
N W SPRAWIE BADAŃ NAD HISTORIĄ LOKALNĄ
(ARTYKUŁ DYSKUSYJNY)

Badania śląskoznawcze mogą mieć dwa oblicza. Jedno stanowi nurt 
badań wywołanych specyfiką Śląska jako ziemi odzyskanej po wiekach 
niewoli. Stwarza to sytuację inną niż w rejonach Polski centralnej. 
Zaniedbania historiografii polskiej w stosunku do Śląska były nie tylko 
szczególnie duże, ale i szczególnie niebezpieczne. Wyraźna potrzeba poli
tyczna kazała je szybko nadrobić tak ze względu na kształtowanie się 
świadomości zarówno nowych, jak i dawnych mieszkańców tych ziem, 
jak i ze względu na potrzebę informacji zagranicy. Stąd pewien — 
rysujący się w początkowym okresie — pośpiech wspomnianych ba
dań, ich w dużej mierze organizacja odgórna, a także przewaga proble
matyki „kluczowej“ ogólnośląskiej nad sprawami „Śląska powiatowego“.

Równocześnie jednak istnieje, a przynajmniej powinien istnieć i roz
winąć się w całej pełni, drugi nurt badań nad Śląskiem. Mieści się 
on w ramach odżywającego w całej Polsce ruchu regionalistycznego. 
Ruch ten nie jest zjawiskiem nowym; nie jest też tylko zjawiskiem ogól
nopolskim, a więc nie związanym wyłącznie ze specyfiką Ziem Zachod
nich, ale ma za sobą dawne tradycje również poza Polską. Wiąże się 
z naturalnym odruchem człowieka — odruchem przywiązania do kąta 
ziemi codziennie obejmowanego oczami. Miłość do ziemi rodzinnej, naj
bliższej ojczyzny, przemawiała też nieraz z kart zapisanych czy to ręką 
Mickiewicza, czy Żeromskiego, czy Władysława Broniewskiego.

Ta właśnie emocjonalna podstawa zrodziła pierwszych rozmiłowa
nych w swej pracy badaczy „ziemi rodzinnej“. W okresie niewoli poli
tycznej kraju i przynależności poszczególnych jego części do obcych 
organizmów państwowych obrona „swojszczyzny“ stawała się nieraz 
po prostu obroną narodowości. Trzeba jednak od razu podkreślić, że już 
i w ówczesnych warunkach tkwiło w ruchu regionalistycznym poważne 
niebezpieczeństwo: ułatwiał on ograniczanie się społeczeństwa polskiego 
do jakiegoś programu minimum: obrony języka i obyczaju, oderwanie 
od dążeń politycznych całości narodu, zejście na płaszczyznę lojalności 
wobec zaborcy. Ta dwojaka rola patriotyzmu regionalnego da się dostrzec 
i w dziejach Śląska.



Ruch regionalistyczny nie przestał absorbować umysłów i po odzyska
niu niepodległości. U progu dwudziestolecia Stefan Żeromski upatrywał 
w nim drogę, którą można dźwignąć wszystkie „Obrzydłowki“ nad poziom 
nędzy i jałowości ludzkiej, pozwolić pośród szarzyzny je j małych dni 
zakosztować lepszych, szlachetniejszych form spędzenia czasu, nauczyć 
ludzkie oczy patrzeć, myśl pracować. Hasło to podjął Aleksander Patkow
ski i zdołał w pierwszym rzędzie porwać za sobą Związek Nauczycielstwa 
Polskiego 1.

Powstaje w ramach Związku sieć regionalnych uniwersytetów po
wszechnych, jawi się „Biblioteka Regionalna“ 1 2. Niebawem hasła regio
nalizmu podejmuje żywo Towarzystwo Krajoznawcze i naukowy świat 
geograficzny 3. Wypisuje je na swoim sztandarze Polskie Towarzystwo Hi
storyczne 4 i szereg towarzystw „Przyjaciół Nauk“ w ośrodkach prowin
cjonalnych, Kasa Mianowskiego poświęca pracy naukowej na prowincji 
osobny tom „Nauki Polskiej“ (III)5. Liczba czasopism służących zagad
nieniom poszczególnych rejonów dochodzi pod koniec dwudziestolecia 
niepodległości do kilkunastu, a różnego rodzaju monografie regionalne 
liczy się na dziesiątki.

Rodzi się program regionalnych badań gospodarczych6, wysuwa się 
nawet hasła reformy administracji państwowej z przystosowaniem po

1 Por. A nkieta w spraw ie odrodzenia życia um ysłowego prow incji p o lsk ie j opra
cowana przez Sekcję Powszechnych Uniwersytetów Regionalnych (Polska Oświata 
Pozaszkolna, 1925) oraz Program  regionalizm u polskiego, ogłoszony w „Ziemi“ 
i „Oświacie Pozaszkolnej“ z r. 1925. Por. również: M a c i  es  za, P rojekt planu opisu  
m onograficznego pow iatu  ja k o  jedn ostk i regionalnej (Ziemia, 1928); A. P a t k o w 
ski ,  W ojew ódzkie m onografie regionalne  (Polska Oświata Pozaszkolna,. 1932).

2 Por. zwłaszcza t. III Muzea Regionalne, Warszawa 1933, oraz t. IV i V: Ruch  
regionalistyczny w Europie, Warszawa 1934.

3 Zagadnienia regionalizmu wypełniają sporą część obrad Pierwszego Ogólno
polskiego Kongresu Krajoznawczego w Poznaniu w r. 1929; por. też S. P a w ł o w 
ski ,  Regionalizm  geograficzny w  Polsce i jego  rozw ój (Ruch Regionalistyczny  
w Europie, Warszawa 1934).

4 Por. art. F. B u j a k a ,  ówczesnego prezesa PTH, K ilka  uwag w spraw ie dal
szego rozw oju  Tow arzystw a  (Kwart. Histor., t. XLVII, 1933).

5 Por. zwłaszcza artykuły: J. R u t k o w s k i ,  Praca naukow a na prowincji, 
i A. M a c i e s z a ,  Badanie naukow e P olski; por. również F. B u j a k ,  Uwagi o ba
daniach życia społecznego i gospodarczego  (Nauka Polska, t. 1,1918); t e n ż e ,  O pra
cy n au kow ej na prow incji nad zagadnieniam i gospodarczym i (ibid., t. IV, 1923).

6 W. O r m i c k i ,  Podstaw y n aukow e regionalizm u gospodarczego  (Głos Nau
czycielski, 1928); t e n ż e ,  Regionalizm  gospodarczy w Polsce (Ruch Regionalistyczny 
w Europie, t. II, 1934); T. B r z e s k i ,  Program  gospodarczy regionalizm u  (Przegląd 
Współczesny, 1924); W. O l s z e w i c z ,  W spraw ie organizacji przy prow incjonalnych  
oddziałach  Tow arzystw a K rajoznaw czego sekc ji ekonom icznych  (Ziemia, 1928); 
t e n ż e ,  Program  krajoznaw czych badań  gospodarczych w oddziałach PTK  (Ziemia, 
1929).



działów administracyjnych do odrębności geograficznej, kulturalnej czy 
historycznej poszczególnych rejonów 7.

W ruchu regionalistycznym dwudziestolecia, w postawie wielu jego 
działaczy dochodziło niewątpliwie do głosu ich szczere przywiązanie do 
rodzinnego kąta ziemi i szczera chęć podźwignięcia go w górę. Pozostała 
też w ich dorobku niejedna cenna myśl czy wskazówka praktyczna warta 
przypomnienia i wyzyskania również i w warunkach Polski Ludowej. 
Ale równocześnie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tkwiły w nim 
również i po odzyskaniu niepodległości poważne niebezpieczeństwa. 
W wielu wypadkach ruch ten sprzyjał zasklepieniu się w partykularyz
mie, odciągał od szerokiego gościńca walki o postęp w skali ogólnokrajo
wej czy ogólnoludzkiej; więcej, stawał w poprzek tego gościńca, apo- 
teozując tradycję i prymityw kultur ludowych, nie mówiąc już o pod
trzymywaniu separatyzmów dzielnicowych, tak jeszcze żywych po okre
sie zaborów.

Jest rzeczą jasną, że ideologia ruchu regionalistycznego dwudziesto
lecia nie może być użyteczna w całości i bez zmian w kształtowaniu się 
nowej rzeczywistości polskiej. Nie może też dziś, gdy człowiek coraz 
bardziej staje się obywatelem nie tylko własnej, ogólnonarodowej ojczy
zny, ale świata, współodpowiedzialnym za jego losy, a nawet wykracza 
poza granice globu, pretendować do roli jednego z naczelnych nurtów 
w kulturze ogólnonarodowej, jak to niekiedy jeszcze w dwudziestoleciu 
usiłowano sugerować.

Obserwując więc narastanie ruchu regionalistycznego w Polsce Lu
dowej, winniśmy zdawać sobie sprawę, że obok jego realnych twórczych 
i dziś wartości istnieją i niebezpieczeństwa hamującego oddziaływania na 
postępowy rozwój kulturalny. Nie uniemożliwia to jednak spożytkowania 
w nowych warunkach tego, co było cenne i wartościowe.

Choć ruch regionalistyczny w ramach kultury socjalistycznej nie za
poznaje przeszłości swojej ziemi i je j tradycji, jego celem nie jest jednak 
uchowanie je j nietkniętej jako żywej i niezmiennej rzeczywistości, nie 
zastój, ale przeciwstawienie temu, co było wczoraj, tego, oo będzie jutro, 
ale postęp i mobilizacja ludzi do pracy dla tego postępu. Prowincja pol
ska, nawet najbardziej zapadłe je j kąty, nie jest dziś pozostawiona sama 
sobie. Białe plamy na mapie Polski raz po raz wypełniają wielkie in
westycje zrodzone w planie centralnym. Nie ma miejsca na partykula
ryzm — rozwój każdej cząstki kraju w sposób widoczny związany jest 
z rozwojem całości. Ale równocześnie nie da się tego rozwoju osiągnąć

7 Por. A nkieta w spraw ie podziału adm inistracyjnego państw a  (Ziemia, 1929) 
oraz referat A. P a t k o w s k i e g o  Regionalizm  w adm inistracji (I Ogólnopolski 
Kongres Nauk Administracyjnych, 1929).



bez pracy i świadomego wysiłku milionów ludzi, bez ich twórczej ini
cjatywy, ich współdecyzji. I tu naturalna, właściwa człowiekowi miłość 
do ziemi rodzinnej staje się i dziś walnym motorem działania.

