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SEMINARIUM HISTORYCZNE UNIWERSYTETU 

WROCŁAWSKIEGO (1843-1918) 

Od czasu doniosłej reformy uniwersytetów pruskich, dokonanej we

dług koncepcji Wilhelma Humboldta, formowały się w ciągu XIX w. 
w ich strukturze organizacyjnej ogniwa zwane na kierunkach studiów 

humanistycznych seminariami, a na przyrodniczych - instytutami. Gdy 

przyjrzymy się im bliżej, zauważymy, że posiadały one wszelkie cechy 

szkoły organizującej studia na jednym kierunku. Pomysły ustanowienia 
takiej szkoły dla jednego lub kilku pokrewnych kierunków studiów uni

wersyteckich nasuwały się zwykle jako konieczność przy okazji reformy 

średniowiecznych uniwersytetów. Przykładem może być wprowadzenie 
tego typu innowacji przy sposobności kołłątajowskiej reformy Akademii 
Krakowskiej 1

. Pruskie seminaria i instytuty powoływano do życia z re
guły na pewnym zaawansowanym szczeblu rozwoju danej dyscypliny 
studiów. Zrzeszały one autonomiczne katedry, ich profesorów i docentów 
pod jednym kierownictwem w celu uporządkowania toku studiów. Opie
rały swą działalność na statucie opracowanym przez siebie, a zatwier
dzanym przez ministra. Uzyskiwały do swej wyłącznej dyspozycji lokal 
składający się z izb dla dyrektora, docentów, biblioteki prezencyjnej, 
czytelni i sal do zajęć dydaktycznych, także określonej wysokości dotacje 
z budżetu państwowego. 

Upowszechnienie się seminaryjnej i instytutowej formy studiów do
konało się na Uniwersytecie Wrocławskim w ostatnim 30-leciu XIX w. 
Do 1914 r. objęło ono bez wyjątku wszystkie kierunki. W tymże roku 

Uniwersytet Wrocławski liczył 17 seminariów w grupie nauk humanis
tycznych i 27 instytutów na kierunkach nauk przyrodniczo-medycznych 2: 

Do końca lat 50-tych XIX w. uczelnia wrocławska liczyła zaledwie 4 se-

1 H. Kołłątaj, Raporty o wizycie i reformie 11kacłcmii Krakowskiej (Żród

ia do dziejów my�li pedc1gogicznej, t. X, wyd. M. Chamcówna. Wrocław 1967. 

�- 193 i n.). 

� Por. w�·kaz �eminariów i instytutów Uniwersytetu Wroclawsk i ego w: Chronik 

der Konigł. Unii:er.�itiit ::u Bre8lau ... , .Jg. 28, Breslau 1914. 
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minaria, w tym 2 teologiczne, 1 filologii klasycznej Seminarium Histo
ryczne, powstałe z kolei jako czwarte w 1843 r. 3 

Stosunkowe wczesne założenie seminarium na studiach historycznych 
wcale nie oznaczało wyposażenia go od razu we wszystkie atrybuty, o ja
kich była mowa wyżej. Te nieodzowne elementy budowy w sferze ma
terialno-organizacyjnej i funkcyjnej stały się w pełni jego udziałem do
piero pod koniec lat 90-tych XIX w. 

Gromadzenie uniwersyteckich materiałów archiwalnych, odnoszących 
się do wrccławskiego Seminarium Historycznego, w osobnych poszytach 
datuje się od 1917 r. Wcześniejsze dane, a raczej przeważnie lakoniczne 
wzmianki o nim, można odnaleźć dla lat 1843-1918 w: Acta beteffend 
der Lehrfach der Geschichte und Personalien der zu den selben geho
renden Dozenten (1840-1929), zachowane we wrocławskim archiwum 
uniwersyteckim w 3 poszytach. Sięgali do nich dorywczo J. Ziekursch 
i G. Kaufmann 4 bez bliższego zainteresowania się spraVv·ą Seminarium. 
Lepszy wgląd w jego sprawy pozwalają uzyskać coroczne sprawozdania 
z działalności publikowane w rocznikach uniwersyteckich Chronik der 

Koenigl. Universitat zu Breslau, ale wydawanych jedynie w latach 1886-
1916. O aktywności pedagogicznej wrocławskiego Seminarium Historycz
nego orientuje ogólnie publikacja zwana początkowo Index Lectionum,

a później - Verzeichnis der Vorlesungen der Konigl. Universitiit zu

Breslau, zachowana w całości od 1902 r. i z kilku lat wcześniejszych. 
O składzie osobowym Scminurium, jego dyrektoruch, profosoruch i do
centach zawiera dane publik ac ja uniwersytecka Personal-Bestund der 

Konigl. Universitiit zu Breslau, której roczniki zachowały się od 1880 r. 
Rzadkie wzmianki o pewnych sprawach Seminarium Historycznego moż
na odnaleźć w Kronice Fakultetu Filozoficznego i innych jego aktach. 
Podobnie skąpe wiadomości zawierają autobiogramy historyków po
mieszczone w trzech tomach Album der Philosophischen Fakultdt 
(1841-1938). 

Kilka uwag na temat organizacji wrocławskiego Seminarium Histo
rycznego skreślił w krótkim artykule Fr. Andreae na podstawie paru 
akt kuratora Uniwersytetu Wrocławskiego i listów historyka A. Davego 
do R. Roepella 5• Ukazano w nim ogólny stan organizacyjny i materialny 
Seminarium w początkach lat 80-tych XIX w. 

s C/Jronźk und Stattslik c/er Kolligl. U1!i1·ersitćit :u Breslau, ed. B. Nadby .. 
Wrocław 1861, s. 54---57. 

• ,J. Z icku r � c h, Die Entwickluno clr::r hi:;torischen Prufe:ssur an der Bre.�
lauer Unirersiićit. Artykuł opublikowany w prasie w 1908 r. zachowany w wycinku 
w: Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, sygn. VII a 10; por. też: G. Ka uf
m a n n. .J. Zie kurs c h. G<!schichte (Fesbchrift zur Feier der hundertjahrigen 
Bestehens der Universitat Breslau. Zweitcr Teil, Ge�chichtc der Facher. In�titute 
und Amtcr .... 181!-1911, Wrocław 1911, s. 359-368). 

'' F. :\ n dr e ac, Znr Geschichte c1c8 13reslaiwr lli�tnrischen Sennnars 
ZVGSch., t. 70. 19:36, s. 2:Hi). 
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Informacje o Seminarium, uzyskane z wymienionych źródeł, są prze
ważnie zbyt elementarne i lakoniczne, by stwarzały szersze możliwości 
ich analizy. Pozwalają one jednakże materiał wyselekcjonować i zgrupo
wać w trzech tematach, a mianowicie: organizacji Seminarium, jego dy
daktyki i prezentowanej przezeń specjalizacji naukowej w zakresie badań 
historycznych. Wydaje się, iż warto to uczynić chociażby po to, by wobec 
braku innych żródel uzyskać przynajmniej ogólną orientację o jego 
strukturze organizacyjnej i roli, jaką spełniało ono na Uniwersytecie 
Wrocławskim w latach 1843-1918. 

