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WOJCIECH WRZESI SKI

Wroc aw

HISTORIA NA UNIWERSYTECIE WROC AWSKIM

I JEJ MIEJSCE NA MAPIE POLSKIEJ NAUKI HISTORYCZNEJ

W LATACH 1945–2005

Kiedy 64 lata temu we Wroc awiu zacz o si  budowanie polskiego Uniwersy-

tetu, jeszcze przed formalnym erygowaniem Uczelni przybyli tutaj ze Lwowa ucze-

ni, historycy, zacz li prowadzi  wyk ady o historii tych ziem, o jej tak zmiennych

losach, jako ziemi s owia skiej, polskiej, czeskiej i niemieckiej. Pojedyncze otwarte

wyk ady prowadzono dla tych, którzy mieli ju  nied ugo zosta  s uchaczami pol-

skiego Uniwersytetu, ale niekoniecznie studentami historii. Przyszli studenci ka-

rier  akademick  zaczynali jednak, wespó  ze swoimi zapowiadanymi na jutro wy-

k adowcami, od usuwania materialnych ladów wojny. To przy takich zaj ciach

wyk adowcy starali si  ich oswaja  z nowym klimatem miasta, tak obcego wobec

nap ywaj cych osadników polskich, do niedawna przecie  wrogiego Polakom. Mia-

sta, w którym ruiny i inne lady wojny i d ugich rz dów niemieckich decydowa y

o budowaniu nowej, polskiej codzienno ci.

Zazwyczaj w historii to miasta budowa y uniwersytety. Tak te  by o z Wroc a-

wiem, kiedy powstawa  w przesz o ci Uniwersytet Wroc awski. Tym razem, kiedy

polski suweren obj  tu rz dy po krwawej wojnie, by o inaczej: to Uniwersytet sta-

wa  si  jednym z najwa niejszych miastotwórczych czynników polskiego Wroc a-

wia. A w pierwocinach Uniwersytetu nauki historyczne, wyros e przede wszyst-

kim z do wiadcze  i tradycji lwowskich, mia y odgrywa  szczególn  rol . Przez

kszta cenie w asnych wychowanków mia o si  dokonywa  popularyzowanie wie-

dzy o przesz o ci nowej „bli szej ojczyzny”, niezb dnej dla emocjonalnego wi -

zania si  z ni . Nauki historyczne podejmuj c studia ród owe, przede wszystkim

w zakresie l skoznawstwa, s u y y budowaniu nowej to samo ci polskich mie-

szka ców tego regionu. Przez histori  rozumiano i aprobowano wspó czesno .

Szczególna wiadomo  zrozumienia narodowego pos annictwa polskiej nauki hi-

storycznej by a widoczna, pocz wszy od pierwszych, pozornie uproszczonych in-

telektualnie publikacji pióra wroc awskich historyków. Ukazywa y si  jeszcze przed

formalnymi decyzjami o utworzeniu na wojennym pogorzelisku wroc awskiej uczel-

ni uniwersyteckiej. Zrozumienie pos annictwa ogólnonarodowego u wroc awskich
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historyków, zgodnego z tradycjami lwowskimi, broni o ich skutecznie, tak d ugo,

jak by o to mo liwe, przed zniewoleniem przez obc  Polakom ideologi .

Systematyczne uniwersyteckie studia historyczne we Wroc awiu zosta y pod-

j te wraz z formalnym uruchomieniem uczelni w listopadzie 1945 r., wed ug form

organizacyjnych i programów znanych w polskiej nauce z okresu przedwojenne-

go. Rozwój studiów historycznych na Uniwersytecie Wroc awskim, tak w zakre-

sie wype niania okre lonych zada  kszta cenia m odych pokole , jak i podejmo-

wania bada  naukowych, tylko po cz ci stanowi cych kontynuacj  studiów

przedwojennych, post powa  szybko i nie ogranicza  si  tylko do studiów nad hi-

stori  l ska, chocia  przez wiele lat to one dominowa y. Podejmowano te  studia

nad wybranymi epokami historii Polski, dotykaj c jednak i niektórych zagadnie

z historii powszechnej, przede wszystkim zwi zanych z histori  Niemiec, g ównie

w kontek cie stosunków polsko-niemieckich. To przecie  z kr gu wroc awskich

historyków wysz a pierwsza, w miar  pe na synteza dziejów Niemiec. Badano pro-

blemy narodowo ciowe i wyznaniowe, dzieje polityczne i ustrojowe, sprawy kul-

tury i obyczajów. We Wroc awiu formowa  si  te  zespó  badaczy historii spo ecz-

no-gospodarczej o znaczeniu ponadregionalnym. Podejmowano edytorstwo róde

l skich, które dawa o podstawy do wprowadzania wielu zmian w starych tezach

dotycz cych dziejów l ska. Uzupe niano i korygowano obraz dziejów zarysowa-

nych przez historyków niemieckich. Studiowano dzieje Serbo u yczan. Wspó pra-

cowano z historykami czeskimi. Nie zapominano o dziejach polskich ziem wschod-

nich. Wykorzystywano do wiadczenia badaczy polskich ze starych uczelni, a przede

wszystkim ze Lwowa. Kszta cono m ode pokolenia historyków polskich.