Ale wartość współczesnego regionalizmu nie kończy się na odruchu 
emocjonalnym. Fakt, że do współrządów w województwie, powiecie, 
mieście powołane są szerokie kręgi ludności, sprawia, iż muszą one 
o tym terytorium jak najwięcej wiedzieć, że muszą na te pytania nieraz 
same zdobywać odpowiedź. Stąd współczesność postuluje o wiele większą 
niż w dwudziestoleciu powszechność i demokratyczność ruchu, a równo
cześnie jego pogłębienie i o wiele silniejszą więź z poszukiwaniami ba
dawczymi.

Jeszcze jedno zjawisko nadaje szczególną wagę zainteresowaniu się 
ludzi myślowym i uczuciowym rejonem swej codziennej pracy i działal
ności. Jest nim powstawanie zupełnie nowych skupisk ludności, złożonych 
z najróżnorodniejszych elementów ludzkich. Przywykliśmy traktować to 
zjawisko jako specyfikę Ziem Odzyskanych. Wprawdzie wystąpiło tu 
w nie spotykanym na tak wielkich przestrzeniach natężeniu, ale jako 
specyficzna cecha Ziem Zachodnich wygasa z dorastaniem nowego, już 
na tych ziemiach zrodzonego pokolenia. Natomiast wszędzie, również na 
ziemiach Polski centralnej, powtarza się przy sposobności każdej wielkiej 
inwestycji zatrudniającej tysiące rąk z całego kraju. Ludzie ci przychodzą 
nie związani z miejscową tradycją. Jest to często czynnikiem dodatnim, 
dopomaga do przezwyciężania miejscowego zastoju, ale staje się i ujem
nym, zwiększając płynność kadr, zwłaszcza w początkowych, z reguły cięż
kich, warunkach. Pokazać wczoraj „ziemi nowej“ i je j jutro, zaintereso
wać nią i nauczyć kochać dzieło rąk własnych na równi z „ziemią rodzin
ną“ oto jedno z ważnych zadań nowoczesnego ruchu regionalistycznego 
w Polsce.

Wszystkie te aspekty postulują dwie cechy badań regionalistycznych: 
nie mogą się one zasklepiać w badaniu odległej przeszłości i tradycjonalnej 
kultury, lecz muszą szeroko uwzględniać przeszłość ostatnich lat i pro
cesy bieżące oraz ich uwarunkowanie; po drugie, nie mogą być prowadzo
ne wyłącznie odgórnie, a muszą silnie wciągać społeczeństwo miejscowe. 
Masowy, oddolny ruch regionalistyczny będzie, oczywiście, niejednokrot
nie korzystał z odgórnie organizowanych badań naukowo-fachowych, ale 
jeśli ma odegrać nakreśloną wyżej rolę społeczną, istotną jego cechą skła
dową winny się stać badania prowadzone z inicjatywy „ludzi terenu“ — 
co więcej — przez nich. Ośrodkom uniwersyteckim nie starczyłoby zresztą 
kadr, aby podjąć całą szeroką a pilnie potrzebną problematykę lokalną.

Oczywiste jest z drugiej strony, że owe badania lokalne nie mogą być 
spłycone, zwulgaryzowane, ani prowadzone metodami nie mającymi nic 
wspólnego z badaniami naukowymi. Muszą być rzeczywistymi, choćby



i skromnymi, ale naukowo poprawnymi badaniami. Jest to — powiedzmy od 
razu — ogromnie trudne przy dzisiejszym braku w terenie kadry kwalifi
kowanej do takiej, choćby amatorskiej, działalności. Nie chodzi jednak tyl
ko o dziś, ale przede wszystkim o jutro, o cel, do którego należy zdążać.

A zdążać można. Nie tylko rozmieszczenie kadr z wyższym wykształ
ceniem poprawia się, a poprawi się zapewne i samo ich przygotowanie 
przez bliższe związanie szkół wyższych z życiem. Równocześnie nie 
można przeoczyć jednego zjawiska w kulturze współczesnej, będącego 
poważnym uwarunkowaniem rozwoju nowoczesnego ruchu regionali- 
stycznego. Jest nim niewątpliwie upowszechnianie się wiedzy i zaintere
sowań, pęd do kształcenia się i próbowania sił we własnej działalności 
kulturalnej — awans samouka, który daleko łatwiej niż w okresie przed
wojennym poprzez cały pion szkół dla pracujących i zaoczne kształcenie 
uniwersyteckie może zdobywać pełne kwalifikacje naukowe. Trzeba tu 
uniknąć pewnego nieporozumienia. Owa demokratyzacja dostępu do 
wiedzy nie jest jeszcze faktem dokonanym, lecz procesem, który się na
sila i będzie kształtował kulturę jutra.

W dzisiejszych warunkach badacze prowincjonalni są jeszcze nieliczni, 
i to w olbrzymiej większości ludzie — jeśli nawet kwalifikowani, to jed
nak tacy — dla których praca 'badawcza nie jest zawodem — badacze 
amatorzy. Jednak i ten ruch badawczy może mieć bardzo duże znaczenie 
nie tylko dla życia, ale i dla nauki.

Niezastąpione jest jego świadome współdziałanie w ochronie zabyt
ków wszelkiego typu — od zabytków przyrody, znalezisk archeologicz
nych, zabytków sztuki kultury materialnej i techniki, poprzez ochronę 
wartościowych druków czy materiałów rękopiśmiennych aż do celowego 
i wnikliwego zabezpieczenia narastającej dokumentacji teraźniejszości. 
Wszystkie te zabiegi i starania, dla nauki niezmiernie ważne, mogą być 
ze strony centralnych ośrodków badawczych, a nawet prowincjonalnych 
szkół wyższych postulowane i instruowane; rzeczywiście przeprowadzone 
mogą być tylko przez świadomych ludzi terenu.

Na tym się jednak nie wyczerpuje znaczenie ruchu regionalistycznego 
dla nauki. Im bardziej wiedza współczesna poszukuje szerokich i trwa
łych podstaw, im bardziej operuje nie faktem jednostkowym, ale typo
wym, statystyką i liczbami, tym bardziej w wielu dziedzinach staje się 
cenny materiał sumiennie zestawiony dla drobnych nawet środowisk — 
pozornie marginalny, w swej sumie jednak niezastąpiony. Im bardziej 
z drugiej strony będą wzrastać fachowe kwalifikacje badaczy pro
wincjonalnych, tym częstsze stanie się zjawisko, że analiza stosunków lo
kalnych urastać będzie do rangi poważnego wkładu do nauki.

Pomyślny rozwój badań naukowych na dzisiejszej prowincji polskiej 
jest uwarunkowany szeregiem czynników. Jednym z podstawowych jest

5 — Sobótka



występujące zresztą coraz częściej zrozumienie ich wagi ze strony rad 
narodowych. Winno to być zrozumienie istotnego znaczenia tych wysił
ków, i to nie tylko na miarę akcyjnego zadośćuczynienia stawianym od
górnie postulatom w związku z obchodami rocznicowymi.

Dalszym warunkiem właściwego rozwoju ruchu regionalistycznego 
jest wzrost liczby ludzi nie tylko zapalonych, ale i względnie wysoko 
wykwalifikowanych, fachowych amatorów. Prowadzą do tego dwie drogi. 
Pierwsza to świadome kształcenie w tym kierunku młodzieży uniwersy
teckiej, która przecież w olbrzymim procencie będzie pracować zawodo
wo w środowiskach prowincjonalnych. Chodzi tu nie tylko i nie tyle 
nawet o podanie je j gotowej wiedzy o rejonie (choć w każdej dziedzinie 
wiedzy winno to obowiązywać, również, a może przede wszystkim w sen
sie wymagań egzaminacyjnych), co o nauczenie jej badania rejonu, i to 
w kilku związanych bezpośrednio z przyszłą pracą zawodową kierunkach. 
Takim jest np. dla przyszłego nauczyciela historii archeologia czy histo
ria sztuki, a dla przyszłego prawnika czy nawet inżyniera — socjologia, 
statystyka ekonomiczna czy w pewnych wypadkach geografia wraz z geo
logią itp. Jest to jednak zagadnienie osobne, wykraczające poza ramy 
niniejszego artykułu.

Jednym z elementów kształcenia licznych pracowników na badaczy 
regionalnych to podnoszenie fachowości" działaczy ruchu regionalistycz- 
nego (używamy tu określenia, „działacz“ jako integralnie związanego 
z pasją badacza amatora). Chodzi o ludzi już pracujących zawodowo. Tu 
studia zaoczne dla pracujących i kursy dokształcania zawodowego pra
cowników kultury powinny jak najszerzej uwzględniać nie tylko fakto
graficzną wiedzę o rejonie (co poczyna wchodzić w życie), ale szerokie 
zagadnienie ochrony zabytków i metodykę amatorskich poszukiwań 
regionalistycznych przy realnym nawiązywaniu kontaktów z zawodcwy- 
mi pracownikami nauki — przyszłymi konsultantami.

