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O PRACY I ZADANIACH ODDZIAŁU HISTORII ŁUŻYC INSTYTUTU 
ŁUŻYCKIEGO NA UNIWERSYTECIE IM. KAROLA MARKSA W LIPSKU

W r. 1952 jednocześnie z wprowadzeniem specjalizacji łużyckiej założono na 
Uniwersytecie Lipskim Instytut Łużycki. Składa się cn z Oddziału Języka i Li
teratury, który współpracuje z Instytutem Słowiańskim, i Oddziału Historii Łu
życkiej, który jest związany z Instytutem Historii na Uniwersytecie.

Już w czasie republiki weimarskiej przedstawiciele narodowego ruchu łużyc
kiego żądali powołania lektoratu łużyckiego na jednym z uniwersytetów niemiec
kich. Wobec panujących wówczas stosunków odmówiono urzeczywistnienia tych 
słusznych żądań. Dopiero zakrojone na szeroką skalę poparcie łużyckich intere
sów przez NRD umożliwiło studentom łużyckim podjęcie studiów nad mową 
ojczystą na jednym z uniwersytetów, mianowicie w Lipsku. Do obowiązków In
stytutu należy zatem kształcenie studentów w zakresie spraw łużyckich, jedno
cześnie ma on stanowić miejsce badań łużyckiego języka, literatury, historii i etno
grafii. Oddział historyczny pracuje pod kierownictwem prof. dr H. Sproemberga, 
który zajmuje się jednocześnie powszechną historią średniowieczną. Oddział ten 
podjął się kształcenia studentów w specjalizacji łużyckiej i tych studentów 
z kierunku historycznego, którzy pracują w zakresie historii Łużyc. Już w r. 1952 
wprowadzono konwersatorium historyczne w wymiarze 2 godzin tygodniowo, na 
którym studenci łużyccy zapoznawali się z historią swego narodu. Do r. 1954 pro
wadzili je st. asystent oddziału historii krajowej dr G. Heitz i st. asystent Insty
tutu Łużyckich Badań Ludoznawczych Niemieckiej Akademii Nauk E. Palm. By
ło to pierwsze konwersatorium nad łużyckimi problemami historycznymi. Człon
kowie jego doszli do pewnych nowych osiągnięć na polu historii Łużyc, szcze
gólnie przy poznawaniu z punktu widzenia materializmu historycznego teorii
0 etnogenezie i autochtonizmie Słowian zachodnich. Obecnie dr Mietzschke, współ
pracownik naukowy Łużyckiego Instytutu Ludoznawczego, prowadzi specjalny 
wykład o nowożytnych zagadnieniach historii łużyckiej. Do działu historycznego 
należy prowadzenie wykładów na temat historii Łużyc w ramach studiów spo - 
łecznych dla studentów narodowości łużyckiej. Na to zadanie należy położyć spe
cjalny nacisk, ponieważ młode łużyckie pokolenie studenckie zdobywa swe wy
kształcenie przeważnie w Lipsku i Dreźnie. Dlatego należy umożliwić im dokład
niejsze poznanie historii swego narodu już w czasie studiów.

Do dalszych zadań oddziału historycznego należy praca badawcza na polu 
historii łużyckiej. Należy zbadać wczesną historię łużyckich plemion i historię 
Serbów łużyckich aż do Reformacji. Zadanie to traktuje się jako pierwszoplanowe
1 już w r. 1956 będzie ogłoszona publikacja wczesnej historii zachodnio-słowiań- 
skich plemion i ich związków między Saalą, Łabą i Odrą, a niebawem mają na



stąpić dalsze. Prace te mają się przyczynić do napisania historii Łużyczan przy. 
współpracy Łużyckiego Instytutu Ludoznawczego w Budziszynie.

