
K R O N I K A N A U K O W A

OBRADY POLSKO-NIEM IECKIEJ KOM ISJI HISTORYCZNEJ W DREŹNIE

Rok temu odbyła się sesja Polsko-Niemieckiej Komisji Historycznej we Wrocła
wiu, na której przedyskutowano politykę niemiecką wobec Polski w okresie przed 
i w czasie II wojny światowej. Kolejna VII sesja miała miejsce w Dreźnie w dniach 
od 1 do 4 lutego br. Stronie polskiej przewodniczył prof. dr K. Popiołek, niemieckiej 
prof. W. Eildermann. Przedmiotem dyskusji naukowej był problem powstawania 
i ugruntowywania się demokracji ludowej w Polsce i na terenach dzisiejszej NRD. 
Zasadnicze referaty wygłosili — na temat stosunków niemieckich dr S. Doernberg, 
autor gruntownej rozprawy o powstaniu NRD (Die Geburt eines neuen Deutschland 
1945—1949, Berlin 1959), o rozwoju stosunków w Polsce prof. dr J. Kowalski. Po 
ożywionej dyskusji stwierdzono, że jakkolwiek istniały specyficzne dla każdego z obu 
krajów właściwości rozwojowe, jakkolwiek różna była ich struktura społeczno-gospo
darcza, to przecież zasadnicza droga była podobna.

Ponadto na sesji ustalono zakres współpracy między historykami polskimi 
a niemieckimi na najbliższy okres. Tak więc przystąpiono do opracowywania dru
giego tomu wydawnictwa poświęconego historii stosunków polsko-niemieckich 
w czasach nowożytnych i najnowszych, którego trzonem mają być referaty i wy
powiedzi wygłoszone na obu ostatnich sesjach. Na ukończeniu znajduje się mono
grafia Ostmarkenverein, która ma sięgać do 1918 r. Opracowują ją historycy polscy 
i niemieccy. Historycy polscy pomagają w przygotowywaniu przez Instytut Historii 
Demokracji Ludowych w Lipsku wydawnictwa na temat Drang nach Osten. Wydaw
nictwo to opiera się częściowo na wystawie pod tytułem Nauka w służbie Drang 
nach Osten, która została otwarta w październiku ub. roku we Wrocławiu i cieszyła 
się dużym zainteresowaniem zarówno w stolicy Śląska, jak i w innych miastach 
uniwersyteckich, dokąd ją potem przewieziono. Zadaniem tej wystawy, przygo
towanej przez historyków niemieckich, było przedstawienie politycznych i ekono
micznych powiązań między tzw. Ostforschung a kołami imperialistycznymi w Niem
czech, i to od końca XIX w. do chwili obecnej.

Ważne miejsce zajęły w obradach Komisji sprawy śląskie. Na podkomisji 
śląskiej uzgodniono przede wszystkim podjęcie wspólnych badań nad rolą niemiec
kich korpusów ochotniczych (Freikorps) przy tłumieniu polskiego ruchu narodowo
wyzwoleńczego i niemieckiego ruchu rewolucyjnego. Wydatną pomoc okazują 
historycy niemieccy przy przygotowywaniu wydawnictwa źródeł do dziejów powstań 
śląskich. Wspólnie przedyskutowano gotową już do druku pierwszą część I tomu. 
Historycy z NDR zapowiedzieli także aktywny udział w uroczystej sesji naukowej, 
która ma być poświęcona 40 rocznicy III powstania śląskiego. Poprawiła się również 
informacja o stanie badań nad dziejami Śląska — przejawem jej jest m. in. uka
zanie się w IV tomie Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der volksdemokra
tischen Länder Europas bibliografii historii Śląska. Również inne czasopisma NRD 
zamieszczają podobne omówienia. Warto również zaznaczyć, że przygotowywane są



obecnie w NRD 2 poważne dysertacje związane blisko z dziejami Śląska. Jest to 
praca Jeskego o roli niemieckich monopoli w faszystowskiej okupacji Górnego 
Śląska i D. Loetzscha na temat odbudowy i rozwoju polskich ziem zachodnich po 
roku 1945 (na przykładzie Śląska).