Wroc awskie rodowisko historyczne przechodzi o wiele zmian organizacyjnych

– zespó  katedr, katedry zbiorowe, instytut, w ró nych formach i kszta tach. Gdy

dzisiaj patrzymy na wyniki bada , to wida  wyra nie, e zmieniaj ce si  formy

organizacyjne, chocia  u atwia y post py uporz dkowanego zbiorowego poznania

przesz o ci, nie wywiera y decyduj cego wp ywu na intensyfikacj  czy os abienie

nurtu bada  historycznych. W istocie wyniki bada  by y w pierwszej kolejno ci

zale ne od indywidualnej postawy i naukowego autorytetu naturalnego, rzeczywi-

stego „mistrza”, bez wzgl du na jego formaln  funkcj  organizacyjn .

Badania historyczne we Wroc awiu by y zazwyczaj mocno powi zane z inny-

mi dyscyplinami humanistycznymi. Cz sto mia y charakter interdyscyplinarny. Od

pocz tku charakterystyczne by o d enie do prowadzenia sta ej polemiki z histo-

riografi  niemieck , tak t  starsz , jak i najnowsz , która ju  si  odradza a, ale

w trudnych warunkach niemieckiej kl ski wojennej i obrachunku z III Rzesz ,

odmienn  metodologicznie oraz w zakresie tez i wniosków w obu pa stwach nie-

mieckich. Starano si  o utrzymywanie ci g o ci polskiej nauki historycznej mimo

kataklizmu wojennego i przemieszcze  Uniwersytetu.

Wroc awskie uniwersyteckie rodowisko historyczne formowa o si  przede

wszystkim w oparciu o lwowski zespó  badaczy, stopniowo uzupe niany i wzbo-

gacany przez przedstawicieli innych polskich rodowisk uniwersyteckich, g ów-

nie spo ród m odszego pokolenia historyków krakowskich. Na efekty podj tego
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kszta cenia w asnych wychowanków, przygotowywanych ju  tutaj do samodziel-

nych bada , trzeba by o jeszcze poczeka . Rozbudowa wroc awskiego zespo u hi-

storycznego przez pierwsze lata dokonywa a si  drog  importu specjalistów z ró -

nych rodowisk, o wykszta conym tradycyjnym warsztacie badawczym, ale i tak e

najm odszych badaczy, którzy nieraz dopiero zaczynali swoje kariery akademic-

kie. Powstawa o rodowisko, w którym do wiadczenie uczonych uniwersyteckich

miesza o si  z dynamik  m odych sta em oraz wiekiem badaczy i nauczycieli aka-

demickich. Powstawa  zespó  o ró nicowanych postawach ideowych, indywidual-

nych do wiadczeniach warsztatowych, ale zdolny do podejmowania coraz trudniej-

szych zada  i szybko dojrzewaj cy w zakresie umiej tno ci dydaktycznych.

Wa nym cz onem wroc awskiego rodowiska historycznego pozostawali history-

cy Wydzia u Prawa o ró norodnych zainteresowaniach i specjalizacji, historycy

sztuki, literaturoznawcy. Ostatnie lata przynios y rozwój bada  nad dziejami naj-

nowszymi, podejmowanymi równie  w placówkach Wydzia u Nauk Spo ecznych.

We Wroc awiu szybki rozwój szkó  niepa stwowych nie mia  adnego znaczenia

dla zmian w badaniach historycznych, które zaznaczy y si  silniej dopiero po uru-

chomieniu bada  opartych o kszta tuj cy si  zespó  Oddzia u Instytutu Pami ci Na-

rodowej. Niewielkie rezultaty przynosi y podejmowane przez wiele lat przez wro-

c awskie w adze pa stwowe i polityczne próby tworzenia z ró nych powodów, tak e

pozanaukowych, pozauniwersyteckich struktur badawczych, w postaci historycz-

nej pozauniwersyteckiej placówki instytutowej.

