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JOZEF LESZCZYNSKI JAKO HISTORYK 

Twó['CZOŚĆ historyka rozkłada się zwykle na kilka dziesiątków lat. 
Świeżość •spojrzenia czy nowatorstwo metodologiczne nie wystarcza do 
wyrobienia sobie poglądu na przeszłość. Wiedza historyka jest przede 
wszystkim owocem długotrwałej żmudinej pracy badaiwczej, wertowania 
nieogarnionych materiałów źródłowych, wczytywania się w literaturę, 
wreszcie ponawianych 1111i.erzadko prób sprecyrZowania własnego stosunku 
do wybranych problemów dziejowych. Dlatego też okres największego 
rozkwitu przypada w twórczości historyków stosunkowo późno. Nie 
brakło uczonych, którzy dopiero pod koniec żyda p'isalii najlepsze swe 
dzieła. Pod tym względem historia, podobnie ja'k większość nauk humani
stycznych, różni się zdecydowanie od nauk nazywanych tradycyjnie ścis

łymi. 
Czym w tej sytuacji może być dwudziestoletnia działalność historyka? 

Przebłyskiem możliwości, ;;,;apowiedzią prac, k.tóre mogłyby stać się ukoro
nowaniem jego twórczości. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że tak 
właśnie było i w wypadku Józefa Leszczyńskiego (1930-1975). Dosyć 
rozmów toczyłem z Nim w ostatnich latach, by zdawać sobie sprawę, jak 
silnie płonęła w Nim twórcza pasja, jak poszerzyły Jego horyzonty do
tychczasowe badania i prace przygotowa,wcze, jak ciekawie dojrzewały 
do rozwiązania nurtujące Go problemy. Trudno pogodzić się z myślą, że 
to wszystko ma pozostać nie spełmone. 

A przecież nie zaliczał się On bynajmniej do uczonych, którzy :rozwi
jają się powoli. Na szczęście należał do tych, ktÓ!I·ych :rychło obdarza łas
kami muza Klio, wyróżniając nie tylko talentem, ale i zapałem do pracy, 
będącym nieodzownym warunkiem prędkiego dojrzewania historyka . Już 
przed uzyskaniem doktoratu Jego dorobek naukowy był tak poważny, że 
stawiał Go w ,rzędzie :na.jlepiej zapowiadających się nQIWożytników. 

Było w tym niemało zasługi świetnej szkoły historycznej, do której 
trafił. Wśród profesorów historii na Uniwersytecie WTOcławskim zazna
czało się pod koniec lat czterdziestych pr,zyinajmniej kilka wybibnych in
dywidualności, zdolnych nie tylko inspirować do twórczej pracy, ale 
i wpoić w swych adeptów rzetelne metody badawcze. Historię starożytną 
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wykładał Kazimierz Majewski, średniowieczem zajmował się Stefan Ma
ria Kuczyńskri., a także Karol Maleczyński, któ['y wprowadzał studentów 
w tajniki nauk pomocniczych, o czasach nowożytnych pięlmtie mówił Wła
dysław CzapJ.ińslci, historię zaś najnowszą .przedstawiał Heniryk Were
szycki. Do dnia dzisiejszego są to nazwiska znaczące w polskiej nauce 
historyc2Jnej. Niestety, z różnych przyczyn zespół ten przetrwał stosun
kowo krótko i rozproszył się w większości po farnych uniwersytetach. Na 
razie łączyło tych wszystkich uczonych, jak i całe gr-0110 nauczające his
torii głębokie przekonanie o doniosłości jedynego w swym rodzaju ekspe
rymentu, którego byli współtwórcami: budowy polskiego życia naukowego 
we Wrocławiu czy szerzej biorąc - na Dolnym Śląsku. To przekonanie 
potrafm zaszczepić wielu swym uczniom. Niic też dztwnego, że ówcześni 
wychowankowie stanowią trzon dzisiejszego środowiska historycznego 
Wrocławia. 

Rocmik, w którym slię znalazł Józef Leszczyński, :należał do szcze
gólnie udanych. Zaczynał on piel'wszą wielką J:eformę szkolnictwa wyż

szego w Polsce Ludowej i miał przeżyć wszelkie jej blaski i cienie. Dla 
większości ,wprowadzony wówczas dwusitopnriowy system zakończył s:ię la
tami późniejszych uzupełniających stud'iów w trudnych waTunkach nau
czania eksternistycznego czy zaocznego. Dla stosunkowo niedużej grupy, 
przeważnie najzdolniejszych i przyjętych na drug.i stopień, system ten po
siadał dogodności, których zabrakł,o we rwszystkich po .nim wprowadza
nych. Całość wied:zy o cha['akiterze encyklopedycznym i pomocniczym 
wykładana •była na stopniu niższym, natomiast w ciągu ostatnich dwu lat 
przygotowani i wyselekcj0111owani studenci mogli studiować wybraną dzie
dzinę, stykając się z awtentyczną pracą badawczą. Był to więc rodzaj 
szczęśliwego kompromisu między tradycyjnym a zreformowanym syste
mem nauczania; ujemną jego stroną pozostawał wszakże swoisty elita
ryzm, może trudny do uniknięcia w ówczesnych warunkach. Leszczyński 
prędko znalazł się wśród celujących studentów i nie tylko mógł, ale i po
trafił wyzyskać wszystkie możliwości, jakie dawał nowy system. Bardzo 
istotny był przy tym wybór profesora, pod którego kierunkiem następo
wała specjalizacja. Leszczyński wahał się między historią starożytną a no
wożytną. Ostatecznie przeważyło zainteresowanie okresem, który wpraw
dzie w tym czasie nie należał do najbardziej popularnych, przedstawiał 
wszakże doskonałe możliwości pracy badawczej. 

W ten sposób znalazł się pod ,opieką Władysława Czaplińskiego, który 
już wtedy uzmawany był powszechnie za najlepszego znawcę XVII w. 
Prowadzone przez niego seminarium zajmowało się, o ile pamiętam, dzie
jami parlamentaryzmu polskiego i publicystyką polityczną za Wazów. 
Można było z 111liego wynieść inie tylko rzetelną wiedzę o fwnkcjonowantu 
ustroju Rzeczypospolitej szlacheckiej, ale i doskonałą umiejętność inter
pretacji ź.Tódeł. P.rofesor .kładł przy tym duży nacisk na popraw;ność wy
sławiania się; z równą energią tępił niedokładność i nieprecyzyjność przy 
podawaniu informacji, jak i niedołęstwo stylistyczne. Z seminarium tego 
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wyszło kilku W)'TÓżniających się obeanie :now.ożyitników. Leszczyński przy
gortował na n'im woorową pracę magii:sterską ,o sejmie kOToinacyjnym Jana 
Kazimrierza; do dziiejów tego sejmu i podejmowanych na nim reform miał 
wrócić w dziesięć lat ,później przy ,przygotowaniu studium do zbioru 
O naprawę Rzeczypospolitej XVII-XVIII w. (Waxszaiwa 1965) 1, poświę
conego Władysławowi Czaplińskiiemu. 