Na podkomisji archiwalnej zapadło bardzo istotne postanowienie podjęcia in
wentaryzacji poloników w NRD i germaników w Polsce. Jest to praca przewidziana 
na dłuższy okres; zasady tej inwentaryzacji, a zwłaszcza jej kolejność, są jeszcze 
dyskutowane.

Najbliższe posiedzenie Komisji Historycznej Polsko-Niemieckiej ma odbyć się 
na jesieni br. w Gdańsku.

j. a.

B r o n i s ł a w  K o c o w s k i

ODDZIAŁ STARYCH DRUKÓW BIBLIOTEKI UNIW ERSYTECKIEJ WE WROCŁA
W IU W UBIEGŁYM  DZIESIĘCIOLECIU (1951—1960) *

W czwartym i piątym roczniku „Sobótki“ z lat 1950—1951 opublikowane zostały 
sprawozdania z początkowego okresu istnienia Oddziału Starych Druków, gdy pra
cownicy rozeznali się już byli w jego wielkim księgozbiorze i gdy skonkretyzowany 
został plan progresywnego opracowywania poszczególnych zespołów. Przed 10 laty 
uważaliśmy, że w zasadzie zakończył się etap gromadzenia i zabezpieczania starych 
druków, a głównym problemem do rozwiązania będzie zbyt szczupła obsada perso
nalna Oddziału i brak magazynów dla poważnej części księgozbioru. Rzeczywistość 
najbliższych lat okazała się jednak jeszcze gorsza. Trzeba było sięgnąć do nowych 
koncepcji, by choćby częściowo zneutralizować materialne trudności występujące 
zresztą jaskrawo i przed innymi oddziałami zbiorów specjalnych.

Plan pierwotny przewidywał zakończenie opracowywania druków XV w., 
kontynuację katalogowania druków wydzielonych, tj. poloników, silezjaków, lusa- 
tików i slawików, zakończenie rejestracji prymarnej druków XVI w. i alfabe
tyczne ich ustawienie w obrębie formatów, tak aby były dostępne jeszcze przed 
skatalogowaniem, rozpoczęcie takiej samej rejestracji druków XVII w., uporządko
wanie księgozbioru brzeskiego opierając się na tymczasowym sumariuszu, sporzą
dzenie katalogu kartkowego Rudolfiny legnickiej z drukowanych opisów niemiec
kich, opracowanie aldinów, księgozbioru z kościoła Piotra i Pawła w Legnicy 
i uchwycenie tzw. druków rzadkich. Jak z powyższego widać, plan był długofalowy 
i dotyczył wyłącznie starych druków z dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej oraz 
prowincjonalnych księgozbiorów zabezpieczonych. Oddział miał ponadto w swej 
dyspozycji stare druki w dawnej Bibliotece Miejskiej, ale jako wyszczególnione już 
w przedwojennym katalogu tomowym, jakKolwiek przemieszane w magazynie sta
rym systemem z drukami XIX w. i XX w., mogły być natychmiast wyzyskane. Ich 
nowoczesne skatalogowanie i zinwentaryzowanie po uprzednim wyłączeniu z ogól
nego magazynu miało dokonać się w przyszłości, i to na takich samych, co inne 
historyczne księgozbiory, zasadach.

Mimo wewnętrznej fluktuacji również stosunki personalne w Oddziale nie 
przedstawiały się źle. Pięciu pracowników naukowych: dr B. Kocowski, dr K. Głom- 
biowski, mgr H. Szwejkowska, mgr K. Andruchów, mgr H. Sadowska oraz maga
zynier M. Fernezy tworzyli podstawowy zespół, wzmacniany okresowo przydziałami 
dorywczymi w osobach mgr. J. Golińskiego, mgr. K. Jażdżewskiego i dr. A. Rom-


