
Studia Prawno-ekonomiczne, t. XcVi, 2015
PL iSSn 0081-6841 s. 95–125

mariusz KOPCZYŃSKI*

RefoRma ustRoju miast pRuskich baRona vom  
und zum steina z 19 listopada 1808 Roku  

w oRganicystycznej inteRpRetacji ottona von gieRke

(streszczenie)
Celem artykułu jest prezentacja znaczeń, jakie wiekopomnym reformom barona vom und zum 
Steina z początku XIX wieku, jak i samej jego postaci, przypisywał niemiecki historyk i teoretyk 
prawa Otto von Gierke. Berliński profesor szczególną uwagę zwrócił na jedną z reform pruskiego 
polityka sprzed wieku, jego zdaniem najbardziej miarodajną – ordynację miejską z 1808 roku. 
Analizując treść tego aktu, jak również kontekst działań, wypowiedzi i deklaracji barona, Gierke 
dochodzi do wniosku, że dotychczasowe interpretacje tej postaci w sensie prób zakwalifikowania 
jej do konkretnej rodziny ideologicznej były oparte na niewłaściwych przesłankach. Autorzy bo-
wiem nadmierną uwagę przywiązywali do francuskich rewolucyjnych inspiracji vom Steina bądź 
dowodzili połowicznego i w istocie zachowawczego charakteru jego reform. W ten oto sposób 
w dyskursie występowały dwa stanowiska: w Steinie widziano frankofilskiego liberała albo kon-
serwatystę, ledwie dopuszczającego jakiekolwiek zmiany. Tymczasem, czego dowiódł Gierke, 
jego pruskość była częścią szerszego ogólnoniemieckiego kontekstu, innymi słowy był vom Stein 
niemieckim patriotą „pracującym” jedynie na odcinku pruskim, rzec można – był niemieckim 
nacjonalistą avant la lettre.

Słowa kluczowe: Stein; Gierke; Prusy, ustrój, ordynacja miejska barona vom Steina z 19 listopada 
1808 roku

1. Wstęp

Postacie, które odegrały znaczącą rolę w historii, nawet nie świata, lecz choćby 
jego drobnego, za to znaczącego, wycinka, zazwyczaj jawią się źródłem licznych 
kontrowersji, a zakres ich dokonań jeszcze za życia staje się pożywką dla rozna-
miętnionych dyskusji i polemik, które bynajmniej nie wygasają, nawet wprost 
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przeciwnie, nawarstwiają się, z chwilą ich zejścia z areny dziejów. W niektórych 
przypadkach interpretacji jest tak dużo jak autorów piszących o tych postaciach, 
czasem jednak całe spektrum opinii da się zredukować do kilku wiodących 
nurtów. Prawidłowość ta dotyczy również barona vom und zum Steina, którego 
niemieccy badacze zwykli sytuować odpowiednio w dwóch różnych rodzinach 
ideologicznych. Zdaniem jednych był on liberałem o silnym frankofilskim nasta-
wieniu, człowiekiem pragnącym możliwie jak najbardziej upodobnić ustrojowo 
pokonane Prusy do zwycięskiej Francji; wedle przeciwstawnej interpretacji zaś – 
to pruski konserwatysta o wąskim horyzoncie, statolatryk zapatrzony w dynastię 
Hohenzollernów, jedynie dla jej trwałości dopuszczający limitowane reformy. 

Tezą poniższego artykułu jest wykazanie nieadekwatności obydwu tych ujęć. 
Baron zostanie tu zaprezentowany jako ktoś myślący i kalkulujący wyłącznie 
w kategoriach całego narodu, innymi słowy nie kosmopolita i nie Prusak, ale 
niemiecki patriota pracujący jedynie na odcinku pruskim dla dobra całej Rze-
szy. Pogląd ten wydaje się nowatorski, ale nim nie jest, został on sformułowany 
w dziewiętnastym wieku przez wybitnego erudytę profesora prawa Ottona von 
Gierke. W artykule zostanie zrekapitulowany tok myślenia uczonego, który dopro-
wadził go do takich, a nie innych konkluzji, i pozwolił spojrzeć mu na pruskiego 
reformatora jako na niemieckiego nacjonalistę avant la lettre.

2. katastrofa i czas reform

Wyjątkowo tragiczny, jak żaden w dotychczasowych dziejach kraju, okazał się dla 
Prus rok 1806, gdy 14 października na polach bitewnych Jeny i Auerstädt1 zała-
mała się nie tylko siła militarna, ale cała struktura, pieczołowicie budowanego od 
czasów Albrechta Niedźwiedzia, przez cztery dynastie i przez sześćset pięćdziesiąt 
lat, państwa. Petryfikujący nową geopolityczną sytuację pokój tylżycki (Frieden 
von Tilsit, 9 lipca 1807 roku) uzmysłowił czynnikom kierowniczym znad Sprewy 
skalę katastrofy. Państwo Hohenzollernów utraciło ponad połowę swego terytorium, 
a ogromne cesje dotyczyły tak zachodu (art. 7 i 10 ust. 1–2 traktatu)2 jak i wschodu 

1 Więcej o tych bitwach, często określanych mianem jednej podwójnej bitwy (Doppelschlacht bei 
Jena und Auerstädt), ich przebiegu i rezultacie w: G. Fesser, Jena und Auerstedt – Der preussisch-
französische Krieg von 1806/07, Glaux Verlag Christine Jäger, Jena 1996; idem, Die Schlacht bei 
Jena und Auerstedt 1806, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1986; idem, 1806 – Die 
Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt, Verlag Dr. Bussert & Stadeler, Jena – Quedlinburg 2006.

2 Pełen sporządzony w dwóch (francuskim i niemieckim) na prawach oryginału językach dostępny 
jest na stronie: http://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/que/normal/que801.pdf; stan na 
dzień 3.03.2015 r., tu: s. 156–157.
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(art. 13)3 Prus, które nadto obciążono (mocą postanowień art. 27)4 przymusem 
wysoce niekorzystnego dla kondycji własnej gospodarki uczestnictwa w blokadzie 
kontynentalnej (Blocus continental), co uściślono następnie w odrębnym akcie, 
jakim był dekret berliński z 21 października 1806 roku. Kolejne brzemię, które 
udźwignąć musiało upokorzone państwo, wiązało się z obowiązkiem zapłaty 
nałożonej w drodze postanowień konwencji paryskiej z 8 sierpnia 1808 roku 
kontrybucji wojennej w astronomicznej kwocie stu dwudziestu milionów franków 
(ponad trzydziestu dwóch milionów talarów pruskich), której zażądał zwycięski 
Bonaparte.

Z perspektywy Rzeszy, jako wówczas już tylko konceptualnej raczej całości, 
partykularny los Prus nie stanowił ewenementu, Hohenzollernowie bowiem po-
dzielili jedynie wcześniejsze doświadczenia (tyle ze nieporównywalnie bardziej 
dotkliwie) innych dynastów niemieckich, którzy już wcześniej znaleźli się pod 
hegemonią Napoleona. Ogrom katastrofy oddaje spotykany w historiografii na-
szego zachodniego sąsiada termin: „Niemcy w swym głębokim upokorzeniu”5. 
Owe „głębokie upokorzenie’’ nie było zjawiskiem jednolitym, a stopień jego 
dokuczliwości stanowił funkcję uzależnienia od Paryża i organizacji francuskiej 
okupacji w danym niemieckim państwie6. W interesujących nas Prusach zdano 
sobie sprawę, że oświecony absolutyzm wedle reguł „pierwszego sługi państwa” 

3 Ibidem, s. 157–158.
4 Ibidem, s. 163.
5 W oryginale: „Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung“. Nazwa pochodzi od tytułu słynnego 

pamfletu norymberskiego księgarza Johanna Philippa Palma (1766–1806), za którego rozpo-
wszechnianie autor poniósł śmierć przed plutonem egzekucyjnym bonapartystów. Palm zdradzał 
już zaczątki świadomości ogólnonarodowej, jako że swój opublikowany w Norymbergii w marcu 
1806 r. 144-stronicowy pamflet kierował nie tylko przeciwko Francuzom, ale i ich bawarskim 
sojusznikom, odbieranym jako zdrajcy „sprawy niemieckiej” (sam był z urodzenia Wirtem-
berczykiem, lecz poddanym Wittelsbachów). Aresztowany 14 sierpnia, znalazł się w rękach 
„oficera przesłuchującego”, którym był nie kto inny jak sam gen. Jean Baptiste Jules Bernadotte, 
przyszły szwedzki król (!). Ten przekazał go dalej, gdzie 25 sierpnia odczytano mu sentencję 
wyroku skazującego na śmierć. Umarł w męczarniach, jako że przeżył dwie salwy karabinowe 
i dopiero dodatkowy strzał z pistoletu okazał się un coup de grâce. Mord na tym niemieckim 
patriocie wydarzył się w małym prowincjonalnym, wówczas bawarskim, miasteczku Braunau 
am Inn. Raz jeszcze miało się ono przypomnieć w historii – osiemdziesiąt lat później przyszedł 
tu na świat sprawca o wiele większego upokorzenia Niemiec (choć przyświecały mu wprost 
odwrotne dążenia) niż to, którego świadkiem był Johann Palm – Adolf Hitler. Z nowszej litera-
tury poświęconej postaci bohaterskiego księgarza warto polecić niedawną pracę niemieckiego 
gdańszczanina – B. Ture von zur Mühlen, Napoleon Justitzmord am deutschen Buchhandler 
Johann Philipp Palm, Bramann Verlag, Frankfurt am Main 2003.

6 Zob. M. Kopczyński, Między konserwatyzmem a nacjonalizmem. Myśl polityczna Ottona von 
Bismarcka, Wydawnictwo Mado, Toruń 2012, s. 39–40.
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Fryderyka Wielkiego nie mógł być idealnym, czy nawet „dobrym” ustrojem, skoro 
państwo w latach 1806–1807 poniosło aż tak spektakularną klęskę. Dało to asumpt 
dla głębokich rozmyślań nad nieodzownością reform na kilku płaszczyznach 
jednocześnie. Rola, jaka w dziele unowocześnienia armii przypadła generałowi 
Gerhardowi Johannowi von Scharnhorstowi (1755–1813)7 i jego najbliższym 
współpracownikom (w tej liczbie: August Graf Neidhardt von Gneisenau, Karl 
von Grolman, Hermann von Boyen i przyszły słynny teoretyk wojskowości Carl 
von Clausewitz8), a w budowie zrębów nowego systemu edukacji Wilhelmowi 
von Humboldtowi (1767–1835)9, w zakresie reform administracji państwowej 
i samorządu oraz spraw agrarnych stała się udziałem pozyskanych dla Prus: 
Nassauczyka Karla barona vom und zum Steina (1757–1831)10 i pochodzącego 
z Elektoratu Hanoweru Karla barona von Hardenberga (1750–1822)11. 

 7 W języku niemieckim istnieje pokaźna liczba prac poświęconych tej postaci, z najnowszych 
wymienię: K. Hornung, Scharnhorst. Soldat, Reformer, Staatsmann, Bechtle Verlag, Esslingen 
2001; A. Broicher, Gerhard von Scharnhorst. Soldat – Reformer – Wegbereiter, Helios-Verlag, 
Aachen 2005; R. Thiele, Gerhard von Scharnhorst. Zur Identität der Bundeswehr in der 
Transformation, Bernard & Graefe Verlag, Bonn 2006; H. Stübig, Gerhard von Scharnhorst 
– preußischer General und Heeresreformer. Studien zu seiner Biographie und Rezeption, Lit 
Verlag, Berlin 2009.

 8 Autor pośmiertnie wydanej rozprawy Vom Kriege, t. 1–3, Ferdinand Dümmler Verlag, Berlin 
1832–1834.

 9 Tę akurat postać w przeciwieństwie do poprzednich można poznać dostatecznie dobrze bez 
sięgania do literatury zagranicznej, zob. W. Małecki, Erotyczne peregrynacje. Filozofia antro-
pologiczna Wilhelma von Humboldta, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2013; E.M. Kowalska, Wilhelm von Humboldt. 
Życie, dzieło, mit, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006; M. Chmieliński, 
Atomizm a indywidualizm. Rozważania nad myślą polityczną i prawną Wilhelma von Humboldta, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004; B. Andrzejewski, Wilhelm von Humboldt, 
Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.

10 Pruski baron – reformator vom Stein do dzisiejszych czasów stał się obiektem zainteresowań 
licznych autorów, badających zazwyczaj określone wątki z jego życia, np. stosunek do Rosji 
(A. Hartlieb von Wallthor, Der Freiherr von Stein und Rußland, W. Kohlhammer Verlag, 
Stuttgart 1992), do Anglii (W. Hubatsch, Der Freiherr von Stein und England, G. Grote’sche 
Verlagsbuchhandlung, Köln 1977) czy konkretne reformy (idem, Der Freiherr von Stein und 
die preußischen Militärreformen, Wehrwissenschaftliche Rundschau 1980/29, s. 37–41). By 
uchwycić całokształt aktywności Steina, i to w perspektywie porównawczej z reformami Har-
denberga, najlepiej sięgnąć do: idem, Die Stein-Hardenbergschen Reformen, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt 1977, [19892].