Seminarium Historyczne Uniwersytetu Wrocławskiego powstało 15 
IV 1843 r. Jego założycielem i pierwszym dyrektorem był Gustaw AdcJlf 
Stenzcl. W latach 1843-1918 zrzeszało ono 4 etatowe katedry zwyczajne. 
Pierwsza ·z nich - uważana przez władze za „kluczową" - powstała 
jeszcze przed założeniem Seminarium. Zajmowała się- ona nauczaniem 
historii powszechnej średniowiecza i czasów nowożytnych maz NLimiec 
i Prus. Do niej należało także prowadzenie zajęć z przedmiotów pcJmoc
niczych historii, jak geografia, statystyka. dyplomatyka itp. Nadobowiąz
kowo, do 1854 r., podejmowała też wykłady z dziejów Sląska 6

. Od 1820 r. 
aż do śmierci (2 I 1854) katedrę tę dzierżył G. A. Stenzel, a po nim do
zgonnie R. Roepell (do XI 1893 r.) i G. Kaufmann do końca omawianego 
okresu 7

• Drugą katedrę zwyczajną powołano do życia w ramach Semina
rium dekretem króla pruskiego z 26 IX 1853 r. Powstała ona na skutek 
interwencji księcia biskupa wrocławskiego na rzecz ustanowienia osob
nych katolickich katedr historii w Bonn i we Wrocławiu. Była to więc 
kntedrn, która zajmowała sit: dziejami średniowiecza i czasów nowożyt
nych na równi z katedrą „kluczową". Prawo do jej obsady mieli wyłącz
nie katolicy. Pierwszym jej kierownikiem był niedługo Carl Cornelius 
(1854-1855), a następnie: Wilhelm Junkmann (1855-1886), Georg Huef
fer (1887-1896), Aloys Schulte (1896-1902) i Franz Kampers (1902-
1918). Trzecią zwyczajną katedrę historii starożytnej i geografii kreowało 
pruskie ministerstwo w Seminarium wrocławskim po długoletnich sta
raniach Fakultetu Filozoficznego w 1860 r. Powierzono ją na początek 
Karlowi Neumannowi, który faktycznie objął ją w 1863 r. i kierował nić! 
do śmierci (1880 r.). W tym czasie też dokonało się oderwanie i usamodziel
nienie geografii od historii. Odtąd obsadzano katerdę starożytnikami 
o głębszym wykształceniu w zakresie filologii klasycznej. Po Neumannie

6 K a u fm a n n, Z ie k u r � c h, op. cit.. s. 362 i n. 
7 \Vykaz obsady personalnej katedr Seminarium dokonano na podstawie· 

Kaufman n, Z ie kurs c h, op. cit.: Personal-Be stand rlcr Kongl. Universitiit ;:u 
Breslau, Jg, 1880-1892; Personal-Verzeichnis der Konigl. Universitiit zu Breslriu, 

.Jg. 189.��1918; Album der phi1osophische11 Fakultiit ;;:u Bres!au, t. I, 1841-189/i: 

l. II, 1896-1926 (Archiwum Univ,;ersytetu Wrochwskiego (dalej cyt.: AUWr.) sygn.

F 25 i F 2li).

5 - SobMka 1/8� 
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kierowali katedrą kolejno: Benedict Niese (1880-1885), Eduard Meyer 
(1885-1888), Ulrich Wilcken (1889-1900), Conrad Cichorius (1900-
1914), Walter Otto (1916-1918) i Ernst Kornemann (od 1918 r.). 
W 1908 r. ufundowano czwartą katedrę zwyczajną historii gospodarczej 
średniowiecza i czasów nowożytnych 8

. Otrzymał ją Georg Preuss (1908-
1914), a od 1916 r. - Robert Boltzmann. Przez 20 lat (1873-1893) funk
cjonowała również w Seminarium katedra średniowiecza i czasów nowo
żytnych, zwana „zastępcz,(. Oficjalnym powodem jej powołania było 
zapełnienie luk w pracy dydaktycznej katedry „kluczowej" 9

. W rzeczy
wistości, \,; 1873 r ., kiedy rozgorzał konflikt między rządem pruskim 
a Kościołem katolickim, władze pruskie obawiały się zdomin:::lwania ka
tedry „kluczowej" w dydaktyce przez katedrę katolicką 10. Profesorami 
katedry „zastępczej" byli: Bernard ErdmannsdcJrfer (1873-1874), Alfred 
Dove (1874-1884), Dietrich Schaefer (1885-1888), Max Lenz (1888-
1890), Goswin Fhr. v. Ropp (1890/91) i Georg Kaufmann (1891-1893). 

W skład Seminarium wchodziły także w latach 1843-1918 katedry 
bądź profesury nadzwyczajne. Spełniały one rolG pomocniczą w stosunku 
do zainstalowanych na stałe katedr zwyczajnych. Ich ustanowienie wią
zało się z l:Jkalnymi ,.varunkami nauczania danej uczelni. Takimi profe
surami nadzwyczajnymi, które na poczć1tku należały do Seminarium. 
a nastl;pnie uległy zwiniP,ciu, były d\vie profesury: jedna - J. Kutzena 
(1835-1849), i druga - R. Roepella (1841-1854). Trwałą placówką 
w Seminarium miała się okazać katedra nadzwyczajna dla nauk pomoc
niczych historii i dziejów prowincji śląskiej, powołana przez ministerstwo 
w 1866 r. po dłuższych staraniach Fakultetu Filozoficznego 11. Powierz:::l
no jq Colmarowi Gruenhagenowi, a od 1912 r. - Johannesowi Ziekur
schowi. W hierarchii profesorskiej uczelni pruskich istniał też stopień 
profesora honorowego. W Seminarium wrocławskim taką profesurę ho
norową piastował nieodpłatnie mediewista Theodor Lindner (1873-
1874) 12 i Jakub Caro (1869-1876), opłacany z etatu pruskiego minister
stwa spraw zagranicznych 18. Profesura J. Caro uległa w 1876 r .. prze
kształceniu w nadzwyczajną, a \V 6 lat później - w zwyczajną. Po jeg0 
śmierci (1904 r.) etat anulowano. Obie profesury wspierały w działalności 
dydaktycznej katedry średniowiecza i czasów nowożytnych. 

W latach 1843-1918 przewirn�lo siP, przez wrocławskie Seminarium 
Historyczne 27 profesorów. Spośród nich 6 pochodziło ze Sląska (Kutzen, 

8 Acta bctrcffend der Lehrfach dl'r Ge,chichtc und Personalien zu de!: .,elben 
gehorenden D<nenten (dalej cyt.: Lchrfach Ller Geschichte), AUWr. syng. F 93,
�- 206 i n. 

9 K a uf ma n n, Zie k ur ,; c h, op. cit., ,. 366. 
rn Lehrfach der Gcsthichte, s. 227-228.
11 Tamże. ·"· 147. 
1� Tamże, s. 222. 
,s H. Barycz, Uniu:ersutct Wrocławski w pr.::cs:to.�ci i krainicjszości, Kato

wice 1 046, ,. 2(i. 
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Gruenhagen, Lindner, Ziekursch, Preuss i Otto). Reszta przybywała 
z uniwersytetów z głębi Prus i Niemiec. Dla 8 historyków przybycie do 
Wrocławia oznaczało awans ze stano,viska docenta prywatnego na profe
sora nadzwyczajnego, dla 6 - z profesora nadzwyczajnego na zwyczaj
nego. Z przybyszó,v najdłuższym stażem pracy na wrocławskich kated
rach historycznych legitymowali się: Roepell - 52 lata, Caro - 35, 
Junkmann - 31, Kaufmann - 27, Neumann - 17, Kampers - 16, 
Cichorius - 14, Wilcken - 11 i Dave - 10 lat. Stenzel władał sw�1 ka
tedrą przez 34 lata, w tym l O w ramach Seminarium. Rekordowym sta
iem pracy legitymował się Gruenhagen, który przepracow�l 56 lat jako 
docent i profesor. 

Do stałego grona członków Seminarium należeli również docenci pry
watni, tj. nieetatowi pracownicy naukowo-dydaktyczni, którym prawo 
i obowiązek wykładania na uniwersytecie dawała habilitacja. Spora ich 
liczba w środowisku historyków rekrutowała si� spośród nauczycieli 
gimnazjalnych. Przez wrochiwskie Seminarium przewinęło się okclo 2!) 
docentów, habilitowanych przeważnie na Uniwersytecie Wroclctwakin1. 
Z tych tylko Gruenhagen i Zickursch doczekali się profesury przed 1918 r. 
Większość docentów wrocławskich przenosiła się do tych uniwersytetóv,r 
pruskich, w których otwierała siq dla nich szansa awansu. Do grupy do
centów pracujących dłużej we wrocławskim Seminarium przy katedrach 
historii średniowiecznej i nowożytnej, oprócz wymienionych Gruenha
gena i Ziekurscha, należeli T. Lindner (hab. 1868), Ernst Kruse (hab. 
1889), Walther Stein (hab. 1900), Friedrich Andreae (hab. 1912) i Man
fred Stimming (hab. 1913). Spośród docentów wykładaj,1cych historię 
starożytną wypada wymienić Eduarda Cauera (hab. 1847), Hugona Prinza 
(hab. 1910) i czynnych tu;� przed wojną prehistoryka i archeologa Hansa 
Segera, orientalistc; Arno Poebela oraz numizmatyka Ferdynanda Frie
densburga. 

