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Odzyskanie Dolnego Śląska w 1945 r. pociągało za sobą poważne kon
sekwencje. Dla nauki historycznej oznaczało konieczność poznania nie 
tylko przeszłości tej ziemi, ale również przybliżenia jej całej polskiej 
społeczności. Ranga tego zadania była szczególnie doniosła. Z uwagi na 
to, że Śląsk od przezwyciężenia rozbicia dzielnicowego znajdował się bądź 
w ramach Królestwa Czeskiego, bądź pod panowaniem Habsburgów, 
a następnie Hohenzollernów, natomiast tylko sporadycznie i w części 
pod berłem polskich władców, odgrywał coraz mniejszą rolę w polskiej 
myśli politycznej. Pod tym względem zwrot zaznaczył się wprawdzie już 
w XIX w., jednak dopiero powrót części Górnego śląska do Macierzy 
po I wojnie światowej, a całego śląska w 1945 r., zmienił z gruntu sy
tuację. Wyłoniło się podstawowe zadanie wzmożenia badań historycznych 
i włączenia do polskich tradycji tych ziem nie zawsze tkwiących: mocno 
w świadomości przeciętnego Polaka jako zie1:1ie polstkie. Luki tej nie 
mogła zapełnić ani powieść historyczna Kossak-Szczuckiej Legnickie po

le - mimo dużej siły oddziaływania - ani ó.nne utwory literackie. Nie
zbędne były naukowe prace historyczne pokazujące tradycje polskości 
Śląska i walkę jego mieszkańców o wyzwolenie społeczne i narodowe. 
W zadaniu tym poczesne miejsce - obok naukowych opracowań dziejów 
całego Śląska i prac popularnonaukowych - mogły spełniać optacowa
nia z zakresu historii lokalnej. 

Historiografia niemiecka XVIII-X!X w. poświęcała dużo uwagi dzie
jom lokalnym. Obok ,prac dotyczących problematyki ogólnośląskiej po
wstało wiele monografii i przyczynków poświęconych tak zagadnieniom 
o kluczowym nieraz znaczeniu, jak i sprawom drobnym z punktu widze
nia rozwoju Sląska, czy nawet poszczególnych rejencji i powiatów, cza
sem zupełnie marginesowym. W sumie pomijając opracowania o charak--

, 
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terze ogólnym i problemowym opublikowano ponad 2 tys. pozycji 1. 

Wśród nich znajdowało się szereg monografii miast, powiatów i mniej
szych miejscowości. Przedmiotem zainteresowań był nie tylko Wrocław, 
ale również ośrodki mniejsze, jak Legnica, Świdnica, Wałbrzych, Między
lesie itp. Właściwie prawie każdy powiat dysponował swoją kroniką czy 
monografią, niekiedy zresztą niejedną 2. Ukazywały się też pozycje książ
kowe poświęcone małym miejscowościom, nie wyłączając wsi. Na liście 
tej obok Świebodzic, Boguszowa, Mieroszowa, Nowej Rudy, Bielawy 
i Pieszyc znalazły się Walim, Ołtaszyn, Osobowice, Żmigród, Wąsosz, 
Brzeg Dolny, Kryniczno, W•ambierzyce, Laskowice, Wiązów, Piława, Tą
padła, Strupina, Ujazd Dolny i Górny oraz wiele innych miejscowości 
i osad. Przykładowo wymienione pozycje, niekiedy liczące po kilkaset 
stron, wskazują na popularność tego rodzaju badań, prowadzonych zresz
tą przeważnie poza środowiskiem uniwersyteckim. A trzeba Ćl.o nich do
dać szereg monografii, artykułów i przyczynków poświęconych dobrom 
i rodzinom magnackim, parafiom, kościołom oraz szczegółowym proble
mom lokalnym, jak epidemie, pożary, czy nawet bójki, by właściwie oce
nić zasięg tej działalności wydawniczej o bardzo różnym zresztą poziomie. 
Wiele ,pozycji na pewno nie zasługuje na miano naukowych. Niemniej 
tkwi w nich bogaty i interesujący nieraz materiał, bez którego znajomości 
nie do pomyślenia jest podjęcie nowych badań. Ich praktyczną wartość 
podnosi zaginięcie wielu cennych materiałów źródłowych. W skutek tego 
stanowią one niejednokrotnie jedyne źródło informacji o niektórych wy-
darzeniach czy panujących stosunkach. 

Dorobek historiografii niemieckiej należy oceniać z punktu widzenia 
ówczesnego poziomu wiedzy i stosowanych metod uwzględniając fakt, że 
historię lokalną, czyli tzw. Heimatforschung, uprawiali przeważnie mi
łośnicy badanego obszaru, nierzadko nauczyciele i księża. Niestety, j1ak 
dotąd poza rozprawami o charakterze bardziej ogólnym bra'k krytycznej 
oceny zarówno zawartości, jak i stosowanych metod w niemieckiej hi
storiografii lokalnej 3. Na ogół dominowała w niej problematyka szeroko 
pojętego okresu feudalnego, dotycząca często posiadłości czy rodzin mag
nackich, życia parafialnego i kościelnego oraz niewiele znaczących szcze-

1 W bibliografii V. Loewego opublikowanej w 1927 r. wymienia się 2170 pozycji 
dotyczących bezpośrednio śląska, z czego jednak aż 1507 było poświęconych rejen
cjom wrocławskiej i legnickiej. V. L o e w e, Bibliographie der schlesischen Ge
schichte, Wrocław 1927, s.· 275-516. Lata następne przyniosły dalszy wzrost liczby 
pozycji śląskich zarówno książkowych, jak i w formie rozpraw i drobniejszych 
przyczynków. 

2 L o e w  e, op. cj.t., s. 406, 419, 429 itp. 
a Mimo braku wnikliwej oceny na ogól monografie i rozprawy lokalne są trak

towane jako twórczość niższego rzędu. 
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gólów z dziejów tej czy innej miejscowości. Wśród opracowań tych nie 
brak jednak i pozycji bardziej ambitnych, wykraczających poza trady
cyjnie pojętą i uprawianą „Heimatforschung", znaną obok często niskiie
go poziomu z określonych tendencji politycznych. Skromniej ilościowo od 
problematyki okresu feudalnego przedstawia się problematyka kapitaliz
mu. Monografie lokalne przeważnie ·zawierają informacje sięgające do 
daty wydania ksią2ild, ale większość pozycji pochodzi sprzed I wojny 
światowej. Wprawdzie w latach 1918-1945 ukazywały się nowe prace, 
ale z uwagi na krótkość okresu jest ich mniej niż opublikowanych w cią
gu XIX i początków XX w. Ponadto po podziale Górnego Sląska dokonał 
się w historiografii niemieckiej zwrot w kierunku zainteresowań proble
mem polskim. Stąd spadek liczby badań nad stosunkami lokalnymi na 
Dolnym Sląsku. Rzecz jasna, publikacje takie ukazywały się nadal, rzadko 
jednak rpojawiał:y się pozycje monograficzne 4• Częściej zajmowano się 
określoną problematyką, przy czym eksponowano negatywne następstwa 
Wersalu dla Dolnego Sląska 5. Jest rzeczą paradoksalną, że pozycje wy
dane w okresie II wojny światowej posiadają niekiedy szczegóiną cechę: 
pewność zwycięstwa powodowała, że niektórzy badacze· zdobywali się 
nawet na większy obiektywizm niż poprzednio, sądząc, że po klęsce 
wrześniowej argumenty te nie będą mogły być wyzyskane przeciwko 
Niemcom i ich dominacji w Europie 6. 