11 Zob. monografie: I. Hermann, Hardenberg. Der Reformkanzler, Siedler Verlag, Berlin 2003 
oraz P.G. Thielen, Karl August von Hardenberg, 1750–1822. Eine Biographie, G. Grote’sche 
Verlagsbuchhandlung, Köln – Berlin 1967. Szczegółowy życiorys omówiony w artykułach: 
H. von Sybel, Hardenberg, Karl August Fürst v., w: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB, 
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Słusznie zauważył Thomas Nipperdey (1927–1992), że po jenajskiej hańbie 
postanowiono odbudować Prusy, bazując „na potrójnym prymacie armii, nauki 
i ustroju (der Waffen, der Wissenschaft und der Verfassung)”12. I były to trans-
formacje o niezwykłej doniosłości. Współczesny amerykański badacz w istocie 
bez nadmiernej przesady stwierdza, że: „Reformy lat 1807/1808 w Prusach są 
porównywalne w swym znaczeniu do roku 1787 w historii Stanów Zjednoczo-
nych, roku konwencji konstytucyjnej”13.

Baron vom und zum Stein, od dwudziestego trzeciego roku życia (1780) 
znajdujący się w służbie Prus, pełnił już uprzednio kilka odpowiedzialnych 
funkcji, między innymi w 1804 roku został ministrem finansów i gospodarki, 
za którą to nominacją stał radca gabinetowy Carl (Karl) Friedrich von Beyme 
(1765–1838), autor śmiałych reform w materii stosunków rustykalnych14. Po 
Jenie i utracie sprawowanej funkcji wycofał się Stein w zacisze swych rodowych 
włości nad rzeką Lahn i tam też dojrzało jego słynne Memorandum z Nassau 
(Nassauer Denkschrift), którego pełen tytuł brzmiał: O celowym kształtowaniu 
najwyższych władz prowincjonalnych, finansowych i policyjnych w pruskiej 
Monarchii (Über die zweckmäßige Bildung der obersten und der Provinzial-, 
Finanz- und Polizei-Behörden in der preußischen Monarchie). Znalazł się tam 
kompleksowy program reform państwowości pruskiej, między innymi przez 
przywrócenie samorządu gmin, powiatów i komun miejskich, których celem 
miało być, jak czytamy: „Ożywienie ducha wspólnoty i poczucia obywatelskiego, 
wykorzystanie uśpionych i źle kierowanych sił […], zgodność między duchem 
narodu (Geist der Nation), jego zapatrywaniami i potrzebami a zapatrywaniami 
władz państwowych, ponowne ożywienie uczuć dla ojczyzny, samodzielności 
i narodowego honoru (Nationalehre)”15 

Z kolei współautor reform, baron (a w przyszłości książę) von Hardenberg 
pragnął, wedle własnych słów, „rewolucji w dobrym sensie (Revolution im guten 

t. 1–56, 1875–1912 Leipzig), Duncker & Humblot Verlag, Leipzig 1879, t. 10, s. 572–590 
i H. Haussherr, W. Bußmann, Hardenberg, Carl August Fürst von, w: Neue Deutsche Biogra-
phie (NDB; 1953–2020(?), t. 1–28(?)),Duncker & Humblot Verlag, Berlin 1966, t. 7, s. 658–663.

12 T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800–1866, (t. 1–2), C.H. Beck Verlag, München 1998, 
t. 1, s. 51.

13 M.W. Gray, Prussia in Transition. Society and Politics under the Stein Reform Ministry of 
1808, American Philosophical Society, Philadelphia 1986, s. 1–2. 

14 Von Beyme uwolnił od dziedzicznego poddaństwa (Erbuntertänigkeit) ogółem pięćdziesiąt tysięcy 
chłopów – W. von Beyme, Carl Friedrich von Beyme, Stapp Verlag, Berlin 1987, s. 25.

15 Cyt. za: E. Fehrenbach, Vom Ancien Regime zum Wiener Kongress, R. Oldenbourg Verlag, 
München 2001, s. 112.
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Sinne)”, która winna być ziszczona „przez mądrość rządu a nie gwałtowny napęd 
z wewnątrz i zewnątrz”16. 

Nas interesować będą natomiast intencje przyświecające vom Steinowi, 
będącemu spiritus movens aż trzech doniosłych dla Królestwa Prus reform, 
urzeczywistnionych mocą następujących aktów prawnych: 
1. Edyktu dotyczącego ułatwionego posiadania i wolnego używania własności 

ziemskiej jak i stosunków osobowych mieszkańców wsi z 9 października 
1807 roku (Edikt, den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des 
Grundeigentums sowie die persönlichen Verhältnisse der Land-Bewohner 
betreffend vom 9. Oktober 1807), zwanego edyktem październikowym (Ok-
toberedikt), ze słynnym paragrafem dwunastym, w którego treści czytamy: 
„Z dniem Świętego Marcina tysiąc osiemset dziesiątego (1810) ustaje we 
wszystkich naszych państwach wszelkie poddaństwo ziemskie”17. 

2. Ordynacji dla całości miast pruskiej Monarchii z 19 listopada 1808 roku (Ord-
nung für sämtliche Städte der preußischen Monarchie vom 19. November 1808).

3. Publikandum dotyczącego zmienionego ustroju najwyższych władz państwo-
wych Monarchii Pruskiej pod względem wewnętrznej administracji krajowej 
i finansowej z 16 grudnia 1808 roku (Publikandum, betreffend die veränderte 
Verfassung der obersten Staatsbehörden der Preußischen Monarchie, in 
Beziehung auf die innere Landes- und Finanzverwaltung vom 16. Dezem-
ber 1808)18. 

Analizie podana zostanie chronologicznie środkowa z wyżej wymienionych 
regulacji, która skądinąd często, a niezasłużenie, schodzi na plan dalszy wobec 
doniosłości Oktoberedikt, na którym koncentrują się zazwyczaj autorzy opisujący 
tamte historyczne zaszłości. A ściślej ów akt prawny omówiony będzie w kontek-
ście ocen i interpretacji, jakie temu wiekopomnemu przedsięwzięciu nadał czoło-

16 Cyt. za: L. Häusser, Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs des Großen bis zur Gründung 
des Deutschen Bundes, t. 1–4, F.W. Hendel Verlag, Meersburg – Naunhof – Leipzig 1933, t. 3, 
s. 124.

17 W oryginale: „§ 12. Mit dem Martini-Tage Eintausend Achthundert und Zehn (1810.) hört alle 
Guts-Unterthänigkeit in Unsern sämmtlichen Staaten auf”. Treść dostępna na stronie: Verfas-
sungen Preussens, http://www.verfassungen.de/de/preussen/preussen07-index.htm; stan na 
dzień 3.03.2015 r.

18 Ostatni z wyżej wymienionych aktów publikowany jest w pełnym brzmieniu na stronie: http://
www.verfassungen.de/de/preussen/gesetze/oberstestaatsbehoerden08.htm; stan na dzień 
3.03.2015 r.
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wy przedstawiciel niemieckiej szkoły historycznej odłamu germanistycznego19, 
Otto Gierke20 (1841–1921), wybitny cywilista, człowiek o nieprawdopodobnym 
wręcz dorobku naukowym21, obejmującym w sumarycznym zestawieniu – wedle 

19 Sam Gierke w jednym z publicznych wystąpień w następujący sposób wyraził źródło różnic 
między germanistami a romanistami w obrębie jednej szkoły. Mianowicie ów podział (patrząc 
z perspektywy germanistów) wziął się stad, iż „jest w rzeczywistości walką o prawo przyszłości 
[…] walka pomiędzy rzymską i germańska istotą prawa. To co nauczyliśmy się z prawa rzym-
skiego nie chcemy już nie umieć i chcemy z wdzięcznością trzymać się form ukształtowanych 
przez cudowny jurydyczny kunszt myślowy Rzymian. Ale duch, który formę uduchowia niechaj 
będzie duchem prawa naszych ojców (Geist des Rechtes unserer Väter)” (O. Gierke, Die soziale 
Aufgabe des Privatrechts. Vortrag gehalten am 5. April 1889 in der juristischen Gesellschaft 
zu Wien, Verlag von Julius Springer, Berlin 1889, s. 15).

20 Pomijam predykat „von” przed nazwiskiem, gdyż przysługiwał on Gierkemu dopiero od 1911 r., 
gdy decyzją cesarza Wilhelma II został podniesiony do stanu szlacheckiego, natomiast gros 
zaprezentowanych tu poglądów profesora pochodzi z 1909 r., a wiec sprzed tej daty.

21 Poniżej w miarę pełna enumeracja jego książek, artykułów naukowych, referatów i innych 
przyczynków: Das Deutsche Genossenschaftrecht, t. 1–4, Weidmann‘sche Buchhandlung, 
Berlin 1868–1913; Der Humor in deutschem Recht, Weidmann‘sche Buchhandlung, Berlin 
1871; Die Grundbegriffe des Staatsrechts und die neuesten Staatsrechtstheorien, Zeitschrift 
für die gesammte Staatswissenschaft 1874/30, s. 265–335 (wyd. książkowe: Die Grundbegriffe 
des Staatsrechts und die neuesten Staatsrechtstheorien, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 1915); 
Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien. Zugleich ein 
Beitrag zur Geschichte der Rechtssystematik, Untersuchungen zur Deutschen Staats- und 
Rechtsgeschichte 1880/7 (wyd. książkowe: Johannes Althusius…, Verlag von Wilhelm Koebner, 
Breslau 1880); Naturrecht und Deutsches Recht. Rede zum Antritt des Rektorats der Universität 
Breslau am 15. Oktober 1882 gehalten, Verlag Rütten & Loening, Frankfurt am Main 1883; Die 
Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung, Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 
1887; Der Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs und das deutsche Recht, Verlag von Duncker 
& Humblot, Leipzig 1889; Die soziale Aufgabe des Privatrechts…; Personengemeinschaften 
und Vermögensinbegriffe in dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche 
Reich, Verlag von J. Guttentag, Berlin 1889; Deutsches Privatrecht, t. 1–3, Verlag von 

Duncker & Humblot, Leipzig 1895–1917; Rudolf von Gneist. Gedächtnissrede gehalten in der 
Juristischen Gesellschaft zu Berlin am 19. October 1895, Carl Heymanns Verlag, Berlin 1896; 
Das bürgerliche Gesetzbuch und der deutsche Reichstag, Carl Heymanns Verlag, Berlin 1896; 
Die Bedeutung des Fahrnisbesitzes für streitiges Recht nach dem bürgerlichen Gesetzbuch für 
das deutsche Reich, G. Fischer Verlag, Jena 1897; Der Entwurf des neuen Handelsgesetzbuches, 
Verlag von Zahn & Jaensch, Dresden 1897; Das Wesen der menschlichen Verbände. Rede bei 
Antritt des Rektorats gehalten in der Aula der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität 
am 15. October 1902, Buchdruckerie von G. Schade (O. Francke), Berlin 1902; Vereine ohne 
Rechtsfähigkeit nach dem neuen Rechte, Verlag von H.W. Müller, Berlin 1902; Die historische 
Rechtsschule und die Germanisten, Rede zur Gedächtnisfeier des Stifters der Berliner Universität 
König Friedrich Wilhelm III in der Aula derselben am 3. August 1903 gehalten, Buchdruckerie 
von G. Schade (O. Francke), Berlin 1903; Die Steinsche Städtteordnung. Rede zur Feier des 
Geburstages Seiner Majestät des Kaisers und Königs gehalten in der Aula der Königlichen 
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wyliczeń Gerharda Dilchera – dziesięć tysięcy arkuszy drukarskich22. Prawdziwą 
laurkę wystawia Gierkemu współczesny wydawca jego prac Wolfgang Pöggeler: 
„Gierke – pisze we wstępie do edycji – był prawnikiem stulecia w stuleciu wiel-
kich prawników (ein Jahrhundertjurist in einem Jahrhundert großer Juristen). 
Tylko Carl Friedrich von Savigny stoi obok niego jeśli się zapytać o postacie 
z kręgów nauki prawa, które w jego czasach były miarodajne i jeszcze dzisiaj 
dostarczają impulsów”23.

Gierke, którego postaci nie będę tu omawiał, odsyłając do właściwej lite-
ratury przedmiotu24, był w swej refleksji nad prawem czołowym wyrazicielem 
teorii organu (Organtheorie) czy inaczej – teorii instytucjonalnej (institutionelle 
Theorie). Stała ona w opozycji do teorii fikcji (Fiktionstheorie), wyznawanej 
przez czołowego przedstawiciela szkoły historycznej Friedrich Carl von Savigny 

Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin am 27. Januar 1909, Buchdruckerie von G. Schade 
(O. Francke), Berlin 1909; Schuld und Haftung im älteren deutschen Recht: insbesondere 
die Form der Schuld- und Haftungsgeschäfte, M. & H. Marcus Verlag, Breslau 1910; Krieg 
und Kultur. Rede am 18. September 1914, Carl Heymanns Verlag, Berlin 1914; Der deutsche 
Volksgeist im Kriege, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1915; Unsere Friedensziele, Verlag 
von Julius Springer, Berlin 1917; Der germanische Staatgedanke. Vortrag, gehalten am 4. 
Mai 1919, Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1919; pośmiertnie: Recht und Sittlichkeit, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1963.

