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VlŁADYSŁA W DZIEWULSKI 

�ULTURA MATERIALNA I UMYSŁOWA W OPOLU 

ZA MONARCHII STAROPRUSKIEJ (1742-1807) 

Stan badań nad dziejami kultury w miastach śląskich epoki feudalnej 
nie jest zadowalający. Wyjątek stanowi, być może, Wrocław, którego 
życiem kulturalnym za dawnych czasów interesowali się liczni badacze 
niemieccy. Spośród uczonych polskich duże zasługi w tym kierunku przy-: 
znać trzeba J. Gierowskiemu i W. Długoborskiemu - autorom odpowied
nich partii I tomu Dziejów Wrocławia (1958), oraz E. Maleczyńskiej opie
rającej się głównie na materiałach wrocławskich w swym Zyciu codzien
nym na śląsku w dobie Odrodzenia (i973). · Natomiast dzieje kultury 
w miastach średniej wielkości czekają wciąż na badaczy. Niniejszy arty
kuł stanowi próbę ukazania treści kulturowych Opola w schyłkowym. 
okresie feudalizmu - od przejścia miasta pod panowanie pruskie do 
wprowadzenia ordynacji samorządowej z 1808 r., która otworzyła nowy 
rozdział w życiu miejskim. O wyborze tematu zadecydowała dość obszer
na baza archiwalna i stosunkowo zaawansowane badania przyczynkar
skie, a także okoliczność, że Opole było wówczas dość dalekie od całko
wi tej germanizacji. 

Stosunki mieszkaniowe nie uległy w omawianym okresie istotnym. 
zmianom. W mieście właściwym panowały jak dawniej szczytowe domy 
mieszczańskie, piętrowe lub parterowe, w zasadzie budowane na użytek 
jednej rodziny. Zasadnicz.e elementy konstrukcji domów nie zmieniły się 
w porównaniu z późnym średniowieczem. Natomiast nie znajdowały 
w Opolu zwolenników zalecane przez władze domy kalenicowe. Domy 
szczytowe budowano jeszcze w latach 1798-1805, o czym świadczą za
chowane reprodukcje projektów murarza Jakischa 1

. Toteż gdy w 1816 r. 
trzeba było w związku z utworzeniem rejencji opolskiej zakwaterować 

1 Die Bau- und Kunstdenkmiiler des Stadkreises Oppeln, opr. G. Schiedlausky,

R. Hartmann, H. Eberle, Wrocław 1939, s. 1<57, 160.
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w mieście kilkadziesiąt rodzin urzędników państwowych, a ci nowi miesz
kańcy skarżyli się na niewygody związane z przebywaniem w domach 
tak staromodnych, król pruski musiał nakłonić mieszczan do szybkiej 
budowy większych i wygodniejszych domów murowanych, udzielając im 
poważnych zapomóg budowlanych 2. 

Jeszcze w 1806 r. w mieście właściwym posesjonaci zajmowali sami 
w całości 77 własnych domów, co stanowiło 34,4°/o ogółu domów śród
miejskich. Nawet na przedmieściach 22 właścicieli domów (16,70/o ogółu} 
nie wpuszczało komorników, mimo że ich sytuacja materialna była raczej 
nieszczególna. Poza tym zdarzały się dość liczne wypadki wynajmowania 
-całych domów jednej rodzinie (6 w mieście właściwym, 13 na przedmieś
ciach). W sumie 1/a ogółu domów mieściła tylko po jednym gospodarstwie 
domowym 3. 

Warunki mieszkaniowe komorników były bardzo ciężkie. Tylko za
możniejsi mieszkali w pomieszczeniach frontowych, przeznaczonych w za
sadzie dla właścicieli. Byli to przede wszystkim mieszkający na komornym 
rzemieślnicy, którzy potrzebowali nie tylko przestrzeni mieszkalnej dla 
siebie i czeladzi, ale i miejsca na warsztat. Gorzej sytuowani komornicy 
musieli kontentować się przystosowanymi lepiej czy gorzej do celów 
mieszkalnych pomieszczeniami w budynkach gospodarczych lub nędz
nymi izbami w oficynach. 

Komorne było niskie, gdyż jego zwyżce przeciwdziałała możliwość po
budowania się tanim kosztem na którejś z pustek lub na przedmieściu; 
zresztą domy budowano nie jako obiekty dochodowe, lecz na własny uży
tek właściciela, który wynajmował je w całości lub części dopiero wtedy, 
gdy sam nie potrzebował tych pomieszczeń. Jak widzimy, ówczesny 
posesjonat miejski różnił się istotnie od kapitalistycznego właściciela 
domu czynszowego. W urbarzu miejskim z 1751 r. figuruje nieco danych 
o komornym pobieranym przez miasto od wynajmowanyc� lokali. I tak
pewna staruszka za mieszkanie w domu miejskim przy dzisiejszym placu
Sebastiana płaciła_ 5 talarów rocznie; za inne mieszkanie w tym samym
domu lokatorka Weronika Kujawa płaciła tylko 1 talara 24 sgr. Na fol
warku miejskim za jedną izdebkę pobierano 1 talara 21 gr, za drugą
2 talary 18 gr. Jedno z mieszkań w domu miejskim przy wapienniku
kosztowało 1 talara 24 gr. Natomiast czynsz za 2 stodoły zajęte przez
wojsko na składnice wynosił 16 talarów 4. Wydaje się, że mieszkanie

2 F. I d z i k o w s ki, Geschichte der Stadt Oppeln, Opole 1863, s. 298; T., Zur

Feier des 50-jiihringen Bestehens der Konigl. Regierung zu Oppeln (Schlesische 
Provinzialblatter, N. F., t. V, 1866, s. 226). 

s WAP Opole, Archiwalia miasta Opola (skrót: AmO), nr 1560, k. 218-225, 
237-254.

•

4 Zob. W. D z i e w  u 1 s k i, Kłodzko i jego ludność w świetie spisów mieszkańców

z lat 1688 i 1734, Opole 1965, s. 61; ArpO, nr 18, s. 46--47. 
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kosztujące 5 talarów rocznie należało do większych i wygodniejszych, 
gdyż zajmowało lokal frontowy; natomiast czynsz za mieszkania ludzi 
ubogich nie dochodził do 2 talarów. 

Przeciętne zaludnienie domu mieszkalnego wzrosło z 8,3 osoby 
w 1756 r. do 8,7 w 1806 r. Był to wskaźnik bardzo wysoki jak na miasto 
o rozmiarach Opola, w dodatku odnosił się on tylko do ludności podległej
magistratowi, gdyż rzeczywiste zagęszczenie było znacznie większe z uwa
gi na zakwaterowanie w domach mieszczańskich żołnierzy garnizonu wraz 
z rodzinami i służbą. Po uwzględnieniu stanu wojskowego 09-powiednie 
wskaźniki wzrosną do 12,1 osoby w 1787 r. i 10,1 w 1806 r. 

