: Friedrich II., a na dru-
giej: Zur Erinnerung an die Vereinigung Schlesiens mit Preußen durch den Frie-
den zu Breslau 1742. Gewidmet von Mathilde Freiin Humboldt-Dachroeden 1892 
[W celu upamiętnienia zjednoczenia Śląska z Prusami na mocy pokoju we Wrocławiu 
w 1742. Wystawiła Mathilde baronowa Humboldt-Dachroeden 1892]25. Nie wiado-
mo, dlaczego pomnik stanął dwa lata po 150. rocznicy pokoju wrocławskiego. Mógł 
mieć na to wpływ fakt, że fundatorka mieszkała na stałe w Rzymie, a krewnych 
w Otmuchowie odwiedzała okazjonalnie. Dziś z pomnika zachował się tylko cokół. 

24 „Patschkauer Wochenblatt” nr 29 z 9 IV 1890 r., nr 46 z 10 VI 1891 r.; „Neisser Zeitung” nr 163 z 19 
VII 1895 r., nr 178 z 6 VIII 1895 r., nr 204 z 5 IX 1895 r., nr 213 z 21 X 1895 r., nr 272 z 23 XI 1895 r.

25 „Patschkauer Wochenblatt” nr 67 z 22 VIII 1894 r.; H. Bellée: Wilhelm von Humboldt  und seine Do-
tationsgut Ottmachau. „Schlesien” 1959, Heft 2, s. 109.

Pomnik króla Fryderyka II
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Popiersie króla, które było prawdopodobnie wykonane z metalu, zapewne przetopio-
no podczas II wojny światowej lub niedługo po jej zakończeniu.

W okresie II Rzeszy Niemieckiej w Otmuchowie powstały budowle będące 
wówczas symbolem nowoczesności: dworzec kolejowy, cukrownia, rzeźnia, gazow-
nia, poczta, sąd obwodowy, szpital i szkoła. Wszystkie te inwestycje zmieniły wygląd 
miasta i poprawiły warunki życia jego mieszkańców. Miasteczko w ten sposób na-
dążało za przemianami dziejącymi się w całych Niemczech, choć nie znajdowało się 
w ich awangardzie.

Zusammenfassung
Marcin DziEDzic

die modernisierung der kleinstadt ottmachau zur zeit des zweiten deutschen reiches 
(1871–1918)

In dem Beitrag wird nachgezeichnet, wie sich die Kleinstadt Ottmachau in der Zeit 
des Zweiten Deutschen Reiches (1871–1918) veränderte. Die Stadt wurde in dieser 
Zeit ans Schienennetz angeschlossen. Zudem entstanden eine Zuckerfabrik, die sich zum 
größten Industriebetrieb der Stadt entwickelte, sowie ein Gaswerk und ein Schlachthaus. 
Ferner wurden mehrere öffentliche Gebäude errichtet: ein Krankenhaus, eine Post sowie 
ein Kreisgericht einschließlich eines Gefängnisses. Die katholische Pfarrkirche wurde 
renoviert, zusätzlich wurde die St.-Anna-Kirche erbaut. Auch der Abbruch verschiedener 
Befestigungsanlagen veränderte das Stadtbild. Die Lebensbedingungen der Einwohner 
Ottmachaus verbesserten sich im Zuge dieser Entwicklung.

Summary
Marcin DziEDzic

modernization of a small town. otmuchów during the Second German reich (1871–1918)
The article describes the changes in Otmuchów (Ottmuchau) during the Second Ger-

man Reich (1871–1918). During that period the city gained a railway connection and a 
sugar factory  – the largest factory in the city. Public buildings were erected: a hospital, 
a post office, a building of a circuit court along with a prison. Gasworks and a slaughter-
house were also built. The Catholic parish church was renovated and St. Ann’s church 
was build. The appearance of the city was influenced by the demolition of a part of the 
fortifications. All those investments changed the appearance of the city and improved the 
living conditions of its inhabitants. 
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raFFaEl parzEFall

der erste Weltkrieg und die kriegsnagelungen 
in oberschlesien (projektvorstellung)

Was sind kriegsnagelungen? 
Kurze Zeit nach Kriegsbeginn 1914, die offensiven Landgefechte waren bereits 

durch Stellungs- und Schützengrabenkämpfe „ersetzt” worden, plante die sogenann-
te „Heimatfront” Maßnahmen zur Unterstützung der Soldaten im Feld. In Wien 
tagte am 16. Februar 1915 das „Zentralkomitee des Witwen- und Waisenhilfsfonds”, 
eine systematisch organisierte und offiziell anerkannte Institution, die sich vor allem 
der finanziellen Unterstützung von (Kriegs-)Hinterbliebenen verschrieben hatte.1 In 
Erinnerung an einen seit dem Mittelalter mit Nägeln beschlagenen Fichtenstamm, 
den sageumwobenen „Wiener Stock im Eisen”, der sich auch heute noch in Wien 
befindet, wurde die Idee des „Benagelns von (Kriegs-)Wahrzeichen” aufgegriffen. Im 
März des Jahres 1915 wurde auf dem Schwarzbergplatz ein „Eiserner Wehrmann” 
aufgestellt und benagelt. In Anlehnung an diesen Nagelbaum sollten bald vor allem 
im gesamten deutschsprachigen Raum sogenannte „Kriegsnagelungen” initiiert und 
durchgeführt werden. 

Diese Form der Solidarisierung während des Ersten Weltkriegs wurde schlicht als 
„Kriegsnagelung” oder „Nageln von Kriegswahrzeichen” bezeichnet, auch die Um-
schreibungen „Wehrmänner in Eisen” oder „Notnagelungen” fanden Verwendung.2 
Die heute nahezu vergessenen, aber damals aufgrund ihrer Häufigkeit im Deutschen 
Reich und in Österreich-Ungarn durchaus als Massenphänomen zu bezeichnenden 
„Kriegsnagelungen” dienten während des Ersten Weltkriegs vor allem als Samme-
laktionen, mit denen von der Bevölkerung Geld für die Unterstützung von Kriegs-
hinterbliebenen und Verwundeten erbeten wurde, da aufgrund der Kriegssituation 
eine adäquate Versorgung durch den Staat oder die Kommune nur mehr punktuell 
möglich war. Die Verteilung der Spenden wurde regional organisiert, beispielsweise 
wurden in Bayern ein Viertel der Spenden der örtlichen Fürsorge sowie drei Viertel 
dem bayerischen Landesauschuss der Nationalstiftung für die Hinterbliebenen zu-
gewiesen. Die genagelten Kriegswahrzeichen sollten ferner als „eiserne Denkmäler” 
heroisch an die zumindest zu Beginn noch als positiv empfundene Kriegszeit erin-
nern. Offiziell hatte damals ein Ausschuss der Reichsregierung in Berlin zur Nage-
lung der Kriegswahrzeichen aufgerufen. Den Ehrenvorsitz übernahm Generalfeld-
marschall Paul von Hindenburg. Die äußere Gestaltung der Wahrzeichen sollte eher 

1 Vgl. M. Diers: Nagelmänner. Propaganda mit ephemeren Denkmälern im Ersten Weltkrieg. [In:] Schlag-
bilder. Zur politischen Ikonographie der Gegenwart. Hg. M. Diers. Frankfurt am Main 1996, S. 78–100, 
hier S. 78.

2 Zur Begriffsdefinition vgl. C. Vechtel: „Nagelungen” – die fast vergessenen Kriegswahrzeichen. [In:] 
Bildpropaganda im Ersten Weltkrieg. Hg. R. Zühlke. Hamburg 2000, S. 305–325, hier S. 305–309; 
M. Diers: Nagelmänner…, S. 78–100. 
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schlicht und sachlich sein, als optimal wurden Gedenksäulen mit dem Wappenschild 
des Ortes oder Eiserne Kreuze angesehen. Ab dem Frühjahr 1915 wurden im ge-
samten deutschsprachigen Raum solche „Denkmäler” aufgestellt, die nach Abgabe 
einer kleinen Spende – in Regensburg beispielsweise eine Mark für Erwachsene und 
fünfzig Pfennige für Kinder – öffentlich „benagelt” und somit „eisern” wurden. Die 
Ausdrucksformen waren vielfältig: Konkret handelte es sich um historischen Vorbil-
dern nachempfundene Figuren („Eiserner Hindenburg” in Berlin am 4. September 
1915, „Eiserne Ratisbona” in Regensburg am 1. August 1915, „Eiserner Reinoldus” 
in Dortmund am 26. September 1915 oder Götz von Berlichingen mit der eisernen 
Hand in Offenbach/Main am 3. Oktober 1915), Eiserne Kreuze (Darmstadt am 
23. April 1915, Heidelberg am 26. Juni 1915 oder Ulm am 13. September 1915), 
Wehrschilde (Goslar am 1. August 1915 oder Kaufbeuren am 6. Mai 1917), Stadt-
wappen (Delmenhorst am 14. Mai 1916 oder Zweibrücken am 6. April 1916), 
Wehrsäulen (Augsburg am 2. Juli 1916 oder Mainz am 1. Juli 1916), Wehrmänner 
(Aschaffenburg am 12. September 1915 oder Königsberg i. Pr. am 21. Oktober 
1915), Soldaten („Eiserner Landsturmmann” in Erfurt am 24. Oktober 1915 oder 
„Eiserner Feldgrauer” in Landau am 30. Januar 1916) und sonstige Objekte (Adler 
in Frankfurt am Main am 5. Juni 1915 oder U-Boot in Kiel am 22. April 1915 etc.). 
Diese Propagandakationen sollten hauptsächlich eine Solidarisierung der Bevölke-
rung mit den Kriegsteilnehmern hervorrufen sowie die Kriegsbegeisterung, die 1915 
noch deutlich zu spüren war, aufrechterhalten. Die öffentlichen Nagelungen wurden 
durch kleine Festschriften, Post- oder Ansichtskarten (in Regensburg konnten sie 
beispielsweise für je zehn Pfennig erworben werden), Medaillen, Münzen, Nagel-
scheine und einem Eintrag in ein Nagelbuch, das meistens zentral auslag, begleitet. 

In der Forschung ist dieses Thema aus kultur- und denkmalgeschichtlicher Per-
spektive nur vereinzelt aufgegriffen und untersucht worden. Für Deutschland wur-
de 2013 ein Katalog der Nagelungen von Gerhard Schneider veröffentlicht.3 Der 
deutschsprachige Raum beziehungsweise diejenigen Gebiete, die im Ersten Welt-
krieg Verbündete des Deutschen Kaiserreichs oder Teile des Reichs waren, sind bis-
her nur vereinzelt und vor allem regional erforscht worden.4 Weitere Publikationen 
beschrieben häufig die Wirkung der Nagelungen im Rahmen der Kriegspropaganda.5 
Überregionale Untersuchungen liegen genauso wenig vor wie die Beschreibung von 
Nagelungen, die in den Städten und Dörfern der deutschen Ostprovinzen stattfan-
den. Als Grund hierfür ist zum einen die häufig schwierige Quellenlage zu nennen. 
Zum anderen fehlt die Kenntnis darüber, dass es derartige Formen des öffentlichen 
Kriegsalltags überhaupt gab. Ein Zugang ergibt sich daher nur, wenn sich im Zuge 
gezielter historischer Recherchen Informationen zu solchen Kriegsnagelungen finden 
lassen.

3 G. Schneider: In eiserner Zeit. Kriegswahrzeichen im Ersten Weltkrieg. Ein Katalog. Schwabach/Ts. 
2013. 

4 Beispielsweise zu Berlin und Osnabrück. Vgl. C. Vechtel: „Nagelungen”…, S. 305–325. 
5 M. Diers: Nagelmänner…, S. 78–100.
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kriegsnagelungen in oberschlesien
Kriegsnagelungen fanden in den deutschen Ostprovinzen genauso statt wie im 

übrigen Reichsgebiet. Bereits im Jahr 1916 hatte der Herausgeber der Monatszei-
tung „Oberschlesien”, Paul Knötel, in einem Beitrag auf die populären Aktionen 
hingewiesen.6 Er stellte jedoch kritisch fest, dass es eine Geschmacklosigkeit dar-
stelle, wenn menschliche Gestalten, ob sie Hindenburg, Roland oder sonst wie hei-
ßen mochten, benagelt würden.7 Den künstlerisch feinfühligen Menschen müsse es 
beinahe körperlich schmerzen, wenn er diese Art von Nagelungen mitansehen oder 
auch nur davon hören müsse. Gerade in katholischen Gebieten (also in Oberschlesi-
en genauso wie in Bayern) stellte sich zudem die Frage, wie die römisch-katholische 
Kirche diese an den Heiligen Sebastian erinnernde Symbolik beurteilte.  

Gegen die Nagelung von ornamentalen Flächen, Wappen und ähnlichen Objek-
ten, so Knötel weiter, sei dagegen nichts einzuwenden, verschwänden diese später 
doch sowieso in geschlossenen Räumen – die fehlende ästhetische Wirkung falle 
dann nicht weiter auf.8 „Wenn wie in Oppeln eine Tür genagelt wird und dann im 
Rathause Verwendung finden soll, so läßt sich dagegen nicht nur nichts sagen, son-
dern die betreffende Stadt setzt damit der eisernen Zeit, in der wir leben, nur ein 
ganz passendes Denkmal”, resümierte er am Ende seiner Ausführungen.9 Als exem-
plarisch für diese Art von Kriegsbegeisterung, die auch in Oberschlesien zu spüren 
war, können die Kriegsnagelungen in Beuthen, Kattowitz und Teschen angesehen 
werden. 

