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DZIESIĘĆ LAT INSTITUTA ZA SERBSKI LUDOSPYT W BUDZISZYNIE

Naród serbołużycki po raz pierwszy w swojej długowiekowej historii zna
lazł rzeczywistą ojczyznę w Niemieckiej Republice Demokratycznej, która na 
dradze konstytucyjnej i ustawodawczej wszechstronnie zagwarantowała i urze
czywistniła w praktyce kulturalny rozwój tego najmniejszego narodu słowiań
skiego. Znalazło to m. in. odbicie w założeniu serbołużyckiej instytucji naukowo- 
badaw czej, Instituta za serbski Ludospyt.

W przeszłości nie istniały żadne szkolne lub oświatowe instytucje, w któ
rych Serbołużyczanie mogliby się zajmować swoim językiem, historią i kulturą. 
Nie było też żadnej placówki naukowo-badawczej, popieranej przez państwo, która 
by prowadziła prace naukowe w wyżej wymienionych dziedzinach. Wprawdzie 
w 1847 r. powstała organizacja Macica Serbska grupująca uczonych serbołużyckich, 
chcących bez żadnego poparcia ze strony państwa tworzyć podstawy pod kulturalny 
rozwój narodu serbołużyckiego, ale prowadzono w niej jedynie badania prywatne, 
w których indywidualne upodobania i interesy odgrywały dominującą rolę. Bada
nia naukowe przeprowadzane przez ludzi skupionych wokół Macicy Serbskiej 
cechował poza tym brak systematyczności i wszechstronności. Po 90 latach Macica 
Serbska została w 1937 r. przez reżim faszystowski rozwiązana, je j archiwum i b i
blioteka skonfiskowane i w zdecydowanej większości zniszczone. W związku z po
wyższym nie należy jednak zapominać o istnieniu niemieckich, polskich, rosyj
skich i czeskich naukowców, którzy przez cały ten czas zajmowali się badaniami 
nad językiem i kulturą narodu serbołużyckiego.

Godzina wolności dla narodu serbołużyckiego wybiła z chwilą upadku faszyz
mu niemieckiego pod ciosami Armii Czerwonej i wojsk aliantów zachodnich. 
W Niemieckiej Republice Demokratycznej naród serbołużycki uzyskał pełne rów
nouprawnienie pod względem gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Z pomocą 
państwa i społeczeństwa mógł wszecłistronnie rozwijać swój język i kulturę. 
Szczególnie mocno dawał się odczuć brak solidnych podstaw naukowych. Rozwój 
serbołużyckiego szkolnictwa i związane z tym wprowadzanie języka serbołużyckiego 
do tych dziedzin wiedzy, które uprzednio były dlań zupełnie zamknięte, jak  np. 
nauki przyrodnicze, stwarzały problemy, które mogły być rozwiązane tylko na 
drodze badań językowych. Jeszcze większe wymagania stawiano w dziedzinie 
nauki historii. Samo życie zresztą i praktyka polityczna stwarzały coraz to nowe 
problemy. Stare formy organizacyjne i środki nie mogły wszystkich tych zadań 
rozwiązać. Dlatego też sekretariat Domowiny, organizacji politycznej Serbołuży- 
czan, zwrócił się do ówczesnego saskiego rządu krajowego z propozycją utworzenia 
instytucji naukowej, której zadaniem byłoby prowadzenie badań nad dziejami,



językiem, literaturą i innymi dziedzinami życia narodu serbołużyckiego. Propozycja 
ta została przyjęta i w dniu 1 maja 1951 r. został utworzony Institut za serbski
I.udospyt (Institut für sorbische Volksforschung).

Instytut dzielił się na następujące sekcje: historii serbołużyckiej literatury 
i języka, pedagogiki i krajoznawstwa. W pierwszym okresie jego działalności naj
bardziej palące były zadania stojące przed sekcją pedagogiczną. Wiązało się to 
ściśle z praktycznymi potrzebami rozwijającego się szkolnictwa serbołużyckiego. 
Prace w innych sekcjach trzeba było odłożyć na razie na bok. Do Instytutu 
włączono także Centralną Bibliotekę Serbołużycką, która powstała z ocalałych za
sobów dawnej Biblioteki Macicy Serbskiej oraz z darowizn różnych działaczy 
serbołużyckich. Duże zasługi przy powstaniu tej Biblioteki położyła Domowina. 
Ponadto Instytut odczuwał początkowo poważnie brak odpowiedniej ilości pracow
ników naukowych. Początkowe trudności wydawały się niemal nie do przezwy
ciężenia. Rozwiązanie saskiego rządu krajowego w wyniku przeprowadzonych de
mokratycznych reform administracyjnych stworzyło całkowicie nową sytuację dla 
rozwoju Instytutu, ponieważ dotychczasowe podprządkowanie go Komisji Sztuki 
nie mogło zaspokoić jego potrzeb ani pod względem naukowym, ani materialnym.

