
R E C E N Z J E

G. L a b u d a ,  TESTAMENT BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO (Opuscula Casi- 
miro Tymieniecki septuagenario dedicata, s. 171—195), Poznań 1959; t e n ż e ,  ZA
BIEGI O UTRZYMANIE JEDNOŚCI PAŃSTWA POLSKIEGO W LATACH 
1138—1146 (Kwart. Hist., 1959, LXVI, nr 3, s. 1147—1169).

Od 43 lat obowiązuje w nauce historycznej polskiej teza T. Wojciechowskiego, 
który w swym łabędzim śpiewie postawił w roku 1917 twierdzenie, że Krzywousty 
testamentem swym podzielił państwo między czterech synów, a ustanawiając za
razem seniorat, wyznaczył dla każdorazowego princepsa-seniora „księstwo central
ne” jako dzielnicę senioracką, mającą mu dawać zdecydowaną przewagę nad po
zostałymi juniorami. Dzielnicę tę stanowiły według Wojciechowskiego: Krakowskie, 
Sieradzkie, Łęczyca, Kujawy i Pomorze1. Teza taka, oparta na późniejszych co 
prawda przekazach kronik polskich (mistrz Wincenty, Kronika wielkopolska i pol
ska), przez prawie pół wieku ostawała się wszelkiej krytyce historycznej2. Dopiero 
ostatnio prof. G. Labuda poddał ją wnikliwe] i erudycyjnej analizie, w wyniku 
której doszedł do wręcz odmiennych rezultatów i przywrócił częściowo prawo 
obywatelstwa zapomnianej już prawie tezie S. Smolki, iż dział seniora w myśl 
postanowień testamentu władcy zmarłego w r. 1138 stanowiła jedynie Małopolska3.

Praca oparta o wielką erudycję i skrupulatne wyzyskanie źródeł tak współ
czesnych, jak późniejszych wymagałaby właściwie osobnej obszernej rozprawy, 
v,' której można by uzasadnić odmienne stanowisko wobec wywodów Autora. 
Z braku miejsca pozwolę sobie zwrócić jedynie uwagę na metodę pracy Autora 
i jej najważniejsze wyniki, pozostawiając z rozmysłu szereg zagadnień związanych 
z problemem na uboczu i zdając sobie w pełni sprawę, iż wiele problemów po
ruszonych przez prof. Labudę, a inaczej przeze mnie interpretowanych, pozostać 
musi jeszcze nadal spornymi.

Przechodząc tedy do zagadnień metodycznych, podpisać wypadnie w całości 
tezę Autora, że źródłom wcześniejszym (współczesnym czy prawie współczesnym) 
należy dać pierwszeństwo przed źródłami późniejszymi, o ile oczywiście żadne 
wiarogodne źródło nie stanie temu na przeszkodzie. W praktyce jednak zazwy
czaj źródła sobie współczesne zawierają szereg niejasności, o ile nie wręcz sprzecz
ności, podważając tym samym wzajemnie swą wiarogodność, tak że niekiedy z ko
nieczności wypadnie sięgać do źródeł późniejszych, które są nieraz w stanie sprzecz
ności takie wyjaśnić.

1 T. W o j c i e c h o w s k i ,  Szkice historyczne jedenastego wieku. Dalsze losy 
zatraconej korony (Kwart. Hist., 1917, s. 351 nn.) i następne wydania w Szkicach 
historycznych.

2 Por. uwagi O. B a l z e r a  Królestwo Polskie, t. I, Lwów 1919, s. 186, przyp. 2.
3 S. S m o l k a ,  Testament Bolesława Krzywoustego (RAU, h. 1881, XIII, 

s. 259—310).



Osobna sprawa teoretyczna — to wiek sprawny książąt polskich i w związku 
z tym prawo figurowania ich na dokumentach jako świadków czy sprawowanie 
władzy w państwie. Mimo stwierdzeń Balzera, Kutrzeby i ostatnio Sobocińskie
g o 4 w świetle źródeł bezpośrednich rzecz nie jest jasna. Spotykamy przecież nieraz 
książąt wymienionych w dokumentach jako świadków, mimo że nie ukończyli 
jeszcze 12 roku życia, żeby wymienić przykładowo Mieszka i Lamberta występu
jących jako współwystawrcy na dokumencie Dagome iu d ex5 *, z których jeden 
przynajmniej nie miał w 992 r. 12 lat; podobnie ma się sprawa z figurowaniem 
Henryka i Kazimierza, jako braci książąt, na dokumencie legata Humbalda 
z r. 1145 c, nie mówiąc o Bolesławie Wstydliwym, który w r. 1235 (ur. 21 VI 1226), 
a więc w 9 roku życia, wystawia dokument i tytułuje się przy tym księciem san
domierskim 7. Sprawował więc, oczywiście nominalnie, rządy.

Wreszcie kwestia oprawy wdowiej małżonek książąt polskich. Sprawa ta do 
dziś nie jest dostatecznie jasna. Do r. 1138 nie mamy bodaj ani jednej wiado
mości, aby księżna-wdowa, pozostająca po śmierci męża w kraju, otrzymywała 
jako uposażenie całe księstwo (kasztelanię). Darowizny czynione przez księżne 
polskie z całych kasztelanii (Judyta-Chropy) zdziałane bywały jeszcze za życia 
księcia i pochodziły najsnadniej z majątku księżnej tytułem wiana. Dopiero Ku- 
negunda, wdowa po Wstydliwym, i Gryfina po śmierci Leszka Czarnego uzyskały 
jako oprawę kasztelanię sądecką, a więc terytorium leżące na peryferiach Mało
polski. Natomiast Grzymisława po r. 1227, choć tytułuje się księżną sandomier
ską 8, jednak w rzeczywistości sprawuje rządy w dzielnicy w imieniu małoletniego 
syna. Podobnie ma się rzecz prawdopodobnie z wdową po Sprawiedliwym, He
leną, rządzącą Małopolską w imieniu nieletniego Leszka. Czyżby tedy stanowisko 
Salomei, wdowy po Krzywoustym, było wyjątkowe, jako że otrzymać ona miała 
w testamencie z r. 1138 dwie duże kasztelanie (prowincje): Sieradz i Łęczycę, jak 
stara się udowodnić Autor. Ale o tym niżej. Przechodzę do omówienia poszczegól
nych tez prof. Labudy.

W oparciu o wyczerpujące zestawienie źródeł współczesnych, pomijanych lub 
niedocenianych w dotychczasowej literaturze przedmiotu, rozprawia się Autor 
z dotychczasowymi poglądami historyków, zwłaszcza z tezą T. Wojciechowskiego, 
r.a temat „księstwa centralnego” seniora. W wyniku tej żmudnej analizy zestawia 
prof. Labuda szczegółową chronologię wypadków z lat 1138—1146, dochodząc w wy
niku wnikliwych badań do następujących ważniejszych stwierdzeń9:

4 Por. O. B a l z e r ,  O następstwie tronu w Polsce (RAU, h. 1897, XXXVI); 
S. K u t r z e b a ,  Historia ustroju Polski. Korona, Warszawa 1949, s. 36 nn.; 
W. S o b o c i ń s k i ,  Historia rządów opiekuńczych w Polsce (Czasop. Praw.-Histor., 
1949, s. 254 nn.).

5 Ślub Mieszka z Odą mógł mieć najwcześniej miejsce w grudniu 979, przyjście 
na świat młodszego jej syna mogło nastąpić najwcześniej w maju 981 r. W chwili 
więc wystawiania petycji Mieszka I do kurii młodszy jego syn liczył najwyżej 11 
lat życia.

« Kod. dypl. wkopol., I, nr 12. Co do czasu pobytu Humbalda w Polsce por. 
K. M a l e c z y  ń s ki ,  Dokument Humbalda kardynała legata (Roczniki Hist., 1929, 
z. 2, s. 1 nn.); B u d k o w a ,  Repertorium polskich dokumentów, Kraków 1937, 
nr 44, nie przyjmuje takiej datacji. Autor w jednym miejscu (Testament, s. 182, 
przyp. 43) nie oświadcza się za żadnym z poglądów, w drugim miejscu (Zabiegi, 
s. 1156, przyp. 40) przyjmuje moją wykładnię datacji dokumentu Humbalda.

7 Kod. dypl. Małop., II, nr 412, oryginał.
0 O Grzymisławie por. Kod. dypl. m.ałop., I, II, pass.; o Helenie por. O. B a l 

zer ,  Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. 186.
9 Por. Testament, s. 193 n.



1. Pryncypat i seniorat ustanowiony przez umierającego Krzywoustego odno
sił się właściwie tylko do jego synów, w przyszłości mógł być zmieniony10;

2. Monarchia Krzywoustego została podzielona między trzech tylko synów, 
a  wdowa Salomea z Bergu otrzymała jako oprawę wdowią Sieradz i Łęczycę, 
która zarazem stanowiła w przyszłóści uposażenie małoletnich, Henryka i Kazi
mierza. Dzielnicę seniora stanowiła tylko Małopolska w granicach diecezji kra
kowskiej; Mieszko otrzymał Poznań i Gniezno, Bolesław Kędzierzawy — Ma
zowsze i Kujawy;

3. Po śmierci Krzywoustego nastąpiły kilkakrotne bądź dobrowolne (antę 27 
VII 1144), bądź w wyniku walk między braćmi podziały względnie regulacje gra
nic poszczególnych dzielnic (1145, 1146). W r. 1145 Władysław zagarnął oprawę 
wdowią Salomei (Łęczycę i Sieradz), którą mu następnie odebrali juniorzy, po 
czym po ponownym jej wcieleniu do państwa seniora i ostatecznym zegnaniu 
Władysława z Krakowa przeszła ona w ręce Kędzierzawego, który ze swej strony 
dopiero teraz wydzielił młodemu Henrykowi terytorium lubelsko-sandomierskie 
jako osobną dzielnicę;

4. Chronologia wypadków z lat 1138—1146, przedstawiana w dotychczasowej 
literaturze, wymaga korektury. Autor czyni to z wielką precyzją i erudycją, zesta
wiając wszystkie źródła współczesne i porównując je z późniejszymi oraz w wy
niku takiej analizy eliminując np. Kadłubkowe ujęcie bitwy nad Pilicą, trakto
wanej przezeń jako klęskę Władysława, czy ustalając datę oślepienia Piotra 
Własta, a tym samym oznaczając początek buntu możnowładztwa śląskiego prze
ciw swemu dzielnicowemu księciu.

Z braku miejsca nie jestem w stanie szeroko omawiać poszczególnych tez 
Autora ani z nimi ewentualnie szczegółowiej polemizować. Mimo wszystko jednak 
materiał zebrany przez pcof. Labudę z wielką erudycją i znawstwem źródeł za
równo współczesnych, jak i późniejszych rzuca według mnie w wielu wypadkach 
odmienne światło na wypadki z lat 1138—1146, niż jak je przedstawił Autor. Stąd 
w niektórych punktach zmuszony jestem do przyjęcia odmiennych od Autora 
wyników, zdając sobie w pełni sprawę, że zarówno moje tezy, jak twierdzenia 
Autora w wielu wypadkach pozostać muszą dyskusyjne.

A więc przede wszystkim sprawa postanowień testamentu Krzywoustego, we
dług mnie spisanego i w tej formie przesłanego do zatwierdzenia do kurii11. Senio
rat został zarówno w świetle relacji Kadłubka, jak i słów jednego z późniejszych 
pism papieskich (r. 1210) ustanowiony jako obowiązujący semper, a więc na 
zawsze12. Inna rzecz, że mimo przysięgi możnowładztwa został on rychło (r. 1146) 
pogwałcony, choć jeszcze do r. 1177 w teorii utrzymywany.

10 Ibid. W tym punkcie Autor nie jest jednak w pełni konsekwentny. W jed
nym miejscu (s. 175 n.) przypisuje postanowieniom testamentowym jedynie moc na 
przyszłość prejudykatu: na s. 193 dopuszcza ewentualność utrzymania się zasady 
senioratu.

11 O spisaniu testamentu wspomina wyraźnie mistrz Wincenty (por. B u d k o 
wa,  Repertorium, nr 34). W formie spisanej został również testament przesłany 
do kurii, która go pisemnie zatwierdziła (por. Kod. dypl. Śląska, II, nr 137: per 
sedem apostolicam obtinuit aprobari). Jest nie do pomyślenia, aby kuria zatwier
dzała petycję strony wniesioną ustnie (por. w tej mierze uwagi H. B r e s s l a u a ,  
Handbuch d. Urkundenlehre, t. II, Leipzig 1931, s. 2 nn.). Czy został on spisany 
przed, czy po zaprzysiężeniu go przez feudałów, pozostaje dla dalszych wywodów 
obojętne.

12 Wyraz semper spotykamy zarówno w relacji mistrza Wincentego, jak 
w piśmie papieskim z r. 1210; figurował więc zapewne w oryginale testamentu 
bądź w zatwierdzeniu papieskim oddającym wiernie jego treść.