Studia magisterskie nawet w ramach ówczesnego systemu tylko 
w .ogr.ami.czon.ym stopniu mogły przygotować do pracy naukowej. Decy
dującą pod tym względem rolę spełniają lata poświęcone na przygotowa
nie rozprawy doktorskiej, pierwszego sprawdzianu wartości badacza. 
W tym czaSii.e stopień ten nosił nazwę kandyda,tury, przy czym najwygod
niejszą drogą było uzyskanie aspirantury, odipowiednika dz.isiejszych stu
diów doktoranckich. Te możliwości •nie oitwarły się jednak przed Lesz
czyńskm, dla którego niie było rów.nież miejsca na uniwersytecie. Propo
nowano Mu wyj'azd na odległą prowincję. W ipoczątkach 1954 r. 2ostał 
jedirrak zatrudniony w śW'ieżo powołanyrrł: Zakładzie Histocii Śląska, ongiś 
wrocławskiej placówce I111Styrt;utu Historiii PAN. 

Organiza'cją Zakładu zajmowała się Ewa Maleczyństka, która wpraw
dzie rychło ustąpiła kierownictwa Kazimierzowi Popiołkowi, faktycznie 
jednak zachowała nadal opiekę nad pracami dotyczącymi szeroko pojmo
wanego feudalizmu. Oryginalna jej osobowość wywierała silny wpływ na 
otoczenie. Pełna energti.i i niewyczerpanych pomysłów była. ind.cjatorką, 
częściowo wraz ze swym mężem, Karolem Maleczyńskim, wielu przedsię
wzięć naukowych w środowisku wrocławskim. Skłonna do wnikliwych 
i błyskotliwych ujęć syntetycznych, choć nrie zawsze ugil'untowanych źród
łowo, umiała tr.afniie odróż,niać sprawy zasadnicze od drugoirzędnych za
równo w :nauce, jak w życiu. Właśnie Maleczyńscy wystą.pi1i z 'projektem 
przygotowania obszernej historii Śląska, która służyła potem za wzór po
dobnym inicjaty,wom w i!I'lnych dzielnicach. Realiizacja tego projektu stała 
się głównym zadaniem Zakładu llistori!i. Śląska, co zaważyło z czasem, po 
przygotowaniu pierwszego tomu, ujemnie na jego dalszym rozwoju. U pod
łoża całej działalności Ma,leczyńskiej tkiwiło głębokie przekonaniie, że naj
ważniejszym zadaniem historyków działających na Śląsku powinno być 
przybliżen'ie dZJiejó� tej dzielnicy no,wo ,osiadłej ,w niej lud,ności ó. rozbu
dzenie na tej drodze poczucia łącznośoi z dawną ziemią piastowską. Nowe 
opracowanie historii Śląska, wolne od tendencyjności niemieckiej historio
grafii, miało ułatwić takie oddztiaływanie. 

Stanowisko Maleczyńskiej nie było aprobowane bez zastrzeżeń w ca
łym środowisku wrocławskim. Istniała bowiem grupa historyków, którzy 
nie negowali wprawdzie znaczenia badań nad Śląskiem, odrzucali jednak 
sugestię skoncentrowania nad nimi zasadniczych wysiłków badawczych. 
Prowadziłoby to, ich zdaniem, do zbytniego ograniczenia możliwości śro-

1 Wobec zamieszczenia w tym tomie Bibliografii prac Józefa Leszczyńskiego 

ograniczymy się na tym miejscu do podawania miejsca wydania i daty rocznej 

publikacji, pomijając większość tytułów. 
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dowiska, do zepchnięcia historyków wrocławskich na pozycje badaczy re
gionalnych. 

W tych warunkach podjęcie pracy w Zakładzie Historii Sląska stano
wiło dla Leszczyńskuego decyzję życiową. Wiązał się w ten sposób z gro
nem przeważnie młodszych historyków, k1tórzy bądź to podporządkowy
wali osobiste zainteresowania potrzebie społecznej, bądź też wprost uwa
żali, że właśnie badania nad dziejami Sląska mogą służyć za najlepszy 
punkt wyjśoiowy realizacji a.eh celów ,naukowych. 

Instytut Historii PAN zostawiał w tym czasie swym pracownikom 
sporo czasu na własne badania, byle związane :z ogólną p.roblematyką 
Zakładu, nie obciążając ich przy tym nadmierną pracą dydaktyczną, jak 
bywa na wyźszych uczelniach. Dla młodych pracowników powstawały dzię
ki temu szczególfilie korzystne warwnki do .rozwoju naukowego !i od ich 
osobistej postawy zależało, czy umiel1i je wyzyskać. Dopiero też praca 
w Instytucie Historii otwierała możliwości głębszego :zapoznaillia się z me
todologią marksistowską. W latach studiów Leszczyńskiego przedstawiany 
na ogół przez niezbyt przygotowanych do tego wykładowców marksizm 
uniwersytecki miał charakter deklaratywno-dogmaty,czny, co nie sprzy
jało wiązaniu go z przeprowadzanymi badaniami. Bard.zn.ej kształcące były 
pod tym względem dyskusje toczone w środowisku Instytutu, zwłaszcza 
gdy okres „burzy ri. naporu" domagał się ściślejszej !Wery±Thacji głoswnych 
konce1pcjn. Stąd też chyba wyniósł Leszczyński. przesłainki metodologiczne 
dla swych prac i wrażliwość na marksistowskie rozumienie dziejów. 

Kilka lat pracy w Zakładzie Historii Sląska stało się dla Leszczyńskie
go okrr'esem szybki.ego samokształcenia i tworzenia warS?Jtatu naukowego. 
Obowiązki na rzecz Zakładu wyczerpywały się w przygotowywaniu wy
dawnictw źródłowych i zbieraniu materiałów do przyszłej dysertacji dok
torskiej. Jako promotor miałem w pamlięoi postawę mego rnisitrza, który
poza wysunięciem problemu - ograniczył się do udzielenia ani podstawo
wych informacjli. źrócllOZJn.aJWczych. Starałem się w:ięc nie inge.rować zbęd
nie. Jakkolwiek czy to z racji współpracy w Zakładzie, .czy na semina
rium dok1toranckim nie obeszło się bez dyskusjri nad zakresem ri. za.łożenia
mi pracy, .powstawała ona w pełni samodzie1me, w stopniu irzadko spoty
kanym obecnie :nawet u hahillitantów. 

