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KRYSTYN MATWIJOWSKI 

25 LAT ,,SLj\SKIEGO KW ARTALNIKA HISTORYCZNEGO 
SOBÖTKA" - ORGANU WROCLAWSKIEGO TOWARZYSTWA 

MILOSNIKÖW HISTORII 

25 lat temu ukazal si,: pierwszy numer „Sob6tki". Pismo rodzilo si,: 
w trudnych latach ksztaltowania si,: nowej rzeczywistosci w przywr6co
nym Macierzy piastowskim Wroclawiu. Przed spoleczenstwem staly w6w
czas odpowiedzialne zadania, a najwazniejszym z nich bylo pelne wl11cze� 
nie Sl11ska oraz innych ziem odzyskanych do polskiego organizmu gospo
darczego i pokazanie swiatu, ze Polacy nie g�rzej potrafi11 na nich gospo
darowac niz Niemcy, takze w dziedzinie nauki i kultury. 

Efekty pracy produkcyjnej w duzej mierze uzaleznione byly od ksztal
towania si,: swiadomosci spolecznej i zaawansowania proces6w integra
cyjnych. W tych dziedzinach znaczn11 rol,: odegrac mogli historycy •, 
pokazuj11c spoleczenstwu i zagranicy, jaka jest prawda o przeszlosci 
Sl11ska 2• Historycy-pionierzy w pelni zdawali sobie spraw,: z odpowie
dzialnosci, jaka na nich ci11zy. Caly sw6j czas dzielili mi,:dzy prace orga
nizatorskie, zabezpieczanie i ratowanie bezcennych zbior6w, przygotowy-

1 0 tej ich funkcji pisal niedawno na lamach i,Sob6tki" M. 0 r z e c h o w s k i, 
RoZa historii i historyk6w w procesach integracyjnych na ziemiach zachodnich i p6l

nocnych (.Slqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, R. XXVI, 1971, nr 1, s. 15-25). 
2 0 zadaniach tych m6wil na inauguracji ro�u akademickiego pierwszy rektor 

Uniwersytetu i Politechniki Wroclawskiej prof. S. Kulczyfiski: ,,Humanistyka winna 
byl: fasadq Slqskiej Wszechnicy. Nasz oSrodek naukowy ma za zadanie przede wszy
stkim wydobyC na j aw prawd�, :ie powr6t nasz na zach öd jest powrotem da rodzin
nego gniazda, z kt6rego nas brutalnie wyrzucono. Prawd� t� musimy uSwiadomiC 
i opinii zagranicznej, i wlasnemu spoleczellstwu". S. K u  1 c z y 6. s k i, Mowa uroczysta 

(Odra, R. II, nr 22/23, 14 VII 1946, s. In.). 0 funkcjach wroclawskiej humanistyki 
pisano zresztq dosyC cz�sto na lamach prasy dolno.Slqskiej, zwräcajqc uwag� na 
koniecznoSC Scislego powiqzania pracy popularyzatorskiej z rzetelnymi studiami -
"Pionier", R. I, nr 50, 24 X 1945, czy teZ zabezpieczenia uczonym odpowiedniego 
warsztatu naukowego; chodzilo w tym wypadku o zbiory Schaffgotsch6w, kt6re 
przeniesione zostaly do Warszawy - tamZe. 

1 - Sob6tka 4/71 
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wanie instytut6w, katedr i sal wyk!adowych oraz akcj� popularyzatorskq, 
w kt6rej nacisk k!adli na przesz!osc ziemi slaskiej i jej wielorakie zwiazki 
z Macierza. Prowadzili ja w dwu niejako formach: droga bezposrednich 
kontakt6w ze spo!eczenstwem na spotkaniach i odczytach • oraz za pomoca 
prac popularnonaukowych •. 

Brak odpowiednich form organizacyjnych integrujacych wroc!awskie 
srodowisko historyczne, potrzeba roztoczenia swego rodzaju mecenatu nad 
badaniami naukowymi w formie impuls6w i inicjatyw, udzielania infor
macji fachowych w!adzom panstwowym i organom spo!ecznym oraz zabie
rania publicznie g!osu wobec w!adz panstwowych i samorzadowych w in
teresie nauki historycznej na Dolnym Slasku, koniecznosc wreszcie koor
dynacji dzia!an popularyzacyjnych doprowadzily' do powo!ania w dniu 
16 I 1946 r. Wroc!awskiego Towarzystwa Mi!osnik6w Historii •. Na zebra
niu zalozycielskim Towarzystwa nad sprawa wydawnictw bardzo zywo 
dyskutowano. Wszyscy zgodni byli, ze WTMH winno posiadac sw6j organ. 
Nowo obrany przewodniczqcy Towarzystwa prof. K. Maleczynski da! 
wyraz przeswiadczeniu, ze „powinien miec on charakter powaznej pracy 
naukowej" •. Szerzej problemem periodyku zajal si� prof. B. Olszewicz, 
proponujac nadac mu nazw� ,,Wratislavia" i kreslac jego profil. Uwazal, 
ze nie powinno to byc czasopismo waskospecjalistyczne, nastawione wy
lacznie na artykuly i rozprawy historyczne, lecz o szerszych zaintereso
waniach i grupujace r6znych specjalist6w 7• Wniosek dotyczacy nazwy 
organu zostal przez zebranych zaakceptowany 8• Sprawa nazwy nie zostala 

a B. K o c o w s k i, Kronika kulturalno-?iaukowa m. Wroclawia (maj 1945 - gru
dzieti 1946) (Sob6tka, R. I, 1946, s. 135--143, gdzie szerzej na temat akcji odczytowej). 
Ciekawe teZ wzmianki znajdujq siE: w "Gazecie Doln0Slt:1skiej", 22-28 VII 1945, 
R. I, nr 7, s. 3, o pierwszym kursie dla pracownik6w milicji oraz w artykule 
W. C z a p 1 i ri s k i e g o, Popularyzacja historii (Nauka polska we Wroclawiu w la
tach 1945-1965 i jej znaczenie spoleczne, Wroclaw 1965, s. 61). 