Po II wojnie światowej tradycje historiografii lokalnej dotyczącej 
Śląska odżyły w NRF. Z okazji różnych rocznic ukazują się na lamach 
rewizjonistycznych, ziomkowskich czasopism artykuły poświęcone tej czy 
innej miejscowości. Najczęściej jes,t to twórczość opar'ta na już istnieją
cych publikacjach, ale eksponująca niemieckość i problemy wysiedlenia 
ludności niemieckiej, podkreślająca „krzywdę" i „niesprawiedliwość" wy
rządzoną Niemcom 7• Obok tych pozycji pojawiają się jednak i prace 
o charakterze naukowym, chociaż nie pozbawione określonych tendencji
politycznych. Dotyczą one przeważnie problemów bardziej ogólnych, jak
kolwiek zawierają również szereg cennych informacji dla dziejów lokal-

4 Wyjątkiem było ukazanie się m. in. pracy Waldenburg in Schlesien (Mono
graphien deutscher Stadte, t. 16, Berlin-Friedenau 1925). 

s Na ten temat istnieje bogata literatura niemiecka. Nie tu miejsce, by cytować 
wszystkie pozycje. Warto jednak wymienić pracę B. P uc h e r  t a  Der Wirtscha�s

krieg des deutschen lmperialismus gegen Polen 1925-1934, Berlin 1963. 
s Por. chociażby pracę E. Luc a d  o u, Strukturwandel Schlesiens, Berlin 1943. 

Warto pamiętać, że nie jest to ani pozycja wyjątkowa, ani szczególnie antypolska. 
Niemniej mówi ona o silnych powiązaniach Sląska z pozostałymi ziemiami polskimi. 
Podobnych, pozycji można by przytoczyć bardzo wiele, ale nie o to tutaj chodzi, lecz 
jedynie o stwierdzenie takich tendencji. 

7 Zob. F. B i al y, J. B uc h  al a, Ziomkostwa „Schlesierów", Katowice 1968. 



382 Stanisław Michalkiewicz 

nych. Prac tych w naszych badaniach pominąć nie można. Do zawartych 
w nich ocen należy jednak podchodz,ić z dużą ostrożnością. 

Polska historiografia lokalna Śląska prezentuje się znacznie skrom
niej. Wprawdzie swymi początkami sięga również XIX w., ale miała wów
czas charakter drobnych przyczynków s. Wyraźny wzrost zainteresowa
nia historią całego Śląska, a także lokalną, nastąpił w okresie między
wojennym, p-o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Ale i wówczas nie 
wykraczano w. z,asadzie poza obszar Górnego Śląska. N a podkreślenie za
sługuje jednakże podjęcie inicjatywy wydania historii Śląska przez PAU, 
w której wyniku opublikowano tom I i II, a częściowo i III planowanej 
syntezy, sięgającej jednak tylko do 1400 r. Ponadto ukazało się szereg in
nych poważnych pozycji publikowanych tak przez PAU, jak i Instytut 
śląski w Katowicach. Była to jednak tylko kropla w morzu istniejących 
potrzeb. Pod tym względem radykalna zmiana dokonała się dopiero po 
II wojnie światowej. W maju 1945 r. przybyli na Śląsk, do wyzwolonego 
Wrocławia, pierwsi historycy, wśród nich K. Maleczyński, którzy z nie
spożytą energią podjęli trudne zadanie budowy zrębów naszej wiedzy 
o Śląsku 9. Począwszy więc od 1945 r. kładziono we Wrocławiu funda
menty pod przyszły gmach wiedzy o dziejach całego regionu i historii
lokalnej. Już w pierwszym roku akad. 1945/46 K. Maleczyński prowadził
w nie opalonych salach zajęci'a z dziejów Śląska. Główne zadanie polegało
jednak nie t-ylko na przekazaniu słuchaczom wiedzy o ziemiach odz-yska

nych po wiekach obcego panowania, ale równieź podjęcie nowych badań.
W nurt problematyki śląskiej włączyli się wkrótce także inni historycy,
m. in. S. Inglot, W. Czapliński, A. Knot, T. Ładogórski, E. Maleczyńska

. oraz kolejno wielu młodych pracowników, dopiero wkraczających na dro
gę pracy naukowej 10. Popularyzacji wiedzy o Śląsku towarzyszyły więc
nowe badania. Równocześnie podjęto wydawanie szeregu pozycji nauko
wych i popularnonaukowych, zwłaszcza pokazujących walkę z germani-

s Chodzi tu głównie o artykuły publikowane w prasie. Problem ten wymaga 
jednak dalszych szczegółowych badań. 

9 K. Ma 1 e c z yń s k i, Wspomnienia z pierwszego okresu pracy we Wrocła
wiu (Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. XX, 1965, nr la, s. 214-221); 
w okresie międzywojennym ukazało się killca monografii lokalnych, m. in. K .  Pr u s, 
Z przeszłości Mikołowa i jego okolicy, Mikołów-Katowice 1932; L. Mu s i o l, 
Pszczyna. Monografia historyczna, Katowice 1936; Monografia powiatu świętochło
wickiego,· Katowice 1931; W. N a ł ę c z - G o s t o m  s k i, Dzieje i rozwój Wielkich 
Katowic, Katowice 1926. Zob. też Stan i potrzeby nauki polskiej o Slą,sku, praca 

zbiorowa pod redakcją R. Lutmana, Katowice 1936. 
10 Dziesięć lat badań historycznych ośrodka wrocławskiego (Sląski Kwartalnik 

Historyczny Sobótka, �. 1965, nr 1-2, s. 7-54); W. Cz ap 1 ińs k i, Dziesięć lat 
nauki historii we Wrocławiu. Spojrzenie wstecz (Kwartalnik Historyczny, R. LXIV, 
1957, nr 1). 
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zacją i uciskiem społecznym. Dominowała problematyka ogólna, chociaż 
i w tym czasie nie zabrakło rozpraw i drobnych przyczynków z dziejów 
lokalnych. 

Dotychczasowy rozwój badań historycznych doprowadził już do wy
pełnienia wielu najbardziej rażących luk w historii śląska. O szerokoś
ci zainteresowań regionem świadczy publikowana z inicjatywy K. Ma
leczyńskiego bibliografia historii Śląska i ogólna bibliografia Śląska ślą
skiego Instytutu Naukowego w Katowicach 11. Wyrazem osiągnięć, oczy
wiście niepełnych, jest ukazanie się drukiem 6 woluminów nowej syn
tezy dziejów śląska obejmujących okres ·od czasów najdawniejszych do 
polowy XIX w. 12 Bez badań problemowych i lokalnych wykonaruie tego 
dzieła, na które nie zdobyła się naulm niemiecka, byłoby niemożliwe. 

Intensyfikacja badań naukowych wyraźnie wzrosła w drugiej połowie 
lat pięćdziesiątych i w latach sześćdziesiątych, przy czym coraz więcej 
uwagi poświęcano dziejom lokalnym. Wyraża się to z jednej strony 
w podjęciu opracowań określonych gałęzi ,przemysłu i poszczególnych 
zakładów przemysłowych, nie mówiąc o drobnych artykułach publiko
wanych na łamach różnych wydawnictw i czasopism, z drugiej - w pu
blikacji monografii problemowych i poświęconych różnym ośrodkom Gór
nego śląska 13• Na skutek eksterminacyjnej polityki niemieckiej powstała 
u nas luka między grupą historyków starszego i młodszego pokolenia, co 

11 Bibliografia historii śląska przygotowywana przez Wrocławskie Towarzystwo 
Miłośników Historii i publikowana bądź w „Sobótce", bądź jako publikacje osobne 
nakładem Ossolineum obejmuje pozycje, jakie ukazały się od 1935 r. aż po lata 
bieżące. W bibliografii wyodrębnia się dział historii lokalnej. W Katowicach biblio
grafia historii Sląska ukazuje się pod redakcją E. Engelkinga. 