Najważniejszym bodaj spostrzeżeniem prof. Labudy jest zwrócenie uwagi na 
fakt, że zarówno we współczesnym dokumencie z r. 1139, jak w relacjach nie
których kronikarzy i roczników hiemieckich występuje tylko trzech książąt jako 
władców Polski po śmierci Krzywoustego, względnie stwierdzenie wprost, iż Krzy
wousty umierając podzielił państwo tylko między trzech najstarszych potomków13. 
Na przeciwnym stanowisku stoją prawie współczesne wypadkom roczniki magde
burskie i mistrz Wincenty, którzy przekazują wiadomość o podziale państwa 
między pięciu ewentualnie między czterech (mistrz Wincenty) synów Krzy
woustego 14 15 * 17.

Niewątpliwie wypadałoby ze względów metodycznych dać pierwszeństwo licz
niejszym i starszym źródłom, wspominającym o podziale czy walkach późniejszych 
między trzema synami Krzywoustego. Ale nie mówiąc już o tym, że współczesne 
wypadkom roczniki magdeburskie mają odmienne wiadomościls, teza o podziale 
państwa przez umierającego księcia między część tylko zstępnych potomków sta
łaby w sprzeczności z postanowieniami zwyczajowego prawa polskiego, które do
magało się uwzględnienia w testamencie wszystkich krewnych legatora1G. Nawet 
gdybyśmy ten punkt pozostawili otwarty do dalszej dyskusji, to przyjęciu takiej 
tezy Autora zdaje się sprzeciwiać samo oświadczenie księcia Henryka z r. 1155, 
który w odpowiednim dokumencie dla klasztoru w Zagościu (cytowanym zre
sztą lojalnie przez Autora) stwierdza, że z woli i łaski ojca posiadał pewne 
dominium, a więc jakąś dzielnicę1T. Gdybyśmy słowa jego chcieli brać ściśle, to 
należałoby przypuścić, że dominium Henryka leżało w pobliżu Zagościa, a więc 
w Małopolsce, bezspornej dzielnicy seniora-princepsa. Jak wielkie było uposażenie 
księcia Henryka wydzielone mu tedy przez ojca, nie wiemy; być może, stanowiła 
je Wiślica, jako że w jej sąsiedztwie leżał Zagość. Zdaje się też, że do r. 1145 
co najmniej nie sprawował w niej władzy samodzielnie Henryk, jako że jeszcze 
na dokumencie legata Humbalda figuruje on razem z Kazimierzem Sprawiedli
wym jako brat książąt, a nie książę. Kto w imieniu małoletniego Henryka spra
wował władzę, nie wiemy. Przypuszczać wolno, że senior Władysław, jako że 
w jego dzielnicy leżał dział młodego księcia. W takim razie mielibyśmy pogodze
nie rzekomych sprzeczności przekazu roczników poeldeńskich i dokumentu biskupa 
Roberta z danymi mistrza Wincentego i roczników magdeburskich. Henryk jako 
małoletni nie mógł być wymieniony jako ten, który rządził (regnat) w Polsce po 
śmierci ojca, choć w testamencie nie został pominięty.

13 Annales Palidenses (MGSS, XVI, s. 82, r. 1138): Dux Poloniensis Bolislaus 
tribus filiis divisa hereditate, majori ducatum moriens commendavit; Otto F r i -  
s i n g e n s i s ,  Opera Chronicon, I, Hannovere 1867, lib. VIII, c. 34: 1146 In Po
lonia etiam inter tres fratres terae principes miserabilis auditur tumultuatio; 
dokument biskupa Roberta z r. 1139 (Kod. dypl. Śląska, Wrocław 1956, I, nr 16): 
anno 1139 ... Boleslao tercio Polonie principe defuncto, regnantibus pro eo filiis 
eius Wladislao in Cracouia, Boleslao in Mazouia, Misicone in Poznania.

14 Annales Magdeburgenses (MGSS, XVI, s. 186, r. 1138): obiit Bolezlaus dux 
Polonorum, relinquens quinque filios ... quibus et dividit hereditatem ; Mistrz Win- 
cerity, Chronicon (MPH, II, s. 363 n.): Qui [Bolesław] ... testamentales mandat 
conscribi codicillos. In quibus ■... regni successionem quatuor filiis legat. Autor 
dowolnie emenduje tekst roczników magdeburskich, wstawiając w nie po słowie 
superstites zdanie: e quibus tribus.

15 Por. przyp. poprzedni.
19 Por. wyżej przyp. 4.
17 F. P i e k o s i ń s k i ,  Monumenta Poloniae diplomatica, nr 21: ego Henricus 

dei gracia filius Bolezlai ducis Poloniae de dominii, quod a patris voluntate et gra- 
cia, dum viverem habui.



Przechodzimy z kolei do problemu oprawy wdowiej Salomei, o której testa
ment Krzywoustego czynił przypuszczalnie wzmiankę. Prof. Labuda przyjmuje, 
że stanowiła ją Łęczyca i Sieradzkie, nie przytaczając jednak po temu żadnych 
dowodów. Za takim pojmowaniem majątku księżnej przemawiać mógłby fakt, zbyt 
słabo podkreślony przez Autora, że właśnie w Łęczycy doszło w grudniu 1140 r. do 
zjazdu-wiecu księżnej, książąt juniorów: Bolesława i Mieszka, wreszcie primates 
regni. Tak przynajmniej przedstawia wypadki z adwentu 1140 r. niepodejrzanej 
autentyczności relacja Ortlieba Zwiefalteńskiego 13. Ale czy taki stan rzeczy istniał 
od r. 1138, jak chce Autor? Zanim wrócimy do tej kwestii, wypadnie się zasta
nowić, czy nie znajdziemy dokładniejszych wzmianek o majątku księżny Salomei, 
który wypadnie uznać za jej wdowią oprawę.

Rozproszone po dokumentach współczesnych, autentycznych i falsyfikatach, 
ale polegających na wiarogodnych informacjach, dane wymieniają następujące 
miejscowości stanowiące własność księżny-wdowy: Radziejów na Kujawach, na
dany przez nią klasztorowi w Mogilnie w latach 1138 — 27 VII 1144 18 19, następnie 
Waśniów koło Jędrzejowa, nadany przez księżnę w nie znanym bliżej czasie (po 
śmierci Krzywoustego) klasztorowi w Trzemesznie20, dalej jej była ecclesia loci 
w Małogoszczy, a przypuszczalnie cała tamtejsza kasztelania, gdzie Salomea 
posiadała własnego łożniczego, który oprowadzał Ortlieba w r. 1140 po kościele 
i pokazywał mu relikwie stanowiące własność księżny21. Drugą kasztelanię sta
nowiącą własność Salomei, a należącą przypuszczalnie do jej oprawy wdowiej 
stanowił był gród-wieś targowa Zbarz w Gnieźnieńskiem22. [Wreszcie w Pa
jęcznie miało miejsce spotkanie w r. 1140 poselstwa klasztoru w Zwiefalten 
z księżną-wdową. Widocznie i ta miejscowość należała do jej oprawy. Nie sta
nowiło jej natomiast Kwieciszewo, które uzyskała dopiero od swych synów w nie 
znanym bliżej czasie.

Jak więc widzimy, na oprawę wdowią Salomei składały się oprócz kasztela
nii (?) małogojskiej i zbarskiej szereg miejscowości rozrzuconych po Kujawach 
i Sandomierskiem, przy czym, rzecz charakterystyczna, zarówno Małogoszcz, jak 
Pajęczno i Waśniów leżały dowodnie w Małopolsce względnie Sandomierskiem,

18 MPH, II, s. 4.
19 P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., nr 7; B u d k o w a ,  Repertorium, nr 38, gdzie ze

stawienie przekazów i literatury.
20 Wspomina o nim niepodejrzanej autentyczności dokument Humbalda z roku- 

1145 oraz falsyfikat trzemeszeński z tegoż roku: Kod. dypl. wkopol., I, nr 11, 12.
21 MPH, II, s. 4: poselstwo venit ad illam [Salomeij in opidulo Paginensi. Que 

nos videns ... sicut decuit salutavit ... Quadam die iussu ipsius in ecclesiam loci, 
qui dicitur Malgostus, cum fideli cubiculario eius ... acceptis a sacristis scriniorum 
dominae suae clavibus. W czasach późniejszych Małogoszcz stanowiła stolicę kaszte
lanii. Por. Z. W o j c i e c h o w s k i ,  Ze studiów nad organizacją państwa polskie
go za Piastów, Lwów 1924, s. 48. Przypuszczalnie grodem kasztelańskim była już 
v/ XII w.

22 P i e k o s i ń s k i ,  Monumenta, nr 10, dokument Mieszka dla Trzemeszna: 
cum vero nos et frater noster Boleslaus dux Mazouie et Cuiavie conventum ce- 
lebrassemus in Quecisou pro parcium terminis, frater noster prefatus Quecisou 
sue dicioni cedere volebat, nosque nostro dominio redigere volebamus eandem', 
tunc ducissa Salome a nobis ... prece obtinuit ... villam eciam Cebar cum foro ei 
accumulavit ... Salome quoque ducissa contulit Wasnou forum cum thabemis et 
ecclesia. Kasztelan Zbarza występuje w r. 1362, territorium in Czbarz wspomniane 
jest w r. 1350, por. Kod. dypl. wkopol., III, nr 1293, 1467. O Zbarzu por. też
S. K o z i e r o w s k i ,  Badania nazw topograficznych archidiec. gnieźnieńskiej, Po
znań 1914, s. 377. O nadaniu Waśniowa klasztorowi w Trzemesznie milczy Długosz 
w swym Liber beneficiorum.



które nawet według tezy Autora stanowiły bezsporne państwo centralne Wła
dysława Wygnańca.

Natomiast sprawa nadania Salomei Kwieciszewa23 pozwala mym zdaniem 
oświetlić przynależność Kujaw, na których terenie leżała ta miejscowość. W Kwie- 
ciszewie, w każdym razie przed 27 VII 1144, odbył się zjazd obu juniorów pro 
partium terminis w sprawie rozgraniczenia dzielnic, przy czym kością niezgody 
stało się właśnie Kwieciszewo, które obie strony chciały włączyć do swych dziel
nic. Ze stylizacji odpowiedniego zwrotu wynika mym zdaniem niedwuznacznie, że 
Kwieciszewo poprzednio nie należało ani do Mieszka, ani do Bolesława, ani 
wreszcie do Salomei, która je otrzymała dopiero w wyniku sporu między braćmi. 
W takim razie jedynym wytłumaczeniem tego zjawiska będzie przyjęcie tercium  
gaudentem, a więc Władysława jako pierwotnego władcy nad Kwieciszewem, 
a przypuszczalnie całymi Kujawami, który je dzierżył jeszcze za życia macochy, 
przypuszczalnie na mocy testamentu ojcowskiego. Nie znamy daty zjazdu kwie- 
ciszowskiego, wspomnianego raz jedyny w falsyfikacie trzemeszeńskim pod r. 1145; 
można go położyć na r. 1144 albo na którykolwiek z lat poprzednich do r. 1139.

Ale za poparciem swej tezy, że Łęczyca i Sieradz stanowiły oprawę wdowią 
Salomei, przytacza Autor jeszcze jeden argument. Latem 1145 r. w wyniku układu 
zawartego przez dwóch młodszych Bolesławowiczów z koalicją książąt ruskich, 
spieszących na pomoc Władysławowi polskiemu, zobowiązali się juniorzy „oddać” 
seniorowi 4 grody 24. Nie wchodząc tu w stronę filologiczną zagadnienia 25 * i przyj
mując za Autorem, że chodziło tu I o zwrot zabranych poprzednio seniorowi przez 
Mieszka i Bolesława grodów-prowincji, jeślibyśmy nawet zgodzili się, że dwa 
z tych grodów to właśnie Łęczyca i Sieradz, to w konsekwencji musi się nasunąć 
przypuszczenie, że dwa pozostałe to właśnie Gniezno i Kruszwica. Mielibyśmy 
w taki sposób wszystkie grody-dzielnice-prowincje, o które toczy się spór między 
prof. Labudą a autorem Szkiców jedenastego wieku. Przecież Kujawy (z Krusz
wicą) były w świetle poprzednich wywodów właśnie w posiadaniu Władysława 
przed r. 1144.

Przechodzimy tedy do pytania, kiedy zostały one odebrane Władysławowi? 
Gniezno było dowodnie w posiadaniu młodszych Bolesławowiczów na wiosnę 
1145 r . 2C, Kruszwica a. 1144, Łęczyca w zimie 1140/41 27; kiedy przeszedł w ich 
ręce Sieradz, brak wszelkich danych. Nie wiemy również, czy wszystkie cztery księ
stwa utracił Władysław równocześnie, czy w pewnych po sobie odstępach czasu. Ze 
sprawą tą wiąże się zagadnienie, od kiedy wolno datować początki nieporozumień 
między braćmi. Odpowiedź daje tu już relacja Ortlieba, który wspomina, że naj
starszy brat był w podejrzeniu u juniorów dla swych zabiegów o pozyskanie 
księcia ruskiego. Relacja ta wspomina nadto o metu barbarorum, w jakiej żyli

23 Por. przypis poprzedni.
24 Latopis hipacki (Połnoje sobranije russ. letop., II, s. 318), Petersburg 1908:

I idosza na siered ziemli ladskoje, najdosza brata dwa Wladislawla, Bolesława 
i Mżeku, stojacza za bołotom; i pierejechawsza na sju storonu i pokłonistasja Igo- 
rewi i s brateju jego; i ciełowawsze krest miżi soboju ... i dasta bratu swojemu 
Wladislavu czetyre gorodi a Igorewi s brateju Wiznu. Wizna jeszcze w r. 1145
II IV była dowodnie w posiadaniu Kędzierzawego. Por. B u d k o w a ,  Reperto
rium, nr 8. Co do jego daty por. M a l e c z y ń s k i ,  O kanclerzach polskich XII w. 
(Kwart. Hist., 1929, s. 35).