Drugi nurt pomocy fachowej dla amatorów badaczy regionalnych to 
odpowiednie wydawnictwa typu poradników. Praca to prawie zupełnie 
u nas zaniedbana 8, tak w zakresie wydawnictw typu poradnika dla sa

8 Nie wystarcza tu oczywiście bardzo skromna, choć skądinąd bardzo pożyteczna 
„Biblioteka Opiekuna Społecznego nad Zabytkami“ wydawana przez PTTK. Podob
nie skromny, choć szerzej uwzględniający potrzeby rejonu, charakter noszą wydaw
nictwa Muzeum Państwowego w Rzeszowie. Por. zwłaszcza F. K o t u l a ,  A m atorskie  
badania regionalne ja k o  przygotow anie do prac m ileniow ych. Już pb oddaniu ni
niejszego artykułu do druku ukazał się artykuł W. K w a ś n i e w i c z a ,  Badania  
historyczno-terenow e (Wiadomości Historyczne, 1960, z. 1). Autor wprowadza nau
czyciela w metody stosowane głównie w badaniach socjograficznych i etnologicznych, 
niewątpliwie wartościowe i potrzebne. Jednakowoż trzeba podkreślić, że słabą 
stronę artykułu stanowi cytowanie literatury bez krytycznego omówienia jej dążeń 
i założeń metodologicznych, co nie przygotowanego czytelnika może łatwo prowadzić 
na manowce.



mouków w poszczególnych dziedzinach wiedzy, jak w zakresie specjalnych 
poradników do kompleksowych badań regionalnych, wychodzących z za
łożenia, że czytelnik to amator bez fachowego wykształcenia.

Niezależnie od podnoszenia kwalifikacji poszczególnych badaczy po~ 
trzeba, rzecz jasna, trwałego naukowego kierownictwa i opieki nad po
dejmowanymi oddolnie pracami. Wydaje się niemniej, że unicestwieniem 
wartości ruchu regionalistycznego byłaby jego szeroka etatyzacja czy uni
fikacja organizacyjna z jakimś centralnym kierownictwem. Różnorodność 
form organizacyjnych na miarę istniejących warunków i ścisły związek 
z władzami terenowymi są uwarunkowaniem społecznego charakteru 
i pomyślnego rozwoju tego ruchu. Nie wykluczają z drugiej strony kie
rownictwa naukowego, np. najbliższej uczelni wyższej, i kierownictwa 
organizacyjnego ze strony rad narodowych. Obok kierownictwa po
trzebne jest zabezpieczenie badaczom prowincjonalnym minimalnych 
warunków warsztatowych. W mieście powiatowym może to być, choćby 
ze względu na koszt utrzymania, tylko jeden warsztat. Co więcej, rzadko 
może to być warsztat poświęcony tylko jednej dyscyplinie wiedzy. Otóż 
w przekonaniu piszącej najwłaściwszym takim warsztatem jest dobrze 
pomyślane muzeum regionalne, co potwierdzają — iw  tym wypadku nie 
do pogardzenia — doświadczenia przedwojenne.

Muzeum takie, rozporządzając odpowiednim lokalem, stanowiłoby na
turalną bazę poczynań regionoznawczych. Zaopatrzone odpowied
nią bibliotekę i stojące w rozsądnych kontaktach z innymi biblioteka
mi miejscowymi (powiatowe publiczne, pedagogiczne szkolne) czy skład
nicą archiwalną względnie archiwum powiatowym, posiadające odpowied
nie kontakty konsultacyjne z uniwersyteckimi ośrodkami dyscyplin wcho
dzących w danym rejonie w grę, winno mieć na swym czele człowieka 
głęboko i właściwie rozumiejącego zadania ruchu regionalistycznego, naj
lepiej wyrosłego z miejscowych działaczy społecznych na polu regionaliz
mu, pierwszego doradcę wydziału kultury w tych sprawach. W muzeum 
takim mogłyby znaleźć oparcie różne stacje ogólnopolskich branżowych 
towarzystw naukowych czy miejscowe towarzystwa miłośników skiero
wujące swe środki raczej na same prace badawcze czy wydawnicze niż 
na tworzenie drobnych i słabych zazwyczaj warsztatów pracy (choć za
silanie przez nie posiadanym materiałem warsztatu muzeum stałoby trwa
le na porządku dziennym).

Odbiegliśmy pozornie od tematu wyrażonego w tytule. Wydawało się 
niemniej piszącej konieczne postawienie sprawy badań prowadzonych 
nad stosunkami „prowincji“ śląskiej na nieco szerszym i ogólniejszym 
tle. W dalszym ciągu rozważań zacieśniamy się już tylko do problema
tyki badań historycznych, choć może w badaniach regionalnych dziś 
nie kluczowej, ale obchodzących szczególnie nasze czasopismo.



Jak przedstawia się w tej chwili w Polsce stan badań nad historią 
regionalną i lokalną? Pomijamy tu na razie problematykę Ziem Zachod
nich, nad którą zostały podjęte badania w związku z ich szczególną sytu
acją. Rozwijana w warunkach specjalnych, nie jest sprawdzianem sytuacji 
ogólnokrajowej. Jednak niezależnie od specyficznej sytuacji Ziem Za
chodnich trzeba stwierdzić, że po pewnej stagnacji ostatnie lata przy
niosły znaczne nasilenie badań. Przyczyniły się do tego tak ogólne oży
wienie życia umysłowego w Polsce, jak i hasła obchodów mileniowych 
z piętnastoleciem państwa polskiego włącznie, przetłumaczone na język 
lokalny.

Ruch jest wielowarstwowy, o bardzo różnych jakościowo nurtach. 
Z jednej strony wyliczyć trzeba zainteresowania centralne problematyką 
regionalną i lokalną, widoczne w pracach niektórych instytutów PAN 
i ogólnopolskich towarzystw naukowych, również Polskiego Towarzystwa 
Historycznego 9. Odgrywa tu dużą rolę awans historii gospodarczej i spo
łecznej oraz przeniesienie nacisku na dzieje mas ludowych, jakie przy
niosła ze sobą metodologia marksistowska; obok tego w stosunku do 
Ziem Zachodnich ogólnopaństwowe potrzeby polityczne. Równocześnie 
krystalizuje się coraz wyraźniej cel i oblicze regionalnych wielobranżo
wych towarzystw naukowych, jako towarzystw poświęconych przede 
wszystkim, choć nie zawsze, wyłącznie problematyce lokalnej. Tym to
rem idą zarówno stare (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu czy 
Toruniu), jak i o krótszej tradycji, np. w Łodzi, Lublinie, Gdańsku, Szcze
cinie czy Komisja Śląska Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Oba 
nurty opierają się na fachowych siłach naukowych, skupionych czy to 
w PAN i na uniwersytetach, czy w innych szkołach wyższych, niekiedy 
wokół ambicji stworzenia uniwersytetu. Oba nurty reprezentują (z więk
szym lub mniejszym powodzeniem w wypadku słabszych naukowo ośrod
ków) typ opracowania fachowo-naukowego, jeśli nawet powiązanego te
matycznie z życiem i uwzględniającego z zewnątrz jako „dar z góry“, są 
podjęciem przez naukowców tematyki regionalnej, nie stanowią jeszcze 
oddolnego ruchu regionalistycznego.

Do inicjatywy odgórnej zaliczyć trzeba w dużej mierze i inicjatywę 
wydawnictw, zwłaszcza centralnych, ale również i terenowych. Tu należą: 
Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Poznańskie, Lubelska Spółdziel
nia Wydawnicza, a na Ziemiach Zachodnich ruchliwe „Pojezierze“ i ka
towicki „Śląsk“. Inicjatywę w zakresie wydawnictw lokalnych podejmu
je również i wrocławskie Ossolineum. Z drugiej strony wydawnictwa te 
częstokroć realizują poczynania działaczy miejscowych.

9 S. H e r b s t ,  Regionalne badania historyczne w przeszłości i w Polsce dzi
siejszej (Kwart. Histor., 1956).



Przejdźmy do nurtów „oddolnych“. Obejmują one nie tylko „Polskę 
powiatową“, ale i miasta wojewódzkie nie mające ośrodków uniwersytec
kich ani nawet nie mogące o nich w najbliższym czasie marzyć. Jako 
organizatorzy i inicjatorzy występują tu bardzo różnorodne czynniki 
lokalne towarzystwa miłośników ziemi takiej a takiej czy towarzystwa 
kultury w miejscowości takiej a takiej, wydziały kultury rad narodowych, 
koła PTTK i TRZZ. Nierzadko, zwłaszcza w odniesieniu do problematyki 
ruchu robotniczego i okresu 15-lecia, wydziały propagandy komitetów 
PZPR; bardzo rzadko, raczej wyjątkowo niestety, wbrew tradycjom, od
działy Związku Nauczycielstwa Polskiego i ośrodki metodyczne kształce
nia nauczycieli — równie rzadko archiwa i muzea lokalne.

Jeśli ten ruch oceniać już dziś od strony jego produkcji wydawniczej, 
wartość jego jest bardzo różnorodna. Widać to już w periodykach re
gionalnych, których w tej chwili mamy cały szereg i których liczba 
ciągle wzrasta. Periodyki te mają różną częstotliwość (od kwartalnika 
do rocznika) i bardzo różny poziom — od ściśle naukowych do popu
larnych, od wyłącznie poświęconych historii do łączących artykuły 
z kilku dziedzin życia. Jeśli chodzi o książki i broszury, duży procent 
wydawnictw zdaje się służyć przede wszystkim doraźnym potrzebom 
turystycznym czy rocznicowo-aktualnym. Część posiada mimo wszystko 
wysoką wartość — w dużej ilości widoczny jest jednak pośpiech i dy- 
letantyzm. Część nawet słabszych wynika z rzeczywistej troski o podnie
sienie kultury rejonu, z umiłowania ziemi rodzinnej, z chęci uwypukle
nia je j postępowych tradycji i kształtowania świadomości ludzkiej. Nie
które czynią jednak wrażenie, że są przede wszystkim wyzyskaniem ko
niunktury rocznicowo-wydawniczej.

Wątpliwy poziom niektórych prac i pewna inflacja wydawnictw nie 
najlepszych sprowadziły w zasadzie słuszne, choć czasem podejmowane 
mechanicznie, restrykcje i ograniczenia wydawnicze. Mimo wszystkich 
„cieni“ sytuacji obecnej trzeba jednak stwierdzić, że istnieją niewątpliwie 
zaczątki odrodzenia ruchu regionalistycznego na polu historii lokalnej, 
że jest niewątpliwie odczuwana potrzeba prac i badań tego typu i że to 
są zjawiska pozytywne.