Aby Seminc1rium Historyczne mogło wypełniać swą misję jako szk::iła 
ogarniająca organizacyjnie całość studiów historycznych, musiały być 
spełnione po jego formalnym założeniu takie warunki, jak ustanowienie 
kierownictwa, nadanie statutu i stworzenie materialnych podstaw dzia
łalności. W praktyce okazało się, że droga do ich spełni2nia miała być 
dość odległa. Pruskie Ministerstwo Kultów, Oświaty i Spraw Medycznych 
chf;tnie aprobowało wysunięty przez Stenzla projekt założenia Semina
rium. Jego też mianowało dyrektorem, mimo że mogło to budzić pewne 
obawy o perspektywę rozwojową pod tym właśnie kierownictwem. Bo 
gdy Stenzcl obejmował stanowisko dyrektora Seminarium, był już znany 
ze swych zaciętych kłótni z Fakultetem Filozoficznym i kuratorem uni
wersyteckim !·i. Minister 11ic miał jednakże innego wyboru. Stenzel zaj
mował na historii ,vroclawskiej pozycję profesora primariusza. Decydo-

1-1 K ;, u fm a n n, Z i e k u r s c h, op. cit., �- 361; A n d re ;:i e, op. cit., s. 326. 
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wał o tym ciężar jego dorobku naukowego, szerszy niż Kutzena i Roepel
la zakres działalności pedagogicznej, ranga profesora zwyczajnego, 
a także - liczące się w pruskiej hierarchii urzędniczej - stanowisko 
dyrektora Śląskiego Archiwum Prowincjonalnego. Stenzel zaczął też spór 
z ministrem zaraz po nominacji na stanowisko dyrektora Seminarium. 
Jego przedmiotem stały się właśnie zagadnienia statutowe. Stenzel bronił 
się przed nadmierną ingerencją ministra w wewnętrzne sprawy Semina
rium. Uważał, że winno ono ograniczyć się jedynie do kształcenia porząd
nych nauczycieli gimnazjalnych. W tej materii miał przeciw sobie nie 
tylko ministra i Fakultet, lecz również słuszną humboldtowską zasadę 
jedności nauki i nauczania na uniwersytetach. Stenzel miał chyba do
syć tych sporów wokół Seminarium, skoro w połowie 1845 r. zrezygno
wał ze stanowiska dyrektora po to, by powrócić na nie w dwa lata póź
niej. W tym czasie Seminarium istniało właściwie na papierze. Nie posia
dało dyrektora ani statutu. Powrót na stanowisko dyrektora też nie 
załatwił niczego. Stenzel bez względu na to, czy był dyrektorem, czy też 
nie, i tak kierował studiami historycznymi we Wrocławiu. Gdy więc 
w 1848 r. wybrano go na posła do Frankfurckiego Zgromadzenia Naro
dowego, władze Uniwersytetu Wrocławskiego skwapliwie skorzystały 
z tej okoliczności i wystąpiły z ·wnioskiem o powierzenie zastępstwa dy
rektora Seminarium prof. nadzw. R. Roepellowi. Minister do wniosku się 
przychylił, ale nie posunęło to sprawy organizacyjnego wzmocnienia Se
minarium. Zaczęto wobec tego zastanawiać się w ministerstwie, czy stu
dium historycznemu we Wrocławiu potrzebne jest w ogóle Seminarium. 
Z takim pytaniem zwrócił się do wrocławskiego Fakultetu Filozoficznego 
minister 16 I 1852 r., zwalniająć

° 

jednocześni€ Stenzla ze stanowiska dy
rektora 1s. Fakultet wypowiedział się za utrzymaniem Seminarium przy 
życiu i zaproponował Roepella na stanowisko dyrektora. Nominację otrzy
mał Roepell od ministra 7 VII 1852 r. Odtąd miał pełnić funkcję dyrek
tora Seminarium przez ponad 40 lat (do 1893 r.). W latach 50-tych Roe
pell nie zaprzątał sobie zbytnio głowy tym stanowiskiem. W 1855 r. uzy
skał profesurę zwyczajną, a znaczniejszą pozycję na Fakultecie i Uniwer
sytecie Wrocławskim zaczął zdobywać w latach 60-tych, czego dowodem 
jego wybór na dziekana w 1863 r. i następnie rektora w 1867 r. W 1876 r. 
senat uczelni wrocławskiej dokonał też jego wyboru na dożywotniego 
członka Izby Panów Sejmu Pruskiego jako reprezentanta jej interesów. 
Roepell uprawiał czynnie politykę, angażując się po stronie liberalnej 
prawicy, a następnie partii narodowo-liberalnej. Posiadał dar dochodze
nia do porozumienia i współpracy z ludźmi o różnych przekonaniach 
politycznych i światopoglądowych 16. W Seminarium Historycznym ułożył 

i:. Facultat�-Chronik des .Jahres 1811-1899. AUWr„ sygn. F 5. 
ie A. Knot, Ryszard RoepeU (1808-1893!. Poma!'1 195:1;,por. tei: biogram po

śmiertny napisany o Roepellu przez J. C,1ro w: Chronik cler Konigl. Unirersitat 

.w Breslau (dalej skrót: Chronik), .Jg. 1894. s. 99-119. 
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sobie na przyjacielskiej stopie stosunki z katolickim profesorem W. Junk
mannem i profesorem pochodzenia żydowskiego J. Caro. W czasach Roe
pella dokonały się, można rzec, liberalne zmiany w kierownictwie Semi
narium. Polegały one na przejściu z jednoosobowej do kolektywnej jego 
dyrekcji. 

W 1863 r. ustanowiono równorzędne stanowisko drugiego dyrektora, 
które przypisano kierownikowi katedry katolickiej. Wbrew zastrzeżeniom 
kuratora uniwersyteckiego 11 powierzono je W. Junkmannowi. Odtąd 
każdorazowy profesor tej katedry otrzymywał w dekrecie ministerialnym 
nominację na stanowisko dyrektora Seminarium. Ustanowienie stano,vis
ka współdyrektora (Mitdirektor) połączył minister z żądaniem przedłoże
nia mu do zatwierdzenia statutu Seminarium. W statucie, opracowanym 
przez Roepella i Junkmanna, a zatwierdzonym (7 IX 1863 r.) przez mi
nistra, rozstrzygnięty został spór powstały w czasach Stenzla o to, co po
winno być zasadniczym celem Seminarium. Pierwszy paragraf statutu is 
stwierdzał, że główne jego zadanie polega na kształceniu adeptów historii 
w metodzie badań historycznych w ogóle, a dobrych nauczycieli dla 
szkół gimnazjalnych w szczególności. W związku z tym dokonano w sta
tucie podziału prac Seminarium na naukowe i praktyczne. Te ostatnie 
miały na celu dostosowanie kursu nauczania historii do programów 
gimnazjalnych. O sposobie jego realizacji miało decydować Seminarium 
we własnym zakresie. 

Dalszy krok w organizacji dyrekcji uczyniono w 1873 r. Minister po
stanowił wówczas zrównać w prawach do kierownictwa Seminarium ka
tedrt: historii starożytnej i geografii przez przyznanie jej corocznej d'.:l
tacji w wysokości 150 tal. i współudziału w dyrekcji rn_ W związku z tyrn 
zażądał dokonania stosovmych przeróbek w statucie. Nowy jego tekst, 
ułożony powtórnie przez Roepella i Junkmanna, został zatwierdzony 12 
VII 1874 r. 20 Modyfikował on poprzedni, dzieląc Seminarium na trzy 
równorzędne autonomiczne oddziały (Abteilungen), tj. na katedrę historii 
średniowiecznej i nowożytnej, paralelną do niej - katedrę katolicką, 
i katedrę historii starożytnej i geografii. Po tym zabiegu organizacyjnym 
stanowisko trzeciego dyrektora otrzymał K. Neumann, a po nim jego na
stępcy na katedrze historii starożytnej. W 1885 r. mianowano czwartym 
z kolei dyrektorem prof. D. Schaefera, a po nim wszystkich jeg'.:l następ
ców na tzw. katedrze zastępczej. Pod koniec. 1892 r. obdarzył też minister 
funkcją dyrektora J. Caro. Seminarium liczyło w tym momencie aż 5. 
dyrektorów {Roepell, Wilcken, Kaufmann, Hueffer. Caro). Jeżeli się teraz 
zważy, że tak liczne grono dyrektorów miało kierować stałym zespołem 