4 Oblicze Ziem Odzyskanych (Dolny Slqsk, t. · II, Wroclaw 1948); E. M a 1 e
c z y ii. s k a, Polskie tradycje naukowe i uniwersyteckie Wroclawia, Wroclaw 1946. 

s O poczqtkach WTMH pisal niedawno W. K o r t  a, Wroclawskie Towarzystwo 

Mil0Snik6w Historii w pierwszym 25-leciu (Sob6tka, R. XXV, 1970, nr 2, s. 221-236). 
Moi:e warte tylko przypomnieC nazwiska czlonk6w-zalo:iycieli: Z. Gostomska, prof. 
I. Jaworski, mgr A. Jochelson, dr F. Kqcki, dr A. Knot, dr A. Kucner, prof. 
K. Majewski, prof. K. Maleczyiiski, m'gr S. Nawara, dr J. W. Opatrny, prof. B. 01-
szewicz, prof. S. Rospond, prof. K. Stefko, dr F. Taube, mgr A. Ursel, mgr M. Wal
ter i J. Woronczak, i zwr6ciC uwag�, Ze zaloi:enie Towarzystwa zostalo odnotowane 
i szeroko skomentowane przez 6wc-zesmi pras�: Nowe formy wiedzy historycznej 
we Wroclawiu (Pionier, nr 22, 26 I 1946, s. 3). 

6 Protok6l zebrania zaloZycielskiego WTMH w Archiwum Towarzystwa (dalej 
skr6t: A. Tow.), brak sygnatury, s. 2. 

7 TamZe. 
8 Tam:ie. 
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jednak w6wczas definitywnie rozstrzygni�ta. W wyniku szeregu dyskusji 
przyj�to nazw� szerszq, wskazuj'lC'l na og6lnoslqskie zainteresowania sro
dowiska - ,,Sob6tka" 9• Nawiqzywano ni'l r6wniez do polskich tradycji 
Ziemi Slqskiej 10_ 

Powolanie do zycia czasopisma w owych czasach nie bylo rzeczq latwq. 
Potrzebne byly znaczne fundusze, a kraj nie narzekal na nadmiar srod
k6w. Mimo to inicjatorzy wierzyli, ze uzyskajq subwencj� na rozpocz�cie 
prac wydawniczych. Szacowali, ze na poczqtek niezb�dna jest kwota 
100 tys. zl 11• Postanowili upowaznic Zarzqd do zwr6cenia si� o dotacj� do 
Ministerstwa Oswiaty, Ministerstwa Ziem Odzyskanych i Zarzqdu Miasta 
Wroclawia 12• Sqdzqc po zachowanej korespondencji mecenas6w pozyskac 
nie bylo latwo 13• Zapobiegliwosc, nieust�pliwosc wladz Towarzystwa, 
a zwlaszcza energia prof. K. Maleczyr\.skiego sprawily, ze trudnosci te 
udalo si� przezwyci�zyc "· W korespondencji Towarzystwa z mecenasami 
znajdujemy blizszq charakterystyk� przyszlego czasopisma. Mial to byc 
p6lrocznik, ,,w kt6rym zamieszczane b�d'l artykuly syntetyczne, przyczynkl, 
recenzje, sprawozdania z biezqcej literatury naukowej dotyczqcej dziej6w 
Slqska, szczeg6lny nacisk polozony b�dzie na dzieje Polak6w we Wroc
!awiu i na Slqsku w czasach II wojny swiatowej 1939-1945, w kt6rej to 
sprawie czasopismo b�dzie oglaszac regularne materialy i wspomnienia" 15. 

9 Protok61: tych dyskusji nie zachowal sie. 
10 K o r t  a, op. cit., s. 228. 
11 W piSmie z dnia 19 I 1946 r. do Ministerstwa Ziem Odzyskanych podana 

zostala kalkulacja koszt6w czasopisma, og6lnie szacowana na 75 tys. zl, w tym: 
a) papier 16 tys. zl, b) druk i korekta 35 tys. zl, c) honoraria autorskie 24 tys. zl. 
Sum.� 25 tys, zl przewidywano na sporzqdzenie bibliografii i wydatki rzeczowe 
{A. Tow., br. sygn.). 

12 UpowaZniony do sporzqdzenia pism zostal sekretarz Towarzystwa mgr 
A. Ursel. Tekst byl prawie jednobrzmü1cy. Dla nadania im wiekszego znaczenia 
podpisy pod nim zlo:iyli: prof. prof. K. Maleczyiiski, K. Majewski, B. Olszewicz, 
dr dr A. Knot, J. W. Opatrny, F. K�cki i mgr mgr S. Jochelson i A. Ursel. 

13 Do Ministerstwa Ziem Odzyskanych Zarz�d Towarzystwa zwracal siE: 19 I, 
28 III i 31 V IS46 (A. Tow., br. sygn.) i z trudem uzyskal dotacjE:. 

u Uzyskano dwukrotnie subwencjE: od wojewody Dolnego SI�ska po 30 tys. zl, 
od Ministerstwa Kultury - 10 tys. zl ii 20 tys. zl, od Ministerstwa 0Swiaty - 50 
tys. oraz od Ministerstwa OSWiaty i Ministerstwa Ziem Odzyskanych na wydanie 
kodeksu dyplomatycznego razem 40 tys. zl. Zestawienie dochod6w WTMH do dnia 
31 XII 1946, zal. do pisma do Ministerstwa 0Swiaty z 25 II 1947 r. (A. Tow., br. 
sygn.); Towarzystw'o przeszlo na nastE:pny rok z znacznym saldem dodatnim - do
chody 213 tys. zl, rozchody 149 tys. zl. Warto na marginesie zaznaczyC, :ie najpowa:i
niejSzq pozycj� w wydatkach Towarzystwa stanowily koszty wydania „Sob6tki": 
druku - 57 990 zl, papieru 21 964,50 zl, honorari6w autorskich - 14 200 zl (tam:ie). 