Tym pilniejsza jest jednak dyskusja na temat celów i zadań tego 
ruchu w dobie dzisiejszej, charakteru, jaki powinien nosić, warunków, 
w jakich może się rozwijać. Zjawiska, z jakimi mamy bowiem do 
czynienia, mają często charakter żywiołowości, a niekiedy nawet chaosu. 
Uporządkować ten ruch i sprowadzić na właściwe tory, a równocześnie nie 
scentralizować i nie rozbić inicjatywy oddolnej — niemała i niełatwa 
to sprawa. Artykuł niniejszy nie pretenduje do jej wyczerpującego omó- 
mienia. Ograniczymy się w dalszym ciągu do rozważania niektórych



zagadnień na przykładzie rejonu śląskiego, a zwłaszcza stosunków 
w woj. wrocławskim.

Pierwsze pytanie, które się tu nasuwa, dotyczy samego pojęcia regionu 
we współczesnym ruchu regionalistycznym, a również wzajemnego sto
sunku pojęć „badania regionalne“ i „badania lokalne“ — „historia re
gionalna“ i „historia lokalna“.

Jakie terytorium jest najwłaściwszym przedmiotem badania w ra
mach oddolnego ruchu regionalistycznego? Pojęcie rejonu nie jest bynaj
mniej jednoznaczne. W odniesieniu do Śląska fakt ten zarysowuje się 
szczególnie wyraziście. Nawet jeśli pominąć lokalną genezę nazwy i jej 
zasięg we wczesnym średniowieczu, również i w późniejszym okresie, 
kiedy pojęcie Śląska ustala się niewątpliwie dla większej całości, na której 
terytorium leżą np. równie dobrze Wrocław, Opole czy Cieszyn, to 
i wówczas przynależność poszczególnych obszarów granicznych jest, jak 
wiadomo, w ciągu dziejów zmienna, przynajmniej w sensie administra- 
cyjno-politycznym. Zator i Oświęcim, Wschowa, Opawa, ziemia lubuska, 
Kłodzko, terytorium między Bobrem a Nysą Łużycką — wszystkie te 
obszary w pewnych okresach były, w innych znów nie częścią składową 
Śląska w sensie opinii publicznej i praktyki administracyjnej danego 
okresu. Badanie jakiegoś zjawiska „na całym Śląsku“, na przestrzeni na
wet tylko kilku stuleci, zmusza historyka do kilkakrotnej zmiany badane
go terytorium, a to, choćby ze względu na obliczenia porównawczo-sta- 
tystyczne, stanowi zbyt dużą trudność do przyjęcia granic umownych. 
Trzeba stwierdzić, że w historiografii naszej, a również i publicystyce jest 
jeszcze pod tym względem bardzo wiele niedomówień i niejasności. 
Jeszcze niemal większa trudność powstaje, jeśli chodzi o wewnętrzną re
jonizację terytorium śląskiego z punktu widzenia badań historycznych. 
Stare księstwa feudalne, zastępowane w historiografii powojennej niekie
dy pojęciem „ziemia“ 10, nie tylko same miały zmienne granice, ale stare 
podziały zostały stopniowo przekreślone, najpierw na drodze wciela
nia poszczególnych księstw bezpośrednio do Korony Czeskiej, a później 
przez nawarstwienie się w XVIII i X IX  w. granicy państwowej austriac- 
ko-pruskiej i nowych podziałów administracyjnych, które zresztą same 
nie były również niezmienne. Jeśli chodzi o większe całości, istniał 
wszak Śląsk austriacki i pruski, a po pierwszej wojnie światowej Śląsk 
czeski, polski i niemiecki; na tym ostatnim stosuje się pojęcia: Śląsk 
Dolny, Środkowy .i Górny, a treść ich jest zgoła terytorialnie różna od 
treści pojęć: Śląsk Dolny i Górny, używanych potocznie obecnie. Wresz
cie i polskie podziały administracyjne po drugiej wojnie światowej ule
gły zasadniczym przeobrażeniom przy uwzględnieniu więzi geograficz

10 Zasadę tę stosuje np. praca zbiorowa Dolny Śląsk, cz. 1—2, Poznań 1948.



no-gospodarczych, a nie tylko tradycji historycznych. Ziemie historycz
nego Śląska znalazły się w czterech województwach: wrocławskim, opol
skim, katowickim i zielonogórskim, przy czym tylko dwa pierwsze są 
w całości historycznie „śląskie“. Do woj. katowickiego weszło Zagłębie 
Dąbrowskie, do zielonogórskiego spore terytorium wielkopolskie.

Wszystko to sprawia poważne trudności, jeśli chcemy proces dziejo
wy przedstawić na przestrzeni wieków, wykraczając poza ramy pobież
nych prac popularyzacyjnych, jeśli w sposób naukowo ścisły i jedno
znaczny chcemy człowiekowi dzisiejszemu coś powiedzieć o przeszłości 
„jego ziemi“, jego bliższej ojczyzny. W tej sytuacji coraz wyraźniej ry
suje się konieczność przyjęcia za podstawę badań regionalnych (także 
i historycznych) współczesnych podziałów administracyjnych. Przema
wiają za tym nie tylko względy organizacyjne (zainteresowanie rad na
rodowych), ale i naukowe, które stanowi coraz większy ciężar gatunkowy 
historii najnowszej, historii danego obszaru w okresie Polski Ludowej.

W sytuacji, w której zasięg terytorialny prac musi być w wielu wy
padkach przyjmowany umownie w oparciu o jakąś rzeczywistość, istnie
jącą tylko w określonym czasie, zasada odnoszenia go do granic współ
czesnych jest chyba najbardziej czytelna i umotywowana. Oczywiście, 
w opracowaniach tych musi znaleźć swój wyraz całe bogactwo zmien
ności historycznej, na Śląsku jednak nie owa przeszłość, lecz narastająca 
teraźniejszość ma znaczenie podstawowe 11.

Wyrażona tu zasada może mieć tylko ograniczone zastosowanie. Jest 
bezsporna w pracach popularyzacyjnych i w większości dociekań nau
kowych prowadzonych przez badaczy lokalnych. W dużej mierze powinna 
również znaleźć swoje zastosowanie w pracach badaczy zawodowych 
w zakresie historii regionalnej, o ile posiadają charakter syntezy dłuż
szego okresu dziejów, w którym granice historyczne ulegały zmianom. 
W monografiach naukowych natomiast, których zakres chronologiczny 
zamyka się w przestrzeni czasu, kiedy istniały podziały polityczno-admi
nistracyjne różne od dzisiejszych, sam charakter źródeł i częstokroć uwa
runkowanie szeregu zjawisk właśnie wspomnianymi granicami nakazuje* 
oczywiście, zachować historyczny, a nie aktualnoadmimistracyjny zasięg 
terytorialny badań. Z drugiej strony badacz czy popularyzator, opierający 
się w swych pracach na wyrażonej wyżej zasadzie respektowania w zasię
gu badań regionalnych współczesnych granic politycznych i admini
stracyjnych, winien mimo tego nie unikać wyrazistego uwypuklenia

11 Nie oznacza to oczywiście, że współczesne granice województwa, a zwła
szcza łatwiejsze do zmiany granice powiatów, uwzględniając prim o loco aspekty 
rozwoju współczesnego na drugim miejscu, nie mogą się liczyć z niektórymi tra
dycjami historycznymi.



zmian, jakie pod tym względem zachodziły w czasie; odwrotnie, uważać 
je za swój obowiązek naukowy. Wydaje się jednak, że jest tu nieodzowna 
pomoc w formie rychłego opracowania przez placówki naukowe szcze
gółowej geografii historycznej i atlasu historycznego Śląska, których pu
blikacja wprowadziłaby pewien ład, zwłaszcza w dotychczasowe prace 
popularyzacyj ne.

Stosowaniu zasady terytorium współczesnego jako punktu wyjścia 
badań śląskoznawczych sprzyja aktualny rozwój ich organizacji. Wskrze
szony po wojnie Instytut Śląski w Katowicach po usiłowaniach objęcia 
badaniami całego nowego terytorium śląskiego wszedł, jak wiadomo, 
zrazu w skład Instytutu Zachodniego, a później ustąpił miejsca placówce 
PAN — Zakładowi Historii Śląska. W dalszym rozwoju wypadków nie 
odżył już jeden Instytut Śląski, ale dwa: opolski i katowicki, coraz sil
niej wiążące się ze swymi radami narodowymi i coraz bardziej regionalne 
w sensie określonego województwa. Obejmowanie przez Instytut kato
wicki badaniami również terenu Zagłębia Dąbrowskiego rysuje się przy 
tym wyraźnie. Równocześnie w oparciu o Radę Narodową i Komitet Wo
jewódzki wzmaga się prężność kulturalna lokalnych działaczy woj. zielo
nogórskiego, mnożą się takie czy inne, ale ograniczone do obszaru woje
wództwa, poczynania organizacyjne we Wrocławskiem.

Czy jest to jedynie wywołane ambicjami lokalno-personalnymi szko
dliwe rozdrobnienie, czy naturalny i pozytywny proces? Sądzę, że trzeba 
jasno zdać sobie sprawę, iż występuje raczej to drugie. Obszar dzisiejsze
go Śląska (nawet gdybyśmy nie brali pod uwagę historycznie nieślą- 
skich części woj. katowickiego i zielonogórskiego) jest nieporównywalny 
z przedwojennym obszarem woj. śląskiego. Jest też w sposób naturalny 
zróżnicowany gospodarczo i społecznie. Inne są warunki pracy. Woj. 
katowickie posiada nie tylko dużą część ludności od pokoleń osiadłej na 
jego terenie, zarówno śląskim historycznie, jak i pozostałej jego części, 
związanej tradycjami z miejscowym ruchem regionalistycznym i bliższą 
ojczyzną, ale i tradycje organizacyjne okresu międzywojennego. Opol
szczyzna ma silne tradycje walki ludności miejscowej z náporem germa- 
nizacyjnym, toczonej również przez cały okres dwudziestolecia, jest przy 
tym województwem czysto śląskim; dzisiejsza ludność woj. wrocławskie
go, też leżącego w całości na terytorium historycznego Śląska, tej trady
cji prawie zupełnie nie ma, składając się w ogromnej większości z osad
ników.