Im Rahmen des hier vorzustellenden Projekts sollen neben dem Phänomen im 
Allgemeinen insbesondere die Initiierung, Durchführung und vor allem Wirkung 
dieser Ereignisse untersucht und im Lichte ihrer kulturgeschichtlichen Wahrneh-
mung zusammenfassend dargestellt werden. Ein komparativer Aspekt tritt hinzu, 
denn während Beuthen und Kattowitz zu Preußen gehörten, lag Teschen auf dem 
Territorium der Habsburgermonarchie. Hinsichtlich der Organisation der Nagelun-
gen und ihrer Wahrnehmung in der Bevölkerung ist damit ein gemeinsames Un-
tersuchungsfeld vorhanden. In diesem Beitrag soll exemplarisch die Nagelung in 
Kattowitz ausführlicher vorgestellt werden.

die kriegsnagelung in kattowitz
Kattowitz/Katowice10  
Objekt: „Gedächtnissäule” 
Feierliche Übergabe: 12. September 1915 
Anmerkungen: Kaiser Wilhelm II. stiftete einen goldenen Nagel („Kaisernagel”) 
und ließ der Stadtverwaltung 300 Mark aus seiner Privatschatulle für die Kriegs-
wohlfahrtsfürsorge überweisen.

6 „Oberschlesien. Zeitung für die Oberschlesier in Ost und West” Nr. 19, 2005, S. 14. 
7 „Oberschlesien. Zeitung für die Oberschlesier in Ost und West” Nr. 19, 2005, S. 14.
8 „Oberschlesien. Zeitung für die Oberschlesier in Ost und West” Nr. 19, 2005, S. 14.
9 „Oberschlesien. Zeitung für die Oberschlesier in Ost und West” Nr. 19, 2005, S. 14.
10 Übersicht unter anderem bei Dr. Martin Kronenberg, www.kriegsnagelungen.de/schlag-auf-schlag-

kriegsnagelungen-im-deutschen-reich-i-a-bis-k/ [22. Februar 2015].
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Im September 1915 wurde in Kattowitz das 50-jährige Jubiläum der Verleihung 
der Stadtrechte durch den preußischen König Wilhelm I. (11. September 1865) 
gefeiert.11 Die Verleihung hatte den wirtschaftlichen Aufstieg der Stadt zu einer 
Industrie- und Beamtenstadt mit fast 50.000 Einwohnern eingeleitet. Für das Jubi-
läum geplant waren ein Festakt sowie die Grundsteinlegung für ein Konzerthaus, das 
diesen wirtschaftlichen und auch politischen Aufschwung repräsentieren sollte. Der 
Kriegsausbruch im August 1914 verhinderte jedoch diese Pläne. Abgesehen von der 
drohenden Gefahr eines Einmarschs der russischen Armee, belasteten die Kriegs-
wirren das tägliche Leben schwer, so dass vor allem kulturelle Veranstaltungen nicht 
stattfinden konnten. Vor diesem Hintergrund war nicht mehr an große Feierlichkei-
ten zu denken, zumal am 30. Juli 1915 der Erste Bürgermeister von Kattowitz, Paul 
Neugebauer, an der Ostfront gefallen war. Der Magistrat und die Stadtverordneten 
beschlossen daher, den 11. September ohne Bälle, Konzerte und andere Festlichkei-
ten zu begehen.12 Vielmehr sollte am darauffolgenden Tag, dem 12. September, eine 
Jubiläumsfeier auf dem Ring vor dem Theater stattfinden. Im Mittelpunkt dieser 
Veranstaltung sollte in Anlehnung an bereits vollzogene Kriegsnagelungen im Deut-
schen Reich eine sogenannte „Gedächtnissäule”, von der Zeitung „Oberschlesischer 
Arbeiterfreund” auch als „Eiserener Mann” bezeichnet, stehen. Doch diese Säule 
war keineswegs aus Eisen, sondern aus Holz, weshalb die Bezeichnung „Eiserner 
Mann” zunächst irritierte. „Eisern” wurde die Holzsäule ja erst durch das Einschla-
gen von Nägeln, wobei diese von den Leuten erst gekauft werden mussten, wollten 
sie in einer öffentlichen Zeremonie unter einem persönlichen Wahlspruch einen Na-
gel in die Säule hämmern. Die Stadtväter riefen die Bürger dazu auf, aus Anlass des 
Stadtjubiläums Geld zur Linderung der Kriegsnot für die Kriegswohlfahrtspflege der 
Stadt zu spenden. Als Sinnbild dieser Unterstützung sollte der „Eiserne Mann” die-
nen, gemäß dem Credo: „Ein stolzes Gebilde, das geeignet sei, jedem zu gestatten, 
durch Hammerschlag und Nageleintreiben seinen festen Willen zur Unterstützung 
der guten Sache im Gedenken an unsere tapferen Vaterlandsverteidiger kund zu 
geben.”13

In Kattowitz sah man „in der Kriegsnagelung eine willkommene Gelegenheit, 
dem Stadtjubiläum einen hinreichend patriotischen Hintergrund zu verleihen”,14 
wie zeitgenössische Stimmen berichteten. Auf dem Platz vor dem imposanten Thea-
terbau war von Stadtbaurat Gustav Oelsner auf einem Podium eine Gedächtnissäule 
errichtet worden, die mit einer grünen Estrade überdacht war. Die Säule selbst 
bestand aus einem rechteckigen Balkenstück aus Eichenholz von 2,80 Meter Höhe. 
Sie stand in einem aus Eisen geschmiedeten Sockel und wurde durch vier starke 
Metallreifen zusammengehalten. Die beiden mittleren zeigten auf den vorderen 
Eckflächen preußische Adler, die aus dem Material herausgearbeitet waren und 
auf den Vorderflächen den preußischen Wappenspruch „Gott mit uns” trugen. Auf 
dem vierten Eisenband war das Gründungsdatum der Stadt Kattowitz zu lesen und 
an den Seitenflächen „Gloria, Gloria, Viktoria”.15 Der Theatervorplatz sowie die 

11 Vgl. „Oberschlesien. Zeitung für Oberschlesier in Ost und West” Nr. 17, 2005, S. 11.
12 „Oberschlesien. Zeitung für Oberschlesier in Ost und West” Nr. 17, 2005, S. 11.
13 „Oberschlesien. Zeitung für Oberschlesier in Ost und West” Nr. 17, 2005, S. 11.
14 „Oberschlesien. Zeitung für Oberschlesier in Ost und West” Nr. 17, 2005, S. 11.
15 „Oberschlesien. Zeitung für Oberschlesier in Ost und West” Nr. 17, 2005, S. 11.
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Treppen des Portalbaus waren dem Ereignis angemessen mit Bäumen und Pflanzen 
dekoriert worden und dadurch abgegrenzt. 

Die Einweihung selbst wurde folgendermaßen begangen: „In Anwesenheit Tau-
sender von Gästen und Einwohnern versammelten sich am 12. September 1915 
die Ehrenformationen vor dem Portal des Stadttheaters, von dessen Fenstern lange 
Banner herabhingen, von denen das mittlere die Reichsfarben mit dem Kattowitzer 
Stadtwappen auf dem Mittelfelde zeigte. Rechts und links hingen ein gelb-schwar-
zes Banner (Österreich-Ungarn) und ein rot-weiß-grünes (Königreich Bulgarien) 
sowie die türkische Fahne. Aus allen Fenstern der Innenstadt wehte ein Meer von 
schwarz-weiß-roten Fahnen und Girlanden, in allen Straßen drängte sich eine fest-
lich gekleidete Menge”.16 So beschreibt ein zeitgenössischer Bericht den Tag. 

Vor dem Stadttheater sang ein Knabenchor unter der Leitung des „Lehrerpatri-
archen” Stanislaus Rzadkowski. Neben der Säule nahm die Garnisonskapelle ihren 
Platz ein, und zwar in der Friedensparadeuniform – blanker Helm, blauer Rock und 
weiße Hose. Für die „ausreichend” militärische Umrahmung der Feierstunde, an der 
zahlreiche Ehrengäste, der gesamte Magistrat, die Mitglieder der Stadtverordneten-
versammlung sowie die Schüler der höheren Schulanstalten teilnahmen, sorgte die 
von dem Generaldirektor der Fürstlich Pleß‘schen Verwaltung, Arwed Pistorius, 
gegründete und auch geleitete Kattowitzer paramilitärische „Jugendwehr”.17 Um 
zwölf Uhr wurden die Feierlichkeiten durch den von der Garnisonskapelle vorgetra-
genen Choral „Nun danket alle Gott” offiziell eingeleitet. Generalmajor Hoffmann, 
als Vertreter des Großen Hauptquartiers, das sich damals in Pless befand, über-
brachte die Glückwünsche des Kaisers und auch die Vertreter des Oberpräsidenten 
der Provinz und des Regierungspräsidenten in Oppeln sprachen Grußworte.18 Nach-
dem Oberbürgermeister Alexander Pohlmann die feierliche Festansprache gehalten 
hatte, folgte das obligatorische Kaiserhoch. Der Knabenchor und die Garnisonska-
pelle beendeten schließlich diesen Teil der Feier mit dem Deutschlandlied.

Zu Beginn der eigentlichen Nagelung der Gedächtnissäule sprach zunächst die 
Frau des Stadtrats Karl Pieler19 einen Prolog, bei dem sie einen Eichenkranz mit 
vergoldeten Eicheln an der Säule befestigte. Daraufhin teilte Oberbürgermeister 
Pohlmann der Menge mit, dass der Kaiser aus Anlass der Errichtung der Gedenk-
säule einen Nagel gestiftet und für die Zwecke der Kriegswohlfahrtspflege der Stadt 
300 Reichsmark überwiesen habe.20 Diesen Nagel, der aus Gold bestand und des-
sen quadratisch mit abgeschrägten Ecken geformter Kopf mittig die Kaiserkrone 
zeigte,21 schlug Pohlmann mit dem Nagelspruch „Ich kenne keine Parteien mehr!” 
als ersten in die Gedenksäule. Anschließend wurde die weitere Nagelung durch die 
Honoratioren sowie die „normalen Bürger”, die sich zu diesem Anlass auch in das 
„Goldene Buch” der Stadt eintragen durften, vollzogen.

Bei der Nagelung waren die Spender auch dazu aufgerufen, sogenannte Kern-
sprüche aufzusagen. Für den Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Verein 

16 „Oberschlesien. Zeitung für Oberschlesier in Ost und West” Nr. 17, 2005, S. 11.
17 „Oberschlesien. Zeitung für Oberschlesier in Ost und West” Nr. 17, 2005, S. 11.
18 „Oberschlesien. Zeitung für Oberschlesier in Ost und West” Nr. 17, 2005, S. 11.
19 www.baza-nazwisk.de/suche.php?data=45851 [22. Februar 2015]. 
20 „Oberschlesien. Zeitung für Oberschlesier in Ost und West” Nr. 17, 2005, S. 11.
21 „Oberschlesien. Zeitung für Oberschlesier in Ost und West” Nr. 17, 2005, S. 11.
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schlug Bergrat Artur Knochenhauer einen Goldnagel beispielsweise unter dem Berg-
mannsspruch in die Säule ein: „Willst Du siegen, mußt Du streiten. Setz‘ den Schlä-
gel Dir ins Schild. Und der Tatkraft kernig Bild, mahnt Dich: Schlage zu beizeiten.”22 
Andere Sprüche lauteten beispielsweise: „Gott segne unser Vaterland!” oder „Gott 
schenke uns den Frieden!” Ein alter Herr, so wurde später berichtet, schlug seinen 
Nagel mit den Worten ein: „Ich wünsche, daß Kattowitz in allen Zeiten wachse, blü-
he und gedeihe.”23 Für die Nagelung selbst wurden sowohl vergoldete Nägel zu fünf 
Reichsmark als auch einfache Eisennägel zu einer Reichsmark angeboten. Die Nage-
lung dauerte trotz einsetzender Regenschauer den ganzen Nachmittag. Musikalisch 
begleitet durch die Garnisonkapelle wurde die hölzerne Säule „eisern”.

Laut zeitgenössischer Berichte begleitete „die polnischsprachige Presse in Ober-
schlesien das Ereignis nur marginal.” Der „Katolik” schrieb in der Woche vor dem 
Fest lediglich, dass die „deutschgesinnte” Bevölkerung feiern werde – das Stadtju-
biläum und die damit verbundene Nagelung stießen hier anscheinend auf Desinter-
esse.24 Die deutschsprachige Presse hingegen griff Stadtjubiläum und Nagelung sehr 
wohl auf. Die „Kattowitzer Zeitung” vom 15. September 1915, eine Sonderausgabe 
zum Fest, berichtete ausführlich über die Stadtgeschichte, das Festprogramm sowie 
über die zum Jubiläum erscheinenden Bücher. Ferner widmeten verschiedene Auto-
ren der Stadt Gedichte und lyrische Beiträge, um „an dem jetzigen Erinnerungstage 
gewiss mit besonderer Genugtuung auf das Erreichte zurückzublicken.”25

Man erkennt deutlich das gesamtpreußische beziehungsweise gesamtdeutsche 
Gepräge der Feierlichkeiten. Neben der öffentlich herausgestellten Beteiligung des 
Kaisers durch die Nagel- und Geldspende waren für die Kattowitzer Zeremonie vor 
allem die straffe Organisation sowie die Orientierung an den im übrigen Kaiserreich 
vorausgegangenen Nagelungen kennzeichnend. 

Weitere nagelungen in oberschlesien.
Teschen/Cieszyn26  
Objekt: „Wehrschild” 
Feierliche Übergabe: 18. August 1915 
Anmerkungen: An der Nagelung beteiligten sich die Schüler des k. u k. vereinigten 
Albrecht–Gymnasiums Teschen.

Im Gegensatz zu Kattowitz war Teschen zusammen mit der Troppauer Regi-
on und Jägerndorf nach den Schlesischen Kriegen des 18. Jahrhunderts als Öster-
reichisch-Schlesien Teil der Habsburgermonarchie geblieben. Im Ersten Weltkrieg 
wurde das eigens für den Krieg gebildete Armeeoberkommando, die Befehlszentrale 
aller österreichisch-ungarischen Streitkräfte, in Teschen eingerichtet. 1916 wurde es 
nach Baden bei Wien verlegt, da sich der Schwerpunkt der Kämpfe mittlerweile in 
den Süden der Doppelmonarchie verlagert hatte.