17 Lehrfach der Gcschichte, s. 155. 
,s A n dr e a e. op. cit„ s. 324-325.
10 Lehrfach der Ge�chichte. s. 210-·213. 
20 A 11 dr e ac. op. cit., s. 325.
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członkÓ\V Semiarium, który wraz z nimi nie liczył więcej niż 6-10 osób. 
to cały ten „dyrektoriat" seminaryjny może się wydać farsą organizacyj
ną powstałą na tle zachowania równego prestiżu profesorów zwyczajnych. 
J akko1 wiek motyw ten mógł odgrywać pewną rolę, to jednak istota 
sprawy tkwiła gdzie indziej. Mianowanie profesorów zwyczajnych dyrek
torami Seminarium zabezpieczało autonomiczność katedr. Zasada ta zna
lazłzi uznanie już w 1873 r. przy okazji wydzielenia katedry historii sta
rożytnej w „oddział" Seminarium 21. Od tego czasu Seminarium stanowiło 
federację złożoną z autonomicznych katedr. Stanowisko dyrektora, nada
wane profesorom zwyczajnym, dawało ·im równy głos w sprav,.rach doty
czących jego całości, a jednocześnie pozwalało zachować samodzielność 
katedr w zakresie wyboru tematyki zajęć dydaktycznych, podziału ćwi
czeń na stopnie zaawanso\vania itp. \V tym też sensie każdy profesor 
zwyczajny był dyrektorem prowadzonych przez niego wykładów i ćwi
czeń. Pod koniec XIX \V. zaczyna się używać terminu „seminarium" 
w tym właśnie znaczeniu 2�. 

W momencie, gdy 1iczba dyrektorów Seminarium wzrosła do 4 osób. 
procedura ich codziennego urzędowania musiała się stawać dość uciąż
liwa. Do załatwiania spraw bieżących zaczęli więc wyłaniać na zmiane 
ze swego grona jednego dyrektora dyżurnego (Geschaftshihrender Direk
tor. zur Zeit Geschaftsfuhrer) na czas semestru lub roku akademickiego. 
Od 1901 r. ich kadencję zsynchronizowano z rokiem budżetowym pań
stw<i �". \V tej sytuacji n<ijwiększy wpływ na bieg spraw Seminarium 
uzyskiwali, oczywiście, dyrektorzy o dłuższym stażu pracy na katedrach 
historycznych. Do tych należeli profesorowie: Rocpell, Junkmann, Neu
mann, Caro, Kaufmann, Wilcken, Cichorius i Kampers. 

Piętą achillesov.rą wrocławskiego Seminarium w omawianym okresie 
były materialne warunki przicy. Długoletni jego dyrektor R. Roepell nie 
wykorzystywał swego wpływowego stanowiska, by je poprawić. Nie po
mogły w tym względzie zachęty jego przyjaciela, historyka prof. 
A. Dovego 24

. Na przeszkodzie znośnego wyposażenia· warsztatu Semi
narium stał brak odpo\viednich pomieszczeń i \vadli\ve wydatkowanie•
dotacji. Przyznami w 1843 r. dotacje; roczną \V wysokości 200 tal
(600 rnk), podwyższonq w 1873 r. o 150 tal. (podwyżki nigdy zresztą nif'
wypłacono). przeznaczano przez długi czas wyłącznie na premie za prace
wykonywane w obn�bie Seminarium. Dopiero w 1907 r. podniesion:>
dotacje; do 800 mk, co stanowiło kwot� od 5 do 8 razy mniejszą niż rocz
ne etatowe pobory profesorów.

21 Lchrfach ci:·:· Gc�chichle. ,. 2U.

2� Chroni!.·, .fis. 8. s. 21--28 i J�. lU. s. 18-21 

�s Tamże. Jg. 16. ,. 18-21. 

!J :\ n dr e a e, op. cit., ,. :121-322
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W przydzielonych Seminarium Historycznemu ciasnych i niskich iz
bach, w oficynie budynku przy ul. Kuźniczej 35 na II piętrze, trudno 
było dłużej niż godzinę prowadzić zajęcia ze studentami z powodu zadu
chu i braku odpowiedniego oświetlenia. Profesorowie Stenzel i Roepell, 
a później i inni, prowadzili je we własnych mieszkaniach, gdzie studiu
jc1cy znajdowali sposobność korzystania z profesorskiej pry_watnej bi
blioteki 25. I chociaż niektórym profesorom mógł odpowiadać taki „na
kładczy·' system studiów seminaryjnych, to jednak z czasem najbar
dziej palącą sprawą musiało się stać posiadanie przez Seminarium wspól
nego warsztatu w postaci własnej biblioteki, czytelni i pomieszczeń. 

Skromne początki biblioteki wrocławskiego Seminarium datują się od 
1874 r., kiedy postanowiono przeznaczać co roku z funduszu seminaryj
nego 50 tal. na zakup książek. W 1 O lat później minister zakazał uniwer
syteckim seminariom i instytutom wypłat premii za prace z fundus�u 
rocznych dotacji ministerstwa, polecając równocześnie ich wydatkowanie 
na zakup książek. Do zwiększenia się zasobu książek biblioteki semina
ryjnej doszło następnie w wyniku rozwiązania studenckiej biblioteki uni
wersyteckiej w 1891 r. i przekazania jej zasobów historycznych Semina
rium. Trzeba było wówczas przystąpić do wyznaczenia seniora biblioteki, 
skatalogowania jej zbioru oraz uzyskania lokacji i udostępnienia. Skło
niło to dyrekcję Seminarium do starań o polepszenie warunków pracy 
w ogóle. W jej rocznych sprawozdaniach pojawiają się odtąd stałe utys
kiwania z tego powodu. W efekcie doszło do wizji lokalu Seminarium 
przez ministra v. Bossego podczas jego pobytu na Uniwersytecie Wroc
ławskim w dniach od 20 do 21 VII 1893 r. W wyniku tego Seminarium 
otrzymało w parę lat później nieco lepsze pomieszczenia w gmachu 
głównym uniwersytetu na III piętrze. Zamiast postulowanej jednorazo
wej subwencji w wysokości 3000 mk uzyskano tylko 1200 mk 26. Pozwo
liło to dyrekcji w latach 1900-1902 zorganizować samodzielną bibliotekę 
katedry historii starożytnej i przeznaczać odtąd 1/3 dotacji na jej zaopa
trzenie w książki. 

Przeprowadzka Seminarium nie poprawiła radykalnie jego sytuacji 
lokalowej. W pomieszczeniach panowała nadal ciasnota. Odczuwano 
szczególnie brak odpowiedniej sali dla audytorium. Znośne warunki 
lokalowe uzyskało wrocławskie Seminarium Historyczne dopiero 
w 1930 r., gdy Uniwersytet Wrocławski otrzymał po prezydium policji 
budynek przy ul. Szewskiej 49. Władze uniwersyteckie przeznaczyły go 
wówczas na pomieszczenia dla 7 seminariów (stąd nazwa budynku: Se
minargebaude), w tym i dla Semiarium Historycznego. Umieszczono je 
na I piętrze wraz z Seminarium Teologii Ewangelickiej 2i. 