Na ten też okres przypadły najbardziej wydajne lata kwerendy archi
walnej. W krótkim czasie umożliwiła ona Leszczyńskiemu taką orienta
cję w źródłach do d:z!i.ejów Śląska IW dobie -nowożytnej, jak!iej nie posiadał 
żaden inny z badaczy ani żaden archiwista. Kwerend.a ta irozpoczym.ała 
się w momencie, gdy zlbiory kchiwum Wojewódzkiego we Wrocławiu 
były d?priero w stadium porządkowania po :zniszczeniach i .zmtiran.ach spo
wodowanych wojną. W rezułfacie spadała na Niego nieraz część pracy 
wykonywanej zwykle przez archiwistów. Przez ręce Jego przechodziły 
setki woluminów, a sporządzane notatki stały się warsztatem pracy na 
długrie lata. 
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Mimo złego stanu zdrowia (bardzo prędko bowiem zaczęły się ujawniać 
dotkliwe skutki 'błędu sztuki lekarskiej w toku przeprowadzonej w 1956 r. 
operacji) Leszczyński nie ograniozył się do poszukiwań w archiwach 
wrocławskich, ale dotarł także do pomniejszych zespołów rozproszonych 
po powiatach. J

a

iko jeden rz pier,wsrzyrch badaczy dziejów i11JOwożytm.ego 
Śląska rozpoczął też od 1958 r. kwerendy w archiwach zagranicznych. 
Dokładnie :zapoznał się :z bogatymi materiałami znajdującymi się w ar
chiwach Piragi i Brna, przejrzał .również zasoby wielu drobniiejszych zbio
rów rozrzuconych po Czechach; odkrywając nieznane polonica i silesiaca. 
Późniejsze :zalinteresowatnli.a dziejami Łuży<: zaprowadziły Go do archiwum 
drezdeńskiego, budziszyńskiego i innych łużyckich. Wszystkie te kweren
dy, przeprowadzane kosztem najwyższego wysiłku i nieraz kończone 
okresem dłuższej niemocy, pozwoliły Mu na zdobycie niezwykle głębo
kiej i wszechstronnej znajomości źródeł odnoszący-eh się nie tylko do ba
danych problemów, ale i do całości dziejów krajów Korony Czeskiej, 
zwłaszcza w XVII w. Żaden z Jego poprzedników nie opanował tych źródeł 
w równie szeroktlm zakresie. A przecież tak wame maiteriały z archiwów 
wiedeńskich dane Mu było wyzyskiwać tylko z drugiej ,ręki albo z mikro
filmów. 

Doskonała znajomość źródeł ułatwiała Mu szerokie spojrzenie porów
na,wcze. Problemy Śląska czy Łużyc zaczynały nieoczekliwanie wyrastać, 
przestawały stanowić zagadnienia regionalne, ale wiązały się ściśle z ca
łością dziejów Europy Środkowej, ukazując zachodzące w nich .regularnoś
ci � przemiany. Także sprawy RzeCllypospol'itej odbijając się w tym śląs
ko-łużyckim zwierciadle nabierały nowych barw i wymiarów. 

Leszczyński przypisywał ,kwerendzie źródłowej podstawowe znaczen'ie 
przy trafnym rozwiązywaniu postawionych przed sobą problemów i miał 
zdecydowanie negatywny stosunek do tych :nowożytników, którzy zadowa
lali się przetrawianiem i „nowym odczytywaniem" materiałów zbieranych 
przez poprzedników czy kolegów, ,nie zaglądając niemal nigdy do archi
wów. Nie znaczy to, by lekceważył osiągnięcia innych. O tym, jak sta
rannie śledził literatu.rę historyczną, i to nie tylko polską, ale także czeską, 
niemiecką i łużycką, świadczy najlepiej ponad sto recenzji i not sprawo
zdawczych, opublikowanych przez Niego od początku działalności badaw
czej aż po ostatnie tygodnie życia w c�sopismach historyczmych, przede 
wszystkim w „Sobótce". 

W „Sobótce" znalazł zresztą Leszczyński j.eszcze jedną zaprawę do swej 
pracy. Jako jej sekretarz działał już od 1955 r. Na Nim opierało się wła
ściwie funkcjonowanie „Sobótki", gdyż Maleczyńska nie zawsze była 
w stanie wypełniać regulannie swe redaktorskie obowiązki. Tutaj wuęc za
poznawał się ,z tajnikami opracowania edyitorskiego, tu mógł się przeko
nać, jak wielkie znaczenie ma umi€jętność jasnej, krótkiej i poprawnej 
stylistycznie wypowiedzi i jak często n'iechlujsitwo i niedbalstJWo, czasem 
i zwykła nieporadność, tkwią za fasadą „uczoności . Były to nowe do-
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świiadczenia, któ,re skłaniały Go do tym większego krytycyzmu i w sto
sunku do samego siebie. 

Pirzez ,ostatnie dziesięciolecie pełnił już Leszczyński funkcję red·aktora 
„Sobótki". Robił, co mógł, by zapewnić jej dobry poziom i jak najlepsze 
warunki ukazywania się. Walczył o to nies.trudzen.ie do końca. Bodaj 
ostaitnią sposobność naszego spotkania dostarczyło posiedzenie komiitetu 
redak•cyjnego, na którym Leszczyński, świadom postępów swej choroby, 
starał się zabezpi�yć przyszłość drogiego mu c�asopisma. 

Gdy w roku akademickim 1957/58 Leszczyńskii objął funkcję starszego 
asystenta na Uniwersytecie Wrocławskim, był właściwie już ukształto
wanym badaczem. Potwierdziła to .rychła (w 1959 r.) obrona Jego świetnej 
dysertacji doktorskiej o ruchach chłopski•ch na Pogórzu Sudeckim, która 
w gruncie rzeczy odpowiadała wymaganiom habilitacyjnym. Formalne 
usamodzielnienie nastąpiło też stosunkowo prędko, w 1964 r., po prze
prowadzeniu habilitacji na podstawie rozprawy poświęconej ustrojowym 
problemom Łużyc. Pra'Ca na Uniwersytecie nie stworzyła Mu wszakże 
lepszych warunków do zorganizowania szerszych 'badań, do czego był jak 

najbardziej predestynowany. Punktem wyjściowym stworzenia takiego 

zespołu mógł stać się powołany w 1964 r. Zakład Historii Słowiańszczyzny 
Zachodniej. Zanim jednak zdążył się rozwinąć i okrzepnąć, uległ likwi
dacji przy najbliższej reformie. Stan zdrowia nie pozwolił Leszczyńskie
mu później wyzyskać w pełni możliwości, jakie otwierało pod tym wzglę
dem kierownictwo Instytutem Historii. 

W rezultacie w swej pracy naukowej Leszczyński pozostawał dość 
osamotniony. Nie doszło też do wykształcenia przez Nieg,o specjalistów, 
którzy byliby w stanie kontynuować dmelo Jego życia. Pod tym wzglę
dem olbrzymia wiedza Leszczyńskiego i izdobyte doświadczenia zostały 
zma,rnowane. Doskonale natomiast potrafiono wyzyskać Jego sumienność 
i zdolności organizacyjne w pracach na uczelni. 

Trwałą pozostałością po uczonym jest przede wszystkim jego dcTObek 
naukowy. Już sama liczba publikacji Leszczyńskiego p!I'.zedstawia się im
ponująco, przekracza bowiem 200 pozycji, jak można się przekonać z za
mieszczonego w tym tomie zestawienia. Jest to naprawdę zjawi sko wy
jątkowe. Istota jednak Jego osiągnięć polega na nowait,orskim charakterze 
twórczości naukowej. Leszczyński nie tylko wprowadził do polskiej nauki 
historycznej problematykę poprzednio przez nią nie poruszaną, ale na 
podstawie gruntownych badań aTChicwalnych przed,stawił .rozwiązania, któ
re mają wszelką szansę pozostania na trwałe w histoiriog,rafii. 