Na terenie woj. zielonogórskiego znów istnieje, przynajmniej w jego 
części (ziemia lubuska), silna grupa ludności miejscowej pamiętającej wal
kę z germanizacją, toczoną w podobnych jak na Opolszczyźnie warun
kach, są jednak i powiaty (głogowski i żagański) z przewagą osadników, 
są i powiaty „wielkopolskie“ z silnymi miejscowymi tradycjami „ludzi



z Poznańskiego“. Jest to przy tym województwo najsłabiej chyba wyposa
żone w siły ludzkie o kwalifikacjach wyższych.

Czas, oczywiście, niweluje z każdym rokiem te różnice. Buduje rów
nież w pewnym sensie jedność psychiczną ludzi, coraz bardziej zaintere
sowanych narastaniem wspólnej bogatej teraźniejszości, a nie odległymi 
tradycjami. Tradycje historyczne niemniej zachowują długo jeszcze swoje 
znaczenie i swoją siłę oddziaływań, a obok nich wzrastającą rolę mają 
różne dla każdego województwa postulaty stawiane przez rozwój współ
czesny.

Jakieś ,zdalne“ kierowanie z jednego ośrodka dyspozycyjnego całością 
badań terenowych na terenie czterech województw, w których mieszczą 
się dziś ziemie śląskie, jest dziś z szeregu powodów nie do pomyślenia. 
Dodajmy, że nie ma pojęć bardziej przeciwstawnych, jak studia regio
nalne i lokalne a centralizacja organizacyjna.

Niemniej trzeba stwierdzić, że istnieją przedsięwzięcia naukowe, które 
winny być organizowane dla wszystkich lub kilku województw łącznie. 
Jest to, oczywiście, wyraźna rola placówek PAN względnie również Wro
cławskiego Towarzystwa Naukowego czy katedr uniwersyteckich12. Za
daniem instytutów czy towarzystw wojewódzkich pozostaje w zasadzie 
historia regionalna w sensie wojewódzkim oraz historia lokalna. Już 
choćby jednak fakt aktualnego podejmowania przez różne placówki nieza
leżnie od siebie zadań szerszych i słuszna gospodarka siłami kwalifiko
wanych pracowników naukowych wymagają istnienia porozumienia 
między wszystkimi w grę wchodzącymi województwami. Różnorodność 
charakteru i rangi czynników i organizacji inicjujących badania i wy
dawnictwa sprawia, że organizatorami tego porozumienia mogłyby naj
łatwiej stać się prezydia wspomnianych czterech, a z Radą Narodową 
m. Wrocławia pięciu rad narodowych. Periodyczne, co dwa lub trzy 
lata odbywane konferencje porozumiewawcze z udziałem czynników orga
nizujących badania „całostkowe“ byłyby wystarczającą platformą dla 
wymiany doświadczeń i inicjatyw, uniknięcia dublowania oraz ustalenia 
zasad organizacji niektórych prac wspólnych. Równocześnie dawałyby 
możność zachowania dla terenu każdego województwa takiej organizacji 
pracy, jaka najbardziej odpowiada lokalnym potrzebom i warunkom.

Przejdźmy z kolei do zagadnienia, jak rozumieć pojęcie historii lokal
nej w stosunku do rejonu, województwa lub grupy województw? Pozo
stawmy tu na boku opracowanie dziejów wielkich ośrodków, jak War

12 Przykładem takich prac jest Słow nik etym ologiczny, przygotowywany pod kie
runkiem prof. S. Rosponda, oraz Słow nik topograficzno-historyczny, opracowywany 
dla Śląska w ramach prac mileniowych IH PAN pod kierunkiem K. M a l e c z y ń -  
s k i e g o.



szawa, Kraków, Poznań czy Wrocław względnie Łódź, ośrodków, które 
(najczęściej zresztą administracyjnie równe województwu) stanowią za
gadnienie każde samo dla siebie i których dzieje są raczej częścią historii 
ogólnonarodowej niż „tematyką lokalną“.

Jeśli chodzi ó ośrodki rzeczywiście „lokalne“, mamy grupę miast 
średnich o specjalnej randze bądź historycznej, bądź aktualnej randze 
miast wydzielonych, najczęściej na prawach powiatu. Z drugiej strony 
mamy szereg miejscowości drobniejszych, które jednak nierzadko wyra
stają w naszych czasach jako poważne ośrodki życia, co niemniej nie ne
guje ich praw do gromadzenia i opracowywania materiałów ich dziejów. 
Przesłaniają często znaczeniem dawną stolicę powiatu. Mamy wreszcie 
i miasteczka czy nawet wsie i rozrzucone na ich terenie zabytki histo
ryczne czy też głęboko sięgające wstecz zjawiska społeczne i kulturowe.

Sądzę, że jak odpowiednikiem terytorialnym historii regionalnej po
winno się stać województwo względnie zespół województw, tak odpo
wiednikiem historii lokalnej jest powiat, a pod je j pojęcie podpadają 
badania zamknięte w ramach powiatu (dla miast średnich — wydzielo
nych jest to, oczywiście, równoważnik badań nad samym miastem). Mo
żliwe jest również przyjęcie grupy powiatów jako przedmiotu badań. 
Wydzielone miasto powiatowe i odnośny powiat traktowane łącznie będą 
najprostszym przykładem takiej grupy.

Jak przedstawiają się dotychczasowe badania nad historią lokalną na 
Śląsku? Za czasów niemieckich były bardzo silnie rozwinięte, choć pro
wadzone pod specjalnym, narodowoniemieckim, z czasem coraz częściej . 
i nacjonalistycznym kątem widzenia. Pozostały z okresu rządów nie
mieckich zarówno bardzo liczne monografie miast o szerokiej skali nau
kowej wartości, choć oczywiście nigdy nie rozwiązujące ani nawet sta
wiające sobie tych wszystkich pytań, na jakie dziś szukamy odpowiedzi. 
Obok tego szeroko, zwłaszcza na Górnym Śląsku, rozbudowana była 
tzw. Heimatkunde — wiedza o ziemi ojczystej — obejmująca różne dzie
dziny zainteresowań: elementy geografii lokalnej, folkloru, sztuki, ar
cheologii, historii. Obejmowała swym zainteresowaniem każdą wieś 
i przysiółek. Uprawianie jej było uważane za obowiązek niemieckich na
uczycieli, księży, różnych działaczy społecznych, nawet wojskowych. 
Służyła zawsze ideologii burżuazyjnej, czasy hitlerowskie przepoiły 
ją w dużym stopniu rasizmem. Krytykę owej dawnej Heimatkunde od
nośnie do terytorium Niemiec podjęto niedawno słusznie w NRD13. 
Rzecz jasna, że na terenie Śląska stawiała sobie aż nazbyt wyraźnie cele 
polityczne. Ilościowo spuścizna owej Heimatkunde jest wcale bogata,

13 Por. E. H ii h s, Zu einigen P roblem en  der H eim atsgeschichte in Unterricht 
und Forschung  (Ztschr. f. Gesch. Wiss., 1955).

13 Por. E. H ü h s, Zu einigen P roblem en  der H eim atsgeschichte in Unterricht



a choć często nie zadowala nawet faktograficznie, zawsze wymaga bardzo 
krytycznego podejścia ze względu na swoją tendencyjność i obcą ideolo
gię; niektóre artykuły metodyczne, poświęcone je j uprawianiu, obok wielu 
sugestii o celach wyraźnie aktualnopolitycznych, a Polsce Ludowej ob
cych, zawierają jednak niejedną ciekawą wskazówkę praktyczną.

W obrębie dwudziestolecia międzywojennego w tej części Śląska, która 
przypadła wówczas Polsce, historia lokalna nie doczekała się licznych 
prac. Na j wy trwalszym i najsumienniejszym badaczem był L. Musioł14. 
On też planuje badania nad historią lokalną w Instytucie Śląskim w Kato
wicach. Jednak pominąwszy już, że nawet najpoważniejsza praca Mu- 
sioła, dotycząca Pszczyny, daleka była od realizacji tych celów, które dziś 
stawiamy przed ruchem regionalistycznym, badania szerzej nie rozwinę
ły się, a jedynym ogólniejszym wydawnictwem Instytutu Śląskiego do
tyczącym miast pozostała praca dotycząca ich herbów 15.

Jak się przedstawia polski dorobek powojenny? Zaraz w pierwszych 
latach próbowano wprawdzie obudzić badania regionalistyczne typu, o ja
kim była mowa wyżej. Wśród nauczycielstwa miał temu służyć przede 
wszystkim kurs zorganizowany z inicjatywy Kuratorium Wrocławskiego, 
ale przy udziale nauczycieli całego Śląska w r. 1946 w Karpnikach. Kurs 
prowadzili profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego. Pozostał po nim 
przygotowany do druku Poradnik pracy naukow ej na prowincji. Praca nie 
wyszła jednak wówczas drukiem. Nawał spraw i przemian, trud pionier
skiej organizacji życia śląskiego nie zostawiały bowiem ludziom czasu na 
najpiękniejsze nawet „hobby“, jakim jest badanie ziemi rodzinnej, w wy
padku zresztą mieszkańców Dolnego Śląska — ziemi nowej. Wymogi ży
cia bieżącego, zwłaszcza pytania ekonomiczne, starano się rozwiązywać 
odgórnie, w ramach Rady Naukowej Ziem Odzyskanych. Maszynopis 
Poradnika, będący dziś w posiadaniu Wydawnictwa Ossolineum, wyma
gałby oczywiście w tej chwili gruntownych adaptacji i przeróbek. Rów
nocześnie z tą zbyt śmiałą w ówczesnych warunkach inicjatywą roz
budzenia ruchu oddolnego szła odgórna próba naświetlenia nie tylko 
całości terenu, ale również jego dziejów i spraw bieżących, podjęta przez 
Instytut Zachodni. Opracowane przez naukowców „Ziemie Staropolskie“, 
których 2 tomy dolnośląskie ukazały się w r. 1948, a górnośląskie dopiero 
w r. 1958, usiłowały zbliżyć się do historii lokalnej, wprowadzając rejo

14 Por. zwłaszcza M u s i o ł ,  Pszczyna, M onografia historyczna, Katowice 1936; 
t e n ż e ,  M ateriały do dziejów  w ielk ich  K atow ic, Katowice 1936, oraz szereg prac 
dotyczących innych miast. Musioł stał się też w pewnym stopniu inicjatorem mono
grafii Mikołowa; por. K. P r u s, Z przeszłości M ikołow a i jego  okolic, Mikołów 
1932.