22 „Oberschlesien. Zeitung für Oberschlesier in Ost und West” Nr. 17, 2005, S. 11.
23 „Oberschlesien. Zeitung für Oberschlesier in Ost und West” Nr. 17, 2005, S. 11.
24 „Oberschlesien. Zeitung für Oberschlesier in Ost und West” Nr. 17, 2005, S. 11.
25 „Kattowitzer Zeitung” Nr. 249, 12. September 1915, S. 1.
26 Vgl. www.kriegsnagelungen.de/donaumonarchie/ [22. Februar 2015].
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Beuthen/Bytom27 
Objekt: „Stadtwappen” 
Feierliche Übergabe: 1915

Auch in Beuthen standen während des Ersten Weltkriegs „Wappennagelungen auf 
der Tagesordnung”. Die Schüler überboten sich im Kauf von Nägeln, um den Ertrag 
der Schulwappen zu erhöhen. Die Kommunen ließen große Schilder nageln. Das im 
Durchschnitt zwei Meter messende Beuthener Kriegserinnerungszeichen, heute im 
Beuthener Oberschlesischen Museum aufbewahrt, brachte alleine einen Erlös von 
18.000 Mark ein.

Die vorstehend geschilderte Kattowitzer Nagelung zeigt bereits, dass vor allem 
die deutschsprachige Presse über diese Art von „Kriegsfürsorge” breit berichtete und 
sich entsprechend vor allem die deutschsprachige Bevölkerung aktiv daran beteilig-
te. Insbesondere die Teilnahme von Schulklassen zeigt die eingangs angesprochene 
Aktivierung der gesamten „Heimatfront”, wie dies im übrigen Deutschen Reich 
bereits vielfach vorgemacht worden war. Der erwähnte Umstand, dass die polnische 
lokale Presse die Ereignisse um die Kriegsnagelungen in Oberschlesien weitgehend 
ignorierte, ist immerhin bemerkenswert. Unter den Bedingungen der Kriegszensur 
blieb ein solch beredtes „Schweigen” die einzige Möglichkeit, zu der verbreiteten 
nationalen Kriegsbegeisterung auf Distanz zu gehen. 

Es bleibt abschließend festzuhalten, dass es noch weitere Städte und Ortschaf-
ten in Oberschlesien gab, in denen ebenfalls Kriegsnagelungen durchgeführt wurden 
und die daher einer Untersuchung bedürfen, wobei sich das Spektrum der Fragestel-
lungen aus politischer, wirtschaftlicher und kultureller Perspektive zweifellos noch 
erweitern ließe.

zusammenfassung 
Kurz nach Kriegsbeginn 1914 wurde von der sogenannten „Heimatfront” über 

Maßnahmen zur Unterstützung der deutschen Soldaten im Feld beraten. Im Zuge der 
Beratungen fasste das „Zentralkomitee des Witwen- und Waisenhilfsfonds”, eine sys-
tematisch organisierte und offiziell anerkannte Institution, den Entschluss in Anleh-
nung an den „Wiener Stock im Eisen” Kriegsnagelungen zu initiieren und durchzufüh-
ren. Diese Form der Solidarisierung während des Ersten Weltkriegs wurde schlicht als 
„Kriegsnagelung” oder „Nageln von Kriegswahrzeichen” bezeichnet. Das Beschlagen 
von hölzernen Objekten, die meist historischen Vorbildern nachempfunden wurden, 
mit Nägeln aus Eisen, Kupfer oder gar Gold, die zuvor erworben werden mussten, 
erfolgte öffentlich. Der Erlös wurde als Unterstützung der Kriegshinterbliebenen und 
Verwundeten verwendet, die nun „eisernen Objekte” dienten weiterhin als Denkma-
le. Auch in Oberschlesien waren Kriegsnagelungen Teil des öffentlichen Kriegsalltags. 
In diesem Beitrag wird die Kriegsnagelung in Kattowitz im September 1915 beispiel-
haft dargestellt. Zudem werden andere „Nagelungen“ in Oberschlesien erwähnt, ihre 
kulturelle und historische Bedeutung betont und unterstrichen.

27 Vgl. www.kriegsnagelungen.de/schlag-auf-schlag-kriegsnagelungen-im-deutschen-reich-i-a-bis-k/ [22. 
Februar 2015].
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Streszczenie
raFFaEl parzEFall

 i wojna światowa i kriegsnagelungen na Górnym śląsku (projekt badawczy)
Krótko po rozpoczęciu I wojny światowej w 1914 roku walki ofensywne „zastąpiono” 

już wojną pozycyjną i walką w okopach, a tzw. front narodowy planował wspierać żołnie-
rzy na polach bitewnych. Niewiele później zawiązała się inicjatywa tzw. Nagelmänner, 
począwszy od Wiednia, działająca zwłaszcza w państwach niemieckojęzycznych. Tę formę 
solidarności nazywano podczas I wojny światowej po prostu „wojennym przybijaniem 
gwoździ”. Po pozyskaniu gwoździ, które odzwierciedlały i reprezentowały wsparcie finan-
sowe, wbijano je w posągi i inne obiekty, „okuwając” je. Ten specyficzny przejaw działań 
wojennych znany był również na terenie Górnego Śląska. Artykuł opisuje podobne wyda-
rzenie, które miało miejsce we wrześniu 1915 roku w Katowicach. Wspomniane zostały 
również inne przykłady „przybijania gwoździ”. Podkreślono kulturowe i historyczne zna-
czenie tego fenomenu.

Summary 
raFFaEl parzEFall

the World War i and operations “kriegsnagelungen” in upper Silesia (a presentation of 
the project)

Shortly after the outbreak of World War I in 1914, military offensives were already 
“replaced” by a positional war and fight in the trenches, and the so–called National Front 
was planning to support troops on the battlefields. Shortly later, a so called  Nagelmänner 
initiative was launched, starting from Vienna, operating especially in German–speaking 
countries. During World War I this form of solidarity was just called “Nail Men”. After 
acquiring nails which represented financial support, they were hammered into statues and 
other objects. This specific manifestation of the war effort was also known in Upper Sile-
sia. This article describes a similar event that took place in September 1915 in Katowice 
(Kattowitz). Other examples of “hammering nails” are also mentioned. The cultural and 
historical importance of this phenomenon is emphasized.
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SprAWozdAnie dyrektorA  
ArchiWum pAŃStWoWeGo W kAtoWicAch  
zA 2014 rok

Gromadzenie i kształtowanie zasobu
Do zasobu katowickiego Archiwum przejęto 101,7 tysięcy jednostek archiwal-

nych z 80 zespołów archiwalnych o rozmiarze 438,3 metra bieżącego. W tym oprócz 
materiałów aktowych przejęto między innymi 61,8 tysiąca dokumentacji technicz-
nej, 1,1 tysiąca dokumentacji kartograficznej oraz 1,5 tysiąca fotografii. Na koniec 
2014 roku zasób Archiwum liczył 5378 zespołów z 2 339 766 jednostkami archiwal-
nymi o rozmiarze przekraczającym 22,2 kilometra bieżącego.

Do najciekawszych przejęć należały: Akta gruntowe powiatu tarnogórskiego 
(1772–2003), Akta miasta Gliwic (1865–1970), Państwowe Liceum Pedagogicz-
ne w Gliwicach (1945–1962), sądy obwodowe w Rybniku (1748–1989) i Zabrzu 
([1774] 1879–1945 [2013]), sądy grodzkie w Bytomiu (1944–2012) i Chorzowie 
(1945–1950), Sąd Okręgowy w Raciborzu (1947–1950) ([1951–1985]), Sąd Powia-
towy w Raciborzu ([1950] 1951–1970 [2010]) oraz Sąd Wojewódzki w Katowicach 
(1947–1978), Huta Jedność w Siemianowicach Śląskich (1958–1991), Huta im. 
F. Dzierżyńskiego w Dąbrowie Górniczej (1903–1995), Śląskie Zakłady Elektryczne 
Spółka Akcyjna w Katowicach (1931–1960), Dąbrowska Fabryka Obrabiarek im. 
S. Krzynówka w Dąbrowie Górniczej (1955–1992), Biuro Projektów Kolejowych 
w Katowicach (1934–2000), akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich w Go-
łonogu (1808–1912), Kromołowie (1872–1913), Skarżycach (1872–1913) i Zawier-
ciu (1903–1913) oraz Okręgu Bóżniczego w Kromołowie (1905–1913), akta stanu 
cywilnego w Baranowicach (1906–1913), Brzezince (1908–1912), Brzeziu (1913), 
Brzęczkowicach (1909–1912), Czerwionce (1908–1912), Dębieńsku (1908–1912), 
Golejowie (1908–1911), Gotartowicach (1908–1911), Imielinie (1875–1913), Jan-
kowicach (1909–1912), Kosztowach (1910–1911), Krasowach (1908–1913), Lesz-
czynach (1902–1912), Ligocie (1908–1911), Mysłowicach (1908–1912), Ostrogu 
(1913), Popielowie (1908–1912), Raciborzu (1913), Radoszowach (1908–1912), 
Rogoźnej (1906–1912), Rybniku (1908–1912), Starych Tarnowicach (1906–1910), 
Suchej Górze (1874–1902), Świerklanach (1905–1907) oraz Żorach (1906–1913). 
Kontynuowano przejmowanie – oprócz archiwaliów wytworzonych przez jednostki 
państwowe i samorządowe – materiałów z zasobu niepaństwowego, przejęto m.in. 
akta Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Katowicach 
(1949–2013), Związku Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgu w Katowicach 
i jednostki podległe (1960–2006), Komendy Placu w Józefowcu (1921) oraz Parafii 
Rzymskokatolickiej św. Katarzyny w Woźnikach (1695–1726) i Parafii Rzymskoka-
tolickiej św. Jakuba Apostoła w Lubszy (1829–1833).
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 Katowickie Archiwum, nadzorujące państwowe i samorządowe archiwa za-
kładowe na obszarze środkowej i południowej części województw śląskiego i w za-
chodnich powiatach województwa małopolskiego, miało pod swoją ustawową opieką 
811 jednostek organizacyjnych z 863 archiwami zakładowymi, w których przecho-
wywano ponad 35,1 kilometra bieżącego materiałów archiwalnych. Z tych archiwów 
do natychmiastowego przejęcia z przyczyn ustawowych i ratunkowych jest około 
5,3 kilometra bieżącego materiałów zakwalifikowanych jako wytypowanych do wie-
czystego przechowywania. Pracownicy Archiwum skontrolowali 251 archiwów za-
kładowych. Kolejnym działaniem Archiwum było zatwierdzenie 1234 wniosków na 
brakowanie w jednostkach znajdujących się pod nadzorem oraz zaopiniowanie 104 
wniosków jednostek niebędących pod nadzorem państwowej służby archiwalnej. 
W związku z wyjaśnianiem wątpliwości przy zatwierdzaniu wniosków na brakowa-
nie, Archiwum przeprowadziło 206 ekspertyz archiwalnych dokumentacji dotyczą-
cych prawidłowości brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Ponadto Archiwum 
zatwierdziło 349 instrukcji kancelaryjnych, 246 instrukcji archiwalnych oraz 251 
wykazów akt dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

W związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2011 roku nowych normatywów 
kancelaryjno-archiwalnych dla administracji samorządowej i rządowej, pracownicy 
sprawujący nadzór archiwalny uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez 
urzędy oraz instytucje na terenie województwa śląskiego, które dotyczyły funkcjo-
nowania nowych przepisów kancelaryjno-archiwalnych, zwłaszcza w zakresie Elek-
tronicznego Zarządzania Dokumentacją, w tym w zespole przy Śląskim Centrum 
Społeczeństwa Informacyjnego do spraw Wdrożenia EZD.

Działająca wspólnie dla Archiwów w Katowicach i Częstochowie Komisja Ar-
chiwalnej Oceny Dokumentacji odbyła 3 posiedzenia. Ustalenia Komisji pozwoliły 
na wypracowanie zasad pomocnych przy przeprowadzaniu ekspertyz archiwalnych 
w zainteresowanych jednostkach organizacyjnych, wykorzystywano je także przy 
wydawaniu zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z kolejnych jednostek 
organizacyjnych. 

opracowanie zasobu
W roku sprawozdawczym ograniczono, tak jak w poprzednich latach, opracowanie 

całkowite do niektórych prac zaplanowanych w cyklu wieloletnim, stąd opracowano 
tylko 26 zespołów liczących 3,5 tysiąca jednostek o rozmiarze 45,5 metra bieżącego. 
Ponadto zinwentaryzowano 902 jednostki w ramach prac w toku o charakterze wie-
loletnim. Natomiast w dalszym ciągu koncentrowano się – zgodnie z przyjętym wie-
loletnim planem – na ewidencjonowaniu zasobu pozbawionego jakichkolwiek pomo-
cy ewidencyjnych. Ewidencjonowaniem objęto 38,4 tysiąca jednostek archiwalnych 
o rozmiarze 347,5 metra bieżącego dokumentacji przechowywanej w 97 zespołach, 
rejestrując to w elektronicznej bazie danych IZA. Prace ewidencyjne będą dalej 
prowadzone w Centrali w Katowicach oraz w Oddziale w Raciborzu. Kontynuowano 
wprowadzanie danych (ponad 16,7 tysiąca rekordów z 73 zespołów) z rękopiśmien-
nych kartkowych inwentarzy roboczych i spisów zdawczo-odbiorczych do bazy IZA. 