15 Pismo do Zarzqdu Miejskiego, Wydzial Kultury i Sztuki, z 1 III 1946, do 
Ministerstwa Ziem Odzyskanych i Ministerstwa Kultury z 31 V 1946 oraz do Mini
sterstwa Kultury z 19 I i 28 III 1946 (A. Tow., br. sygn.). 
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Przewidywano, ze obj�tosc pierwszego zeszytu nie powinna przekroczyc 
8 arkuszy druku 10, Wszystkie zamierzenia udaio si� zrealizowac. Ze wzgl�
du na r6zne trudnosci pierwszy numer „Sob6tki" ukazai si� jednak 
z pewnym op6znieniem. 

Pierwszym Redaktorem czasopisma zostai dr A. Knot, 6wczesny Dy
rektor Biblioteki Uniwersyteckiej. On to w Bibliotece przy ul. Sz!jjnochy 
udzielil Redakcji lokalu. W Slowie wst�pnym do pierwszego zeszytu Re-

, daktora i Przewodnicz!jcego WTMH przedstawione zostaiy znane nam juz 
cele przyswiecajqce inicjatorom powoiujqcym periodyk do zycia oraz jego 
profil, przy czym szczeg6lnie mocno podkreslono naukowy charakter 
pisma 11. R6wnoczesnie wyraznie jednak zaznaczono, ze b�zie si� duz'! 
wag� przykiada!o do tego, by zamieszczane prace napisane byly przy
st�pnie. Zwr6cono si� r6wniez z gorqcym apelem o wsp6iprac� do history
k6w innych osrodk6w. Przewidywano, ze z chwilq udost�pnienia archi
w6w i bibliotek slqskich w2Jrosnie zainteresowanie przesz!osci'l Slqska 
wsr6d polskich historyk6w i tym badaniom Redakcja „Sob6tki" obiecywa
ia sprzyjac i udzielic daleko idqcej pomocy 1•. 

Pierwszy zeszyt „Sob6tki" byi dzielem historyk6w, filolog6w i bibliote
koznawc6w wrociawskich. Mial bardzo jednorodny charakter. Wydobywai 
zwiqzki Slqska z Polsk'l i pokazywai polskosc tej ziemi. Zgodnie z zapo
wiedzi'l mial cz�sc artykuiOW'l, dzial recenzji i sprawozdar\ oraz kronik�. 
3 III 1947 r. na pierwszym Walnym Zgromadzeniu WTMH sprawom 
„Sob6tki" poswi�cono wiele miejsca. W sprawozdaniu redaktor A. Knot 
wyjasnil przyczyny op6znienia pierwszego zeszytu (gl6wnie natury tech
nicznej) oraz przedstawil starania Redakcji zmierzaj,ice do pozyskania 
do wsp6lpracy w „Sob6tce" uczonych pozawrociawskich 19• Do jego wy
stqpienia nawi1jzal prof. K. Maleczyr\ski, ponownie podnoszqc koniecznosc 
zachowania naukowego charakteru pisma przy staraniu si� o latwosc i po
pularnosc wykiadu. Przewodnicziicy Towarzystwa apelowai r6wniez do 
zebranych o materialy z prowincji. Wyrazai nadziej�. ze w przysziosci 
,,Sob6tka" obejmie caly teren Ziem Odzyskanych i ich zwiqzki z Polsk,i 20• 

Nast�pny rocznik nalezy uznac za szczeg6lnie udany. Byl to jeden 
z pierwszych rocznik6w uprofilowanych. W znacznej mierze poswi�cony 
zostai dziejom stosunk6w polsko-czeskich. Cz�sc tylko prac traktowala 
o polskosci ziemi sliiskiej. Lista autor6w wskazuje, ze „Sob6tce" uda!o si� 
pozyskac historyk6w nie tylko z innych osrodk6w, ale r6wniez z Czech. 

10 Pismo do Zarzc1du Miejskiego, Wydzial Kultury i Sztuki, z 1 III 1946. 
11 Ostatnio obszerne fragmenty ze Slowa wstt:pnego dotyczqcego zadari czaso-