średnie zaludnienie domów w mieście właściwym było z reguły wyż
sze niż na przedmieściach. W 1787 r. według obliczeń S. Golachowskiego 
na dom w obrębie murów miejskich przypadało średnio 8 mieszkańców, 
<lla przedmieść odpowiednia liczba wynosiła 2,3 (chodzi o ludność pod
ległą władzom miejskim). Jednakże w 1806 r. pierwsza liczba wzrosła do 
8,1 osoby, druga do 8,2 s. Świadczy to o wydatnym pogorszeniu się sytua
cji mieszkaniowej na przedmieściach w latach 1787-1806; w domkach 
przedJniejskich, zamieszkanych przeważnie przez bardzo ubogich ludzi, 
musiała panować trudna do wyobrażenia ciasnota, zwłaszcza że domki te 
chyba były bardzo podobne do wiejskich chałup. 

Wnętrza domów mieszczańskich w Opolu, i to zamożniejszych, za
pewne nie prezentowały się lepiej niż wnętrza współczesny<::h im domów 
mieszczańskich w miastach niemieckich. Pokoje nie były obszerne, ąle 
stosunkowo wysokie; ściany okrywały zwykle papierowe tapety. Na tle 
skromnych mebli najokazalej prezentowały się lustro oraz komoda. Za
możniejsi mieszczanie szczycili się posiadaną porcelaną, naczyniami cyno
wymi, mosiężnymi statkami kuchennymi i lnianym płótnem stołowym. 
Na pery.feriach miasta właściwego oraz na przedmieściach wyposażenie 
wnętrz og�aniczało się zwykle do najpotrzebniejszych sprzętów. 

Stan sanitarny miasta nie przedstawiał się pomyślnie mimo rozporzą
dzeń władz pruskich nakazujących zatroszczyć się o jego poprawę. Jeżeli 
we współczesnym Wrocławiu ulice pokrywało błoto, śmiecie i nieczystości, 
jeżeli nie umiano poradzić sobie z czyszczeniem ulic ani też zlikwidowa;ć 
hodowli świń w mieście, jeżeli przepełnione ustępy zatruwały powietrze, 
wystające zaś do połowy ulic rynny istniały nadal mimo zakazu ich uży
wania (wydanego zresztą dopiero w 1791 r.6), to trudno przypuszczać, by 
małe i ubogie Opole wyglądało pod tym względem lepiej. Piszący w 1805 r. 
dr med. Jan Stock zauważa, że czystość ulic w Opolu pozostawia wiele 
do życzenia, przy czym szczególnie dużo nieczystości gromadzi się na 

:; Zob. Arno, nr 1560. 
0 W. D ł u g o b o r s k i, Wrocław w 'Okresie manufaktury i początków rządów

pruskich (1741-1805) (Dzieje Wrocławia do roku 1807, Warszawa 1958, s. 720-726). 
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ulicy Różanej {dziś Staromiejska). W tej sytuacji chodzenie po ulicach, 
szczególnie w nocy, nie należało do przyjemności. Nigdzie nie było chod
ników (Opole doczekało się ich założenia dopiero w latach 1852-1856), 
po zachodzie słońca zaś miasto tonęło w ciemnościach (w 1787 r. oświet
lały je raptem 4 latarnie). Katolicka szkoła parafialna nie posiadała ustępu 
i uczniowie załatwiali swe potrzeby naturalne na cmentarzu przy kościele 
Św. Krzyża; dopiero w 1799 r. komisja złożona z przedstawicieli kolegiaty 
i magistratu nakazała zbudować ustęp szkolny przy murze cmentarnym 1. 

Lepiej wyglądała sprawa z zaopatrzeniem miasta w wodę. Obok istnie
jących już w 1734 r. trzech zbiorników w Rynku, zasilanych przez wodo
ciąg, powstał za czasów pruskich (po 1751 r.) czwarty zbiornik przed 
skrzyżowaniem dzisiejszych ulic Katedralnej i Książąt Opolskich. Woda 
była sprowadzana ze źródeł położonych poza miastem. W 1797 r. jest 
mowa o „domu wodociągowym" - przypuszczalnie wieży ciśnień. W odo
ciągiem opiekował się specjalny funkcjonariusz miejski - rurmistrz, 
wzmiankowany w urbarzu miejskim w 1751 r.; miał on mieszkanie w do
mu miejskim pod murem przy bramie Gosławickiej s. Mimo obfitości 
wody o czystość ciała dbano chyba niewiele, gdyż wspomniany urbarz 
zauważa, że łaźnia miejska wprawdzie istnieje, ale od wielu lat nie funk
cjonuje; mimo to dzierżawił ją wtedy łaziebnik, który przypuszczalnie 
utrzymywał się z zabiegó.w kosmetycznych i chirurgicznych. Natomiast 
w spisie ludności z 1787 r. przywilej łaziebniczy w Opolu już nie figuruje, 
widocznie łaźnia przestała istnieć s. Zresztą w XVIII w. w całej Europie 
unikano kąpieli, przykry zaś zapach niemytych ciał starano się ukryć za 
pomocą obfitego używania perfum. 

Nad zdrowiem mieszkańców narażonych na niebezpieczeństwo wsku
tek fatalnych warunków higienicznych i sanitarnych czuwała stosunkowo 
dobrze zorganizowana służba sanitarna. W 1787 r. pracowało w mieście 
2 doktorów medycyny, 6 cyrulików (chirurgów), 1 akuszer, 2 akuszerki 
i 1 pielęgniarz, w 1797 r. zaś - 3 doktorów medycyny, 4 chirurgów i bal
wierzy, 5 położnych. W 1806 r. było 2 doktorów i 6 chirurgów 10. 