W momencie gdy Leszczyński przygotowywał swe pieirwsze studia, 
badania nad dziejami Śląska w dobie nowożytnej, tj. w XVI-XVIII w., 
były w Polsc€ dopiero w zalążku. We Wrocławiu powstawała wokół Ste
fana Inglota szko-ł,a, kitóra mfała za,owooować w latach sześćdziesiątych. 
Koncentrowała się ona zresztą głównie na histoirii gospodarczej. Od czasu 
do czasu dorzucał swe przyczynki do dziejów politycznych Śląska Włady-
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sław Czapliński, którego UCTlniowie zajmowali się jedinak na ogół inną 
problematyką. Dzieje Łużyc znajdowały się natomiast niemal całkowicie 
poza zainteresowaniami ówczesnej polskiej nauki historycz,nej. W tych 
warunkach wybór specjalizacji dokonany przez Leszczyńskiego miał do
niosłe konsekwencje. Chodziło bowiem o zwalczenie zastarzałych postaw 
w polskiej historiografii. 

Sprawy Śląska i Łużyc, czy nawet problemy dawnych krajów Korony 
Czeskiej w dob'ie nowożytnej, byiwają 1Jrektowane rprzez więkswść his
toryków działających rw ośrodkach centraln�h, zwłas21cza iw Warszawie, 
jako 2Jagadnienia marginalne, któ,rych zbadanie może mieć ty1ko drugo
rzędne zpaczenie dla hisitori'i Polski ·czy Europy. Sitanowis�o takie, któ
rego wpływ można dostrzec we wszystkich ,niemal środowiskach histo
rycznych, wy,nika albo ,z przesadnego wyobrażenia o wyjątkowości roz
woju Rzeczypospoli:i.tej szlacheck'iej, albo też z :nie zawsze u2Jasadniionego 
dopasowywania go do przemian, jakie przeżywała Europa zachodnia. To 
od!ryiwanie dz:iejów Polski od dziejów sąsiadujących z ,nią krajów, przede 
wszystkim Czech, Węgier, w pewnej mierze również Saksonii czy Bran
denburgii, podkreślanie dzielących je różnic, a pomijanie zbieżności, jest 
jednym z podstawowych niedostatków badań nad historią nowożytną 
Polski. Wprawdzie od czasu do czasu odzywają się głosy domagające s.ię 
rewizji tego stanowiska, przechodzą one jednak bez większego echa, 
a historycy, którzy podejmują odpowiednią problematykę, pozostają nie 
zauważeni, jeśli nie są traktowani z pobłażaniem. Na tym tle trudno się 
dziwić, że tak nikłe są pod tym względem osiągnięcia działających pod 
egidą PAN komisji zajmujących się współdziałaniem historyków polskich 
z historykami Węgier, Czechosłowacji i NRD. Zrozumiałe też jest, że 
wobec takich postaw dorobek Leszczyńskiego jest lepiej znany w Czecho
słowacji czy w Niemczech niż w Polsce. 

A właśni:i.e przykład tiwórczości Leszczyńskiego najdobitniej pokazuje, 
jak dobry punkt wyjścia do podjęcia szeroko pomyślanej problemattyki 
środkowoeuropejskiej stano:wić mogą badania nad dziejami Śląska. Roz
wój Jego zainteires01Wań naukorwych charakteryzuje bowiem przechodze
nie do coraz rozleglej'Szej problematykii badawczej. Nie chodzi pr,zy tym 
o samo zwiększanie się zakresu terytorialnego tych zainteresowań, chociaż
dałoby się wyróżnić w J.ego twó�czości naukowej swego rodzaju okres
śląski, łużycki ,i środkowoeurr-opejski, 1ale również o podejmowa nie za
gadnień z różnorodnych dziedzin, umożliwiające integralne traktowanie
procesu hisitoryicznego.

Przez długi czas głównym problemem, wokół którego koncentrowały 
się 'badania Leszczyńskiego, było zagadnienie charakteru i zasięgu ru
chów społecznych. W latach pięćdziesiąty,ch stanowiły one dla niejednego 
historyka możliwość wyjścia poza ograniczone r.amy ekonomizmu, do
minującego w podejmowanej wówczas tematyce. W środowiisku wrocław
skim s�zegól•nie s'ilnym echem odbiły się wtedy poglądy Borysa Por-
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szniewa, ll'Ozwijające teorię walki klas jako zasadniczego k.lucza do wy
tłuma�enia mecharuzmów funkcjonowan:i,a ,państw i społ€<:2:eństw. 
Wiązało się z tym akcentowanie roli mas ludowycll jako głównego mo
toru postępu. Poglądy te, poparte autorytetem wybiitny,ch profes01rów,. 
nie mogły pozostać bez wpływu na dojrzewająceg,o młodego historyka. 
Ale w podjętych przez Niego badamach nie chodziło o jes:7..100e jedną glos
sę do utwierdzonych dogmatów. Gruntowna, oparta na solidnym mate
ria�e źródłowym analiza miała stać się podstawą do krytycznego ustosun
kowania się ;wobec nadmiernych uproszczeń czy z,byrt pospiesznie głoszo
nych tez. Sprawa miała bowiem d1a Nie.go kapirtalne z,n,aczenie. Bez 
zbadania tego problemu nie mogło być - Jego zdaniem - mowy „o zro
zumieniu i roZ'Wiązaniu szeregu innych �gadn'ień f.eudalizmu" 2. 

W konfliktach społecznych tej epoki diomi.•nujące znaczeni,e miały 
ruchy chłopskie. One też �nia,1azły odbici.e w wielu studiach i ar,tykułach 
I,,eszczyńskiego. Najpełniej jednak stosunek Jego do tej problematyki 
chairakter�uje 1:ozprawa Ruchy chłopskie na Pogórzu Sudeckim w dru
giej połowie XVII wifiku (Wry:odaiw 1961). Zajął się w niej oceną wystą
pień chłopskich :w księstwie świdnicko-jaworskim i w hrabs:twie kłodiz:kim 
od traktatu westfalskiego po początki XVIII w. Wśród licznych prac, któ
re ukazały się w Polsce na temat ruchów chłopskich w dobie gospodarki 
fo1wairczno-pańszczyźinianej, situdium to zdobyło sobie pozycję wyjątkową 
zarówno dziękii. wszechstronności ujęcia, jak i wskutek ,wprowadzenia 
obszernych metodologicznych wniosków, wypływających z dokonanych 
usta.leń. 

Lese,czyński nie :poszedł uitar:tą drogą opisyw,ania wystąpień rchłop
skich, a1e starał się dać najpiecrw gruntowną charakterystykę podłoża, 
z którego wypływał opór chłopski. _Jego analiza sytuacji wsi podgórskiej 
w drugiej połowie XVII w., oparta :wobec niedostatków; dawniejszej lite
ratury .na iwłasnych kw.erend,ach źródłowych i samodzielnych ·badanfa:eh, 
stanowiła doskonałe wprnwadzenie do zagadnienia, a zairazem pierwsze 
w pols'kiej histociografii ujęcie pry:zemi,an wsi śląskiej ;po wojnie itrzydzies
toletniej. Oryginalnym wkładem w ro,zwój badań SiPOłecznych •była wpro
wadzona pry:zez Leszczyńskiego klasyfikacja form ,walki klasowej na wsi 
oraz ustalenie związków między ich występowaniem a zmianami w po
łożeniu chłopów, charakterysitycznymi d!la pewnych okiresów i regionów. 
Jako ba,rd.zo istotny dla Śląska podkreślał przy tym podział na formy 
legalne i nielegalne; wiara rw dobrego C€6aif.z.a stanawała bowiem nl'imo 
wszelkich doświadczeń żywy element w postawach chłopskich. Z tym też 
wiąz,ał stosunkowo rzadkie IW tym okresie wystąpienia zbrojne, których 
szozytowe nas'ilenie nastą.piło nie bez związku z wydauZenfauni rw Cze
chach i na Morawach w latach 1679-1680. Wbrew częstym apriorycznym 
ocenom stwierdzał także, że „podstawową siłą społeczną w ruchach chłop-