22 G. Dilcher, Genossenschaftstheorie und Sozialrecht. Ein „Juristensozialismus“ Otto von Gier-
kes?, Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 1974–1975/3–4, s. 319.

23 W. Pöggeler, Einleitung, w: O. von Gierke, Aufsätze und kleinere Monographien, t. 1–2, 
Olms-Wiedmann, Hildesheim 2001, t. 1, s. 3.

24 W języku polskim niestety jak dotąd nic poświęconego Gierkemu, w sensie odrębnej monografii, 
nie powstało. Z literatury niemieckiej najbardziej warte polecenia są dwie prace: M. Peters, Die 
Genossenschaftstheorie Otto v. Gierkes (1841–1921), Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 
2001 oraz A. Janssen, Otto von Gierkes Methode der geschichtlichen Rechtswissenschaft. 
Studien zu den Wegen und Formen seines juristischen Denkens, Musterschmidt Verlag, Frankfurt 
am Main – Zürich 1974. Spośród innych wymienię: T. Haack, Otto von Gierkes Kritik am ersten 
Entwurf des Bürgerlichen Gesetzbuches, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – 
New York – Paris – Wien 1997; K. Schmidt, Einhundert Jahre Verbandstheorie im Privatrecht. 
Aktuelle Betrachtungen zur Wirkungsgeschichte von Otto v. Gierkes Genossenschaftstheorie, 
Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1987; R. Standing, Die Genossenschaftsidee bei Otto von 
Gierke, Otto Rabe, Karl Geiler sowie Ernst Grünfeld und ihre Umsetzung heute, Förderverein 
Herrmann – Schulze – Delitzsch und Gedenkstätte des deutschen Genossenschaftswesens, 
Delitzsch 2009; Ch. Tischner, Otto Friedrich von Gierke und die Bedeutung der sozialen 
Verbände für die Erforschung des Mittelalters, GRIN Verlag GmbH, München 2007 oraz 
H.P. Matter, B. Schindler (wyd.), Die pluralistische Staatstheorie. Oder der Konsens zur 
Uneinigkeit, Zytglogge Verlag, Oberhofen am Thunersee 2012, s. 53–79.
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(1779–1861)25, i była to druga, obok opozycji na linii romanizm – germanizm, 
istotna odmienność między berlińskim profesorem a autorem O powołaniu na-
szych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa26. 

Istotą Gierkego nauki o realnym statusie ontologicznym osób prawnych było 
przeświadczenie, że takowe nie należą bynajmniej do sfery fikcji, lecz że posiadają 
swe ucieleśnienie (Inbegriff) w osobach w nich uczestniczących i w środkach 
rzeczowych, i że za pośrednictwem swych organów działają na podobieństwo 
„zwykłych” osób fizycznych. Ta obrona osób prawnych wiązała się z prezento-
wanym przez badacza szerszym kontekstem apologii korporacji i samorządów, 
stąd jego silna admiracja dla barona vom Steina, który te właśnie podmioty miał 
na względzie, reformując ustrój miast w państwie Hohenzollernów. 

Całokształt poglądów na temat roli i znaczenia samorządu miejskiego w dzie-
jach Niemiec oraz doniosłości reform z początku dziewiętnastego stulecia zawarł 
niemiecki uczony w przedostatniej ze swych słynnych sześciu mów uniwersy-
teckich27, jakie wygłosił w ciągu aktywności naukowej. Okazją do publicznego 
zabrania głosu stały się uroczyste obchody pięćdziesiątej rocznicy urodzin króla 
Prus i niemieckiego cesarza Wilhelma II (1859–1941). Wówczas w auli Uni-
wersytetu Fryderyka Wilhelma w Berlinie (Friedrich-Wilhelms-Universität), po 
uroczystych życzeniach pod adresem panującego, wobec którego pozostawał, jak 
zapewniał, „w starej głębokiej czci i wierności”28, uczynił motywem przewodnim 
swego wystąpienia „epokowe wydarzenie”, jakim była ordynacja miejska sprzed 
stu jeden lat. Mamy tu więc kilka warstw: jubileusz niemieckiego monarchy sta-
nowi okazję do artykulacji opinii przez niekwestionowanego eksperta na temat 
dzieła reformatorskiego barona vom Steina. Ta z kolei okoliczność umożliwiła 

25 E. Wolf, Grosse Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte, wyd. 4 zm. i uzup., Mohr 
Siebeck Verlag, Tübingen1963, s. 467–542, [19391, 19442, 19513].

26 F.C. von Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, bei Mohr 
und Zimmer, Heidelberg 1814.

27 Aczkolwiek wymieniałem już je w przypisie poświęconym spuściznie pisarskiej Gierkego, ale 
dla większej przejrzystości wyodrębniam je tu i podaję w porządku chronologicznym: Naturrecht 
und Deutsches Recht. Rede zum Antritt des Rektorats der Universität Breslau am 15. Oktober 
1882 gehalten; Rudolf von Gneist. Gedächtnissrede gehalten in der Juristischen Gesellschaft 
zu Berlin am 19. October 1895; Das Wesen der menschlichen Verbände. Rede bei Antritt des 
Rektorats gehalten in der Aula der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität am 15. October 
1902; Die historische Rechtsschule und die Germanisten, Rede zur Gedächtnisfeier des Stifters 
der Berliner Universität König Friedrich Wilhelm III in der Aula derselben am 3. August 1903 
gehalten; Die Steinsche Städtteordnung. Rede zur Feier des Geburstages Seiner Majestät des 
Kaisers und Königs gehalten in der Aula der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu 
Berlin am 27. Januar 1909; Krieg und Kultur. Rede am 18. September 1914.

28 O. Gierke, Die Steinsche Städtteordnung…, s. 3.
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badaczowi prezentację stanowiska w materii stanowego samorządu miejskiego 
przed szerszym niż to, które stanowili zazwyczaj czytelnicy jego ponad tysiąc-
stronicowych książek, audytorium. A to z kolei dało asumpt do rożnych akcy-
dentalnych wywodów, dzięki którym Gierke odniósł się do wciąż powracających 
w dyskursie prawno-politycznym kwestii jak jusnaturalizm, konstruktywizm 
i inne jeszcze zagadnienia.

3. Punkt wyjścia: krytyka absolutyzmu

Zarówno dla vom Steina widzianego oczami Gierkego, jak i dla samego profesora, 
u genezy jenajskiej hańby Prus leżał sposób sprawowania władzy, prowadzący 
do paraliżu jakiekolwiek samodzielnej i spontanicznej aktywności obywateli, 
przytłoczonych machiną omnipotentnego państwa, a który do historii ustrojów 
przeszedł jako absolutyzm oświecony (Aufgeklärter Absolutismus). A ile baron 
miał na względzie przede wszystkim odpowiedzialność za katastrofę 1806 roku, 
o tyle dla Gierkego absolutyzm władzy już sam z siebie był katastrofą, nawet 
w czasach, gdy święcił triumfy i nie przysparzał cierpień. 

Niemieccy historycy państwa i prawa precyzyjnie wskazują moment inicjalny 
absolutyzmu w monarchii Hohenzollernów; zdaniem Conrada Bornhaka (1861– 
–1944) połączenie przez króla-kaprala – Fryderyka Wilhelma I (1713–1740) oby-
dwu zarządów cywilnych w jeden (General–Ober–Finanz, Kriegs– und Domänen–
Direktorium) w styczniu 1723 roku zasługuje na miano „aktu konstytucyjnego 
absolutnego państwa biurokratycznego”29. Odtąd centralizacja nabrała tempa, skut-
kując narodzinami sposobu wykonywania władzy publicznej, który Gierke nazywał 
„absolutystycznym systemem kurateli (absolutistischen Bevormundungsystem)”, 
która „imperium i z tym całą rzeczywistą władzę wyłącznie państwu przypisała”30. 

W następujący sposób opisuje berliński profesor ten proces i jego konse-
kwencje:

Państwo jawiło się odtąd jako od góry i od zewnątrz w naród wbudowana instytucja. Było 
przeznaczone dla pomyślności narodu, ale nie pochodziło od narodu. Jego ówczesne ucie-
leśnienie sytuowało się w przez Boga zarządzonej zwierzchniości (von Gott verordneten 
Obrigkeit). Osobowość państwa urzeczywistniała się wedle zapatrywań oświeconego 
niemieckiego absolutyzmu nie w osobie władcy, ale była przez władcę w całości reprezen-

29 C. Bornhak, Preussische Staats- und Rechtsgeschichte, wyd. 2, Carl Heymanns Verlag, Berlin 
1911, s. 28, cyt. za: S. Salmonowicz, Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Wydawnictwo 
Poznańskie, Poznań 1987, s. 194.

30 O. Gierke, Die Steinsche Städtteordnung…, s. 22.
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towana. Kiedy Fryderyk Wielki nazywa siebie pierwszym sługą państwa (ersten Diener 
des Staats) to jest dla niego państwo nieśmiertelną istotą (das unsterbliche Wesen), którego 
narzędziem się czuje. Żywa jedność tej istoty, jej aktywność i siła oddziaływania ukazywała 
się wyłącznie w królu i w zastosowanych przez niego jako wtórne narzędzia (sekundäre 
Werkzeuge) urzędnikach państwa. Ta osobowość państwa była wobec związanej całości 
transcendentna, nie immanentna. Wobec zwierzchności byli tylko poddani, nie obywatele 
(Untertanen, nicht Bürger)31.

Szczególnie niemiecki uczony boleje nad towarzyszącą tym procesom de-
grengoladą organizmów miejskich: „Wspólnotowy podział mieszkańców miast 
(der genossenschaftliche Gliederung der Bürgerschaft), ta główna cecha starego 
niemieckiego miasta, została pozbawiona wszelkiego politycznego znaczenia”32.

Gierke nie łączy z monarchią absolutną żadnych pozytywnych momentów. 
A przecież wiemy, podobnie jak i on jako historyk prawa wiedział, że praktyka 
sprawowania władzy przez Fryderyka II Wielkiego (1740–1786) to także takie 
decyzje, przy ocenie których trudno przypisać złe intencje głoszącemu racjonalną 
surowość władcy, jak: rozkaz gabinetowy z 3 czerwca 1740 roku (Kabinettsorder 
vom 3. Juni 1740), którym zniósł stosowanie tortur (Folter) jako środka dowodo-
wego (za wyjątkiem trzech przypadków, które później również usunięto), rozkaz 
gabinetowy z 6 sierpnia 1750 roku, mocą którego każdy wyrok sądu skazujący na 
karę śmierci musiał być przedłożony monarsze (co wpływało łagodząco, a nie za-
ostrzająco na praktykę stosowania tej prawno-karnej ostateczności)33, czy rozkaz 
gabinetowy z 7 sierpnia 1780 roku o obowiązku chronienia prostych ludzi przed 
szykanami prawnymi34. To we fryderycjańskim „despotyzmie” młynarz Arnold35 
znalazł sprawiedliwość, której wcześniej odmówiono mu przed funkcjonującymi 
nadal resztówkami stanowego sądownictwa patrymonialnego. 

Otto Gierke – jako bezkompromisowy krytyk absolutyzmu – uważa, że jeśli 
nawet coś dobrego działo się w „absolutystycznym systemie kurateli”, to jedynie 
wbrew niemu albo niezależnie od niego, nigdy zaś dzięki niemu. Zauważmy, że 
ludzie stojący na ideologicznych antypodach – jak organicysta Gierke, sławiący 
germańską przeszłość i, dajmy na to, przedstawiciel myśli liberalnej z czasów 
aktywności barona, indywidualista z pogranicza atomizmu społecznego Wilhelma 
von Humboldta (1767–1835), dla którego mieszkańcy państwa mającego nawet 
najlepsze prawa, jeśli są rządzeni na modłę absolutystyczną, są jedynie „gromadą 

31 Ibidem, s. 15–16.
32 Ibidem, s. 26.
33 S. Salmonowicz, Prusy…, s. 234–235.
34 Ibidem, s. 239.
35 Zob. poświeconą temu monografię: M. Dießelhorst, Die Prozesse des Müllers Arnold und das 

Eingreifen Friedrichs des Großen, Schwartz Verlag, Göttingen 1984.
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odżywionych niewolników (Haufe ernäherter Sklaven)”36, u którego „zastoso-
wanie słowa «naród» odpowiada podstawowemu znaczeniu słów ,,«lud» czy 
nawet «ludzkość»”37 (sic) – są jednomyślni w negacji monarchii nieograniczonej. 
Dzieje się tak, gdyż ta forma organizacji życia typu zbiorowego jest wroga za-
równo prawom jednostki traktowanej poza kontekstem ogółu, złożonego zresztą 
z podobnych jej innych jednostek, jak i ubezwłasnowolnianej w tym systemie, 
a złożonej z rodzin, wspólnoty.