2;; Chronik, Jg. 6, s. 2:l. 
20 Tamże, Jg. 8, s. 74.
21 Historisches Seminar, AUWr., sygn. F 21. 
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Omawiając funkcjonowanie dydaktyki Seminarium Historycznego, 
należy mieć na uwadze jedną fundamentalną przesłankę ustrojowq. na 
jakiej opierała się ona na uniwersytetach pruskich w XIX i XX w. Jak 
wiadomo, na pocz<Jtku XIX w. uniwersytety w Prusach uległy upaństwo
wieniu i reformie. O powołaniu do życia uniwersytetu, ustalaniu liczby 
jego wydziałów (fakultetów), katedr, seminariów, instytutów, kreowaniu 
kadry naukowo-pedagogicznej oraz mianowaniu dyrektoróv.r semin,.1ryj
nych i instytutowych decydowały najwyższe władze państwowe. Rz;.id fi
nansował uniwersytet z budżetu państwa, który od połowy XIX \\". za
twierdzał Sejm Pruski. Wynikały stąd rozległe uprawnienia kontrolne 
rządu w stosunku do uniwersytetów. Sprawował je bezpośrednio w imie
niu ministra kurator uniwersytecki, tj. każdorazowy nadprezydent pro
wincji, w której znajdował się uniwersytet. Podstawowym elementem 
upaństwowienia uniwersytetu, pozostaj4cym w ścisłym związku z dy
daktyką, było wyłączne prawo rządu decydowania o składzie osob'.)wym 
kadry nauczającej. Aby uzyskać w ówczesnej nauczycielskiej hierarchii 
uniwersyteckiej najniższe stanov..-isko nieetatowego docenta (docenta pr�·
watnego), kandydat musiał mieć oczywiście habilitację. Ale by mógł jq 
w ogóle odbyć, potrzebne było do tego zezwolenie nadprezydenta pro
wincji. Z grona habilitowanych minister mianował profesorów nadzwy
czajnych, a monarcha - zwyczajnych. Minister wyznaczał wysokość 
rocznych poborów profesora. Od niego zależało przyznanie stypzndium 
docentowi, wyróżnienie profesora w formie nadunia godności rade;< ty
tularnego lub odznaczenia państwowego. udzielenia urlopu naukowego 
albo sfinansowania podróży i zamierzeń naukowo-bada,vczych. 

W Prusach najwyższe władze państwowe decydowały więc, kto bl�dzie 
nauczał danej dyscypliny uniwersyteckiej. To zaś czego_ i jak konkretnie
będzie nauczać, znalazło się w kręgu autonomicznych uprawnień uni
wersytetów, działających na podstawie regulaminów i statutów również 
zatwierdzanych przez najwyższe władze państwowe. Nadzór nad proce
sem kształcenia i jego organizacją sprawowała rada fakultetu złożona 
z profesorów zwyczajnych i dziekan \vybierany przez nią na okres jed
nego roku akademickiego. Wykonanie zaś zadań dydaktycznych spoczy
wało na barkach katedr. Założenie seminarium w niczym nie uszczuplało 
ich bezpośredniego stosunku do fakultetu i dziekana ani nie zmieniało 
ich zadań. 

Sposób kreowania kadry naukowo-pedagogicznej miał na celu zagwa
rantowanie jej lojalności wobec państwa, zwłaszcza w dyscyplinach nie
obojętnych pod wzgl�dem ideowo-politycznym. Ale w założeniu uniwer
syteckiej autonomii, zrodzonej przecież z zasady wolności nauki i nau
czania, tkwił obowiązek lojalności uczonego i pedagoga do jego przed
miotu badań i nauczania. Kadra naukowo-dydaktyczna musiała siC:: liczyć 
z oboma nakazami lojalności i indywidualnie rozstrzygać o swym stano
wisku w wypadku ich zderzenia. Ta sytuacja prawnoadministracvjna 
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profesorów i docentów stwarzała ogólny klimat kształtowania się ich 
postaw. Ale oprócz tego wpływ na atmosferę studiów wywierały ich 
indywidualne doświadczenia, zwłaszcza z dziedziny stosunków z władzą 
pruską. Tak się złożyło, że w środowisku seminaryjnym niemieckich 
historyków funkcjonowało przez ponad 30 lat trzech pro.fesorów o róż
nych światopoglądach, którzy posiadali mniej lub bardziej negatywne 
doświadczenia w stosunkach z rządem pruskim. Należał do nich R. Roe
pell, któremu jako liberałowi przyszło się potykać z rządem w latach 
konfliktu konstytucyjnego. W. Junkmann z kolei, działacz katolicki, miał 
na swym koncie wyrok 6 lat więzienia sprzed 1848 r., uchylony w drodze 
laski przez króla pruskiego 28

. Również i profesor J. Cara, uhonorowany 
za zasługi wyświadczone pruskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, 
zachowywał niewygasłą urazę do władz pruskich z powodu nieudzielenia 
mu veniae legendi na uniwersytecie w Jenie z racji żydowskiego pocho
dzenia 29. Wymienieni historycy zajmowali jedynie tę poprawną postawę 
lojalności, wynikającą z prawa, co dodatnio wpływało na kształtowanie 
się atmosfery naukowo-pedagogicznej w Seminarium. Uległa ona zmianie 
na gorsze, gdy ich miejsce zajęli i uzyskali wpływowy głos profesorowie 
i docenci bez negatywnych doświadczeń z władzą, wnoszący ponadto do 
działalności dydaktycznej ducha bojowego nacjonalizmu prusko-niemiec
kiego. Po Roepellu najbardziej miarodajną postacią wrocławskiego Se
minarium stał się G. Kaufmann, a nieco później - G. Preuss (od 1908 r.) 
i R. Boltzmann (od 1916 r.). Tuż przed I wojm1 światową pierwsze kroki 
obok nich stawiała w Seminarium trzecia generacja młodych historyków, 
którzy swym nacjonalizmem i pruską nadgorliwością mieli przyćmić po
przednią. Należeli do niPj J. Ziekursch, M. Laubert i Fr. Andreae. 

Zadania dydaktyczne wrocławskiego Seminarium Historycznego po
legały głównie na kształceniu nauczycieli szkół gimnazjalnych. ·Studia 
historyczne trwały trzy lata (trienium akademickie). Rok akademicki roz
poczynał sif; 15 października, a kończył w połowie sierpnia. Składał się 
z dwu semestrów, z zimowego i letniego, z przerwą semestralną od po
lowy marca do około połowy kwietnia. Rok akademicki liczył więc około 
36 tygodni. W Seminarium zajęcia dydaktyczne prowadzili profesorowie 
w ciągu tygodnia w wymiarze od 5 do 6 godzin, rzadziej - 4 lub 7 go
dzin. W ciągu roku akademickiego profesor zwyczajny świadczył na rzecz 
kształcenia seminaryjnego 180-21 O godzin. Profesorowie nadzwyczajni 
i docenci posiadali niższe pensum dydaktyczne. Przeciętnie wynosiło ono 
od 2 do 4 godzin tygodniowo, tj. w przybliżeniu od 70 do 140 w roku 
akademickim. Od czasu założenia Seminarium aż do końca lat 80-tych 
XIX w. nie dysponujemy szczegółowymi danymi, pozwalaj,!cymi określić 
liczbę godzin dydaktycznych świadczonych na rzecz całego trzyletniego 

28 Por. autobiogram Wilhelma Junkmanna w: Album .... t. I.
29 Por. autobiogram Jakuba Caro w: tamże.
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studium historycznego w ciągu tygodnia. Biorąc pod uwagę liczbę pra
cowników i świadczone przez nich pensum można j�l szacować na 18-20 
godzin tygodniowo. Wzrosła ona znacznie w latach 1890-1913. Przed 
1908 r. wynosiła przeciętnie 30, a potem 35 godzin tygodniowo �o. Zmalała 
w okresie wojny w następstwie powołania do wojska 5 docentów i 1 pro
fesora (M. Laubert, J. Ziekursch, F. Andreae, A. Poebel, M. Stimming 
i G. Preuss). 

Pcdsta v.;owym osiqgniE;ciem wrocławskiego Seminari urn IIist8rycz
nego było wprowadzenie na stałe ćwiczeń jakd' fundamentalnej formy 
kształcenia studentóv,; historii. Wprav,:dzie jeszcze' w latacl1 20-tych 
XIX w. zaczęli ją w nauczaniu wypróbowywać G. A. Stenzel i L. Wach
ler, ale systematyczne zastosowanie jej dokonało się dopiero po założeniu 
Seminarium. U schyłku XIX w. ćwiczenia stanowiły już około 30°/o ogółu 
zajęć dydaktycznych w roku akademickim. Jak można sądzić z tematyki 
ćwiczeń, wykazywanej w sprawozdaniach dyrekcji Seminarium i ze spi
SÓ\V wykładów, ćwiczenia opierały sic; prawie wyłącznie na materiale 
źródłowym i polegały na jego krytycznej analizie. Ćwiczenia zakładały 
aktywność studenta w interpretacji źródeł, · w wypracowaniu krótkich 
referatów, dyskutowanych następnie przez uczestników ćwiczeń. Ćwi
czenia miały zaprawić studiującego historię w metodzie badań i wprowa
dzić go \v warsztat naukowo-badawczy historyka. Według statutu 
z 1863 r. zaprawianie to winno było się dokonywać w dwu kierunkach: 
praktycznym i nuukowy-m. tj. przysposabiającym do pracy naukowo-ba
dawczej i zawodu nauczyciela gimnazjalnego. W praktyce podział ten 
okazał się niemożliwy do zastosowania i formalnie został poniechany 
w statucie z 1874 r. Z czasem doszło do podziału na ćwiczenia dla po
cz,\tkujących i zaawansowanych. Na tych ostatnich, które też określano 
jako naukowe, przysposabiano studentów do promocji doktorskiej. Ci. 
którzy chcieli jej dost�1pić, musieli studiować o rok dłużej. 