12 Historia śląska, IH PAŃ, t. I, cz. 1-4, pod redakcją K. Maleczyńskiego, Wroc
ław-Warszawa-Kraków 1960-1964; t. II, cz. 1, pod redakcją W. Długoborskiego, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1966; t. II, cz. 2, pod redakcją S. Michalkiewicza, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1970. 

13 Wśród ważniejszych opracowań należy wymienić następujące pozycje mono
graficzne: A. S t a s i  a k, Miasto Królewska Huta. Zarys rozwoju społeczno-gospo
darczego i przestrzennego w latach 1869-1914, Warszawa 1962; Zarys dziejów mia
sta Strzelec Opolskich, pod red. W. Dziewulskiego, Opole 1968; Zabrze. Zarys roz
woju miasta, opracował' H. Rechowicz, Katowice 1967; A. Su 1 i k, Rozwój gospo
darczy, f poleczny i przestrzenny miasta Mysłowic w dobie kapitalistycznej indu
strializacji do 1914 r., Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1967; 
Z. P e r  z a n o w s k i, Bielsko-Biała. Zarys dziejów rozwoju przestrzennego miasta,
Kraków 1958; Dzieje Częstochowy od zarania do czasów współczesnych. Praca zbio
rowa, Katowice 1964. Bibliografię prac dotyczących przemysłu i zwłaszcza zakła
dów przemysłowych zob.: Zakłady przemysłowe w Polsce XIX i XX wieku. Studia
i materiały, pod redakcją I. Pietrzak-Pawłowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków
1967, s. 201-261; Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku. Studia i ma
teriały, pod redakcją I. Pietrzak-Pawłowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970,
s. 747-817.
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nie mogło nie znaleźć odbicia w twórczości naukowej, w tym i śląskoznaw
czej, lat ostatnich 14. 

Wrocławskie środowisko naukowe mimo szczupłości kadr i koniecz
ności podejmowania problematyki ogólnej od początków swego powstania 
wykazywało wiele zainteresowania historią lokalną. Do publikacji tego 
typu należy zaliczyć monografię Wrocławia. Tom I Dziejów Wrocławia,

opracowany.eh przez W. Długoborskiego, J. Gierowskiego i K. Maleczyń
skiego, opublikowany w 1958 r., zalicza się niewątpliwie do trwałych 
pozycji regionalnych o charakterze naukowym. Niestety, opracowanie 
kończy się na początku XIX w. i na razie nie znajduje kontynuacji. 
Wprawdzie ukazały się popularne dzieje Wrocławia, ·ale nie rozwiązują 
one problemu zainteresowań społecznych, zwłaszcza że krąg czytelników 
domagających się popularnych monografii miast na wyższym poziomie 
stale wzrasta. Aktualnie należałoby więc postulować opracowanie i wy
danie II .tomu Dziejów Wrocławia obejmującego XIX i XX w. aż do wy
zwolenia oraz tomu III dotyczącego już Polski Ludowej. Niezależnie od 
tego istnieje potrzeba publika<:ji - poza przygotowanym już przez Wy
dawnictwo „Arkady" wydaniem albumowym - dziejów Wrocławia 
w jednym tomie uwzględniającym najnowszy dorobek naukowy. Zada
nie powinno ułatwić ukazanie się PWN-owskiego tomu o stolicy Dolnego 
Śląska w serii Biblioteka Wiedzy o Polsce Ludowej 1s. 

I tom historii Wrocławia nie stanowi jedynej pozycji świadczącej

o udziale wrocławskiego środowiska w badaniach lokalnych. o zrozumie
ni u tego rodzaju potrzeb mówią niedwuznacznie wydawnictwa źródłowe
dotyczące m. in. Wrocławia, Jeleniej Góry i Świdnicy 16. Jak dotąd · brak
monografii naukowych o miastach dolnośląskich, podobnych jak dzieje
Wro<:ławia. Sprawy tej bowiem nawet w odniesie�iu do Wałbrzycha nie
załatwia cenna skądinąd publikacja wydana 'Pod redakcją K. Krzyża
górskiego, a posiadająca w dużym· stopniu charakter wydawnictwa albu
mowego 11. Wprawdzie ukazało się wiele opracowań poszczególnych miej-

14 E. M a  1 e c z y ń s k a, Rola i znaczenie naukowego środowiska wrocławskiego 
w rozwoju badań histqrycznych w Polsce Ludowej (Sląski Kwartalnik Historyczny 
Sobótka, R. XX, 1965, nr la, s. 1-34). 

15 Seria ta ma objąć wszystkie województwa i miasta wydzielone na prawach 
wojewódzkich, jak Warszawa, Łódź, Wrocław itp. 

16 Teksty źródłowe do historii Swidnicy i okręgu, zestawili T. Bieda, K. Fiedor, 
S. Kotelko, pod red. K. Maleczyńskiego, Wrocław 1958; Teksty źródłowe do historii
Jeleniej Góry, zestawił Z. Kwaśny, pod red. S. Inglota, Wrocław 1964; Teksty 'źródło
we do dziejów Wrocławia do końca XVIII w., zestawili K. Maleczyński, J. Reiter,
Wrocław 1951; Teksty źródłowe do dziejów Wrocławia, cz. 2, zestawili K. Male
czyński, J. Reiter, Wrocław 1955.

17 Wałbrzych. Pod redakcją K. Krzyżagórskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 
1971. 
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scowości pod kątem widzenia historii sztuki, ale choć wydobywają one 
-element polskości oraz więzy łączące często sztukę śląską z pozostałymi 
ziemiami polskimi, nie zawsze odpowiadają wymogom naukowym 18. 

W okresie -powojennym rozwinęło się owocnie życie naukowe poza 
Wrocławiem. Pod tym względem prym wiodą takie ośrodki, jak Legnica, 
.Jelenia Góra i. Kłodzko 19, Ambitne zamierzenia snują także mniejsze 
-Ośrodki powiatowe, jak Strzelin, Lubin, Kamienna Góra, Ząbkowice, któ
re chciałyby opracować historię swoich powiatów. Dominujący w zainte
resowaniach tych ośrodków element lokalny jest godny uznania, zwłasz
cza że p<YLWala nie tylko aktywizować życie naukowe poza środowiskiem
uniwersyteckim, ale równocześnie zdobywać mecenasów przedsięwzięć
naukowych, które w przeciwnym wypadku nigdy nie doczekałyby się
-realizacji. Najważniejszy chyba jest fakt, że występuje tu wyraźne za
.mówienie społeczne. Działacze miejscowi odczuwają potrzebę pogłębie
nia wśród ludności znajomości przeszłości swego środowiska, ale silami
miejscowymi nie zawsze są w stanie temu sprostać. Przykła'd inicjatywy
Strzelina i tamtejszej Rady Narodowej oraz Legnicy jest tu szczególnie
wymrowny i pouczający, napawający optymizmem.

Dla badań nad dziejami lokalnymi szczególną wartość mają z jednej 
-strony wydawnictwa źródłowe, z drugiej - monografie poszczególnych
zagadnień. Pod tym względem liczą się więc zarówno jedne, jak i drugie .
.Bez nowych inicjatyw w zakresie wydawnictw źródłowych nie można
podjąć ważniejszych prac, zwłaszcza że braki są tu szczególnie poważne.
·większość miast Dolnego Śląska nie ma wydanych w sposób odpowiada
jący dzisiejszym wymogom naukowym dyplomatariuszy. Dokumenty są
rozproszone po różnych wydawnictwach, a tak ważna kGntynuacja re
.gestów śląskich natrafia na trudności edytorskie. Nie wydaje się ksiąg
miejskich itp. W sumie dotychczasowe wydawnictwa źródłowe nie sta
nowią wystarczającego punktu wyjścia badań lokalnych 20. 