Wspólna dla Archiwów w Częstochowie i Katowicach Komisja Metodyczna od-
była 5 posiedzeń, podczas których ocenie poddano 41 inwentarzy archiwalnych (29 
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z Archiwum w Katowicach i 12 z Archiwum w Częstochowie). Ostatecznie zatwier-
dzono 38 inwentarzy (27 z Katowic i 11 z Częstochowy). Ocenie poddano także 68 
spisów zdawczo-odbiorczych zespołów nowo przejętych do archiwum (32 z Kato-
wic, 36 z Częstochowy) i 26 nowo przejętych zespołów uznano za opracowane (26 
z Częstochowy). Pozostałe 42 zespoły otrzymały kartę B.

dokumentacja o czasowym okresie przechowywania
W związku z zaleceniami Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ogra-

niczono ilość przejmowanej dokumentacji o czasowym okresie przechowywania. 
W 2014 roku dokumentacji niearchiwalnej przejęto łącznie 156 metrów bieżących, 
w tym dokumentacji osobowej przejęto 4,7 metra bieżącego, dokumentacji płacowej 
– 4,6 metra bieżącego, a pozostałej dokumentacji – 146,8 metra bieżącego. W 2014 
roku dokonano brakowania części dokumentacji o czasowym okresie przechowywa-
nia, tj. 208,4 metra bieżącego akt (1,9 tysiąca jednostek). Proces brakowania został 
poprzedzony szczegółową analizą dokumentacji wytypowanej do brakowania. Na ko-
niec 2014 roku Archiwum posiadało ponad 3,0 kilometry bieżące (ponad 369 tysię-
cy jednostek ewidencyjnych) dokumentacji niearchiwalnej przejętej po 1 kwietnia 
2003 roku oraz 2,0 kilometry bieżące dokumentacji przejętej w depozyt, co stanowi 
łącznie ponad 5,0 kilometrów bieżących dokumentacji. Archiwum w Katowicach 
nadal pozostaje największym w Polsce, poza specjalistycznym Archiwum Dokumen-
tacji Osobowej i Płacowej w Milanówku wchodzącym organizacyjnie w skład Archi-
wum Państwowego w Warszawie, przechowawcą w sieci archiwów państwowych.

konserwacja i reprografia
Archiwum wiele uwagi poświęciło technicznemu zabezpieczeniu zasobu. W ra-

mach konserwacji właściwej zdezynfekowano w komorze fumigacyjnej 260,9 metra 
bieżącego dokumentacji, konserwacji masowej poddano 170,2 tysiąca kart z 2246 
jednostek archiwalnych (w tym z Archiwów w Częstochowie i Kielcach), a kon-
serwacji jednostkowej 1624 karty. Kontynuowano prace profilaktyczne, w tym od-
kurzono 1,1 tysiąca metrów bieżących akt, umieszczono w pudłach bezkwasowych 
907,9 metra bieżącego, a w teczkach 439,9 metra bieżącego akt, a także spaginowa-
no 2,4 miliona stron. Pracownia introligatorska wykonała m.in. 211 sztuk opraw i 15 
niestandardowych pudeł archiwalnych oraz 13 teczek.

Rozmachu nabrała digitalizacja i w 2014 roku zostało wykonanych 367,6 tysiąca 
skanów z prawie 5 tysięcy jednostek archiwalnych, z czego pracownia reprograficzna 
Archiwum wykonała 76,2 tysiąca skanów z oryginałów oraz 43,7 tysiąca z mikrofil-
mów. Ponadto wykonano 42,7 tysiąca klatek mikrofilmowych. Realizując Wieloletni 
Program Rządy Kultura+ priorytet Digitalizacja, w ramach projektu „Dziedzictwo 
cywilizacyjne w Archiwum Książąt Pszczyńskich” wykonano 175 982 zabezpiecza-
jących kopii cyfrowych z 1624 jednostek inwentarzowych, natomiast w ramach 
projektu „Wielokulturowy Górny Śląsk w aktach Urzędów Stanu Cywilnego z  lat 
1874–1910” wykonano 30 863 zabezpieczających kopii cyfrowych z 289 jednostek 
inwentarzowych. Wykonane skany są sukcesywnie publikowane w portalu szukaj-
warchiwach.pl.
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udostępnianie i popularyzacja zasobu
W 2014 roku udostępnianie materiałów archiwalnych zwiększyło się w stosun-

ku do 2013 roku – liczba odwiedzin wzrosła o 10%. Nieznacznie zmniejszyła się 
ilość udostępnionych materiałów archiwalnych. W sumie Archiwum zarejestrowało 
1594 użytkowników, którym w trakcie 5372 odwiedzin udostępniono 42,5 tysią-
ca jednostek inwentarzowych z 1505 zespołów. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
wśród korzystających przeważały osoby prowadzące badania o charakterze nauko-
wym i popularnonaukowym (ok. 50% ogólnej liczby użytkowników). W tematyce 
badań dominowała problematyka regionalna, głównie dotycząca dziejów miejsco-
wości i poszczególnych instytucji, dziejów szkolnictwa i  lecznictwa, komunikacji 
autobusowej i kolejowej, sportu, architektury oraz losów Kresowian. Spora grupa 
badaczy interesowała się dokumentami dotyczącymi Żydów oraz materiałami na te-
mat osób związanych z naszym regionem. Drugą najliczniejszą grupę użytkowników 
stanowili genealodzy (ok. 31% wszystkich korzystających). Utrzymuje się tendencja 
wzrostu liczby użytkowników prowadzących badania na potrzeby publicystyki. Cu-
dzoziemcy, wśród których tradycyjnie dominują obywatele Niemiec (ponad 60% 
użytkowników), tak jak w latach poprzednich prowadzili głównie badania o charak-
terze genealogicznym. W pracowniach naukowych Archiwum udostępniono ponadto 
183 czytelnikom 1,9 tysiąca publikacji ze zbiorów bibliotecznych. 

W 2014 roku zarejestrowano ogółem 5854 kwerendy, w tym 1427 kwerend 
z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania. W 2014 roku liczba kwe-
rend w stosunku do roku 2013 nieznacznie zwiększyła się – o ok. 5%, choć nie we 
wszystkich oddziałach tendencja ta przedstawiała się jednakowo. Nie odnotowano 
natomiast większych zmian w ich strukturze. Nadal najliczniejszą grupę stanowiły 
wnioski o charakterze własnościowym, a wśród nich kwerendy dotyczące udoku-
mentowania repatriacji i posiadania mienia na terenach byłych wschodnich woje-
wództw RP. W tej grupie kwerend znaczny procent stanowiły podania z urzędów zaj-
mujących się rozpatrywaniem wniosków odszkodowawczych, poszukiwano głównie 
dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa wnioskodawców 
oraz dokumentów potwierdzających otrzymanie rekompensaty za tzw. mienie zabu-
żańskie. Znaczny procent kwerend o charakterze własnościowym stanowiły również 
poszukiwania do celów spadkowych. Kolejna grupa to kwerendy o charakterze so-
cjalnym, głównie z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania. W tej grupie 
zaobserwowano niemal całkowity brak kwerend dotyczących potwierdzania oku-
pacyjnych losów oraz pracy i służby w Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. 
W kwerendach o charakterze genealogicznym odnotowano wzrost o kilkadziesiąt 
wniosków. Wśród wnioskodawców w tej grupie przeważały osoby prywatne, w du-
żej liczbie z zagranicy. W grupie kwerend „innych” przeważały wnioski składane 
przez urzędy, a wśród nich większość miała związek z ustalaniem sytuacji prawnej 
nieruchomości i sprawami dotyczącymi odszkodowań za wywłaszczenia w okresie 
PRL. Około 20% wzrost odnotowano w grupie kwerend dotyczących potwierdzenia 
niemieckiego pochodzenia i wpisania na niemiecką listę narodowościową (Deutsche 
Volksliste – DVL), przy czym wnioskodawcy najczęściej występowali o akta stanu 
cywilnego potwierdzające pokrewieństwo i miejsce zamieszkania w latach II wojny 
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światowej, a w znikomym procencie o ankiety DVL i akta rehabilitacyjne. Najmniej 
było kwerend o charakterze naukowym. 

W odpowiedzi na złożone podania w 2014 roku wydano 5 zaświadczeń i 2194 
strony uwierzytelnionych kserokopii i wydruków papierowych z akt. Z dokumen-
tacji o czasowym okresie przechowywania wykonano 8258 kopii, sporządzono 8 
odpisów (355 pozycji) i wystawiono 1 zaświadczenie. W roku sprawozdawczym 
odnotowano zmniejszenie (o 505 sztuk) ilości wydanych kserokopii, co ma związek 
z rozwojem technologicznym –  skanowaniem materiałów archiwalnych oraz moż-
liwością samodzielnego wykonywania kopii z zasobu, z czego skorzystało ok. 90% 
użytkowników prowadzących badania naukowe i genealogiczne. Ilość wydanych 
kopii uwierzytelnionych także uległa zmniejszeniu w porównaniu do 2013 roku. 
W roku sprawozdawczym wydano łącznie 10 349 kopii, w tym 2194 kopie z mate-
riałów archiwalnych i 8155 kopii z materiałów o czasowym okresie przechowywania.

W roku sprawozdawczym kontynuowano współpracę z miejscowymi placów-
kami muzealnymi, głównie z Muzeum Historii Katowic, Muzeum Zagłębia w Bę-
dzinie, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Cieszy-
nie, Muzeum Zamkowym w Pszczynie, Muzeum Państwowym Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu i Muzeum Zamek w Oświęcimiu oraz muzeami miejskimi w: Biel-
sku-Białej, Chorzowie, Gliwicach, Kętach, Mikołowie, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, 
Rybniku, Sosnowcu, Tarnowskich Górach, Tychach, Zabrzu, Żorach i Żywcu, Suchej 
Beskidzkiej, a także z Ruhr-Museum w Essen i Oberschlesisches Landesmuseum 
w Ratingen-Hösel. W ramach tej współpracy Archiwum uczestniczyło w kweren-
dach wystawienniczych i zorganizowało wspólnie bądź udostępniło materiały na wie-
le wystaw. Kontynuowano też owocną współpracę w formie organizowania wystaw, 
zebrań naukowych oraz wydawnictw z katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Na-
rodowej oraz z katowickim oddziałem Archiwum Polskiej Akademii Nauk, któremu 
Archiwum wynajmuje pomieszczenia w katowickiej Centrali.

W 2014 roku zostały podpisane porozumienia dotyczące stałej współpracy w celu 
popularyzacji wiedzy o materiałach archiwalnych, organizowania wspólnych sesji, 
wystaw, wydawania publikacji pomiędzy Archiwum Państwowym w Katowicach 
a Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, miastami 
Mikołów i Radzionków, Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, 
Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum w Tarnowskich Górach. Zawarte zostało 
ponadto porozumienie w sprawie współpracy w zakresie przetwarzania i publikacji 
danych z metadanymi z zasobu kartograficznego Archiwum z Śląskim Centrum Spo-
łeczeństwa Informacyjnego, będącym agendą Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. 
Mapy są publikowane na portalu Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Prze-
strzennej.

W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Archiwa rodzinne” w katowickim 
Archiwum powołany został konsultant do spraw archiwów rodzinnych, udzielają-
cy porad metodycznych. Jednocześnie zainteresowani mogli uzyskać porady kon-
serwatorskie dotyczące warunków przechowywania archiwaliów i  ich ewentualnej 
konserwacji. Ponadto w 2014 roku Archiwum rozpoczęło otwarte, popołudniowe 
spotkania poświęcone archiwom rodzinnym i genealogii. Odbyły się 3 spotkania: 20 
marca – Pobaw się w detektywa – zostań rodzinnym archiwistą, 17 maja – Zostań 
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rodzinnym archiwistą oraz 14 października – Problemy ochrony i zabezpieczenia do-
kumentów na podłożu papierowym.

Archiwum objęło patronat medialny nad I Międzynarodową Interdyscyplinar-
ną Konferencją Naukową „Ziemie węgla i stali” zorganizowaną przez Studenckie 
Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która odbyła się 
15–16 maja 2014 roku w Katowicach, a także współpracowało z Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach przy organizacji IV Regionalnego Konkursu 
Zadań Interdyscyplinarnych w Języku Angielskim im. Marii Göppert-Mayer, który 
odbył się 29 stycznia 2015 roku w Katowicach.

W ramach współpracy z różnymi placówkami, przede wszystkim akademickimi 
i oświatowymi, udostępniono Archiwum grupom zwiedzającym:

– Centrala Archiwum przyjęła łącznie 9 wycieczek (liczących 156 osób),
– Oddział w Bielsku-Białej – 1 wycieczkę (15 osób),
– Oddział w Cieszynie – łącznie 9 wycieczek (218 osób), 
– Oddział w Gliwicach – 6 wycieczek (63 osoby), 
– Oddział w Pszczynie – 3 wycieczki (41 osób).
Ogółem katowickie Archiwum zwiedziło 30 grup liczących 538 osób. Uczestni-

ków wszystkich wycieczek zapoznawano z historią, działalnością i zasobem Archi-
wum, przygotowywano także okolicznościowe wystawy dokumentów 

Kontynuowana była w roku sprawozdawczym współpraca ze szkołami w ramach 
edukacji historyczno-archiwalnej. W ramach tej współpracy przeprowadzono 4 lek-
cje archiwalne w sumie dla 69 słuchaczy, w tym: Oddział w Raciborzu przeprowadził 
2 lekcje z 18 słuchaczami, a Oddział w Żywcu – 2 lekcje z 51 słuchaczami.

Archiwum wraz z Biblioteką Śląską w Katowicach, Stowarzyszeniem Miasta 
w Internecie oraz Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach zrealizowało projekt „Cyfrowe Korzenie”. W czter-
nastu bibliotekach w województwie śląskim odbyły się warsztaty komputerowe 
i spotkania ze specjalistami. Archiwiści wygłosili wykłady dotyczące poszukiwań 
genealogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków na określonym ob-
szarze geograficznym oraz w praktyce pomagali uczestnikom odnaleźć na stronach 
internetowych i w wybranych publikacjach książkowych wiadomości umożliwiające 
stworzenie drzewa genealogicznego. 