We wrocławskim Seminarium dwugodzinne ćwiczenia odbywały się 
przy każdej katedrze zwyczajnej raz na tydzień. W latach 1902-1913 
Seminarium oferowało w każdym semestrze od 4 do 7 ćwiczeń tygodni8-
wo. Uczestnicy ćwiczeń zaliczali się do członków Seminarium. Przysługi
wało im prawo korzystania z biblioteki i czytelni seminaryjnej. W latach 
90-tych liczba studentów na Ć\viczeniach \vahała sit,' od 3 do 13 osób.
V/ okresie późniejszym zdarzało się, że liczba uczestników jednej grupy
ćwiczeń wynosiła kilkanaście, a wyjątkowo ponad 20 osób.

Bezpośrednim skutkiem wprowadzenia ćwiczeń było wyeliminowanie 
repetytoriów z zajęć dydaktycznych. Wykład natomiast pozostał nadal 
główną formą nauczania. Urzędov,,ro dzielono wykłady na tzw. collegia 
publica, privuta i privatissima. Pierwszy rodzaj wykładu \v::,•płyv.rał 

so Obliczono na podstawie danych zaczeqmięlych z: Chrot1ik. ,Jg. S-18, 1890-

1 H<J:'. Verzeichłl is cler Vorles1u1r1e II an der Kon igl. Un i ,·ersitiit :rn Breslau. l!l02-

l \I l:l. 
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z etatowego obowiązku profesora. Miał do niego prawo każdy immatry
kulowany student po uiszczeniu ryczałtowej opłaty co semestr w wyso
kości 5 mk (Auditoriengeld). Ten typ wykładu dostosowany był do pro
gramu nauczania historii w gimnazjach. Każda katedra realizowała owo 
zadanie w ciągu 6 semestrów, czyli trzyletniego studium. Ponieważ w do
borze tematyki collegia publica musiały uwzględnić program kursu his
torii w gimnazjach, można je określić jako kursowe. Collegia privata to 
wykłady opłacane przez studenta w wysokości od 10 do 15 mk za każdy 
wykład w semestrze. Dochody z tych wykładów czerpał profesor. W wy
kładach pry�atnych podejmowano tematy bez liczenia się z wymogami 
gimnazjalnego kursu historii. Łączyły się one ze specjalizacją profesora 
lub problematyką przez niego badaną i opracowywaną. Były to więc wy
kłady zwykle o jednym problemie. Stąd można je określić jako monogra
ficzne. Przyjął się zwyczaj, że student subskrybujący wykład prywatny 
u profesora uzyskiwał u niego możliwość bonifikaty w postaci wykładu 
całkiem prywatnego (privatissimum), tj. bezpłatnego. Oczywiście, ten ro
dzaj wykładu posiadał charakter również monograficzny. Studenci his
torii zobowiązani byli do inskrybowania przynajmniej jednego wykładu 
prywatnego. 

We wrocławskim Seminarium Historycznym wykłady kursowe znaj
dowały siq w kompetencji profesorów zwyczajnych. Profesorowie nad
zwyczajni i docenci prowadzili z reguły wykłady monograficzne zgodnie 
z ich szczegółową specjalizacją. 

Przedmiot wykładów i ich zakres jest dość trudny do odtworzenia 
w odniesieniu do całości omawianego okresu. Na podstawie wykazu te
matów zajęć dydaktycznych publikowanych przez Uniwersytet Wrocław
ski zamieszczamy niżej zestawienie, które pozwala uzyskać najbardziej 
ogólny wgląd w to, czego nauczano w Seminarium w okresie 9 lat po
przedzających wybuch I wojny światowej. 

Procent liczby godzin wykładów dotyczących historii: 

Lata akadcmick ie nauk po-
st:iro:i:yt- powszcch- Ślqska historio-(okresy trzyletnie) Nicmic..: Prus mocni-

llCJ llCJ gr,:fii 
czych 

I ')04/5 ·· 1906t7 20,5 27.7 �5,8 14.3 5,4 4.5 1,7 

1907/8 ... 1909.i i O 18,6 32,0 24.0 18,0 2J, 0,7 4,0 

I ')I Oil I ·-1912/13 30.<, 25,(, 21.2 6,9 1,2 3.7 10,6 

Niemal do końca XIX w. wykłady obejmowały dzieje starożytnej Gre
cji, Rzymu i dzieje zachodniej Europy. Dominowała w nich problematyka 
polityczna. Profesorowie i docenci katedr średniowiecza i czasów nowo
ż:vtnych z upodobaniem podejmowali tematy dotyczące dziejów wczesno
średniowiecznego cesarstwa niemieckiego i Prus okresu Fryderyka Il. 
Zrniany w doborze tematów zaczęły się zarysowywać pod koniec XIX w .. 
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m. in. zapewne pod wpływem dyskusji, jaka z inicjatywy cesarza Wilhel
ma II rozgorzała w latach 90-tych wokół sprawy reformy programów
nauczania w seminariach nauczycielskich i gimnazjach :n. Postulowano
w niej uwzględnienie w programach zagadnień gospodarczych, polityki
społecznej państwa, ustroju i kultury. Tej też problematyki pocz�li się
imać w latach 90-tych w swych wykładach w Seminarium U. Wilcken,
G. Kaufmann i A. Schulte. W latach następnych, od założenia katedry
historii gospodarczej (1908 r.), wykłady z tego zakresu prowadzili:
G. Preuss, J. Ziekursch. a także starożytnicy - H. Prinz i W. Otto.

Od polowy lat 80-tych XIX \V. rozszerzył się zasięg zajęć dydaktycz
nych w Seminarium o obszar dziejów starożytnego Egiptu. Wprowadził 
go do wykładu E. Meyer, a następnie kontynuował U. Wilcken. Od 1908 r. 
zapoczątkowano wykłady z dziejów starożytnego Wschodu (W. Otto), 
a póź.niej z prehistorii Europy (H. Seger, A. Poebel).

Zajęcia z nauk pomocniczych historii stanowiły formalnie domenę 
katedry nadzwyczajnej nauk pomocniczych i historii Śląska. Do 1911 r. 
ćwiczenia i wykłady, ale tylko z dyplomatyki, paleografii, rzadko -
chronologii, odbywał co 2 lub 3 semestr, na przemian z historii\ Prus 
i Śh,1ska, C. Gruenhagen. W 1911 r. pozwolono docentowi Friedensburgo
wi na jednogodzinny wykład w tygodniu z numizmatyki. J. Zickursch. 
który odziedziczył po Gruenhagenie nauki pomocnicze, najwyrażniej 
stronił od tej tematyki. W rzeczywistości poszczególne specjalności nauk 
pomocniczych, w tym paleografię i dyplomatykę, uprawiały po trosze 
wszystkie katedry. Ich koncentracja przy jednej katedrze miała Sil; do
konać dopiero po 1929 r., gdy -katedr<; nauk pomocniczych i dziejów 
Śląska przejął Leo Santifaller '.I!!_ 

Główną dziedziną badań, jeszcze przed założeniem Seminarium [fis
torycznego, były podjęte przez Stenz1a publikacje źródłowe i prncc· do
tyczące głównie niemieckiej przeszłości Śląska. Systematyczny i bardziej 
zorganizowany charakter tym badaniom nadali R. Roepell i C. Gruen
hagen. Z.ałożone w r. 1855 i wydawane początkowo przez Roepella cza
sopismo „Zeitschrift des Vereins fur Geschichte und Altertum Schle;-;icns" 
dało badaniom śląskoznawczym zasięg pozaseminaryjny. W sam:,.-11'. Se
minarium historia Sląska stanowiła poletko uprawiane marginalnie 
przez kilku jego członków, m. in. przez G. Kaufmanna, J. Ziekur,;cha 
i A. O. Meyera. W indywidualnych zainteresowaniach i zamierzt>niach 
naukowo-badawczych członków Seminarium temat Śląska posiadał zna
czenie drugorzędne. Wszakże sam C. Grucnhagen - urzędowy spadko
bierca dzieła zapoczątkowanego przez Stenzla - chciał w 1873 r. zre-

11 E. G l ći ck ner, Zur preussiscllen Selrnlrejorm im Zeitalter c'.l's lm:ieria
Lismus, Frankfurt n. M. Hl74, ,. 52 i n. 