_pisma przytoczyl K o r t a, op. cit.: s. 228. 
18 „Sob6tka", R. !, 1946, s. 1 -2. 
1g Protok6l Walnego Zgromadzenia WTMH z 3 III 1947 (A. Tow., br. sygn.). 
20 TamZe. 
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Nad zeszytem tym odbyla si,: dnia 24 II 1948 r. dyskusja na zebraniu 
Zarzqdu WTMH. Stal'a si,: ona pretekstem do gl�bszego zastanowienia si,: 
nad czasopismem. Prof. W. Czaplili.ski bardzo wysoko go ocenil, stwierdza
jqc wr,:cz, ze „zeszyt ten jest doskonaly". R6wnoczesnie zglosil szereg 
dezyderat6w pod adresem Redakcji. Proponowal znaczne poszerzenie 
dzialu recenzji i zwi�kszenie ich liczby, zmniejszenie kroniki oraz kosztem 
obj�tosci czasopisma doprowadzenie do jego cz,:stszego ukazywania si�. 
Prof. K. Maleczyli.ski wypowiedzia� si,: za poswi,:caniem poszczeg6lnych 
zeszyt6w wybranym problemom. Zglosil r6wniez propozycj,:, by pierwszy 
zeszyt przyszloroczny poswi,:cic 100 rocznicy Wiosny Lud6w, drugi nato
miast zagadnieniom gospodarczym Slqska. Opowiedzial si,: takze za zwi,:
kszeniem dzialu recenzji i sprawozdali.. Nieco odmienne stanowisko zajql 
dr A. Knot. Zwr6cil uwag,: na trudnosci zwü1zane ze zmontowaniem 
uprofilowanego numeru i dlatego za rzecz sluszniejszq uwazal pozostanie 
przy r6znolitosci temat6w. Wyrazil tez opini,:, ze nie tylko dzial recenzji 
nalezy rozbudowac, ale r6wniez i kroniki. W kwestii problematyki publi
kowanych prac kompromisowe stanowisko zajql prof. W. Czaplinski, kt6ry 
wystqpil za r6znolitosci'l temat6w w poszczeg6lnych zeszytach, przy 
czym jeden z nich m6glby dominowac "· 

Wydanie dw6ch rocznik6w swiadczy, ze inicjatywa wydawnicza przy
j�a si�. Zarzqd Towarzystwa i Redakcja nie byly jednak wolne od trosk 
i zmartwieli.. Ustawicznie dawal o sobie znac brak funduszy. Subwencje 
wladz lokalnych pozwalaly przezwyci,:zac kryzys "· 

Kolejnym osiqgni,:ciem byl niewqtpliwie rocznik III. Pierwszy zeszyt 
byl poswi,:cony Wiosnie Lud6w. Nici'l przewodni'l drugiego byla nato
miast polskosc ziemi slqskiej w poszczeg6lnych okresach historycznych. 
Wsr6d artykul6w o tej problematyce pojawil si,: pierwszy z zakresu dzie
j6w lokalnych. W obu p6!rocznikach widac wplyw krytycznej analizy 
czasopisma na Zarzqdzie WTMH. W sprawozdaniu zlozonym na posie
dzeniu Zarzqdu w dniu 17 II 1949 r. redaktor bardzo wyraznie akcento
wal zmiany, kt6re zostaly wprowadzone, a przede wszystkim przeznacze
nie wi�cej miejsca na recenzje 23• 

21 Protok6l zebrania ZarzQdu WTMH z 24 II 1948 (A. Tow., br. sygn.). 
22 Towarzystwo mialo w6wczas deficyt w wysokoSci 90 tys. zl. UpowaZniono 

wtedy dyr. dra A. Knota do zwr6cenia siE;: o subwencjE:, Gdyby starania te nie daly 
rezultatu, prof. K. Maleczyllski zobowü1zywal siE;:: znaleZC i.r6dlo poZyczki kr6tko
terminowej (tam:ie); dyr. dr A. Knot interweniowal zreszt,:\ dosyC czE;:sto u wladz 
korzystaj<}c z faktu, Ze byl czlonkiem WRN, np. w sprawie omylkowo wyslanej 
subwencji Instytutowi SlQskiemu w Katowicach, a przyznanej WTMH. 

2a Miano opublikowat 17 recenzji na 7 arkuszach, gdy caloSC liczyC miala 21,5 
arkusza, w tym 3,5 arkusza kroniki oraz 2 arkusze bibliografii - plany te nie 
zostaly jednak zrealizowane. Osü,gniE:to objE:toSC 16,5 arkusza dla 1 p6lrocznika. 
Protok6l zebrania Zarzqdu WTMH z 17 II 1949 (A. Tow., br. sygn.). 
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Rok 1949 przyni6sl pewne zmiany w Redakcji „Sob6tki". Powolany 
zostal Komitet Redakcyjny, w kt6rego sklad weszli obok redaktora 
A. Knota cz!onkowie: W. Czaplinski, E. Maleczyiiska, K. Maleczyiiski, 
J. W. Opatrny i J. Reiter. Sekretarzem Redakcji zostal L. Bazylow. Wy
daje si�, ze reorganizacja nie odbila si� na ksztalcie pisma. Przybylo 
tylko kilku nowych autor6w spoza wroclawskiego i z wroclawskiego sro
dowiska humanistycznego "· 

Pierwsze cztery lata istnienia „Sob6tki" zdajq si� tworzyc pewien 
wyrazny okres w dziejach czasopisma. Nie tylko ze wzgl�du na fakt, ze 
na okladce znajdowalo si� poczqtkowo jedynie nazwisko redaktora dra 
A. Knota, w ostatnim roku w towarzystwie czlonk6w Komitetu Redak
cyjnego. Ksztaltowal si� w6wczas profil czasopisma 2•. Redakcja zapra
szajqc -do wsp6lpracy wielu wybitnych historyk6w z innych osrodk6w 
podniosla rang� periodyku 2,. Przyczynily si� do tego tez wysokie wy
magania stawiane skladanym pracom. Wszystko to sprawilo, ze „Sob6tka" 
zacz�!a si� liczyc w srodowisku historycznym. Mimo rozliczne trudno
sci dzi�ki energii Zarz<1du WTMH oraz redaktora dra A. Knota „Sob6tka" 
ukazywala si� w znacznej obj�tosci i bez wi�kszych op6znieii. Ciekawych 
danych dostarcza analiza opublikowanych aTtykul6w w przekroju chro
nologicznym i reprezentowanych dzial6w historii. Dominujq prace z cza
s6w najnowszych (25) i nowozytnych (20) oraz z zakresu historii kultury 
(27) i dziej6w politycznych (16). Wbrew przypuszczeniom malo jest pu
blikacji z sredniowiecza (10) i poswi�conych historii spo!eczno-gospodar
czej (9, w tym 4 w ostatnim roczniku). 15 lat temu H. Zieliiiski charakte
ryzujqc ten okres w dziejach czasopisma zwracal uwag� na dominowanie 
w problematyce artykul6w z dziej6w polskosci Slq5ka i jego wielorakich 
zwiqzk6w z Macierz<1, z lekk'l tendencjq do odpowiadania na niemiecki 
nacjonalizm polskim, na pewien przyczynkarski charakter artykul6w, 
sklonnosc do personalizmu lub raczej biografistyki oraz opieranie si� na 
tradycyjnej metodologii. Pod t<1 ocenq wyst�pujqcych tendencji mozna si� 
podpisac z zastrzezeniem, ze byly to cechy wi�kszosci historiografii pol
skiej pierwszych lat powojennych 20. 