Pracownicy Archiwum wygłosili następujące wykłady, odczyty i prelekcje: 
Domanik T., Skrzypczyk D.: Nośniki naszej pamięci – problemy konserwatorskie . 

Wykład wygłoszony podczas Nocy Muzeów w Archiwum Państwowym w Kato-
wicach. Katowice 17 maja;

Dudek A.: Specyfika pracy w archiwum. Zasób i działalność katowickiego Archiwum. 
Prelekcja dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Mikołowie. Katowice 
17 listopada;

Hudzik P.: Oświęcim po uwolnieniu od okupacji niemieckiej w styczniu 1945 roku 
w świetle akt Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Oświęcimiu. Pre-
lekcja dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu 
historyczno-edukacyjnego „Dialog Historii” przygotowanego przez Muzeum Za-
mek w Oświęcimiu z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 70. 
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rocznicy wyzwolenia spod okupacji niemieckiej miasta Oświęcim i obozu KL 
Auschwitz-Birkenau. Oświęcim 8 grudnia;

Husar B. (współorganizator, członek jury konkursu im. Zofii Rączki zorganizowanego 
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu): Promocja książki 
J. Syrek: Nie bój się żyć. Biografia ojca Joachima Badeniego. Miejskie Centrum 
Kultury w Żywcu. Żywiec 17 czerwca;

Husar B.: Udział w realizacji projektu: Na kartach dziejowych Rajczy 2013–2014, 
przygotowywanego przez Zespół Szkół w Rajczy, którego efektem finalnym jest 
film dokumentalny zawierający wywiad z B. Husar na temat archiwów państwo-
wych i placówki archiwalnej w Żywcu;

Kwaśniewicz K., Skrzypczyk D.: Archiwum Państwowe w Katowicach – specyfika 
pracy i problemy konserwatorskie na przykładzie archiwaliów. Wykład wygłoszo-
ny w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie. Chorzów 28 listopada;

Kwaśniewicz K.: Ochrona zbiorów – zagrożenia i profilaktyka. Prelekcja dla wyciecz-
ki studentów bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 13 maja;

Kwaśniewicz K.: Problemy ochrony i zabezpieczenia dokumentów na podłożu papie-
rowym. Prelekcja wygłoszona na spotkaniu poświęconym archiwom rodzinnym 
i genealogii w Archiwum Państwowym w Katowicach. Katowice 14 października;

Machej A.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Cieszynie. Prelekcje dla wy-
cieczek studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Cieszyn 28 kwietnia;

Machej A.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Cieszynie – prelekcja dla wy-
cieczki studentów Uniwersytetu w Charkowie. Cieszyn 16 maja;

Machej A.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Cieszynie. Prelekcja dla wy-
cieczki studentów archiwistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Kra-
kowie. Cieszyn 6 czerwca;

Małusecki B.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Gliwicach. Prelekcja dla 
wycieczki z Gimnazjum im. Noblistów Polskich nr 3 w Gliwicach. Gliwice 
8 kwietnia;

Małusecki B.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Gliwicach. Prelekcja dla 
wycieczki z Gimnazjum im. Noblistów Polskich nr 3 w Gliwicach. Gliwice 15 
kwietnia;

Małusecki B.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Gliwicach. Prelekcja dla 
2 wycieczek z Gimnazjum im. Noblistów Polskich nr 3 w Gliwicach. Gliwice 
27 maja;

Małusecki B.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Gliwicach. Prelekcja dla 
2 wycieczek studentów historii Uniwersytetu Śląskiego. Gliwice 21 listopada;

Małusecki B.: prowadzenie spotkania z Jerzym Cnotą po pokazie filmu Cnota. Histo-
ria życia śląskiego aktora. Gliwice 17 stycznia;

Małusecki B.: udział w dyskusji po pokazie filmu Portret rodzinny na śnieżnobiałym 
tle. Centrum Kultury Śląskiej w Nakle. Nakło 21 maja;

Małusecki B.: współprowadzenie spotkania z Jerzym Cnotą i Eugeniuszem Klucz-
niokiem w Areszcie Śledczym w Gliwicach połączone z pokazem filmu Bajzel po 
polsku. Areszt Śledczy w Gliwicach. Gliwice 16 października;

Małusecki B.: współprowadzenie spotkania z Romą Ligocką w Centrum Kultury 
„Łabędź” w Gliwicach. Gliwice 28 listopada;
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Matuszek E., Matuszek P.: Jak zbudowano Giszowiec – miejsce, budynki i  ludzie. 
Wybrane aspekty w świetle zachowanych dokumentów, fotografii i map. Prelekcja 
wygłoszona w Miejskim Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach. 
Katowice 10 marca;

Matuszek E.: Dzieje Archiwum Państwowego w Katowicach . Prelekcja dla uczestni-
ków kursu archiwalno-kancelaryjnego zorganizowanego przez katowicki oddział 
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Katowicach. Katowice 17 czerwca;

Matuszek E.: Zasób i działalność Archiwum Państwowego w Katowicach . Prelekcja 
dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Żorach. Katowice 24 listopada;

Matuszek P.: Archiwa rodzinne – od czego zacząć. Prelekcja wygłoszona na spotka-
niu poświęconym archiwom rodzinnym i genealogii w Archiwum Państwowym 
w Katowicach. Katowice 20 marca;

Mączka M.: Dokumentacja kartograficzna i techniczna przechowywana w Archiwum 
Państwowego w Katowicach . Prelekcja dla studentów Wydziału Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 23 września;

Mitręga W.: Historia cmentarza żydowskiego w Raciborzu . Prelekcja dla dzieci z klu-
bu osiedlowego „Strefa” w Raciborzu. Racibórz 8 listopada;

Mitręga W.: Raciborski dokument kanwą poznawania dziejów Śląska, fundamentem 
sporządzania podręcznika historii Śląska. Prelekcja multimedialna w Towarzy-
stwie Miłośników Ziemi Raciborskiej. Racibórz 18 września;

Skrzypczyk D.: Tajniki warsztatu konserwatora eksponatów muzealnych – konser-
wacja papieru . Prelekcja wygłoszona w Muzeum Miejskim w Tychach. Tychy 22 
marca;

Słysz-Szczucka K.: Jak zamówić materiały archiwalne w pracowni naukowej Archi-
wum? Zasady korzystania z  informatorów, inwentarzy. Zajęcia ze studentami 
Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 5 maja;

Słysz-Szczucka K.: Organizacja Archiwum Państwowego w Katowicach i sposób ko-
rzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum . Prelekcja 
dla studentów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Katowice 23 września;

Słysz-Szczucka K.: Zasady przechowywania i udostępniania materiałów archiwal-
nych w Archiwum Państwowym w Katowicach. Prelekcja dla pracowników firmy 
ArchiDoc w Chorzowie. Katowice 10 września;

Sokół-Szołtysek G: Dzieje Oddziału w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Ka-
towicach od powstania do chwili obecnej. Prelekcje dla uczniów Policealnej Szkoły 
Zawodowej „Żak”. Bielsko-Biała 17 i 18 maja;

Sowa J.: Wyszukiwanie informacji oraz udostępnianie materiałów archiwalnych 
w archiwach państwowych dla potrzeb genealogii. Prelekcja wygłoszona na spo-
tkaniu poświęconym archiwom rodzinnym i genealogii w Archiwum Państwo-
wym w Katowicach. Katowice 20 marca;

Strońska-Przybyła J.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Pszczynie. Prelek-
cja dla wycieczki uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Tychach. Pszczyna 
25 marca;

Strońska-Przybyła J.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Pszczynie. Prelekcja 
dla wycieczki uczniów z gimnazjum w Bieruniu. Pszczyna 11 marca;
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Szczepańczyk J.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Pszczynie. Prelekcja dla 
wycieczki uczniów ze Szkoły Podstawowej w Górze. Pszczyna 7 marca;

Tomecka G.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Cieszynie. Prelekcja dla wy-
cieczki studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Cieszyn 
16 maja;

Tomecka G.: Historia, działalność i zasób Oddziału w Cieszynie. Prelekcja dla wy-
cieczki Koła nr 1 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Cieszyn 9 września;

Węcki M.: Powstania śląskie. Prelekcja dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 im 
T. Kościuszki w Katowicach. Katowice 8 grudnia;

Węcki M.: Prelekcja wprowadzająca do wystawy: Koszutka. Różne wizje nowoczesno-
ści. Miejski Dom Kultury „Koszutka”. Katowice 18 października;

Węcki M.: Promocja książki Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku. Powia-
towa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku. Rybnik 24 września;

Węcki M.: Promocja najnowszych wydawnictw Archiwum Państwowego w Kato-
wicach w ramach „Muzealnych spotkań z książką”. Muzeum w Rybniku. Rybnik 
19 listopada;

Węcki M.: Promocja najnowszych wydawnictw Archiwum Państwowego w Katowi-
cach w ramach „Muzealnych spotkań z książką”. Muzeum Miejskie w Wodzisła-
wiu Śląskim. Wodzisław Śląski 6 listopada.

W 2014 roku Archiwum zorganizowało 3 samodzielne wystawy:
Dzieje technik fotograficznych – wystawa okolicznościowa w ramach Nocy Muzeów 

w Archiwum Państwowym w Katowicach (17 maja);
Pieniądze są po to, aby je wydawać.... – umowy kupna–sprzedaży, obligacje, środki 

płatnicze ze zbiorów własnych; wernisaż w Oddziale w Cieszynie w ramach Nocy 
Muzeów (23/24 maja);

Herby księstwa cieszyńskiego oraz miast Cieszyna i Strumienia w zbiorach Archi-
wum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie – wystawa w Oddziale 
w Cieszynie (5 września).

Ponadto wspólnie z innymi instytucjami zorganizowano 6 wystaw:
100-lecie wybuchu I wojny światowej w dokumentach historycznych – wystawa zor-

ganizowana przez Okręg Beskidzki Polskiego Związku Filatelistycznego i Biel-
sko-Bialskie Towarzystwo Historyczne przy współudziale Oddziału Archiwum 
w Bielsku-Białej, prezentowana w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej (otwar-
cie 13 sierpnia):

Bielscy Książęta Sułkowscy, jakich nie znacie – wystawa zorganizowana przez Mu-
zeum Historyczne w  Bielsku-Białej przy współudziale Oddziału Archiwum 
w  Bielsku-Białej, prezentowana w  Muzeum Historycznym w  Bielsku-Białej 
(otwarcie 20 września);

Koszutka. Różne wizje nowoczesności – wystawa zorganizowana przez Archiwum – 
Centrala, Muzeum Historii Katowic i Miejski Dom Kultury „Koszutka”, prezen-
towana w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach (otwarcie 1 paź-
dziernika);
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Reklama dźwignią handlu. Papiery firmowe śląskich zakładów 1847–1937 – wysta-
wa zorganizowana przez Oddział Archiwum w Pszczynie, Towarzystwo Przyjaciół 
Archiwum i Polski Związek Filatelistów, prezentowana w Miejskim Ośrodku 
Rekreacji i Sportu w Pszczynie i Centrali Archiwum (sierpień – październik);

Śląsk i ziemia pszczyńska w okresie I wojny światowej – wystawa plenerowa zorga-
nizowana przez Urząd Miejski w Pszczynie, Stowarzyszenie Bitwy pod Pszczyną 
1939 „Pro Memoria”, Miejsko-Powiatową Bibliotekę w Pszczynie i Oddział Ar-
chiwum w Pszczynie (czerwiec – październik);

Tak płaci Polska – Henryk Sławik– wystawa zorganizowana przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego przy współudziale Archiwum, prezentowana 
w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach (otwarcie 6 listopada).

Archiwum brało udział w przygotowaniu i udostępniło materiały na 5 wystaw:
Słowacja w śląskich zbiorach archiwalnych – wystawa Archiwum Państwowego we 

Wrocławiu, materiały z Oddziału w Żywcu (kwiecień – maj, Archiwum Państwo-
we we Wrocławiu);

95. rocznica I powstania śląskiego jako początek zrywu ludu śląskiego do powrotu do 
Macierzy – wystawa Stowarzyszenia „Powstania Śląskie 90”, materiały z Centrali 
Katowice (sierpień – wrzesień, „Praska Drukarnia” w Warszawie);

150 lat Straży Pożarnej w Bielsku-Białej 1864–2014 – wystawa z okazji 150-lecia 
powstania Straży Pożarnej w Bielsku-Białej zorganizowana przez Komendę Miej-
ską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, materiały z Oddziału w Biel-
sku-Białej (czerwiec, Książnica Beskidzka);

Dziś albo nigdy. Wielka wojna i polskie dążenia niepodległościowe – wystawa z okazji 
setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej przygotowana przez Archiwum Na-
rodowe w Krakowie, materiały z Centrali i Oddziałów Archiwum;

Na drodze do wolności. Wybory 4 czerwca 1989 roku do Sejmu i Senatu w zbiorach 
archiwów państwowych – wystawa przygotowana w ramach projektu „Archiwa 
Przełomu 1989–1991” i obchodów 25. rocznicy zwycięstwa obozu „Solidarności” 
w wyborach parlamentarnych, materiały z Oddziału w Oświęcimiu (otwarcie 13 
maja, Pałac Prezydencki w Warszawie).

W roku sprawozdawczym Archiwum prezentowało przygotowane wcześniej wy-
stawy:
Wojciech Korfanty – współtwórca II Rzeczypospolitej – w Zespole Szkół Technicz-

nych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie (kwiecień) oraz Gimnazjum nr 3 
w Orzeszu (październik 2014);

Archiwum w regionie. Region w Archiwum – w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mi-
kołowie (luty – maj 2014);

Nieznany modernizm. Architektura Raciborza 1922–1939 – w Opladener Ge-
schichtsverein Leverkusen (kwiecień 2013 – kwiecień 2014 ) i Raciborskim Cen-
trum Informacji przy Domu Kultury w Raciborzu (maj 2014);

Był sobie dokument… – w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
(październik 2014);
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Miasta Górnego Śląska i Zagłębia 1939–1945 – w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dąbrowie Górniczej (wrzesień 2014) i Tarnogórskim Centrum Kultury (gru-
dzień 2014);

Policja Województwa Śląskiego – w Starostwie Powiatowym w Bieruniu (październik 
2014);

Pamięć o powstaniach śląskich w XX wieku, Uczestnicy – Pomniki – Rocznice – 
w Szkole Podstawowej nr 17 w Katowicach (grudzień 2014).