Sekretariat Domowiny i ówczesny Główny Wydział Serbołużyckiej Oświaty 
Ludowej przy Ministerstwie Oświaty Niemieckiej Republiki Demokratycznej zwró
ciły się z prośbą do Niemieckiej Akademii Nauk w Berlinie o objęcie przez nią 
patronatu nad Institutem za serbski Ludospyt. Prezydium Niemieckiej Akademii 
Nauk ustosunkowało się pozytywnie do tej prośby i zgodziło się na przyjęcie 
Instytutu w naukową i finansową opiekę; wystosowało następnie odpowiednią pe
tycję do rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej, który rozporządzeniem 
z dnia 1 sierpnia 1952 r. wyraził swoją zgodę na ten patronat. W ten sposób 
stworzono wszelkie warunki do pracy i rozwoju Instytutu. Na wiosnę tegoż roku 
rozwiązano też sekcję pedagogiczną, a je j zadania przejął nowo utworzony Dział 
Serbołużyckich Szkół w Centralnym Niemieckim Instytucie Pedagogicznym. Dzięki 
temu Instytut mógł się skoncentrować na własnych zadaniach badawczych, zwłasz
cza że od sierpnia 1952 r. przestał też wydawać miesięcznik „Serbska sula”. Jedno
cześnie zaczęli napływać doń pierwsi absolwenci uniwersytetów, jak  dr Nawka, 
dr Hajnec, J. Młyńk, mgr J. Szewc. Pokonano wreszcie szczęśliwie trudności lo
kalowe.

Naukowy rozwoj Instytutu koncentrował się po tych przemianach na pracy 
naukowo-badawczej, na wydawnictwach naukowych oraz na inicjatywie nauko
wej, polegającej na aktywnym włączeniu się do życia naukowego poza Insty
tutem, na nawiązywaniu współpracy z badaczami zarówno z terenu Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej, jak  i spoza je j granic. Praca naukowo-badawcza nie 
obejmowała początkowo wielkich kompleksów zagadnień; koncentrowała się ona 
głównie na monograficznym opracowywaniu pewnych zagadnień. Zresztą w pierw
szych latach istnienia Instytutu nie mogło być inaczej, ponieważ przez długie 
lata niektóre sekcje obsadzone były przez jednego, a najwyżej dwu pracowników 
naukowych. Poważną przeszkodę w podejmowaniu na szerzej zakrojoną skalę 
badań stanowiła również duża stosunkowo fluktuacja zatrudnionej w Instytucie 
kadry naukowej. Niemały wpływ na ten niekorzystny stan rzeczy miały wreszcie 
absencje chorobowe, trwające u niektórych pracowników przez bardzo długi czas. 
Mimo tych obiektywnych trudności Instytut rozwijał się pomyślnie. Znalazło 
to wyraz przede wszystkim w dziedzinie publikacji prac naukowych. Do
tychczas ukazało się 13 tomów serii „Spisy Instituta za serbski Ludospyt”, tj. 
prac monograficznych, wydawnictw źródłowych i bibliografii. Instytut wydaje



nadto czasopismo naukowe „Letopis Instituta ze serbski Ludospyt”, osobno z za
kresu historii, osobno z dziedziny językoznawstwa i dziejów literatury, osobno 
wreszcie z dziedziny etnografii; od 1953 r. ukazują się one systematycznie.

Przy stosunkowo niedużej liczbie zatrudnionych w Instytucie pracowników 
naukowych nieodzowne było nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami na
ukowymi lub pojedynczymi osobami z różnych środowisk naukowych tak z terenu 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej, jak  z innych krajów. Najżywsze i naj
ściślejsze kontakty łączą Institut za serbski Ludospyt z Instytutem Serbołużyckim 
Uniwersytetu Karola Marksa w Lipsku, koordynując z nim i przeprowadzając różne 
prace badawcze, jak  np. w dziedzinie badań dialektologicznych i historycznych. Obie 
te instytucje naukowe są też ze sobą bardzo ściśle związane, gdy idzie o obsadę 
personalną. Dr P. Nowotny od 1953 do końca 1955 r. sprawował w Instytucie 
Serbołużyckim w Lipsku funkcję dyrektora-komisarza. będąc jednocześnie od 
początku istnienia dyrektorem Instituta za serbski Ludospyt. Przez pewien czas 
wykłady prowadzili tam dr A. Palm, dr F. Mětšk, dr H. Hajnec i dr J. Młyńk. 
T odwrotnie — pracownicy Instytutu w Lipsku prowadzą konkretne badania na
ukowe dla Instytutu w Budziszynie, np. w zakresie dialektologii (dr Michałk). 
Bardzo ożywione kontakty naukowe i osobiste łączą Institut za serbski Ludospyt 
z różnymi instytutami Niemieckiej Akademii Nauk, jak  np. z Niemieckim Insty
tutem Krajoznawczym, który wydał pieśni Smolerja, z Instytutem Slawistycznym, 
który położył wielkie zasługi na polu wydawania starych serbołużyckich zabytków’ 
językowych i badania dziejów języka serbołużyckiego, z Instytutem Archeologii 
i Historii Starożytnej itd. Jeszcze silniejsze związki posiada nasz Instytut ż Insty
tutem Sztuki Ludowej, którego dyrektorem jest dr P. Nedo, naukowy konsultant 
Instituta za serbski Ludospyt, zwłaszcza w zakresie etnografii. Wspólnie z Insty
tutem Sztuki Ludowej wydajemy Atlas serbołużyckich  strojów  ludow ych  i pro
wadzimy prace nad inwentaryzacją zabytków etnograficznych. Posiadamy naukowe 
kontakty z wieloma instytucjami i pracownikami naukowymi w różnych krajach, 
a przede wszystkim w Związku Radzieckim, Polsce i w Czechosłowacji. Z niektó
rymi instytutami w tych krajach przeprowadzamy wspólnie pewne prace badaw
cze, przy czym za podstawę do tej współpracy posłużyły umowy między Niemiecką 
Akademią Nauk a Akademiami Nauk w Związku Radzieckim, Polsce i Czecho
słowacji. Na podstawie takiej umowy odbyła się np. w ubiegłym roku ekspedycja 
dialektologiczna w Dolnych Łużycach, w której wzięli udział dialektolodzy z wy
żej wspomnianych krajów obozu socjalistycznego. Institut za serbski Ludospyt wy
mienia publikacje ze 103 instytutami i bibliotekami oraz 16 pracownikami na
ukowymi z 14 krajów (6 socjalistycznych i 8 kapitalistycznych).