2 L e s z c z y ń s k i, Ruchy chłopskie na Pogórzu Sudeckim ... , s. 5. 
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skich na Pogór,z.u Sudeckim w drugiej ,połowie XVII w. było średnio 
zamożne chłopstwo i częściowo zagrodnicy" 3

• 

Przeprowadzone badania nie pozostawiiały żadnych wątpliwości co. do 
intensywności i masowości oporu chłopskiego na Śląsku. Nie oga:-a•niczał 
się on ty:Lko do •niektórych dóbr czy ich kategorii.i, lecz stanow:ił .zjawisko 
powszechne. Wieś śląska ukazywała się w nowym aspekcie nieustannego 
wrzenia, które oddziaływało zarówno na niespokojnych o utrzymanie 
swych dochodów ipanów feudalnych, jak i na państwo, cierpiały bowiem 
na tym jego. interesy fiskalne i militarne. Stąd wystąpienia chłopskie 
stanowiły czynnik hamujący i og.raniczający nasilenie .wyzysku. 

Potwierdzeniem zawartych w tej pracy uogólnień i trafności przyję
tych założeń metodologicznych stały się badania przeprowadzone na in
nych terenach. Przede wszystkim objęły one obszar Górnych Łużyc. 
Wyniki ich opublikował Leszczyński w książce ogłoszonej w wydawnic
twach Instytutu Serbsko-Łużyckiego w Budziszynie Der Klassenkampf

der Oberlausitzer Bauern in den Jahren 1633-1720 (Baultzen 1964). Po
jawierui.u się licznych .zbieżności z postawą chłopa śląskiego nie przesd{o
dził fakt, że tym irazern chodziło o położenie 1 walkę klasową chłopów 
znajdujących się pod panowaniem nie Habsburgów, ale Wettynów. Czę
ściowo było to wynikiem sąsiedzitwa i podobieństwa wairunków natural
nych, pogłębionego stooun!kowo n'i.edawnym odłączeniem Łużyc od krajów 
Korony Czeskiej, częściowo jednak wskazywało na głębsze regularności 
w procesach społecznych, zachodzące na większych obwaa-ach. Praca ta 
spotkała się też ·z wyraźnym oddŹiWli.ękiem w historiografii n'i.em'ieckiej 
i czeskiej, ułatwiając wprowadzenie ustaleń Leszczyńskiego do nauki 
światowej. 

· Podobne badania, jakikolwiek na bardziej ograniczoną skalę, prze
prowadził Leszczyńskń. w odniesieniu do ruchów ohłopskiJCh w północnych 
Czechach i na Mora1wach. W tym wypadku chod.ziło w w'i.ększym stopniu 
o wydo'bycie elementów wiążących postawę •chłopów czeskich z wystą
pieniami chłopskimi na Śląsku. Wyniki tych badań znalazły odbicie
w studiach ogłoszonych w „Slezskym sborniku" na temat .powstań chłop
skich w Czechach, i na Morawach w latach 1679-1680 (Opawa 1959) oraz
o zbiegostJwri.e chłopów ze Śląska do. północnych Czech (Opawa 1961).

Dyskusyjnym zagadnieniem w badaniach nad przyczynami ruchów
społecznych na Śląsku w drugiej połowie XVII w. okazał się wpływ czyn
nika religijnego. Rozbieżności religijne i utrudnienia, jakie napotykali 
protestanci ipo traktacie westfalskim, nie mogły pozostać 'bez wpływu na 
postawę chłopów. Chociaż rw swych podstawowych praoach Leszczyński 
podkreślał, że w miarę zwiększania się nacisków kontrreformacji na 
Śląsku podda!l'li starali się nie wiązać, przynajmniej programowo, postula
tów religijnych z postulatami ekonomiczno-społecznymi, niemniej w stu-

3 Tamże, s. 355. 
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diach ,poświęconych iwailce protestanckiej ludności wiejskiej z kontirr�
formacją wskazał na 'fOlę czyinnika religijnego w za,ostrzaniu się naipięć 
społecznych (Wrocław 1962). Rozładowaniem ich stawało się zbiegostwo, 
kierujące się do kirajów protestanckich, np. na Gó:me Łużyce (1962). 

Parolm-otn�e podsumowywał Leszczyński .wyniki s·wych badań nad 
ruchami społecznymi na wsi. Przede ;wszystkim taki charakter miały 
przygotowane pr.zez Niego rozdziały Historii Sląska (Wrocław 1963), po
święcone walce klasowej i walce o wolność wyz·nania w okresie od końca 
XVI do połowy XVIII w. Później porównywał ze sobą ruchy chłopskie 
na Śląsku i na Łuży1cach w :wydawnictwach Uniiwersytetu Ka,rola (Praga 
1969). Próbę rozciągnięcia przyjętej przez siebie klasyfikacji ruchów spo
łecznych i występujących w nich prawidłowości na całość dziejów wsi 
polskfoj w XVI-XVIII w. stanowiła wreszcie chairakterystyka ruchów 
społecznych chłopów polskich i ich wystąpień polityc�nych ogłoszona 
w Historii chłopów polskich (Warszawa 1970). Uwzględniając sytuację 
zarówno w Rzeczypospolitej, jak i na Śląsku czy Pomorzu, Leszczyński 
przychylił się zdecydowanie do koncepcji odrzucającej tezę o bierności 
chłopa polskiego wobec eksploatacji ze strony szJlachty. Chłop był dla 
Niego uporczywym obrońcą swych praw, a w k:ryitycznych chwilach Rze
czypospol'itej uczestnikiem rwałk o jej całość i niezależność. 

Niezbędne przy charakterystyce ruchów społ€cznych badanfa nad 
strukturą ludności wiejskiej pobudiZiły Leszczyńskiego do zajęcia się 
położeniem najuboższej części tej ludności, żyjącej z najmu. Badania nad 
tym zagadnieniem, odnoszące się do Rzeczypospolitej, rozwijały się dość 
powoli z uwagi ,na niedostatki źródłowe. O wie[e bogatsze okazały się 
pod tym w�g.lędem materiały śląskie, a także łużyckie. Wiązało się to 
z poważną irolą, ja'ka przyipadała pracy najemnej w rolnictwri.e dolnośląs
kim, a także z przymusem najmu wobec dzieci chłopskich, stosowanym 
i na Śląsku, i na Łużycach. Jakkolwiek problem ten był poruszany 
w dawniejszej históriografiii, zwłaszcza niemieckiej, brakowało peł,niejszej 
anallizy zarówno tej formy obciążenia poddanych, jak i sytuacji ludności 
najemnej. Lukę tę znakomicie wypełnily studia Leszczyńskiego. Zajął się 
.v nich najpierw zmianami w położeniu ludzi luźnych i czeladzi najemnej 
na Śląsku ,w okresie wyludnienia po wojnie ,trzydziestoletniej (Wrocław 
1956). Później przedstawił sytuację na Łużycach, czy to w świetle olbo
wiązujący,ch ustaw (Wirocłaiw 1966, Wrocław 1969), czy też poprzez ana
lizę wyzyskania najmu przymusowego w Górnych Łużycach (Wrocław 
1967). I w tym wypadlku zarysowały się ,zbieżności między obu badanymi 
przez �iego terenami. Niestety, do uogólnienia tych spostrzeżeń, bardzo 
istotnych przy ocenie pirzemian dokonywających sii.ę w rolnictwie środ
kowoeuropejskim .w XVII i XVIII iw., już nie doszło. 