25 Można by wyraz dasta interpretować w taki sam sposób, jak jego odnie
sienie do Wizny, którą Bolesławowicze wydali Igorowi, a nie zwrócili. Ale może 
jest to niedokładność latopisca.

20 Dokument Humbalda wspomina o zjeździe juniorów, w którym uczestni
czył legat papieski właśnie w Gnieźnie.

27 Por. wyżej, s. 108.



cały czas wysłańcy28; może Ortlieb ma tu na myśli zastępy najemnych wojsk 
ruskich, które już w zimie 1140/41 przyszły na pomoc Władysławowi. W każdym 
razie w zimie 1142/43 albo raczej 1141/42 doszło do starcia orężnego juniorów 
z posiłkującymi Władysława książętami ruskimi pod Czerskiem (w relacji lato- 
pisu Laurentego) względnie nad Pilicą 'według opowiadania mistrza Wincentego29. 
Bitwa ta przedstawiona przez Kadłubka jako krwawa i zakończona zwycięstwem 
juniorów, w opowiadaniu latopisca wygląda raczej na nie rostrzygniętą. Przy
puścić w każdym razie wolno, że za swą przyczynę miała ona jakieś poważniejsze 
zatargi między braćmi, najprawdopodobniej będzie nią właśnie zajęcie przez ju
niorów 4 inkryminowanych grodów. W takim razie wnosić należałoby, że zarówno 
zajęcie Łęczycy, jak Sieradza, Gniezna i Kruszwicy (Kujaw) dokonało się przed 
bitwą pod Czerskiem (nad Pilicą). Walka z r. 1142/43 (1141/42) nie została rozstrzy
gnięta, mimo że po stronie ruskiej wzięła w niej udział koalicja trzech książąt rus
kich (Swiatosław, syn Wszewołoda Olegowicza, Izasław Dawidowicz i Włodzimierz 
halicki). Dopiero w lecie r. 1145 nowa koalicja, tym razem czterech względnie 
nawet pięciu książąt ruskich (Igora i Swiatosława Olegowiczów, Swiatosława 
Wszewołodowicza, Włodzimierza Dawidowicza i Izasława Wścisławicza — ten ostatni 
z wyprawy się wycofał), która dotarła do błot w centrum Polski (przypuszczalnie 
do rozlewisk górnej Noteci i Gopła), zadecydowała o zmianie przez juniorów sto
sunku do Władysława i zwrotu mu zajętych grodów. W taki sposób w połowie 
r. 1145 udało się najstarszemu synowi Krzywoustego utrzymać w mocy postano
wienia testamentu ojcowskiego. |

W świetle takich wypadków zjazd w Kwieciszewie pro partium, terminis wy
padnie położyć między wrześniem 1139 r. a zimą 1142/43, najsnadniej przed zimą 
1140/41. Zjazd ten sankcjonował zdobycze juniorów i przeprowadził rozgraniczenie 
dzierżaw odjętych bratu.

W świetle takiej interpretacji współczesnych źródeł (wykorzystanie źródeł 
późniejszych z rozmysłu ograniczyłem do minimum) chronologia wypadków z lat 
1138—1146 przedstawiałaby się następująco:

1. Testamentem swym, zredagowanym na piśmie, ustanowił Krzywousty senio
rat, wydzielając trzem sprawnym synom osobne dzielnice (Bolesław Mazowsze, 
Mieszko Poznańskie, Władysław Śląsk), w których sprawować mieli pełnię władzy 
księcia podległego seniorowi-princepsowi. Ten ostatni otrzymał z tego tytułu 
w myśl tezy T. Wojciechowskiego: Małopolską (w granicach diecezji krakowskiej), 
Sieradz, Łęczycę, Kujawy i ewentualnie zwierzchnictwo nad Pomorzem. Czwarty, 
Henryk, otrzymał zaopatrzenie w Sandomierskiem (Wiślicę) pod opieką przy
puszczalnie seniora. Księżna-wdowa tytułem oprawy otrzymała dwie kasztelanie (?): 
małogojską i zbarską, nadto szereg miejscowości rozrzuconych, częściowo przy
najmniej, w państwie „centralnym” seniora (Pajęczno, Małogoszcz, Waśniów, Ra

28 MPH, II, s. 4—5: non absque metu barbarorum nos reclusimus [w Mało
goszczy] ... abivimus et post multos barbarorum circuitus per Saxoniam ... de
venimus.

29 Latopis Laurentego (Poln. sobr., I, s. 135): W tuže zimu posła Wsiewołod syna 
swojego Swiatosława i Iziasława Dawidowicza s Wołodimierem s Galiczskom wo po
mocz ziatu swojemu Wołodisławu na bratu jego na mienszuju, na Bolesławicze; 
i sniaszasja wsi u Czernieczka i wojewawsze wozwratisza sia w ziemie boleje mír
ných niete rotných. Jako że rok według ery bizantyńskiej zaczynał się 1 września, 
wypadki te należałoby odnieść raczej do zimy 1141/42. Opowiadanie mistrza Win
centego por. MPH, II, s. 366.—367. Autor mym zdaniem niesłusznie identyfikuje 
opis Kadłubka z wypadkami z r. 1145 (por. wyżej przyp. 24). Czersk leży nieda
leko ujścia Pilicy; w r. 1142 doszło też tylko do bitwy, w r. 1145 miało miejsce 
jedynie zawarcie układu.



dziejów, a przypuszczalnie i Zbarz na Kujawach Lesistych). Podobnie i zaopa
trzenie Henryka mieściło się na terytorium księstwa centralnego.

2. Jeszcze w marcu—sierpniu 1139 stosunki między braćmi były, zdaje się, 
poprawne, jak o tym zdaje się świadczyć dokument biskupa Roberta z tego czasu.

3. Wzmianki o zatargach między trzema braćmi pochodzą najpóźniej z zimy 
1140/41, kiedy to poselstwo zwiefalteńskie ob metum Barbarorum musiało 
wyczekiwać długo w Małogoszczy. Dopuszczać należy nawet udział posiłków 
ruskich w walkach wewnętrznych. W każdym razie już wówczas została odebrana 
Władysławowi Łęczyca, gdzie się miało odbyć colloquium generale juniorów i mo
żnowładztwa, a przypuszczalnie także Sieradz, Kruszwica i Gniezno. Kruszwica 
(Kujawy) była dowodnie własnością Władysława przed 27 VII 1144 r.

4. Odpowiedzią Władysława na bunt braci był ślub jego syna Bolesława Wy
sokiego ze Zwinisławą, córką Wszewołoda Olegowicza (lato 1142), przymierze 
z książętami ruskimi i wyprawa tych ostatnich zakończona bitwą pod Czerskiem 
(nad Pilicą), może krwawą, lecz nie rozstrzygniętą i nie zmieniającą w niczym 
stosunków wewnętrznych w Polsce.

5. Dzieje lat 1142 (lato) do grudnia 1144 pokryte są mgłą tajemnicy. W grudniu
1144 słyszymy o pobycie palatyna Władysławowego, Piotra Własta, w Magdeburgu 
na dworze króla Konrada III, gdzie niewątpliwie pod pozorem sprowadzenia re
likwii św. Wincentego do Wrocławia30 toczyły się rokowania o pomoc feudałów 
niemieckich dla pozbawionego znacznej części ojcowizny Władysława. Odpowiedzią 
na taki jego krok była apelacja juniorów do kurii papieskiej.

6. Na wiosnę 1145 przybył do Polski legat Humbald, który stanął po stronie 
juniorów, i wziął udział w zjeździe gnieźnieńskim, na którym Bolesław i Mieszko 
rozporządzili miejscowościami w Łęczyckiem, dawnym księstwie Władysława (ca
pella sancte Marie apud Lanciciam). Mimo to wszystko Władysław jeszcze w lecie
1145 czuł się pewny, jako że rokowania z Konradem wypadły pomyślnie 

i w czerwcu 1145 przybyło do Wrocławia poselstwo z Magdeburga, przywożąc 
żądane relikwie, a przypuszczalnie i odpowiedź króla Konrada.

7. Oparty o sukcesy dyplomatyczne spowodował Władysław w lecie 1145 nową 
interwencję ruską w swej sprawie. Mimo że do walki tym razem nie doszło, 
juniorzy zagrożeni obecnie z dwóch stron przystali na układ, odstępując senio
rowi wszystkie zdobycze z r. 1140/41, a Igorowi Olegowiczowi Wiznę. Władysław 
stanął tedy ponownie u szczytu potęgi.

8. Wypadki od lata 1145 do zimy tr. nie są jasne. Zdaje się, że bracia zmuszeni 
do kapitulacji nie zaniechali akcji zjednywania sobie stronników; sukcesem ich 
na tym polu było przejście na ich stronę palatyna Piotra Własta, który jednak 
jeszcze w zimie 1145 został przez seniora ujęty i skazany na oślepienie i ucięcie 
języka31. Wynikiem tego było, zdaje się, odstąpienie „hurmem” przez feudałów 
polskich seniora i zmuszenie go do ucieczki na Ruś.

30 Annales Magdeburgenses (MGSS, XVI, s. 187). Przy tej sposobności chciał
bym podać inne tłumaczenie i personifikację niejakiego Hugona, wodza juniorów, 
którego prof. Labuda identyfikuje z Rogerem, przypuszczalnie dworzaninem Piotra 
Własta. Według mnie Hugo z roczników poeldeńskich to osoba identyczna z nie
jakim Hugonem Bucr, wspomnianym w jednym z dokumentów włocławskich 
Konrada mazowieckiego, jako żyjący w czasach dziada wystawcy (a więc Krzy
woustego). Por. J. K o c h a n o w s k i ,  Kod. dypl. mazowiecki, Warszawa 1919, 
nr 200.

31 Przy tej sposobności chciałbym zając stanowisko wobec tezy Autora, nie 
wypowiedzianej wyraźnie, alé wynikającej z jego dalszych wywodów, że miano
wicie Kazimierz Sprawiedliwy dopiero po śmierci Henryka (r. 1166—1167) otrzy-



9. W międzyczasie juniorzy uderzyli na Kraków (koniec 1145 lub początek 
1146) i spustoszyli go.

10. Jak długo przebywał Władysław na Rusi, nie wiemy. W każdym razie 
31 III 1146 zjawił się na sejmie w Kainie, gdzie złożył królowi niemieckiemu hołd 
w celu, jak wspominają roczniki poeldeńskie, aby mógł fratres exheredare.

Dalsza chronologia wypadków nie nastręcza wątpliwości. Wsparty protekcją 
króla niemieckiego, pogodził się z Władysław z braćmi, odzyskał przypuszczalnie 
całość ojcowizny (kwiecień—maj 1146). Ale nowe zatargi doprowadziły do ponownej 
wojny domowej, bitwy pod Poznaniem i ostatecznej ucieczki Władysława do Nie
miec.

Czy w świetle tak skonstruowanego przebiegu zdarzeń z lat 1138—1146 Wła
dysław II może uchodzić za tego, który zabiegał o utrzymanie jedności państwa 
polskiego? W mym przekonaniu nie da się przytoczyć ani jednego wypadku czy 
choćby próby Władysława wyeliminowania braci z ojcowizny i przywrócenia nie
podzielnej monarchii Krzywoustego. Zamiast tego widzimy jedynie próby, w opar
ciu zresztą o pomoc feudałów ruskich czy niemieckich utrzymania status quo i ca
łości postanowień Bolesława III z r. 1138. Tak postępowali poprzednio tylko ju
niorzy (Mieszko i Lambert, bracia Chrobrego, Herman; jedyny wyjątek stano
wiłby ewentualnie Zbigniew Hermanowicz, ale w zupełnie odmiennych warunkach). 
Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że wygnanie Władysława przez junio
rów i rozparcelowanie między nich dzielnic seniorackich było swego rodzaju 
krokiem naprzód w kierunku zmienienia państwa podzielonego na trzy dzielnice 
na państwo rządzone tylko przez dwóch książąt. Ale takie ustępstwo okupili 
młodsi Bolesławowicze cesjami na rzecz feudałów świeckich i duchownych, dla 
których wygodniejszych było dwóch stosunkowo słabych władców niż trzech, 
z których jeden przerastał potęgą pozostałych.