Ponadto w siedzibie Centrali Archiwum w Katowicach prezentowane były 2 wy-
stawy obce:
Zapomniani bohaterowie. Bosmanmat Edward Pawełczyk – przygotowana przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Wojkowicach (marzec – maj 2014);
Portrety jeńców – przygotowana przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 

w Łambinowicach-Opolu (październik 2014 – styczeń 2015).

Po raz kolejny w Centrali Katowice w dniu 17 maja zorganizowano Noc Muze-
ów w Archiwum zatytułowaną Zostań rodzinnym archiwistą. Tego wieczoru Archi-
wum odwiedziło około 350 osób. Przygotowano wiele atrakcji. Można było zobaczyć 
największy magazyn aktowy oraz wystawy: Drzewo genealogiczne rodziny Widuch 
przygotowaną przez Zagłębiowskie Koło Genealogiczne Śląskiego Towarzystwa Ge-
nealogicznego i Był sobie dokument... przygotowaną w latach poprzednich przez 
Archiwum. Odwiedzający wysłuchali wykładów: dr W. Schäffera z Archiwum Archi-
diecezjalnego w Katowicach: Vademecum genealoga. Z tajemnic metrykalnych ksiąg 
parafialnych oraz T. Domanik i D. Skrzypczyk z Archiwum Państwowego w Kato-
wicach: Nośniki naszej pamięci – problemy konserwatorskie. Następnie goście wzięli 
udział w prezentacji „suwaka czasu” przez Otwarty Regionalny System Informacji 
Przestrzennej. Mający siedzibę na terenie Archiwum katowicki oddział Archiwum 
Polskiej Akademii Nauk przygotował prezentację spuścizn archiwalnych śląskich na-
ukowców jako przykładów archiwów rodzinnych. Ponadto odwiedzający Archiwum 
zapoznawali się z bazami danych, otrzymywali informacje o sposobie korzystania 
z archiwaliów, mogli kupić książki wydane przez Archiwum. Można było nauczyć się, 
jak budować drzewo genealogiczne i zapoznać się z aktami metrykalnymi. Dla naj-
młodszych przygotowano kącik z grami i zabawami, który cieszył się dużym zainte-
resowaniem. Natomiast Oddział Archiwum w Cieszynie brał udział w organizowanej 
w polskim i czeskim Cieszynie Nocy Muzeów. W nocy z 23 na 24 maja 2014 roku 
20 instytucji – polskich i czeskich – udostępniło zwiedzającym swoje pomieszczenia 
i zbiory. Archiwum w Cieszynie przygotowało wystawę: Pieniądze są po to, aby je 
wydawać... – umowy kupna–sprzedaży, obligacje, środki płatnicze ze zbiorów wła-
snych. 

W ramach popularyzacji zasobu Archiwum pracownicy udzielili 7 wywiadów 
radiowych i 3 telewizyjnych oraz ukazało się 31 artykułów prasowych o Archiwum.

Należy jeszcze w tym miejscu wspomnieć o obowiązkach Archiwum jako urzędu. 
I tak tylko do kancelarii w Centrali Katowice w 2014 roku wpłynęło 14 093 pism 
oraz ekspediowano tradycyjną pocztą 9328 różnego typu listów i paczek. 



Sprawozdanie dyrektora archiwum pańStwowego w katowicach za 2014 rok

310

działalność naukowa
W Archiwum zorganizowano 3 zebrania naukowe, na których referaty wygłosili: 

dr Mateusz Sobeczko: „Charta constat immortalitas hominum” na przykładzie spu-
ścizny archiwalnej chemiczki Józefy Wąsowskiej; Joanna Strońska-Przybyła: Reklama 
dźwignią handlu. Papiery firmowe śląskich przedsiębiorstw 1847–1937; dr hab. Lech 
Krzyżanowski: Henryk Sławik – bohater trzech narodów.

Indywidualnie pracownicy Archiwum brali udział w następujących sesjach i konfe-
rencjach naukowych z oryginalnymi referatami:
Czarnecka D.: Coco Chanel – polityczna czy tylko „horyzontalna” kolaboracja. V 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni lu-
dobójstwa w XX wieku. Kobiety wojny. Fundacja na Rzecz Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Międzynarodowe Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Insty-
tut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Centrum Ba-
dań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja im. Róży Luksemburg, 
Oświęcim 6 czerwca 2014;

Czarnecka D.: Doświadczenia obozów koncentracyjnych – obozowa socjalizacja i jej 
wpływ na rozwinięcie KZ-syndromu. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-
-Szkoleniowa Medycyna w okupowanej Polsce w cieniu nazizmu. Uniwersytet 
Medyczny w Poznaniu, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holo-
kauście, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Poznań 10–12 października 2014;

Czarnecka D.: Procesy w Dachau – sprawiedliwość zwycięska czy sprawiedliwość 
zwycięzców. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wina i kara. Społeczeństwa 
wobec rozliczeń zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939–
1956. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2–3 października 2014;

Dudek A.: Tyscy policjanci. VIII Tyskie Sympozjum Historyczne Ludzie dwudziesto-
lecia międzywojennego. Obywatele Tychów i gmin ościennych. Muzeum Miejskie 
w Tychach, Tychy 27 listopada 2014;

Głowania K.: Działalność gospodarcza towarzystw przemysłowych w Zagłębiu Dą-
browskim w latach 1914–1918. Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konfe-
rencja Naukowa Ziemie polskie podczas I wojny światowej. Polityka – Gospodar-
ka – Społeczeństwo. Instytut Historii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, Studenckie Koło Naukowe „Grot”, Kielce 6 czerwca 2014;

Greiner P.: Hrabia Friedrich Wilhelm von Reden, ojciec przemysłu górnośląskiego. Sesja 
naukowa: W gościnie u hrabiny von Reden. Uniwersytet Wrocławski, Schlesische 
Museum zu Görlitz, Związek Gmin Karkonoskich, Bukowiec 27 września 2014;

Greiner P.: Promnitzowie. Panowie na Pszczynie 1548–1765. Udział w panelu w ra-
mach cyklu Teatru Rozrywki w Chorzowie „Świat najmniejszy – Górny Śląsk” 
pt. Turzonowie i Promnitzowie. Między Polską, Węgrami i Austrią, Chorzów 22 
września 2014;

Greiner P.: Pruskie zdjęcia topograficzne Górnego Śląska z XVIII i XIX wieku; Kon-
ferencja: Region w Państwie – Państwo w Regionie. Górny Śląsk w państwie Ho-
henzollernów i Habsburgów (1742–1918) . Archiwum Państwowe w Katowicach, 
Muzeum w Rybniku, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Regional-
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nych, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Universität Regensburg; 
Katowice 29–30 maja 2014;

Greiner P.: Rozwój przestrzenny Górnego Śląska w ujęciu kartograficznym. Wykład na 
Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice 4 marca 2014;

Hudzik P.: Uproszczone zasady opracowania zasobu archiwalnego w praktyce Archi-
wum Państwowego w Katowicach. Konferencja metodyczna: Zasady uproszczo-
nego opracowania w praktyce archiwów państwowych. Naczelna Dyrekcja Archi-
wów Państwowych, Warszawa 10 września 2014;

Kalinowska-Wójcik B.: Abraham Muhr (1781–1847) – reformator i wizjoner. VI 
Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich: Żydzi i ju-
daizm we współczesnych badaniach polskich. Komisja Historii i Kultury Żydów 
Polskiej Akademii Umiejętności, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Kraków 29 września – 1października 2014;

Kalinowska-Wójcik B.: Dr Ezechiel Zivier i pomysł utworzenia pierwszego archiwum 
gmin żydowskich w Niemczech. Konferencja: Panteon archiwistów świata. Towa-
rzystwo Naukowe Dziedzictwa Emigracji, Akademia im. Jana Długosza w Czę-
stochowie, Opactwo Cystersów w Rudach Raciborskich 14–15 listopada 2014;

Kalinowska-Wójcik B.: Konferencja Katowicka – przyczyny, przebieg i skutki pierw-
szego międzynarodowego spotkania organizacji Chowewej Syjon. Konferencja: 
130. rocznica Konferencji Katowickiej – Kattowitz Konferenz. Uniwersytet Ślą-
ski, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Klub Niezależnych 
Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt”, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowi-
cach, Katowice 17 grudnia 2014;

Kalinowska-Wójcik B.: Wprowadzenie ordynacji miejskiej z 1808 roku na Górnym 
Śląsku. Konferencja: Region w Państwie – Państwo w Regionie. Górny Śląsk 
w państwie Hohenzollernów i Habsburgów (1742–1918). Archiwum Państwowe 
w Katowicach, Muzeum w Rybniku, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut 
Badań Regionalnych, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Universität 
Regensburg, Katowice 29–30 maja 2014;

Kania N.: Archiwalia dotyczące Zabrza w latach I wojny światowej w zasobach Ar-
chiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach. V Konferencja Na-
ukowa Muzeum Miejskiego w Zabrzu Zabrze w latach wielkich wojen 1914–1918 
i 1939–1945. Muzeum Miejskie w Zabrzu, Zabrze 9 września 2014;

Kania N.: Archiwalia z okresu I wojny światowej dotyczące Gliwic w zasobie gliwic-
kiego Archiwum. Konferencja naukowa Wielka Wojna z Górnym Śląskiem w tle. 
Pamięć-muzealia/projekty-źródła-postulaty badawcze. Muzeum w Rybniku i In-
stytutu Pamięci Narodowej, Rybnik 1 grudnia 2014;

Langer K.: Archiwalia z okresu I wojny światowej dotyczące Raciborza i Rybnika 
w zasobie Oddziału w Raciborzu Archiwum Państwowego w Katowicach. Kon-
ferencja naukowa Wielka Wojna z Górnym Śląskiem w tle. Pamięć – muzealia/
projekty – źródła – postulaty badawcze. Muzeum w Rybniku i Instytutu Pamięci 
Narodowej, Rybnik 1 grudnia 2014;

Langer K.: Archiwista jako chroniący narodowy zasób archiwalny – poświęcony od-
nalezieniu po II wojnie światowej akt Komory Książęcej Zamku w Raciborzu. 
Konferencja: Panteon archiwistów świata. Towarzystwo Naukowe Dziedzictwa 
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Emigracji, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Opactwo Cystersów 
w Rudach Raciborskich 14–15 listopada 2014;

Matuszek E., Matuszek P.: Z dziejów tyskiego lecznictwa. Prawdy i mity o wybranych 
przedstawicielach służby zdrowia. VIII Tyskie Sympozjum Historyczne Ludzie 
dwudziestolecia międzywojennego. Obywatele Tychów i gmin ościennych. Mu-
zeum Miejskie w Tychach, Tychy 27 listopada 2014;

Mączka M., Stysz M.: Dzieje górnictwa w miejscowości Janowiec koło Barda Ślą-
skiego na Dolnym Śląsku. X Jubileuszowa Konferencja Dziedzictwo i Historia 
Górnictwa, Wieliczka 9–11 kwietnia 2014;

Węcki M.: Nastroje w Zabrzu w latach II wojny światowej w świetle raportów sy-
tuacyjnych partii nazistowskiej. V Konferencja naukowa Muzeum Miejskiego 
w Zabrzu Zabrze w latach wielkich wojen 1914–1918 i 1939–1945 . Muzeum 
Miejskie w Zabrzu, Zabrze 9 września 2014;

Węcki M.: Quellen zur Erforschungen der NS-Etappe in Oberschlesien. Der Fall der 
Biographie des Gauleiters Fritz Bracht aus Kattowitz. Międzynarodowe Warszta-
ty Archive über Grenzen. Quellen zur Geschichte der böhmischen Ländern. Sleská 
univerzita w Opavé, Opawa 24 kwietnia 2014;

Węcki M.: Żołnierze Wehrmachtu z Górnego Śląska na urlopach w świetle raportów 
SD, NSDAP i Polskiego Państwa Podziemnego. Powszechny Zjazd Historyków 
Polskich w Szczecinie – sesja: Konflikty, panel: Żołnierze na froncie i na tyłach 
podczas kampanii wojennych XIX i XX wieku, Szczecin 19 września 2014.

Pracownicy Archiwum brali udział w następujących projektach badawczych:
Encyklopedia Województwa Śląskiego. Organizator: Instytut Badań Regionalnych 

przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Uczestnik: dr hab. P. Greiner, dr Miro-
sław Węcki;

Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX w. Organizator: Pań-
stwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, finansowany przez Naro-
dowy Program Rozwoju Humanistyki nr 11 H 11 019080. Członek zespołu: dr 
B. Kalinowska-Wójcik;

Monografia Kęt. Organizator: Urząd Gminy w Kętach. Uczestnik: P. Hudzik;
Monografia Zatora. Organizator: Urząd Miejski w Zatorze. Uczestnik: P. Hudzik;
Atlas historyczny miast Polski – Gliwice. Organizator: Uniwersytet Śląski w Kato-

wicach, finansowany przez narodowe Centrum Nauki. Uczestnik: B. Małusecki;
Atlas historyczny miast Polski – Bytom. Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowi-

cach, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Uczestnik: dr B. Kalinow-
ska-Wójcik;

Dziedzictwo kulturowe Ziemi Pszczyńskiej – tradycja we współczesności. Organizator: 
Muzeum Miejskie w Tychach. Uczestnicy: E. Matuszek, P. Matuszek.