Jednak w innych partiach krytyki Gierke nie ma już z niemieckim liberali-
zmem żadnych elementów wspólnych. Czytamy: 

Panująca nauka o prawie natury (Naturrechtslehre) była wrogo nastawiona wobec wszelkich 
związków pośredniczących (Zwischenverbänden) między państwem a jednostką. Absolutyzm 
państwowy i indywidualizm były biegunami, wokół których obracały się wewnętrzna walka 
i postępujący ruch umysłów. Związkom pośredniczącym pomiędzy suwerennym ogółem 
(souveränen Allgemeinheit) a suwerenną jednostką obydwa kierunki zgodnie wypowiedziały wojnę. 
Szczególnie we Francji wzniosła się wroga korporacjom teoria (korporationsfeindliche Theorie) do 
samopanowania (Alleinherschaft). Turgot w swym słynnym artykule z 1757 r., Rousseau w contrat 
social38 wydali korporacjom wyrok śmierci, który wykonała rewolucja.
Tylko w Niemczech powstała obok tego ogólna, prawnonaturalna nauka o społeczeństwie 
(allgemeine naturrechtliche Gesellschaftslehre), która budowała […] węższe związki, mianowicie 
przypisała gminom własne wywodzące się ze szczególnej umowy społecznej życie, a państwo 
pojmowała tylko jako wszystko obejmującą sklepieniem najwyższą wspólnotę (höchste Sozietät). 
Ongiś rozwinięty przez Althusiusa39 do imponującego systemu, wdzierał się ten sposób postrzegania 
w osiemnaste stulecie. Wpłynął na teoretyczne konstrukcje Justusa Henninga Boehmera40, 

36 M. Chmieliński, Atomizm a indywidualizm…, s. 104.
37 Ibidem, s. 66.
38 J.-J. Rousseau, Du Contrat Social ou Principes du droit politique, chez Marc Michel Rey, 

Amsterdam MDCCLXII (1762).
39 H.U. Scupin, U. Scheuner, D. Wyduckel (wyd.), Althusius-Bibliographie. Bibliographie zur 

politischen Ideengeschichte und Staatslehre, zum Staatsrecht und zur Verfassungsgeschichte 
des 16.–18. Jahrhunderts, Duncker & Humblot Verlag, Berlin 1973; P. Nitschke, Das „Reich“ 
in der politischen Theorie des Johannes Althusius, w: idem, M. Feuerle, (wyd.), Imperium 
et Comitatus, Peter Lang Verlag, Frankfurt 2009, s. 31–52; M. Behnen, Herrscherbild und 
Herrschaftstechnik in der „Politica“ des Johannes Althusius, Zeitschrift für Historische 
Forschung 1984/11, s. 417–472; C.J. Friedrich, Johannes Althusius und sein Werk im Rahmen 
der Entwicklung der Theorie von der Politik, Duncker & Humblot Verlag, Berlin 1975.

40 R.W. Dove, Boehmer, Justus Henning, w: ADB..., 1876, t. 3, s. 79–81; H. Liermann, Boehmer, 
Justus (Jobst) Henning, w: NDB..., 1955, t. 2, s. 392; H. de Wall, Zum kirchenrechtlichen Werk 
Justus Henning Boehmers, w: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonis-
tische Abteilung 20011/18, s. 455–472.
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Christiana Wolffa41 i innych, a najbardziej konsekwentną swą rozbudowę znalazł w teorii 
społecznej Daniela Nettelblada4243.

Przywołanemu tu, na marginesie rozważań o absolutyzmie niemieckim, 
teoretykowi państwa i prawa Johannesowi Althusiusowi (1557–1638), autorowi 
słynnej Methodice digesta et exemplis sacris et profanis illustrata44, poświęcił 
Gierke całą liczącą bez mała czterysta stron pracę45. Z racji innego tematu artykułu, 
jak i konieczności ograniczenia jego objętości, odwoływać się do niej nie będę, 
ograniczę się jedynie do zasygnalizowania najważniejszych kwestii. Najogólniej 
rzecz ujmując, był Gierke zdecydowanym przeciwnikiem koncepcji praw natury, 
podobnie jak i umowy społecznej. Jako zwolennik tezy o istnieniu wynikających 
z charakteru danej wspólnoty narodowej niepowtarzalnych wyobrażeń na temat 
kształtu i charakteru podstawowych instytucji prawnych, nie mógł rzecz jasna 
akceptować żadnych koncepcji uniwersalistycznych fundowanych czy to na poję-
ciu boskiego prawodawcy, czy na jednakim dla każdego racjonalnego człowieka 
rozumie. Jak zauważył polski filozof ks. Roman Forycki SAC (1936–2011): 
„Prawo naturalne odwołuje się do natury. Nie do kultury […], tradycji, ale 
do natury”46 [podkr. M.K.]. I właśnie ten fakt przesądza całkowicie o stosunku 
Ottona Gierkego do jusnaturalizmu. 

Jednak, jak wiemy, Althusius był, podobnie jak mu współcześni Huig de 
Groot (1583–1645) czy Thomas Hobbes (1588–1679) i inni, głosicielem prawa 
natury i zwolennikiem koncepcji umowy społecznej, a jednak w przeciwieństwie 
do tamtych cieszył się sympatią Gierkego. Otóż Grocjusz, który podnosi, że pra-

41 W. Schrader, Wolff, Christian, w: ADB..., 1898, t. 44, s. 12–28; Ch. Schmitt, w: F.W. Bautz, 
T. Bautz, (wyd.), Biographisch-Bibliographische Kirchenlexikon (BBKL, t. 1–34, Hamm, 
Herzberg, Nordhausen 1975–2013), Verlag Traugott Bartz, Herzberg 1998, t. 13, s. 1509–1527.

42 J.A.R. von Eisenhart, Nettelblatt, Daniel, w: ADB..., 1886, t. 23, s. 460–466; T. Repgen, Net-
telblatt, Daniel, w: NDB..., 1999, t. 19, s. 85–86; H. Hoffmann-Steudner, Daniel Nettelbladt 
(1719–1791) als Zivilrechtler, Lit Verlag, Berlin – Münster 2006. 

43 O. Gierke, Die Steinsche Städtteordnung…, s. 22.
44 J. Althusius, Methodice digesta et exemplis sacris et profanis illustrata. Cui in fine adjuncta est 

Oratio panegyrica de utilitate, necessitate et antiquitate scholarum, Ex officina Christophori 
Corvini, Herbonae Nassoviorum MDCIII (1603). Zob. też: H. Hofmann, Repräsentation in 
der Staatslehre der frühen Neuzeit – Zur Frage des Repräsentationsprinzips in der „Politica“ 
des Johannes Althusius, w: idem, Recht – Politik – Verfassung. Studien zur Geschichte der 
politischen Philosophie, Alfred Metzner Verlag, Frankfurt am Main 1986, s. 1–30.

45 O. Gierke, Johannes Althusius und die Entwicklung…
46 R. Forycki, Kilka uwag o prawie naturalnym, w: M. Szyszkowska (red.), Powrót do prawa 

ponadustawowego, Wydawnictwo Interlibro, Warszawa 1999, s. 35.
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wo naturalne narodów ma nadawać prawu wewnętrznemu charakter moralny47, 
albo autor Lewiatana, dopuszczający zwyczaj wśród źródeł prawa jedynie jako 
formę słuszności48, byli mu obcy już w rudymentach. Althusiusa natomiast oce-
nia znośniej w kontekście toczących się wówczas w Rzeszy sporów. Głównymi 
oponentami kalwinisty Althusiusa byli luterańscy profesorowie Gottfried Anton 
(1571–1618)49 i Niemiec bałtycki Dietrich Theodor(us) Reinkingk (1590–1664)50 
jeden z czołowych uczestników długoletnich dysput o tematyce prawno-państwo-
wej, znanych jako Reichspublizistik, którzy głosili „tezy o zależności terytoriów 
od stanów i Rzeszy jako lenników cesarza”. Tymczasem, jak zauważa Wolff-
-Powęska, „Johann Althusius interpretował już władzę cesarską w duchu umowy 
między stanami a monarchią, którego władza została oceniona jako przyjęty od 
Boga urząd, ale z nałożonymi nań przez naturę obowiązkami”51, w czym jest bar-
dzo bliski pozycjom zajmowanym przez Gierkego. Tylko przy tak pojmowanym 
i dopuszczanym zakresie władzy cesarskiej mógł ujrzeć światło dzienne fenomen 
określany przez berlińskiego profesora jako wolność miejska, obiekt fascynacji 
tak jego, jak i – o czym stara się nas przekonać – barona vom und zum Steina.

4. Spór o inspiracje

W czasach gdy Gierke włączył się do dyskursu, na gruncie obowiązującego stanu 
badań zarysowały się w niemieckiej historiografii dwa odmienne nurty interpreta-
cji dzieła barona-reformatora. Rzecznikiem pierwszego był prawnik, profesor na 
Universität Halle-Wittenberg Ernst von Meier (1832–1911)52, autor Französische 
Einflüsse auf die Staats- und Rechtsentwicklung Preußens im 19. Jahrhundert53; 

47 Obszerniej na temat postulatów autora O wolności mórz w tej i pokrewnych dziedzinach zob. 
R. Tokarczyk, Klasycy praw natury, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988, s. 184.

48 Ibidem, s. 191.
49 E.J.H. Steffenhagen Anton, Gottfried, w: ADB..., 1875, t. 1, s. 496–497.
50 E. Landsberg, Reinking, Dietrich von, w: ADB..., 1889, t. 28, s. 90–93; M. Otto, Reinking, 

Dietrich von, w: NDB..., 2003, t. 21, s. 375–376; Ch. Link, D. Reinkingk, w: M. Stolleis 
(wyd.), Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert, A. Metzner Verlag, Frankfurt am Main 
1977; B. Pahlmann, Dietrich Reinkingk, w: G. Kleinheyer (wyd.), Deutsche Juristen aus fünf 
Jahrhunderten. Eine biographische Einführung in die Rechtswissenschaft, C.F. Müller Verlag, 
Karlsruhe – Heidelberg 1976, s. 224–226.

51 A. Wolff-Powęska, Niemiecka myśl polityczna wieku oświecenia, Wydawnictwo Poznańskie, 
Poznań 1988, s. 152.

52 J. Rückert, Meier, Ernst von, w: NDB..., 1990, t. 16, s. 647–649.
53 E. von Meier, Französische Einflüsse auf die Staats- und Rechtsentwicklung Preußens im 19. 

Jahrhundert, t. 1–2, Berlin 1907–1908.
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miarodajnym zaś dla stanowiska odmiennego – uczeń Leopolda von Rankego 
(1795–1886), profesor historii średniowiecza i nowożytnej na Universität Göt-
tingen, Max Lehmann (1845–1929) ze swą pracą Freiherr vom Stein54. Gierke 
polemizuje z obydwoma autorami55, choć znacznie więcej opinii krytycznych 
kieruje pod adresem drugiego z wyżej wymienionych. Jest bowiem Lehmann 
reprezentantem opinii o wybitnie naśladowniczym charakterze reform, które 
miały być jedynie, jeśli nie li tylko kalką, to co najwyżej zmodyfikowaną wersją 
rewolucyjnych rozwiązań uprzednio zastosowanych przez Francuzów. Ale i von 
Meier z wizją Steina jako pruskiego statolatryka, myślącego wyłącznie kate-
goriami raison d’État monarchii Hohenzollernów, nie budzi zachwytu Ottona 
Gierkego. Ten w baronie pragnie widzieć ucieleśnienie ogólnoniemieckiego 
patrioty, oburzonego zachłannością i butą francuskiego okupanta, nacjonalistę 
avant la lettre, pracującego co prawda jedynie na odcinku pruskim, ale dla dobra 
całości niemczyzny we wszystkich jej członach.

Stein, jak oświetlają to godne zaufania świadectwa – pisze berliński profesor – był zdystan-
sowanym wrogiem rewolucji francuskiej. W żadnym czasie nie okazywał jej sympatii. Od 
straszliwego przełomu, jaki przybrał ten przewrót, a jeszcze bardziej od straszliwej katastro-
fy, jaką sprowadził na jego ojczyznę, nieprzejednana nienawiść Steina obróciła się przeciw 
samemu narodowi francuskiemu (gegen die französische Nation selbst). Walka przeciwko 
wszystkiemu, co francuskie stała się celem jego życia56. 

Nacjonalizm Steina nie idzie jednak, co wtedy jeszcze bywało normą, w parze 
z liberalizmem, lecz jego ideologiczne fascynacje pochodzą z zupełnie innego 
obozu ideologicznego, to jest z konserwatyzmu. 