I nic dziwnego. Lata 1138—1146 są okresem zaawansowanego już silnie, a po
czątkami swymi sięgającego co najmniej skłonu XI w., rozdrobnienia feudalnego. 
Stąd od zarania prawie XII w. datuje się coraz potężniejący ich wpływ na po
litykę księcia, który już w latach 1116—1117 doprowadza do buntu Skarbimira, 
a w r. 1145 do pierwszego udanego buntu możnowładztwa i juniorów, zakończonego 
zegnaniem princepsa seniora. Temu Władysław nie potrafił zapobiec. Co więcej, 

nie tylko sprowadził dla pokonania juniorów feudałów ruskich, których ingerencja 
w sprawy wewnętrznopolskie nie miała nigdy większych rozmiarów, ale przede 
wszystkim pomoc, a w ostatecznym rezultacie wyprawę Konrada III na Polskę 
(lato 1146). A dotychczas w procesie dziejowym polskim do tych czasów ani jeden 
senior (z wyjątkiem Zbigniewa) nie szukał pomocy u zachodnich sąsiadów Polski, 

a od czasów Szczodrego żaden z nich nie dożył hołdu królom niemieckim.
Czy w świetle tych faktów można uważać Władysława II Wygnańca za przed

stawiciela idei zjednoczenia i niezawisłości państwa, tak jak to czynił swego czasu 
jego ojciec, pozostać musi w mym przekonaniu sprawą co najmniej do dyskusji.

Karol Maleczyński

mał osobną dzielnicę (Testament, s. 186). W dokumencie z roku 1161 marzec 
(W. S e m k o w i c z ,  Nieznane nadania na rzecz klasztoru jędrzejowskiego, Kwart. 
Hist., 1910, XXIV, s. 66) czyni Kazimierz jako dux Poloniae nadanie na rzecz Ję 
drzejowa z cła w Sandomierzu. Widocznie miał już do niego wówczas jakieś prawa.



„ZEITSCHRIFT FÜR OSTFORSCHUNG” IX. Jahrgang, H. 2/3, Marburg 1960, 
s. 161—480.

O ile w szeregu poprzednich zeszytów „Zeitschrift f. Ostforschung” można 
było obserwować pewne odwrócenie się od problematyki śląskiej, zeszyt obecny 
przynosi dwie pozycje śląskoznawcze, oparte zresztą wyłącznie na drukowanym, 
dostępnym poza Śląskiem materiale. Mianowicie w dziale artykułów znajdujemy 
pracę H. Appelta Das Breslauer Vinzenzstift und das Neumarkter Recht, w któ
rym Autor podejmuje raz jeszcze problem wczesności i rozmiarów kolonizacji 
niemieckiej na Śląsku; artykuł zasługuje na szersze omówienie przez specjalistę.

Wśród komunikatów L. Petry omawia Schlesische Visitationsberichte des 
XVI. und XVII. Jahrhunderts als volkstümliche Quelle, starając się ograniczyć 
znaczenie znanego wydawnictwa Jungnitza dla obrazu polskości Śląska XVII w.

Elementy treściowo dotyczące Śląska posiada również trzeci artykuł Kirch
liche Gliederung der Ostmitteleuropa in der Neuzeit pióra H. Weczerki. Punkt 
ciężkości artykułu leży wprawdzie nie w problematyce śląskoznawczej, a w dą
żności do zobrazowania stanu posiadania kościołów „zachodnich”, w tym nie 
tylko katolickiego i protestanckiego, ale i greckokatolickiego przed r. 1917 wzglę
dnie 1939 na obecnych terytoriach Związku Radzieckiego.

Sprawy biskupstwa wrocławskiego interesują Autora w zasadzie dopiero od 
r. 1821, tj. od czasów wyłączenia go spod zależności Gniezna, i są podobnie jak 
sprawy północnych ziem polskich traktowane w zależności od takiej czy innej 
przynależności kościelnej ziem niemieckich, niezależnie od przebiegającej w okre
sie międzywojennym granicy państwowej. W ten sposób artykuł mimo pozornie 
beznamiętnie faktograficznego charakteru, w istocie jest artykułem o wyraźnym 
podłożu politycznym. Niezależnie od tego bibliografia ujęć kartograficznych po
dana w przypisach ma dla badacza niezaprzeczalną wartość praktyczną.

E. M.

„ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTSWISSENSCHAFT”, Sonderheft, VIII. Jah r
gang 1960, Historische Forschungen in DDR, Analisen und Berichte zum X I Inter
nationalen Kongress in Stockholm, August 1960, s. 634.

Trzydzieści dwa artykuły, nie licząc artykułu wstępnego pióra E. Engelberga 
i R. Rudolpha, omawiają dorobek nauki historycznej w NRD we wszystkich jej 
dziedzinach. Tak więc obok dwu artykułów poświęconych pracom nad historią 
starożytną podsumowano wyniki badań archeologicznych w świetle dotychczaso
wych publikacji (F. Schielte) i część artykułów poświęcono badaniom nad epoką 
feudalną. Badania nad dziejami miast i Hanzy omawiają K. Fritze, E. Müller- 
Mertens, J. Schiidhauer i M. Unger. Publikacje dotyczące ruchów społeczno-reli
gijnych w średniowieczu omawia M. Erbstosser; G. Herz zajmuje się badaniami 
nad historią agrarną; H. Steinmetz charakteryzuje badania nad reformacją i wojną 
chłopską. Literaturę dotyczącą rozwoju zaczątków kapitalizmu w obrębie epoki 
feudalnej omawia H. Mottek, a dotyczącą stosunków między Francją a Niem
cami przy końcu XVIII w. J. Streisand. Dalsze artykuły dotyczą badań nad 
wojnami wyzwoleńczymi 1806—1813 (H. Heitzer), okresem 1815—1848 (P. Schuppen) 
i rewolucyjną 1848/49 (H. Bleiber).



Część poświęconą epoce kapitalizmu otwiera omówienie badań nad historią 
gospodarczą i społeczną pióra E. Giersiepen. Pięć kolejnych artykułów poświęcono 
poszczególnym okresom dziejów ruchu robotniczego od jego zaczątków aż po 
r. 1918. Literaturę traktującą dzieje ruchu robotniczego do r. 1852 omawiają 
H. Forder i W. Schmidt; okres 1852—'1871 H. Gemkow; okres 1871—1900 H. Ber
tel; wreszcie okres 1900—1918 H. J. Bernhard i D. Fricke, W dalszym artykule
II. Kobe przedstawia stan badań nad rewolucją listopadową 1918 r. i powstaniem 
KPD. Okres republiki weimarskiej ujęto od strony badań nad polityką burżuazji 
(W. Rugę) i nad dziejami ruchu robotniczego (L. Berthold). W dalszych artyku
łach H. Schumann i W. Wehling omawiając stan badań nad antyfaszystowskim 
ruchem oporu, a G. Forster nad dziejami drugiej wojny światowej. Badania nad 
okresem po r. 1945 omawda ogólnie W. Bartel. Osobno H. Randt charakteryzuje 
pracę nad dziejami uspołecznionych przedsiębiorstw przemysłowych.

Osobny cykl stanowią prace obrazujące wysiłek historyków w NRD, a więc 
nad dziejami krajów demokracji ludowej (B. Spiru), nad dziejami powszechnymi, 
a to nad dziejami Rosji i stosunków niemiecko-rosyjskich do-r.  1917 (H. Lemke 
i E. Winter), nad dziejami stosunków niemiecko-radzieckich w okresie republiki 
weimarskiej (A. Anderle i G. Rosenfeld), nad kolonializmem i ruchem narodowo
wyzwoleńczym krajów kolonialnych (kolektyw pod redakcją G. Markowa).

Nie zapomniano wreszcie i o zestawieniu publikacji dotyczących dziejów szkół 
wyższych (G. Stieger, M. Straube), jak i o omówieniu działalności Muzeum für 
deutsche Geschichte (E. Ullmann i H. J. Bernhard) oraz Deutsche Historiker Ge
sellschaft (R. Rudolf).

Omówienia są krytyczne, podkreślają światła i cienie, wychodząc przy tym 
z określonych marksistowskich pozycji. Wydawnictwo daje niewątpliwie ciekawy 
obraz najnowszej nauki niemieckiej. Pokusić się jednak na tej podstawie o jej 
syntetyczną ocenę przechodzi możliwości jednego badacza. Niezależnie jednak od 
wartości książki, dla historii historiografii i dla dalszego kształtowania się nie
mieckiej nauki historycznej ma ona dużą wartość praktyczną dla czytelnika pol
skiego, spełniając rolę rozumowanej bibliografii, co w pełni umożliwiają bardzo 
bogate przypisy i dodany na końcu indeks wymienionych autorów.

E. M.

HISTORIA CZECHOSŁOWACJI OSTATNIEGO STULECIA W „ČESKOSLO
VENSKÝM ČASOPISIE HISTORICKlM” (R. VI—VIII, 1958—1960).

Szeroko pojęta problematyka dziejów ziem czeskich od połowy XIX w. zaj
muje z reguły większą część czołowego czeskiego kwartalnika historycznego. W cią
gu ostatnich trzech lat prawie 2/3 artykułów dotyczyło tego okresu. Największą 
uwagę zwrócono przy tym na okres międzywojenny (z 23 artykułów zajmuje się 
nim 12), poza tym mniej więcej jednakowa ilość prac dotyczy okresu przed 
1918 r. (6 pozycji) oraz po 1939 r. (5 pozycji). Tego rodzaju rozkład ilościowy 
artykułów świadczy, że badania nad historią najnowszą prowadzone są z dużym 
nasileniem i dają rezultaty w postaci prac drukowanych.

Pod względem tematyki ruchowi robotniczemu poświęcono 7 prac, innym 
zagadnieniom politycznym 13 prac (niektóre z nich zahaczają zresztą silnie o dzieje 
ruchu robotniczego), wreszcie historii gospodarczej 3 prace. Widoczna więc jest 
przewaga problematyki politycznej nad gospodarczą.



W większości artykułów widoczna jest tendencja do możliwie szerokiego wy
zyskiwania materiału źródłowego, autorzy opierali się z reguły na licznych ar
chiwaliach zarówno praskich, jak prowincjonalnych. Choć niepodobieństwem jest 
dla nas ocenić kompletność podstawy źródłowej poszczególnych prac, ta cecha 
charakterystyczna wydaje się ważna. - Tu i ówdzie pojawiają się wzmianki nie
obojętne dla historii Polski. Dodać także warto, że niektóre artykuły pisane są 
w języku słowackim.

Dla okresu przed 1918 r. na plan pierwszy wybijają się artykuły J. Purśa 
i J. Křižka. Pierwszy z nich w obszerniejszej pracy (1958/2—4) Tabory w czeskich 
ziemiach w latach 1868—1871 (przyczynek do problematyki ruchu narodowego) 
zajął się przebiegiem ruchu wieców na wolnym powietrzu, tak typowych dla 
działalności stronnictw czeskich w tych latach. Według Jego obliczeń wieców 
takich odbyło się około 1440 (z tego 960 w Czechach), a udział w nich wzięło 
półtora miliona ludzi (2/s w Czechach). Ogólne wnioski o ruchu taborowym nie
kiedy zbyt są wtopione w imponującą liczbę faktów o poszczególnych wiecach, 
niemniej Autor zwrócił uwagę także na programy i przemiany ideologiczne, w tym 
również na proces wyłaniania się ruchu robotniczego z radykalnego ruchu bur- 
żuazyjnego.

J. Křížek, który w 1955 r. ogłosił książkę T. G. Masaryk a nasza klasa ro
botnicza, zajął się w dwóch artykułach stanowiskiem czeskich polityków burżu- 
azyjnych wobec sprawy czeskiej w latach 1900—1916 (1958/4 i 1959/4). Artykuły 
te są zwrócone niewątpliwie przeciwko dawnym twierdzeniom c roli poszcze
gólnych ugrupowań mieszczańskich przy odzyskaniu niepodległości. Przed 1914 r. 
Autor dostrzega tylko niewielką grupkę, która śmielej mówiła o niepodległości. 
Za to w motywach gospodarczych (konkurencja z Niemcami sudeckimi, ekspansja 
ekonomiczna na Bałkany) widzi przyczyny tendencji do utrzymania Austro-Węgier 
przy jednoczesnym powiększeniu wpływów słowiańskich w państwie. Politycy 
czescy chcieli zachowania neutralności przez monarchię, a upadku jej bali się 
także ze względu na niebezpieczeństwo wzrostu wpływów niemieckich. Różnice 
w orientacji polegały na wiązaniu się niektórych bardziej z Francją, a innych — 
z Rosją. Dopiero wybuch wojny wysunął problem rozwiązania sprawy czeskiej 
z Austrią czy też przeciw niej. Przy na ogół małej aktywności polityki czeskiej 
pojawiły się jednak plany daleko posuniętych aneksji (Górny Śląsk, Łużyce, część 
Dolnej i Górnej Austrii). Bardziej samodzielna była emigracja czeska we Francji, 
natomiast poza tym politycy czescy ciągle wahali się między programem trializmu 
a panslawizmem. Pojawiły się jednak także próby nawiązania kontaktów z Anglią 
(Masaryk i Benesz).

