
7 zeszytów tekstów źródłowych do dziejów średniowiecza dla użytku szkoły śred
niej, opracowanych przez członków Towarzystwa pod kierunkiem prof. E. Maleczyń- 
skiej. Ponadto w ramach pomocy szkołom udzielano konsultacji organizatorom do
szkalania nauczycieli i wygłaszano odczyty dla nauczycielstwa szkół średnich i pod
stawowych oraz cykl wykładów z najnowszej historii Polski.

W zakresie działalności popularyzatorskiej współpracowano z Towarzystwem 
Wiedzy Powszechnej, TRZZ, Towarzystwem Miłośników Wrocławia oraz innymi in
stytucjami. Do ważniejszych akcji w zakresie odczytów popularnych należał cykl 
wykładów na Uniwersytecie Powszechnym TWP, serie odczytów z zakresu dziejów 
Śląska, wygłaszane z okazji Tygodnia Ziem Zachodnich, oraz, ostatnio, odczyty o po
czątkach państwa polskiego. Ogółem wygłoszono 37 odczytów popularnych, w tym 
poza Wrocławiem w Polanicy, Ząbkowicach, Szczawnie Zdroju i innych miejsco
wościach Śląska. •

Lech Tyszkiewicz

Z PRAC ZAKŁADU HISTORII ŚLĄSKA INSTYTUTU HISTORII PAN

Jedno z podstawowych dzieł, nad jakim pracuje od szeregu lat Zakład Historii 
Śląska, mianowicie synteza dziejów Śląska, jest już bliskie zakończenia w swej 
pierwszej części. Opracowany przez zespół autorów (pod red. prof. K. Maleczyń- 
skiego) t. I, obejmujący do połowy w. XVIII, znajduje się w stadium ostat
nich prac redakcyjnych. Przygotowana została pierwsza część t. II (pod red. prof. 
W. Kuli), sięgająca do końca w. XVIII, poważnie już są zaawansowane prace nad 
okresem do połowy w. XIX. Poza tym prowadzone są dla okresu feudalnego prace 
monograficzne nad następującymi tematami: wielka własność na Śląsku Górnym 
i Cieszyńskim w w. XVII—XVIII, ludzie luźni, dzieje miast i manufaktur śląskich.

Wobec poważnego już zaawansowania pracy nad syntezą okresu feudalnego 
praca Zakładu skupiała się ostatnio coraz bardziej nad czasami nowożytnymi. Bo
gactwo materiałów źródłowych znajdujących się zarówno w archiwach krajowych, 
jak zagranicznych, w szczególności w NRD, ČSR i częściowo w Austrii, a z drugiej 
strony konieczność monograficznego opracowania przed przystąpieniem do syntezy 
wielu złożonych problemów gospodarczych, społecznych i politycznych okresu ka
pitalistycznego, spowodowały odsunięcie na razie na plan nieco dalszy syntezy tego 
okresu. Skupiono się natomiast nad opracowaniem niektórych podstawowych pro
blemów, przesuwając częściowo punkt ciężkości bardziej ku zagadnieniom politycz
nym. Do tej pory zajmowano się głównie problematyką społeczno-gospodarczą, co 
było wynikiem świadomej, niewątpliwie z punktu widzenia potrzeb syntezy uza
sadnionej, decyzji kierownictwa Zakładu.

Spośród problemów, nad którymi praca została już częściowo zakończona względ
nie jest bliska ukończenia, wymienić można dzieje przemysłu na Śląsku pod pano
waniem niemieckim w okresie międzywojennym, dzieje gospodarcze byłego woj. śląs
kiego, organizacje górnośląskich przemysłowców, ruch robotniczy na Śląsku przed 
I wojną światową i w okresie międzywojennym. Obecnie Zakład w szerszym 
stopniu uwzględnia również problematykę polityczną i kulturalną. Poza kontynu
acją prac nad dziejami przemysłu ciężkiego (w okresie międzywojennym) i poło
żeniem robotników oraz ruchu robotniczego Zakład prowadzi względnie podejmuje 
obecnie prace nad takimi problemami, jak polityka germanizacyjna i walka pol
skiej ludności na Śląsku (do I wojny światowej), rola polskich towarzystw kultural
no-oświatowych, dzieje polskiej ludności na Śląsku w okresie międzywojennym 
i wreszcie niektóre zagadnienia II wojny światowej i okupacji. Prace Zakładu noszą



