
kiedy potrzebna będzie pomoc weteranom powstań śląskich, a mającym ukończoną 
tylko szkołę niemiecką.

W dyskusji przebijał także, niby nić przewodnia, problem: czy powstania śląskie 
miały charakter tylko narodowy lub tylko społeczny, czy wreszcie i jedno, i drugie? 
Niektórzy z dyskutantów opowiedzieli się za tezą tylko „narodową“, inni podkreślali 
dominantę „społeczną“. Większość jednakże, i to znakomita, spośród weteranów 
powstań śląskich wyraziła myśl (wcale zresztą nienową), że w równej mierze 
i dążenia narodowe, i społeczne odegrały zasadniczą i decydującą rolę w genezie 
i samym przebiegu powstań śląskich.

Po dyskutantach jeszcze raz zabrał głos doc. dr Zieliński, który przy ogólnym 
aplauzie weteranów powstań śląskich oświadczył, że 1. historycy dziejów naj
nowszych są w tym szczęśliwym położeniu, że prócz źródeł martwych dysponują 
jeszcze źródłami żywymi, którymi są właśnie weterani naszych walk narodowo
wyzwoleńczych; 2. spotkanie było dla historyków nadzwyczaj korzystną i dobrą 
lekcją wczuwania się w atmosferę powstań śląskich; 3. Uniwersytet Wrocławski 
prowadzi cykl wykładów z zakresu historii Śląska i w związku z tym należy żywić 
nadzieję, że w przyszłości nie będą już mogły się zdarzyć wypadki dyskryminacji 
przepięknego zrywu powstańczego.

Ogólnego podsumowania dyskusji dokonał doc. dr J. Koraszewski, który za
mykając obrady, zachęcił weteranów powstań śląskich do udzielania jak najdalej 
idącej pomocy historykom, gdyż tylko zgodna i harmonijna współpraca śląskich 
instytutów naukowych (Katowice, Opole, Wrocław) oraz Okręgu Katowickiego 
ZBoWiD może wydać dobre owoce, jakimi niewątpliwie będą trzy pokaźnych roz
miarów tomy materiałów i źródeł do dziejów powstań śląskich z lat 1919, 1920, 1921.

Spotkanie historyków z weteranami powstań śląskich było wielkim przeżyciem 
i dla historyków, i dla weteranów powstańczych. Dla weteranów było ono szczególnie 
miłe i cenne, i — jak się wyraził przed zakończeniem obrad Jan Keller — „teraz, 
kiedy widzimy, że nauka poważnie się zabrała do napisania naszych powstań, 
spokojnie będziemy mogli zamknąć oczy...“

E. M.

POSIEDZENIE KOMISJI HISTORYCZNEJ POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ

Drugie z kolei posiedzenie Komisji Historycznej Polsko-Czechosłowackiej od
było się w Pradze w dniach 10 — 14 XI 1959. Zgodnie z planem pracy, ustalonym 
na pierwszym posiedzeniu Komisji w KrakowieA, kontynuowano przegląd badań 
nad dotychczasowymi stosunkami obu krajów i wysuwających się postulatów ba
dawczych. Po omówieniu (na naradach krakowskich) referatu prof. J. Macůrka, 
charakteryzującego dotychczasowy dorobek historyków czeskich w omawianym 
zakresie, podstawą dyskusji obrad praskich stał się referat zbiorowy historyków 
polskich (prof. J. Dąbrowskiego, E. Maleczyńskiej, K. Lepszego, J. Chlebowczyka 
i H. Batowskiego) na temat dotychczasowych osiągnięć historiografii polskiej w za
kresie dziejów czeskich, słowackich i problemów stykowych. Uzupełnieniem zasadni
czego referatu były referaty dotyczące stanu recenzji prac polskich w czasopismach 
checzosłowackich (J. Kolejka, M. Kropilák) oraz recenzji prac historyków czecho
słowackich w czasopismach polskich (M. Francie). 1