Obecnie Institut za serbski Ludospyt składa się z następujących sekcji: sekcja 
historyczna, komisja strojów ludowych, górno- i dolnoserbołużycka komisja języ
kowa, komisja terminologiczna i dialektologiczna, sekcja historii serbołużyckiej 
literatury i sekcja etnograficzna. Między Związkiem Literatów Serbołużyckich 
a sekcją historii serbołużyckiej literatury istnieje bardzo ścisła współpraca. Zgodnie 
z postulatami wysuniętymi na tegorocznej konferencji sorbistycznej tworzą one 
organizacyjnie jedną całość.

Popatrzmy obecnie na dorobek naukowy poszczególnych sekcji Instytutu. Dzia
łalność sekcji historycznej zwrócona była w pierwszym etapie istnienia Instytutu 
na badanie dziejów feudalizmu i okresu przejścia od feudalizmu do kapitalizmu. 
Z ważniejszych prac wydanych przez Instytut drukiem wymienić należy mono
grafię J. Sołty, Die Ertragsentwicklung in der Landw irtschaft des K losters M arien
stern, Bautzen 1958, W. Boelckego, Bauer und Gutsherr in der Oberlausitz, Baut-



zen 1957, wreszcie niezwykle ważne i pożyteczne wydawnictwo źródłowe Das 
Zinsregister des K losters M arienstern, Bautzen 1957 (wydali W. Haupt i J. Huth). 
Ponadto w „Historiskim Lětopisie Instituta za serbski Ludospyt” ukazało się szereg 
artykułów dotyczących wspomnianej wyżej epoki, a poświęconych głównie dziejom 
wsi górnołużyckiej (J. Śołta, W. Boelcke, J. Krawc, V. Klemm) oraz stosunkom na
rodowościowym (F. Mětšk). Nie należy też zapominać o pracach pracowników 
Instytutu opublikowanych w historycznych czasopismach naukowych w Niemiec
kiej Republice Demokratycznej i poza je j granicami, w tym też w „Śląskim Kwar
talniku Historycznym Sobótka”.

Od kilku lat sekcja historyczna Instituta ze serbski Ludospyt kładzie duży 
nacisk na badania nad najbardziej dotąd zaniedbanym odcinkiem dziejów Łużyc, 
a mianowicie nad historią najnowszą. Znalazło to wyraz w szeregu prac opubli
kowanych na łamach „Historiskiego Lětopisa Instituta za serbski Ludospyt” bądź 
też wydanych drukiem w postaci wydawnictw książkowych. Dotyczą one przede 
wszystkim zagadnienia rozwoju i charakteru serbołużyckiego ruchu narodowego 
w okresie imperializmu, położenia klasy robotniczej i chłopstwa w Łużycach, roli 
imperialistycznego państwa niemieckiego i kościoła katolickiego w ucisku narodo
wym Serbołużyczan itp.1

Poważne osiągnięcia posiadają również inne sekcje Instytutu. Na pierwszy 
plan wysuwa się tu sekcja historii serbołużyckiej literatury. Opublikowano dotąd 
dwa tomy historii serbołużyckiej literatury napisane przez R. Jeńca, antologię 
dolnoserbołużyckiego piśmiennictwa (F. Mětšk), monografię na temat H. Zejlera 
(O. Wićaz), M. Andrickiego (M. Krječmar), J. B. Ćiśinskiego (P. Nowotny), 
antologię dzieł Cerneho (J. Cyż), korespondencję Ćiśinskiego z Muką i Ćernym 
(M. Krječm ar i P. Nowotny), nie licząc wielu pomniejszych rozpraw, artykułów 
i przyczynków materiałowych lub wydawnictw źródłowych. Niezmiernie pożyteczna 
jest również wydana przez J. Młynka S erbska bib liografija  za léta 1945 do 1957. 
Z prac etnograficznych na specjalne podkreślenie zasługuje praca P. Nedo Sorbi
sche V olksm ärchen  oraz E. Deutschmanna Lausitzer Holzbaukunst. Wspólnie 
z Instytutem Sztuki Ludowej w Lipsku wydajemy Atlas serbołużyckich  strojów  
ludowych. Składa się on z 6 tomów, z czego trzy zostały oddane do druku.