Z. Solle w dłuższej pracy Z dziejów początków ruchu robotniczego w Pradze 
(1957/4, 1958/2, 1959/1) przedstawił rozwój ruchu robotniczego w jednym z naj
ważniejszych okręgów przemysłowych. Materiał dały Autorowi akty policyjne 
i prasa, a artykuł obejmuje okres do utworzenia partii socjaldemokratycznej. 
Jednym z najważniejszych przy tym problemów było wyodrębnianie się ruchu 
robotniczego z radykalnego ruchu młodoczeskiego. Ubocznie tylko dziejów Czech 
dotyczy artykuł J. Kořalki o stosunku eisenachczyków w 1869 r. do sprawy 
austriackiej (1959/3). Chodzi tutaj o wyłowienie momentu załamania się idei wiel- 
koniemieckiej w niemieckim ruchu robotniczym i zwycięstwa tendencji do utwo
rzenia dwóch partii. Był to według Autora jeden z fragmentów początków two
rzenia się samodzielnego narodu austriackiego.

Najdłuższą z ogłoszonych w piśmie prac jest artykuł wspomnianego już 
J. Křižka o znaczeniu kryzysu cukrownictwa w latach osiemdziesiątych dla roi-



nictwa (1956/2—3, 1957/3, 1958/1). Omawia On to zjawisko od końca lat sześćdzie
siątych do połowy osiemdziesiątych, a na tle kryzysów (zwłaszcza kryzysu 1873 r. 
oraz kryzysu rolnego) rysuje zarówno ekonomiczne przemiany rolnictwa (np. wy
równywanie taniości zboża przez powiększanie uprawy buraków), jak zmiany spo
łeczne (rosnące znaczenie gospodarki wielkochłopskiej i rozwarstwienie wsi) i poli
tyczne (wpływy młodoczechów w okolicach „buraczanych”). Artykuł jest bogato 
udokumentowany i zaopatrzony w liczne tabele.

Wśród artykułów dotyczących okresu międzywojennego na uwagę zasługują 
prace V. Olivovej, która w dużej mierze w oparciu o akty praskiego MSZ na
świetliła pewne fragmenty z dziejów dyplomacji. W jednym scharakteryzowała 
stanowisko Czechosłowacji wobec prób restauracji Habsburgów na Węgrzech 
w 1921 r. (1959/4), w drugim przedstawiła dyplomację czeską w okresie kryzysu 
ruhrskiego w 1923 r. (1958/1). W pierwszym wypadku Autorka postawiła pewien 
znak zapytania nad twierdzeniami o sukcesie czeskiej dyplomacji, choć oczywiście 
uznala zasadniczo jej powodzenie. Skłonna jest przypisać niepowodzenie Karola 
ogólniejszym zjawiskom w Europie, zastępowaniem starych form działania ugrupo
wań reakcyjnych przez budzący się faszyzm; Czechosłowacja, najaktywniejszy prze
ciwnik restauracji Habsburgów, nie osiągnęła zamierzonego osłabienia Węgier. 
W sprawie Ruhry dyplomacja czeska mimo popierania Francji starała się także 
o zachowanie swobody manewrowania między Paryżem a Londynem, przez co 
łatwiej było jej znieść porażkę, którą poniosła dyplomacja francuska w rozwią
zywaniu sprawy niemieckiej w 1923 r.

Dwudziesta rocznica Monachium musiała z natury rzeczy wywołać poważny 
oddźwięk w publicystyce i historiografii czeskiej. Na temat tak nieszczęsnego 
dla państwa czeskiego faktu powstały osobne prace, a także na łamach „ČSČH” 
pojawiły się dwa artykuły. Jeden z nich, V. Krala Czechosłowacja a Monachium 
(1959/1), ma charakter bardziej ogólny, a przez naświetlenie całej sytuacji mię
dzynarodowej i wewnętrznej prowadzi Autora do stwierdzenia, że można się było 
bronić przed rozbiorem. Drugi, R. Kvačka (1958/3), oparty na różnych wydawni
ctwach źródłowych, stanowi bardziej faktograficzne zestawienie wypadków (choć 
Autor nie uchyla się także od ich oceny) między 21 kwietnia a 19 września 
1938 r., tzn. od umiędzynarodowienia kwestii sudeckiej do' decyzji mocarstw
0 oddaniu Sudetów Niemcom.

Wobec roli, jaką w Czechosłowacji okresu międzywojennego odgrywała partia 
agrariuszy, zagadnienia związane z rolnictwem pojawiają się także stosunkowo 
często na łamach „ČSČH”. M. Otáhal, przeważnie na podstawie publicystyki, 
pedał szereg wiadomości o programach i projektach wysuwanych przez poszcze
gólne ugrupowania w okresie walki o reformę rolną do wydania ustawy z 16 kwie
tnia 1919 r. (1960/4). Problem posiada już obfitą literaturę, ale Autor starał się 
podkreślić genezę reformy, która stanowiła zwycięstwo zasad agrariuszy i umo
żliwiła im następnie wywieranie tak wielkiego wpływu na stosunki społeczne
1 polityczne. Dwaj inni autorzy, J. César i B. Černý, przedstawili ideologię 
agraryzmu czeskiego (1959/2). Sięgnęli przy tym do okresu przed 1914 r. dla 
nakreślenia genezy tej ideologii, która stanowiła eklektyczny zespół zasad 
agraryzmu niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Główny nacisk położyli je
dnak na lata dwudzieste, gdy partia uzyskała wielki wpływ na stosunki wewnętrz
ne w Republice. W końcu tego dziesięciolecia pojawiły się tendencje faszystowskie, 
które spowodowały odchodzenie w latach trzydziestych od zasad demokratycznych 
i republikańskich.



W 40 rocznicę powstania lewicy marksistowskiej Z. Karnik nakreślił jej po
czątki (1959/4). Głównym celem Autora było przy tym wskazanie na etapy, przez 
które dochodziło do wyodrębnienia się lewicy z partii socjaldemokratycznej. Nar
racja doprowadzona jest tylko do wystąpienia Czechosłowacji przeciwko rewolucji 
na Węgrzech. Trzy inne artykuły poświęcone są ruchowi strajkowemu. J. Mly
nářík starał się pokazać rolę walk klasowych w rozwoju ruchu robotniczego 
w Słowacji w latach 1918—1920 (1960/3), przeceniając chyba w niektórych sfor
mułowaniach jego znaczenie w tym rolniczym kraju. V. Plevza zajął się strajkiem 
robotników rolnych w Słowacji w maju 1929 r. (1959/2), a K. Kořalková — od
głosem ruchu bezrobotnych w wewnętrznym życiu Czech na początku wielkiego 
kryzysu w latach 1930—1931 (1958/3).

Według B. Cemego (Niektóre gospodarczo-społeczne konsekwencje monopolu 
zbożowego, 1959/4) interwencja państwa w stosunki panujące w rolnictwie w okre
sie międzywojennym przyczyniała się do nasilenia koncentracji w młynarstwie, 
a przez forsowanie eksportu posiadała wpływ na stosunki międzynarodowe (wy
wóz zboża do Niemiec kontynuowany był do końca 1938 r.). W pewnym stopniu 
monopol państwowy stanowił według Autora ostatni etap kapitalizmu i tworzył 
podstawy socjalizmu. J . Kramer po pracach o słowackim przemyśle szklanym 
i żelaznym zajął się teraz papierniczym w latach 1919—1929 (1958/4). Na tle 
skrajnie liberalnej polityki państwa odbywał się zwłaszcza istotny proces prze
chodzenia fabryk z rąk kapitału węgierskiego do rąk czeskiego, przy czym bur- 
żuazja słowacka była zdecydowanie słabszym partnerem.

Z okresu najnowszej historii, od 1939 r., kilka zagadnień znalazło swoje od
bicie na kartach „CSCH”. Jednym z nich był stosunek ZSRR do walki Czechów 
przeciwko okupantowi, opracowany w krótkim artykule przez C. Amorta (1960/2). 
Na podstawie prasy, publicystyki i materiałów archiwalnych Autor nakreślił głó
wne pociągnięcia na polu dyplomatycznym oraz w czasie działań wojennych. 
J. Doležal dał garść informacji o ruchu partyzanckim na ziemiach czeskich 
(1960/3) zwłaszcza od 1941 r., gdy opór bierny zaczął przybierać bardziej aktywne 
formy. Obok opisu działalności poszczególnych oddziałów jest to także próba 
opisu tworzenia władz, co posiadało znaczenie dla późniejszego rozwoju wewnętrz
nego Czech.

Tym późniejszym rozwojem zajął się B. Laštovička, pisząc o programie ko
szyckim z 4 IV 1945 r. (1960/4). Autorowi chodzi przy tym o wykazanie, że choć 
program ten nie miał charakteru socjalistycznego, nie zapowiadał jednak także 
rewolucji burżuazyjnej. Według niego klasa robotnicza stawała na czele rewo
lucji demokratycznej, a sam program był strategicznym i taktycznym posunięciem 
partii komunistycznej.

W pewnym sensie konsekwencją tego stały się wypadki w lutym 1948 r., 
o których napisali artykuł M. Klimeš i M. Zachoval (1958/2). Dla przeciwstawienia 
się twierdzeniom, że wypadki 1948 r. wykazały niepodobieństwo współpracy z ko
munistami, winą za nie obciążyli Oni burżuazję, która chciała na tej drodze za
hamować pokojowy rozwój socjalizmu i przywrócić kapitalizm. Tego samego 
okresu dotyczy także artykuł J. Nedvěda (1960/4), który na tle wypadków 1948 r., 
a w oparciu o archiwum partii zwrócił uwagę na przełamywanie wpływów pra
wicy w socjaldemokracji i wytwarzanie się organizacyjnej i ideologicznej jedności 
ruchu robotniczego.

Adam Galos



S. K i e n i e w i c z ,  SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE W POWSTANIU POZNAŃ
SKIM 1848 ROKU, Wydanie nowe, uzupełnione, Państwowe Wydawnictwo Nau
kowe, Warszawa 1960, s. 456.

Najnowsze opracowanie wydarzeń poznańskich z lat 1846—1848 w ujęciu 
wytrawnego znawcy historii Polski XIX w. jest wznowieniem pracy tegoż Autora 
wydanej w r. 1935 *. Zgodnie z informacją podaną na karcie tytułowej nowego 
wydania nie jest ono wiernym tylko przedrukiem publikacji sprzed lat 25. Już 
w zbiorowym wydawnictwie „W stulecie Wiosny Ludów” Autor, zamieszczając za
rys wypadków tego okresu w Wielkopolsce i na Pomorzu1 2, będący w przeważa
jącej części streszczeniem opracowania z r. 1935, poczynił szereg zmian w stosunku 
do tekstu pierwotnego, świadczących o podjęciu próby nowego spojrzenia na wy
darzenia poznańskie. Nowe spostrzeżenia własne, jak również osiągnięcia historio
grafii powojennej wyzyskał następnie przy opracowywaniu odpowiedniej partii 
podręcznika uniwersyteckiego PAN. /

Ostatnia publikacja stanowi więc podsumowanie dorobku ostatniego ćwierć
wiecza w tym zakresie, przede wszystkim własnego, i dalszy krok w kierunku 
rewizji własnych poglądów Autora. Zmiany wprowadzone do obecnej redakcji 
dotyczą niektórych tylko zagadnień i pewnych jedynie partii tekstu. Wynikło 
to w pierwszym rzędzie z niebudzącego wątpliwości faktu, że przeważająca część 
zdobyczy naukowych opracowania z r. 1935 zachowała po dzień dzisiejszy pełny 
swój walor i tylko w stosunku do niektórych stwierdzeń zaszła widoczna potrzeba 
przeprowadzenia pewnych korektur. Oceniając w r. 1938 pierwsze wydanie, prof. 
Józef Feldman nie znalazł podstaw do wysunięcia żadnego poważniejszego zastrze
żenia, występując z niewielu tylko szczegółowymi uwagami krytycznymi3. Nowe 
zdobycze polskiej historiografii powojennej sprawiły, że Autor sam stał się bar
dziej surowym krytykiem swego dzieła aniżeli wspomniany wybitny znawca dzie
jów X IX  stulecia. Opierając się na tym samym w zasadzie zasobie materiałów 
i faktów, częściowo tylko poszerzonym, zachowując pierwotną konstrukcję pracy, 
pozostawiając cale obszerne partie w ich dawnym sformułowaniu, dokonał Autor 
wyraźnej i pomyślnej próby rozbudowania i pogłębienia części poświęconej pod
stawom gospodarczym ruchu poznańskiego, charakterystyce stosunków społecz
nych oraz nowej interpretacji roli i motywów postępowania poszczególnych 
odłamów społeczeństwa miejscowego. Wykazanie zróżnicowania społeczno-politycz
nego Wielkopolski okresu Wiosny Ludów, unaocznienie złożoności dokonywającego 
się tam wówczas procesu historycznego, obalenie niesłusznej, a celowo lansowa
nej tezy o całkowitej jednolitości i jednoznaczności ówczesnego polskiego ruchu 
w Poznańskiem — to uznane zdobycze już pierwszego wydania z r. 1935. Teraz 
jednak występujące jednocześnie, często sprzeczne ze sobą interesy, tendencje, 
dążności i poczynania, cała ta skomplikowana mozaika faktów, których samo 
zestawienie i zróżnicowanie poczytywał J. Feldman za poważne osiągnięcie nau
kowe, zyskała niewątpliwie na przejrzystości, uległa dalszemu uporządkowaniu, 
układając się w ogólny obraz bardziej jeszcze czytelny i zrozumiały. Wyraźnej 
ewolucji, której etapami były wspomniane opracowania pośrednie między r. 1935

1 S. K i e n i e w i c z ,  Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 
roku (Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, t. XIV, z. 1, 
Warszawa 1935, s. 304).