1 Por. „Sobótka“, 1959, z. 3, s. 435 nn.



Podczas obrad Komisji wymieniono też szereg materiałów informacyjnych. Prof. 
K. Lepszy poinformował historyków czeskich o pracach nad Polskim, słow n ik iem  
biograficznym . Ze strony historyków czechosłowackich dostarczono stronie polskiej 
zestawień dotyczących rękopiśmiennych poloników w Czechosłowacji oraz prac nad 
bibliografią czeską2. Ustalono również plan następnego kolejnego posiedzenia Ko
misji, jakie odbędzie się w Warszawie. Poświęcone ono będzie 15-leciu Ludowej 
Czechosłowacji oraz metodzie i organizacji badań prowadzonych w obu krajach 
w zakresie historii okresu po r. 1945.

W ostatnim dniu konferencji odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Czecho- 
słowacko-Polskiej i Czechosłowacko-Niemieckiej (z okazji równoczesnych obrad tej 
ostatniej w Bernie). Omówiono "potrzebę współpracy obu Komisji, zwłaszcza w za
kresie naukowej polemiki z rewizjonistycznymi tezami historiografii Niemiec Za
chodnich, i zaplanowano odbycie wspólnego posiedzenia na ten temat w czerwcu 
1960 r. na terytorium NRD.

W czasie konferencji prof. G. Labuda wygłosił na Uniwersytecie Karola w Pradze 
odczyt pt. P oczątki m iast polskich . Odczyt zgromadził liczne koło badaczy i wywołał 
ożywioną dyskusję specjalistów różnych dziedzin. Sukces odczytu wykazał, jak 
płodne jest wprowadzenie w obrady Komisji tego typu również referatów na tematy 
merytoryczne interesujące badaczy kilku krajów'.

A. V a v  r o u š k o v á

PRZYCZYNEK DO EWIDENCJI RĘKOPIŚMIENNYCH POLONIKÓW 
W CZECHOSŁOWACJI

(Materiały przedstawione w ramach obrad Komisji Czesko-Polskiej w Pradze)

Wysunięty na posiedzeniu Polsko-Czechosłowackiej Komisji naukowej postulat 
sporządzenia ewidencji rękopiśmiennych poloników i polskich pierwodruków znaj
dujących się na terenie Czechosłowacji można szybko i wyczerpująco zrealizować 
tylko przy współpracy z bibliotekarzami, archiwistami i pracownikami muzealnymi. 
Plan w tym zakresie musi być jednak długofalowy, jeśli chcemy opracować choćby 
powierzchowny, ale na naukowych zasadach oparty rejestr rękopisów i pierwo
druków.

Należy najpierw opracować przegląd polskich rękopisów i inkunabułów znaj
dujących się w największych bibliotekach czechosłowackich, które posiadają opu
blikowane już katalogi (por. np. Truhlář, Catologus codicum  m anuscriptorum  qui 
in c. r. b ib lio th eca  pu blica atque universitatis Pragensis asservantur, I—II, Pragae 
1905, który odzwierciedla stan Biblioteki Uniwersyteckiej w Pradze tylko sprzed 
pół wieku, oraz pracę E. Urbankowej, R ukopisy a vzácné tisky P ražské universitní 
knihovní, Praha 1957, pozwalającą ocenić bogactwo nabytków tej Biblioteki, których 
drukowany katalog znajduje się dopiero w przygotowaniu). Biblioteka Uniwersytecka 
w Ołomuńcu wydała w 1955 r. podobny przegląd zasobów oraz w tym samym roku 
także pracę V. Nešpora, Soupis rukopisných katalogů  a seznamů. Biblioteka Uni
wersytecka w Bernie w następnym roku opublikowała opis zawartości poszczegól
nych, odrębnych działów (praca M. Papirnika i zespołu). W tym samym 1956 r. 
wreszcie także zespół bratysławski wydał drukiem przewodnik pt. Univerzitná 
knižnice v B ratislavě. * 8

2 Materiały te będą zamieszczane w kolejnych zeszytach „Sobótki“.

8 — Sobótka