15 M. G u m o w s k i ,  H erby i p ieczęcie m iejscow ości w oj. śląskiego, Katowice 
1939.



nizację na drobniejsze tereny, dziś oczywiście zdezaktualizowaną później
szymi podziałami administracyjnymi, także i ujawnionymi później aspek
tami naukowo-badawczymi.

We wznowionym po wojnie Instytucie Śląskim badania nad dziejami 
miast nie zdołały się rozwinąć, choć weszły w sferę projektowania. Pod
jęto je natomiast ze strony władz dla określonych celów odbudowy w ra
mach prac nad planami zagospodarowania przestrzennego miast. Ma
teriały te są nie tylko jednostronne, ale w większości nie doczekały się 
publikacji.

Jak dotąd miastem śląskim najlepiej wyposażonym w nowe opra
cowania polskie jest Wrocław. Doczekał się bowiem najpierw zbiorowego 
zarysu rozwoju urbanistycznego 16, a później pierwszego tomu gruntow
nej zbiorowej monografii 17; pomijamy tu już dwa zeszyty tekstów źródło
wych do dziejów miast wydanych w przekładzie polskim 18 i prace czy 
artykuły na tematy szczegółowe. Od r. 1956 wychodzi też gromadzący po
pularne, ale poważniejsze artykuły dotyczące miasta ,,Rocznik Wrocław
ski“ oraz „Biblioteka Wrocławska“, wydawana przez Towarzystwo Miłoś
ników Wrocławia. Ukazały się też dwa pierwsze tomiki popularnej śląsko- 
znawczej biblioteki Ossolineum „Wiedza o Ziemi Naszej“, poświęcone 
właśnie Wrocławiowi 19.

Wrocław zajmuje jednak niewątpliwie szczególne miejsce na Śląsku 
jako największe i podniesione do rangi województwa miasto. Jeśli chodzi 
o inne miasta, sytuacja jest o wiele gorsza. Jedynie bowiem Bytom20 
doczekał się z racji uroczystości rocznicowych zbiorowego tomu raczej 
luźnych szkiców z różnych okresów dziejów miasta, a Kłodzko wydawa
nia, choć z przerwami, „Rocznika“.

Wytrwałym badaczem, zwłaszcza początkowych dziejów miast śląs
kich, stał się Władysław Dziewulski21. Można wysunąć szereg zastrze

16 K. M a l e c z y ń s k i ,  M. M o r e l o w s k i ,  A. P t a s z y c k a ,  W rocław. 
Rozw ój urbanistyczny m iasta, Warszawa 1955.

17 W. D ł u g o b  o r s k i ,  J.  G i e r o w s k i ,  K. M a l e c z y ń s k i ,  Dzieje W ro
cław ia do r. 1807, Warszawa 1958.

18 Teksty  źródłow e do historii W rocławia, t. I, do końca XVIII w., zestawili 
K. Maleczyński i J. Reiter, Wrocław 1951; t. II, do końca X IX  w., zestawili W. Dłu- 
goborski, A. Galos, J. Reiter pod red. K. Maleczyńskiego, Wrocław 1955.

19 M. K o m a s z y ń s k i ,  Tysiąc lat W rocławia, Wrocław 1960; Z. T e m p s k i ,  
Trzy sylaby. Rzecz o Pafaw agu, Wrocław 1960.

20 D ziesięć w ieków  Bytom ia. Szkice z dziejów  m iasta i ziem i bytom skiej, Kato
wice 1956.

21 Por. m. in. W. D z i e w u l s k i ,  J a k  rosła Legnica  (Kwart. Opolski, 1956); 
t e n ż e ,  D zieje rozw oju  Nysy (ibid., 1956); t e n ż e ,  Brzeg przedlokacyjny  (Sobótka, 
1956); t e n ż e ,  P roblem  genezy m iasta Strzegom ia (Kwart. Hist. Kult. Mater., 1956); 
t e n ż e ,  Bytom  średniow ieczny  (900-lecie Bytomia, Katowice 1956); t e n ż e ,  Mie-



żeń* 22 do jego prac, zasługa Autora jest niemniej niewątpliwa. W. Dzie
wulski również jest autorem planu Monografii miast śląskich  w Insty
tucie Śląskim w Opolu 23. Jest to seria popularnonaukowych monografii 
miast, przede wszystkim woj. opolskiego, z wysunięciem na pierwszy 
plan Raciborza, Brzegu i Strzelec Opolskich. O wartości tych prac, na 
które przy stosunkowo szybkim zamierzonym tempie ukazywania się 
czyha szereg niebezpieczeństw, będzie można, rzecz jasna, sądzić dopiero 
po ich ukazaniu się.

Wprawdzie w planach Instytutu katowickiego nie zarysowały się 
zamierzenia na temat historii lokalnej w podobnie wyraźny sposób, są 
jednak w planach wydawniczych Instytutu pozycje, jak L. Musioła B a
dania nad dziejami miasta Lublińca oraz ziemią lubliniecką 24. Jest nadto 
szereg punktów stycznych z pracami Instytutu opolskiego. Również 
w woj. wrocławskim mimo braku instytutu praca nad dziejami lokal
nymi nie leży odłogiem, będąc uprawiana w niektórych katedrach uni
wersyteckich 25 (Historii Gospodarczej, Historii Polski Średniowiecznej 
czy Katedrze Urbanistyki na Politechnice). Oddział Wrocławski PTH 
((Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii) realizuje powoli wy
dawnictwo tekstów źródłowych do dziejów innych miast śląskich. Dużą 
wartość ma seria prac popularnonaukowych, omawiających zabytki sztu
ki poszczególnych miejscowości, ukazująca się w Ossolineum pod re
dakcją T. Broniewskiego. We wszystkich jednak dotychczasowych pra
cach nad historią lokalną grozi zamknięcie się w odległej przeszłości 
i oderwanie jej od przemian współczesnych, co utrudnia realizację istot
nych zadań nowoczesnego ruchu regionalistycznego.

Niewątpliwie szereg badań dotyczących demografii, gospodarki i kul
tury współczesnej czy współczesnych procesów socjologicznych, zarówno 
dotyczących całości Śląska, jak dokonywanych w przekroju jednego po

szczaństw o bytom skie w w alce ze społecznym  i narodow ym  u ciskiem  w XVI 
i  X V II w. (ibid.); t e n ż e ,  K łodzko XIV  i początków  XV w. (Sobótka, 1957); t e n ż e ,  
P ierw sze w iek i P rudnika  (Kwart. Opolski, 1959); t e n ż e ,  M iasto lokacy jn e w Opolu 
<Studia Śląskie, t. II, Opole 1959).

22 Por. „Roczniki Dziej. Spoi. i Gospodarcz.“ X IX  s. 422 nn.
23 W. D z i e w u l s k i ,  M onografie m iast ś ląskich  (Komunikaty Inst. Śląskiego, 

Ser. VIII, nr 2).
24 Por. również zapowiedziane w serii popularnej K. J  o n c y D zieje gospodarcze  

m iasta  Koźla.
25 Prace naukowego środowiska wrocławskiego przyniosły jak dotąd szczególnie 

dużo materiału do dziejów wsi. Nawet prace charakteryzujące poszczególne zjawiska 
dla całego Śląska (R. Heck, K. Orzechowski, S. Wysłouch) przynoszą sporo materiału 
do dziejów poszczególnych miejscowości. Nie brak i artykułów o węższym zasięgu 
terytorialnym. Por. m. in. J. G i e r o w s k i ,  S. M i c h a 1 k i e w i c z, W ystąpienia 
ch łopów  w N iem odlińskiem  w dw udziestych latach  X V III w. (Studia i Mater, z Dzie
jów Śląska, I, Wrocław 1957).



wiatu czy nawet jednego zakładu pracy 26, wspomoże znacznie znajomość 
historii lokalnej, choć prace te — jak dotąd — zamierzone są jako zdą
żające do wyników przede wszystkim o znaczeniu ogólnośląskim i raczej 
nie związane z całością stosunków lokalnych. Nawet jednak w pracach 
terytorialnie bardziej zacieśnionych chodzi zawsze o dane zjawisko ilu
strowane na przykładzie danego terenu, a nie całości miejscowej przeszło
ści i aktualnych, wzajemnie się warunkujących przemian 27. Książek będą
cych rzeczywiście katalizatorami miejscowego rozwoju, oddziałujących za
równo na rozum, jak uczucie człowieka w rozwoju nowoczesnego ruchu 
regionalistycznego wciąż nam jeszcze brakuje.

Co robić, aby prace takie zaczęły się pojawiać? Droga do tego za
pewne jeszcze długa, nieraz rozłożona na kilka etapów, ale wejść na nią 
trzeba. Droga ta będzie zresztą inna dla każdego terenu. Dlatego w dal
szym ciągu ograniczymy się do kilku postulatów dotyczących woj. wro
cławskiego.