18 Wyróżnia się tu dodatnio seria Sląsk w Zabytkach Sztuki publikowana pod 
Tedakcją T. Broniewskiego, a wydawana przez Ossolineum. Słabsze natomiast pod 
względem historycznym są pozycje wydawane przez Wydawnictwo „Sport i Tury
styka". 

1; Największą ruchliwość wykazuje ośrodek legnicki, mogący poszczycić się już 
-stosunkowo długą serią „Szkiców Legnickich" (t. I-V). Ponadto własne wydaw
nictwa prowadzą Kłodzko i Jelenia Góra. Nieco słabiej prezentuje się niegdyś bardzo
czynny w akcji popularyzacji Wałbrzych. Sesje naukowe o�były się w $rodzie Sląs
kiej, Turoszowie i Lubinie. Wszystko to - łącznie z inicjatywą Strzelina opraco
wania monografii własnego powiatu - świadczy o dużych zainteresowaniach histo
.rią regionalną.

20 Pod tym względem stosunkowo najgorzej przedstawia się sytuacja w odnie
sieniu do historii najnowszej. Ale nie tylko. Z tego względu należałoby postulować
wznowienie wydawania „Sobótki" serii B, która swego czasu, podobnie jak seria
Documenta Silesiae, przyczyniła się do poszerzenia naszej wiedzy o $ląsku.
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Wśród problemowych opracowań monograficznych należy wymiemc 

studia E. Konika, W. Korty, R. Recka, S. Rosponda, W. Urbana, B. Guer

quina, J. Leszczyńskiego, K. Maleczyńskiej, M. Wolańskiego, M. Haisiga, 

H. Szulc, J. Janczaka, A. Rombowskiego, M. Urbanowicz,a, K. Fiedora,

K. Szaroty, B. Pasierba i wielu innych osób 21. Istotne znaczenie posia

dają również monografie poświęcone zagadnieniom zlokalizowanym na

mniejszym obszarze. N a uwagę zasługują tu prace dotyczące wielkiej

własności i większych zakładów przemysłowych 22. Istnieje też szereg

drobniejszych rozpraw i artykułów publikowanych w wydawnictwach

ciągłych i czasopismach historycznych. Nie będę tu wchodzić w szczegó

ły. O działalności ośrodka wrocławskiego, a ten przecież głównie zajmo

wał się problematyką dolnośląską, pisali już W. Czapliński, E. Maleczyń

ska, W. Korta, W. Urban, K. Fiedor, B. Pasierb i A. Kowalik oraz wiele

innych osób, nie wyłączając autora niniejszego artykułu 23.

21 E. K o  n i k, Sląsk starożytny a imperium rzymskie, Wrocław 1959; W. K o r

t a, Rozwój wielkiej własności feudalnej na Sląsku do polowy XIII wieku, Wroc

ław 1964; R. He c k, Studia nad położeniem ekonomicznym ludności wiejskiej na. 
Sląsku w XVI w., Wrocław 1959; E. M a l e c  z y ń ska, Społeczeństwo polskie pierw
szej polowy XV w. wobec zagadnień zachodnich, Wrocław 1947; S. Ro s p o n d,

Dzieje polszczyzny śląskiej, Katowice 1959; W. Ur b a n, Studia nad dziejami diece
zji wrocławskiej, Wrocław 1959; B. Gu e r  qu i n, Zamki śląskie, Wrocław-War
szawa 1957; J. Les z czy ń ski, Ruchy chłopskie na Pooórzu Sudecki.,,� w d·rugie; 
połowie XVII w., Wrocław 1961; M. Ha i s  i g, Rzemiosła kowalska-ślusarskie na. 
Sląsku do pal. XVIII w., Opole 1961; M. W o l a ń s k i, Związki handlowe Sląska 
z Rzplitą w XVII w., Wrocław 1963; A. Ro m b  o w ski, Z historii szkolnictwa pol
skiego na Sląsku, Katowice 1960; K. M a l e c z y ń s k a, Dzieje starego papiernictwa 
śląskiego, Wrocław 1961; H. S z u  1 c, Osiedla podwrocławskie na początku XIX 
wieku, Wrocław 1963; J. Ja n c z  a k, Rozmieszczenie produkcji roślinnej i zwierzę
cej na Sląsku na przełomie XVIII i XIX wieku, Wrocław 1964; M. Ur b a n o w i c z, 

Z dziejów literatury niemieckiej na Sląsku w pierwszej połowie XIX wieku, Wroc

ław-Warszawa-Kraków 1964; K. Fi e d o r, Polscy robotnicy rolni na Sląsku pod 
panowaniem niemieckim na tle wychodźstwa do Rzeszy 1918-1933, Wrocław-War

szawa-Kraków 1968. Podany rejestr oczywiście jest niepełny, gdyż nie uwzględnia 

nawet wszystkich poważniejszych pozycji książkowych. Niemniej wskazuje on, że 

już dotychczas pojawiło się wiele opracowań, kt óre ułatwiają podjęcie prac synte

tycznych dotyczących poszczeg ólnych miast i powiat ów omawianego regionu. 
22 Np. Z. K w  a ś n y, Rozwój przemysłu w majątkach Schaffgotschów w la

tach 1750-1850; S. M i c h  a 1 ki e w i c_z, Gospodarka magnacka na Sląsku w dru
giej połowie XVIII wieku ( na przykładzie majątku Książ), Wrocław-Warszawa

-Kraków 1969; K. Jeżo w ski, Rozwój i rozmieszczenie przemysłu -na Dolnym 
Sląsku w okresie kapitalizmu, Wrocław 1961; W. R u s  iński, Tkactwo lniane na 
Śląsku do 1850 roku, Poznań 1949; S. B. K a  n, Dwa wosstanija silezskich tkaczej, 
Moskwa-Leningrad 1948; W. Tr z n a d  e 1, Huta „Julia'', Wrocław 1966. Ponadto

istnieje szereg drobniejszych pozycji opublikowanych w formie poważniejszych stu

di ów i rozpraw. 
2a W. Cz a p li ń ski, op. cit.; E. M a  ł e c z y  ń ska, Rola i znaczenie... Zob.
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W. ciągu 25-lecia władzy ludowej ukazało się w sumie ponad 2 tysią
ce pozycji dotyczących bezpośrednio śląskiej historii lokalnej. Z tego jed
nak tylko część, i _to znacznie skromniejsza, jest poświęcona Dolnemu 
Śląskowi. Z powyższej liczby należałoby wyeliminować prace typu popu
larnonaukowego i publicystycznego. Wówe7;as pozostanie stosunkowo 
skromna hczba publikacji liczących się w dorobku naukowym. Są to z jed
nej strony wspomniane już rozprawy monograficzne, z dr:ugiej - arty
kuły i studia. Rodzi się pytanie, czy i w jakim stopniu są one wystar
czającą podstawą, by podjąć się opracowania dziejow poszczególnych 
powiatów i miast? Odpowiedź na pytanie nie jest łatwa. Należy pamiętać, 
że w badaniach z lat 1945-1971 preferowano z jednej strony prace o cha
rakterze ogólnym, z _drugiej - tylko określone zagadnienia 24. Dlatego 
też istnieje jeszcze wiele białych plam w zakresie naszej wiedzy o prze
szłości śląska. Poważne luki obserwujemy w qdniesieniu do wszystkich 
prawie okresów. Niepokój musi budzić szczupfy stan kadry specjalistów 
okresu feudalnego, bez której niemożliwe jest podjęcie syntez dziejów 
powiatów i miast. Braki kadrowe można stwierdzić również w zakresie 
badań nad okresem nowożytnym i najnowszym. Pod tym względem na
wet okres Polski Ludowej nie prezentuje się najlepiej. Stąd rodzi się 
�gólny postulat wzmożenia bądań naukowych, przy czym chodzi zarów
no o pełną znajomość faktów, jak i poczynienie w oparciu o nie nowych 
uogólnień. W zakresie historii współczesnej dobry przykład pod tym 
względem dają najnowsze publikacje ekonomiczne 2s. 