częściowo, tam gdzie stan wiedzy na to już pozwala, charakter ujęć syntetycz
nych; przeważnie jednak są to monografie i częściowo opracowania charakteru 
pomocniczego, materiałowego (np. stosunek innych ziem polskich do spraw śląskich 
w  świetle prasy, polskie szkolnictwo na Śląsku, piśmiennictwo niemieckie itp.). Rów
nolegle z tym pracują pracownicy i współpracownicy Zakładu nad poważnymi w y
dawnictwami źródłowymi. Wymienić tu można dla okresu feudalnego śląskie urba- 
rze i sądowe księgi miejskie, a dla późniejszego — przygotowanie wydawnictwa 
źródłowego do dziejów klasy robotniczej w w. XIX, prace nad wydaniem źródeł 
do dziejów powstań śląskich (przygotowywany jest obecnie t. I, dotyczący pierw
szego powstania), wreszcie prace zmierzające do opublikowania podstawowych do
kumentów dotyczących polityki władz pruskich wobec polskiej ludności i postawy 
tej ostatniej.

Wyniki prac Zakładu i jego pracowników i współpracowników znalazły swój 
wyraz — poza opublikowanym dawniej I tomem urbarzy śląskich i książką F. Rysz
ki i S. Ziemby o hucie „Kościuszko” — w wydaniu dwu tomów Studiów i materia
łów z dziejów Śląska (t. I, s. 393, t. II, s. 691). Wyszła drukiem książka H. Zieliń
skiego pt. Położenie i walka górnośląskiego proletariatu (s. 283). W druku znajduje 
się obecnie t. III Studiów i materiałów (około 30 ark.), praca W. Długoborskiego 
o poęzątkach śląskiej klasy robotniczej oraz K. Jońcy o położeniu śląskich robotni
ków do I wojny światowej. Przjrgotowane są całkowicie do druku dwa dalsze tomy 
śląskich urbarzy (pod red. S. Inglota i J. Gierowskiego).

W uniwersyteckim podręczniku historii Polski, opracowywanym przez Instytut 
Historii PAN, partie dotyczące Śląska zostały we wszystkich czterech tomach przy
gotowane przez pracowników Zakładu.

Zakład Historii Śląska współpracuje z historykami i archiwistami NRD, i to 
zarówno w ramach komisji polsko-niemieckiej (m. in. w postaci postawienia do 
dyspozycji autorów podręcznika dziejów Niemiec rezultatów swej pracy nad dzie
jami Śląska), jak i w postaci szeregu wspólnych badań i przedsięwzięć naukowych 
fpraca nad dziejami przemysłu, dziejami hakaty, nad wydaniem źródeł do dziejów 
powstań śląskich itp.). Rozwija się również współpraca z historykami czeskimi, 
która poza bezpośrednimi kontaktami osobistymi znalazła wyraz w zorganizowaniu 
wspólnie z Wrocławskim Towarzystwem Miłośników Historii konferencji polsko- 
czeskiej w Cieszynie. Jako swoje ważrre zadanie uważa Zakład pracę nad przy
gotowywaniem nowych kadr pracowników naukowych w dziedzinie dziejów Śląska. 
W tej mierze ostatnie lata przyniosły m. in. efekty w postaci ukończenia przez 
większość młodszych pracowników Zakładu prac kandydackich i uzyskania stop
nia kandydata nauk.

Pracownicy Zakładu brali nadal udział w popularyzacji wiedzy o przeszłości 
Śląska. Nosiła ona ostatnio raczej charakter artykułów prasowych oraz odczytów 
względnie pogadanek radiowych. Na specjalne podkreślenie zasługuje przygotowa
nie przez Zakład, na życzenie środowiska katowickiego, 60-godzinnego cyklu wy
kładów z historii Śląska dla tamtejszych nauczycieli, co winno w pewnym stopniu 
ułatwić realizowanie podstawowego postulatu szerzenia w szkole znajomości prze
szłości własnego, śląskiego regionu.

Zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w życiu naszego narodu i naszej nauki 
historycznej w szczególności, znalazły swoje odbicie również w pracy i działalności 
Zakładu Historii Śląska. Poza zwróceniem większej uwagi na zagadnienia do tej 
pory mniej uwzględniane przedyskutowano w Zakładzie niektóre problemy z hi
storii Śląska, które w dalszej i bliższej przeszłości szczególnie wiele budziły wąt
pliwości czy nieporozumień.