Mieszczaństwo opolskie ubierało się prawdopodobnie tak samo, jak 
mieszczanie w Niemczech, którzy pod wpływem mody angielskiej nosili 

7 F. Ka ro i n s k y, Dr. Stocks Notizen u.ber Oppein aus dem Jahre 1805
(Oberschles is che Heimat, t. VIII, 1912, s. 14 3); Id z i ko wski, op. cit., s .  327; 
Generaine tabele statystyczne Slą.ska 1787 roku, wyd: T. Ładogórski,-W rocław 1954, 
s. 223; M. K u  n z e, Die kathoiische Voiksschule in Oppein unter preusischer Herr

schaft (Der Oberschlesier, R. XII, 193 0, s. 22, 360).
8 S. Gol ac h owski, Opoie w roku 1787. Miasto i iudność (Prze gląd Zachodni, 

R. VIII, 1952, nr 1/2, plan 6); Arno, nr 2867, k. 33; Arno, nr 18, s. 17 , 46.
o AmO, nr 18, s . 10-11, 38; Generaine tabele ... , s. 122.
:w Gol ac h ows k i, op. cit., s. 128; Arno, nr 2867, k. 32, i nr 1560; A. St e i

ner t ,  Dr Johanes Kari Stock •(Oppelner Heimatkalender , 1932, s. 68). 
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redyngoty, czyli długie, lekko wcięte ubiory wierzchnie, pośrednie mię
dzy surdutem a płaszczem, obcisłe krótkie spodnie, pończochy i trzewiki 
lub długie buty. W Opolu peruki z harcapem (warkoczem) i harbajtlem 
(woreczek na warkocz) musiało nosić jeszcze około 1787 r. sporo konser
watywnych mieszczan, gdyż w „rejestrze dusz" z tego roku znajdujemy 
aż 2 perukarzy (w 1751 _r. w mieście był tylko 1 przedstawiciel tego rze
miosła); w spisach rzemieślników z lat 1797 i 1806 nie spotyka się już 
żadnego perukarza. Z biegiem czasu ubiór męski stopniowo się upraszcza; 
jest on trzyczęściowy, składający się ze spodni, kamizelki i rozpowszech
niającego się po 1780 r. fraka. Kapelusze trójgraniaste stopniowo ustępują 
miejsca okrągłym (cylindrom). Od końca XVIII w., szczególnie po zawar
ciu w 1795 r. pokoju z rewolucyjną Francją, rozpowszechnia się moda 
męska Dyrektoriatu i Konsulatu. Średnio zamożne mieszczaństwo ubie
rało się_ starannie, gdy trzeba było wystąpić publicznie; do pracy wkła
dano odzież zniszczoną i brudną. 

Moda kobieca uległa jeszcze bardziej radykalnym przemianom. Gdy 
idzie o elegantki - kwieciste suknie rozpięte na rozłożonych rogówkach 
(krynoliny XVIII w.), wysokie fryzury, wielkie dekolty znikają stopniowo 
w latach osiemdziesiątych XVIII w. Ich miejsce zajmują lekkie suknie, 
duże kapelusze i okrycia wierzchnie przypominające ubiór męski. Moda 
Dyrektoriatu, opierając się na wzorach antycznych, wprowadziła luźne 
suknie z lekkich tkanin i uwolniła kobietę od gorsetu. Uboższe miesz
czanki kontentowały się z lekka poszerzonymi sukniami i czapeczkami, 
szczególnie podczas pracy. 

Tzw. doły społeczne, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, nie oglądając 
się na modę, ubierały się byle jak, donaszając zwykle stare i dobrze poą: 
niszczone ubiory ludzi zamożniejszych. Jeszcze gorzej prezentowali się 
przybyli do Opola celem pełnienia najniższych posług parobcy i dziew
częta narodowości polskiej z pobliskich wsi, częstokroć skrępowani wię
zami zależności poddańczej. Nosili oni zwykły ubiór ubogich chłopów pol
skich: mężczyźni zgrzebną koszulę i parę spodni, zimą stary podarty 
kożuch, kobiety zaś krótkie suknie z kiepskiego materiału, kaftaniki, płó
cienne płaszcze od deszczu i kapelusze filcowe. Latem chodzono boso, 
zimą wkładano trzeWiki lub długie buty, które nosiły czasem i kobiety. 
Ludzie niezdolni do pracy i żyjący z żebraniny paradowali w łachmanach, 
nieraz zgoła fantastycznych 11

. 

11 O. He n n e a m  Rh y n, Kuiturgeschichte des Deutschen VoZkes, wyd. 3,

t. II, Berlin b. r., s. 370-371; E. Ba n ach, A. B ,a n ach, Słownik mody, Warszawa

1962, s. 229; J. Zie kur s c h, Hundert Jahre SchZesischer Agrargeschichte vom
Hubertusburger Friede bis zum AbschZuss der Bauernbefreiung. wyd. 2, Wrocław

1927, s. 142--'143; por. A. B erd e ck a, I. Tur n a u, Życie codzienne w Warszawie
okresu Ośw�ecenia, Warszawa 1969, s. 118--119.

\ 
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Gdy idzie o pożywienie, kuchnia francuska musiała dotrzeć w ciągu 
XVIII w. do Opola - oczywiście na użytek ludzi najzamożniejszych 
i oświeconych, tj. najbogatszych mieszczan i wyższych urzędników. 
Świadczy o tym fakt, że w czasie okupacji Opola wyżsi oficerowie fran
cuscy nie chcieli pobierać ekwiwalentu w gotówce, lecz domagali się sto
łowania w mieście i otrzymywania wykwintnych potraw. ·W przeciwień
stwie do dawnych czasów średnio zamożne mieszczaństwo odżywiało się 
skromnie. 

Głównym napojem było piwo, choć obok niego wchodzi w modę kawa,; 
w 1787 r. ,,rejestr dusz" wymienia jednego handlarza i dwóch palaczy 
kawy; w 1806 r. w mieście funkcjonowały 2 kawiarnie. Już za rządów 
Fryderyka II (do 1786 r.) wskutek wysokiego opodatkowania kawy natu
ralnej rozwinął się przemysł. Chcąc temu zaradzić król wprowadził mo
nopol palenia kawy, ponieważ to ułatwiało wykrywanie jej przemytu 
i czyniło towar mniej trwałym. Obok głównego składu kawy ustanowiono 
filie, m. in. �akże w Opolu, gdzie można było kawę paloną nabywać w bla
szanych puszkach. Z uwagi jednak na opór ludności, zwłaszcza stanów 
uprzywilejowanych, trzeba było obniżyć cenę tego artykułu 12. Zwiększa 
się również konsumpcja wina - napoju ludności zamożniejszej. Było ono 
szynkowane w piwnicy ratuszowej oraz w winiarniach przez szynkarzy 
wina. W 1748/49 r. opodatkowano 146 i 3/4 wiadra wina, około 1783 r. 
mniej więcej 300 wiader 1a. O zwiększeniu się konsumpcji tego napoju 
w późniejszych latach świadczy wzrost liczby szynkarzy wina z 3 
w 1781 r. do 4 w 1802 r. Dla biedoty miejskiej lepsze potrawy i napoje 
były niedostępne. Tak samo jak okoliczni chłopi polscy odżywiała się ona 
kapustą, kaszą gryczaną, mlekiem, a pod koniec XVIII w. także kartofla
mi. Ulubionym ich napojem była wódka, konsumowana nader często 
w dużej ilości H. 