Uogólniając można stwierdzić, że stosunkowo najlepiej znany jest 
faktograficznie wczesny okres feudalny. Gorzej przedstawia się problem 
dziejów lokalnych w czasach kształ'towa.nia się i rozwoju kapitalizmu,. 
imperializmu oraz Polski Ludowej. W odniesieniu do ostatniego okresu 
niepokój budzi zbyt daleko idąca dominacja problematyki gospodarczej, 
.co nie zawsze jest dostrzegane. Podkreślanie osiągnięć w zakresie proble
matyki politycznej jest mylące, ponieważ podciąga się nieraz pod nią 
prace z dziedziny historii społeczno-gospodarczej 26

• Mimo niewątpliwego 
także nr 2 rocznika 1970 „Sobótki", poświęcony działalności poszczególnych insty
tucji naukowych we Wrocławiu. 

24 Takie podejście było uzasadnione. Jego efektem jest ukazanie się drukiem 
6 woluminów Historii Śląska oraz wielu opracowań naukowych i popularnonauko
wych na temat polskości Sląska. Niestety, nie stwarza to najbardziej dogodnego 
punktu wyjścia badań lokalnych posiadających mniejsze znaczenie z punktu wi
dzenia tworzenia syntezy dziejów śląskiej dzielnicy, ale niezwykle istotnych ze 
względów politycznych. 

2s Przykładem może być chociażby Przemysł Dolnego śląska, tom I „Roczników 
Dolnośląskich", Wrocław 1969. 

20 A. K o w a 1 i k, B. P a s i e r  b, Stan badań nad dziejami Dolnego Śląska

w Polsce Ludowej i postulaty badawcze (Nad Odrą i Nysą Łużycką, pod redakcją 

M. Orzechowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971, s. 99-114).
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postępu badań kwestia opracowania monografii powiatów i miast dolno
·śląskich napotyka więc poważne trudności. Są to trudności wynikające
zarówno ze stanu wydania, a nawet uporządkowania źródeł archiwalnych
oraz z braku szeregu ·opracowań problemowych, jak i ze szczupłości kadr,
środków finansowych, możliwości wydawniczych. Uzależnienie opraco
wania od zamówień społecznych i sfinansowania danej monografii przez
czynniki lokalne powoduje np., że realnie nie można planować logicznie
uzasadnionego planu naukowego pr,eferującego podejmowanie w pierw
szej kolejności prac nad monografiami ośrodków ważniejszych.

„Podjęcie opracowania syntezy dziejów jakiegoś regionu - pisze 
T. Cieślak - powinno być uzasadnione dwoma zasadniczymi prz.esłan
kami. Po pierwsze region powinien stanowić jednostkę wyodrębniającą
-się w historii ogólnej naszego kraju, i to w sposób trwały, zasługujący
na analizę i opis. Po drugie - jego wkład do kultury i gospodarki naro
dowej powinien być tej wielkości, żeby upoważniał do jej rejestrowa
nia". 27

• Nie ulega wątpliwości, że przy tworzeniu syntetycznych zarysów
historii poszczególnych powiatów czy miast dolnośląskich postulaty te
muszą ulec modyfikacji. Z drugiej strony istotne znaczenie posiada kwe
·stia społecznego zapotrzebowania, która rysuje się szczególnie poważnie
na ziemiach zachodnich. Nie chciałbym tu głębiej wnikać w przyczyny
tej odmienności. �arto jednak pamiętać, że po pierwsze istnieje szereg
-opracowań lokalnych w języku niemieckim, a ,ponadto powstają wciąż
nowe w ośrodkach „ziomkowskich", po drugie zaś - poznanie dziejów
swego regionu czy powiatu i miasta sprzyja wydatnie procesom integra
cyjnym różnych grup ludności osiadłych na Śląsku, Pomorzu, Mazurach
j Warmii. Problem badań lokalnych z tego punktu widz,enia ma charak
ter nie tylko naukowy i społeczny, ale także pohtyczny,. którego lekce
ważyć nie wolno.

Choć problem badań regionalnych, 1t zwłaszcza monografii powiatów
i miast tego czy innego regionu, traktowany jest we współczesnej histo
riografii polskiej jako dyskusyjny, autor niniejszego artykułu uważa je
ze względów naukowych, społecznych i politycznych za celowe i niezbęd
ne. Mają o�e nie tylko pogłębiać naszą wiedzę o przeszłości Śląska, ale
także modyfikować tezy ogólne w odniesieniu do mniejszych regionów,
pokazywać różnorodność i skomplikowany charakter procesu historycz
nego. Dla Dolnego Śląska są one szczególnie istotne, gdyż z jednej strony
pozwalają odkrywać ślady polskości bądź proces uporczywej walki o jej

27 T. C i e ś 1 a k, Zasadność, kryteria, zakres i charakter syntezy dziejów Gór

nego Śląska za lata 1815-1965 (Regionalne badania naukowe. Materiały sesji nauko
wej z dnia -19 V 1967 r. na temat: Opolszczyzna wczoraj, dziś, jutro, Katowice 1969, 

s. 110).
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, utrzymanie i powrót Polski na zachód, z drugiej - badać proces inte
gracji nowego społeczeństwa, który rozpoczął się tu po. wyzwoleniu 
w 1945 r. 

Wartość dotychczasowych badań regionalnych, nie wyłączając tych ro
-zumianych bardziej ogólnie, nie zawsze prezentuje się najlepiej. Szcze
_gólnie wiele zastrzeżeń budziła niemiecka „Heim'atforschung". Ale i wśród 
polskich monografii miast i okręgów są takie,. które mogą budzić wiele
.zastrzeżeń. Pod tym względem zupełf1:ie inaczej przedstawia się problem 
,opracowań poszczególnych zagadnień. Poznawczo wnoszą one wiele no
wego i stwarzają możliwości lepszego punktu wyjściowego badań regio
nalnych. Wprawdzie i one nie reprezentują jednakowej wartości, na ogól 
jednak w mniejszym stopniu grzeszą wadami charakterystycznymi dla 
monografii ściśle lokalnych 2s. Jednakże potrzeba opracowywania mono
grafii powiatów i miast Dolnego Śląska nie po'Wi.nna podlegać dyskusji. 
Badania o charakterze regionalnym prowadzi się obecnie w wielu ośrod-

. kach; co jest najlepszym dowodem ich przydatności. Świadczy o tym bo
_gata produkcja Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach. Zainte
resowania lokalne można odnotować także w ośrodku opolskim, �ielono
-górskim, koszalińskim, sz�zecińskim i ii.n: Ukazują się studia, monografie 
i materiały sesji poświęconych ważniejszym wydarzeniom regionu 29

• 

Wśród ośrodków interesujących się problematyką regionalną należy 
Tównież wymienić ośrodek wrocławski. Instytut Historyczny Uniwersy
tetu Wrocławskiego podjął się ostatnio trudnego zadania objęcia bada
niami powiatów i miast dolnośląskich i publikowania wyników w for
mie monografii. Powołany w tym celu Zespół Powiatów i Miast Dolnego 
-Śląska odpowiadając na 1nicjatywę środowisk lokalnych rozpoczął już
prace nad przygotowaniem pierwszych monografii. Do wspóllpracy wcią
-ga przy tym nie fylko własnych, uniwersyteckich pracowników, lecz
.również osoby s·poza środowiska uniwersyteckiego. W aktywizacji lokal
nych środowisk tkwi istotne źródło wzmoż�nia potencjału w zakresie ba
,dań hlstorycznych.

