
SEWERYN WYSLOUCH 1 

27 lutego 1968 r. zmarl we Wroclawiu Seweryn Wyslouch, doktor praw, 
docent historii ustroju Wielkiego Ksi�stwa Litewskiego, profesor zwyczajny i kie

rownik Katedry Historii Panstwa i Prawa Polskiego w Uniwersytecie Wroclaw

skim. Odejscie Profesora Seweryna Wysloucha, wybitnego uczonego, wielkiego 

spolecznika, pedagoga i przyjaciela mlodziezy, stanowi niepowetowam\ strat� 

nie· tylko dla Wydzialu Prawa Uniwersytetu i dla nauki polskiej, ale przede 
wszystkim dla Slqska, ktoremu Zmarly poswi�cil po wojnie calkowicie sw6j 

wysilek badawczy i organizacyjny. 

Seweryn Wyslouch urodzil si� 19 marca 1900 r. w Pirkowiczach na Polesiu. 

W latach 1923-1927 studiowal na Wydziale P.rawa i Nauk Spolecznych Uniwer

sytetu Stefana Batorego w Wilnie. Jeszcze w czasie studi6w zostal powolany 

na stanowisko mlodszego asystenta w Katedrze Prawa Politycznego, a nast�pnie 
w Katedrze Historii Ustroju Polski, kierowanej przez profesora Stefana Ehren

kreutza. Poswi�ciwszy si� calkowicie pracy naukowej uzyskal w 1930 r. doktorat 
na podstawie rozprawy Rozw6j granic i powiatu kobrzynskiego do polowy 

XVI wieku. Bodzcem zainteresowan tym tematem staly si� studia profesora Jana 
Jakubowskiego wok6l Mapy Wielkiego Ksif:stwa Litewskiego w polowie XVI 

wieku. Bliska temu tematowi byla nast�pna rozprawa pt. ,,Powiat" w statucie 

iitewskim 1529 r. oraz w spisie wojska iitewskiego 1528 r., kt6ra ukazala si� 
w ksi�dze pamiqtkowej ku czci profesora W. Abrahama. Nast�pny rok przynosi 

kolejnq publikacj�. poswi�conq dawnej ziemi oszmianskiej. Bylo to studium 

Ziemia oszmianska na rubiezy dwu kuitur, w kt6rym zbadal problemy narodo

wosciowe, wyznaniowe i spoleczne tej cz�sci dawnej Polski Jagiellon6w. Jego 
kolejna rozprawa, Dobra Szereszewskie. Ze studi6w nad podzialem terytorialnym 

W. Ks. Litewskiego przed reformq 1565-1566, nawiqzuje do wczesniejszych za

interesowan dotyczqcych rozwoju granic i terytorium powiatu kobrynskiego.

W rozprawie tej, poswi�conej pierwotnemu podzialowi administracyjnemu Wiel

kiego Ksi�stwa Litewskiego, dr Seweryn Wyslouch szukal drog rozwoju proce

s6w gospodarczych i politycznych w okresie wczesnego sredniowiecza. Jeszcze
zanim pochlonql Go temat rozprawy habilitacyjnej, skupil uwag� na aktualnych

w dwudziestoleciu mi�dzywojennym antagonizmach wyznaniowych, narodowoscio

wych i spolecznych ojczystego regionu, kt6ry - jak pisze - stanowil jesL,cze

w polowie XIX w. jednolitq calosc kulturalnq. Powstala w6wczas rozprawa
pt. Rola Komunistycznej Partii Zachodniej Bialorusi w ruchu narodowym Bialo

rusin6w. w Polsee (1933). W 1937 r. dr Seweryn Wyslouch habilitowal si� w za
kresie historii prawa litewskiego na podstawie pracy Poslugi komunikacyjne

w miastach W. Ks. Litewskiego na prawie magdeburskim do polowy XVI wieku

(Wilno 1937). Kierunek rozwoju Seweryna Wysloucha nie budzil juz wqtpli-
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wosci - zamierzal bowiem poswi�cic prac� naukowq problematyce historii 