Obyczaje uległy pewnemu złagodzeniu. Powszechne stało się płaszcze
nie mieszczan przed osobami wyżej stojącymi w hierarchii społecznej, 
szczególnie oficerami pruskimi, którzy odpłacali za służalczość wyniosłym 
i brutalnym traktowaniem. Rzemieślnicy cechowi starali się zachowywać 
poza domem z wielką godnością, by wpoić szerokim masom przekonanie 
o swej wyższości. W domu jednak dawne grubiaństwo dawało znać o so
bie, szczególnie w stosunku do służby i czeladzi. Cechy rzemieślnicze
nadal odgrywały poważną rolę jako czynnik wychowawczy. O tak czę-

12 G o la c h o ws ki, op. cit., s. 125, 126; ArnO, nr 1560; C. G r ii n h a g e n,

Schiesien unter Friedrich dem Grossen, t. II, Wrocław 1890, s. 385-386; Arno, 

nr 2309 nlb., nr 1560, nr 18, s. 41; F. A. Zimmer rn a n n, Beytriige zur Beschrei

bung SchLesiens, t. III, Brzeg 1783, s. 55-56.
13 ArnO, nr 18, s. 49; Z i rn rn er ma n n, op. cit., t. III, s. 55-56.

14 Zie kurs c h, Hundert Jahre ... , s. 1'43-145, Historia śląska, IH PAN, t. I, 
cz. 3, Wrocław 1963, s. 47. 
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stych dawniej wybrykach i awanturach ulicznych teraz mniej słychać; 
zapewne przyczyniła się do tego policja pruska. Rozrywki dostarczały 
przede wszystkim zabawy taneczne, urządzane w miejscowych gospodach 
i karczmach oraz połączone ze wzmożoną konsumpcją alkoholu. Zabawy 
dawały zajęcie muzykantom, których spotykamy w latach 1787 i l 797 
w liczbie sześciu. Mniej wybredna publiczność świetnie się bawiła pod
czas jarmarków, połączonych z występami niedźwiedników, kuglarzy, 
linoskoczków, olbrzymów, karłów i potworków. Za rozrywkę uważano też 
publiczne egzekucje zbrodniarzy, z których ostatnia odbyła się w 1804 r. 
Informacje z lat 1787 i 1806 stwierdzają, że w Opolu stale mieszkał kat. 

W mieście garnizonowym oczywiście kwitła prostytucja. W 1787 r. 
zanotowano w „rejestrze dusz" 25 prostytutek, w 1806 r. tylko 5; obydwie 
liczby prawdopodobnie daleko odbiegały od rzeczywistości. Spotykamy 
tam wzmiankę o prostytutce, która zajmowała się także pracą ręczną. 
W Opolu było prawdopodobnie znacznie więcej takich, które obok pracy , 
wyrobniczej uprawiały prostytucję. 

Istniało również zapotrzebowanie na rozrywki bardzJej kulturalne, 
przede wszystkim przedstawienia teatralne. Po przejściu Opola pod pano
wanie pruskie doroczne przedstawienia w teatrze jezuickim odbywały się 
jeszcze przez pewien· czas z przerwami spowodowanymi przez działania 
wojenne. Ostatni występ teatru jezuickiego odbył się w 1754 r., po czym 
przedstawienia tego rodzaju zostały zakazane jako niezgodne z duchem 
Oświecenia. Od tego czasu publiczność opolska musiała kontentować się 
gościnnymi występami zespołów teatralnych z innych miejscowości. N a 
początku maja 1800 r. bawił tutaj zespół teatralny składający się z 18 osób 
płci męskiej i 14 żeńskiej (wraz z dziećmi). W 1805 r. ogromnym powo
dzeniem cieszył się zespół teatralny księcia Anhalt-Pszczyńskiego, który 
przez 2 miesiące urządzał przedstawienia; były to przeważnie opery 1°. 

Przypuszcza się, że w Opolu powstała wtedy wypożyczalnia książek 
z uwagi na licznych miejscowych urzędników. Natomiast katolickie 
mieszczaństwo kształcone przez jezuitów w duchu klasycznym nie rozu
miało potrzeby czytania czasopism. Dlatego wątpić należy czy cieszyły 
się poczytnością ówczesne czasopisma oświatowo-literackie w języku nie
mieckim, wydawane na Śląsku w dość dużej liczbie 1&. 

Z pokaźnej niegdyś biblioteki kolegiackiej pozostało w 1764 r. tylko 
kilka starych ksiąg złożonych w nieładzie w jednej z kaplic 11. W gim-

15 H. Hoffm an n, Die Jesuiten in Oppetn, Wrocław 1934, s. 164; AmO, nr 25,
k. 219; Id z i ko w ski, op. cit., s. 273.

16 Kam i n s k y, Beitriige zur Geschichte der oberschtesischen Buchbinderei,

Buchdrnck-, Buchhandets-, Zeitungs- und Bibtiothekswesens bis 1815, Wrocław 
1927, s. 107, 110, 129. 

17 E. Sc hr a ro e k, Das Kollegiatstift zu.m heiUgen Kreu.z in OppeLn (Ober
schlesische Heimat, t. XII, 1916, s. 2).
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nazjum jezuickim istniała pokaźna biblioteka służąca przede wszystkim 
celom nauczania; książki musiały mieć także klasztory dominikanów i mi
norytów, ale księgozbiory te były dla publiczności niedostępne. 

Na kulturę umysłową Opola w omawianym okresie wywierał prze
możny wpływ Wrocław, gdy natomiast wpływy Krakowa w wyniku poli
tyki władz pruskich (zakaz studiowania w tym mieście) zostały mocno 
ograniczone. Mieszczanie opolscy wysyłali swych synów na studia wyższe 
<lo Wrocławia, który kształtował upodobania opolan i ich styl życia; 
stamtąd władze pruskie udzielały magistratowi opolskiemu dyrektyw 
i pouczeń dotyczących niemal wszystkich spraw życia codziennego. 

Żarliwość religijna opolan, która objawiała się w sposób ostentacyjny 
w ostatnim stuleciu rządów habsburskich, uległa poważnemu osłabieniu. 
Złożyły się na to różnorakie przyczyny: zwycięstwo protestanckich Prus 
nad katolicką Austrią; faworyzowanie ewangelików i dyskryminacja kato
llków przy obsadzaniu urzędów, wreszcie docierający do Opolą duch 
Oświecenia. Wskaźnikiem obrazującym proces pewnego osłabienia wpły
wów katolickich jest poważne zmniejszenie się liczby komunikantów 
w kościele jezuickim w porównaniu z czasami austriackimi. W 1741 r. 
wyniosła ona nieco ponad 27 tys. osób, później stopniowo rosła osiągając 
maksimum w 1748 r. (bez mała 39 tys.), następnie jednak znowu zaczęła 
maleć (w 1754 r. niecałe 23 tys.) 1s. Objawy te wystąpiły, mimo że szkol
.nic�wo w dalszym ciągu kładło nacisk na wychowanie młodzieży w duchu 
religijnym. 

