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P race monograficzne am bitnego katowickiego środow iska naukowego m ają już 
swoją ustaloną pozycję. Ś ląski In sty tu t Naukowy w K atow icach, znany m. in. 
z dobrze redagowanego „Zarania Śląskiego”, uzupełnił nasze b rak i w znajomości 
problem ów  ekonom icznych i społecznych Śląska w ydaniem  m onografii kopalni 
„Król” w Chorzowie. In icjatyw a ze wszech m iar cenna, tym  bardziej że mono
grafię jednej z najw iększych kopalni na G órnym  Śląsku oparł J. Jaros na m a
teriałach  archiw alnych zachowanych od założenia kopalni w 1791 r. Dodajm y od 
razu, że wyzyskane przez A utora arch iw alia dotyczące kopalni „K ról” są najbo
gatszym  zespołem do historii kopalni na G órnym  Śląsku. Zbadanie ponad tysiąca 
wolum inów byłej Inspekcji Górniczej w Królew skiej Hucie przechowywanych 
w Powiatow ym  A rchiw um  Państw ow ym  w Bytomiu, następnie ak t Wyższego Urzę
du Górniczego we W rocławiu i innych m ateriałów  świadczy o dużej pracowitości 
i rzetelności A utora. W ynikiem  jego długoletnich badań dziejów kopalni „K ról” 
były wcześniejsze opracowania, z których w ym ienię najważniejsze: Rozwój tech
niczny kopalni „Król” od połow y X IX  w. do roku  1918 (K w artalnik H istorii K ul
tu ry  M aterialnej, III, 1955), Historia kopalni „Król” w  Chorzowie w  latach 1918— 
— 1922 (Sobótka, 1957, n r 1) i Położenie załogi kopalni „Król” w  Chorzowie od. 
połow y X IX  w ieku  do roku 1918 (Studia z Dziejów G órnictw a i H utnictw a, t. I, 
W rocław 1957). Obecną m onografię należy niew ątpliw ie uważać za podsum owanie 
k ilkuletn ich  drobiazgowych badań  Autora.

K opalnia „K ról” w Chorzowie założona w ostatn im  dziesięcioleciu X V III w. 
istnieje do dziś pod nazwą wywodzących się z niej kopalni „P rezydent” i „B arbara- 
- W yzwolenie”. Nie jest więc przypadkiem , że dzieje tej kopalni — jednej z n a j
starszych na G órnym  Śląsku — były związane z etapam i rozwoju górnośląskiego 
górnictw a węgla kam iennego od końca X V III w. aż po dzień dzisiejszy. Ogrom 
zachowanych m ateriałów  archiw alnych kopalni „K ról” pozwala na zbadanie kilku  
problem ów, m. in. rozwoju techniki, kształtow ania się cen, płac, położenia m ate
rialnego robotników  itp., odzw ierciedlających nie tylko dzieje samej kopalni, ale 
ponadto ogólny rozwój górnictw a w tej części Śląska. Konieczne w ydaje się pod
kreślenie, że naw et ogrom zasobów archiw alnych kopalni „K ról” pozwala mimo 
wszystko tylko na wyciągnięcie pew nych ogólnych wniosków o rozwoju górno
śląskiego górnictw a w okresie kapitalizm u w olnokonkurencyjnego i monopolistycz
nego. Nie mogę się, niestety, zgodzić z A utorem  książki tw ierdzącym  w odniesieniu 
do k ilku  problem ów  związanych z historią kopalni „K ról”, że „sytuacja p rzedsta
w iała się w om awianym  przypadku podobnie jak  w innych kopalniach górnoślą
sk ich”. Miał przy tym  na myśli rozwój techniki, płac, cen lub ruchu robotniczego, 
dokonyw ający się, jego zdaniem., w tej kopalni w analogiczny sposób jak  w pozo
stałych kopalniach na G órnym  Śląsku. Tw ierdzę bowiem, że kopalnia „K ról” 
w  Chorzowie nie była bynajm niej kopalnią typową, przeciętną, przeciwnie, w zde
cydowany sposób różniła się pod wieloma względam i od innych kopalni górno
śląskich. Różnice w ypływ ały stąd, że kopalnia „K ról” była kopalnią państwową, 
cieszącą się szczególną opieką pruskich  w ładz państw owych. Był to pod każdym 
względem „M usterbetrieb” prom ieniujący na pozostałą m asę pryw atnych  kopalni 
Górnego Śląska. Nie od rzeczy będzie wspomnieć, że niem al co roku gospodarka 
tej kopalni, podobnie zresztą jak  i innych zakładów  państw owych, była przedm io
tem  dyskusji w  parlam encie pruskim . N ietrudno stąd  o wysnucie wniosku, że 
państw o prusk ie stara ło  się elim inować u sterk i w  gospodarce swych kopalń, 
a z drugiej strony dbało o dokładną realizację aktów  praw nych, np. ustaw odaw 



stw a ochronnego, ustaw  ubezpieczeniowych, noweli o spółkach brackich  itp. Szkoda, 
że A utor nie chciał dostrzec roli owej wzorcowej kopalni pruskiej ani w swoich 
poprzednich publikacjach, ani tym  bardziej w m onografii. Pominięcie takiego za
łożenia zaciążyło niestety negatyw nie na ujęciu n iektórych om awianych p roble
mów. W łaśnie omówienie roli państw ow ej kopalni „K ról” ułatw iłoby czytelnikowi 
zrozum ienie dużych tam  • inw estycji technicznych, szczególnie w ysokich płac, lep 
szych w arunków  m ieszkaniowych, dobrej — jak  sugeruje A utor — opieki spółki 
brackiej itp.