Zachodzące w naszym życiu naukowym zmiany w zakresie organizacji badań, 
naukowych, idące po linii częściowej decentralizacji, co na terenie Śląska znalazło 
m. in. wyraz w powitaniu dwu regionalnych instytutów naukowych, w Katowi
cach i Opolu, powitał Zakład Historii Śląska z dużym zadowoleniem, nawiązując 
od pierwszej chwili, zwłaszcza z katowickim Instytutem, jak najbliższą współ
pracę. Powstanie tych nowych ośrodków zajmujących się również badaniami z za
kresu historii Śląska nie wpłynęło na zasadniczy kierunek prac Zakładu, które 
nadal skupiają się nad podstawowymi zagadnieniami śląskiej przeszłości zarówno 
w postaci opracowań monograficznych, jak i wydawnictw źródłowych. Zachodzi, 
oczywiście, jedynie potrzeba uzgadniania planów pracy przez działające w dzie
dzinie historii Śląska instytucje i osoby, potrzeba wzajemnej współpracy i pomocy.

K. P.

PRZEGLĄD PRZYCZYNKÓW DO HISTORII ZIEMI ŁUŻYCKIEJ,
KTÓRE UKAZAŁY SIĘ W 1957 R. W JĘZ. ŁUŻYCKIM

Niniejszy krótki przegląd ogranicza się świadomie do tej części łużyckich opra
cowań historycznych, która ukazała się w języku łużyckim. Prace z zakresu historii 
kultury uwzględniono tylko wówczas, jeżeli stoją w bezpośrednim związku z dzie
jami politycznymi tej ziemi. Z tego względu wykluczono całą dziedzinę historii 
literatury, uwzględniono zaś historię szkolnictwa i wychowania. Pracom o charak
terze czysto ludoznawczym nie można było poświęcić uwagi, jak również licznym 
teoretycznym rozprawom dotyczącym kwestii narodowej.

Wydawnictwo Volk und Wissen w Berlinie wydało w 1957 r. dwie interesujące 
popularnonaukowe książeczki. Pierwsza z nich, Do obcej ziemi, ukazała się równo
cześnie jako drugi numer „Małej Popularno-naukowej Biblioteki Ludoznawstwa 
Łużyckiego“. Dr Frido Mětšk omawia w niej, korzystając z urzędowej statystyki, 
z listów i współczesnych sprawozdań prasowych, jak i z dolnołużyckiej literatury, 
problem emigracji do krajów zamorskich z pow. Cottbus w XIX w. Liczne ilu
stracje zamieszczone w tekście zwiększają wyrazistość tego żywo podanego ma
teriału. W drugiej nowej publikacji Za chlebem powszednim dr Jan Cyż zajmuje 
się wycinkiem z historii ziemi Hoyerswerda w węższym tego słowa znaczeniu. 
Autor przedstawia w sposób plastyczny życie weterana narodowego ruchu łużyc
kiego Jana Haješa z Lohnsa i obejmuje okres od Rzeszy Bismarcka aż do czasów 
obecnych. W ramach tej pracy zasługuje na szczególną uwagę omówienie łużyckiej 
emigracji do Drezna i zniknięcie byłej łużyckiej wioski Buchwalde jako ofiary 
kapitalistycznej eksploatacji węgla brunatnego. Jako numer drugi cyklu prac In
stytutu dla Łużyckiego Ludoznawstwa pt. „Pomniki Łużyckiego Piśmiennictwa“ 
przedkłada Jirij Młynk zbiór reportaży zmarłego w 1932 r. znanego łużyckiego 
naukowca prof. dra Arnošta Muka. Wędrówki przez Łużyce stanowią celne i dosyć 
krytyczne przedstawienie zaobserwowanych stosunków oraz gospodarczego i naro
dowego położenia Łużyczan w ostatniej ćwierci ubiegłego stulecia, które wydawca 
zestawił z różnych łużyckich czasopism, dając czytelnikowi wszechstronny wgląd 
w ówczesne warunki życia ludu łużyckiego. Książeczka posiada tym samym charak
ter dokumentamy.

Bogate wyniki nowych badań naukowych przynosi rocznik 1957 (drugi ze
szyt II tomu) „Historycznego Rocznika Instytutu dla Ludoznawstwa Łużyckiego” 
(Historiski Letopis). W dziale „Rozprawy“ Petr Janas przedstawia Ideologiczne 
wpływy niemieckiej burżuazji na Jana Bohuwěra Mućinka, postępowego łużyckiego