Czym powinny być monografie powiatów i miast Dolnego Śląska?
.J. Topolski, zagajając dyskusję na temat potrzeby opracowania monografii
miast w Polsce, zajął się charakterem postulowanych publikacji 3o. Jego
zdaniem syntetyczna monografia miasta powinna pokazać jego strukturę

2s Problem oceny badań jak na razie nie J?rzedstawia się najlepiej. Należałoby 
-postulować podjęcie prac na temat charakteru niemieckich i polskich badań regio
nalnych zarówno z punktu widzenia naukowego, jak i politycznego, szczególnie w od
·niesieniu do pozycji publikowanych w NRF.

29 M. in. ostatnio problemy te stały się przedmiotem sesji naukowej poświęconej 
XXV rocznicy powrotu śląska do Macierzy; zob. Nad Odrą i Nysą Łużycką ... , jw. 

ao Por. J. To p o 1 s k i, Metodologia historii, Warszawa 1968. 
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społeczno-gospodarczą, dynamikę rozwojową, zależności różnych zjawisk.· 
W sumie - powinna być to synteza poszczególnych elementów, połącze
nie ich w jedną całość w układzie chronologicznym. Topolski W\)'Odrębnił 
dwa modele syntez miejskich. no· pierwszego zaliczył te, w których dzie
je miasta były jedynie mechanicznym połączeniem poszczególnych zja
wisk, do drugiego - syntezy rzeczywiste. Powinny znaleźć się w nich 
zarówno elementy syntezy, jak i analizy. Według Topolskiego miasto jest 
polem występowania i przejawiania się różnych zjawisk. Z tego punktu 
widzenia monografia miasta stanowi oś podstawowych rozważań z za
kresu syntezy i analizy. Stompka w swojej pracy poświęconej analizie 
założeń metod naukowych w badaniach dziejów miast podkreśla, że przy
stępując do opracowywania monografii należy brać pod uwagę następu
jące założenia: 1. miasto jako zespól całości; 2. integralny obraz miasta; 
3. miasto na tle otaczającego go obszaru; 4. preferencję niektórych ośrod
ków. Poza tymi problemami mówi autor również o konieczności uwzglę
dnienia świadomej działalności człowieka 31. Miasto stanowi skompliko
wany system elementów funkcjonalnych i stosunków społecznych. We
dług Topolskiego synteza powinna pokazać główne czynniki rozwoju
w każdym z badanych okresów. Punktem wyjścia rozważań powinna być
wstępna hipoteza, która następnie będzie podlegać weryfikacji. Hipo

teza robocza powinna uwzględniać momenty wewnętrzne i zewnętrzne
rozwoju miasta, strukturę przestrzenną, gospoda•rczą itp. W badaniach
nie wolno zapominać o strukturach zasadniczych i podsystemach, obsza
rach przyległych, stanowiących punkt ciążenia ku centrum miejskiemu,
specyfice badanego regionu, okresu, charakteru miasta i wielu innych
problemach. Badania stref wpływów posiadają szczególne znaczenie, gdyż
ułatwiają nie tylko pokazanie roli miasta, ale również jego Tangi na okreś
lonym obszarze. Należy także dokonać typologii miast. Pod tym wzglę
dem obok starszej historiografii warto wyzyskać rezultaty badań B. Kacz
marskiego, który dokonuje podziału funkcjonalnego miast na bazie źród
łowej XVIII w. 32 Opracowanie dziejów powiatu nastręcza więcej trud
ności, ponieważ powstają tu dodatkowe komplikacje wynikające m. in.
z konieczności właściwego określenia wzajemnych relacji miasto-wieś,
a ponadto odpowiedniego potraktowania szerokiego wachlaTza ·zagadnień

agrarnych i społecznych danego obszaru. Nie powinny one jednak prze

kreślać planów badawczych.

31 Wymieniam tu tylko podstawowe założenia tego autora. 
32 B. K acz m a rski, Rozmieszczenie hutnictwa żelaznego na Śląsk.u w okre

sie 1740-1806 (Zaranie Sląskie, 1961); szerzej o tych problemach mówił autor na 
konferencji naukowej poświęconej atlasowi historycznemu Sląska - zob. ,,Sląski
Kwartalnik Historyczny Sobótka", 1972, nr 2. 

.. 
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Z punktu widzenia potrzeb śląskich opracowanie monografii powiatów 
i miast województwa wynika z następujących względów: 1. odpowiadają 
one zapotrzebowaniu społecznemu; 2. pozwalają szerzej i głębiej spoj
rzeć na dzieje i rolę poszczególnych podregionów i miejscowości; 3. są 
przydatne w opracowaniu syntezy Śląska; 4. mobilizują śrndowiska poza
uczelniane do prac badawczych i wiążą j.e z ośrodkami naukowymi, rów
nocześnie pogłębiając naszą wiedzę o danym powiecie czy mieście. Bada
nia z zakresu historii lokalnej mają szczególne znaczenie na Dolnym Ślą
sku. O ile w woj. opolskim i katowickim istnieją odpowiednie instytuty 
naukowe, we Wrocławiu brak tego rodzaju placówki. Fakt ten - rzecz 
jasna - odbija się niekorzystnie na toku badań naukowych, gdyż utrudnia 
podejmowanie tematów dolnośląskich, których publikacją nie są zainte
resowane wymienione instytuty, jakkolwiek z punktu widzenia potrzeb 
Dolnego śląska mogą one posiadać istotne· znaczenie. Poważne możliwości 
kryje nie tylko historia społeczno-gospodarcza, ale także polityczna, nie 
wyłączając pr,oblematyki narodowościowej. Duży stopień zróżnicowania 
jest typowy dla olm'esiu feudalnego. Stąd badania szczegółowe, lokalne 
mogą służyć pogłębieniu naszej dotychczasowej wiedzy o tej epoce. Ale 
nie tylko o niej. Również w okresie kapitalizmu· rozwój Śląska nie od
bywał się w sposób równomierny i jednakowy na wszystkich obszarach 
prowincji. Nawet w latach 1918-1939 różnice te nie zostały wyrównane. 
Badania regionalne ,pozwalają więc z jednej strony lepiej poznać prze
szłość tego czy innego powiatu, z drugiej - cofanie się polskości i nasi
lanie się Ostfluchtu oraz ·napływu sezonowych robotników na Śląsk z in
nych ziem polskich, co było przedmiotem oba'-'.V polityków niemieckich. 
Badan!ia regionalne powinny i mogą wy\kazać ciążenie ziem całego Śląska 
ku Polsce. W sposób najba_rdziej ewidentny okazało się to w okresie mię
dzywojennym, gdy prowincje śląskie odcięto od zaplecza wie�kopolskiego 
i pomorskiego 33. Zjawisko to nie było czymś. nowym. W pierwszej poło
wie XIX w. ograniczenie stosunków handlowych z Królestwem Kongre
sowym czy Krakowem powodowało podobne perturbacje 34. 