H istorię kopalni „K ról” omówił A utor w  trzech okresach: pierw szy — od 
r. 1791 do połowy X IX  w.; drugi — od la t pięćdziesiątych X IX  w. do r. 1918; 
trzeci — la ta  1918—1945. W poszczególnych częściach pracy A utor wyłożył trzy 
problem y: rozwój techniczny, gospodarkę kopalni i położenie załogi. Rozdziały 
o rozw oju technicznym  kopalni są chyba najlepszym  św iadectw em  ogromnej p ra 
cowitości Autora. P recyzja, z jak ą  om aw ia problem y techniki, upow ażnia do tw ie r
dzenia, że m am y tu  przed sobą pewnego rodzaju  encyklopedię rozwoju techniki 
w kopalni „K ról”. N ietrudno się zorientować, że w  państw owej kopalni postęp 
techniczny był poważniejszy niż w innych pryw atnych  kopalniach Górnego Śląska. 
Wcześniej niż gdzie indziej zastosowano tam  do w ybuchów  nitroglicerynę, potem 
dynam it, tran spo rt kolejowy, ulepszone narzędzia do urab ian ia skał i węgla. S łusz
nie pisze A utor, że niem al co roku w prow adzano jakieś poważniejsze ulepszenie 
w zakresie w ybieran ia węgla lub transportu . A utor nie inform uje n iestety czy te l
n ika o procesie rozw oju techniki w innych kopalniach śląskich. Szkoda też, że 
nie przytoczył chociaż k ilku  porównaw czych danych z „Z eitschrift fü r das Berg • 
H ü tten - und Salinenw esen im Preussischen S taa te”. Dane tak ie udokum entow ałyby 
niew ątpliw ie przodującą rolę kopalni „K ról” w okręgu górnośląskim .

In teresu jące są dane dotyczące gospodarki kopalni. Dużo m ateriałów  o polityce 
rozbudowy dróg kom unikacyjnych, zwłaszcza kanału  kłodnickiego i jego zna
czenia dla p rusk ich  zakładów  państw ow ych, można jeszcze znaleźć w archiw um  
w M erseburgu. W arto dodać, że chęć eksportow ania węgla z Górnego Śląska drogą 
w odną dyktow ała także budow ę K anału  Kłodnickiego.

Stosunkom  robotniczym  w kopalni „K ról” poświęcił A utor niem al ‘/a część 
swej pracy. Po dokładnym  przeczytaniu tych p artii książki czytelnik odczuwa 
pewne braki. Owszem, trzeba się zgodzić, że A utor wyłożył spory m ateria ł szczegó
łowy skrom nie zatytułow any „Załoga kopalni K ró l”, ale nie zdobył się w łaściw ie na 
wyciągnięcie wniosków. Chyba tu  najw yraźniej uw ydatniło  się przygniecenie A utora 
m asą przejrzanych m ateriałów  archiw alnych bez ich w artościow ania. Dotyczy to 
m. in. system u płac, opieki społecznej i ruchu robotniczego.

Odnosi się w rażenie, że m ateria ł dotyczący płac jest dość przypadkow y (por. 
np. s. 104—107) i nie oddaje rzeczyw istego. obrazu zarobków  robotniczych. Nie ro 
zumiem, dlaczego A utor przytacza dane o przeciętnych zarobkach dziennych w e
dług Sclgera, o k tórych sam  pisze, że są tendencyjne. K apitalna szkoda, że A utor 
nie zestaw ił płac załogi kopalni „K ról” z płacam i w innych kopalniach. Bez w ięk 
szego tru d u  mógł je przecież porównać z danym i zaw artym i w  cytowanym  
wyżej „Zeitschrift fü r das Berg-, H ütten- und Salinenw esen”, obejm ującym i place 
w górnictw ie Górnego i Dolnego Śląska oraz w Zagłębiu Reńsko-W estfalskim . 
A w arto  by przyznać, że płace w kopalni „Król” należały do najwyższych w y p ła 
canych w ogóle w górnictw ie Śląska. Oto drobny przykład: w 1900 r. przeciętny 
zarobek dzienny wszystkich rębaczy górnośląskich wynosił 3,57 m arki, w  państw o
wej kopalni „K ról” aż 4,86 m arki. Jest to różnica poważna, tym  bardziej jeśli 
zważyć, że średni zarobek wszystkich górników  górnośląskich wynosił w 1900 r.