Archiwum opublikowało:
opracowania zwarte:
Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku. Red. J. Mokrosz, M. Węcki. Kato-

wice–Rybnik 2014.
Popanda J., Węcki M.: Koszutka – różne wizje nowoczesności. Katowice 2014.
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Węcki M.: Fritz Bracht (1899–1945) Nazistowski zarządca Górnego Śląska w la-
tach II wojny światowej. Katowice 2014.

publikacje czasopiśmiennicze (parametryzowane):
„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 11, 2014.

Pracownicy Archiwum opublikowali:
książki autorskie:
Czarnecka D.: Sprawa Stanisława Gustawa Jastera ps. „Hel” w historiografii. Kre-

acja obrazu zdrajcy i obrona. Warszawa 2014.
książki wydane pod redakcją naukową pracowników Archiwum:
Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku. Red. B. Kalinowska-Wójcik, D. Keller. 

Wyd. II. Rybnik–Katowice 2014.
artykuły:
Czarnecka D.: Społeczne oddziaływanie propagandy w Trzeciej Rzeszy . [W:] Słowa 

w służbie nienawiści. Red. A. Bartuś. Oświęcim 20131, s. 49–65.
Greiner P., Mączka M.: Pszczyna i ziemia pszczyńska na mapach historycznych (do 

1945 roku) . [W:] Pszczyna. Monografia historyczna. Red. R. Kaczmarek, J. Sper-
ka. T. I.  Pszczyna 2014, s. 16–27.

Greiner P., Krupa S.: Materiały do dziejów epoki napoleońskiej na Górnym Śląsku 
w Archiwum Państwowym w Katowicach . [W:] Śląsk w dobie kampanii napoleoń-
skich. Red. D. Nawrot. Katowice 2014, s. 153–162.

Husar B.: Die Żywiecer Bauprojekte Carl Pietschkas, Architekt des Erzherzogs Al-
brecht Friedrich von Habsburg. „Jahrbuch für deutsche und osteuropäische 
Volkskunde“. Bd. 54, 2013, s. 210–226.

Husar B.: Działalność wydawnicza Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej 
1934–2014. [W:] Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej 1934–2014. Red. 
J. Janik i inni. Żywiec 2014, s. 246–253.

Husar B.: Zofia Rączka – historyk, archiwista, sekretarz Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Żywieckiej, redaktor naczelny „Karty Groni”. [W:] Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Żywieckiej 1934–2014. Red. J. Janik i inni. Żywiec 2014, s. 224–230.

Kalinowska-Wójcik B.: Gospodarka. W okresie pruskim (1740–1918/1922). [W:] 
Pszczyna. Monografia historyczna. Red. R. Kaczmarek, J. Sperka. T. II. Pszczyna 
2014, s. 336–358.

Kalinowska-Wójcik B.: Miasto w czasach pruskich. [W:] Pszczyna. Monografia histo-
ryczna. Red. R. Kaczmarek, J. Sperka. T. I. Pszczyna 2014, s. 294–363.

Kalinowska-Wójcik B.: Zivier Ezechiel. [W:] Wieluński Słownik Biograficzny. Red. 
Z. Szczerbik i Z. Włodarczyk. T. I–II. Wieluń 2014, s. 142–144.

Kalinowska-Wójcik B.: Żydzi . [W:] Pszczyna. Monografia historyczna. Red. R. Kacz-
marek, J. Sperka. T. II. Pszczyna 2014, s. 512–534.

Małusecki B.: Akta cechowe . [W:] Powiat gliwicki – od rzemiosła do przemysłu. Gli-
wice 2014, s. 32–35.

Małusecki B.: Przemysł i rzemiosło w powiecie gliwickim od końca XVIII wieku do 
1945 roku. [W:] Powiat gliwicki – od rzemiosła do przemysłu . Gliwice 2014, 
s. 14–31.

1 Publikacja ukazała się w 2014 roku.
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Matuszek P.: Gospodarka. W odrodzonej Polsce. [W:] Pszczyna. Monografia histo-
ryczna. Red. R. Kaczmarek, J. Sperka. T. II. Pszczyna 2014, s. 360–434.

Strońska-Przybyła J.: Komunalna Kasa Oszczędności w Pszczynie. „Głos Pszczyń-
ski”. Historia. Wydanie specjalne [Pszczyna] 2014, nr 10/529, s. 46–50.

Strońska-Przybyła J.: Księżna Daisy Hochberg von Pless. [W:] Drugie Mistrzostwa 
Polski w  Filatelistyce Tematycznej 21–24.08.2014 . Katalog. Pszczyna 2014, 
s. 25–28.

Strońska-Przybyła J.: Papier firmowy jako jedna z  form reklamy bezpośredniej na 
przykładzie materiałów zebranych w pszczyńskim oddziale Archiwum Państwo-
wego w Katowicach . [W:] Drugie Mistrzostwa Polski w Filatelistyce Tematycznej 
21–24.08.2014. Katalog. Pszczyna 2014, s. 68–88.

Szczepańczyk J.: Rozwój przestrzenny miasta. [W:] Pszczyna. Monografia historycz-
na. Red. R. Kaczmarek, J. Sperka. T. II. Pszczyna 2014, s. 10–59.

Węcki M.: II wojna światowa. [W:] Pszczyna. Monografia historyczna. Red. R. Kacz-
marek, J. Sperka. T. I. Pszczyna 2014, s. 494–527.
Ponadto Daria Czarnecka opublikowała 47 omówień publikacji historycznych na 

stronach internetowych (histmag.org.pl, historykon.org.pl, historia.org.pl).

Pracownicy Archiwum byli czynni w centralnych komisjach i zespołach mię-
dzyarchiwalnych: Sławomira Krupa w Centralnej Komisji Metodycznej i Radzie do 
spraw Informatyzacji i Digitalizacji, Grażyna Przesmycka w Centralnej Komisji Ar-
chiwalnej Oceny Dokumentacji i Zespole do wspierania archiwów państwowych 
i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w sprawach z zakresu opracowywania 
i opiniowania projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, Anna Machej 
w Zespole do spraw rozmieszczenia zasobu archiwalnego archiwów państwowych. 
Udzielali się również w stowarzyszeniach naukowych i kulturalnych: Roland Ban-
duch – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Piotr Gre-
iner – członek Komisji Geografii Historycznej Komitetu Nauk Historycznych Pol-
skiej Akademii Nauk, Rad Muzeów Miejskich w Tychach i Rudzie Śląskiej, Komisji 
Historycznej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Województwie Śląskim, 
Paweł Hudzik – prezes Towarzystwa Przyjaciół Archiwum w Katowicach, Bożena 
Husar – członek Rady Naukowej Muzeum Miejskiego w Żywcu, Anna Machej – 
członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historyczne Oddział w Cieszynie, Bogusław 
Małusecki – członek Zarządu Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki, 
Piotr Matuszek – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, 
Grażyna Przesmycka – prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Ka-
towicach, Grażyna Tomecka – członek Zarządu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

infrastruktura
W roku sprawozdawczym dokonywano jedynie drobnych remontów oraz nie-

zbędnych napraw, tylko w Centrali w Katowicach przeprowadzono m.in. remont 
dachu budynku nr 9, remont magazynów w budynku nr 6 i kapitalny remont scho-
dów w budynku nr 1. Przede wszystkim kontynuowano budowę nowego budynku 
w Bielsku-Białej na siedzibę dla Oddziałów w Bielsku-Białej, Oświęcimiu i Żywcu. 
Do połowy roku obiekt został ukończony w stanie surowym, a w drugim półroczu 
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rozpoczęło się wyposażanie go w stosowne instalacje i urządzenia. 15 maja odbyła się 
uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową siedzibę Oddziału w Biel-
sku-Białej, w której wzięli udział m.in. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 
prof. dr hab. Władysław Stępniak i prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult. W czasie 
uroczystości podpisano akt erekcyjny.

     Dyrektor
     Archiwum Państwowego w Katowicach
     dr hab. Piotr Greiner

Zusammenfassung
Bericht des direktors des Staatsarchivs kattowitz für das Jahr 2014

2014 wurden 101,7 tausend Archiveinheiten in 80 Archivfonds in einem Umfang 
von 438,3 laufenden Metern erschlossen und in die Bestände des Staatsarchivs Kattowitz 
aufgenommen. Neben Akten wurden ferner 61,8 tausend technische Dokumentationen 
in das Archiv übernommen. Zum Jahresende 2014 umfassten die Archivbestände des 
Staatsarchivs Kattowitz 5.378 Fonds mit 2.339.766 Archiveinheiten in einem Umfang 
von mehr als 22,2 laufenden Kilometern.

   Der Direktor des Staatsarchivs Kattowitz
   Dr. habil. Piotr Greiner

Summary
the report by the director of the State Archives in katowice for 2014

In 2014 the State Archives in Katowice expanded its fonds by obtaining 101.7 thou-
sand archival units from 80 archival fonds of the size of 438.3 linear metres. This includes, 
besides the document materials, the acquisition of 61.8 thousand technical documents. 
At the end of 2014 the fonds of the Archives comprised of 5.378 fonds with 2.339.766 
archival units of the size exceeding 22.2 linear kilometres.

   Dr. hab. Piotr Greiner
   The Director of the State Archives in Katowice
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noty o AutorAch

Marcin Dziedzic – dr, adiunkt w Katedrze Turystyki Zakładu Społeczno-Kulturo-
wych Podstaw Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Au-
tor książek: Niemieckie Towarzystwo Górskie Ještĕdu i Gór Izerskich 1884–1945 . 
Wrocław 2009; Kłodzkie Towarzystwo Górskie 1881–1945. Wrocław 2013 oraz 
Kłodzka Grupa Artystyczna 1920–1945. Wrocław 2014 (współautor G. Dzie-
dzic).

Ellinor Forster – dr, zajmuje stanowisko naukowe Elise-Richter-Stelle (ufundowane 
przez Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) na uniwersytecie 
w Innsbrucku, gdzie zrealizuje projekt habilitacyjny Veränderung der Gesellschaft 
durch Regieren und Verwalten. Politische Kommunikation in den Territorien Fer-
dinands III. – Toskana, Salzburg, Würzburg 1790–1824. Jej najważniejszymi 
polami badawczymi są: historia prawa i płci, historyczne formy wyrażenia psy-
chiki, polityczna – przede wszystkim symboliczna – komunikacja około 1800 
roku. Wraz z M. Lanzinger i S. Clementi jest kierownikiem projektu Rechtsräume 
& Geschlechterordnungen als soziale Prozesse – transregional. Vereinbaren und 
Verfügen in städtischen und ländlichen Kontexten des südlichen Tirol vom 15. bis 
zum frühen 19. Jahrhundert (Autonomiczna Prowincja Bolzano – Południowy 
Tyrol). Ostatnio opublikowała (jako współredaktorka wraz z A. von Schlachta 
i K. Schnegg): Wie kommuniziert man Legitimation? Herrschen, Regieren und 
Repräsentieren in Umbruchsituationen. Göttingen 2015. 

Roland Gehrke – prof. nadzwyczajny na uniwersytecie w Stuttgarcie. Jego naj-
ważniejszymi polami badawczymi są: wczesny parlamentaryzmu i konstytucjo-
nalizm w Europie Środkowej w XIX wieku, historia pruskiej prowincji Śląsk 
(1740–1945) ze szczególnym uwzględnieniem kultury oraz politycznej aktyw-
ności śląskiej szlachty, historia Polski od połowy XVIII do połowy XX wieku, 
historia nacjonalizmu w Europie Środkowowschodniej od początku XIX wieku. 
Jest autorem, redaktorem i współredaktorem licznych prac i artykułów, m.in. 
Landtag und Öffentlichkeit. Provinzialständischer Parlamentarismus in Schlesien 
1825–1845. Köln–Weimar–Wien 2009; Von Breslau nach Leipzig. Wahrnehmung, 
Erinnerung und Deutung der antinapoleonischen Befreiungskriege. Köln–Weimar–
Wien 2014 (redaktor); Der polnische Westgedanke bis zur Wiedererrichtung des 
polnischen Staates nach Ende des Ersten Weltkrieges. Genese und Begründung 
polnischer Gebietsansprüche gegenüber Deutschland im Zeitalter des europäischen 
Nationalismus. Marburg a. d. Lahn 2001. 

Jerzy Gorzelik – dr historii sztuki, pracownik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu 
Śląskiego, badacz sztuki nowożytnej w Europie Środkowej. Autor książek: Dzie-
dzictwo górnośląskiego baroku. Opactwo cysterskie w Rudach Wielkich 1648–
1810. Warszawa 2005; Rezydencja – klasztor – miasto. Sztuka Górnego Śląska 
wobec trydenckiej konfesjonalizacji. Gliwice 2014; współautor opracowania Sztu-
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ka Górnego Śląska. Od średniowiecza do końca XX wieku. Red. E. Chojecka. 
Katowice 2004 (II wyd. Katowice 2009).

Jakub Grudniewski – pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Archiwistyki i Hi-
storii Śląska Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badaw-
cze: historia Górnego Śląska w epoce nowożytnej do 1918 roku, pismo neo-
gotyckie, zagłada Żydów europejskich, archiwistyka. Współautor książki: Żory 
w dobie panowania Hohenzollernów (1742-1918/1919). Żory 2013 (współautor 
R. Kaczmarek).

Krzysztof Gwóźdź – dr, historyk, kustosz Muzeum w Tarnowskich Górach, gdzie 
pracuje od 1996 roku. Prowadzi badania nad zagadnieniem przeszłości górno-
śląskich bractw strzeleckich i nad problematyką dotyczącą historii powiatu tar-
nogórskiego (głównie: reformacja i kontrreformacja, dzieje gminy żydowskiej, 
wysiedlenia). Wybrane najważniejsze publikacje: Tarnowskie Góry na dawnej 
pocztówce: zbiory Beaty i Jacka Kalke. Tarnowskie Góry 2004 (współautor Z. 
Krzykowska); Tarnowskie Góry na dawnych planach do 1945. Tarnowskie Góry 
2005 (współautor P. Greiner); Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach – histo-
ria i współczesność. Tarnowskie Góry 2008, W jedności siła. Historia i tradycje 
bractw strzeleckich z terenów województw śląskiego i opolskiego. Katalog wystawy 
czasowej Muzeum w Tarnowskich Górach 9 września 2011–31 stycznia 2012, 
Tarnowskie Góry 2011.