Prace wydawane przez Institut za serbski Ludospyt spotykały się z dużym 
zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem przez fachowców w wielu krajach. 
Świadczy o tym choćby duża liczba recenzji naszych prac. Przykładowo można 
tu powiedzieć, że prace F. Mětška na temat historycznej demografii Górnych 
i Dolnych Łużyc były 23 razy recenzowane wr 6 krajach, jego C hrestom atija dol- 
noserbskego pism ow stw a  — 18 razy w 5 krajach, Sorbische V olksm ärchen  
P. Nedo — 11 razy w 7 krajach, Zinsregister wydany przez Haupta i Hutha — 
10 razy w 5 krajach, wreszcie monografia J. Sołty Die ErtragsentWicklung in der 
L andw irtschaft des K losters M arienstern  — 4 razy w 4 krajach. Systematycznie 
też są recenzowane w pismach krajowych i zagranicznych nasze „Letopisy”.

Na zakończenie pragniemy przedstawić czytelnikom polskim opracowany plan 
perspektywiczny rozwoju badań naukowych Instituta za serbski Ludospyt do 
1965 r. Naczelnym zadaniem Instytutu do tego roku jest opracowanie centralnego 
problemu najnowszej historii Łużyc, a mianowicie zagadnienia rozwoju narodu 
serbołużyckiego w okresie imperializmu, tj. w latach 1900—1945. W ramach tego

1 Nie wymieniamy wszystkich tych prac, ponieważ z jednej strony zajęłoby 
to zbyt wiele miejsca, a z drugiej — mniej lub bardziej obszerne omówienia ich 
były systematycznie zamieszczane w „Śląskim Kwartalniku Historycznym Sobótka”.



centralnego problemu planuje się napisanie i przygotowanie dc druku historii 
narodu serbołużyckiego w latach 1871—1945 oraz dziejów serbołużyckiej litera
tury od 1918 do 1945 r. Dla realizacji tego zadania podjęto szereg badań mono
graficznych, szczegółowych:

1. Studia nad rozwojem i położeniem górników w dolnołużyckim zagłębiu 
węgla brunatnego (F. Förster, M. Surman).

2. Rola państwa w ucisku narodowościowym Serbołużyczan (M. Kaśpor).
3. Studia nad serbołużyckim ruchem narodowym w epoce 'imperializmu 

(fi. Zwahr).
4. Literacka twórczość Jana Radyserba-Wjele jako wyraz literatury uciśnio

nych (L. Hajnec).
5. Życie i twórczość literacka Jakuba Lorenca-Zalěskiego (J. Młyńk).
6. Merćin Nowak-Njechroński i jego walka przeciw germanizacji i faszyz

mowi (J. Młyńk).
7. Kapitalizm w gospodarstwie wiejskim, ze szczególnym uwzględnieniem za

gadnienia rozwoju chłopstwa: a) proces dyferencjacji chłopstwa w Łużycach 
w epoce kapitalizmu (J. Sołta); b) położenie i życie kulturalne czeladzi serbo
łużyckiej pracującej w gospodarstwach chłopskich i majątkach junkierskich 
w okresie kapitalizmu i imperializmu (Z. Musiat); c) ruch chłopski w Łużycach 
po pierwszej wojnie światowej (M. Kaśpor); d) chłop w serbołużyckiej literaturze 
po Ćiśinskim (P. Nowotny); e) serbołużyckie organizacje wiejskie i ich znaczenie 
kulturalne (J. Rawp).

8. Rola' klerykalizmu w dziejach i kulturze narodu serbołużyckiego od X IX  w.: 
a) stosunek Watykanu do problemu serbołużyckiego po pierwszej wojnie świato
wej (K. J. Schiller); b) polityczny katolicyzm a Serbołużyczanie w okresie świa
towego kryzysu gospodarczego i w początkach rządów faszystowskich w Niem
czech (K. J. Schiller); c) czeski wpływ na młodoserbołużycki ruch w Dolnych 
Łużycach około 1900 r. (F. Mětšk); d) przejawy klerykalizmu w serbołużyckiej li
teraturze w epoce imperializmu (L. Hajnec); e) elementy chrześcijańskie i wie
rzenia w ludowej kulturze serbołużyckiej (B. Nawka); f) wpływ muzyki kościelnej 
na serbołużycką muzykę ludową (J. Rawp).