2 S. K i e n i e w i c z ,  Wielkopolska i Prusy Zachodnie w latach 1846—1848 
(W stulecie Wiosny Ludów, t. I, Wiosna Ludów na ziemiach polskich, Warszawa 
1948).

3 „Kwartalnik Historyczny”, 1938, s. 81—87.



a 1960, uległy poglądy Autora na obóz ziemiańsko-szlachecki, którego interesy ma
terialne i ograniczoność klasowa w programach i działaniu zostały lepiej wydo
byte i zaakcentowane; na wystąpienia chłopów w ogóle, a w szczególności na 
partyzantkę chłopską, która nie została rozwinięta i wyzyskana w pełni na sku
tek obaw, jakie ruch ten budził wśród szlacheckich przywódców obozu polskiego; 
na źródła i charakter konfliktu polsko-niemieckiego, w którym Autor usilniej niż 
poprzednio stara się przeprowadzić niełatwą zresztą do uchwycenia linię gra
niczną pomiędzy patriotyzmem i wzrostem świadomości narodowej mas, dopo
minających się o swoje prawa, także i narodowe, a szowinizmem będącym wynikiem 
zdobycia przewagi przez reakcję zarówno w ówczesnym społeczeństwie niemiec
kim, jak i polskim. Rezygnując świadomie z pełnej szczegółowej relacji wyda
rzeń, potrafił Autor w sposób jeszcze bardziej niż poprzednio przekonywający 
przedstawić i wyjaśnić, czym był w swej istocie ruch polski w Poznańskiem 
w r. 1848, jaką posiadał genezę, dlaczego miał taki, a nie inny przebieg i jakie 
musiał pociągnąć za sobą nieuchronne następstwa. Dał jasny obraz poważnego, 
lecz krótkotrwałego zrywu rewolucyjnego, który podjęty pod hasłami ogólnonaro
dowymi, z wyraźnie zaznaczającym się, choć zbyt słabym dla odegrania decydują
cej roli, nurtem społecznie radykalnym, rozdzierany wewnętrznymi sprzecznościa
mi, wahający się między koncepcją wyzwolenia spod panowania pruskiego a wojny 
z Rosją w przymierzu z Prusami i resztą Niemiec, kończy się nieuchronnym 
w tych warunkach niepowodzeniem, którego konsekwencją będzie zerwanie ściślej
szego kontaktu z pozostałymi dzielnicami Polski, rezygnacja na dłuższy okres z dą
żeń niepodległościowych, zamknięcie się w pracy organicznej pod społeczną, poli
tyczną i kulturalną hegemonią ziemiańskiej arystokracji i szlachty. Nie zabrakło 
w tym szeroko zakreślonym przeglądzie żadnego z ważniejszych składowych ele
mentów czy to natury gospodarczej, czy społecznej, politycznej i dyplomatycznej, 
kulturalnej, militarnej, psychologicznej. Bogaty zasób faktów przy zrównoważo
nym przeplataniu partii analitycznych syntezą ważniejszych zagadnień i etapów, 
skoncentrowanie na sprawach istotnych z wyeliminowaniem zbędnych szczegółów, 
doskonała charakterystyka środowiska, poszczególnych ugrupowań i postaci tak po 
stronie polskiej, jak i pruskiej, stałe utrzymywanie kontaktu z sytuacją w innych 
dzielnicach Polski, sprawami emigracji, stosunków pruskich, ogólnoniemieckich 
i międzynarodowych — składają się w sumie na zwartą, interesującą całość, którą 
cechuje spokojny, logiczny i jasny tok wykładu, wysoki obiektywizm, wstrzemięźli
wość w osądach przy gruntownym wyjaśnianiu zjawisk, niehołdowanie z góry 
przyjętym założeniom, potoczystość i barwność opowiadania, plastyka opisów, 
giętki i precyzyjny język. Przy swej wysokiej wartości naukowej książka ta sta
nowi lekturę dostępną również, i dla szerszego kręgu czytelników niefachowców, 
interesujących się dziejami polskimi, co nie jest zaletą zbyt u nas rozpowszech
nioną. Dla tych jednak osób wiadomości z zakresu ówczesnych stosunków nie
mieckich i międzynarodowych będą zapewne zbyt szczupłe.

Wydanie technicznie staranne, w przyjemnym nieszablonowym formacie, szko
da, że pozbawione zupełnie materiału ilustracyjnego, który, jakkolwiek w więk
szości już publikowany, przyczyniłby się na pewno do uatrakcyjnienia i uplastycz
nienia tekstu.

Obecne wznowienie pracy prof. Kieniewicza jest godnym uwagi i naślado
wania przykładem wytrwałego doskonalenia własnych osiągnięć naukowych, przy
pominającym jednocześnie, jak trudno, o ile w ogóle możliwe, wypowiedzieć osta
tnie słowo w studiach historycznych, choćby chodziło o jeden i ten sam problem,



o jednego i tego samego badacza. Obawa wyrażona przez Autora, „czy niniejszy 
obraz, odświeżony i uzupełniony, odpowie jeszcze odczuciom i potrzebom nowego 
pokolenia”, z pewnością pozbawiona jest podstaw.

Juliusz Demel

K. J o ń c a ,  POŁOŻENIE ROBOTNIKÓW W PRZEMYŚLE GÓRNICZO-HUT
NICZYM NA ŚLĄSKU w  LATACH 1889—1914, Wrocław 1960, ss. 287.

Rozprawa K. Joncy, przygotowana w ramach badań prowadzonych przez Za
kład Historii Śląska IH PAN, stanowi pierwszą poważną próbę analizy położenia 
wielkoprzemysłowego proletariatu obu zagłębi górniczo-hutniczych Śląska na prze
strzeni ćwierćwiecza do I wojny światowej w oparciu o bogaty, w zasadzie nie 
wy zyskany materiał archiwalny. Zwarta w swej konstrukcji praca obejmuje krótki 
wstęp, osiem rozdziałów i zakończenie. Pierwsze dwa rozdziały charakteryzują 
ogólnie przemysł górniczo-hutniczy Śląska na tle rozwoju kapitalistycznego prze
mysłu Niemiec oraz zagadnienie koncentracji i struktury zawodowej ludności prze
mysłowej tego terenu. Pozostałe rozdziały zajmują się już bezpośrednio podsta
wową problematyką, przy czym rozdział III analizuje długość dnia roboczego 
i intensywność pracy w śląskim przemyśle górniczo-hutniczym, rozdział IV — 
proces kształtowania się płac nominalnych i realnych, rozdział V — warunki 
higieniczne i bezpieczeństwo pracy, rozdział VI — instytucje opieki społecznej, 
rozdział VII — warunki mieszkaniowe, zaś VIII — wpływ rozwoju przemysłu na 
kształtowanie się oblicza narodowościowego i kulturalnego śląskiego proletariatu. 
Całość zaopatrzona jest w szereg tabel statystycznych i wykresów, które m. in. 
stanowią podstawę do poszczególnych wniosków Autora.

Obok szeroko uwzględnionej literatury przedmiotu K. Jońca wyzyskał bogate 
źródła archiwalne znajdujące się w archiwach krajowych (Katowice, Bytom, Gli
wice i Wrocław) oraz NRD (Merseburg, Poczdam i Freiburg). Poważne miejsce 
zajmują również materiały statystyczne, jak statystyka Górnośląskiego Związku 
Przemysłowców Górniczo-Hutniczych, pruska statystyka centralna, statystyka Rze
szy Niemieckiej itd. Natomiast ze znaczną, jak się wydaje, szkodą dla wyniku 
badań Autor niemal zupełnie pominął tak ważkie materiały dla tego rodzaju pra
cy, jakie zawiera współczesna prasa śląska. Nie ulega bowiem wątpliwości, że 
w wielu wypadkach fragmentaryczne dane oficjalne, jakimi posługuje się Autor, 
dopiero w powiązaniu i konfrontacji z materiałem prasowym ukazałyby nie tylko 
szersze tło niektórych zagadnień, lecz i pozwoliłyby mocniej podbudować poszcze
gólne tezy lub też gdzieniegdzie stawiać te ostatnie znacznie ostrożniej. By nie 
być gołosłowną, przytoczę kilka przykładów. Otóż analizując problem emigracji, 
Jońca wymienia podstawowe źródła tego zjawiska: niższa stopa życiowa w obu 
zagłębiach śląskich, znacznie wyższe płace w okręgach górniczo-hutniczych cen
tralnych i zachodnich Niemiec, co stwarzało z kolei podatny grunt do działalności 
agentów werbunkowych, napływ obcych robotników z podażą tańszej siły robo
czej i — jak przypuszcza — represje lub obawy przed represjami za udział 
w walce strajkowej (s. 64—70).

Trudno podważyć słuszność tych twierdzeń. Przyczyny te będą zapewne 
również typowe dla innych terenów, w których występuje zjawisko emigracji. 
Wydają się jednakże w świetle danych prasowych niekiedy zbyt ogólnikowe dla 
górnośląskiego okręgu, zwłaszcza gdy zwrócimy uwagę na rozmiar uchodźstwa 
i ruch płac w poszczególnych okresach. Otóż, jak wynika z tabelki (s. 62), w la
tach 1891—1897 ubyło z górnictwa śląskiego do innych części Niemiec 735 osób.



Najwięcej z tego, bo 248, przypadało na r. 1897. Nie jest to w zasadzie wiele. Z lat 
następnych brak dokładnych danych, lecz jak wynika z wywodów Autora, większe 
nasilenie emigracji daje się zauważyć w 1906 r., a następnie w latach poprzedza
jących I wojnę światową. Jeśli skonfrontujemy te fakty z ruchem płac w gór
nictwie górnośląskim, a następnie dortmundzkim, okaże się, że z całego okresu 
ostatnie lata przed I wojną światową stosunkowo najmniej sprzyjały emigracji, 
gdyż na Górnym Śląsku płaca górników wzrosła od 1911 do 1913 r. o 15,7% (w la
tach 1891—1897 o 4,4%) 1905—1906 o 6,7%) *, przy czym — jak wykazuje wykres 
płac nominalnych (s. 165) — tempo wzrostu płac w okresie 1911—1913 na Górnym 
Śląsku było większe aniżeli w Zagłębiu Dortmundzkim, gdy w latach poprzednich 
stosunek ten był odwrotny. Co więc wpłynęło bezpośrednio na wzmożenie się 
emigracji?

Pewne światło na tę sprawę rzucają jednak materiały prasowe. Tak np. ko
respondencja z Westfalii donosi o tym, że w związku z przewidzianym strajkiem 
ra  tym terenie kapitaliści wysłali przezornie agentów dla zwerbowania łami
strajków. W wyniku rozmaitych przyrzeczeń udało im się sprowadzić m. in więk
sze grupy robotników górnośląskich. Korespondent zaznacza, że wbrew obiecankom 
górnicy ci znajdują się w ciężkich warunkach1 2. Podobnie przedstawiała się sy
tuacja w lutym 1912 r., po wybuchu strajku powszechnego w górnictwie angielskim 
i grożącym strajku w kopalniach szeregu innych krajów, kiedy związki zawodo
we górników Zagłębia Ruhry wysunęły szereg postulatów w dziedzinie poprawy 
warunków pracy i płacy3. Natomiast w 1913 r., gdy załogi kopalń górnośląskich 
przystąpiły z inicjatywy Polskiego Zjednoczenia Zawodowego do walki, polska 
prasa mieszczańska, chcąc wywrzeć presję na nieustępliwych przedsiębiorców, 
rozprzestrzeniała wiadomości o wzmożonym popycie na siłę roboczą w pozosta
łych okręgach węglowych Niemiec 4. W rezultacie już w trzecim tygodniu trwania 
strajku rozpoczął się z Górnego Śląska bardziej masowy ruch emigracyjny. Wy
jeżdżali przede wszystkim młodzi robotnicy, nie obarczeni rodziną, i to nie tylko 
do Westfalii, lecz do Francji, Austrii itd .5 6 Charakterystyczny jest przy tym fakt, 
że wśród uchodźców poważne miejsce zajmowali robotnicy zagraniczni. Jak do
nosi „Gazeta Ludowa” z 27 IV 1913 r., według ogólnej oceny wyjechało w tym 
okresie około 5 tys. górników pochodzących z Austrii, Morawskiej Ostrawy i Ga
licji. A więc obok warunków obiektywnych niepoślednie miejsce we wzmożeniu 
się emigracji odegrały czynniki natury subiektywnej. Przytoczone materiały pra
sowe ukazują też w nieco odmiennym, bardziej pozytywnym, świetle postawę tzw. 
robotników obcych 5.