ustroju i prawa na Litwie. Wyb6r kierunku rozwoju naukowego mlodego do

centa Uniwersytetu Wilenskiego zdawala si� w pelni potwierdzic Je,go polemika 

z Henrykiem Lowmianskim, autorem Handiu Mohyiewa w XVI wieku (Krakow 

1938). W 1938 r. ukazala si� ostatnia rozprawa polemiczna napisana przed wojmi 

przez docenta Seweryna Wysloucha pt. Uwagi o przyczynach rozwoju Mohytewa 

w XVI i XVII wieku. Nie objql juz erygowanej w 1939 r. Katedry Prawa Litew

skiego. 

Wypadki wojenne i okupacja hitlerowska zamkn�ly rozdzial zycia i owocnej 

pracy naukowej Sweryna Wysloucha. Lata okupacji przetrwal Seweryn Wyslo

uch w Koziatach na Kujawach, pracujqc jako robotnik w tamtejszym mlynie. 

Natychmiast po wyzwoleniu przystqpil do zorganizowania szkolnictwa, poczqtkowo 
szkoly podstawowej, a nast�pnie szkoly sredniej, w kt6rej nauczal historii. 

W 1945 r. powolano Go na stanowisko profesora historii prawa polskiego w Uni

wersytecie L6dzkim. W 1946 r. odpowiadajqc na apel Rady Wydzialu Prawno

-Administracyjnego Uniwersytetu i Politechniki we Wroclawiu Profesor Seweryn 

Wyslouch przybyl do odzyskanego Wroclawia i nie zawahal si� porzucic swoich 

dotychczasowych zamilowan. Byl tym, kt6ry do tworzqcego si� - jedynego na 

Ziemiach Odzyskanych - osrodka naukowego wni6sl najlepsze polskie tradycje 

uniwersyteckie. We Wroclawiu - az do chwili smierci - kierowal Katedrq Hi
storii Ustroju Polski, przemianowanq potem na Katedr� Historii Panstwa i Prawa 

Polskiego. Wybrany w 1947 r. prorektorem, nie szcz�dzil sil dla odbudowy Uni

wersytetu Wroclawskiego, z kt6rego wylonily si� inne uczelnie Wroclawia. Eta

pami Jego niestrudzonej pracy organizacyjnej i naukowej byly m.in. Instytut 

Slqski w Katowicach, Oddzial Wroclawskiego lnstytutu Zachodniego, kt6rego byl 

dyrektorem, Wroclawskie Towarzystwo Naukowe, a od 1957 r. Instytut Slqski 

w Opolu. Nie szcz�dzil sil i czasu dla rozwoju Instytutu Slqskiego, pelniqc funkcj� 

przewodniczqcego, a po 1960 r. wiceprzewodniczqcego Rady Naukowej, kierownika 

Sekcji Historycznej i redaktora „Studi6w Slqskich". Zostal pierwszym czlonkiem 

honorowym Instytutu. W latach 1956-1958 pelnil obowiqzki dziekana Wydzialu 

Prawa Uniwersytetu Wroclawskiego. 

Wiele absorbujqcych Profesora obowiqzk6w dydaktycznych i organizacyjnych 

nie powstrzymywalo Jego zapalu do kontynuowania pracy badawczo-naukowej. 

Przedwojenny specjalista w zakresie historii ustroju i prawa litewskiego prze

obrazil si� we Wroclawiu w czolowego historyka i doskonalego znawc� dziej6w 

Slqska czas6w najnowszych. Docenil historyczrni rol� nauki polskiej na ziemiach 

zachodnich. Organizacja podstaw pracy naukowej w osrodkach naukowych Wro

clawia, Opola i Katowic byla Jego najwi�kszq zaslugq. ,,Zadania, przed kt6rymi 

stojq historycy wroclawscy, Sq nieslychanie doniosle, ale dodajmy, bardzo trudne 

i odpowiedzialne - m6wil Profesor Wyslouch 27 marca 1949 r. na dorocznym 

zebraniu Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego - Zaniedbania na odcinku 

historiografii Slqska i ziem sqsiednich w nauce polskiej Sq wprost zenujqce. 