O ile badania nad dziejami chłopa śląskiego i łużycku.ego, przeprowa
dzone przez Leszczyńskiego, zmieniły rw sposób zasadniczy poglądy na 
postawę tej wa!fstwy w XVII w., o tyle Jego prace nad historią miast: 
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Opola (Opole 1955), Nysy (Opole 1970), Legnicy (Leg,nica 1976), miały 
bardziej ograniczony charnkter. Zaiwsze jednak wprowadzał wiele no
wego materiału. Nurtował Go również problem powiązania ruchów spo
łecznych na ,wsi z podobnymi o:uchami ;w miastach. Jednak ani badania 
stosunków na Śląsku, ani na Łużycach nie doprowadziły do. ustalenia 
wyraźniejszych ZJWią.zków pod tym względem. Tak jak wystąpienia chłop
skie miały na ogół charakter lokalny, tak i wystąpienia w miastach, jeżeli 
nawet wywołane były podobnym uciskiem ze strony feudałów, tylko spo
radycznie, w świetle Jego badań, szukały poparcia chłopskiego. Często 
bywały <to zresztą wystąpienia wynikające ze specyficznej sytuacji 
i struktury społecznej miast, jak wskazywałyby studlia przeprowadzone 
nad a-uchami wśród rzemieślników zgO'rzeleckich w początkach XVIII w. 
(Bautzen 1959). 

Z proo1ematyką społeczno-gospodrurczą związane były również w wię
kszości publikacje źródłowe Leszczyńskiego. Genezy ich szukać trzeba 
przede wszystkim w pracach Zakładu Historii Śląska. J alw zadanie szcze
gólnie pilne wyłoniło się wtedy podjęcie publikacji ma.terfałó.w źrródło
wych do dziejów gospodarczych Śląska. Nie chodziło przy tym o egzem
plifikację za pomocą tekstów źiródłowych zasadniczych <tendencji prze
ja.wiających się w .dziejach wsi śląskiej, jak było z Tekstami źródłowymi 

do dziejów chłopa śląskiego (Wrocław 1956), kórych część obejmująca 
XVI-XVIII w. została opracowana przez Leszczyńskiego. Ogłaszane
źródła miały mieć chara,�r podstawowy do rozmaitych badań. Wybrane
więc zostały uirbarze jako źródfo najlepiej odpowiadające tym załoieiniom.
Pierwszy ich tom, wydany przez Leszczyńskiego w:;pó-lnie z R. Heckiem,
objął najstarsze urbarze dóbr zamkowych opolsko-raciborskich (Wrocław
1956). W kilika lat później (Wirocław 1963) przy współpracy obu tych
wydaiwców z J. Petiraniem ukazały się urba,rze innych dóbr zamkowych
Górnego Śląska. Leszczyński wydał

° 

również pa:rę urbarzy pa.rafialinych
z tego terenu (Katowice 1962). Spośród innych przyczynków źródłowych
opublikowanych przez Niego największe �naczenie miały spisy cz,eladzi
folwarcznej z księstwa w:rocławskiego z połowy XVII w. (W1Iocław 1960),
nawiązujące do Jego badań o pracy najemnej w rolnictwie.

Wszystkie te wydaW111.ictwa, wymagające dobrego opanowania zarówno 
niemczyzny XVI i XVII w., jak i trudnej ówczesnej paleograf ii, wykazały 
doskonałe przygotowanie Leszczyńskiego w zakresie edytorstwa. Spotkały 
się też z przychyl,ną oceną specjalistów. 

Wyniesione ze studiów zainteresowania dziejami padamenta["y'.Mnu 
skierowały uwagę Leszczyńskiego na zagadnienia ustrojowo-polityczne 
Łużyc. Organizacja i r,ola stanów łużyckich znajdowały, jak dotąd, sł,abe 
odbicie w histariografii. Tymczasem w zbiorach Archiwum Wrocławskie
go znajd01wał się bogaty zespół dotyczący ;ich działalności. Funkcjonowa
nie łużyckich ,przedstawicielstw stanowych umożliwiało pewne analogie 
nie tylko do innych terenów zależnych swego czasu od Kor,ony, Czeskiej, 
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ale i do Rzeczypospolitej. Nasuwał się także inny problem. Łużyce zostały 
przekazane w ręce Wettynów w 1635 r. i ze strony elektorów wystąpiły 
silne tendencje do ogTaniczenia ich odrębności oraz do ściślejszego po
wiązania z Saksonią. Nie był to problem obojętny dla badań nad historią 
Polski w ok!l'esie, gdy weszła ona w unię personalną z Saksonią. Można 
też było prześledzić na materiale porównaiwczym politykę Wettynów, 
zmierzającą do W2fillocnienia zakresu ich władzy. 

Z tych założeń powstała rozprawa Stany Górnych Łużyc w latach 

1635-1697 (Wrocław 1963). Podjął w niej Leszczyński zagadnienie nie
mal nie tknięte p'I'zez historiografię funkcjonowania instytucji stanowych 
na Górnych Łużycach po złączeniu ich z Saksonią. Żmudna kwerenda 
archiwalna pozwoliła Mu na dokładne odtworzenie skomplikowanego me
chani:mnu ucierania postanowień w sejmiku łużyckim, a zarazem na 
scharakteryzowanie roli poszczególnych stanó;w. W świetle tych badań 
dało się zaobserwować osłabienie opozycji stanów wobec postulatów elek
torów. Wiązało się to z umacnianiem się obozu prowettyńskiego wśród 
najbogatszych feudałów łużyckich. Szczególną rolę pod tym względem 
przypisywał Leszczyński warstwie, którą nazwał magnaterią urzędniczą. 
Warstwa ta składała się z 1ludzi zawdzięczających swą ka1rierę polityczną
i materialną dlworowi drezdeńskiemu i wskutek tego dość wiernie wyko
nywała jego zalecenia. 