Mimo istnienia na terenie Niemiec postępowych prądów pedagogicz
nych system nauczania w Prusach miał charakter wybitnie reakcyjny. 
Zadaniem jego było wpajanie posłuszeństwa w poddanych, wychowanie 
ich w duchu wojowniczym i zaborczym, szerzenie „pruskiego patriotyz
mu", polegającego na przywiązaniu do państwa pruskiego i pruskiego 
domu królewskiego, traktowanie religii jako głównej treści nauczania. 
Obowiązek szkolny rozciągał się na wszystkie dzieci od 5 do 12 roku ży
da; nauka trwała przez cały rok, 3 godziny przed południem i 3 godziny 
po południu 10. 

W początkowych latach rządów pruskich szkolnictwo opplskie funk
cjonowało. Spośród szkół niższych na czoło wysuwała się szkoła para
fialna. Stanowiła ona nadal własność kolegiaty. Utrzymanie szkoły obcią
żało prebendę archidiakona, który obowiązany był troszczyć się o budynek 
szkolny, angażowanie nauczycieli i poziom nauczania. Miasto dopłacało 
nauczycielowi z dochodów pewnej fundacji niewielką kwotę pieniężną 
i dostarczało materiałów na remonty szkoły z zastrzeżeniem, że nie jest 

1s H off m a n n, op. cit., s. 87.
19 Geschichte der Erziehung, wyd. 8, Berlin 1967, s. 139, 202-203. 
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to jego stały obowiązek. W 1757 r. budynek szkolny przy kościele św. 
Krzyża spłonął i szkołę przeniesiono do domu kapituły, położonego nad 
Młynówką obok szpitala św. Aleksego. Językiem wykładowym w szkole 
był polski, uczono też łaciny. 

Niezależnie od szkoły parafialnej w Opolu istniała elementarna szkoła 
niemiecka, do której przyjmowano w omawianym okresie zarówno ewan
gelików, jak i katolików. Nauczycielem w tej szkole był najczęściej rze
mieślnik, którego zawód nie zapewniał mu dostatecznych środków utrzy
mania; angażował go magistrat za rocznym wynagrodzeniem w kwocie 
8 talarów. 

Obok uznanych przez władze zakładów oświatowych istniały prywatne 
„szkoły pokątne" otwierane przez każdego, kto w swoim przekonaniu 
umiał dobrze czytać i pisać; nauka odbywała się w mieszkaniu lub warsz
tacie nauczyciela. Czesne zapewne było mniejsze, poziom zaś nauczania 
niewiele różnił się od poziomu w szkołach publicznych. 

Dopiero w 1765 r., po ogłoszeniu generalnego regulaminu dla szkół 
wiejskich, przystąpiono do reformy szkolnictwa, która na Górnym Śląsku 
polegała na angażowaniu nauczycieli dwujęzycznych, pociągnięciu miast 
i gmin wiejskich do ponoszenia kosztów utrzymania szkół i nauczycieli 
oraz w-prowadzeniu jednolitej metody nauczania obmyślonej przez żagań
skiego opata Felbigera. Zamierzano uczynić Opole siedzibą seminarium 
nauczycielskiego, ale miasto ze względu na koszty związane z przygoto
waniem odpowiedniego budynku zdołało obronić się przed tym, powo
łując się na swe ubóstwo. Po przeprowadzonym przeszkoleniu utrzymał 
się na posadzie tylko jeden nauczyciel szkoły parafialnej, jego zaś kolega 

oraz nauczyciel szkoły niemieckiej zostali zwolnieni. Miasto musiało od 
tej pory wyposażać szkołę parafialną w ławki, tablice, kałamarze itp. 
Zaopatrzenie szkoły w opał należało do obowiązków rodziców, którzy 
z powodu ubóstwa wywiązywali się z tego opieszale; ludzie zamożniejsi 
woleli posyłać dzieci do gimnazjum jezuickiego. Ponieważ dom kapituły, 
w którym mieściła się szkoła, stał się ruderą, zaistniała konieczność od
budowy spalonego w 1757 r. budynku szkolnego. Na tym tle powstał spór 
między miastem a kolegiatą, która chciała się uchylić od obowiązku bu
dowy. Musiały interweniować władze państwowe i pod ich naciskiem 
nowa szkoła została zbudowana w 1784 r., ale oddano ją do użytku dopiero 
w 2 lata potem. Wykonanie pozostawiało dużo do życzenia; już w 1799 r. 
budynek potrzebował gruntownego remontu. Z uwagi na rosnącą liczbę 
dzieci pomieszczenia klasowe okazały się niebawem za małe; również 
mieszkanie nauczyciela (kuchnia, izba mieszkalna i komora) było zbyt 
ciasne. 

Szkoła posiadała 3 klasy. W pierwszej uczono abecadła i sylabizowa
nia, w drugiej przerabiano katechizm skrócony, w trzeciej wielki kate-

3 - Sobótka 3/74 
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chizm. Chociaż obowiązek szkolny dotyczył wszystkich dzieci w wieku 
od 6 do 13 lat, w 1786 r. spośród 200 dzieci tylko 53 (czyli 26,50/o) chodziło 
regularnie do szkoły; w zimie frekwencja była jeszcze mniejsza. Nakła
danie kar, wygłaszanie specjalnych kazań, zakaz prowadzenia „szkół po
kątnych" itp. dawały tylko częściowe rezultaty. W aktach magistratu 
wśród papierów pochodzących z 1805 r. znajduje się nie datowana kartka 
obrazująca słabą frekwencję szkolną. Do klasy I na 99 zapisanych ucz
niów nie chodziło 41 (czyli 41,9-0/o), w klasie II zaś odpowiednie liczby 
wynosiły 81 i 35 (43,20/o). Prawdopodobnie szczególnie zaniedbywały 
naukę dzieci z należących do parafii wsi podmiejskich, zmuszone pomagać 

rodzicom w pracy. Wiemy nawet o wypadku zbiorowego wystąpienia 

przeciwko szkole. Rodzice odmówili posyłania dzieci do zaangażowanego 
w 1786 r. drugiego nauczyciela, Floriana Knura, a nawet pozabierali je 
ze szkoły oraz potraktowali obraźliwie inspektora szkolnego, gdy ten 
próbował interweniować. 