Na marginesie zatrudnienia obcej siły roboczej Autor słusznie polemizuje 
z przyjętą w naszej historiografii tezą, jakoby jedynie kapitaliści dążyli do wy
tworzenia niechęci między miejscowymi a zagranicznymi robotnikami, jednakże 
dla wykazania braku solidarności między tymi kategoriami górników przytacza 
jedynie fragmentaryczny materiał z lat 1889 i 189S (s. 89—90). A przecież jednym 
z ciekawszych i istotnych dokumentów będzie w danym wypadku stanowisko 
największej reprezentacji górnośląskiej klasy robotniczej, tj. Bytomskiego Związku

1 Obliczone na podstawie zestawienia, s. 154—155.
2 „Gazeta Robotnicza”, 1 IX 1910.
3 Ibid., 28 II 1912.
4 „Gazeta Ludowa”, 2 IV 1913.
5 Ibid., 7 V 1913; „Dziennik Robotniczy”, 7 V 1913.
6 O solidarnej postawie robotników zagranicznych w strajku informuje rów

nież sprawozdanie prezydenta rejencji opolskiej, DZA, Abt. Merseburg, Rep 77 
Tit. 2520, Nr. 3, Bd. 3.



Wzajemnej Pomocy i powstałego na jego miejscu Zjednoczenia Zawodowego Pol
skiego. Obie te organizacje nie kryły się ze swym negatywnym stanowiskiem 
w sprawie zatrudniania robotników obcych, wypowiadając się na ten temat nie
jednokrotnie na łamach prasy związkowej, w szczególności w okresach słabszej 
koniunktury gospodarczej. Jeszcze w 1914 r. ZZP otwarcie protestował przeciw 
sprowadzaniu przez przemysłowców nie tylko Ukraińców, lecz i Polaków z Ga
licji i Królestwa7 *.

Omawiając źródła statystyczne do nominalnych płac górników, z których ko
rzysta w rozdziale poświęconym temu zagadnieniu, Autor uprzedza wprawdzie 
czytelnika, że statystyka centralna obejmuje jedynie zarobki przeciętne, co jed
nakże nie zniekształci ogólnego obrazu, lecz równocześnie, niejako w polemice 
z Chlebowczykiem, zapewnia, że dane o zarobkach, jakie przytacza „Zeitschrift 
f. d. Berg-, Hütten- u. Salinenwesen”, nie mogą być fałszywe, gdyż pokrywają się 
z danymi Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu i danymi z „Reichsarbeits- 
blatt” (s. 150—151). O tym, w jakim stopniu Autor nie zdaje sobie sprawy, na 
czym polega obiektywny fałsz statystyki burżuazyjnej w danym wypadku, świad
czą Jego dalsze wywody na temat nominalnych płac. Otóż dla ilustracji procesu 
kształtowania się przeciętnych zarobków górniczych na przestrzeni lat 1889—1913 
Jońca posługuje się przejrzystymi zestawieniami, w których — za statystyką cen
tralną — uwzględnia 5 kategorii robotników, tj. rębaczy i ładowaczy, pozostałych 
robotników zatrudnionych pod ziemią, robotników pracujących na powierzchni, 
młodocianych oraz kobiety (s. 154—158). W rezultacie z powyższego ujęcia wyni
ka fakt, że w stopniowej podwyżce płac, jaka miała miejsce w interesującym 
nas okresie, największy udział brali rębacze i ładowacze, gdyż zarobki ich wzrosły 
(na Górnym Śląsku) o 131%>, gdy podwyżka pozostałych kategorii robotników wa
hała się między 60 a 89%. Oni też otrzymywali najwyższe wynagrodzenie. Ponie
waż grupa ujęta w pierwszej rubryce mimo liczebnego kurczenia się stanowiła 
jeszęze w 1913 r. około 40% ogółu górników górnośląskich (w 1889 r. — 61,9%, 
1895 — 58,9%; 1900 r. — 58,2°/o; 1905 r. — 56,1%; 1910 r. — 49,2%)n, Autor słusznie 
stwierdza, że najwyższe wynagrodzenie przypadało największemu oddziałowi ro
botników kopalń tego terenu.

Teza ta, słuszna w świetle cyfr centralnej statystyki, okazuje się jednakże 
z gruntu fałszywa, gdy weźmie, się pod uwagę fakt poważnego zróżnicowania płac

Przeciętne place roczne w markach

Kategoria 1903 1904 1905 1906 1907 1908

K a t o w i c e p ł n.

Rębacze 1528 1280 1322 1444 1471 1525
Ładowacze 776 780 796 860 884 896

K a t o w i c e pł d.

Rębacze 1051 1075 1106 1209 1307 1362
Ładowacze 615 625 650 705 782 772

„Wzajemna Pomoc”, 1 VII 1914.
Obliczono na podstawie zestawienia, s. 154—155.



rębaczy i ładowaczy. Jako przykład może posłużyć zestawienie przeciętnych płac 
rocznych obu tych kategorii robotników zatrudnionych w kopalniach rewirów ka
towickich za okres 1903—1908 9.

Ta olbrzymia różnica poziomu płac występuje z reguły we wszystkich kopal
niach, i to na przestrzeni całego okresu 1889—1913, przy czym ładowacze byli 
z zasady niżej wynagradzani od pozostałych robotników zatrudnianych pod zie
mią. Wszystko to dowodzi, jak niesłusznie ujęto w danym wypadku w jednej 
rubryce obie1 te kategorie górników. Jeśli bowiem uwzględnimy fakt, że w ów
czesnych warunkach przypadało przypuszczalnie na jednego rębacza dwóch łado
waczy, okaże się, iż wniosek Jońcy, oparty na danych statystyki centralnej, wy
maga poważnej korekty. Największa bowiem podwyżka płac, podobnie jak i naj
wyższe wynagrodzenie dotyczyły rębaczy, a więc stosunkowo niewielkiego odłamu 
załóg górniczych. Byli to specjaliści, którzy nie mieli kłopotu ze zmianą miejsca 
pracy i z którymi zarządy kopalń musiały się liczyć, gdyż trudno ich było zastą
pić bardziej dostępną siłą niekwalifikowaną. Oni też należeli z tego powodu do 
stosunkowo uprzywilejowanej grupy pracowników górnictwa.

W związku z powyższym nasuwa się bardzo istotny dla tego rodzaju pracy 
problem, nie poruszony dotychczas w naszej historiografii. Jest to zagadnienie 
arystokracji robotniczej. Autor, niestety, nie podejmuje go, mimo że bogaty ma
teriał, jakim posługuje się, prosi się niejednokrotnie o próbę szerszego uogólnie
nia. Tak np. z wymienionego wyżej zestawienia płac nominalnych i jego interpre
tacji wynika, że w ostatnich latach przed I wojną światową następuje gwałtowny 
spadek liczby rębaczy i ładowaczy na rzecz gorzej opłacanych robotników pomocni
czych, przy czym zmniejszona .ta grupa uzyskuje poważną podwyżkę zarobków, 
gdy płace pozostałych robotników zatrudnionych pod ziemią utrzymują się nadal 
niżej poziomu z 1908 r. (s. 161—162). W tabeli tej zwraca uwagę fakt, że przeło
mowym dla tego zjawiska jest rok 1912. W roku tym bowiem notujemy ubycie 
z kategorii A 11 829 robotników (1911 r. — 528; 1913 r. — 7817 robotników). 
Równocześnie w tymże czasie płace zmniejszonej grupy A wzrosły o 21,75%, gdy 
odpowiednie dane z r. 1911 wynosiły 3,3%, zaś w 1913 r. — około 12% 10 11. Autor 
jako przypuszczalną przyczynę tych zachodzących zmian uznaje zastosowanie na 
szerszą skalę maszyn wiertniczych (s. 154—155), co nie przeszkadza mu w tymże 
ulepszeniu technicznym widzieć z kolei źródło obniżenia się płac górniczych 
(s. 202.)

Wydaje się, że zagadnienie to zostało ujęte w zbyt uproszczony sposób, przede 
wszystkiem dlatego, że jest analizowane w oderwaniu zarówno od całokształtu 
polityki zorganizowanych pracodawców w kwestii płac, którą Jońca charaktery
zuje w oddzielnym podrozdziale (s. 196—203), jak i w izolacji od konkretnej 
sytuacji, jaka zaistniała w latach 1912—1913 w górnictwie węglowym szeregu 
krajów europejskich, o której to Autor mimochodem wspomina (s. 203).

Strajk powszechny górników angielskich, który wybuchł pod koniec lutego 
1912 r. i objął ogółem 800 tys. górników u, nie był niespodzianką, gdyż pertraktacje 
między obu stronami ciągnęły się już od pewnego czasu. Sytuacja była naprężona. 
I)la śląskich potentatów przemysłowych możliwość zahamowania na pewien czas 
produkcji w konkurencyjnym przemyśle angielskim stwarzała widoki rozszerzenia 
się rynków zbytu dla węgla śląskiego pod warunkiem zabezpieczenia ciągłości pra

9 „Jahresberichte d. Königl. Preuss. Regierungs- und Gewerberäte”, Berlin 
1905, s. 542—545; 1907, s. 572—574; 1909, s. 517—520.

10 Obliczono na podstawie zestawienia, s. 154—155.
11 DZA, Abt. Merseburg, Rep. 77 CB, S. 6 XIV.



cy kopalń. Możliwość ta stała się rzeczywistością z chwilą wybuchu strajku 
w Anglii i następnie — przystąpienia również do walki górników Zagłębia Ruhry lz. 
Czy w świetle tych faktów, jak również znajomości stanowczej postawy przedsię
biorców śląskich wobec postulatów robotniczych w kwestii poprawy warunków 
pracy i płacy nie należy w wyżej scharakteryzowanych posunięciach dopatrywać 
się określonej polityki prewencyjnej, której celem było zabezpieczenie ciągłości 
produkcji? Pewną gwarancję w danym wypadku dawało pozyskanie grup kwali

fikowanych robotników, od których zależało wydobycie węgla, a którzy w wy
padku strajku nie mogli być zastąpieni chętnymi do pracy robotnikami młodo
cianymi, zagranicznymi czy też kobietami.

Na problem arystokracji robotniczej rzutuje też w pewnym stopniu poważna 
rozpiętość płac, jaka istniała między identycznymi kategoriami górników kopalń 
prywatnych i państwowych, leżących w okręgach peryferyjnych i centralnych. 
Autor wskazuje na te zasadnicze różnice w toku analizy płac nominalnych 
(s. 157—159). W pierwszym wypadku mielibyśmy do czynienia z celowym kształto
waniem warstwy bardziej uprzywilejowanej, na drugi zaś składało się szereg 
czynników natury obiektywnej (s. 159), jednakże dla obu tych zjawisk wspólnym 
mianownikiem będą konsekwencje społeczne wynikające z istotnych różnic w po
łożeniu materialnym poszczególnych grup. Różnice te warunkowały bowiem w ja
kiejś mierze stopień aktywności górników w ich wystąpieniach przeciw wyzyskowi. 
Tak np. z analizy materiałów dotyczących strajków wynika, że stosunkowo naj
częściej i najliczniej porzucali pracę robotnicy kopalń prywatnych, a wśród nich 
kopalń leżących na peryferiach zagłębia, w przekroju zaś poszczególnych załóg — 
ładowacze, niekiedy młodociani i pozostałe grupy robotników pomocniczych, na
tomiast najmniejszą aktywność przejawiali rębacze. A oto kilka danych z wiel
kiego, zorganizowanego, strajku 1913 r.: w drugim dniu strajku na 37 722 strajku
jących (31,4% ogółu zatrudnionych) statystyka notuje zaledwie 168 górników pół
nocnego i południowego pola Königsgrube. Pozostałe kopalnie państwowa jeszcze 
w czwartym dniu walki pracowały w pełnym składzie osobowym. Natomiast odpo
wiednie dane dla okręgów: pszczyńskiego, rybnickiego i tarnogórskiego wynosiły 
w tymże dniu 47,2% ogółu zatrudnionych na tym terenie, gdy w okręgu kato

wickim — 20%, zabrskim 21,3%, bytomskim (wraz z miastem Bytom) — około 
13%. Ani jednego strajkującego nie zanotowano w okręgu królewskohuckim, który 
obejmował wschodnie i zachodnie szyby wymienionej wyżej Königsgrube. Wśród 
strajkujących najmniej reprezentowani byli rębacze. Wzrost ogółu strajkujących 
w następnych dniach i tygodniach trwającej walki nie zmienia w zasadzie poda
nej wyżej proporcji12 13.

Zagadnienie arystokracji robotniczej wymaga oczywiście pogłębionych badań, 
które wykraczałyby poza ramy zainteresowań recenzowanej pracy, niemniej wy
daje się, że Autor miał podstawę do jego zasygnalizowania.