Problem b'adań regionalnych nie jest li tylko sprawą absorbującą hi
storyków śląskich czy wrocławskich. Odmienność rozwoju poszcz�gólnych 

33 Na ten temat istnieje już dość bogata literatura historyczna. Z nowszych po
zycji można wymienić: Dolny Śląsk w świetle dokument6;w niemieckich, opr. K. Fie
dor, Documenta Silesiae, z. 2, Wrocław 1963; M. D o b  ro c z yń s k i, Rozwój 
najważniejszych gałęzi przemysłu lekkiego i spożywczego na Śląsku pod panowaniem 
niemieckim w latach 1922-1939 (Studia i Materiały z Dziejów Sląska· pod Panowa
niem Niemieckim, t. II, pod red. K. Popiołka, Wrocław 1958); S. M i  c h a  1 k i e  w i c z, 
Przemysł rolno-spożywczy na Śląsku w latach 1918-1939 (Materiały sesji poświęco
nej przemyslo�i spożywczemu na ziemiach polskich, Poznań !970, s. 39). 

34 Zob. Historia śląska, t. II, cz. 2, s. 278 i n. 
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regionów czy stanów rzuca się w oczy zarówno w USA, Indiach, jak i in
nych krajach. Badania regionalne mogą wpłynąć bardzo pozytywnie na 
rozwój naszej wiedzy historycznej. Wprawdzie można spotkać się nieraz 
z zarzutem mikrografii, ale nawet drobny przyczynek, pod warunkiem, 
że będzie opracowany zgodnie z wymaganiami naukowymi, pozwoli na 
lepsze poznanie przeszłości regionu czy określonego problemu, a dzięki 
temu również przeszłości całego narodu. Należy podkreślić, że z poznaw
czego punktu widzenia wnikliwa analiza funkcjonowania jednego zakł'a
du lub przedsiębiorstwa nieraz może okazać się bardziej owocna niż np. 
powierzchowna monografia dotycząca całego przemysłu. A podobnych 
przykładów można znaleźć wiele i nie tylko w historiografii społeczno
gospodarczej, ale także w politycznej. 

Zespół Miast i Powiatów Dolnego Śląska Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu WTocławskiego podjął już prace nad dwoma monografiami. 
N aj'bardziej zaawansowane jest przygotowanie pod redakcją E. Male
czyńskiej historii Strzelina i pow. strzelińskiego. Monografia poza szero
kim wstępem geograficznym składa się z 5 rozdziałów i liczy około i 6 
arkuszy wydawniczych tekstu oraz 4 arkuszy ilustracji, map, wykresów 
i indeksu. Srodowisko geogTaficzne zajmuje około 1,0 arkusza tekstu, 
część feudalna łącznie z Wiosną Ludów - 5 arkuszy, okres kapitalizmu 
i imperializmu - 2,5 arkusza, lata Polski Ludowej - 7,5 arkusza. Być 
może proporcje te po recenzji i ostatecznej redakcji całości książki .ulegną 
pewnym zmianom. Nie będą one jednak miały zasadniczego wpływu na 
ostateczny kształt oddawanej do druku pozycji. 

Druga opracowywana monografia będzie poświęcona historii miasta 
Legnicy. Nie obejmuje więc w zasadzie problematyki powiatu. Został już 
zmontowany zespól autorski. Redaktorem tomu jest pracownik Instytutu 
Historycz:r:iego naszego Uniwersytetu· M. Haisig. Prace nad historią mia
sta znajdują się jednak dopiero w stadium początkowym. Podobnie jak 
przy opracowaniu monografii pow. strzelińskiego, również tu poważny 
udział będą mieli przedstawiciele środowiska lokalnego Legnicy. Zasada 
ta znajdzie zresztą zastosowanie przy wszystkich innych podejmowanych 
monografiach. 

Podejmując badania regionalne Zespół Powiatów i Miast Dolnego 
Śląska Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego zdaje sobie 
sprawę z piętrzących się trudności. Ramowy plan badań przewiduje, że po 
przezwyciężeniu wstępnych trudności będzie można rocznie opracować 
2 monografie. Przedyskutowany w Zespole projekt monografii zakłada 
dość znaczną rozpiętość objętości. Przyjęto, iż w zależności od potrzeb 
będzie ona kształtować się na poziomie 15-25 arkuszy. Monografie mają 
posiadać charakter popularnonaukowy. Forma wykładu powinna uwzglę
dniać szeroki krąg czytelników. Pod względem redakcyjnym maj� mieć 
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jednolity charakter. Będą zaopatrzone m. in. w podstawowy ap'arat przy
pisowy i bibliografię. Przewiduje się, że prowizoryczne proporcje będą 
wyglądały następująco: I. Omówienie środowiska geograficznego od 1 do-
2 arkuszy w zależności od objętości pl'anowanej monografii. II. Okres 
feudalny w zasadzie nie powinien zajmować więcej niż 1/3 całości tekstu� 
a więc przeciętnie 5-8 arkuszy. Względnie duża objętość przeznaczona 
dla tego okresu dyktowana jest głównie koniecznością szerszego potrakto
wania czasów piastowskich. III. Okres kapitalizmu orientacyjnie ma zaj
mować około 1/6 tekstu, czyli 2,5-4 arkuszy. Podobną objętość przewi
duje się również dla imperializmu. IV. W monografiach szczególnie moc
no będzie eksponowany okres Polski Ludowej. Dlatego też dla powojen
nego 25-lecia przeznacza się minimum 1/3 do polowy tekstu. 

Podane wyżej proporcje ·_ rzecz jasna - mają charakter· orientacyj
ny. Już prace nad Strzelinem wskazują, iż będą one ulegać znacznym mo
d'yfikacj,om w zależności od potrzeb. Inne proporcje muszą np. cecho
wać monografie powiatów, które w okresie Polski Ludowej weszły w fazę 
szczególnie intensywnego rozwoju (np. pow. lubiński, zgorzelecki) bądź 
posiadają bogate tradycje piastowskie (np. Legnica, Oława, Świdnica 
itp .. ). W tych wy,padkach występują dysproporcje na rzecz historii współ
czesnej lub średniowiec�a. Za koniecznością elastycznego traktowania ob
jętości partii powięconych poszczególnym okresom przemawiają zresztą 
monografie tego typu wydawane w innych ośrodkach naukowych 35• 

Monografie powiatów i miast Dolnego Śląska ·pogłębiając naszą wie

dzę o własnym regionie powinny uwypuklić następujące elementy: 
1. ro:awój osadnictwa i zmiany krajobrazu oraz środowi'ska geog-raficzne
go; 2. pierwotną polskość i jej trwanie, gospodarcze i kulturalne związki
poszczególnych powiatów i mia-st z ·pozostałymi ziemiami polskimi; 3.
rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na niekorzystną sytuację pod panowaniem pruskim i niemieckim
oraz na osiągnięcia w okresie Polski Ludowej; 4. walki o wyzwolenie
społeczne i narodowe. Uwypukl'ając fakty szczegolnie obchodzące ludność
polską monografie nie będą pomijały postępowych tradycji niemieckich
we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, polityczne
go i kulturalnego. Problemy te będą jednak traktowane w znacznie węż-·
szym zakresie niż zagadnienia polskości. Z pun'ktu widzenia potrzeb ba-

35 Warto jednak zasygnalizować, że wydawnictwa innych ośrodków często nie 

mają charakteru syntezy dziejów danego miasta czy powiatu, lecz stanowią jedy

nie luźny zestaw artykułów z historii miasta lub powiatu. TypQwym tego przykła

dem jest ładnie wydana pozycja dotycząca Otwocka pod Warszawą. Niestety, za 

piękną szatą graficzną nie idzie równie solidnie opracowana treść. Podobnych po

zycji można by wymienić więcej. Jest lo problem zasługujący niewątpliwie na szer

szą dyskusję. 
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dawczych n'a czoło powinny wysuwać się monografie tych powiatów 
i miast, które dla syntezy dziejów Śląska posiadają kluczowe znaczenie. 
Niestety, niejednokrotnie będzie inaczej, gdyż brak odpowiednich fun
duszów spowoduje podjęcie tematów, które znajdą swoich mecenasów . 
.Jeżeli w określonym regionie znajdzie się dostatecznie dużo zrozumienia 
potrzeby takich badań oraz środki finansowe, wówczas niezależnie od 
rangi i znaczenia powiatu - podobnie jak to było w wypadku Strzeli
na - stanie się on przedmiotem opracowania. 