W rozwoju pisma trzeba z kolei wyodr�bnic lata 1950-1958. Podstawq 
S'l tu nie tylko zmiany personalne, kt6re nastqpily w tym fzasie w Redak
cji, lecz przelom natury metodologicznej. Pojawiajq si� pierwsze prace 

i4 „Sob6tka", R. IV, 1949. 
25 W tej akcji pozyskiwania nowych wsp6lpracownik6w uczestniczylo cz�sto 

Towarzystwo, a raczej jego przewodniczqcy, kt6ry wykorzystywal w tym celu 
osobiste kontakty, nie zawsze zresztq z pozytywnym skutkiem. Por. list K. Male
czyllskiego do T. Dobrowolskiego i Podlachy (A. Tow., br. sygn.). 

26° 

[H. Z i e 1 i ti s k i], 10 lat dzialalnoSci i Tozwoju „Sob6tki" (S0b6tka
1 

R. XI, 
1956, s. 641 n.). 
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oparte na za!ozeniach marksistowskich, ktore wkrotce stam1 si<, dominu
jiice. Na kszta!t pisma wp!yw tez niewiitpliwie wywar!a sytuacja polity
czna w kraju. W 1950 r. po ustiipieniu dra A. Knota na stanowisko redak
t.ora powo!ana zosta!a przez Zarziid WTM}I prof. E. Maleczynska. Komitet 
Redakcyjny nie uleg! zmianie. Funkcj<, sekretarza powierzono drowi 
H. Zielinskiemu. Pe!ni! jii przez ca!y omawiany okres. W 1953 r. wpro
wadzono tylko na jeden rok stanowisko sekretarza technicznego, zatrud
niajiic na nim mgra W. Kort.,. 27 III 1953 r. na Walnym Zgromadzeniu 
WTMH na redakt.ora „Sobotki" obok prof. E. Maleczynskiej wybrany zo
sta! dr J. A. Gierowski •1

. W 1954 r. poszerzony i cz„sciowo zmieniony 
zostal Komitet Redakcyjny. Ustiipili: J. W. Opatrny i J. Reiter, a powo
lani zostali: W. D!ugoborski, T. Ladogorski, T. Mikulski, K. Piwarski, 
K. Popio!ek, F. Ryszka i H. Zielinski. Komitet ten w zasadzie przez ca!y 
ok:es nie zmienil si�. 

Wplyw aktualnych diizen metodologicznych w latach tych przejawil si„ 
przede wszystkim w faworyzowaniu artyku!ow z zakresu historii spo!ecz
no-gospodarczej (60). Rownoczesnie zmniejszyla si<, liczba prac poswi„co
nych dziejom politycznym (19). Stosunkowo licznie reprezentowane byly 
prace z historii kultury (53, ale ad liczby tej odjiic nalezy 8 wspomnien 
z okresu ksztalt.owania si<, PRL - 45). W przekroju chronologicznym naj
wi„cej prac dotyczylo czasow najnowszych, tuz za nimi plasowal si„ okres 
nowozytny (44), a nast„pnie sredniowiecze (20). Pod wzgl<,dem problema
tyki rzucajii si„ wyraznie w oczy dwa wiodiice nurty badan: nad gospo
darkii epoki imperializmu i dziejami klasy robotniczej oraz nad gospodaek& 
chlopskii ·w okresie feudalizmu i stosunkami spolecznymi panujiicymi na 
wsi. Os!ab!o natomiast nieco tempo badan nad dziejami polskosci ziemi 
sl&skiej i jej kontaktami z innymi ziemiami polskimi. Artykuly dotycz&ce 
dziejow Polski Ludowej dopiero zaczyna!y si<, ukazywac. Do tego momentu 
problematyk„ III Rzeczypospolitej reprezentowaly tylko wspomnienia, kto
rych zbieranie bylo zresztii planowo organizowane przez Towarzystwo. 

Odtworzenie zasad, ktorymi Redakcja kierowa!a si<, w tym okresie 
w polityce redakcyjnej, jest trudne ze wzgl„du na fakt, ze sprawozdanfa 
WTMH sii bardw lakoniczne. Trzeba w kazdym razie stwierdzic, ze swia
domie rozszerzano profil czasopisma o problemy dziejow Czech i Niemiec. 
Z ciekawszych inicjatyw WTMH, w ktorych uczestniczy!a Redakcja, wy
mienic nalezy przede wszystkim konferencj<, naukow& na temat badan 
stosunkow polsko-niemieckich w przesz!osci 28• Materia!y z tej konferencjl 
zostaly zamieszczone w V roczniku z 1950 r. Nast<,pny caly rocznik zostat 
przygotowany przez historykow czeskich, gtownie zgrupowanych w Slez-