Niezależnie od wyżej nakreślonego centralnego zadania w planowanym okresie 
mają się także rozpocząć prace nad zagadnieniem rozwoju narodu serbołużyckiego 
po 1945 r. Obejmą one następujące problemy: przeprowadzenie demokratycznej 
reformy rolnej w dwujęzykowych częściach Łuzyc (K. J. Schiller), udział działa
czy serbołużyckich w tworzeniu antyfaszystowskiego i demokratycznego porządku 
w Łużycach (K. J. Schiller, E. Hartstock), rozwój demokratycznego szkolnictwa 
w Łużycach, etnograficzna dokumentacja współczesnej niemiecko-serbołużyckiej 
wsi w je j rozwoju pc 1945 r., ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie 
stopy życiowej i życia kulturalnego członków7 spółdzielni produkcyjnych i działa
czy chłopskich w gospodarstwach ludowych itp. w związku z kolektywizacją wsi 
(Z. Musiat, B. Nawka, J. Rawp), wreszcie rozwój literatury serbołużyckiej po 
1945 r. (L. Hajnec, J. Młyńk, P. Nowotny). Ze względu na niedużą liczbę zatrud
nionych w Instytucie pracowników naukowych trzeba było sięgnąć dla opracowania 
dziejów narodu serbołużyckiego po 1945 r. do wyszukania współpracowników spoza 
Instytutu. Sięgnięto tez do pomocy Instytutu Serbołużyckiego przy Uniwersytecie 
Karola Marksa w Lipsku, z którym omówiono sprawę dawania studentom prac 
z zakresu najnowszych powojennych dziejów Łużyc.

W sekcji demografii historycznej planuje się kontynuowanie do 1965 r. prac 
nad strukturą społeczną ludności w Górnych i Dolnych Łużycach oraz w niektó



rych okręgach sąsiednich w okresie późnego feudalizmu (od XVI wieku do 
1820 r.) oraz zakończenie prac porządkowo-inwentaryzacyjnych w bogatym w ma
teriały, dotąd stosunkowo mało znanym archiwum Instytutu (F. M ětšk)2. W dziale 
etnografii przewiduje się inwentaryzację materialnych i duchowych zabytków 
serbołużyckiej kultury ludowej (Z. Musiat, B. Nawka, J. Rawp), przeprowadzenie 
prac badawczych nad ludowymi narzędziami produkcji w Łużycach w okresie 
późnego feudalizmu, szczególnie w zakresie produkcji węgla, smoły i hutnictwa 
(B. Nawka), kontynuację prac nad A tlasem  serbołużyckich  strojów  ludow ych  oraz 
monografię na temat rozwoju serbołużyckich strojów ludowych (P. Nedo, M. No- 
wak-Njechroński, B. Nawka), wreszcie dalsze prace nad muzyką ludową Serbo- 
łużyczan i założenie archiwum serbołużyckich pieśni i melodii ludowych (J. Rawp). 
Niezwykle bogato przedstawia się też plan badań językowych i dialektologicznych 
w Instytucie. Do końca 1965 r. planuje się opracowanie i wydanie wielkiego słow
nika niemiecko-górnoserbołużyckiego (R. Jene i współpracownicy), dalsze prace 
nad fachową terminologią serbołużycką, przede wszystkim w zakresie współczes
nego rolnictwa, techniki, handlu, muzyki itd. (R. Jene, H. Faska), napisanie mo
nografii kilku narzeczy górno- i dolnoserbołużyckich (F. Michałk, H. Faska, 
H. Jene, Sobierajski), w końcu opracowanie gramatyki opisowej języka górnoserbo- 
łużyckiego i przeprowadzenie dalszych związanych z nią badań.

W ciągu 10 lat istnienia Instytutu rozrosła się także poważnie biblioteka, która 
liczy obecnie 38 000 tomów, w tym 705 różnych czasopism i wiele serbołużyckich 
unikatów względnie białych kruków, jak np. G ram atyka  Bohorića, która istnieje 
zaledwie w czterech egzemplarzach, Słow nik geograficzny ziem  polskich  i inne. 
W bibliotece znajdują się książki i czasopisma w więcej niż 20 językach. O archi
wum Instytutu nie piszemy, ponieważ na ten temat przygotowuje osobny nieduży 
artykuł jego kierownik, dr Frido Mětšk. W tym miejscu pragniemy jedynie za
znaczyć, że zasoby archiwum z pewnością zainteresują historyków polskich zaj
mujących się problematyką czasów najnowszych już choćby ze względu na to, 
że przynoszą bardzo wiele materiałów do zagadnienia polityki hitlerowskiej wobec 
narodów słowiańskich.

Przebyty okres 10 lat przyniósł Instytutowi spore osiągnięcia naukowe i stwo
rzył solidne podstawy pod dalszy jego rozwój. Pragniemy jednak zaznaczyć z ca
łym naciskiem, że powstanie Instytutu zajmującego się badaniem historii i kultury 
narodu‘ serbołużyckiego i jego rozwój były możliwe tylko przy wydatnej, wszech
stronnej pomocy socjalistycznego państwa, rządu Niemieckiej Republiki Demo- 
tycznej3.