Nieodłącznym od tematu pracy poświęconej położeniu klasy robotniczej jest 
problem płac realnych. Problem bardzo istotny i niemniej trudny, z czego Autor 
zdaje sobie w pewnej mierze sprawę, gdy stwierdza, że obok relacji płac nomi
nalnych do cen artykułów żywnościowych należałoby jeszcze zbadać koszty utrzy
mania rodziny robotniczej, wydatki na mieszkanie, odzież, obuwie i inne (s. 195). 
A przecież w pojęciu „zubożenie bezwzględne” mieści się również stopień zużycia

12 „Gazeta Robotnicza”, 28 II—16 III 1912.
13 Na podstawie sprawozdania prezydenta rejencji opolskiej, DZA, Abt. Merse

burg, Rep. 77, Tit. 2520, Nr. 3, Bd. 3.



siły roboczej w wyniku wzrastającej intensyfikacji pracy, a więc i zagadnienie 
wzrostu nieszczęśliwych wypadków, chorób zawodowych, przedwczesnej niezdol
ności do pracy itd. Dlatego też zdziwić musi próba zrewidowania tezy Lenina oraz 
Tyszki i Kuczyńskiego w oparciu o dane Spiethoffa, które wskazują przecież je
dynie na wzrost spożycia artykułów konsumpcyjnych, jak zboża, kartofli i cukru 
(s. 183—185).

Trudno w danym wypadku dyskutować nad meritum sprawy, która wymaga 
pogłębionych badań, natomiast dyskusyjną wydaje się metoda, jaką Autor stosuje 
również w badaniu tego problemu na Śląsku. Przeprowadza bowiem analizę dy
namiki płac realnych w oderwaniu od szeregu zagadnień ujętych w rozdziałach 
V—VIII (s. 204—254), przy czym dla zbadania tego zjawiska ogranicza się do dwóch 
wskaźników, tj. ceny żyta i cen 10 podstawowych artykułów spożywczych (te 
ostatnie odnoszą się do państwa pruskiego w ogóle). Porównanie cen żyta z wy
sokością przeciętnych płac górniczych daje w rezultacie ilość żyta, jaką mógł 
nabyć robotnik za swój roczny zarobek (s. 186—187). Obliczenie to stanowi pod
stawę do wniosku o wzroście realnej wartości płacy górników śląskich (s. 188). 
Podobne porównanie płac nominalnych z cenami 10 najważniejszych produktów 
żywnościowych (s. 189—191) wskazuje również na szybszy wzrost zarobków ani
żeli cen tych ostatnich. W oparciu o wymienione obliczenia bez prób zorientowania 
się w przypuszczalnym spożyciu poszczególnych produktów przez rodzinę górni
czą, jak i bez uwzględnienia szeregu niemniej ważnych wydatków, składających 
się na budżet tej ostatniej, Autor wyciąga ostateczny wniosek o „przejściowym 
i powolnym wzroście płac realnych w śląskich okręgach przemysłowych” (s. 194)14.

Poruszone wyżej zagadnienia nie wyczerpują rejestru spraw dyskusyjnych, 
co jednak nie zmniejsza ogromnej wartości recenzowanej pracy. Pionierska pod 
względem tematycznym, oparta o szeroką bazę źródłową, erudycyjnie na wysokim 
poziomie wzbogaca bezsprzecznie naszą powojenną historiografię.

Barbara Szerer

M. K a s p e r ,  J. Š o 11 a, AUS GEHEIMAKTEN NAZISTISCHER WENDEN
POLITIK, Bautzen 1960, VEB Domowina-Verlag, s. 59, 3 nlb., tabl. 16 nlb.

Polityka eksterminacyjna III Rzeszy od niedawna dopiero stała się przed
miotem szczegółowych badań historyków łużyckich, którzy w miarę odkrywania 
materiałów źródłowych starają się z nią zapoznać świat. Niedawno ukazał się 
w budziszyńskim „Lětopisie Instituta za Serbski Ludospyt” (1957, Rjad B, Hi- 
storiski Letopis, s. 479—484) ciekawy artykuł H. Briichnera pt. Wot faśistow 
wotmyslene wusydlenje Serbów dokumentarisce wobkručene, a już mamy przed 
sobą podaną powyżej broszurę, w istocie rzeczy stanowiącą rozszerzenie i po
głębienie artykułu Briichnera *.

Powyższa publikacja zawiera tajne dokumenty z lat 1935—1937, 1940, dotyczące 
polityki łużyckiej (Wendenpolitik) władców III Rzeszy. Na tle tej zbrodniczej 
polityki coraz bardziej wyrasta dobrze nam znana postać dra Teodora Ober-

* Zob. F. S z y m i c z e k ,  Dwa obrazy z życia Serbo-Łużyczan (Kwartalnik 
Opolski, 1959, nr 4, s. 163—168).

14 O bezwzględnej postawie kapitalistów śląskich w kwestii robotniczej pisze 
również F. B i a ł y ,  Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych wo
bec klasy robotniczej w latach 1890—1914 (Studia i Materiały z Dziejów Śląska, 
t. II, Wrocław 1958, s. 427—451).



ländera, ówczesnego głównego przewodniczącego organizacji Bund Deutscher Osten, 
oraz postać Heinricha Himmlera. Obydwaj, należący do elity hitlerowskiej, czynnie 
byli angażowani w wytępieniu Łużyczan, przy czym szczególnie Oberländer 
narzucał się ze swoją „pomocą” miejscowym notablom hitlerowskim i „doradzał” 
im, w jaki sposób należy Łużyczan „zneutralizować”, potem zmusić ich do za
przestania działalności i wreszcie, jak należałoby ich zlikwidować. Niewielka 
publikacja stała się oskarżeniem i Oberländera, i wielu innych byłych i czoło
wych działaczy hitlerowskich na Łużycach, z których wielu obecnie zajmuje 
wysokie stanowiska w administracji w NRF (np. poseł z ramienia CDU do Bun
destagu, Kiesinger i in.).

W świetle przedstawionych w niniejszej publikacji dokumentów problem łu
życki miał być „rozwiązany” już w latach 1933—1934, jednakże interwencji mi
nisterstwa spraw zagranicznych (Auswärtiges Amt) należy przypisać, że sprawę 
odroczono. Chodziło o to, aby: 1. nie dać „żeru” zagranicy, że się w Niemczech 
prześladuje mniejszości narodowe względnie małe narody; 2. należało najpierw 
w krajach, w których istniały większe skupiska niemieckiej mniejszości narodowej 
(np. Polska, Czechosłowacja), rozbudować „piątą kolumnę”, co było możliwe do 
przeprowadzenia jedynie w warunkach „pokoju” i „wzajemnej przyjaźni”.

Stąd więc po miesiącach straszliwego terroru hitlerowskiego w pierwszej po
łowie 1933 r., w których ucierpiały zarówno niemiecka klasa robotnicza, jak i na
ród Łużyczan, w drugim półroczu tegoż roku zmieniono taktykę. Rozpoczął się 
drugi okres polityki eksterminacyjnej, trwający do końca 1936 r., cechujący się 
tym, że zaczęto stosować łańcuch wyrafinowanych metod: szantażu i pochlebstw, 
że równocześnie stosowano „politykę” pogardy i chęci wzięcia Łużyczan w „opie
kę” rządu Rzeszy względnie upoważnionej do tego organizacji w rodzaju BDO 
lub NS-Kulturgemeinde. Równolegle z tym — zgodnie zresztą z treścią sprawo
zdań z urzędowych zebrań poświęconych sprawom łużyckim — zaczęto zakładać 
w całych Łużycach gniazda Hitlerjugend, komórki BDO, NS-Kuliurgemeinde, hi
tlerowskie przedszkola, dalej rozpoczęto organizować (a nawet do tego „zachę
cano” samych Łużyczan) najrozmaitsze „łużyckie” uroczystości, festyny, pokazy 
strojów ludowych, dożynki itp., przy czym organizowano je w taki sposób, aby 
Łużyczanie występowali na nich w charakterze gospodarza, ale... gospodarza-kra- 
ruikarza odpustowego, Niemcy zaś w charakterze widzów czy gości, przytłacza
jących Łużyczan swoją bezwzględną przewagą liczbową, mundurami, orkiestrami 
reichswehry itp. Wreszcie, powoli i systematycznie ustanawiano przy szkołach 
mieszanych, łużycko-niemieckich, młodych nauczycieli pochodzenia łużyckiego, ale 
już wynarodowionych i bezwzględnie posłusznych hitlerowskim mocodawcom. Nie 
zawahano się nawet prowadzić długich rozmów z przywódcami Domowiny (z na
uczycielem Nedą na czele) na szczeblu kraju (Drezno) czy nawet rządu centralnego 
(Berlin).

Kiedy jednak wielkorządcom III Rzeszy znane były żądania Domowiny, i co 
lepsze — Domowina te swoje żądania i obowiązki statutowe zaczęła wprowadzać 
v; czyn, rozmowy jednostronnie przerwano. Zresztą nie były już potrzebne. „Piąta 
kolumna” w krajach sąsiednich już była zorganizowana, Auswärtiges Amt również 
już nie obawiał się opinii zagranicy, a co ważniejsze, wszelkiego rodzaju i szczebli 
organizacyjnych placówki hitlerowskie na Łużycach złapały już „mocny grunt” 
i drążyły w murze łużyckim... III Rzesza była zatem gotowa do uderzenia i na 
terenie swoim, i czynnie wystąpić za granicą (w tym wypadku poprzez niemiecką 
mniejszość narodową). A więc można było uderzyć! W początkach 1937 r. hitle
rowcy przystąpili na Łużycach do frontalnego ataku. Za jednym zamachem zli



kwidowali wszelką działalność narodową i kulturalną Łużyczan, zamknęli Do- 
mowinę w Budziszynie. Zakazane zostały czasopisma łużyckie. Wyrugowano ze 
szkół resztki języka łużyckiego. Wymazano napisy łużyckie w miejscach publicz
nych i urzędach. Ponadto poddano kontroli Gestapo wszystkich Łużyczan, których 
łączyły jakiekolwiek stosunki z innymi krajami (np. z Czechosłowacją czy Polską) 
względnie którzy współpracowali z mniejszościami narodowymi w Niemczech.

Bezpośrednią odpowiedzialność za „rozwiązanie” problemu łużyckiego ponoszą 
prof. dr Hans Koch oraz prof. dr Teodor Oberländer. Ostatni mógł z szatańską 
radością donieść Kochowi w piśmie z Berlina z 4 III 1937 r., że rozwiązanie 
kwestii łużyckiej jest kwestią tygodni i w związku z tym nie zaleca się jej 
gdziekolwiek poruszać („... dass gerade in diesen Wochen, wo in der Wendenfrage 
nicht unwesentliche Entscheidungen fallen, jede Beschäftigung mit dieser Frage 
untunlich sei” (s. 48).

Druga część omawianej publikacji dotyczy przede wszystkim spraw polskich. 
Chodzi mianowicie o osławiony tajny okólnik Himmlera z 15 V 1940 r. (ujawniony 
na procesie norymberskim) pt. Einige Gedanken über die Behandlung der Fremd- 
ivlkischen im Osten. Największy w dziejach świata zbrodniarz określił w wy
mienionym okólniku swój pogląd na „rozwiązanie” problemu ludnościowego w tzw. 
generalnej guberni. Dokument umieszczono zapewne tylko dlatego, że m. in. za
wiera passus: „Die Bevölkerung des Generalgouvernements setzt sich dann zwangs
läufig nach einer konsequenten Durchführung dieser Massnahmen [przesiew lud
ności polskiej, zaadaptowanie dzieci rodziców Polaków itp.] im Laufe der näch
sten 10 Jahre aus einer verbleibenden minderwertigen Bevölkerung der Ost
provinzen sowie all der Teile des deuschen Reiches, die dieselbe rassische und 
menschliche Art haben (Teile, z. B. der Sorben und Wenden), zusammen” (s. 60).

Tajny okólnik Himmlera zawiera również wiele innych istotnych dla nas 
fragmentów, jak chociażby sprawa Kaszubów, o której Himmler pisał: „Schon 
in ganz wenigen Jahren — ich stellte mir vor, in 4 bis 5 Jahren — muss bei
spielsweise der Begriff der Kaschuben unbekannt sein, da es dann ein kaschu- 
bisches Volk nicht mehr gibt (das trift besonders auch für die Westpreussen zu”) 
(s. 57/8). Ostatni cytat dedykuję „westpreussakowi”, drowi Merkatzowi, obecnemu 
bońskiemu ministrowi d. s. wysiedlonych.

Ostatnią część tej ciekawej publikacji stanowią reprodukcje dokumentów (Bild- 
dokumente). Ich zestaw jest udany i trafny, niestety technika wykonania pozo
stawia wiele do życzenia.

W sumie Domowina w Budziszynie wydała, nie bez pomocy kół naukowych 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej, niewielką co prawda, ale bardzo intere
sującą i cenną publikację.

Franciszek Szymiczek