Wyrazem uznania dla dojrza o ci naukowej i sprawno ci organizacyjnej, ale

i zarazem manifestacj  polityczn , by o powierzenie wroc awskiemu rodowisku

historycznemu w 1948 r. pierwszego po wojnie, tradycyjnego ju , Zjazdu Powszech-

nego Historyków Polskich. By  to rzeczywisty rachunek si  i postaw krajowych hi-

storyków polskich, tak w zakresie bada , organizacji, jak i zmierzenia si  z pierw-

szym atakiem nielicznej, ale ekspansywnej grupy historyków deklaruj cych si  jako

marksi ci, którzy d yli do upowszechnienia monopolistycznych wp ywów ideo-

logicznych, zwi zanych z historiografi  sowieck , na ca  spo eczno . Próba przy-

nios a nik e wyniki. Zdeklarowani historycy marksi ci pozostawali w zdecydowa-

nej mniejszo ci.

Po zje dzie wroc awskim rozpoczyna si  drugi akt dziejów uniwersyteckiej na-

uki historycznej, tak e we Wroc awiu. Jego szczególnym momentem by a kilku-

dniowa ogólnopolska konferencja metodologiczna w Otwocku na prze omie lat

1951 i 1952, z instruktywnym udzia em historyków sowieckich. W czasie tych obrad

poddano ostrej, napastliwej, wr cz brutalnej, krytyce profesora Henryka Wereszyc-

kiego, wówczas profesora Uniwersytetu Wroc awskiego, przenoszonej na rodo-

wisko wroc awskie, z konsekwencjami natury personalnej. By  to okres wyj tko-

wo trudny, zwi zany z nasileniem stalinizacji ca ej nauki polskiej, ze szczególn

trosk  o ideologizacj  nauk historycznych. Przynosi  narzucenie administracyjny-

mi metodami uniformizacji zasadniczych tez i ocen procesu historycznego, przy

zapewnieniu jej standaryzacji wed ug wzorów i tez historiografii sowieckiej, ci -

cej na charakterze procesu dydaktycznego i bada  naukowych. Przejawia o si
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to przede wszystkim w wymuszeniu tez i charakteru procesu dydaktycznego, bez

naturalnego przecie  w naukach historycznych zwi zku i zale no ci od wyników

bada  ród owych, tak w asnych, jak i ca ej polskiej nauki historycznej. To wów-

czas nast pi o g bokie za amanie rangi historii w ród nauk humanistycznych, wy-

ra nie widoczne w uniwersyteckim rodowisku wroc awskim, poddanym systema-

tycznej indoktrynacji ideologicznej, a równoczesnej inwigilacji policyjnej. W adze

podejmowa y wówczas starania o przeniesienie zasadniczego ci aru bada  z pra-

cowni uniwersyteckich do tworzonych, tak e we Wroc awiu, struktur organizacyj-

nych Polskiej Akademii Nauk. Utrzymywa  si  priorytet realizacji planów badaw-

czych i wydawniczych Akademii, nad takimi samymi potrzebami uniwersyteckimi.

To wówczas ograniczono administracyjnie rozbudow  zespo u uniwersyteckie-

go, opó niano awanse naukowe, trwa  proces przenoszenia pojedynczych uczonych

z Wroc awia do innych rodowisk, przede wszystkim do Warszawy. Nie liczono

si  z rzeczywistymi potrzebami miejscowymi. Wprowadzony wówczas system stu-

diów dwustopniowych, opartych na selekcji osób dopuszczanych do studiów ma-

gisterskich, we Wroc awiu przynosi  szczególnie daleko id ce ograniczenia ilo cio-

we. Wyj tkowo du y by  tutaj odsetek m odzie y, której edukacja ko czy a si  po

zdobyciu dyplomu uko czenia studiów pierwszego stopnia. Scentralizowany sy-

stem kszta cenia kadry naukowej, zwi zany przede wszystkim z Warszaw , zuba-

a  systematycznie wroc awskie rodowisko naukowe. Aktywno  naukowa histo-

ryków wroc awskich os ab a, co w du ym stopniu wi za o si  ze stanowiskiem

organów cenzury pa stwowej, a w a ciwie partyjnej, dbaj cej o zgodno  publi-

kowanych materia ów z wymogami bie cej propagandy politycznej. Historia bez

reszty sta a si  przedmiotem ideologicznym, z ró norodnymi konsekwencjami dla

okre lenia funkcji poznawczych.

W badaniach ród owych we Wroc awiu, ograniczanych przedmiotowo do wy-

branych zagadnie , szczególne miejsce zapewniano badaniom l skoznawczym,

koncentruj c si  przede wszystkim na masowych procesach spo ecznych, poszu-

kiwaniach internacjonalistycznych tradycji w dziejach ruchu robotniczego oraz

nurtów post powych w dziejach wsi. Podejmowane wówczas przy du ym nak a-

dzie si  i funduszów zbiorowe kwerendy ród owe nad dziejami wsi i ruchu robot-

niczego przynios y trwa e wyniki, tak wa ne dla nowych, szerszych bada  prowa-

dzonych w pó niejszych latach, w ca kowicie odmiennych warunkach.