Wydany w 1801 r. regulamin szkolny dla szkół niższych nie wnosił 
nic nowego poza żądaniem angażowania dzielnych nauczycieli i zapew
nienia im wystarczającego wynagrodzenia oraz zakazem uprawiania przez 
nich rzemiosła. W 1799 r. komisja złożona z przedstawicieli kolegiaty 
i magistratu dokonała inspekcji szkoły, zalecając gruntowny remont bu
dynku; nauczycielom kazano dołożyć strań w kierunku nauczenia dzieci 
czytania i pisania po niemiecku. Kurat niemiecki zobowiązał się przy
gotowywać dzieci co niedzielę do pierwszej komunii oraz katechizować 
je w szkole 2 razy na tydzień. Polskie dzieci ze wsi należących do parafii 

miał nauczać jeden z wikarych. Postanowiono podnieść wynagrodzenia 
nauczycieli. Wreszcie stwierdzono konieczność zaangażowania trzeciego 
nauczyciela i powiększenia budynku szkolnego celem utworzenia nowej 
klasy i drugiego mieszkania nauczycielskiego. 

Wtedy miasto zażądało dokonania rozbudowy szkoły na koszt kole
giaty, która jednak dała odpowiedź odmowną. Wyższe władze orzekły. 
że koszty powinno ponieść miasto, nie zgodziły się również na obciążanie 
opłatami z tego tytułu mieszczan nie mających własności nieruchomej, 
urzędników i przedmieszczan. W rezultacie roboty budowlane ukończono 
dopiero w początku 1805 r. 20 

Umieszczenie w Opolu załogi wojskowej z wieloma rodzinami żołnie
rzy oraz napływ urzędników ewangelików w związku z ustanowieniem 
tutaj Rejencji Nadurzędu postawiły na porządku dziennym sprawę zorga

nizowania publicznej szkoły ewangelickiej. Została ona założona w 1749 r. 

mimo protestów władz miejskich, które powoływały się na brak środków 

20 Ku n ze, Die Katoiische Volksschule ... , s. 17-25, 358-362; AmO, nr 2056,

k. 47.
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finansowych i na związane z tym koszta. W latach 1756-1763 szkoła była 
nieczynna z powodu śmierci nauczyciela i toczącej się wówczas wojny. 
W pierwszym okresie istnienia szkoły przyjmowano do niej także dzieci 
żołnierzy katolików. 

Do kompetencji magistratu należało załatwianie zewnętrznych spraw 
szkoły i angażowanie nauczycieli; nadzór nad nauczaniem sprawował ka
pelan wojskowy, który również uczył religii i egzaminował kandydatów 
na nauczycieli. Dopiero od 1794 r. zatrudnia się nauczycieli z przygoto
waniem seminaryjnym. Do 1797 r. nauka odbywała się w mieszkaniu 
nauczyciela, później szkołę umieszczono w budynku wytwórni jedwabiu 
przy ulicy Farnej (dziś Książąt Opolskich 17), gdzie również zamieszkał 
nauczyciel. Pomieszczenia były ciasne, ciemne i wilgotne. Liczba uczniów 
wynosiła 10 IV 1780 r. 30, w tym 9 dzieci mieszczan i 21 dzieci osób woj
skowych. Liczba ta wzrastała z biegiem czasu. W 1805 r. szkoła miała. 
80 uczniów (30 z rodzin cywilnych i 50 z rodzin wojskowych). Przymus 
szkolny obowiązywał dzieci obojga płci od 5 do 13 lat, od 1804 r. zaś do 
14 lat. Frekwencja była dobra, gdyż dzieci miejskie nie były wykorzy
stywane do pasienia bydła i innych zajęć gospodarczych. Do szkoły 
uczęszczały także dzieci z niektórych rodzin katolickich. W latach 1779-
1782 chodził do niej także chłopiec Żyd. Dzieci niektórych ewangelików 
nauczyciel uczył w ich domach. 

Przed 1794 r. program i poziom nauczania zależał od wiadomości po
siadanych przez nauczyciela. Niektórzy uczyli nawet łaciny i francuskie
go. Od 1794 r. stosowano się do programu szkolnego, który obejmował 
sylabizowanie, czytanie, pisanie, rachunki, naukę religii (głównie kate
chizmu i nieco historii biblijnej), historii, geografii i historii naturalnej. 
Dzięki różnorakim dochodom nauczyciel był uposażony lepiej od kierow
nika szkoły katolickiej. Zaopatrzenie w podręczniki i pomoce naukowe 
stało na odpowiednim poziomie. W przeciwieństwie do większości pru
skich szkół garnizonowych szkoła w Opolu nie miała charakteru szkoły 
przemysłowej, w której naukę łączono z pracą produkcyjną (przędzeniem, 
tkaniem, ogrodnictwem) 21. 

Wbrew zakazowi istniały nadal „szkoły pokątne" z polskim językiem 
wykładowym. W końcu XVIII w. działały w Opolu 3 takie szkoły 22. Od 

21 M. Ku n z e, Die evangelische Schule in Oppeln von ihrer Grundung 1749 
bis 1819 (Oberschlesien, t. XI, 1912/13, s. 63-66); Geschichte der Evangelischen. 
Kirchgemeinde Oppeln, wyd. E. v. Dobschutz, s. 63--66; A. S t e  i n e r  t, Geschichte 
der Juden in Oppeln, Opole 1922, s. 28-32; AmO, nr 158 ąlb. i 2207 nlb.; por. 
Geschichte der Erziehung, s. 179. 

22 C. Gr u n h age n, Das schlesische Schulwesen unter Friedrich Wilhelm II
(Zeitschrift des Vereins fur Geschichte Schlesiens, t. XXXIV, 1900, s. 28); 
A. M. Ko s Ie r, Die preussische Volksschulpolitik in Oberschlesien, Wrocław 1929,

s. 172; Historia Śląska, IH PAN, t. II, cz. 1, Wrocław 1966, s. 416.
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czasu ponownego osiedlenia się Żydów w Opolu (1746) istniała tu szkoła 
żydowska mająca charakter religijny. 

Mimo dostatecznej ilości szkół niższych analfabetyzm był daleki od 
wyplenienia. Przy końcu omawianego okresu nie brakowało analfabetów 
nawet wśród poważniejszych mieszczan. I tak dzierżawcy piwnicy ratu
szowej, Jan Graf i Karol Scholtz, w latach 1801 i 1802 zamiast podpisu 
umieszczali na dokumentach trzy krzyżyki 2s. 