Rozprawa o stana,ch łużyckich wprowadzmla nowe, oryginalne na
świetlenie rozgrywającego się w Eurnpie środkowej w drugiej połowie 
XVII w. konfliktu między władcą a przedstawicielstwem stanowym. 
Ukazywała drogi formowania się absolutyzmu przy silnej jeszcze pozycji 
stanów. W jakiej mierze Tóżnorodny skład państwa saskiego utTUdniał 
dojście do absolutyzmu, przedstawił Leszczyński w studium o Górnych 
Łużycach w początkach wojny północnej, stanowiącym ważny element 
w zbiorze Tozpraw historyków z Polski i NRD Um die polnische Krone 

(Berlin 1962). Momentem utrudniającym ugruntowanie przez Wettynów 
absolutyzmu stały się również sprawy religijne, obawy przed tendencjami 
do rekatolicyzacji, jakie mógł reprezentować władca konwertyta. Na 
genezę tego problemu zwrócił uwagę Leszczyński w studium poświęco
nym sytuacji kościoła katolickiego na Łużycach po przyłączeniu ich do 
Saksonii. Okazało się, że mimo znalezienia się pod panowaniem prote
stanckich władców i. w otoczeniu przeważająco protestanckim katoli- · 
cyzm łużycki (nie lbez poparcia ze strony Habsburgów) nie rezygnował 
z akcji kontrreformacyjnej i nie cofał się nawet przed naciskami w kie
runku irekatolicyza·cji (Wrocław 1968). Tym bardziej :zJrozumiałe stają się 
więc późniejsze obawy stanów saskich. 

Gruntowna znajomość problemów ustrojowych Saksonii i Łużyc 
ujawniła się również· w przygot01Wanym na zjazd lubelski historyków 
polskich (wspólnie z J. Gierowskim) refeTacie o Polsce i Saksonii, w któ
rym przeprowadzona została próba porównania ustrojów obu krajów. 
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_Zakwestionowane zostały w nim poglądy dawniejszej historiografii o za
sadniczych róż·nicach, dzielących pod tym względem oba kraje (W a-rsza
wa 1971). W innym wystąpieniu podkreślił Leszczyński znaczenie unii 
personalnej Palski i Saksonii dla ożywienia kontaktów kulturalnych 
Polski i Łu·życ (Wrocław 1970). 

PoWTacał iteż Leszczyński do dziejów pa1rlamentary2Jinu w Rzeczyipos
politej. Jedna z ostatnich Jego publikacji rzuciła nowe światło na dzieje 
sejmów z 1654 i 1655 rr. na podstawie nie �nanych relacji dyplomaty 
austriackiego J. Ch. v. Fragsteina (Wrocław 1975). Na zjazd historyków 
polskich ,w Toruniu w 1974 r. przygotował referat Siedemnastowieczne

sejmiki a kultura polityczna szlachty, którego jednak 'Ze względu na stan 
zdrowia nie zdołał wygłosić. Planował i dalsze prace z tego zakresu. Sze
rokie możliwości porównawcze, jakimi w tej dziedzinie dysponował, 
pozwalają tylko domyślać się, jak wiele te nie zrealizowane prace mogły 
wnieść do ,polskiej historiografii. 

Obok historii społeczno-gospodarczej oraz historii ustroju trzecią waż
ną dziedziną badań Leszczyńskiego stały się dzieje stosunków między
narodowych. Rozpatrywał je z punktu widzenia historii dyplomacji, bądź 
też zajmował się rozchodzeniem informacji i formowaniem się postaw. 
Już Jego pierwszy drukowany- axtykuł przynosił rrewelacyjne dane o dzia
łalności agentów Chmielnickiego i Jerzego Rakoczego na Śląsku i Mora
wach (Wrncław 1955). Poważniejsze .wszakże badania podjął Leszczyński 
nad pozycją międzynarodową Śląska w XVII w. Chodziło w nich przede 
wszystkim o prześledzenie zabiegów o pozyskanie całości, czy też części 
tej dzielnicy -ze strony sąsiednich władców, a talcie o ustalenie roli, jaką 
problem przynależności Śląska o_dgrywał w dyplomacji europejskiej. Stu
dia nad dziejami Śląska w dobie rwojny trzydziestoletniej zwróciły naj
pierw Jego uwagę- na pomijany przez poprzednich historyków epizod 
rządów Bethlena Gabora na Górnym Śląsku (Wrodaw 1959). Znalazł 
w nim ważny przyczynek do ustalenia polity,ki Habsburgów wo'bec Ślą
ska. Współudział w opracowaniu wraz z K. Piwarskim rozdziałów w His
torii Śląska (Wrrocław 1963) poświęconych dziejom polityczmym od końca 
XVI w. do wymarcia Piastów brzesklo-legniokich skłonił Leszczyńskiego 
do dalszych poszukiwań w tym zakresie, szczególnie odnośnie do śląskiej 
polityki Wazów. 

P,rzedstawił więc nieudaną próbę odzyskania księstwa opo.Jsko-raci'bor
skiego przez Ha1bsburgów w 1652 r. (Wrocław 1965), po czym przystąpił 
do gruntownych badań nad u.zyskaniem tych -księstw przez Władysła
wa IV. Owocem ich stała się monografia Władysława IV a Śląsk w latach
1644-1648 (Wrocław 1969). Tym rr-azem zajął się tematem .wielok,rotnie 
poruszanym przez his>t()II'yków. Potrafił jednak znacznie poszerzyć pod
stawę źródłową, wyzyskując liczne materiały z arrchiwów czeskich i śląs
kich. Pozwoliło Mu to' uściślić przebieg rozgrywki dyplomatycznej, a tak
że pełniej przedstawić stosunek ludności zarówno księstwa cpolsko-raci-
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borskiego, jak i całego Śląska do polityki Władysława IV. Rozpatrując 
sytuację międzynarodową Leszczyński wykazał, jak nierealne były na
dzieje na ustępstwa terytorialne Habsburgów na Śląsku. Wyjaśnił rów
nież, że wobec obojętnego stosunku magnaterii i szlachty polskiej do 
Śląska w polityce Władysława IV na tym odcinku musiały przeważać 
elementy dynastyczne. W rezultacie dość wstrzemięźliwie ocenił rolę 
rządów Władysłaiwa IV w księstwie opolsko-raciborskim w umocnieniu 
polskości. Krytycznie wypadła też cha,rakterystyka polityki zewnętrznej 
Rzeczypospolitej w przededniu katastrofy 1648 r. 

W ostatnich latach zwiększyły się zainteresoiwa,nia Les:uczyńskiego 
problematyką „czasów saskich". Wraz z J. Gierowskim zajął się więc 
organizacją polskiej i saskiej służby dyplomatycznej ,w tym okresie (War
szawa 1966). Ale o tym, jak daleko posunęły się Jego badania 2Jródłowe 
nad XVIII w., najlepiej świadczy studium o stosunku Śląska do drugiej 
elekcji Stanisława Leszczyńskiego (Wrocław 1972). Opie'l'ając się na po
chodzącej ze Śląska korespondencji oraz publikacjach prasowych przed
stawił mechani:mn kształtowania się opinii społecznej w tym okresie; 
zgodnie z dążeniami dworu wiedeńskiego opinia ta pod wpływem odpo
wiedniej propag·andy ustosunkowywała się na ogół negatywnie do Stani
sława, popierając Wettyna. 