2 Na temat tej sekcji znacznie dokładniejsze i obszerniejsze wiadomości podaje 
F. M ě t š k ,  Cele i działalność S ekc ji K rajoznaw czej Instytutu Serbołużyckiego  
w Budziszynie (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 1961, nr 3, s. 273—'277).

3 Dokładniejsze dane o 10-letnich dziejach Instituta za serbski Ludospyt, jego 
dorobku naukowym i planach badawczych zawierają następujące ważniejsze prace: 
P. N o w o t n y ,  Fünf Ja h re  Institut fü r Sorbische V olksforschung  (Wissenschaft
liche Annalen, 1956, Beiheft, s. 105—112); J . S o ł t a ,  Wo dźeław osći w otrjada za 
stawizny při Instituće za serbsk i Ludospyt, Rozhlad 1959, nr 8, s. 229—240; 
P. N o w o t n y ,  Dźeseć let w uw ića a sku tkow an ja Instituta za serbsk i Ludospyt 
w Budiśin je, Rozhlad 1961, nr 5, s. 136—149; t e n ż e ,  P erspektiw ny plan  s ie
dzeń jow  Instituta za serbsk i Ludospyt, Rozhlad 1961, nr 8, specjalna nadbitka, 
s. 1—8.



GD Aft SK A SESJA POLSKO-NIEMIECKIEJ KOMISJI HISTORYCZNEJ

W dniach 25—28 września 1961 r. odbyła się w Gdańsku V III Sesja Polsko- 
-Niemieckiej Komisji Historycznej. Obradom przewodniczyli prof. prof. G. Schil
fert i K. Popiołek. Pierwszą część sesji wypełniła konferencja naukowa na temat 
znaczenia i oddziaływania traktatu wersalskiego na stosunki sąsiedzkie polsko- 
-niemieckie. Wygłoszone zostały trzy referaty: doc. dr H. Zielińskiego na temat 
znaczenia traktatu wersalskiego, dr P. Rosenfelda (Berlin) o polityce rewizjonizmu 
w Niemczech po pierwszej wojnie światowej i prof. dr R. Bierzanka o stosunku 
państw zachodnich do Polski w okresie rokowań paryskich. W toku dyskusji, 
w której wzięło udział 12 osób, na czoło wysunęły się kwestie stosunku postę
powych sił w Niemczech, zwłaszcza KPD, do postanowień traktatu wersalskiego, 
roli traktatu wersalskiego w formowaniu koalicji antyradzieckiej — przede 
wszystkim w związku z zabiegami o wykorzystanie do tego Polski i Niemiec, 
wreszcie samego charakteru traktatu wersalskiego. Podkreślano przy tym, że jak 
kolwiek w Wersalu podyktowano pokój imperialistyczny (nie chodzi tu o formę, 
ale o jego treść), to przecież pod naciskiem sytuacji rewolucyjnej, pod wpływem 
już zaistniałych faktów państwa zachodnie musiały wprowadzić pewne postano
wienia, będące przejawem postępowych tendencji nurtujących ówczesne społeczeń
stwa europejskie. Jednym z nich było jakby zarejestrowanie oficjalne zahamo
wania Drang nach Osten, przywrócenie Polsce części Śląska i Pomorza. Już przez 
to samo, że w ten sposób uległ osłabieniu militaryzm niemiecki, można tę decyzję 
uważać za pozytywną, jakkolwiek była ona z jednej strony wymuszona postawą 
ludności tych ziem, z drugiej rozwiązano ją  tylko częściowo, stwarzając przez to 
zarzewie dalszych konfliktów. Podobnie narzucone Polsce prawo mniejszościowe, 
faworyzujące zamożną mniejszość niemiecką i ułatwiające je j organizowanie V ko
lumny, pogłębiło tylko niechęci między obu krajami. Ale chodziło o to, by Polska 
nie żyła w zgodzie ani z Rosją, ani z Niemcami, by stała się tamą między tymi 
krajami, uniemożliwiającą rozszerzanie się rewolucji socjalistycznej na środkową 
Europę. W sumie więc godził, traktat wersalski zarówno w interesy Polski, jak 
i Niemiec.

Zagadnienia śląskie poruszył w czasie dyskusji bliżej R. Jeske (Berlin) przed
stawiając znaczenie traktatu wersalskiego dla Górnego Śląska. Zajął się przy tym 
specjalnie problemem roli monopoli niemieckich na Śląsku. Osłabieniu ich sprzeci
wiała się Anglia, która bała się konkurencji kapitału francuskiego, a ponadto 
starała się raczej wzmocnić kapitalizm niemiecki, by wyzyskać go jako siłę an
tykomunistyczną na Wschodzie.