Monografie .powiatów i miast - to równocześnie prace analityczne 
i syntetyczne. Wymagają one wiele wysiłku i trudu i są nie do pomyśle
nia bez wszechstronnych badań problemowych nad różnymi okresami 
historii oraz dziejami poszczególnych miejscowości. Przykładowo _można 
powiedzieć, że nie da się poprawnie opracować wczesnego średniowiecza 
bez dobrej znajomości źródeł pisanych, archeologicznych, ikonograficz
nych i filologicznych, podobnie jak nie można tworzyć syntezy historii 
Polski Ludowej bez współpracy z szeregiem dyscyplin społecznych, nauk 
technicznych itp. Prace nad. monografiami powinny przeto pobudzić nie 
tylko wysiłek badaw.czy historyków, ale także geografów, socjologów, 
ekologów, ekonomistów, demografów, etnografów itp. Powstaje dogodne 
pole dla integracji badań różnych dyscyplin, powiązań interdyscyplinar
nych oraz możliwość wciągnięcia do współpracy środowisk pozauczelnia
nych, m. in. ł?yłych absol,wentów Uniwersytetti Wrocławskiego i innych 
wyższych szkól. Problem monografii powiatów i mia�t oraz ważniejszych 
okręgów przemysłowych i większych zakładów ma więc nie tylko aspekt 
naukowy, ale także społeczny i polityczny, gdyż może spowodować oży
wienie życia naukowego w środowiskach powiatowych i wzbudzi'c zain
teresqwania historyczne mieszkańców tego czy innego regionu. W uczel
niach natomiast powinien doprowadzić do większego zainteresowani1a ze 
strony studentów i prowadzących seminaria problematyką lokalną. Od
powiednio planowane i kierowane prace magisterskie i doktorskie mogą 
bowiem wydatnie przyczynić się do poszerzenia naszej wiedzy o Dolnym 
Śląsku, a ponadto wciągnąć młodzież do badań naukowych już w czasie 
studiów. Ma to tym większą wagę, że ośrodki rewizjonistyczne ni.e ogra
niczają się do sŁownej tylko propagandy skierowanej przeciwko przy
należności ziem śląskich do Polski, ale podejmują szereg drobnych i po
ważniejszych publikacji, którym należy jak najusilniej przeciwdziałać 
w formie naukowych i popularnonaukowych wyq.awnictw. Trzeba się 
jednak liczyć z tym, że przy obecnym stanie wydawnictw źródłowych 
i braku opracowań dających podstawę porównawczą monografie miast 
i powiatów Dolnego Śląska nie zawsze w pierwszym rzucie będą nowa
torskie. Ale nawet opracowania faktograficzne zaspokoją w pewnym stop
niu zamówienie ·społeczne i dadzą podstawę do poważnej, porównawczej 
.syntezy. Na drodze więc do nowoczesnej historii miast i powiatów rysu-
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ją się na Dolnym Śląsku wyraźnie dwa etapy: wychodząc od .rejestracji 
faktów zdążamy do narastającej w kolejnych monografiach syntezy roli 
miast i powiatów dolnośląskich. 

Reasumując niniejsze uwagi, należy jeszcze raz stwierdzić wagę po
dejmowanej inicj'atywy. I to nie tylko z tytułu tego, że odpowiada ona 
zapotrzebowapiu społecznemu i prowiadzi do aktywizacji środowisk po
zauczelnianych oraz ułatwia utrzymanie kontaktów z byłymi absolwen
tami naszego uniwersytetu, ale również ze względów naukowych i poli
tycznych. Badania lokalne są bowiem czynnikiem pozwaliającym na wią
zanie nauki z życiem, czynnikiem umożliwiającym rozwój badań inter
dyscyplinarnych. 

STAND UND PERSPEKTIVEN DER FORSCHUNGEN lJBER DIE 

REGIONALGESCHICHTE NIEDERSCHLESIBNS 

Die Rlickkehr ganz Schlesiens ins Vaterland im Mai 1945 und die Festsetzung 
der Grenze an der Oder und der Lausitzer Neisse vergrosserte betrachtlich das 
Interesse der polnischen Historiker ftir die Vergangenheit der wiedergewonnenen 
Gebiete, darunter auch fur die lokale Geschichte. Die Geschichtswissenschaft wurde 
vor die wichtige Aufgabe gestellt, die Forschungen zu intensivieren und diese Ge
biete in die polnischen Traditionen einzubeziehen, zumal diese - mit Ausnahmne 

' des frtihen Mittelalters - im Bewusstsein des durchschnittlichen Btirgers nicht 
immer stark genug eingepragt sind. Bei der Losung dieser Aufgabe sollten die Bear
beitungen aus dem Bereich der fokalen Geschichte neben allgemeinen und popular
-wissenschaftlichen Beitragen gebtihrenden Platz einnehmen. 

Die preussische und deutsche Historiographie schenkte der Vergangenheit der 
einzelnen Ortschaften grosse Aufmerksamkeit, doch die zahlreichen und verschie
denartigen Veroffentlichungen haben meistens kein hohes Niveau. Von Bedeutung 
ist allerdings das in diesen Arbeiten enthaltene Materiał, welches nicht selten 
wahrend des letzten Kriegs vernichtet wurde oder verschollen ist. 

Die polnische Heimatforschung prasentiert sich bedeutend schlichter, obwohł 
die bisherigen Forschungen schon manche Lticke ftillten. Von der Vielfalt der In
teressen und ihrem Erwerb zeugen z. B. die schlesischen Bibliographien. Es besteht 
jedoch weiterhin die Notwendigkeit, sowohl bestimmte Probleme zu untersuchen 
als auch Forschungen tiber einzelne Kreise oder Ortschaften, insbesondere tiber 
grossere, wie Wrocław, Świdnica, Legnica usw. zu fi.ihren. 

Am Institut ftir Geschichte der Universitat Wrocław wurde ein Forschungs
kollektiv zur Bearbeitung von Monographien der Kreise und Stadte von Nieder
schlesien gebildet. Abgeschlossen ist bereits eine Arbeit liber die Region und die 
Stadt Strzelin, fortgeschritten sind Arbeiten liber die Geschichte der Stadt Legnica. 
Geplant sind Bearbeitungen tiber Jelenia Góra, Kamienna Góra, Ząbkowice und 
Lubań. Das Institut beabsichtigt Mitarbeiter auch ausserhalb der Universitat zu 
suchen, urn die in Niederschlesien bestehenden Forschungszentren zu aktivieren. 
In den geplanten Abhandlungen werden folgende Elemente besondere Berticksich
tigung finden: das geographische Milieu, der polnische Charakter dieser Gebiete 
und die verschiedenartigen Beziehungen zu anderen Regionen Polens sowie die 
gesellschaftlichen und nationalen Befreiungskampfe. Bevorzugt wird die Neuzeit 
und die Gegenwart. 

2 - Sobótka 3/72 




