
RECENZJE I SPRAWOZDANIA
S e w e r y n  W y s ł o u c h :  Wrocław jako ośrodek badań nad hi

storią nowożytną Śląska. Odczyt wygłoszony na dorocznym 
zebraniu publicznym Wrocławskiego Towarzystwa Nauko
wego dnia 27 marca 1949 r. Wrocław 1949. Nakładem Wrocł. 
Tow. Nauk. 8°, s. 41.
Mała ta broszura posiada wielki ciężar gatunkowy. Autor 

omawia stosunek ośrodka naukowego wrocławskiego do stanu 
i potrzeb badań historycznych na Śląsku. Żąda przesunięcia cięż
kości badań na wiek XIX i XX. Uzasadnia swój postulat najwięk
szymi osiągnięciami historiografii polskiej na odcinku średnio
wiecza i poważnymi pracami z zakresu XVIII wieku. Twierdzenia 
swego jednak dostatecznie nie uzasadnia, bowiem tak co do śred
niowiecza, jak  szczególnie co do wieku XVI i XVII a nawet co do 
wieku XVIII wiele pozostaje do opracowania, dużo jeszcze tema
tów czeka na gruntowne, źródłowe studia, wiele poglądów należy 
poddać rewizji. Chwalebne natomiast jest zdanie autora, podkre
ślające z całym naciskiem potrzebę badań źródłowych i ograni
czenia do minimum prac popularno-naukowych. Stanowisko au
tora zmodyfikujemy nieco i zdefiniujemy następująco: Naprzód 
na warsztat pracy wziąć należy wydawnictwa źródłowe, omalże 
nie równorzędnie zająć się powinniśmy pracami analitycznymi 
(chodzi przede wszystkim o przyczynki), z kolei dopiero nastą
pią prace syntetyczne, ściśle naukowe i jako ukoronowanie wszel
kich badań przyjdą dopiero popularno-naukowe. Dotąd proceder 
na ogół był odwrotny. Siłą faktu musiano opierać się na opraco
waniach niemieckich. Na tych wszakże —  bez jak  najdalej idą
cych ostrożności — polegać nie można, mają one bowiem na wi
doku swoje własne cele narodowe. Sprawy polskie Niemcy albo 
pomijali milczeniem, albo traktowali tendencyjnie, „nieraz wy
raźnie kłamliwie". Zaniedbania polskie na niwie historii nowo
żytnej Śląska są zatrważające. Zbyt mało interesowano się tą 
dzielnicą przed wojną. Autor nie różnicuje jednak Górnego ślą
ska od Dolnego. O ile praca historyczna nad Górnym Śląskiem po
stępowała powoli naprzód, o tyle Dolny Śląsk — jako taki — le
żał, można rzec, omal że nie odłogiem. Istnieje więc według nas 
potrzeba paląca przeorania wielu zagadnień politycznych Śląska. 
Nie dość tego ! Autor zwraca uwagę na „prawie nietknięte" do
meny spraw gospodarczych i społecznych śląska. Wskazuje na



konieczność udoskonalenia instrumentu badawczego: metodę hi
storyczną usprawnić należy przez włączenie w nią najnowszych 
zdobyczy socjologii.

Wywody swoje obrazuje autor przykładami socjologicznymi 
i zwycięsko polemizuje z M. Tyrowiczem i Kazimierzem Popioł
kiem. Porusza dyskusyjnie zagadnienia świadomości klasowej 
i narodowej na Śląsku. Sprawę —  według autora —  należy roz
bierać ostrożnie i na płaszczyźnie fluktuującej. My ze swej 
strony określilibyśmy to stanowisko krócej i dosadniej: badać 
należy według metody dialektycznej. Autor jest bardzo ostrożny 
i przestrzega przed pochopnym wyciągnięciem wniosków, przed 
uogólnianiem bez odpowiedniego poparcia materiałami źródło
wymi. Jakże te ostrzeżenia są dziś aktualne!

By nie zostać gołosłownym autor przechodzi do zobrazowa
nia źródłowego interesującego go zagadnienia germanizacji na 
Śląsku. Twierdzi, że od połowy XVIII wieku władze pruskie dążą 
do wyparcia języka polskiego wśród ewangelików na Śląsku. Co 
do tego twierdzenia jednak, musimy zaznaczyć, że nie popiera go 
odpowiednimi materiałami źródłowymi. Inaczej u autora przed
stawia się pierwsza połowa XIX wieku. Z tego okresu podaje 
szereg przykładów oporu polskiej ludności ewangelickiej wobec 
germanizacji. Autor stanął wreszcie na fundamencie źródeł. Dla 
ich unaocznienia służy dodatek oryginalny nieznanych dotąd 
akt. Jest to drobna zaledwie część materiałów przygotowanych 
do druku pod kierownictwem autora. Szkoda, że przy każdym 
akcie nie podano sygnatury archiwalnej.

Teksty archiwalne —  o ile zdołaliśmy je skontrolować —  są 
na ogół dobrze wydane. Zauważyliśmy jednak trochę usterek. 
W aktach konsystorialnych Archiwum Państwowego we Wrocła
wiu (sygn. tymczasowa 14706 karty 94/95) jest ,,weit verstaend- 
licher“ , u autora: (str. 29) „viel verstaendlicher“ ; w rękopisie 
je st: ,,Voraeltern sich gehalten“ , w druku natomiast (str. 30) :  
,,Voreltern sie gehalten“ ; w manuskrypcie jest: „nicht wie 
in der Irre“ , u autora (str. 30) : ,,nicht wir in der Irre“ etc. (por. 
też same usterki w Przeglądzie Zachodnim z r. 1949 Nr 5/6 
str. 359 c. d. przypisku ze str. 358. S e w e r y n  W y s ł o u c h :  
Najpilniejsze zadania historiografii śląskiej). Autor zamiast 
podać osiem miejscowości pod pewną petycją (str. 30) wyliczył 
ich tylko sześć (por. Przegląd Zachodni 1. c.) ; pominął wsi Wil- 
kowitz i Gunschwitz.

Rozprawka jest miła w czytaniu i interesująca. Porusza ży
wotne, palące kwestie. Autor nie pokusił się o wyczerpujący, kon
sekwentny w konstrukcji, trzymający się ściśle tytułu, przegląd 
zagadnień. Nic dziwnego, chodziło mu w istocie o pobudzenie do 
gruntownych badań historycznych w ośrodku wrocławskim. Dał 
o wiele więcej niż zam ierzał; w uwagach polemicznych sprosto
wał błędy Tyrowicza i Kaz. Popiołka, poruszył kilka bardzo cie
kawych problemów i dorzucił garść rewelacyjnych materiałów 
źródłowych. A le k sa n d e r  R o m b o m sk i
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