Problematyka Slqska nie budzila zbytniego zainteresowania wsr6d naukowc6w 

polskich przed wojmi Naszym obowiqzkiem jest zrewidowanie poglqd6w 

historiografii niemieckiej i odtworzenie istotnego obrazu przemian historycznych, 
jakim podlegaly te ziemie . . . Podstawq kazdej publikowanej pracy winny stac 

si� przebogate zbiory archiwalne, dotychczas niedost�pne i prawie nie znane na

szym badaczom naukowym". 

Konsekwentnie realizowal Profesor Seweryn Wyslouch cele wytkni�te w 1949 r. 

Potrafü wok6l Siebie skupic pierwszy zesp6l oddanych nauce mlodych ludzi --
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wychowank6w Uniwersytetu Wroclawskiego. Przede wszystkim skupil uwag� na 
problemach tzw. ludnosci rodzimej, kt6rymi rozbudzil zainteresowania swych 
wychowank6w i wsp6lpracownik6w. Pierwsze efekty badan przyniosly artykuly 
Jego mlodych uczni6w publikowane w „Przeglqdzie Zachodnim". W Instytucie 
Zachodnim w Poznaniu ukazaly si� cztery tomy „Studi6w Slqskich" w ramach 
serii „Przeglqdu Zachodniego". Z Jego inicjatywy i pod Jego kierunkiem po
wstaly 3 tomy Material6w do dziej6w nowozytnych ziem zachodnich - Polacy 

ewangeticy na Dolnym Slqsku w XIX wieku i ich postawa narodowo-spoleczna
(Poznan 1950-1951). Postulaty, kt6re przyswiecaly wydaniu Material6w, aktualne 
Sc\ do dzis. Wspominal o nich Profesor Seweryn Wyslouch w . odpowiedzi na 
ankiet� ,,Polityki" udzielonej w 1965 r. ,,Klamliwej propagandzie [zachodniej] 
nalezy przeciwstawic prace naukowe oparte na licznych dokumentach archiwal
nych poddanych drobiazgowej, obiektywnej i krytycznej analizie historycznej. 
Chodzi o cos jeszcze wi�cej. Nauka historyczna winna odegrac powaznq roh� 
w przyspieszaniu proces6w integracyjnych na zierniach zachodnich i p6lnocnych. 
Szczeg6lnie na obszarach stykowych z polskq ludnosciq rodzimq. Wydawanie 
sqd6w o swiadomosci narodowej S1qzak6w i ich postawie ideologicznej, wyro
bieniu spolecznym itd., o ich zaslugach i winach, wymaga rzetelnych studi6w 
archiwalnych i poznania caloksztaltu warunk6w, w kt6rych si� ta ludnosc wy
chowywala. Inaczej mozemy popelnic wiele niewybaczalnych bl�d6w". 

Na publikacjach zr6del i inspirowaniu prac mlodych uczni6w nie wyczerpala 
si� bynajmniej praca Profesora Seweryna Wysloucha. Wkr6tce wzbogacil naszc1 
wiedz� szeregiem odkrywczych rozpraw. Trudne zadania Polski Ludowej w ksztal
towaniu nowego ustroju rolnego na ziemiach zachodnich sklonily Profesora do 
zbadania proces6w rozwoju kapitaHstycznego rolnictwa na 8lqsku. Owocem Jego 
wnikliwych b<;ldan naukowych byla rozprawa pt. Wies g6rnoslqska od polowy