W drugiej części obrad poruszono sprawy organizacji współpracy polskiej 
i niemieckiej nauki historycznej. M. in. uznając dotychczasową wzajemną infor
mację o stanie badań za niewystarczającą, postanowiono dwa razy do roku prze
kazywać sobie wzajemnie listy prac, których omówienie byłoby szczególnie pożą
dane. Strona niemiecka zobowiązała się także do szerszego popularyzowania wy
ników badań naukowych i obchodów związanych z Milenium. Historycy niemieccy 
zapowiedzieli także udział w konferencjach naukowych, które mają się odbyć 
m. in. we Wrocławiu i Katowicach w 1962 r. w związku z 20 rocznicą utworze
nia PPR. Kontynuowane są wspólne prace nad monografią poświęconą dziejom 
hakaty (doc. Galos, Jakóbczyk, prof. Gentzen), nad wydawnictwem tyczącym dzie
jów powstania styczniowego, nad zbiorem materiałów pt. Drang nach Osten, 
przygotowywanym przez Instytut Historii Europejskich Demokracji Ludowych 
w Lipsku. Historycy niemieccy obiecali także pomoc przy wydawnictwie Instytutu



Spraw Międzynarodowych, przedstawiającym udział delegacji polskiej w roko
waniach paryskich 1919 r. Historycy polscy podjęli się przygotowania zarysu hi
storii Polski przeznaczonej dla czytelnika niemieckiego.

Szczegółowo ustalona została współpraca w zakresie wymiany archiwalnej 
i badań nad Pomorzem na podkomisjach archiwalnej i pomorskiej. 27 września 
odbyło się także posiedzenie podkomisji śląskiej z udziałem prof. F. Gentzena, 
doc. W. Schumanna, R. Jeskego oraz prof. K. Popiołka i doc. H. Zielińskiego. 
Stwierdzono na nim, że stronie niemieckiej udało się posunąć naprzód sprawę 
opracowywania tematów z historii Śląska, które mogą być pomocne przy dalszych 
pracach nad syntezą dziejów Śląska, przygotowywaną w Zakładzie Historii Śląska 
IH PAN. Tak więc doc. dr H. J . Friederici z Lipska zajmuje się zagadnieniem 
antyfaszystowskiej walki na Śląsku w latach 1933—1939; na ukończeniu jest 
praca D. Loetscha (Lipsk) o roli PPR w osiedleniu i odbudowie Śląska po drugiej 
wojnie światowej, R. Jeskego (Berlin) na temat roli niemieckich monopoli w oku
pacji faszystowskiej na Górnym Śląsku. H. Bleiber z Instytutu Histerii Niemiec
kiej Akademii Nauk kończy dysertację doktorską o chłopach śląskich w rewolucji 
1848 r. W. Schmidt z tegoż Instytutu przygotowuje rozprawę o Wilhelmie Wolffie. 
Czynione są starania o pozyskanie dalszych pracowników naukowych do badań 
nad dziejami Śląska.

Uznając potrzebę dokładniejszych informacji o stanie badań polskich nad 
dziejami Śląska postanowiono, że Zakład Historii Śląska IH PAN będzie nadal 
przesyłał do Instytutu Historii Europejskich Demokracji Ludowych w Lipsku 
zestawienia bibliograficzne i zalecenia co do recenzji i not, a Instytut wyznaczy 
specjalnego pracownika, który zorganizuje akcję recenzowania prac polskich, po
sługując się w razie potrzeby pomocą pracowników naukowych z Polski. Wska
zano także na konieczność pełniejszego uwzględniania ostatnich badań nad dzie
jam i Śląska w uniwersyteckim podręczniku historii Niemiec.

Następna sesja Polsko-Niemieckiej Komisji Historycznej ma się odbyć w maju 
1962 r. w Rostoku. Tematem je j będzie omówienie sposobu przedstawiania stosun
ków polsko-niemieckich ;w zachodnioniemieckich podręcznikach uniwersyteckich.

j. a.

W a c ł a w  K o r t a  1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA 
MIŁOŚNIKÓW HISTORII ZA 1961 R.

W styczniu 1961 r. upłynęło piętnaście lat od chwili założenia skupiającego 
historyków Dolnego Śląska Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, któ
re było towarzystwem afiliowanym, a obecnie jest Oddziałem PTH we Wrocławiu. 
W 1961 r. WTMH liczyło 112 osób: 14 samodzielnych pracowników nauki, 55 po
mocniczych pracowników naukowych, 20 nauczycieli i 23 inne osoby. Ostatnie 
Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa, odbyte w dniu 10 marca 1961 r., 
wybrało nowy Zarząd, który od tej chwili działał w następującym składzie: prof. 
dr Karol Maleczyński — prezes, dyr. mgr Andrzej Dereń i prof. dr Stefan 
Inglot — wiceprezesi, dr Zbigniew Kwaśny — skarbnik, dr Wacław Korta — 
sekretarz, doc. dr Tadeusz Ładogórski, doc. dr Kazimierz Orzechowski, doc. dr 
Roman Heck, dr Jan Reiter — członkowie Zarządu. Do wybranej wówczas Ko



misji Rewizyjnej weszli: doc. dr Adam Galos, mgr Bronisław Turoń i mgr Jan 
Dudek. Towarzystwo posiada liczące 12 członków Koło Terenowe w Wałbrzychu, 
którego prezesem był dr A. Szyperski. Koło to rozwijało dość żywą i różnorodną 
działalność. Organ WTMH, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, redagował 
Komitet Redakcyjny w składzie: prof. dr Józef Gierowski, prof. dr Ewa Male- 
czyńska, doc. dr Kazimierz Orzechowski, doc. dr Henryk Zieliński.