To, co poprzednio powiedzieliśmy o żywiołowym budzeniu się w całej 
Polsce ruchu regionalistycznego, także w rozumieniu zainteresowania 
historią lokalną, odnosi się bardzo wyraźnie do wymienionego teryto
rium. W szeregu powiatów powstały towarzystwa miłośników danej 
ziemi, wszystkie stawiające sobie za cel m. in. wydawnictwa dotyczące 
historii ich terenu. Dążenia te stara się upowszechnić Towarzystwo Roz
woju Ziem Zachodnich, organizując ruch miłośników Dolnego Śląska,, 
niezależnie od tego w wielu miejscowościach zaktywizowały się Koła 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Obok inicjatyw 
typowo mileniowych i — jak wiele podobnych — czasem nieco oficjal- 
no-obrzędowych widać duże, szczere zainteresowanie mieszkańców swoim 
terenem, duży ruch w kierunku jego poznania, duże ambicje. Działaczo
wi, który od początku ponawiał wysiłki i zabiegał, aby ten ruch obudzić,, 
nasuwa się nieodparte wrażenie, że w miarę postępującej normalizacji 
i stabilizacji życia dojrzały psychiczne współczynniki rozwoju ruchu 
regionalistycznego na Dolnym Śląsku. To nie oznacza, oczywiście, że 
dojrzały wszystkie warunki rozwoju prac nad historią lokalną, prowa
dzoną oddolnie.

26 Prototypem tego rodzaju prac, jeśli chodzi o terytorium woj. katowickiego,, 
jest monografia F. R y s z k i  i J. Z i e m b y  Dwa dziesięciolecia Huty Kościuszko, 
Warszawa 1955, która mimo wszystkich zarzucanych jej przez krytykę usterek sta
nowi właściwie jedyne dotąd obszerniejsze i udokumentowane opracowanie z dziejów 
jednego zakładu pracy na Śląsku. Nowsze prace pojawiły się, jak dotąd, głównie 
w formie komunikatów. Por. jednak B. O l s z e w s k i ,  N. S ł u p e c k i ,  K ędzie-  
rzyńskie Zakłady Przem ysłu A zotow ego  (Studia Śląskie, t. II, Opole 1959).

27 Dotyczy to również broszur czy artykułów naukowych na temat walki k la s y *  

robotniczej czy ruchu robotniczego w poszczególnych miejscowościach.



Wrocław jest dużym skupiskiem pracowników naukowych. Wpraw
dzie jego siły naukowe są silnie zaangażowane w powstawaniu prac na 
tematy ogólnośląskie, a jeśli chodzi o tematykę węższego regionu — ob
sługują również Opole, Katowice i częściowo Zieloną Górę, nie jest to 
oczywiście stan rzeczy niezmienny. Ale prace lokalne, o które nam 
chodzi, nie mogą wyjść spod piór wyłącznie zaangażowanych odgórnie, 
choćby spod piór pracowników terenowej uczelni. Po pierwsze, ponieważ 
w tym wypadku z wielu ■ względów nie spełnią dobrze owej mobiliza
cyjnej roli, owego współuczestnictwa w budowaniu teraźniejszości, 
o jakie nam chodzi. Po drugie, zbyt długo czekałby teren na powstanie 
książek powiązanych z każdym powiatem czy większą miejscowością. 
Nawet samo powstanie jakiegoś instytutu dolnośląskiego nie stwarza 
samo dodatkowej liczby przygotowanych i oddanych kadr; odwrotnie, 
istnienie kadr mogących być zużytkowanymi na terenie badań lokalnych 
warunkuje powstanie instytutu. A kadry, którymi dziś rozporządzamy 
w terenie, nie są przygotowane do badań naukowych swego rejonu. 
Prace, które powstają oddolnie kosztem wielotysięcznych sum, stoją 
niejednokrotnie na poziomie uniemożliwiającym ich druk. Chodzi tu 
przy tym nie tylko o pracowników amatorów, działaczy miejscowych, 
ale i o tę kadrę nauczycielską — zresztą ciągle nie dość liczną — która 
poszła w teren z wykształceniem wyższym nabytym na uczelni wro
cławskiej i powinna być do pracy dostatecznie przygotowana. A zatem 
kształcenie kadr jako pierwszy warunek narastającej pomyślnie pracy, 
właściwe kształcenie przede wszystkim tych kadr, które odbywają 
studia wyższe tak stacjonarne, jak zaoczne.

Studenci historii kończą seminaria i opracowują tematy dyplomowe 
z dowolnie przez nich wybranej, ale zawsze wąsko ograniczonej czasowo 
epoki, a w jej obrębie najczęściej z dziedziny będącej aktualnym terenem 
zainteresowań profesora. Jest to stan rzeczy naturalny, właściwy i nie 
mamy zamiaru z nim polemizować. Ale temat związany z historią Śląska 
pojawia się w tych warunkach tylko w części wypadków, jeszcze rza
dziej temat związany z historią lokalną, i to miejscowości, w której 
student będzie pracował. Zawsze zaś będzie to temat ograniczony cza
sowo. Zapozna studenta z warsztatem badawczym i metodami pracy 
tylko w granicach jednego okresu dziejowego, nie mówiąc o tym, że 
umożliwi mu jakie takie poruszanie się badawcze tylko w jednej dyscy
plinie — historii. Samo normalne seminarium przeddyplomowe nie jest 
w stanie przygotować badacza regionalnego z prawdziwego zdarzenia, 
któremu przyjdzie nieraz, jako jedynemu na danym terenie człowie
kowi „z przygotowaniem naukowym“, organizować pracę wielokierun
kową. Narzuca się więc wniosek wprowadzenia do programu, niezależnie 
od seminariów specjalistycznych, seminarium regionalistycznego, nasta



wionego na danie wstępnej przynajmniej umiejętności wielostronnego 
badania przeszłości lokalnej, z szerokim uwzględnieniem również proble
matyki badań nad okresem najnowszym. Po ukończeniu takiego stu
dium absolwent znalazłszy się w terenie winien umieć postawić sobie 
zasadnicze pytania badawcze tak w zakresie historii, jak dyscyplin 
pokrewnych, dotyczących jego terenu, orientować się, jakiego rodzaju 
źródeł i gdzie może poszukiwać, jak inicjować ich dalsze gromadzenie 
i ochronę, orientować się w podstawowej pomocniczej literaturze zarów
no ogólnopolskiej, ważnej dla tematyki lokalnej (i znać wydawnictwa, 
które w tym zakresie można uznać za dobre przykłady), jak i ogólnoślą- 
skiej, zestawić bibliografię dotyczącą danej miejscowości i umieć podejść 
krytycznie do niemieckiej literatury specjalistycznej.

Pozostawiamy tu na boku pytanie, kosztem usunięcia jakich zajęć 
można znaleźć czas na takie seminarium. Odpowiedź na to wychodzi 
bowiem poza temat niniejszego artykułu. Podkreślamy natomiast jeszcze 
raz, że tego rodzaju przygotowanie jest nie tylko praktycznie niezbędne 
dla nauczyciela, bibliotekarza, archiwisty czy pracownika muzeum dzia
łającego w terenie, ale równocześnie jest znacznym poszerzeniem hory
zontów studenta przez wyjście choćby na przykładzie lokalnym poza 
dziedzinę jednej tylko epoki i jednej tylko dyscypliny. Student będzie 
musiał przecież zetknąć się nie tylko z problemami lokacji i rozwoju 
przestrzennego miasta, jak często rozumie się do dziś historię lokalną, 
ale z problematyką archeologii, z szerokimi problemami dziejów gospo
darczych i społecznych — z dziejami ruchów społecznych od średnio
wiecza i okresu reformacji po ruch robotniczy — z rozlicznymi proble
mami historii kultury, z folklorem, z problematyką badań stosunków 
narodowościowych, z elementami badań socjologicznych czy metod sta
tystycznych.

Rozszerzenie horyzontów naukowych tak w sensie bliższego zainte
resowania szeregiem zagadnień, jak w sensie zapoznania z odrębną me
todyką badania, stosowaną do różnych .okresów dziejowych i różnych 
dyscyplin, nie będzie tu jedynym zyskiem. Głębokie uświadomienie sobie 
zagadnień takich, jak autochtonizm słowiański na Śląsku, trwanie ję
zyka polskiego i uparta walka w jego obronie, ciężka sytuacja danej 
miejscowości w warunkach przynależności Śląska do Rzeszy, zagadnienie 
Ostfluchtu, polski napór ludnościowy (robotnicy sezonowi i inni), wa
runki, trudy i osiągnięcia powojennej odbudowy i rozwoju, będzie głę
boko współdziałać z wychowaniem ludzi mocno związanych ze swoją 
bliższą ojczyzną, świadomych działaczy, których nam tak bardzo po
trzeba.

Przy takim programie trzeba się jednak zapytać, czy wystarczy tu 
jednoroczne seminarium prowadzone przez jednego człowieka lub osta



tecznie przez dwu ludzi — po jednym półroczu każdy. Oczywiście, że 
i w tych rozmiarach można zrobić wiele, że samo uświadomienie istnie
jącej problematyki i trudności związanych z poszczególnymi fragmen
tami badań może ustrzec przed nieporozumieniami i wulgaryzacją, uczyć 
sięgać po fachowe konsultacje i organizować pracę zbiorową. Optimum 
jednak stanowiłoby stworzenie kilkuprzedmiotowego studium regional
nego i międzywydziałowej katedry badań regionalnych, współpracującej 
z odpowiednimi katedrami poszczególnych wydziałów, oczywiście, ze 
szczególnym uwzględnieniem katedry historii współczesnej. Tego rodzaju 
studium właśnie byłoby zarazem organizatorem prac nad historią lo
kalną poszczególnych powiatów woj. wrocławskiego. Stypendia fundo
wane przez teren mogłyby związać z jego problematyką szereg prac ma
gisterskich czy doktorskich, planowo podejmujących tematykę związaną 
z danym terytorium.

Wytężona świadoma praca uczelni w kształceniu ludzi na badaczy, 
a przynajmniej kompetentnych popularyzatorów dalszej i ostatniej prze
szłości rejonu, to podstawowa droga do stworzenia fachowych kadr. Nie 
wyczerpuje to wszystkich dróg do pomnożenia względnie przynajmniej 
przygotowanych kadr. Wydają się niezbędne kursokonferencje dla ak
tywu oświatowego i badaczy amatorów, które by podawały nie tylko 
podstawową gotową wiedzę o rejonie, ale i niezbędne wiadomości meto
dyczne, konieczne do opracowania najbardziej nawet przystępnych, ale 
pełnowartościowych broszur na temat danej miejscowości. Zorganizo
wany wspólnie przez TWP i TRZZ ośrodek w Bolkowie byłby najbar
dziej do tego chyba powołany.