XVIII do polowy XIX wieku - struktura gospodarcza i spoleczna, ogloszona 
w „Przeglqdzie Zachodnim" z 1952 r., oraz kolejna rozprawa o Kapitalistycznej

przebudowie rolnictwa slqskiego i jej skutkach w latach 1850-1880 (tamze, ze
szyt dodatkowy, 1952). Syntezq Jego dlugoletnich badan, a zarazem podstawow& 
Jego pracq powojennq stala si� obszerna monografia Studia nad koncentracjq

w rolnictwie slqskim w latach 1850-1914 (Wroclaw 1956), kt6rq okreslil jako 
„prob� wyjasnienia ewolucji struktury agrarnej oraz zmian w wielkosci i jakosci 
gospodarstw rolnych na 8lqsku w latach 1850-1914, w powiqzaniu z post�pujq
cym procesem kapitalistycznej koncentracji w rolnictwie". Wnioski wynikajqce 
z analizy material6w st-atystycznych ohalajq liczne twierdzenia niemieckich uczo
nych sprzed I wojny swiatowej. 

· Trwalym pomnikiem zaslug Profesora Seweryna Wysloucha pozostanie takze
14 tom6w „Studi6w 8lqskich", kt6re reaktywowal w 1958 r. w ramach Instytutu 
Slqskiego w Opolu, a kt6re przeciez redagowal do ostatniej chwili Swego zycia. 
„Studiom 8lqskim" Profesor nadal nowy kierunek i profil, wyksztalcony pod 
wplywem badan nad dziejami Slqska XIX l XX w. Kilkakrotnie osobiscie wy
powiadal ,si� na lamach „Studi6w", a to w cennych rozprawach na temat postawy 
narodowej Polak6w ewangelik6w czy tez na temat matarzyst6w z wojew6dztwa 
opolskiego w akcji rekrutacyjnej na wyzsze uczelnie we Wroclawiu. W przedmo
wie do I tomu „Studi6w Slqskich" Profesor Wyslouch zamknql mysl, kt6ra 
oddaje Jego gl�bokq trosk� o losy uczni6w, ,,grona entuzjast6w wiedzy o Slqsku", 
a nawet o losy szerzej poj�tego osrodka naukowego: ,,Zywotnosc osrodka badaw
ezego ocenia si� najcz�sciej ilosciq i jakosciq oglaszanych drukiem prac nau
kowych. Kryterium to trudno uznac za w pelni wystarczajqce. Nie uwzgl�dnia 
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ono bowiem szeregu nieuchwytnych moment6w natury psychicznej, kt6re ksztal

tujq swoistc1 wsp6lnot� ideowc1 kazdego zespolu naukowego. Moment to bardzo 

istotny. Klimat psychiczny bowiem decyduje najcz�sciej o osic1gni�ciach lub 

kl�skach podejmowanych poczynan naukowych". 

Zalozenia sformulowane w 1958 r. znalazly potwierdzenie w praktyce. Osic1g

ni�cia J ego zespolu pracownik6w Sei bowiem owocem wzajemnego zrozumienia 

i wsp6lpracy, wynikiem Jego osobistej troskliwej opieki i wspanialomyslnej po

mocy. Atmosfera ogromnej zyczliwosci i zrozumienia towarzyszyla Jego pracy 

nad ksztalceniem kadry naukowej. Funkcje pedagogiczne i wychowawcze pelnil 

do ostatniego tchu. Kilku Jego uczni6w doszlo do profesury i docentury, a kilku 

pod Jego opiekc1 uzyskalo stopnie doktorskie. Bezprzykladne bylo oddanie Pro

fesora Wysloucha ziemiom zachodnim. Szczeg6lnc1 troskc1 otaczal rodzimc1 mlodziez 

slc1skc1, dla kt6rej byl wzorem i Mistrzem. Nauka polska, Uniwersytet Wroclaw

ski i lud ziem zachodnich utracily w Prof esorze Sewerynie WY'slouchu wielkiego 

uczonego, wspanialego Czlowieka, opiekuna mlodziezy i serdecznego przyjaciela. 

Karol Jonca 