21 Protok6l Walnego Zebrania WTMH z 27 III 1953 (A. Tow., br. sygn.). 
2s [Z i e 1 i ii s k i], op. cit., s. 641 n. 
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skym Ustavie w Opawie. Pozyskanie takiego grona wsp6lpracownik6w 
z zagranicy uznac nalezy za niewqtpliwy sukces Redakcji i Towarzystwa, 
kt6re tym kontaktom patronowalo. W dwa lata p6zniej Redakcja wzi�la 
aktywny udzial w obchodach proklamowanego przez wladze panstwowe 
Roku Odrodzenia, wydajqc rocznik, w kt6rym zamieszczone artykuly 
i materialy zr6dlowe powiqzane byly „posrednio lub bezposrednio z pod
stawowq problematyk'l dziej6w Odrodzenia" 29• 

Dia dalszych badan nad dziejami S!qska kapitalne znaczenie posiadal 
opublikowany na lamach „Sob6tki" w 1954 r. prospekt wielotomowej 
Historii Slqska. Nad materialem tym rozwin�la si� w 1956 r. dyskusja, 
w kt6rej udzial wzi�li historycy czescy, niemieccy i polscy. Wsp6lpraca 
z uczonymi zza Odry i Sudet6w nie ograniczyla si,; do tej dyskusji. Sta
wala si� ona coraz bardziej codzienna i nabierala cech trwalosci. Nowym 
jej elementem byly nawiqzane w 1956 r. kontakty z historykami serbo
luzyckimi z Instytutu Luzyckiego przy Uniwersytecie im. Karola Marksa 
w Lipsku, a w rok p6zniej takze z Instytutu Serboluzyckiego (Institut 
für Sorbische Volksforschung) w Budziszynie. Poszerzyl si� w omawia
nym okresie znacznie krqg polskich autor6w publikujqcych prace w „So
b6tce". Byli to przede wszystkim mlodzi historycy z wroclawskiego srodo
wiska. Oslably natomiast wi�zy, kt6re lqczyly czasopismo z innymi srodo:'. 

wiskami polskimi. Bylo to poniekqd naturalnym wynikiem powi�kszenia 
si� liczby czasopism historycznych slqskich, a tez specjalistycznych og61no
polskich. W tych warunkach mniej historyk6w spoza Wroclawia druko
walo w „Sob6tce" swoje prace. Warto jednak r6wnoczesnie zasygnalizo
wac stosunkowo zywq wsp6lprac,; z historykami sztuki, literatury, prawa 
i etnografami wroclawskiego srodowiska. Mniej natomiast niz w poprzed
nim okresie prac zamieszczali bibliotekoznawcy. Niekorzystne te zjawiska 
Redakcja dostrzegala i starala si� im przeciwdzialac 30• Za swoje osiqgni�
cia r6wnoczesnie uwazala udost�pnianie swoich lam6w mlodym history
kom oraz - o eo usilnie si� starala - nauczycielom. 

W omawianym okresie czasopismo wyraznie si� stabilizowalo. Wyra
zem tego bylo m. in. przejscie na wydawanie w ci'lgu roku 4 zeszyt6w. 
Zwi�kszyla si,; tez obj;;tosc czasopisma "· Zmienil si,; r6wnoczesnie jego 
uklad wewn�trzny. Wyraznie wyodr�bnione zostaly arty,kuly i studia 
materialowe od przyczynk6w archiwalnych i miscellane6w zr6dlowych. 
Osobno tez pocz�to drukowac recenzje i zapiski sprawozdawcze. W poczqt
kowym okresie na lamach „Sob6tki" byla takze drukowana bibliografia 
historii S!qska. Dopiero z czasem przeobrazila si� ona w osobne wydaw-

29 uSob6tka", R. VIII, 1953, s. 9. 

30 [Z i e li l1 s k il, op. cit., s. 641 n. 

u W 1951 r. - 16 ark., w 1953 r. - 23, 25 ark., w 1954 r. - 40 ark., w 1955 r. -

ok. 54 ark. i w takiej mniej wh:cej objE:to.Sci ukazywalo siE: w nastE:pnych latacb. 



25 lat 11Sob6tki" 411 

nictwo. W dalszym ciqgu wiele miejsca poswi�cano kronice zycia nau
kowego, kt6rej wartosc dopiero po latach daje si� OC€nic. 

Nast�pny okres (1959-1970) rozpoczql si� od reorganizacji Redakcji. 
W okresie tym poczql tracic znaczenie Komitet Redakcyjny. Istotne kie
rownictwo czasopismem sprawowalo Kolegium w skladzie: J. Gierowski, 
E. Maleczynska, K. Orzechowski i H. Zielinski. Dabor ludzi kierujqcych 
.,Sob6tkq" zalezal przy tym nie tyle od wladz Towarzystwa, eo od Wy
dzialu I PAN. Funkcj� redaktor6w w dalszym ciqgu pelnili J. Gierowski 
i E. Maleczynska. Sekretarzem Redakcji od 1960 r. zostal J. Leszczynski. 
Pelnil t� funkcj� do polowy 1963 r. (do nr 2/1963), kiedy to powolany 
zostal do Kolegium Redakcyjnego. Jego funkcj� przejql K. Matwijowski. 
W 1965 r. J. Leszczynski przejql po J. Gierowskim funkcj� redaktora. 
W rok p6zniej do Redakcji dokooptowany zosta!M. Orzechowski. W 1958 r. 
powolana zostala Rada Redakcyjna w skladzie: S. Arnold, W. Czaplinski, 
W. Dlugoborski, A. Galos, S. Inglot, T. J�druszczak, J. Koraszewski, K. 
Maleczynski, K. Piwarski, K. Popiolek, F. Ryszka, F. Szymiczek i B. Za
krzewski. W 1968 r. wladze PAN skasowaly instytucj� Rady Redakcyjnej, 
powolujqc na redaktor6w J. Leszczynskiego i E. Maleczynskq oraz czlon
k6w Kolegium w nie zmienionym skladzie. 