Działalność Towarzystwa koncentrowała się głównie na trzech odcinkach: 
organizowaniu dyskusyjnych posiedzeń naukowych, akcji wydawniczej oraz akcji 
popularyzacji wiedzy historycznej. W ramach odbywanych w piątki posiedzeń 
naukowych wygłoszono i przedyskutowano następujące referaty:

1. K. M a l e c z y ń s k i ,  Testam ent B olesław a Krzywoustego — styczeń;
2. S. M i c h a l k i e w i c z ,  Szlachta a kw estia ch łopska na Śląsku na prze

łom ie XVI1I/XIX w. — luty;
3. J . D e m e l ,  M akieta I II  t. „Historii P olski” PAN — kwiecień;
4. F. M i n c e r, W ojna dom ow a w Polsce (1606—1609). O mówienie książki J a 

rem y M aciszew skiego  — kwiecień;
5. M . O r z e c h o w s k i ,  KPD w obec problem ów  narodow ościow ych na Gór

nym Śląsku  1922—1933 — czerwiec;
6. K. M a l e c z y ń s k i ,  Ze studiów nad ludnością w ieśniaczą w Polsce wczes

nośredniow iecznej — listopad;
7. W. K o r t a ,  Rozwój terytorialny w ielk ie j św ieckiej w łasności feu dalnej 

w Polsce do połow y X III w. — listopad;
8. A. M a d e j a ,  Polska szkoła w Jem ieln icy  — grudzień;
9. W. T u r o n i o w a ,  M ateriały kartograficzne do stosunków  narodow ościo

w ych na Ś ląsku  — grudzień;
Planowo kontynuowano działalność wydawniczą. W roku sprawozdawczym wy

dano cztery numery „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka”. Ich treść 
wypełniają artykuły poświęcone problematyce śląskiej, ogólnopolskiej i powszech
nej. W 1961 r. ukazała się drukiem przygotowana przez prof. dra Karola Male- 
czyńskiego B ibliografia  Historii Ś ląska za lata 1948—1955. W druku lub w przy
gotowaniu do wydania znajdują się dalsze zeszyty popularnej serii B „Sobótki” 
i antyrewizjonistycznej, obcojęzycznej serii „Documenta Silesiae”.

Obchody mileniowe i rocznicowe wzmogły jeszcze bardziej żywą zazwyczaj 
działalność popularyzacyjną WTMH. Współpracowano w tej dziedzinie z Towa
rzystwem Wiedzy Powszechnej, Ośrodkiem Wiedzy o Ziemiach Zachodnich w Bol
kowie, Kuratorium we Wrocławiu, organizacjami PZPR i zakładami pracy. Ogó
łem wygłoszono około 50 odczytów popularnonaukowych w różnych miejscowoś
ciach Dolnego Śląska. W pierwszym półroczu 1961 r. w prelekcjach przeważała 
tematyka związana z początkami państwa polskiego, od jesieni zaś dominowały 
odczyty na tematy związane z polskim ruchem robotniczym, zwłaszcza 20 rocznicą 
powstania PPR.

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii brało również udział w zor
ganizowanym przez Zarząd Główny PTH konkursie miłośników książki historycznej. 
Jako członek Wojewódzkiej Komisji Konkursowej zajęło się akcją propagandową 
konkursu.

Ogółem wpłynęło 26 odpowiedzi, których autorami byli uczniowie (16), nauczy
ciele (3), urzędnicy i emeryci (3), osoby bez podanego zawodu (3) oraz 1 górnik. 
Poziom odpowiedzi był na ogół zadowalający. Na wniosek jury przyznano I na



grodę Ob. Robercie Byrczek (bez podanego zawodu), II nagrodę ob. Janinie My- 
szyńskiej (nauczycielka), III nagrodę ob. Longinowi Cichoszowi (górnik) oraz 5 wy
różnień, które przypadły: ob. ob. Irenie Paterównie, Grażynie Przybyłowiczównie, 
Krystynie Sadowskiej, Stanisławowi Kładziowi (uczniowie), Piotrowi Iwanowskiemu 
(księgowy). Oprócz nagród książkowych, ufundowanych przez Wydział Kultury 
Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu i Wrocławskie Towarzystwo Mi
łośników Historii, wszyscy uczestnicy konkursu obdarowani zostali na mocy decyzji 
Zarządu WTMH wydawnictwami Towarzystwa.