Obok tych dwu główmych zadań oddział historii Instytutu Łużyckiego podej
muje także inne liczne prace zwdązane z bezpośrednimi potrzebami obecnego ży
cia na Łużycach, np. bierze udział w opracowaniu wystawy wędrownej na Łu
życach, obrazującej przeszłość i teraźniejszość łużyckiej mniejszości narodowej. 
Oddział historyczny jest również znacznie zaangażowany w przygotowywanej na 
r. 1956 akcji badania ruchów robotniczych w środkowo-łużyckim okręgu węglo
wym. Obydwa oddziały Instytutu Łużyckiego mają także przyczynić się do dal
szego pogłębiana problemów łużyckiej literatury, historii i etnografii. Prace te 
winny przyczynić się do posunięcia naprzód znajomości i zrozumienia spraw łu
życkich w niemieckiej opinii publicznej.

Na oddziale historycznym był zatrudniony w latach 1951—1955 jeden łużycki 
pomocniczy pracowmik naiłkowy, Pod kierownictwem dyrektora prof. dr Sproem- 
berga zajmował się on rozbudową oddziału, który posiadał w r. 1955 już ponad 
2200 książek oraz 100 fotokopii i mikrofilmów. Oddział ten popierał Instytut Hi
storii Powszechnej Średniowiecznej i Instytut Historii Krajowej.

Prof. Sproemberg i dr J. Jatzwauk współdziałali przy założeniu Instytutu i po
pierali jego działalność ARSzelkimi środkami. Prof. Sproemberg zgłosił również 
gotowość podjęcia i prowadzenia kształcenia łużyckich historyków w Lipsku.

Należałoby jeszcze zaznaczyć, że Historyczna Komisja Krajów Saskich przy 
Saskiej Akademii Nauk, do której zarządu należą trzej wybitni przedstawiciele 
Łużyczan i której przewodniczącym jest prof. Sproemberg, zainteresowała się 
specjalnie badaniami historii łużyckiej i poczęła je popierać. Dlatego  ̂ między nie
mieckimi a łużyckimi historykami w Lipsku i Budziszynie istnieje owocna współ
praca, która znajduje wyraz w udziale tychże w pracy grupy naukowej nad hi
storią łużycką w Budziszyńskim Instytucie Badań Ludoznawczych i oddziaływa 
pozytywmie także na inne dziedziny. Tak wńęc dr G. Heitz jest zaangażow^any w opi
niowaniu wykończonych podręczników historii łużyckiej w dwujęzycznych szko
łach łużyckich. Dzięki na szeroką skalę zakrojonej pomocy rządu NRD i ener
gicznemu poparciu niemieckich historyków powstaje na razie młody jeszcze od
dział historii łużyckiej, który będzie przeprowadzał badania nad historią łużycką.

Do historii Łużyc ukazała się po r. 1945 następująca literatura w języku serb
skim i niemieckim:

1 .  Me t s k ,  Kurs serbskich stawiznow (Kurs der sorbischen Geschichte), Bu- 
dziszyn 1953. 1. Lektion: „Die Vorgeschichte des sorbischen Landes und Volkes“ ;
2. Lektion: „Die Sorben im frühen Mittelalter“ ; 3. Lektion: „Die Sorben zwischen 
zwei Feudallagern (9. Jahrhundert)“ .

2. „Letopis“. Jahreszeitschrift des Instituts für sorbische Volksforschung Bau
tzen. Red. P. Nowotny.

S. B., nr 1, 1953, E. P a l m,  Beiträge zur Geschichte des Klassenkampfes des 
Ob erląusitzer-Landvolkes zur Zeit des Spätfeudalismus (s. 3—120); M. R e u t n e r ,  
Beiträge zur Geschichte des deutschen und sorbischen Elementarschulwesens der 
Stadt Bautzen bis zum Jahre 1373 (s. 121—153); M. R e u t h e r ,  Die Oberlausitz im 
Kartenbild des 16—18. Jahrh. mit besonderer Berücksichtigung der deutsch-sor
bischen Sprachgrenzenkarte von Skultetus und Schreiber, mit neuen Reproduk
tionen der ältesten Karten (s. 154—172).

S. B., nr 2, 1955: W. B o e l c k e ,  Zur Lage der Oberlausitzer Bauern vom aus
gehenden 16. bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert (s. 5—124); Ein Verbot der 
sorbischen Sprache im Schulunterricht im Gebiet der Standesherrschaft Muskau



vom, Jahre 1705 — Editions Abschrift Willi Boelcke; M. R e u t h  er, Die Darstel
lung der Ober- und Niederlausitz auf den ältesten Deutschlandkarten (s. 127).