Analiza zawartosci omawianych rocznik6w bardzo wyraznie pokazuje, 
ze Kolegium Redakcyjne dqzylo teraz, by kazda dziedzina historii byla 
röwnomiernie reprezentowana (historia polityczna - 96, historia gospo
darczo-spoleczna - 108, dzieje kultury - 108). Pod wzgl�dem chrono
logicznym Redakcja preferowala histori� najnowszq (107). Popierala tez 
rozpoczynajqce si� badania nad dziejami Polski Ludowej (70+ � vrspo
mnien). Stosunkowo duzo ukazalo si� tez artykul6w z czas6w nowozyt
nych (78). Redakcja kontynuowala zwyczaj wydawania zeszyt6w uprofi!o
wanych. W 1962 r. ukazal si� zeszyt specjalny, na kt6ry zlozyly si� mate
rialy z sesji zorganizowanej przez KW PZPR, Katedr� Historii Polski 
i Powszechnej XIX i XX w. oraz Zaklad Historii Slqska IH PAN w dniach 
20-21 marca dla uczczenia 20-lecia powstania PPR. Osobny zeszyt przy
gotowany byl przez pracownik6w Archiwum Panstwowego m. Wroclawia 
i Woj. Wroclawskiego. Okolicznosciowy charakter mialy podw6jne ze
szyty wydane dla uczczenia 40-lecia pracy naukowej prof. K. Maleczyn
skiego (1964) i prof. S. Inglota (1966). W 1965 r. Redakcja jeden z zeszy
t6w poswi�cila 20-leciu Dolnego Slqska. W podobny spos6b zaakcento
wala sw6j udzial w obchodach 1000-lecia panstwa polskiego, a w latach 
nast�pnych: 25-lecia PRL oraz 25-lecia Wroclawia i Dolnego Slqska (2 ze
szyty). 

Trzylecie 1968-1971 bylo okresem ci�zkim dla czasopisma. Ogolna 
sytuacja w kraju, trudna zwlaszcza w dziedzinie humanistyki, i zwi�ksza
jqce si� klopoty budzetowe, smierc w 1968 r. prof. K. Maleczynskiego, nie-
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strudzonego do ostatniego dnia zycia opiekuna „Sob6tki", przem<,czenie 
prac,i spoleczn,i duzej cz<,sci Kolegium Redakcyjnego i Zarz,idu WTMH, 
powazne wreszcie i dlugotrwale choroby kilku os6b sprawlly, ze dawna 
pr<,znosc Redakcji, choc i dawniej nie pozbawiona bl<,d6w, wydawala si<, 
slabn,ic. Starania Zarz,idu WTMH o subwencj<, w Wydziale Kultury WRN 
i RN m. Wroclawia, a ostatnio w Dolnosl,iskim Towarzystwie Oswiatowym 
uwienczone zostaly jednak powodzeniem i dzi<,ki temu „Sob6tka" zdolala 
zachowac swoj,i obj<,tosc. W ramach utrzymanej lic2"by arkuszy wzrosla 
ilosc opublikowanych artykul6w (np. w 1959 r. - 22, w 1965 r. - 36, 
1970 r. - 37, choc zdarzaly si<, lata, gdy ilosc ich byla mniejsza), gdyz 
Redakcja starala si<, preferowac artykuly kr6tkie i zwarte. W dalszym 
ci,igu Retlakcja ulatwiala start mlodym badaczom. W kazdym roczniku 
znajdziemy kilka debiut6w (przeci"tnie 4-5, np. w 1961 r. - 4, w 1965 r. -
5, w 1966 r. - 6, w 1968 r. - 3, a w 1969 r. nawet 15). Wsr6d tych prac 
byly artykuly dobre, ale w powodzi okolicznosciowych zeszyt6w poswi<,
conych czasom najnowszym ukazaly si" tez slabe. R6wnoczesnie pewne, 
nieraz renomowane nazwiska znikn<,ly z kart „Sob6tki". Dotyczy to 
r6wniez od wielu lat wsp6lpracuj,icych z Reda:kcj,i uczonych czeskich, 
serboluzyckich i niemieckich. W celu przezwyci"zenia tych negatywnych 
zjawisk Redakcja zaostrzyla kryteria przy kwalifikowaniu prac do druku, 
podj�la starania o pozyskanie autor6w pozawroclawskich j zagranicznych, 
zwr6cila si� takze na ostatnim Walnym Zgromadzeniu WTMH z apelem 
do historyk6w wroclawskiego srodowiska o zywsz<1 wsp6lprac" z „Sob6t
k,i". Szczeg6Inie wnikliw,i opiek,i Redakcja zamierza otoczyc dzial recen
zji, kt6remu w ostatnich latach mozna postawic wiele zarzut6w. ,,Sob6tka" 
powinna d,izyc do tego, aby kazda powazniejsza praca dotycz,ica Slqska 
i problematyki stykowej byla w niej om6wiona. Wzrost ostatnio ilosci 
zeszyt6w okolicznosciowych sprawil, ze Redakcja rezygnowala cz"sto 
z dzialu „Zapiski sprawozdawcze". Ich duza przydatnosc, zwlaszcza dla 
nauczycieli historii, winna wplyn,ic na utrzymanie tego dzialu lub nadanie 
mu formy om6wien wazniejszych czasopism historycznych polskich i ob
cych zawieraj,icych silesiaca �propozycja prof. A. Galosa). Duzo uwagi 
zamierza tez Redakcja poSwi�ciC "Kronice", w kt6rej nie zawsze pelne 

odbicie znajdowaly r6zne przejawy zycia naukowego na Sl,isku. 
Mimo brak6w i bl"d6w, z kt6rych Redakcja zdaje sobie spraw", nie 

mozna zapomniec, ze czasopismo przyczynilo si<, przez swoje inicjatywy, 
przez organizowanie lub wsp61udzial w wielu sesjach i konferencjach, 
przez wydawanie zeszyt6w okolicznosciowych i uprofilowanych do lepsze
go poznawania przeszlosci ziemi sl,iskiej: i tej zamierzchlej, w kt6rej 
slady polskosci pokryte byly patyn,i czasu i zapomnienia, i tej nowszej, gdy 
tworzyc si� tu zacz�o nowe zycie i w nowym ksztalcie politycznym. 