Uogólnienie poglądów Leszczyńskiego na rolę Śląska w stosunkach 
międzynarodowych znalazło się w opublikowanym po francusku studium 
o pozycji Śląska w polityce europejskiej XVI i XVII w. (Wairszawa 1970)
oraz w ·artykoule o zabiegach i przetargach wokół Śląska w czasie wojny
trzydziestoletniej (Wrocław 1971). Problem Śląska uitirzymywał, Jego zda
niem, swój charakter międzynarrodowy mimo opanowania tej dzielnicy
przez Habsbwrgów. Wokół Śląska toczyła się bowiem w -znacznej mierze
walka o dominację w Eu:ropie środkowej. Zabiegi o panowanie na Śląsku
podejmowały liczne dwory i ten element .rywalizacji musi być uwzględ
niany przy wszelkich ocenach możliwości odzyskania Śląska czy jego
części przez Polskę rw XVII w.

I tak właśnie, w ścisłym powiązaniu dziejów Śląska -z dziejami Europy 
środkowej, j,ako jednego z :wielkich problemów po'1ityki między,narndowej 
a zarazem tygla, w którym stapiały się różnorodne tendencje, wzo.ry 
i k[-ęgi kulitura1ne, widział w ostatnich latach Leszczyński przyszłość 
badań śląskoznawczych. Rozmawialiśmy o tym niejednokrotnie i wiem, 
jaką wagę przykładał do nadania w ten sposób wysokiej :rang,i prawadzo
nym w zakTesie historii Śląska badaniom. Na tej platformie jako dyrekto.r 
Instytutu Historii Uni:wersyitetu Wrocławskiego usiłował doprowadzić do 
koordynacji tych badań, w tym też celu podejmował rowiowy o ireakty
wowanie przy Instytucie Historii PAN Zakładu Historii Śląska, którego 
aspekty bada,wcze miały sięgać daleko poza regionalną problematykę 
Śląska, obejmując właściwie dzieje Europy środkowej. 

Józef Leszczyński do końca życia pozostawał badaczem .czułym na 
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otwierające się przed Nim coraz to nowe perspektywy, zdolnym do nie

ustannego poszerzania swych zainteresowań. Stanowiło to najlepsze świa

dectwo Jego ży;wotności i nieustannego rnzwoju. Podziwu godne było 
Jego zmaganie się z ciężką chorobą, która do ostatnich chwil nie zdołała 

Mu odebrać wiary w sen.s podjętego wysiłku i odsunąć Go od pracy ·ba
dawczej. Nie po�oliła Mu wsza•kże na napisanie tych dzieł, do których 
się nadal przygotowywał i o których mówił z przyjaciółmi. 

Jeżeli nie było Mu dane wypełnić wszystkiego, co sobie zakreślił na 
swoje jakże krótkie życie, pewien jestem, że rzucone przez Niego idee 

okażą swą zdolność inspirowania środowiska, z którym czuł się tak nie
rozłącznie związany. Dzieła i inspiracja składają się bowiem na wielkość 
uczonego. 

Józef Andrzej Gierowski 

JÓZEF LESZCZYŃSKI ALS msTORIKER 

Józef Leszczyński (1930---1975) war Zogling der Wrocławer His<torischen Schule. 
Sein Leben und seiri Schaffen waren ebenfalls mit der Hauptstadt von Nieder
schlesien unzertrennbar verbunden. Rier fundierte er sein Wissen und entwickelte 
seine wissenschafiliche Tiitigkeit, zuerst am Institut flir Geschichte der Polnischen 
Akademie der Wissenschaften, Abteilung filr die Geschichte Schlesiens, und spiiter 
an der Universitat Wrocław, wo er in den letzten Jahren seines Lebens Direktor 
des Instituts fur Geschichte war. Lange Jahre hindurch war er auch mit der 
„Schlesischen Wissenschaftlichen Quartalschrift Sobótka" verbunden, anfangs als 
Redaktionssekretar und mit der Zeit ais Redakteur. 

J. Leszczyńskis wlssenschaftlicher Erwerb ist nicht nur zahlenmiissig sehr
umfang·reich - er umfass liber 200 Pos1:en - sondern zeichnet sich durch eine 
stiindige Erweirterung der wissenschaftlichen Problematik aus. Den Ausgangs,punkt 
bildeten filr ihn Forschungen i.iber die Geschichte Schlesiens in der Neuzeit, vor 
allem liber dessen gesellschaftliche Struktur. Bald jedoch richtete er sein Interesse 
ebenfalls auf das Gebiet der Lausitz, und spiiter auf andere mitteleuropiiische Liin
<ler. Gleichzeitig beschiiftigten ihn Fragen aus verschiedenen Bereichen, neben wir
tschaftlich-sozialen auch strukturelle, kulturelle und politische. Dadurch war es 
ihm moglich, den geschichtlichen Prozess immer mehr integral zu behandeln. Die 
Voraussetzung flir all diese Forschungen bildeten die sorgfiiltigen archivalischen 
Nachforschungen, sowohl in Polen als auch im Ausland, insbesondere in deutschen 
und tschechischen Sammlungen. Bald wurde Leszczyński zum besten Kenner in 
Polen der Qellen zur Geschichte der Liinder der Bohmischen Krone in der Neu
zeit. 

Zu den gewichtigsten Forschungsergebnissen von J. Leszczyński sind vor allem 
Arbeiten liber gesellschaftliche Bewegungen in Schlesien und in der Lausitz zu rech
nen. Die von ihm eingefilhrte Klassifizierung sowie' die verallgemeinernden Fest
legungen haben in der eur<>piiischen Geschichtswissenschaft einen festen Platz ein
genommen. Von grosser Bedeutung sind seine neuartigen Forschungen i.iber die 
Geschichte der losen Leute und des gedingten Gesindes auf diesen Gebieten, die 
zu einem besseren Verstiindnis der im 17. und 18. Jh. in der Landwirtschaft statt
gefundenen Veranderungen beitragen. Im Bereich der gesellschaftlich-strukturel
len Problematik widmete sich Leszczyński insbesondere der Geschichte des Parła-

3 - Sobótka 1976, z. 2 
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mentarismus. Seine Abhandlung u.ber die Stande der Oberlausitz brachte nicht nur 

neue Erkenntnisse iiber die Arbeit der Lausitzer Landtage unter der Herrschaft 

der Wettiner im 17. Jh., sondern ermoglichte eine neue, originelle Beleuchtung 

des fur jene Zeit typischen Konflikts zwischen dem Herrscher und der Stande

vertretung. Sie zeigte die Wege der Herausbildung des Absolutismus bei einer noch 

starken Position der Stande. Mit ahnlichen Fragen befasste sich Leszczyński in 

bezug auf Polen, und zwar mit den Sejms aus den Anfangen der Herrschaft von 

Jan Kazimierz. Was die Forschungen iiber internationale Beziehungen anbelangt, 

so sind hier besonders seine Arbeiten u.ber die Rolle Schlesiens in der europaischen 

Politik des 16 - 17. Jh. hervorzuheben, die entweder •komplexen, oder auch mehr 

analytischen Charakter tragen, wie z. B. die Darstellung der Politik Bethlen Gabors 

oder Władysławs IV. gegeniiber Schlesien. 

Auf diese Weise fiibrte die schlesische Problematik zu grundsiitzlichen Fragen 

der Geschichte Mitteleuropas. In letzter Zeit war Leszczyński auch bemiiht, die 

Forschungen des von ihm geleite.ten Instituts in dieser Richtung zu lenken. Eine 

schwere Krankheit, gegen welche er jahrelang tapfer ankampfte, verhinderte jedoch 

die volle Verwirklichung dieser Plane. 