Wszystko, co rewolucyjnym przekształceniu nadawało typowy rys – podkreśla Gierke – 
stało w jaskrawej sprzeczności z najgłębszą istotą [tego] niemieckiego barona Rzeszy. Jego 
arystokratycznie nastrojonej duszy obcy był ideał demokratyczny. Jego sposób myślenia 
był historyczny, nie radykalny. Cokolwiek wprowadzał, nawiązywał do historycznego stanu 
faktycznego. Każdemu racjonalistycznemu poglądowi był on wrogi. […] Nierozerwalne 
wewnętrzne więzy łączyły go ze stanową niemiecką przeszłością (mit der ständischen deut-
schen Vergangenheit). Czy mógł on oto nasączyć się ideałami rewolucji i przyswoić sobie to 
co specyficznie francuskie?57.

Absurdalność przypuszczeń, iż vom Stein miał zamiar ratować zacofane Prusy 
wzorując się na zwycięskiej postępowej Francji, Gierke akcentuje w wielu miej-

54 M. Lehmann, Freiherr vom Stein, t. 1–3, S. Hirzel Verlag, Leipzig 1902–1905.
55 O. Gierke, Die Steinsche Städteordnung..., s. 6, 10.
56 Ibidem, s. 7.
57 Ibidem, s. 7–8.
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scach, zwracając uwagę na to, że przecież w miejsce dotychczasowych resztek 
samorządności z czasów monarchii absolutnej rewolucja dokonała: 

nowego ukształtowania kraju i narodu w matematycznie wyliczane jednostki częściowe. 
Przy całkowitym zniesieniu różnic pomiędzy gminami krajowymi i miejskimi utworzyła ona 
departamenty, dystrykty, kantony, municypia […] Konstytucja z 1795 r.58 pozbawiła nawet 
mniejsze gminy szczególnego bytu, który potem na powrót podarował im Napoleon, i połą-
czyła je w municypia kantonalne59.

Przechodząc do szczebla miast, dezawuuje rozwój wypadków po roku 1789 tymi 
słowy: „Municypia były, nawet jeśli zewnętrznie pokrywały się z dotychczasowymi 
gminami krajowymi i miejskimi podobnie jak i departamenty nowymi tworami, które 
obywały się bez wewnętrznego związku z wcześniejszymi ciałami gminnymi”60.

Z tego już prosty wniosek, że baron przywracając samodzielność wspólno-
tom miejskim nie mógł, nawet gdyby tego pragnął (a wiemy, że tak nie było) 
wzorować się na Francji, gdyż zachodzące tam procesy miały charakter wprost 
odwrotny w stosunku do tego, co vom Stein przeforsował w Królestwie Prus.

Oczywiście pewnych zapożyczeń nie dało się uniknąć, Gierke temu nie za-
przecza, ale z całą mocą podkreśla, że są one „tylko wyrazem powszechnych idei, 
które wypływały ze zmierzającego ku nowoczesnemu systemowi reprezentacyj-
nemu poruszenia umysłów (Bewegung der Geister)”61. A wiec berliński profesor 
wskazuje tu na ogólny kontekst oświeceniowy, na Zeitgeist, w zgodzie z którym 
musiały odbyć się reformy, ale przenigdy nie zgodzi się na to, aby przypisywać 
jakąkolwiek rolę francuskim akurat inspiracjom. Gierkemu jakby umknęło, że 
przecież „poruszenie umysłów”, któremu historia nadała miano Wieku Świateł 
też było fenomenem przede wszystkim… francuskim.

Zdaniem profesora vom Stein w swych rozwiązaniach sięgał zupełnie gdzie in-
dziej. Wskazuje nam na postać i twórczość Justusa Mösera (1720–1794)62, który był: 

58 Gierkemu chodzi o trzecią z kolei konstytucję republikańskiej Francji, uchwaloną przez Kon-
went Narodowy 22 sierpnia 1795 r., liczącą trzysta siedemdziesiąt siedem artykułów, zwaną 
prawidłowo, to jest według obowiązującej wówczas rewolucyjnej rachuby czasu, Konstytucją 
5. fructidora Roku III (Constitution du 5 fructidor an III). Podział terytorialny został tam ure-
gulowany w tytule pierwszym (Titre premier) w art. 3–7.

59 O. Gierke, Die Steinsche Städteordnung..., s. 19.
60 Ibidem.
61 Ibidem, s. 26.
62 Więcej o Möserze w: R. Skarzyński, Konserwatyzm. zarys dziejów filozofii politycznej, Scholar, 

Warszawa 1998, s. 79–82. Zob. też dwie monografie: K.H.L. Welker, Rechtsgeschichte als 
Rechtspolitik. Justus Möser als Jurist und Staatsmann, t. 1–2, Verein für Geschichte und Landes-
kunde von Osnabrück, Osnabrück 1996 oraz R. Stauf, Justus Mösers Konzept einer deutschen 
Nationalidentität. Mit einem Ausblick auf Goethe, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1991. 
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najbliższym duchowym krewnym (Geistesverwandte) barona vom Steina, a w zapatrywaniach 
historycznych jego nauczycielem (Lehrmeister). Z dzieł Mösera pochodził zwłaszcza obraz, 
jaki Stein wyrobił sobie o niemieckiej przeszłości. I z „Patriotycznych fantazji”63 advocati 
patriae z Osnabrück64 mógł reformator czerpać wiarę w niezwyciężoną siłę germańskiego 
ducha stowarzyszeń (germanischen Genossenschaftsgeistes) i odwagę do ich ponownego 
ożywienia najpierw w związkach miejskich (städtischen Verbände)65. 

Oczywiście powinowactwo ideowe między tymi postaciami jest łatwe do 
uchwycenia i niewątpliwie Gierke nie myli się w swych w tej materii twierdze-
niach, z tą tylko różnicą, że u Gierkego nie spotykamy apoteozy chłopstwa stale 
goszczącej w twórczości myśliciela z Osnabrück. Cechuje jednak berlińskiego 
profesora swoista wybiórczość, ułatwiająca mu dowodzenie słuszności swych 
tez. Skoro już obracamy się w gronie myślicieli niemieckich z północy Rzeszy, 
to pominięcie przez Gierkiego milczeniem dwóch zwłaszcza osób może zaska-
kiwać. Byli nimi prawnik Ernst Brandes (1758–1810)66, o którym wiemy, że 
„przedrewolucyjna i rewolucyjna Francja stale przedstawiała dla niego negatywne 
przeciwieństwo na tle Anglii”67 oraz konserwatywny polityk i pisarz politycz-
ny August Wilhelm Rehberg (1757–1836)68, autor ostrej krytyki pod adresem 
francuskiej rzeczywistości rewolucyjnej czy szerzej „idei roku 1789” zawartej 
w pracy Untersuchungen über die französische Revolution69, gdzie wprost na-
wiązuje do Edmunda Burke’a (1729–1797) i jego Reflections on the Revolution 
in France70. Zwłaszcza nieobecność Rehberga może budzić zaskoczenie, gdyż 

63 Gierke ma na myśli opus magnum myśliciela: J. Möser, Patriotische Phantasien, t. 1–4, bey 
Friedrich Nikolai, Berlin 1775–1786.

64 Arcytrafna jest opinia Anny Wolff-Powęskiej o mieście-państwie, z którym nierozerwalnie 
związany był Möser. Jej zdaniem: „Osnabrück stanowiło rodzaj muzeum, któremu udało się 
zakonserwować i utrzymać w niezmienionej postaci niemieckie średniowiecze” (A. Wolff-
-Powęska, Niemiecka myśl…, s. 285).

65 O. Gierke, Die Steinsche Städteordnung..., s. 23.
66 E. Botzenhart, Brandes, Ernst, w: NDB..., 1955, s. 518–519; H.Ch. Kraus, Brandes, Ernst, 

w: C. von Schrenck-Notzing (wyd.), Lexikon des Konservatismus, Leopold Stocker Verlag, 
Graz-Sttuttgart 1996, s. 83–84; F. Speer, Brandes, Ernst, w: ADB..., 1876, t. 3, s. 241–242.

67 H.-Ch. Kraus, Brandes, Ernst..., s. 83–84.
68 Idem, Rehberg, August Wilhelm, w: NDB..., 2003, t. 21, s. 277–278; idem, Rehberg, August 

Wilhelm, w: C. von Schrenck-Notzing (wyd.), Lexikon..., s. 445–446; H. Holland, Rehberg, 
August Wilhelm, w: ADB..., 1888, t. 27, s. 571–583.

69 A.W. Rehberg, Untersuchungen über die französische Revolution, t. 1–2, Ritscher, Hannover–
Osnabrück 1793. 

70 E. Burke, Reflections on the Revolution in France, And on the Proceedings in Certain Societies 
in London Relative to that Event. In a Letter Intended to Have Been Sent to a Gentleman in 
Paris, printed for J. Dodsley in Pall Mall, London MDCCXC (1790). 
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Stein znał go osobiście i byli nawet przyjaciółmi71. Znając poglądy Gierkego, 
łatwo dociec co skłoniło go do eksponowania powinowactwa Steina z autorem 
Patriotycznych Fantazji, przy przemilczeniu innych myślicieli. Otóż Brandes 
i Rehberg to niewątpliwie admiratorzy stosunków panujących w Zjednoczonym 
Królestwie, a nie było przecież zamiarem berlińskiego profesora, dbającego 
o wizerunek „niemieckiego” vom Steina, po uwolnieniu bohatera swych roz-
ważań od zarzutów frankofilii, przedstawić go jako wielbiciela innego z kolei 
zagranicznego państwa.

Stein w Gierkowskiej optyce postrzegania rzeczywistości to wyraziciel ducha 
całej niemieckiej wspólnoty narodowej, która, mimo iż podzielona mozaiką nie-
mieckich władztw terytorialnych, stanowi jeden niepodzielny byt. W następujący 
sposób profesor przedstawia wzajemne relacje miedzy pruskością i niemieckością 
w Steinowskim Weltanschaung:

Tylko z pruskiej istoty nie mógł zaczerpnąć swego dzieła […]. Nie specyficznie pruskie, lecz 
jedynie niemieckie było Steinowskie najgłębsze uczucie. Był i pozostał zawsze niemieckim 
baronem Rzeszy. Nigdy nie był w pełni zadomowiony w pruskim stanie urzędniczym. Biuro-
kracja stanowiła zawsze przedmiot jego intensywnej antypatii. W żadnym czasie nie odrzucił 
sposobu myślenia, w jakim wyrósł na ziemiach swej zachodniej ojczyzny […] Samo państwo 
pruskie było dla niego nie celem samym w sobie, lecz środkiem do wyższego celu [podkr. 
M.K.]. Reorganizacja tegoż w silne państwo narodowe miała torować drogę dla zrzucenia 
obcego jarzma we wszystkich niemieckich krajach, urzeczywistnienia wewnętrznej wolności 
całego narodu niemieckiego i powtórnego zjednoczenia wszystkich niemieckich szczepów 
(Wiedervereinigung aller deutschen Stämme). Żadne inne zakończenie wielkiej odnowy nie 
przyświecało mu wtedy jak powtórne odrodzenie starej Rzeszy72.

5. miasto w dziejach niemiec a sens i znaczenie reformy z 1808 roku

Jeśli przyjąć za adekwatne spostrzeżenie polskiego mediewisty, że „dawniejsze 
koncepcje historiograficzne wręcz przeciwstawiały gospodarkę miejską opartą 
na pieniądzu, średniowiecznej sielance wiejskiej charakteryzującej się zamkniętą, 
naturalną ekonomiką”73, to Gierke, człowiek konserwatywnej formacji intelektu-
alnej, winien sytuować swe sympatie po stronie owej, pojmowanej jako resztówka 
„starych dobrych czasów”, rustykalnej arkadii. Miasta wszak – na długo przed 

71 A. Wolff-Powęska, Niemiecka myśl…, s. 296. Zob. też: E. Weniger, Stein und Rehberg, Nie-
dersächsisches Jahrbuch 1925/2, s. 1–124.

72 O. Gierke, Die Steinsche Städteordnung..., s. 9–10.
73 H. Samsonowicz, Życie miasta średniowiecznego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001, 

s. 10.
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tym, nim zaczęto łączyć je z wynaturzeniami kapitalizmu (z „manczesteryzmem”, 
jak mawiano), bo już w średniowieczu – uchodziły jeśli nie za rozsadnik nowo-
czesności, to co najmniej nie kojarzyły się z petryfikacją ładu zastanego74. Już 
renesans urbanizacyjny w wieku dwunastym przyniósł ze sobą cała masę wrogiej 
literatury z obozu tradycjonalistów; rozpisywano się o powrocie Sodomy, Gomory, 
Babilonu czy Niniwy, a częstych pożarów średniowiecznych siedlisk miejskich 
nie kojarzono z drewnianą zabudową, lecz z rzekomą karą boską75.

Zarówno w zamierzchłej przeszłości, gdy benedyktyński egzegeta Ruprecht 
z Deutz (ok. 1070–1129) napominał, iż pierwsze w dziejach miasto zbudował 
bratobójca Kain76, jak i w czasach zbliżonych Gierkemu, gdy pruski polityk kon-
serwatywny Joseph Maria von Radowitz (1797–1853) głosił, że każde miasto to 
w istocie „grzęzawisko proletariatu (Sümpfe des Proletariats) z którego przebijają 
śmiercionośne opary”77, zawsze miasto budziło abominację u ludzi mieniących 
się strażnikami starego i sprawdzonego ładu. Czyż więc na gruncie tego, co zo-
stało powiedziane, sformułowanie „konserwatyzm miejski”, bo takie określenie 
przychodzi na myśl jako adekwatne dla opisu organicystyczno-historycznych 
fascynacji profesora (które jego zdaniem bliskie były też Steinowi), nie jawi się 
oksymoronem w najczystszej postaci?