Zadania, kt6re czasopismo postawilo sobie cwierc wieku temu, wy-
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magajq kontynuacji. Czeka na wielostronne pogl<;bienie znaJomosc prze
szlosci calego Sh1ska, a zwlaszcza Dolnego, nad kt6r'I badania dalekie S'I 
od ukonczenia. Sq okresy, kt6re nieomal nie tkni"te Sq przez polskiego ba
dacza. Do najbardziej zaniedbanych nale:i:y np. XVIII w., gdzie poza za
gadnieniami demograficznymi, narodowosciowymi, spolecznymi i cz"scio
wo systemem oswiaty wszystkie pozostale S'I wielk'I niewiadomq. Przykla
d6w takich mozna by przytoczyc znacznie· wi"cej. Rola czasopisma musi 
byc tym wi"ksza, :i:e ostatnio obserwujemy zanik zainteresowan slqsko
znawczych, nawet w tak do tego kierunku badan predysponowanym, 
chocby ze wzgl�u na wspanial'I baz" zr6dlow'I i grono doswiadczonych 
badaczy, srodowisku wroclawskim. Na porzqdku dziennym staje tez opra
cowanie historii miast i powiat6w Dolnego Slqska. Tematyce tej Redakcja 
pragnie eo roku poswi"cic jeden zeszyt, zach"cajqc do podj"cia tematyki 
lokalnej zar6wno pracownik6w nauki, jak i dzialaczy miejscowych, tym 
ostatnim spieszqc z konsultatywn'I pomocq. 

Inaczej ni:i: cwierc wieku temu, ale wymaga dalej ksztaltowania swia
domosc ludzka. Z og6lnym podniesieniem si" kultury spoleczenstwa po
tencjalnych odbiorc6w prac naukowych jest coraz wi"cej. Coraz wi"cej 
ludzi nie zaspokaja nie poparta dowodem popularyzacja ani aktualna 
publicystyka historyczna. ·chcemy coraz szerzej do nich docierac, chcemy 
ksztaltowac ich swiadomosc narz"dziem godnym czlowieka drugiej polo
wy XX w.: nauk'I i naukowymi dowodami. W dalszym ciqgu szczeg6lnie 
zale:i:ec nam b"dzie na docieraniu do nauczycieli, kt6rzy ksztaltujq prze
cie:i: oblicze mlodego pokolenia, jego postaw" ideowo-moraln'I i przywi'l
zanie do ziemi. Nie chodzi nam tu tylko o budow" swiadomosci mlodzie:i:y 
i dzisiejszych mieszkanc6w dolnoslqskich, ale o aspekt szerszy. Wqski 
regionalizm pierwszych lat powojennych zostal daleko za nami. Ale z po
wierzchni :i:ycia niemieckiego nie znikly czynnrki i sily, kt6re dzis jeszcze 
pragnq zatruwac umysly swego spoleczenstwa klamstwami o polskich zie
miach zachodnich w przeszlosci i dzis. To my, badacze dawnej i najnow
szej historii Slqska, mamy obowiqzek dawac wyostrzony or":i: do walki 
z nimi, aby przez prawd" naukowq dqzyc do szczerej przyjazni narod6w. 
R6wnoczesnie winnismy rewidowac i nasze poglqdy, kt6re oka:i:'I si" prze
siqkni"te nut'I nacjonalizmu, choc prawd" m6wü1c pod tym wzgl<edem 
niewiele mamy do zrobienia, gdy:i: zawsze staralismy si" byc obiektywni. 

25 JAHRE DER HISTORISCHEN VIERTELJAHRESSCHRIFT „SOBÖTKA" -

ORGAN DER GESELLSCHAFT DER GESCHICHTSFREUNDE IN WROCLAW 

Der Verfasser unterscheidet drei Phasen der Entwicklung dieser Zeitschrift: 

a) 1945-1949, b) 1950-1958, c) 1959-1970. Besondere Aufmerksamkeit wird den 

Anfängen gewidmet. Anhand von Archivalien schildert der Verfasser die Schwierig-
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keiten, die die Redaktion zu überwinden hatte
1 

charakterisiert die Politik der 
Redaktion und die bevorzugten Forschungsrichtungen (hauptsächlich politische Ge
schichte und Geschichte der Kultur). 

In der zweiten Phase erfolgten in der Politik der Redaktion weitgreifende 
Veränderungen durch die Ubernahme neuer, marxistischer methodologischer Grund
sätze. Damit waren auch Veränderungen organisatorischer Natur verbunden. Die 

dritte Phase verlief im Zeichen einer gewissen Stabilität; die Schrift richtet ihr 
Augenmerk auf die Gegenwart, die jüngste Geschichte und die ersten Nachkriegs
jahre auf den Westgebieten. Der Verfasser versucht sowohl die Verdienste der Schrift 
für die Entwicklung der Geschichtsforschung als auch ihre Schwächen darzustellen. 