3. M. R e u t h e r, Die sorbische Bevölkerung in und um Bautzen und ihre 
Beziehungen zur Kirche und Schule bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts, „For
schungen aus mitteldeutschen Archiven“. Zum 60. Geburtstag v. Hellmut Kretzsch- 
mar, Berlin 1953, s. 401—430.

4. E. T s  c h e m i k ,  Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung von 1S32-- 
1945, Berlin 1954.

5. „Schriftenreihe über die Sorben“, Budziszyn: z. 1. H. B r ü c k n e r ,  Die 
Geschichte der Sorben bis zum Verlust ihrer politischen Selbständigkeit — 1955, 
z. 3. K. K r e n z ,  Domowina, die nationale Organisation der Lausitzer Sorben — 
1954; z. 4. J. H a n d r i c k ,  Die DDR auch das Vaterland der Sorben — 1954; z. 5. 
P. N e d o, Sorbische Volkstrachten — 1954.

6. F. M ě t š k ,  Prěhlad stawiznow-wot specatkow člowjeskeje towarsnosce hač 
ke koncej prenjeje swětoweje wojny (Serbska sula, letnik 6 (1953), čo 20a, 23; 
létnik 7 (1954), čo 1, 2, 5, 8, 10, 13, 17, 20, 23, 24).

7. H. Mo h r ,  R. F. S c h m i e d ,  Die Sorben. Ein geschichtlicher Überblick, (Ge
schichte in der Schule, 1951).

8. R. F. S c h m i e d ,  Prěhlad stawiznow Setbow (Serbska śula, létnik 6, (1953) 
čo 18).

Jan  Brankačk

WOJEWÓDZKIE ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KATOWICACH 
W LATACH 1949—1955

I. Z m i a n y  o r g a n i z a c y j n e

W okresie od 1949—1955 r.1 wysunęły się na plan pierwszy dwie zasadnicze 
zmiany w zakresie organizacyjnym: pierwsza z nich — to rozszerzenie sieci archi
walnej, druga — to przejęcie terenu woj. opolskiego przez odrębne Wojewódzkie 
Archiwum Państwowe w Opolu.

Sieć archiwalna na terenie woj. katowickiego jest obecnie najgęstsza 
w kraju; należy do niej 9 archiwów terenowych podległych Wojewódzkiemu Ar
chiwum Państwowemu (WAP) w Katowicach, w tym 6 powiatowych archi^ 
wów państwowych (PAP) —w Będzinie, Bielsku, Bytomiu, Częstochowie, Tarnow
skich Górach i Zawierciu, posiadających obsadę 1-osobową, oraz 3 oddziały te
renowe (OT) — w Cieszynie, Gliwicach i Pszczynie posiadające obsadę złożoną 
z 2 archiwistów. Jedynie dzięki tak rozbudowanej sieci można było sprostać za
daniom wynikającym z ogromnej koncentracji akt gospodarczych na terenie tu
tejszego okręgu przemysłowego i złego stanu składnic akt wszelkiego typu. Roz
poczęta w 1951 r. przez WAP i podległe mu archiwa systematyczna, intensywna 
akcja wizytowania składnic akt dała w wyniku 6378 wizytacji, przeprowadzonych 
do końca 1955 r., oraz teoretycznego i praktycznego szkolenia kierowników skład
nic możliwość gruntownego przeorania terenu, zabezpieczenia w wielu wypadkach 
wartościowych materiałów aktowych przed zniszczeniem, ogólnego zewidencjono
wania ich i stopniowego przejęcia do archiwów.

Utworzenie odrębnego WAP w Opolu pociągnęło za sobą przekazanie mu 
przez WAP w Katowicach wszystkich zespołów aktowych związanych teryto

1 Informacje dotyczące okresu do 1948 r. podano w „Sobótce“, 1948, półr. II, 
s. 382—387.