� Hi,-tori�<:hes Semirrnr. A.UWr.. ,ygn. F 22. 
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zygnov,rać ze stanowiska oficjalnego historiografa Śląska, a nawet gyrek
tora $]ąskiego Archiwum Prowincjonalnego, za cenę uzyskania profesury 
zw·yczajnej historii Niemiec 33• Również jego następca na katedrze zdra
dzał od początku bardziej ambitne i szersze zainteresowania naukowo
-badawcze. Sprawie tych badań usiłowano nadać wyższą rangę dopiero 
po 1929 r., by przeciwstawić je pracom powołanemu do życia w 1928 r. 
Komitetowi Badań Historii Śląska PAU. Rzecznikiem takiego ich usytu
owania w Seminarium był Leo Santifaller 34. 

\Vc wrocławskim Seminarium Historycznym można się dopatrzyć 
pewnej ciągłości w obecności w nim historyków wyspecjalizowanych 
w dziejach Polski. Na podstawie dostępnych materiałów trudno orzec, 
czy ich instalowanie w Seminarium było przedsięwzięciem zamierzonym. 
Faktem pozostaje, że od r. 1841 na jednej z wrocławskich katedr histo
rycznych zasiadał autor dziejów Polski wczesnego średniowiecza, 
R. Rcwpell. W 1869 r. przybył wrocławskiemu Seminarium drugi histo
ryk \vyspecjalizowany w dziejach Polski, J. Caro. Do zgonu Roepella, tj.
blisko przez ćwierćwiecze, funkcjonowało w Seminarium dwóch kompe
tentnych historyków w dziedzinie badań nad historią Polski. Po śmierci
Caro (1904) pojawił się w Seminarium M. Laubert, który w 1908 r. habi
litował się na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie pracy traktuja
cej o dziejach administracji pruskiej w prowincji poznańskiej w latach
1815-1847.

1I istoria Polski nie mieściła się jednakże w programie kształcenia 
Seminarum. Stanowiła ona prywatną domenę zainteresowań badawczych 
wymienionych trzech historyków. Roepell przybył do Wrocławia z Halle 
już j:,ko autor I tomu Historii Polski. Na gruncie wrocławskim zarzuci! 
prace nad dalszymi jej tomami, poświęcając się głównie kontynuacji i or
ganizacji badań nad dziejami Śląska. Badania zaś nad dziejami Polski 
prowadził dorywczo, interesując się szczególnie problematyką połowy 
XVIII w. Opracowania dalszych tomów Historii Polski podjął się jeszcze 
przed przybyciem do Wrocławia J. Caro, który opublikował jej 4 na
stępne tomy w latach 1865-1888. Z obecności i zakresu wiedzy Roepella 
i Caro korzystali studiujący we Wrocławiu Polacy. Rzadko kiedy zda
rzało się, by obaj ci uczeni podejmowali tematykę polską w wykładzie. 
Laubcrt specjalizował się w porozbiorowych dziejach Polski z położe
niem głównego akcentu na stosunki polsko-pruskie w duchu jaskrawo 
antypolskim. W Seminarium podjął się tylko raz wykładu w semestrze 
zimowym r. akademickiego 1909/10 na temat dziejów sprawy polskiej od 
jej początków aż do czasów mu współczesnych. 

W 1898 r. dyrektor Seminarium, Ulrich Wilcken, wystąpił z propo
zycją ustanowienia katedry egiptologii z zamiarem przekształcenia jej 

sa Lehrfach der Geschichte, s. 197-200.
3� Historisches Seminar. AUWr., sygn. F 23; por. memoria! dyrekcji Scmin;i

rium do Ministerstwa Nauki, Sztuki i Nauczan'a z IO IX 1934 r. 
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w przyszłości w ośrodek studiów orientalistycznych. Katedrę zamierzano 
powierzyć docentowi Kurtowi Sethe. Fakultet Filozoficzny popierał sta
rania Wilckena. Ale ostatecznie wszystko skończyło się na podróży roz
poznawczej Wilckena do Egiptu na okres 1 semestru, a następnie je;r) 
rychlem odejściem z Wrocławia do Wiirzburga �0

• 

Bliższe realizacji mictły się okazać starania o pozyskanie dla Semin,1-
rium specjalności w zakresie historii Rosji. W 1911 r. przybył do Wn
cławia dr Friedrich Andreae, który przedtem współpracował z Semina
rium Historii i Krajoznawstwa (Landeskunde) Europy Wschodniej w Ber
linie. We Wrocławiu kurator uniwersytecki zezwolił mu na habilitacje;. 
którą odbył na podstawie pracy z dziejów Rosji w okresie Katarzyny II :Hi 

i podjął następnie jako docent prywatny wykłady w Seminarium. Próba 
usadowienia w Seminarium specjalisty od historii Rosji została następnie 
poszerzona o projekt Ostmarkenvereinu ufundowania w ogóle Uniw2r
sytetowi Wrocławskiemu katedry historii i krajoznawstwa Europy 
wschodniej i powierzenia jej Ottonowi Iloetzschowi, kierownikowi Ar
chiwum Historii i Krajoznawstwa Europy Wschodniej przy Królewskiej 
Akademii w Poznaniu. Z odpo\viednim wnioskiem ,vystąpili woln:::,kon
serwatyści w SeJmic Pruskim. Spraw� dyskutowano w pierwszych 
dniach maja 1914 r. :i

7 Wówczas w debacie sejmowej W. Korfanty powie
dział, że cały ów wniosek z uwagi na jego autorów nie wróży niczeg0 
dobrego, ponieważ, na domiar złego, dokonuje się przy tym manipulacji, 
by katedrę tę powierzyć ludziom, którzy stale „szczują" przeciwko Sło
wianom. Pruski minister oświaty wyraził w debacie w,itpliwość, czy 
wobec istnienia podobnej katedry na Uniwersytecie Berlińskim byłoby 
celowe powoływanie jeszcze jednej we Wrocłav.'iu. Przesądzib to o od
daleniu sprawy. Miała ona stanąć ponownie na porządku dziennym 
w zmodyfikowanej postaci, gdy pod koniec 1918 r. powstał we Wrocła
wiu Instytut Europy Wschodniej. Wówczas dyrektor Seminarium, 
R. IIoltzmann, przedłożył pruskiemu ministrowi oświaty wniosek, by
powierzyć wykłady z historii Polski M. Laubertowi, a z historii R:::,sji -
F. Andreae. Rekomendując odpowiednio obu historyków, IIoltzmann ar
gumentował, że Uniwersytet \Vrocławski jest jak najbardziej predyspo
nowany do podjęcia problematyki dziejów Europy wschodniej 38. 

Zamierzenia zainstalowania w Seminarium specjalistów od dziejów 
Egiptu lub Europy wschodniej stanowiły jakieś echo tendencji o bserwo
wanych w polityce Niemiec. Do 1918 r. Seminarium_ wrocławskie nie po
siadało jednak większych szans na pielęgnację w swych ramach specjali
zacji, które mogły tym tendencjom służyć. Nie pozwalały na to ubogie 

s;; Lehrfach der Geschichtc. ;;. 139-147. 
aa Tamże, sygn. F 95, s. 49 i n.