Wykształcenie średnie opolanie uzyskiwali nadal w miejscowym gim
nazjum jezuickim. Dopiero po wojnie siedmioletniej władze pruskie za
częły interesować się sposobem nauczania w tym zakładzie. Zwrócono 
uwagę na konieczność szerzenia wśród uczniów znajomości języka nie
mieckiego, a w 1764 r. król pruski zarządził, aby landrat był obecny przy 
egzaminach. W następnym roku ujawniło się przy tej sposobności, że 
uczniowie w większości byli Polakami; gdy na żądanie landrata zaczęto 
ich pytać w języku niemieckim, większa część egzaminowanych .wysła
wiała się z trudem. W tej sytuacji nakazano nauczycielom poświęcić wię
cej uwagi nauce języka niemieckiego, pod rygorem zaangażowania na ich 
koszt niemieckich preceptorów 24. Z drugiej strony władze pruskie starały 
się utrudnić dostęp do gimnazjum jezuickiego synom chłopów i rzemieśl
ników. W myśl rozporządzenia królewskiego z 16 X 1765 r. wolno im było 
studiować jedynie po wykazaniu się wybitnymi zdolnościami i uzyskaniu 
specjalnego zezwolenia landrata. W tej sytuacji liczba uczniów zaczęła 
się zmniejszać. Gdy w 1741 r. gimnazjum miało 158 uczniów, w 1776 r. 
było ich już tylko 67 2s. 

Zainteresowano się również poziomem dydaktycznym szkół jezuickich. 
Jak stwierdził opat Felbiger w swym sprawozdaniu z 1769 r., nauka stała 
w nich na bardzo niskim poziomie. Toteż gimnazja jezuickie zostały zre
formowane na mocy regulaminu z 1774 r. (zmniejszono liczbę klas z 6 
do 5, wprowadzono język niemiecki jako wykładowy, zwrócono uwagę na 
naukę języka greckiego, historii, geografii, matematyki i dyscyplin przy
rodniczych) 2s. Mimo to Fryderyk II uważał szkoły jezuickie za pożyteczne 
pod względem politycznym, gdyż wpajały one w uczniów lojalność wobec 
władzy i panującego ustroju. Gdy w 1773 r. papież rozwiązał zakon jezui
tów, król zabronił .kurii biskupiej we Wrocławiu publikacji i wykonania 
tego zarządzenia. W wyniku przeprowadzonych rokowań ze Stolicą Apo
stolską ustalono, iż bulla o rozwiąząniu zakonu będzie uznana za obowią
zującą także w Prusach, z tym że eks-jezuici śląscy jako Królewsko-Pru
ski Instytut Szkolny będą kontynuowali nauczanie w swych gimnazjach, 

!.3 AmO, nr 2031, k. 80, 153. 

24 Hoffman n, op. cit., s. 145-146. 

25 Tamże, s. 143, 149. 
28 G r U n h a g en, Schlesien ... , t. II, s. 485-488.
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w sprawach zaś duchownych będą podlegali biskupowi jako księża świec
cy (1776). W zakresie nauczania eks-jezuici podlegali władzom pruskim, 
które określały treść i rodzaj prac pedagogicznych oraz wynagrodzenie 
nauczycieli. Majątek jezuitów miał służyć celom oświatowym. Położono 
nacisk na wpajanie w uczniów przywiązania do króla pruskiego. W Opolu 
w 1797 r. zniesiono niedzielne kazania w kościele jezuickim w języku 
polskim, ale w gimnazjum uczono tego języka jako niezbędnego dla przy
szłych księży, śpiewano również religijne pieśni polskie. W 1800 r. Insty
tut Szkolny został zniesiony i gimnazjum opolskie funkcjonowało odtąd 
jako zakład państwowy 21. 

Liczba uczniów w latach 1777-1806 wahała się w granicach od 67 
do 111 osób. Mamy informacje o pochodzeniu uczniów przyjętych do 
gimnazjum w 1805/6 r. Ogólna ich liczba wynosiła _31 osób, z tego z sa
mego Opola pochodziło 9 (29,0'0/o), z miast górnośląskich tyluż, ze wsi 11 
(35,5'0/o), nie wiadomo skąd 2 (6,5·0/o). Dominowali więc mieszczanie. 
W tym samym okresie opuściło szkołę z rożnych przyczyn, przede wszyst
kim z powodu jej ukończenia, 47 uczniów. Z tej liczby powróciło do domu 
ojcowskiego - zapewne żeby poszukać odpowiedniej pracy - aż 30 
(63,80/o), zapisało się na uniwersytet wrocławski 4 (8,51()/o), przeniosło się 
do gimnazjum wrocławskiego 2, 3 obrało karierę duchowną, 1 (z pocho
dzenia hrabia) wstąpił do wojska, 1 - do klasztoru, 2· zbiegło potajemnie, 
1 został oddany ojcu, tzn. wydalony, 3 zaś zmarło. Wśród tych uczniów 
13 (27, 7'J/o) miało nazw1ska polskie 2s. 

Trzeba wspomnieć o założeniu w 1791 r. górnośląskiej szkoły położ
nych w domu przy Rynku 16. Językiem wykładowym był polski, gdyż 
kandydatki nie rozumiały po niemiecku. Prawdopodobnie w funkcjono
waniu szkoły nastąpiła przerwa, gdyż w 1805 r. jest mowa o otwarciu 
Instytutu dla Położnych 29. Natomiast założone w 1802 r. seminarium nau
czycielskie, które odbywało zajęcia w klasztorze Franciszkanów, zostało 
już w następnym roku przeniesione do Głogówka. 

Ważnym wydarzeniem w dziejach kultury w Opolu było powstanie 
pierwszej drukarni w tym mieście. Już w 1755 r. Gotfryd Borner z Brze
gu otrzymał przywilej drukarski dla Opola, połączony z prawem handlo
wania papierem krajowym oraz oprawionymi i nie oprawionymi książ
kami; decyzję uzasadniono brakiem drukarni na Górnym Śląsku. Jed
nakże Borner nie skorzystał z zezwolenia, być może z uwagi na wytbuch· 
w następnym roku wojny siedmioletniej. W 1795/96 r. pojawił się w Opolu 
niejaki Antoni Bellitz (włąściwie Belica) przybyły z Krakowa. Nabył on 

21 Hoff m a n n, op. cit., s. 276-278, 286, 296. 
2s Tamże, s. 317; Arno, nr '11560, k. 1,70 i 180. 
20 A. Stei n e r  t, Steinerne Zeugen der Vergangenheit in Oppeln (Oppelner 

Heimatblatt, R. VII, 1931, nr 6); I d z i ko wski, op. cit., s. 273. 
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kram i handlował w nim towarami korzennymi i kolonialnymi, tytoniem 
oraz książkami o treści religijnej. Był on z zawodu introligatorem. Za
chęcony przez Kamerę Wrocławską Bellitz poprosił w 1800 r. o koncesję 
na wytwarzanie druków polskich i niemieckich, powołując się na okolicz
ność, że wieśniacy pod Opolem pragną mieć modlitewniki polskie, które 
dotychczas musiano sprowadzać z Częstochowy ao. Koncesję taką otrzymał 
i uruchomił drukarnię. Wychodziły z niej druki polskie i niemieckie. 
Wśród nich znalazła się książka opolanina, Jana Karola Stocka (1723-

• 

1812), jedynego w omawianym okresie przedstawiciela miejscowego piś-
miennictwa. 