Całkiem odmiennie rozstrzyga te kwestie niemiecki uczony. Przede wszyst-
kich żywi on predylekcję nie dla miasta jako takiego, lecz ilekroć odnosi się 
do tej formy życia zbiorowego, ma na myśli wyłącznie miasto samorządne78; 
nadto – wyłącznie miasto niemieckie, które w jego ocenach jawi się zjawiskiem 
istotowo odmiennym od analogicznych formacji przestrzennych zaznaczających 
swą obecność poza terenami Rzeszy: 

74 Profesor Jan Baszkiewicz (1930–2011) oddał wybitnie „modernistyczny” charakter rodzących się 
wówczas miast w następujący sposób: „Komunalna przysięga wdzierała się w świat feudalnych 
przysiąg lennych jako coś nowego i podejrzanego: przysięga ta łączyła ludzi teoretycznie rów-
nych, a nie zwierzchników z podwładnymi. Organizacja miejskiej komuny naruszała monopol 
klasy feudalnej na tworzenie własnych struktur” (J. Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków 
średnich, Wiedza Powszechna, Warszawa 1970, s. 13).

75 Ibidem, s. 14.
76 Ibidem.
77 Cyt. za: K. Hornung, Sozialkonservatismus, w: C. von Schrenck-Notzing (wyd.), Lexikon…, 

s. 515.
78 Warto tu odnotować opinię cytowanego już H. Samsonowicza: „Tylko bowiem w Europie (ści-

ślej w jej części) powstały miasta stanowiące wspólnotę ludzi decydujących w mniejszym lub 
w większym stopniu o swych działaniach, miasta samorządne. Rzeczywiście, granice Europy 
– jej cywilizacji – sięgają tam, gdzie wdrażane są idee samorządności. Miasta powstały przed 
tysiącami lat, ale miasta samorządowe […] narodziły się w średniowieczu” (H. Samsonowicz, 
Życie miasta…, s. 6).
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Potraktujmy niemieckie miasta w całości a natychmiast rzuca się w oczy, że w ogólnym 
rozwoju państwa była im dana o wiele bardziej znacząca rola niż miastom Francji i Anglii. 
W przeciwieństwie do tego narzuca się przy porównaniu z wcześniej i mocniej rozwiniętymi 
miastami górnej i środkowej Italii głęboka, podwójnej natury różnica. Po pierwsze niemieckie 
miasta z nielicznymi tylko wyjątkami opanowywały tylko małe obszary wiejskie, podczas 
gdy italskie republiki miejskie wyrosły na państwa obszarowe (Flächenstaaten)79. Natomiast 
w Niemczech, nie mogło się, jak we Włoszech, powtórzyć antyczne ujarzmienie powierzch-
ni kraju przez miasto (antike Unterjochung des flachen Landes durch die Staat). Raczej 
pozostawały prawo publiczne i nasza kultura ufundowane na szczególnym ukształtowaniu 
i równej pozycji krajowego i państwowego porządków bytu (Daseinsordnungen). Po drugie 
niemieckie miasta nie dążyły nigdy, jak włoskie państwa miasta (Stadtstaaten), do państwowej 
suwerenności (staatliche Souveränetät). W czasie ich wzrostu miała znaczenie walka przeciw 
powstającej zwierzchności krajowej (Landeshoheit). Obronić się przed nią, albo na powrót 
się jej pozbawić, było ich głównym celem80. 

Zdaniem berlińskiego profesora na casus niepowtarzalności niemieckiego 
miasta samorządnego w dziejach składał się również brak ambicji jego włoda-
rzy, by wzorem włoskim stać się czymś więcej niż tylko miastem. Niemieccy 
mieszczanie pragnęli samorządu, ale ilekroć go uzyskiwali, nigdy nie towarzy-
szyła temu eskalacja żądań, gdyż poza silną identyfikacją miejscową czuli się 
w równym stopniu częścią większej całości, mianowicie jako poddani cesarzy 
rzymskich Nationis Germanicae.

W żadnym czasie natomiast – kontynuuje swój wywód Gierke – nie podważały one władzy 
Rzeszy (Reichsgewalt). W nich miała monarchiczna władza cesarza (monarchische Gewalt des 
Kaisers) swe najwierniejsze, w decydującej godzinie co prawda wzgardzone, oparcie. I także 
przy coraz bardziej zaznaczających się federatywnych przekształceniach Rzeszy chciały one 
występować jako samodzielne siły obok panów krajowych, z nimi jednak tworzyły człony 
większego związku (Glieder eines höheren Verbandes), którego jedność i trwałość w naj-
mniejszym stopniu nie były stawiane pod znakiem zapytania81. 

Miasta, jeśli prowadziły walki, to z panami terytorialnymi, którzy uczynili 
z Rzeszy mozaikę udzielnych władztw o najróżniejszej tytulaturze, ale nie z ce-

79 W tym miejscu trudno nie przyznać racji Gierkemu. W ten model poszerzania wpływów wpisały 
się bez reszty: Werona Scaligerów, Mediolan Viscontich, Florencja Cerchich, Donatich, Albizzich 
czy Medicich, Ferrara Estów, Bolonia Bentivogliów, Urbino Montefeltrów, Rimini Malatestów 
czy Perugia Baglionich. Italskie republiki miejskie nie tylko opanowywały szerokie terytoria 
wokół miast, ale i unicestwiały się wzajemnie: np. celujący w tego typu poczynaniach Gian 
Galeazzo Visconti zwany Conte di Virtù (1351–1402) w czasie swych rządów w Mediolanie 
(1378–1402), podbił Weronę (1387), Bolonię, Peruzję, Parmę, Piacenzę, a przejściowo także 
Padwę, Sienę i Pizę (zob. B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza, Państwowe Zakłady 
Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1968, s. 509).

80 O. Gierke, Die Steinsche Städteordnung…, s. 13–14.
81 Ibidem, s. 14.
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sarzem – czytelnym dla nich symbolem jedności niemieckiej, która w tym sensie 
i im była bliska.

Z pożegnaniem średniowiecza – stwierdza Gierke – wkroczyła zwycięska zwierzchność kra-
jowa na plan i wzięła rozwiązanie kwestii w swą silną, miasto i kraj ogarniającą, dłoń. Temu 
państwu terytorialnemu musiało miasta oddać to co sobie wypracowało…82

Tym samym w dziejach państw niemieckich w różnym, lecz podobnym 
stopniu intensywności nastała epoka wszechobecnej kontroli życia społeczne-
go i centralizacji władzy, która do historii przeszła pod mianem oświeconego 
absolutyzmu, o czym już była mowa. Spektakularna katastrofa tego ustroju 
w 1806 roku otworzyła, jak wiemy, drogę baronowi von Steinowi z jego projekta-
mi przebudowy państwowości pruskiej aż do rudymentów. Kim wedle kryteriów 
przynależności ideologicznej był ów reformator przeciwny zarówno treściom 
ancien régime’u, jak i „ideom roku 1789”, które zatriumfowały po pryncypialnej 
klęsce Starego Ustroju? Gierke nie ma problemów z afiliacją swego bohatera do 
określonego systemu pojęć i wartości:

Stein myślał historycznie. Ale nie należał do umysłowości nakierowanych wstecz, dla których 
teraźniejszość jest tylko tym co się dokonało (das Gewordene). Spoglądał naprzód, dla niego 
teraźniejszość była czymś co się staje (das Werdende). Miał pełne wyczucie dla historycznej 
siły kształtującej własny czyn. Na granicy dwóch stuleci był jednym z rzadko spotykanych 
ludzi, których ojczyzną była w równym stopniu przeszłość i przyszłość. Dlatego przeforsował 
swoje dzieło reformatorskie z ideami, które miały opanować stulecie. Z Francji nie potrze-
bował niczego przenosić. One leżały w powietrzu. Jeśli w ordynacji miejskiej dla wyrażenia 
nowoczesnej myśli, która nie była specyficznie francuska, podejmował ukształtowaną we 
francuskiej ustawie formułę, czy raczej aprobował jej podjęcie przez Freya83, wnosi to nie-
wiele do sprawy. Także ze znajomości angielskich stosunków przyjmował ważne impulsy. 
Prawzorcem dla niego nie było ani angielskie, ani francuskie prawo. To co stworzył miało 
niemiecki prawzorzec84.

Gierke postrzega Steina, i taki też wizerunek reformatora przekazuje gronu 
słuchaczy, jako konserwatystę ewolucyjnego, który apriorycznie nie odrzuca 
zmian, pod warunkiem, że nie niweczą one dziedzictwa przodków. Liczne in-
nowacje, po które sięgnął baron, a których genezy próżno by szukać w dziejach 

82 Ibidem.
83 Johann Gottfried Frey (1762–1831) to pochodzący z Królewca pruski urzędnik – członek 

Kamery Wojny i Domen (Kriegs- und Domänenkammer) dla Prus Wschodnich, przeciwnik 
rewolucji francuskiej i jednocześnie przychylnie odnoszący się do części ustawodawstwa po 
1789 r. Przez historię zapamiętany jako główny współpracownik vom Steina. Więcej o tej 
postaci w artykułach: S.A. Kaehler, Frey, Johann Gottfried, w: NDB..., 1961, t. 5, s. 416 oraz 
H. von Petersdorff, Frey, Johann Gottfried, w: ADB..., 1904, t. 48, s. 744–747.

84 O. Gierke, Die Steinsche Städtteordnung..., s. 9.
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niemieckiego ustroju miejskiego, po odpowiednim zaaplikowaniu nie tylko nie 
szkodzą tradycji, co nawet spełniają pozytywną, to jest „odmładzającą”, jak 
powiada, funkcję. Nie stanowią niebezpieczeństwa dla historycznej ciągłości, 
gdyż dopuszczono je o tyle, o ile nie kłócą się z czymś, co profesor nazywa 
„niemieckim prawzorcem”, a ten jego zdaniem pozostał niewzruszonym filarem. 
Tak zarysowany ogólny zamysł interpretacyjny ukazuje liczne mankamenty, 
gdy Gierke wchodząc w niuanse zmuszony jest przyznać, iż sięgnięto po pewne 
kłócące się z niemieckim zmysłem prawnym rozwiązania o łatwo dostrzegalnej 
francuskiej proweniencji, o czym niebawem.

Zanim bowiem przejdziemy do Gierkowskich interpretacji, warto przyjrzeć 
się nieco wiodącym postanowieniom aktu prawnego, który odmienił (co do 
tego nikt nie zgłasza opinii odmiennych) oblicze skupisk miejskich w granicach 
władztwa terytorialnego Hohenzollernów. 

Oto w krótkim résumé ważniejsze przyjęte wówczas regulacje. Mocą owego 
królewskiego edyktu miasta zostały obdarzone samorządem, wykonywanym 
przez rady miasta – wybierane przez radnych uprzednio wyłonionych w drodze 
wyborów z udziałem mieszkańców posiadających obywatelstwo miejskie i od-
powiedni status (liczba radnych wahała się od dwudziestu czterech do stu dwóch, 
w zależności od liczby mieszkańców) – i jako wspólnoty miejskie (Stadtgemeine) 
stały się podmiotami praw i obowiązków85. Rada miejska wyłaniała z siebie zło-
żony z członków płatnych i honorowych, zatwierdzany przez władze państwowe, 
magistrat z burmistrzami lub nadburmistrzami, mianowanymi przez króla spośród 
trzech kandydatów zaproponowanych przez radę, na czele86. Państwo zachowało 
najwyższe prawo nadzoru nad miastami (oberste Aufsichtsrecht über die Städte), 
o czym mówi § 1 ordynacji87, realizowane głównie poprzez wgląd w rachunko-
wość dotyczącą zarządzania majątkiem komunalnym (§ 2) oraz „wykonywanie 
policji” (Ausübung der Polizei), które jednak mogło być przekazane miastom 
jako zadanie zlecone przez administrację centralną (§ 166). Zniesiono dotychcza-
sowy dualizm miast manifestujący się w ich podziale na prywatne i królewskie 
(dosł. „pośrednie” i „bezpośrednie”, § 7), a jako nową zasadę przyjęto prawną 

85 E. Klein, Powszechna historia państwa i prawa, Kolonia Limited, Wrocław 2003, s. 638–639; 
S. Salmonowicz, Prusy..., s. 313.