37 Stenographische I3erlichte uber die Verhnndlmigen cles Prcussischen Hauscs 

cler Abgeordneten, Berliu 1914. t. 5, s. 5825-5831, 5851-59'92. 
sa Lehdach der Gecb:chte, �ygn. F 95, s. 167.
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materialno-warsztatowe warunki pracy i niechętna postawa ministerstwa 
do umiejscawiania takich przedsięwzięć w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Tym bardziej w okresie wcześniejszym, w XIX w., Uniwersytet nie od
znaczał się, wobec licznych wędrówek uczonych z uniwersytetu do uni
wersytetu, warunkami pozwalajćicymi zad :nnowić si� jednostkom za

interesowanym w realizacji ambitniejszych przedsięwziqć naukowo-ba
dawczych. Krótko, bo zaledwie trzy lata, przebywał np. na Fakultecie 

Prawa historyk prawa rzymskiego i dziejów Rzymu Th. Mommsen 
(1854-1857). Nie dłużej zabawił w Seminarium Historycznym historyk 
antyku E. Meyer (1885-1888), mediewista A. Schulte (1896-1902) i inni. 
O lokowaniu sie; historyków we wrocła\vskim Seminarium decydowały 
wyh1cznie potrze by realizacji programu kursu nauczania historii. Do 

Wrocławia przybywali historycy z ubrmowanymi habilitacją zaintereso
waniami, rzadziej z \viększym dorobkiem naukowym. Przegląd indywidu

alnych zainteresowań badawczych i publikacji historyków pracujących 
dłużej we wrocławskim Seminarium wskazuje, że najliczniejszą grupę 
stanowili historycy dziejów Niemiec i Prus, wczesnego średniowiecza 
oraz historii starożytnej Grecji i Rzymu. Liczący się do dziś \v historio
grafii dorobek naukowy w okresie pobytu we wrocławskim Seminarium 
posiedli Stenzel, Dave, Kaufmann, Neumann, Wilcken, Cicharius. Stenzel 
opracował dzieje Niemiec w okresie cesarzy frankońskich. Podobnie 
w czasie pobytu we Wrocławiu Dave napisał historie; Austrii i Prus 
w czasach absolutyzmu Józefa II i Fryderyka II oraz rozpoczął przygo
towania do druku dzieł L. Rankego. Kaufmann, przybywając do Wrocła
wia, miał już za sobą publikację o dziejach Niemiec za czasów Merowin
gów i Karolingów oraz finalizował monografiq o śrc,dniowiecznych 
uniwersytetach niemieckich, we Wrocławiu zaś skierował swe zaintereso
wania badawcze ku dziejom Niemiec XIX w. A. Schulte przybył z za
awanso,vanym dorobkiem ze Strassburga do Wrocławia, gdzie ukończył 
pracę nad historiq handlu i transportu w średniowieczu między zachod
nimi Niemcami a Włochami. Był pierwszym wyspecjalizowanym history
kiem problematyki gospodarczej na grunci2 Seminarium wrocławskiego, 
co w jakiejś mierze miało się przyczynić do ufundowania mu katedry 
o takim profilu naukowym i dydaktycznym. Prace nad dziejami Pru�
rrowadzili w Seminarium głównie Stenzel, Gruenhagen i Laubert.

Wkład vvrocławskiej katedry historii starożytnej w historiografię 
\vyraził się przede wszystkim w pracach Neumanna o wojnach punic
kich, rozkładzie republiki rzymskiej i kolonizacji greckiej w kraju Scy
tów. W czasie s,vej wrocławskiej profesury Wilcken opracov„ał i wydał 
dzieło o greckich ostrakonach w Egipcie i Nubii. Po Wilckenie objął ka
tedrę Cichorius ze znaczny"ffi dorobkiem w zakresie epigrafiki rzymskiej, 
którą wprowadził jako specjalność pomocniczą historii starożytnej do 
studiów we wrocławskim Seminarium. We Wrocławiu nnpisał poza tym 
studia nad rzymskim satyrykiem Lucyliuszem. 
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Pod względem charakteru naukowo-badawczego reprezentowało więc 
wrocławskie Seminarium Historyczne mozaikę specjalizacji mieszczącą 
się w granicach problematyki historycznej wczesnośredniowiecznych 
Niemiec, Prus, starożytnej Grecji i Rzymu. 

Uniwersytety niemieckie, dzięki swemu najbardziej uporządkowane
mu systemowi organizacyjnemu studiów i nauki, zdobyły sobie w XIX w. 
znaczenie międzynarodo,ve, v.ryrażające się m. in. w przyswajaniu ich 

form organizacyjnych nauki i nauczania przez uniwersytety innych na
rodów, w tym również struktur seminaryjnych i instytutowych. W opi
sanej organizacji seminaryjnej historii uniwersyteckiej we Wrocławiu 
nietrudno dostrzec elementy naszych dzisiejszych struktur instytuto
wych. 

Wrocławskie Seminarium Historyczne, zrzeszające autonomiczne ka
tedry przy jednym warsztacie dydaktycznym, formowało się przez okres 
niemal całego półwiecza, a jego warsztat, zaledwie ukształtowany, znaj
do\vał się właściwie w stanie ciągłych niedomagań. Podobne było zresztą 
położenie większości seminariów uniwersytetów pruskich przed I wojną 
światową. Ale mimo to właśnie ta forma organizacji nauczania na jed
nym kierunku studiów nie była nigdy przez nikogo kwestionowana. 
Wrocławskie Seminarium Historyczne, jako pierwotny wzorzec dzisiej
szego instytutu, okazało się też najbardziej żywotnym i celowym tworem 
organizacyjnym uniwersyteckiego nauczania historii. Jego dzieJe w la
tach 1843-1918 nie pozwalają jednakże na wysnucie tak jednoznacznego 
stwierdzenia roli, jaką odegrało w dziedzinie badań historycznych. Te 
bowiem prowadziły autonomiczne katedry, kreowane w dodatku nie na 
podstawie uznanych konieczności. podjęcia określonych badań nauko
•.vych, lecz potrzeb programu kształcenia, obejmującego cały k:erur.ek. 
Wynikała stąd raczej marginesowa rola Seminarium w przedmiocie ba
dań historycznych. 

OAS „HISTORISCHE SEMlSAR" DER UNIVERSITAT WROCŁAW 

IN DEN JAHREN 18!3-1918 

Die .,Seminarien" der humanistischcn Studienrichlungen und die „Institute" 

der naturwissenschaftlichen Richtungen entstanden und vcrbreiteten sich an den 

preussischen, nach der Konzeption W. Humboldts reformierten Universitatcr: 

im Verlaufe des 19. Jh. Sic bildeten in der Universitiitsstruktur das Glied. 

das die Rolle der Schule der entsprcchenden Studienrichtung ilbernahm. Die 

Seminarien und Institute waren aufgrund eigener Statute tiitig. Sie fassten die 

authonomen Katheder. deren Prufessoren und Dozenten, unter einer Leitung 

zusammen. Sie erhielten die fi.ir die dydaktbche und wissenschaftliche Arbeit 

notwendigen festen UnterkUnfte. Sie erhielten auch bescheidene Jahreszuschi.isse 

aus dem Staatshaushalt. 

Der Artikel enthalt Inform<1tionen aus dem Archiv der Universitat Wrocław 

iiber die Ent�tehung, die Besetzung, die Ausriistung, die erzieherische und wissen-
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scha!tłiche Funklion und die Herausbildung dei- Organisationsstruktur des wrocla

wer Historischen Seminars in den Jahren 1843-1918. Das wroclawer Historische 
Sem:nar entstand i.ibcr fast ein halbes Jahrhundert, um erst im Ubergang des 

19.-/20. Jh., nach der Uberwindung vieler Schwierigkeiten und Hindernisse, eine 
Schule im eigcntlichcn Sinne des Wortes, mit einem feststehenden Aufbau und 
einigermassen ausreichcnden materiellen Bedingungen zu werden, um so seine 
Hauptaufgabe erfullen z.u kłinnen, die in der Ausbildung von angehenden Hh;to
rikern in der Methode der historischen Forschungen im Allgemeinen, von guten 
Lehrern fi.ir die Gymnasien im Besonderen bestand. Diese Methode bestand vor 
allem in der Einfi.ihrung von Ubungen, die gegen Ende des 19_ ,Jh. rund 300/n aller 

Lehn-eranstaltungen des Historischen Seminars ausmachten. Eine Ausscnseiterrolle 
spielte das wroclawer Historische Seminar in dieser Zeit bei den hbtorischen 
For,c.:hungen. Diese fi.ihrten nam lich authonome Ka thcder durch, die aus dem 

Ge,:c:htswinkel der Bedi.irfnisse des Dreijahres�tudienprogramms der Geschichte 

fi.ir ciic Geschichtslehrer der Gym11asien gegrlindet wudc11 waren. 