Urodzony w Opolu jako syn chirurga (balwierza) J. K. Stock ukończył 
w 1755 r. studia medyczne na uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą, 
po czym osiedlił się w Opolu w domu ojcowskim w Rynku. Dom. ten 
w 1758 r. pokryto dachówką, w 1794 r. zaś właściciel założył na nim 
pierwszy w Opolu piorunochron. W 1764 r. Stock mianowany został 
członkiem Królewskiego Kolegium Medycznego, w 1764 r. profesorem 
i inspektorem górnośląskiego Instytutu dla Położnych, w 1805 r. zaś kró
lewskim radcą medycznym, był inicjatorem założenia w Opolu szpitala 
dla chorych i udzielał w nim bezpłatnych porad lekarskich. Ogłosił 
w 1805 r. niewielką pracę pt. Notizen von Oppeln ii.ber verschiedene Ge
genstii.nde, informującą o rozwoju miasta i panujących w nim stosunkach; 
publikację tę cechuje pewien patriotyzm lokalny a1. 

W omawianym okresie Opole podlegało bardzo silnemu naciskowi 
kultury niemieckiej. Rządy pruskie stawiały sobie za cel narzucenie 
ludności polskiej na Śląsku znajomości języka niemieckiego, co miało 
umożliwić jej „ucywilizowanie", tzn. przejęcie niemieckich obyczajów 
i stylu życia. Wprawdzie cel ten nie został osiągnięty, gdyż na stworzenie 
skutecznego mechanizmu germanizacji było grubo za wcześnie, jednak 
podejmowane w tym kierunku wysiłki mogły wykazać się pewnymi osiąg
nięciami na terenie miast. Zdobycze epoki Oświecenia docierały do miast 
górnośląskich wyłącznie za pośrednictwem niemieckim. 

Pod wpływem antypolskiej polityki pruskiej pogłębiło się poczucie. 
narodowościowe miejscowych Niemców. Z drugiej strony słabły wpływy 
kultury polskiej. Rozbiory i ostateczny upadek Rzeczypospolitej szlachec
kiej mogły wywrzeć jedynie ujemny wpływ na odporność narodowościową 
mieszczaństwa polskiego na Śląsku. Jednocześnie władze pruskie starały 
się utrudnić kontakty Ślązaków z ogniskami kultury polskiej (zakaz stu
diowania w Krakowie, ponawiane aż do III rozbioru zakazy pielgrzymek 

30 Kam i n s k y, Beitriige ... , �- 79-80, 81; AmO, nr 2309 nlb. 
31 Steiner t, Dr Johannes Karl Stock, s. 67-68; Kam i n s k y, Dr Stocks

Notizen ... , s. 141-144. 
' 
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do Częstochowy). Śląskie piśmiennictwo polskie przeżywa w tym okresie 
głęboki upadek; produkcja literacka ogranicza się do przedruków starych 
dzieł i przekładów z niemieckiego. W tych warunkach można mowie 
o wstąpieniu Opola w fazę ponownej germanizacji tutejszego miesz- • 
czaństwa.

O uleganiu wpływom kultury niemieckiej świadczy powodzenie, jakim 
cieszyły się w Opolu wspomniane już występy teatrów niemieckich.· 

Z drugiej strony pochodzenie polskie nie było przeszkodą na drodze 
do zdobycia majątku i zaszczytów; ówczesne mieszczaństwo opolskie było 
jeszcze dalekie od nacjonalizmu. Jako przykład jego tolerancji w spra
wach narodowościowych może posłużyć osoba Bartłomieja Kapuścińskie
go, urodzonego 20 VIII 1767 r. w Czeladzi na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wyznawca katolicyzmu, kupiec z zawodu, właściciel domu 
w Rynku 31, został przyjęty do prawa miejskiego w Opolu 21 XI 1797 r. 
Jak na stosunki opolskie był on bardzo zamożny; w 1807 r. miasto zaku
piło u niego towary (wina, kawa· i tytoń) na ogólną sumę 1465 talarów 
w ramach obowiązkowych dostaw dla wojsk okupacyjnych, a w 1816 r. 
Kapuściński pożyczył gminie miejskiej 1000 talarów na pokrycie dachu 
na ratuszu. W latach 1815-1818 został wybrany przewodniczącym rady 
miejskiej i na tym stanowisku skłonił radę do energicznego przeciwsta
wienia się bezprawnym żądaniom władz świeżo utworzonej rejencji opol
skiej 32. Był to, jak na owe czasy, nie lada dowód odwagi cywilnej. 

DIE MATERIELLE UND GEISTIGE KULTUR IN OPOLE ZUR ZEIT DER 

ALTPBEU.OISCHEN MONABOWE (1742-1808) 

Der Verfasser stellte sich die Aufgabe, anhand von erhaltenen Quellen sowie 

der Fachliteratur ein BHd der materiellen und geistigen Kultur in Opole zu geben, 

und zwar seit dem Beginn der preussischen Herrschaft bis zur Bekanntgabe der 

Stiidteordnung vom 19.9.1809, die eine stiidtische Selbstverwaltung begrtindete, was 

wiederum die Herausbildung kapitalistischer Verhaltnisse begtinstigte. Geschildert 

werden die Wohnungsbedingungen, das aussere Aussehen der Hauser, die sanitiiren 

Bedingungen; Bekleidung, Ernahrung, Sitten und Vergntigungen, Stand der Re

ligiositat, das Bildungswesen; die Grilndung der ersten Druckerei in Opole; der 

Druck der deutschen Kultur auf die in der Mehrzahl noch polnische Stadtge

meinschaft. Es ist insgesamt ein Versuch, das kulturelle Niveau einer mittelgrossen, 

in der Na.he der polnisch-deutschen Sprachgrenze gelegenen Stadt in der zweiten 

Halfte des 18. Jh. zu schildern. 

n AmO, nr 21, s. 36-37, nr 81; Id z i k o  w s k i, op. cit., s. 276, 298-299, 310. 

Xapuściński zmarł w Opolu w 1833 r. 