zaledwie 3,12 m arki. Różnica płac jest już sam a w  sobie doniosłym problem em 
badawczym, z którym  wiąże się m. in. zagadnienie arystokracji robotniczej, polityki 
państw a itd. N iestety, te problem y nie zostały przez A utora rozstrzygnięte. Trzeba 
dodać, że pomimo w ysokich płac w  kopalni „Król” archiw alia tej kopalni zaw ie
ra ją  m asę próśb robotników  o podwyżkę płac. Robotnicy w skazyw ali na długi 
dzień roboczy, niskie płace akordow e i w zrost ilości w ypadków  przy pracy (por. 
np. BIKH, sygn. 357, wniosek z 8 X 1912 r. lub pismo z 4 III 1913 r.). Szkoda, że 
A utor nie przytoczył k ilku  charakterystycznych petycji robotników  zaw artych p rze
cież w licznych 'teczkach  zbadanego przez niego zespołu ak t (np. BIKH, sygn. 40, 
80, Lohngesuche der A rbeiter). Nie wiem, ja k i odsetek stanow ią wśród arch iw a
liów kopalni „K ról” petycje o w sparcie dla inwalidów, wdów i sierot po robot
nikach. Przypuszczam , że w ich św ietle można było krytyczniej omówić system 
opieki spółki brackiej. Wywody A utora na tem at opieki spółki brackiej w kopalni 
„K ról” są raczej znanym i już skądinąd ogólnikami. Od m onografii oczekiwa
łem  dokładniejszych inform acji popartych archiw aliam i.

Problem ów  dyskusyjnych jest znacznie więcej. W spomnę o wywodach Autora 
na tem at w arunków  bezpieczeństwa. Wysoka organizacja służby ratow niczej w ko
palni państw owej przyczyniła się do tego, że — według A utora — bezpieczeństwo 
pracy przedstaw iało się tam  stosunkowo dobrze. Wobec tego jak  należy rozumieć 
załogę kopalni „K ról” w skazującą w petycji z 8 X 1912 r. na wzrost ilości w y
padków  przy pracy?

Zwrócę jeszcze uw agę na jeden ważny problem , niestety  niem al całkowicie 
pom inięty w  pracy, mianowicie na stosunek adm inistracji pruskiej kopalni do 
polskich robotników . Problem  tym  ciekawszy, że rzecznicy kapitalistycznego p rze
m ysłu (m. in. Voltz) w skazyw ali na germ anizatorską m isję niemieckiego p rze
m ysłu na G órnym  Śląsku przed I w ojną św iatową. A rchiw alia kopalni „K ról” 
u jaw n iają  tę  m isję niemieckiego przem ysłu, nie tylko zresztą przy okazji licz
nych stra jków  z końca X IX  i z początków XX w. T raktow anie rodzim ych pol
skich robotników  przez dyrekcję kopalni państw ow ej odbija się np. w skardze 
górnika z 22 X I 1909 r., w  której poszkodowany donosi, że dyrekcja nie chce 
w ogóle z nim  rozm aw iać na tem at cofnięcia kar, „gdyż nie w ładam  językiem  n ie
m ieckim ” (BIKH, sygn. 1/680). Sądzę, że ak ta  zaw ierają m nóstwo celnych m ate
riałów  odzw ierciedlających stosunek w ładz kopalni do robotników  polskich w okre
sie ożywienia w alki o narodow e i społeczne wyzwolenie Śląska. W arto tu  jeszcze 
wspomnieć o bardzo rygorystycznym  postępow aniu - dyrekcji b. pruskiej kopalni 
państw ow ej wobec elem entów socjaldem okratycznych. W 1893 r. m inister handlu 
i rzem iosła udzielił specjalnych wskazów ek co do zw alczania wpływów socjalde
m okratycznych przez dyrekcję kopalni „Król” . Zalecenie m in istra  było tam  sk ru 
pulatn ie realizow ane, o czym zapew niał m in istra  dyrek tor zabrskiego centralnego 
zarządu w  liście z 1900 r. Pomimo licznych rep resji w kopalni „K ról” rozw ijał się 
ruch robotniczy. W ykazywał on dużą prężność w okresie m iędzywojennym, a także 
w  la tach  niem ieckiej okupacji.

W zakończeniu chciałbym  jeszcze raz podkreślić dużą staranność i pracow i
tość A utora dziejów kopalni „K ról”, k tóry  oparł sw ą m onografię na ogromnej 
ilości nie znanych dotąd m ateriałów  archiw alnych. M onografii odzwierciedlających 
szczególnie stosunki pracy w  okresie kapitalizm u należałoby życzyć także i innym  
górnośląskim  kopalniom  o równie bogatych tradycjach  co kopalnia „Prezydent” 
i „B arbara-W yzw olenie”.
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