86 J. Wąsicki, Rzesza i państwa niemieckie 1789–1815, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982, 
s. 356.

87 Tekst ustawy (niestety niekompletny) znajduje się na stronie: http://germanhistorydocs.ghi-dc.
org/pdf/deu/4_PrussianMonarchy_Doc.13_German.pdf; stan na dzień 3.03.2015 r. Jako źródło 
podano: J.-M. Moeglin, R.A. Müller (wyd.), Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung, 
(t. 1–11, 1995–2001), Verlag Philipp Reclam jun., Stuttgart 1995, t. 6, s. 155–165. 
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jednorodność miast. Odtąd dzieliły się jedynie „wedle liczby mieszkańców” na: 
duże, średnie i małe (große, mittlere und kleine, § 9) z potencjałem demograficz-
nym odpowiednio poniżej lub powyżej dziesięciu lub trzech tysięcy pięciuset 
„dusz” (Seelen, §. 10). Mieszkańcy (Einwohner) mocą postanowień § 5 zostali 
uszeregowani w dwóch kategoriach: obywateli (Bürger) oraz sytuujących się 
niżej, zrównanych z nimi w obowiązkach, lecz odmiennie traktowanych w sfe-
rze uprawnień (§ 6) Schutzverwandten88. Z lektury aktu prawnego dowiadujemy 
się, że do kategorii uprzywilejowanej zaliczeni zostali ci spośród mieszkańców 
„którzy uzyskali prawo miejskie (Bürgerrecht)”; pozostali „którzy tegoż jeszcze 
nie osiągnęli” wypełniali zbiór desygnatów nazwy Schutzverwandten. Zadbano 
też o klarowne i konsekwentne rozgraniczenie kompetencyjne między wymiarem 
sprawiedliwości (Justiz) i administracją (Verwaltung), skutkiem czego miasta 
zubożone zostały o uprawnienia sądownicze. 

Gierke w swym uniwersyteckim wystąpieniu poddaje wnikliwej analizie 
cały akt prawny. W swej interpretacji eksponuje wątki bliskie własnym zapa-
trywaniom w materii lokalnej samorządności. Trzy podstawowe instytucje jego 
zdaniem świadczyć mają o wybitnie „germańskim”, to jest historycznym, a nie 
apriorycznym charakterze Steinowskiej ordynacji miejskiej: „zamknięte miesz-
czaństwo z formalnym przyznawaniem praw miejskich”, „składanie przysięgi 
miejskiej” oraz „stara treść prawa obywatelskiego”89. W podobnym duchu inter-
pretuje niemiecki uczony powołanie mieszanych deputacji i komisji złożonych 
z członków magistratu i mieszczan spoza niego, miarodajnych dla poszczególnych 
gałęzi administracji, to jest dla spraw kościelnych, szkolnych oraz opieki nad 
biednymi (§ 179)90. 

Berliński profesor dostrzega również i symptomy niepokojące, które jego 
zdaniem oznaczają otwarcie furtki dla „idei roku 1789”. Ze szczególną niechęcią 
odnosi się do postanowień §§ 73 i 110 ordynacji. W pierwszym z nich jest mowa 
o tym iż „Wybór radnych miejskich (Stadtverordneten) wedle porządków, cechów 
i korporacji zostaje niniejszym całkiem zniesiony”91, drugi zaś zwalnia radnych 

88 Trudno oddać ten termin w języku polskim. Przy próbach dosłownego tłumaczenia uzyskali-
byśmy odpowiednio: „tych, wobec których stosuje się ochronę”, bądź „chronieni krewni”, oba 
niestosowne, pozostaje więc używać wyłącznie niemieckiego brzmienia oryginalnego. Nato-
miast S. Salmonowicz używa tu opisowego określenia „niepełnoprawni mieszkańcy miasta” 
(S. Salmonowicz, Prusy…., s. 313).

89 O. Gierke, Die Steinsche Städteordnung..., s. 24.
90 Ibidem, s. 25.
91 Ibidem, s. 26. W oryginale zapis ten brzmiał następująco: „§ 73. Die Wahl der Stadtverordneten 

nach Ordnungen, Zünften und Korporationen in den Bürgerschaften, wird dagegen hierdurch 
völlig aufgehoben. Es nehmen an den Wahlen alle stimmfähige Bürger Antheil und es wirkt jeder 
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miejskich od wszelkich instrukcji jak również od obowiązku składania rachunku 
ze swej działalności publicznej wobec wyborców92. Gierke nie podejmuje się 
niemożliwego i przyznaje, że baron dopuścił do recepcji rozwiązań francu-
skich, czerpiąc obficie z podwójnie skażonego, bo jednocześnie i francuskiego 
i rewolucyjnego źródła. Wpływ takich aktów jak dekret ustanawiający nowy 
podział administracyjny (décret du 22 décembre 1789, relatif à la constitution 
des assemblées primaires et des assemblées administratives)93 oraz konstytucje: 
z 3 września 1791 roku i wspominana już konstytucja z 5 fructidora Roku III 
(22 sierpnia 1795 roku) jest nie do zaprzeczenia. Profesor z przykrością konstatuje, 
że są to postanowienia, „które na niemieckiej ziemi w ustroju miasta spotykamy 
po raz pierwszy”94. 

Ostatecznie, mimo wszelkich zastrzeżeń i uwag krytycznych, których nie 
poskąpił baronowi vom und zum Steinowi, jest Gierke pełen uznania dla dzieła 
reformatorskiego sprzed wieku, a całemu przedsięwzięciu wystawia ocenę po-
zytywną. Swój pogląd wzmacnia i taką argumentacją: 

Miasto nie powinno stać się znowu państwem w państwie (Staat im Staat), lecz stać wobec 
państwa jako istotowo odmienna gmina (wesensverschiedene Gemeinde). Powinien mu przy-
sługiwać własny, ale określony przez miejscowy cel wspólnotowy spraw (durch den örtlichen 
Gemeinschaftswerk bestimmten Angelegenheiten), ograniczony zakres działania95. 

W tym sensie nie można, zdaniem profesora, obarczać barona zarzutem, iż 
nie doprowadził do restytucji niemieckiej „miastowości” (Stadtwesen) w peł-
nym historycznym kształcie. Wedle niemieckiego uczonego nie takie pobudki 
przyświecały autorowi reformy. Niemieckiej współczesności Stein przywrócił 
bowiem tyle z rezerwuaru średniowiecznych pojęć i wartości, ile można było 
zaadaptować do społeczno-politycznych uwarunkowań wieku dziewiętnastego 
i uczynił co do zasady poprawnie.

lediglich als Mitglied der Stadtgemeine ohne alle Beziehung auf Zünfte, Stand, Korporation und 
Sekte” (http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/pdf/deu/4_PrussianMonarchy_Doc.13_German.
pdf; stan na dzień 3.03.2015 r.).

92 O. Gierke, Die Steinsche Städteordnung…, s. 26.
93 Pełen tekst tego aktu prawnego znajduje się na stronie: http://www.assemblee-nationale.fr/

histoire/images-decentralisation/decentralisation/loi-du-22-decembre-1789-.pdf; stan na dzień 
3.03.2015 r. Jako źródło podano: J.B.H. Duvergier, Collection complète des Lois, Décrets, 
Ordonnances, Réglements et Avis du Conseil d’Etat, Paris 1824.

94 O. Gierke, Die Steinsche Städteordnung…, s. 26. 
95 Ibidem, s. 28.
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Natomiast już w samych bez wyjątku superlatywach wyraża się Gierke o re-
cepcji tegoż aktu w innych państwach niemieckich w perspektywie znaczenia 
dla losów całej niemczyzny: 

Oto stała się również ordynacja miejska z 1808 r. prawzorem dla reorganizacji stanowej 
wspólnotowości w całych Niemczech. Po wielokroć wprawdzie sięgano po ten przykład 
późno i ze zwłoką. Także po zrzuceniu obcego panowania pozostawał w mocy przez wiele 
lat w z powrotem odzyskanych albo nowo nabytych częściach Prus jak w byłym Związku 
Reńskim francuski ustrój municypalny albo ustrój gmin jego naśladujący. Całkiem ślady ob-
cych wpływów nie zostały zmazane po części i po dziś dzień. Ale we wszystkim zwyciężyło 
na ostatek odmłodzone ojczyste prawo miast Steinowskiego wzoru (Steinscher Prägung)96.

Znów więc rysuje się przed nami obraz barona jako Niemca przede wszyst-
kim, który działał dla dobra monarchii Hohenzollernów, ale o tyle, o ile jej cele 
pozostawały w uzgodnieniu z niemieckim powołaniem Prus (deutschen Beruf 
Preußens). Fakt, iż głębszych przeciwieństw nie było, pozwalał mu być dobrym 
Prusakiem i dobrym Niemcem jednocześnie. 

Dotychczasowe wywody, które służyły uprawdopodobnieniu tezy, iż vom 
Stein był niemieckim patriotą i konserwatystą, a nie frankofilskim liberałem czy 
pruskim statolatrykiem, dodatkowo wpatrzonym w Albion jako archetyp urządzeń 
społecznych, są koherentne i brzmią przekonywająco. Jednak to, co w dalszych 
wywodach miał do zakomunikowania swym słuchaczom Otto Gierke, budzić 
może uzasadnione powątpiewanie znawców dziejów ustroju miast pruskich. Wart 
jest tu przytoczenia dłuższy fragment:

W ciągu stulecia, które odtąd upłynęło dokonały się gwałtowne przekształcenia w zewnętrznym 
i wewnętrznym życiu miast, których ustrój także nie pozostał nietkniętym. Ordynacja miejska 
z 1808 r. nie jest już w mocy. Także w starych prowincjach Prus została wyparta przez nowe 
porządki. […] W związku z przeforsowaniem wolności rzemiosł, wolności w nabywaniu ziemi 
[…] podstawa miejskiej wspólnotowości została odsunięta. Prawo obywateli miast utraciło 
swą dotychczasową ekonomiczna treść. Na miejsce zamkniętej gminy obywateli (geschlosse-
nen Bürgergemeinde) wkroczyła otwarta gmina mieszkańców (offene Einwohnergemeinde). 
Nadzwyczajne rozszerzenie kręgu uprawnionych do głosowania obywateli miast miało swoją 
przeciwwagę w zniesieniu równego prawa wyborczego na rzecz systemu trójklasowego. Obo-
wiązek wyborczy został usunięty, okres sprawowania urzędów wydłużony, kolegia miejskie 
pomniejszono. […] Szczególnie zaostrzył się, zwłaszcza w odniesieniu do gospodarowania 
mieniem gminnym, nadzór państwa. […] Oto jak zbyt łatwo żywiołowy udział wszystkich 
obywateli w życiu wspólnotowym stał się fikcją. Wychowawcze oddziaływanie samorządu 
nie może przedostawać się wszerz. Cała obfitość sił wspólnotowych leży odłogiem97. 

96 Ibidem, s. 29.
97 Ibidem, s. 30–31.
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Ustalmy znane nam z historii fakty. Po ostatecznej klęsce Bonapartego i pe-
tryfikacji ładu wiedeńskiego wzmógł się nacisk państwa, a ściślej tzw. „starej biu-
rokracji” z sojuszu z konserwatywną szlachtą na zbytnio skutkiem Steinowskiej 
reformy wyemancypowane organizmy miejskie, co – po trwającej równolegle 
ożywionej debacie – osiągnęło punkt kulminacyjny w postaci wejścia w życie 
nowego prawa, którym była Pruska ordynacja miejska z 17 marca 1831 roku 
(Die preussische Städteordnung vom 17. März 1831)98. W dyskusjach tych to 
właśnie zwolennicy „starego dobrego prawa” domagali się przywrócenia miastom 
instytucji ładu stanowego, który choć w formie kalekiej, ale ostał się w monarchii 
oświeconej Fryderyków i Fryderyków Wilhelmów, a któremu to właśnie reformy 
Steina zadały un coup de grâce. Chodzi tu przede wszystkim o takie instytucje jak 
zarezerwowanie zawodów miejskich dla obywateli miasta, prawo korporacji do 
ograniczania dopuszczalności do obywatelstwa, ale i inne). Wyżej wymienione 
znalazły swój renesans w prawie z 1831 roku, które przekreślało gros postanowień 
ordynacji z 1808 roku99. Podobnie jak w czasach reform, gdy na czele frondy 
stanęli Friedrich August Ludwig von der Marwitz (1777–1837)100 i Friedrich 
Ludwig Karl hrabia Finck von Finckenstein (1745–1818)101, jak i w dekadach 
bezpośrednio następujących, w oczach współczesnych oprotestowujących duch 
nowinkarstwa, a przynajmniej sporej ich części, dzieło Steina nie przypominało 
„odmładzania” starego, wedle określenia Gierkego, lecz jawiło się czymś nowym 
i nieznanym, stąd budziło podejrzliwość, a nawet, jak reforma wiejska, wolę 
czynnego oporu. 

Gierke całkowicie ignoruje wymowę tych faktów. Jego zdaniem wszelkie 
niekorzystne z punktu widzenia konserwatywno-stanowego zjawiska w życiu 
miast pojawiły się wtedy, gdy ordynację zaczęto zmieniać właśnie mocą prawa 

98 J. Wąsicki, Związek Niemiecki i państwa niemieckie 1815–1848, Wydawnictwo Poznańskie, 
Poznań 1986, s. 251.

99 Ostatecznie miastom dano możliwość wyboru (mowa o tym w przepisach wprowadzających do 
ordynacji z 1831 r.), pod którym prawem pragną żyć: pierwotnym czy zrewidowanym (E. Klein, 
Powszechna historia…, s. 639).