Barbara Kalinowska-Wójcik – dr, adiunkt w Zakładzie Archiwistyki i Historii Śląska 
Uniwersytetu Śląskiego oraz archiwistka w Archiwum Państwowym w Katowi-
cach. Studiowała na Uniwersytecie Śląskim oraz Uniwersytecie Ludwika Maksy-
miliana w Monachium, w 2005 r. obroniła pracę doktorską pod tytułem: Ezechiel 
Zivier (1868–1925). Historyk i archiwista. Zajmuje się tematyką żydowską, 
historią społeczną Górnego Śląska w XIX wieku oraz archiwistyką. Pod jej re-
dakcją ukazały się między innymi: Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku. 
Rybnik–Katowice 2012 (II wyd. Rybnik 2014, wraz z D. Kellerem), Industria-
lisierung und Nationalisierung. Fallstudien zur Geschichte des oberschlesischen 
Industriereviers im 19. und 20. Jahrhundert, Essen 2013 (wraz z L. Budraßem, 
A. Michalczykiem).

Dawid Keller – dr, historyk, kustosz dyplomowany w Dziale Historii i Kultury 
Regionu Muzeum w Rybniku. Specjalizuje się w badaniach nad dziejami kolei 
w Polsce, szczególnie nad zagadnieniami administracyjnymi. Autor lub współau-
tor kilku wystaw poświęconych historii Rybnika i Górnego Śląska. Najważniejsze 
publikacje: Dzieje kolei w Polsce. Rybnik 2012 (redaktor); Dyrekcja Okręgowa 
Kolei Państwowych w Katowicach w latach 1922–1939. Geneza, podstawy praw-
ne, organizacja i funkcjonowanie. Rybnik 2013; Żydzi na Górnym Śląsku w XIX 
i XX wieku. „Zeszyty Rybnickie” 14. Rybnik 2012 (II wyd. Rybnik 2014, współ-
redaktor B. Kalinowska-Wójcik); Sukcesy i porażki kolei w Polsce: 1918–1989 . 
Rybnik 2015 (współredaktor M. Kapias).
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Bogdan Kloch – dr, historyk, dyrektor Muzeum w Rybniku. Zajmuje się badaniami 
nad dziejami miasta Rybnika i okolic. Głównym kierunkiem zainteresowań ba-
dawczych pozostaje geografia struktur kościelnych (parafialnych) w średniowie-
czu. Autor i współautor kilkunastu zwartych publikacji i blisko 40 artykułów na-
ukowych i popularnonaukowych. Wybrane publikacje: Miasta księstwa racibor-
skiego w końcu XIII i pierwszej połowie XIV wieku. [W:] Początki i rozwój miast 
Górnego Śląska. Studia interdyscyplinarne. Red. D. Abłamowicz, M. Furmanek, 
M. Michnik. Gliwice 2004; Najstarsze parafie Górnego Śląska. Średniowieczna 
organizacja parafialna Górnego Śląska w diecezji wrocławskiej. Racibórz 2008; 
Zarys dziejów Leszczyn. Od wsi rycerskiej do miasta epoki PRL-u (do 1975 
roku). Katowice 2010; Między wyobrażeniem a rzeczywistością. Rozważania nad 
powstawaniem zrębów lokalnych struktur parafialnych biskupstwa wrocławskiego 
na jego południowych rubieżach do czasów powstania archidiakonatu opolskiego 
około 1230 roku. [W:] Księstwa opolskie i raciborskie. Terytoria – elity – struktu-
ry. Red. B. Czechowicz. Opole 2015.

Bernard Linek – dr, historyk, pracownik naukowy PIN – Instytutu Śląskiego w Opo-
lu, gdzie pełni obowiązki zastępcy dyrektora do spraw naukowych. Redaktor 
naczelny „Studiów Śląskich”. Badacz historii politycznej, społecznej i kulturo-
wej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska. Autor monografii: Polityka 
antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945–1950. Opole 2014 (II wyd.). 
Współredaktor (wspólnie z K. Tarką i U. Zajączkowską) najnowszej monogra-
fii Opola, zatytułowanej Opole. Dzieje i  tradycja . Opole 2011 oraz (wspólnie 
z A. Michalczykiem) Leksykonu mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–
XX wieku. Opole 2015.

Janine Maegraith – dr, specjalny naukowiec wizytujący na University of Cambridge 
(Anglia), współwykonawca w projekcie naukowym Rechtsräume & Geschlech-
terordnungen als soziale Prozesse – transregional. Vereinbaren und Verfügen 
in städtischen und ländlichen Kontexten des südlichen Tirol vom 15. bis zum 
frühen 19. Jahrhundert na uniwersytecie w Innsbrucku. Główne pola badawcze 
to: historia czasów wczesnonowożytnych w Europie Centralnej ze szczególnym 
uwzględnieniem kultury materialnej i konsumpcji, historia społeczna medycyny, 
historia prawa i gender studies, historia zakonów żeńskich. Ostatnie publikacje: 
(z C. Muldrew) Consumption and Material Life. [In:] Oxford Handbook of Early 
Modern European History. Ed. H. Scott. Vol. 1, s. 369–397; Zucker, Gewürze 
und Kaffee: Luxusgüter hinter Klostermauern. Das Beispiel der Zisterzienserinnen 
– Abtei Gutenzell 1670–1770. „Heimatkundliche Blätter für den Kreis Biberach” 
2015, Nr. 1.

Dariusz Nawrot – dr hab. prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, kierownik 
Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku w Instytucie Historii. Jest autorem po-
nad 100 publikacji naukowych. Zajmował się dziejami Rzeczypospolitej w ostat-
nich latach jej istnienia oraz historią dyplomacji polskiej. Obecnie koncentru-
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je uwagę przede wszystkim na dziejach ziem polskich w epoce napoleońskiej. 
Opublikował między innymi prace: Litwa i Napoleon w 1812 roku. Katowice 
2008 oraz Śląsk w dobie kampanii napoleońskich. Katowice 2014 (redaktor). 
Obszarem jego zainteresowań są również dzieje Zagłębia Dąbrowskiego w XIX 
i na początku XX wieku, czego efektem jest kilka prac, w tym: Z dziejów czynu 
legionowego. Zagłębie Dąbrowskie w pierwszym roku wielkiej wojny 1914–1915 . 
Sosnowiec 2014. 

Raffael Parzefall – mgr, pracownik naukowy i doktorant w Katedrze Historii Połu-
dniowowschodniej i Wschodniej Europy uniwersytetu w Regensburgu. Główne 
pola zainteresowań to: historia i transformacja regionów Południowowschodniej 
i Wschodniej Europy w XX wieku, historia Czechosłowacji oraz stosunki po-
między Bawarią i Czechami. Stypendysta Fürstlich Franz-Marie-Stiftung des 
Hauses Thurn und Taxis. Publikacje: Über die Platzfolge: Kohlenmarkt-Rathaus-
platz-Haidplatz-Arnulfsplatz-Bismarckplatz. [In:] Bernhard Lübbers/ Georg 
Köglmeier: Jahre des stillen Wandels. Regensburg um 1910. Regensburg 2010, 
S. 103–125; Die Eiserne Ratisbona. „Verhandlungen des Historischen Vereins für 
Oberpfalz und Regensburg”, Bd. 153 (2013), S. 295–309.

Kathrin Pindl – mgr, doktorantka i pracownik naukowy w Katedrze Historii Go-
spodarki i Społeczeństwa na uniwersytecie w Ratyzbonie. Jej zainteresowania 
badawcze to przede wszystkim: rozwój płac, cen i poziomu życia w europejskich 
regionach od późnego średniowiecza, specyficzne grupy konsumenckie, bieda 
w historycznej perspektywie oraz digitalizacja w kontekście nauk historycznych 
i archiwistyki. Projekty m.in.: MEDEA (Modeling semantically Enriched Digital 
Edition of Accounts) w NEH-DFG Bilateral Digital Humanities Programme. 

Marta Sala – dr, ukończyła studia historyczne na Akademii Świętokrzyskiej w Kiel-
cach. W 2012 roku uzyskała na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach 
stopień doktora na podstawie rozprawy: Działalność społeczno-kulturalna książąt 
pszczyńskich von Hochberg na Górnym Śląsku w XIX wieku. Jej zainteresowania 
badawcze obejmują dzieje społeczne i kulturalne XIX stulecia. Szczególnie inte-
resuje się historią krajów niemieckojęzycznych oraz tematyką śląską. Jest autorką 
książki: Bertha von Suttner (1843–1914). Życie i działalność na rzecz pokoju . 
[Toruń] 2009 oraz kilku artykułów opublikowanych w czasopismach i pracach 
zbiorowych.

Aleksandra Skrzypietz – dr hab., ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie 
Śląskim i tam pracuje w Zakładzie Historii Nowożytnej XVI–XVIII wieku. Do 
jej zainteresowań badawczych należą stosunki polsko-francuskie w XVII i XVIII 
wieku oraz funkcjonowanie monarchii absolutnej. Tematyka jej badań dotyczy 
również kształcenia i wychowania w epoce nowożytnej, a także roli kobiet w prze-
mianach społeczno-politycznych, w tym także kobiet na Śląsku i  ich wkładu 
w walkę o powrót do Macierzy oraz pozycji kobiety w śląskim domu. Szczególne 
miejsce w jej badaniach zajmują dzieje rodu Sobieskich, ich znaczenie polityczne, 
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a także legenda oplatająca jego członków. Opublikowała książki: Francuskie za-
biegi o koronę polską po śmierci Jana III Sobieskiego. Katowice 2009; Królewscy 
synowie – Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy. Katowice 2011 oraz Rozkwit 
i upadek rodu Sobieskich. Warszawa 2014; Jakub Sobieski. Poznań 2015.

Kai Struve – dr hab., docent prywatny w Instytucie Historii na Uniwersytecie Mar-
cina Lutra w Halle-Wittenberg. W swoich badaniach koncentruje się na polskiej 
i ukraińskiej historii  XIX i XX wieku oraz dziejach polsko-niemieckich regio-
nów granicznych. Najważniejsze publikacje to: Deutsche Herrschaft, ukrainischer 
Nationalismus, antijüdische Gewalt. Der Sommer 1941 in der Westukraine . 
München 2015; Bauern und Nation in Galizien. Über Zugehörigkeit und soziale 
Emanzipation im 19. Jahrhundert. Göttingen 2005; Die Grenzen der Nationen. 
Identitätenwandel in Oberschlesien in der Neuzeit. Marburg 2002 (jako współre-
daktor wraz z P. Ther).

Jacek Szpak – dr, historyk, pracownik Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku 
Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swoich badaniach 
koncentruje się na dziejach zakonu paulinów w Polsce oraz na działalności po-
litycznej i  społeczno-gospodarczej księcia Leona Sapiehy w Galicji w  latach 
1832–1878. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych. 
Najważniejsze publikacje: Działalność organicznikowska i polityczna ks. Leona 
Sapiehy w latach 1825–1861. [W:] Model przywództwa. Red. A.K. Piasecki. Kra-
ków 2006; Działalność gospodarcza paulinów polskich. [W:] „Studia Claromon-
tana”. T. 27. Warszawa 2009; Biblioteki paulinów polskich w XVIII wieku. Zarys 
problematyki. [W:] Codzienność i niecodzienność oświeconych. T. 1. Red. B. Ma-
zurkowa. Katowice 2013; Poddani w dobrach paulinów polskich w XVIII wieku. 
Zarys problemu. [W:] Między barokiem a oświeceniem. Społeczeństwo stanowe . 
Red. S. Achremczyk, J. Kiełbik. Olsztyn 2013; Myśl społeczno-polityczna i go-
spodarcza księcia Leona Sapiehy (1803–1878). „Historia Slavorum Occidentis” 
2014, nr 1(6).
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puBlikAcJe ArchiWum pAŃStWoWeGo 
W kAtoWicAch 2013–2015

J. Popanda, M. Węcki: 
W okupowanym mieście. Topografia Katowic 
w latach 1939–1945. Katowice 2013, ss. 83. 
ISBN 978-83-87727-44-4, 
978-83-63031-16-9.

„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 10. 
Red. P. Greiner. Katowice 2013. 
ISSN 1508-275X.
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Oni decydowali na Górnym Śląsku . 
Red. J. Mokrosz i M. Węcki.  
Katowice-Rybnik 2014, ss. 281. 
ISBN 978-83-63031-20-6.

M. Węcki:
Fritz Bracht (1899–1945). Nazistowski 
zarządca Górnego Śląska w latach II wojny 
światowej . 
Katowice 2014, ss. 534. 
ISBN 978-83-7629-679-1,
978-83-63031-24-4.
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„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 11.  
Red. P. Greiner. Katowice 2014. 
ISSN 1508-275X.

R. Banduch, P. Greiner: Katalog map zespołu 
Kurator Państwowych Pól Górniczych przy 
Ministrze Górnictwa w Katowicach [1823] 
1945-1954. Katowice 2015, ss. 356.
ISBN 978-83-63031-28-2,  
978-83-64806-50-6.
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Stare i wreszcie nowe. Nowoczesna siedziba 
Oddziału w Bielsku-Białej Archiwum 
Państwowego w Katowicach. Oprac. P. Greiner. 
Katowice 2015, ss. 12.
ISBN 978-83-63031-40-4.

B. Kalinowska-Wójcik, M. Węcki: Dla lepszej 
wiary ręką naszą podpisawszy… Autografy 
znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego 
w Katowicach. Katowice 2015, ss. 240.  
ISBN 978-83-63031-36-7, 978-83-64806-52-0.