Trzeba jednak wreszcie wydania zbiorowo opracowanego poradnika, 
zawierającego wszystkie podstawowe wskazówki metodyczne i bibliogra
ficzne potrzebne amatorowi rozpoczynającemu pracę nad historią lo
kalną. W pewnym sensie, jeśli chodzi o wskazówki metodyczne dotyczące 
choćby tylko gromadzenia materiałów do historii ostatniego piętnastole
cia, byłaby to praca pod względem naukowym pionierska i jako taka 
może i niedoskonała, ale pilnie potrzebna.

Dalsza sprawa to troska o bazę materiałową. Dwa tu są problemy 
w pełni aktualne dla Dolnego Śląska. Doprowadzenie do końca akcji re
windykacji z rąk niepowołanych i przekazania odpowiednim instytucjom 
rękopisów, starodruków, zabytków muzealnych itp., walających się 
wciąż jeszcze po prowincji w wyniku warunków wojennych. W grę 
wchodziłaby tu pełna i ostateczna rewindykacja zbiorów i zabytków, 
które znalazły się poza obrębem Śląska. Drugie zagadnienie to należyta 
inwentaryzacja zbiorów i przejrzysta ich ewidencja pod kątem widzenia 
historii lokalnej. Katalogi archiwów i rękopisów bibliotek sporządzone 
pod kątem widzenia dziejów powiatów, takież katalogi zabytków sztuki
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i archeologii z uwzględnieniem proweniencji zabytku i jego dzisiejszego 
miejsca przechowywania winny wejść do planów pracy naukowej biblio
tek, archiwów czy muzeów wrocławskich i objąć stopniowo ewidencję 
zbiorów pod postulowanym kątem widzenia, najpierw posiadanych we 
własnej centrali wrocławskiej (często już w dużej mierze istnie
jące), a w dalszych fazach ewidencję zbiorów w składnicach lokalnych 
(nie zawsze lokalnej tylko przynależności) i penetrację zbiorów poza 
obrębem woj. wrocławskiego. Szerokie udostępnienie takich wykazów, 
choćby w formie powielonej, byłoby nie tylko bardzo cenną pomocą, 
ale jest wręcz niezbędne, jeśli mamy pracowników miejscowych włączyć 
do racjonalnej pracy badawczej. I wreszcie — sprawa bynajmniej nie- 
błaha — zabezpieczenie narastających źródeł do historii 15-lecia, właś
ciwe szkartowanie archiwaliów zakładów pracy, instytucji kulturalnych 
itp., a obok tego propagowanie pisania wspomnień przez żyjących jeszcze 
działaczy itp. akcje.

Z tym łączy się sprawa dalsza i potrzeba tworzenia warsztatów pracy 
naukowej na prowincji. Wytypowanie w tym kierunku muzeów lokal
nych, jako najodpowiedniejszych placówek, jest w całej pełni aktualne 
dla woj. wrocławskiego, wymaga niemniej czujnej opieki i realizacji ze 
strony władz. Muzea takie w naszych warunkach obok prowadzonej 
przez nie akcji oświatowej28 winny się stać z jednej strony placówkami 
zbiorczymi istniejącego na prowincji materiału źródłowego z ewentualną 
perspektywą przekazywania go właściwym rzeczowo placówkom czy to 
lokalnym, czy wrocławskim (bez zbytniej centralizacji); z drugiej strony 
byłyby pracowniami zabezpieczającymi niezbędne minimum środków 
i pomocy naukowych do pracy naukowej na prowincji. Wchodzi tu pełny 
zestaw źródeł i opracowań drukowanych, również starodruków, związa
nych z dziejami danej miejscowości, a nie będących białymi krukami. 
Na drodze penetracji terenu i przekazywania części zbiorów zbędnych 
w niektórych bibliotekach wrocławskich, a także potrzebnej jeszcze cią
gle starannej opieki i kontroli nad składnicami makulatury, można by 
wiele osiągnąć. Zatroszczyć się trzeba również o nowszą literaturę polską, 
ogólnośląskoznawczą, o podręczniki z zakresu nauk pomocniczych, jak 
chronologii, genealogii itp.

Pracownia muzealna winna posiadać również wspomniane wykazy 
źródeł znajdujących się w innych miejscowościach czy innych placów
kach nawet tej samej miejscowości, a dalej fotokopie względnie mikro
filmy wszystkich podstawowych zabytków do dziejów rejonu. W Muze
um Śląskim we Wrocławiu byłby też niewątpliwie potrzebny etat in

28 Por. A. W i ę c e k ,  Rola i zadania m uzeów  Ziem O dzyskanych  (Przegl. Za
chodni, 1958, nr 5).



spektora takich placówek, człowieka o dużej wiedzy, służącego pomocą, 
opieką oraz pośrednictwem do innych instytucji czy uniwersytetu.

Są to wszystko dezyderaty i postulaty. Co można zrobić i co się 
już dzieje po części niezależnie od stopnia i czasu ich spełnienia? Toczy 
się akcja konsultacji naukowej dla pracowników prowincjonalnych. Na 
ostatnim walnym zebraniu Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Hi
storii zobowiązało do niej wszystkich swych członków pracowników nau
kowych. Polskie Towarzystwo Archeologiczne zgłosiło gotowość przy
gotowania popularnych zarysów dotyczących wyników badań archeolo
gicznych w poszczególnych powiatach. Równocześnie Komisja Śląska WTN 
podjęła inicjatywę opracowania monografii poszczególnych rejonów woj. 
wrocławskiego (łączących obszary kilku przyległych, powiązanych różno
rako swoją specyfiką powiatów). Inicjatywa ze wszech miar pożyteczna. 
Wydaje się jednak, że choć monografie te byłyby opracowaniami nauko
wymi, stanowiącymi podstawę do popularyzacji, a także dalszych badań 
regionalnych, wysiłek, aby w pracy przygotowawczej do nich wyczerpać 
materiał źródłowy, byłby płonny i odkładał wykończenie monografii na 
bardzo daleki okres. Chodziłoby tu o pomoc naukową, która znacznie 
i generalnie w skali całego Śląska poprawi stan obecnej naszej wiedzy
0 terenie, ale będzie świadomie jakimś etapem pośrednim między stanem 
dzisiejszym a dalszymi badaniami, których wyczerpać ani zmonopolizo
wać nie mogłaby, choćby ze względu na rozpiętość zakresu terenowego
1 dziedzin życia objętych planowanymi pracami.

Koniecznym warunkiem jednak, przy ograniczeniu wyczerpującego 
charakteru monografii, są środki materialne na badania; sprawa ta 
obudzi też chyba trwałe zainteresowanie WRN. Z drugiej strony będzie 
to typ opracowań odgórnych, słabo tylko wciągających do pracy działaczy 
lokalnych.

Czy w dzisiejszych warunkach można propagować powstawanie publi
kacji przygotowywanych oddolnie — oczywiście publikacji wartościo
wych i celowych? Trudno generalizować. Warunki „powiatowego Dolnego 
Śląska“ są bardzo różne. Wydaje się jednak, że można zapostulować 
pewne typy publikacji, których wartościowe przegotowanie „w terenie“ 
byłoby osiągalne, a nawet niezbyt trudne. Byłyby to w pierwszym rzę
dzie przewodniki po danym powiecie, uwzględniające przyrodę, za
bytki sztuki, miejscowe zbiory muzealne, odbudowę, a nawet niektóre 
osiągnięcia gospodarcze. Drugim wydawnictwem tego typu do przygo
towania, przede wszystkim przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, są 
poradniki do nauczania historii lokalnej w szkole, oparte przede wszyst
kim na wyzyskaniu odpowiednich ustępów ogólnych badań śląskoznaw- 
czych.



Dalszym, już szerszym, wydawnictwem możliwym do przygotowania 
stosunkowo szybko byłyby zbiory szkiców z przeszłości i teraźniejszości 
danego powiatu czy miasta, obejmujące tylko ^niektóre już dziś dające 
się przedstawić czytelnikowi problemy, a przygotowane zbiorowo w czę
ści artykułów przez pracowników naukowych, w części przez działaczy 
miejscowych. (

Bardzo ważnym zjawiskiem jest rozwój miejscowej bazy wydawni
czej, a mianowicie przyjęcie przez Wydawnictwo Ossolineum obok jego 
zasadniczych ogólnopolskich celów roli wydawnictwa terenowego. Zazna
cza się to już seriami popularnych monografii zabytków śląskich, serią 
„Wiedzy o Ziemi Naszej“ oraz szerszym umożliwieniem druku nauko
wych prac śląskoznawczych.

Otwarta w tym roku seria „Monografii Śląskich Ossolineum“ stwo
rzy ujście dla wielu prac doktorskich i habilitacyjnych na tematy śląskie. 
Znajdą tu zapewne miejsce i monografie regionalne WTN, podobnie jak 
i przygotowawcze szkice z dziejów miast czy wypełnione nimi roczniki. 
Niemniej w obecnej sytuacji wydawniczej Ossolineum, jako także wy
dawnictwo terenowe, ma prawo liczyć na daleko idącą pomoc władz 
terenowych, jak centralnych.

O ile bowiem stwierdziliśmy na początku, że akcyjny etap odrabiania 
małej znajomości Śląska jako całości w pewnym sensie się kończy jako 
doraźnie napięta akcja, choć nie zamyka jako trwały ciąg badań, to wie
lostronne zbadanie każdego kąta ziemi śląskiej dla jego ludzi i przez 
jego ludzi dopiero się rozpoczyna. Winno być planem długofalowym, ale 
jest dziedziną wielostronnie ważną tak dla ogólnego rozwoju terenu jako 
takiego, jak i dla ciągłego wzrastania jego świadczeń dla całości kraju.