100 Sylwetkę tego czołowego frondysty przybliżają: K.E. Born, Marwitz, Ludwig von der, 
w: NDB..., 1990, t. 16, s. 318–320; Ch.G. von Krockow, Porträts berühmter deutscher Männer. 
Von Martin Luther bis zur Gegenwart, Paul List Verlag, München 2002, s. 147–188. Zob. też 
monografię: M. von Buttlar, Die politischen Vorstellungen des Friedrich August Ludwig von 
der Marwitz. Ein Beitrag zur Genesis und Gestalt konservativen Denkens in Preußen, P.L.Verlag, 
Frankfurt am Main 1980.

101 Podstawowe informacje o tej postaci w artykułach: L. Graf zu Dohna, Finck v. Finckenstein, 
w: NDB..., 1961, t. 5, s. 151; R. Schwarze, Finkenstein, Friedrich Ludwig Karl Graf Fink von, 
w: ADB..., 1877, t. 7, s. 21 i. n.
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z 1831 roku, a potem obowiązującej i w jego czasach Ordynacji gminnej dla 
Państwa Pruskiego z 11 marca 1850 roku (Gemeinde-Ordnung für den Preußi-
schen Staat vom 11. März 1850).

„Kto zaprzeczy, – pyta retorycznie niemiecki profesor – że rozkwitająca biu-
rokracja miejska (städtische Bureaukratie) od biurokracji państwowej (staatlichen 
Bureaukratie) różni się jedynie kolorem?”102. Ta smutna rzeczywistość, z której 
zdaje relację nie skłania go do refleksji nad samorządem jako takim, skoro nie 
stanowi remedium na bolączki związane z omnipotencją państwa, a jego struktury 
po pewnym czasie w swych nawykach upodabnia się do praktyk administracji 
scentralizowanej. Samorząd, zwłaszcza miejski ma dla niego nieocenioną wartość, 
a nieprawidłowości przy jego funkcjonowaniu wynikają z odejścia od pierwotnych 
ustaleń z roku 1808 przez późniejszego prawodawcę: 

To że mimo wszystkich przeszkód miejski samorząd okazał się silnym, że w swym jądrze 
pozostał zdrowym, że dla nas i dzisiaj uchodzi za bezcenną własność zawdzięcza w pierw-
szej linii okoliczności, że podstawy wielkiego dzieła odnowy z roku 1808 przez późniejsze 
ordynacje nie zostały wymazane. I im bardziej nieodzowne reformy obowiązującej ordynacji 
miejskiej zaczną wypełniać się duchem, który natchnął stare prawo, z tym większym zaufaniem 
wolno będzie mieć nadzieję, że samorząd obywatelskiej wspólnotowości także w przyszłości 
wszystkie trudności i niebezpieczeństwa pokona zwycięsko […]. Określi ona nowy kształt 
gmin wiejskich (Landgemeinden), pokieruje organizacją szerszych związków komunalnych, 
powiatów, prowincji, obudzi nieskończoną obfitość szczególnych żyć, w odmłodzonych albo 
nowoutworzonych korporacjach prawa publicznego. Ale tego nie dość. Ordynacja miejska 
roznieci płomień w którego żarze samo państwo doświadczy swego przekształcenia we 
wspólnotę103.

6. Zakończenie

Analiza treści wystąpienia Ottona von Gierke w auli stołecznej uczelni uprawnia 
do kilku spostrzeżeń. 

Po pierwsze pruski baron-reformator, w tym zwłaszcza jako autor nowej 
ordynacji miejskiej, w sensie ideologicznych podniet i źródeł inspiracji aż nadto 
przypomina samego Gierkego. Berliński profesor czyni szereg zabiegów inter-
pretatorskich, aby przekonać, że vom und zum Stein był przeciwnikiem rewolucji 
francuskiej i dziedzictwa roku 1789, Niemcem przede wszystkim, a Prusakiem 
(podobnie jak wcześniej Nassauczykiem) jedynie przygodnie, i że w żaden sposób 
nie wolno łączyć go ze światem pojęć i wartości doktryny liberalizmu. To jedno-

102 O. Gierke, Die Steinsche Städteordnung..., s. 31.
103 Ibidem, s. 31–32.
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cześnie streszczenie poglądów Ottona von Gierke: antyliberalizm, konserwatyzm 
oraz nacjonalizm to najkrótsza kwintesencja postawy ideowej autora wykładu, 
do którego to stwierdzenia upoważnia nie tylko Die Steinsche Städteordnung…, 
co całokształt jego prawniczego i politycznego pisarstwa. Trudno przy tym nie 
odnieść wrażenia, że pewne ujęcia profesora mają w czytelny sposób udowodnić 
z góry przyjętą tezę. Gierke z wielkim szacunkiem odnosił się do Steina, twier-
dząc, że „ten człowiek należał do wspólnoty największych (Gemeinschaft der 
Größten) jacy byli na ziemi”. Jest rzeczą jasną, iż większy komfort zapewnia 
posiadanie jak największej ilości z owych żyjących w przeszłości „największych” 
we własnym ideowym obozie, a nie wśród antagonistów, jednak z uczciwości 
Gierke przyznaje, że różni interpretatorzy działalności barona „dochodzili do 
bardzo odbiegających od siebie ocen zbiorczych na temat jądra jego istoty”104.

Nasuwa się i uwaga o zupełnie odmiennym charakterze. Gierke przeciwsta-
wia miasto niemieckie innym miastom. Jest to zabieg uprawniony w kontekście 
omawianych już aspiracji „powierzchniowych” miast włoskich, których brak u ich 
niemieckich odpowiedników. W innych jednak uogólnieniach takie konfrontacje 
mogą budzić uzasadnione zastrzeżenia. Nie stanowi wszak novum stwierdzenie, 
że „ruch wyzwolenia osad rzemieślniczo-handlowych spod zwierzchniej władzy 
feudałów świeckich i duchownych”105 wpisywał się w jednakowy scenariusz 
zarówno w Niemczech, jak i w Italii czy Francji. Nie dostrzeżemy istotowej 
odmienności między zaszłościami w Koblencji, Koloni albo Moguncji, a tym 
co w analogicznym okresie zaprzątało mieszczan w Cambrai czy w Mediolanie. 
Pogląd o średniowiecznym mieście samorządnym jako tworze geniuszu co do 
zasady wyłącznie niemieckiego nie wytrzymuje próby, wobec wymowy faktów, 
że takie formy organizacji życia typu zbiorowego (w wersji stricte miejskiej bądź 
„miast powierzchniowych”) odnajdujemy w całej zachodniej Europie, a nie tylko 
w Rzeszy, a i to stwierdzenie nie będzie pełne, gdy przypomnimy sobie o Pskowie 
i Nowogrodzie Wielkim na Rusi106.

Ponadto niemiecki geniusz (skoro już używać mamy wzorem Gierkego 
kategorii narodowych w odniesieniu do średniowiecza) nie tylko tworzył samo-
rządowe miasta, ale potrafił również bezwzględnie je zwalczać (u sąsiadów), 
na co wskazuje cały rozmach organizatorski towarzyszący poskramianiu przez 
cesarzy rzymskich narodu niemieckiego północnoitalskich komun. Do historii 
niemieckiej należy zarówno stworzenie samorządowej Kolonii, Moguncji czy 

104 Ibidem, s. 5–6.
105 E. Klein, Powszechna historia…, s. 270.
106 Ibidem, s. 285–289.
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Magdeburga, co i zburzenie, a następnie zaoranie, krnąbrnego Mediolanu w czasie 
drugiej wyprawy Barbarossy do Italii (1162)107. Oczywiście o tym drugim fakcie 
próżno szukać choćby luźnego nawiązania w wywodach niemieckiego uczonego. 

Pewien z kolei niedosyt budzi absencja w wykładzie profesora – tak fundamen-
talnej dla apoteozowanego przez niego średniowiecznego miasta samorządowego   
kwestii jak odpowiedź na pytanie skąd w ogóle pojawiło się ono w przestrzeni 
publicznej Medii Aevi. Mamy przecież do dyspozycji teorie: targową, grodową, 
dworską tudzież teorię kontynuacji dawnych miast i obozowisk rzymskich108. 
Brakuje też nawiązań pozytywnych czy negatywnych do dziedzictwa Hansy, 
a była to wszelako, jak zauważył znawca tematu Philippe Dollinger (1904–1999): 

osobliwa potęga, która stwarzała problemy ówczesnym prawnikom. Nie była suwerenna, 
pozostawała w obrębie Cesarstwa Rzymskiego Narodu niemieckiego, a jej członków obo-
wiązywało bardziej lub mniej ścisłe posłuszeństwo wielorakim kościelnym bądź świeckim 
władcom feudalnym. Jako niezwarty organizm pozbawiony osobowości prawnej Hanza nie 
dysponowała stałymi środkami finansowymi, stałą armią i flotą”109. 

To ogromne pole dla popisu erudycyjnego kogoś, kto łączył w sobie rewerencje 
dla niemieckiego miasta z jednoczesnym znawstwem prawa i jego historii, nie 
zostało zagospodarowane.

Oczywiście wnikliwie i wyczerpująco pisał na te tematy w pierwszym tomie 
swego opus magnum (za takie uznać należy z pewnością Das deutsche Genos-
senschaftsrecht), jednak było to czterdzieści lat wcześniej. Nadto limitowały go 
ramy czasowe przewidziane dla tego publicznego wystąpienia. Ale odświeżenie 
tamtych akurat kwestii wiążących się nierozerwalnie z dziejami niemieckiego 
miasta mogłoby się odbyć na przykład kosztem pominięcia licznych antyfran-
cuskich podtekstów, będących po częstokroć refleksem bardziej jego, niż barona 
vom Steina, niechęci do zachodniego sąsiada.

Wszystkie powyższe uwagi nie zmieniają jednak faktu, iż niemiecki uczony 
swym wykładem dał silny przyczynek w kierunku nowych interpretacji działal-
ności reformatorskiej barona vom und zum Steina, które pozwoliły uchwycić 
wybitnie niemiecki, a nie tylko pruski rozmach światopoglądowy i organizatorski 
budzącego aż tyle kontrowersji przybysza z Księstwa Nassau.

107 Ibidem, s. 309–310.
108 Ibidem, s. 268–269.
109 P. Dollinger, Dzieje Hansy (XII–XVII wiek), Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1975, s. 10, 

[tyt. oryg. La Hanse: XIIe-XVIIIe siècles, Éditions Montaigne, Paris 1970 [19641] – tłum. 
V. Soczewińska]. Z najnowszych opracowań w tym temacie: S. Selzer, Die Hanse, Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2010.
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Mariusz KOPCZYŃSKI

DIE PREUSSISCHE STÄDTEORDNUNG DES FREIHERRN  
VOM STEIN VOM 19 XI 1808  IN ORGANIZISTISCHER DEUTUNG OTTO VON GIERKES

( S u m m a r y )

Indem ich den Artikel geschrieben habe, stellte ich mir den Ziel, die Bedeutung der Reformen 
des Freiherrn vom und zum Stein zu präsentieren. Sowohl der Reformen als auch der Gestalt 
des Freiherrn hat der deutsche Geschichts- und Rechtstheorie- Wissenschaftler Otto von Gierke 
eine große Bedeutung hinzugeschrieben. Der Berliner Professor hat besonders auf eine der 
Reformen des preußischen Politikers verwiesen. Es handelt sich um die seiner Meinung nach meist 
ausschlaggebende Städteordnung vom 19 XI 1808. Indem Gierke sowohl den Inhalt als auch den 
Kontext der Erklärungen des Freiherrn ergründet, kommt er zu Schlussfolgerung, dass die bisherigen 
Interpretationen dieser Gestalt, im Sinne, sie zu einer konkreten ideologischen Familie einzustufen 
auf falschen Voraussetzungen gegründet waren. Die Autoren haben einerseits die übermäßige 
Bedeutung den Französisch Revolutionären Inspirationen des von Steins hinzugeschrieben. 
Andererseits haben die Autoren versucht, zu bewiesen, dass seine Reformen einen nur halb, in 
Wirklichkeit einen konservativen Charakter tragen. Es haben sich zwei Statements entwickelt: 
von Stein wurde entweder als Frankophil Liberal oder ein der kaum irgendwelche Veränderungen 
zulassender Konservativste dargestellt. Sein Preußentum war unterdessen ein Teil des weiteren 
allgemeindeutschen Kontexts, was es dem Gierke gelungen hat, zu beweisen. Mit anderen Worten 
zu sagen, war von Stein ein deutscher Patriot, der nur auf dem preußischen Abschnitt gearbeitet 
hat. Man könnte sagen, er war ein deutscher Nationalist avant la lettre.
Schlüsselworte: Stein; Gierke; Preußen; Verfassung; preußische Städteordnung des Freiherrn vom 
Stein vom 19 XI 1808
Keywords: Government; Prussia; Gierke; municipal reform of Freiherr vom Stein in 1808 