Zmiany polityczne po pa dzierniku 1956 r. stworzy y warunki sprzyjaj ce odbu-

dowie funkcji historii jako dyscypliny naukowej, tak we Wroc awiu, jak i w ca ej

Polsce. Zmniejszy a si , chocia  nie zanik a, presja polityczna i ideologiczna. Os a-

bi o si  wykorzystywanie historii do legitymizacji w adz politycznych. Mo liwe

si  sta o nawi zywanie w pojedynczych publikacjach autorskich i zaj ciach dydak-

tycznych do rzeczywistych wyników bada  ród owych, stopniowo odchodzono

od standardów i tez propagandy politycznej, narzucanej przede wszystkim wed ug

wzorów sowieckich. Stawa o si  mo liwe prowadzenie ró norodnych dyskusji, tak-

e mi dzynarodowych.
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Odradzanie si  nauki historycznej by o jednak we Wroc awiu szczególnie utrud-

nione, co uzasadniano argumentami politycznymi, utrzymywaniem si  zagro enia

niemieckiego. Stopniowo jednak nast powa  nawrót do tradycyjnych wzorców me-

todologicznych. Zmienia  si , a w a ciwie poszerza  profil bada  historycznych,

nawi zuj cy do tradycji jeszcze z okresu przedwroc awskiego, dawnych uczonych

i kszta towanych przez nich szkó .

Wroc aw przestawa  by  tylko uczelni  l sk , jak by o to przez wiele lat, a jego

historycy wykazywali coraz wi ksz  aktywno  w gremiach i inicjatywach ogólno-

krajowych. Prowadzono nadal badania nad dziejami l ska, staraj c si  wyja ni

ród a i znaczenie konfliktu narodowo ciowego na tych terenach, ale szczególnego

znaczenia nabiera y tutaj badania parlamentaryzmu szlacheckiego, konfliktów wy-

znaniowych, dziejów prowincji rzymskich i okresu królów saskich w dziejach Rze-

czypospolitej, spo ecznych dziejów wsi, coraz szerzej interesowano si  kontrower-

syjnymi problemami politycznymi historii najnowszej. Ros o ilo ciowo i jako ciowo

wroc awskie uniwersyteckie rodowisko naukowe, w oparciu ju  o w asnych wy-

chowanków. Powstawa y prace doktorskie, habilitacje, ograniczane i hamowane

administracyjnie w okresie stalinowskim. Zwi ksza a si  liczba m odzie y przyj-

mowanej na studia historyczne. Szczególnego znaczenia dla ca ego kraju nabiera-

y wroc awskie do wiadczenia z organizacj  kszta cenia w ramach studiów pody-

plomowych.

Od lat 50. trwa y jednak peregrynacje wroc awskich historyków do innych pol-

skich uczelni i instytutów akademickich, Warszawy, Krakowa, Katowic, Opola,

a pó niej i Zielonej Góry. Zazwyczaj wyje d ali historycy o wykszta conym ju

w asnym warsztacie, przygotowani we Wroc awiu do samodzielnych studiów. Do

pojedynczych nale a y wypadki zatrudniania tutaj historyków z innych o rodków.

Mo na by o dostrzega  jak  trudno zrozumia , pog bian  w miar  up ywu lat

ksenofobiczn  wr cz niech  do wzbogacania w asnego rodowiska obcymi, a prze-

cie  potrzebnymi przybyszami. Straty wynikaj ce z wyjazdów st d wykszta conych

historyków nie by y równowa one przyjazdami z zewn trz. Wroc awskie rodo-

wisko historyczne stawa o si  stopniowo coraz bardziej zamkni te na personalne

wp ywy zewn trzne. Du o dawa o na zewn trz, ale znacznie mniej bra o od in-

nych. Towarzyszy o temu ustabilizowanie postaw metodologicznych, bardzo

oszcz dne przyjmowanie nowych kierunków i metod badawczych dominuj cych

we wspó czesnej nauce historycznej.

Rozwój wroc awskiego rodowiska historycznego zosta  brutalnie zahamowa-

ny, kiedy w latach 1967–1968 w mury uniwersyteckie ponownie wkroczy a poli-

tyka. Naciskami administracyjnymi ograniczano niezb dn  dla codziennego bytu

akademick  swobod  dydaktyczn  i naukow . W wyniku ogólnouniwersyteckiej

reorganizacji w 1968 r. zosta  utworzony Instytut Historyczny, który obejmowa

wszystkie zak ady prowadz ce równocze nie badania i dydaktyk  z zakresu histo-

rii. Decyzje, podyktowane trosk  o bardziej skuteczne zapewnienie we Wroc awiu

warunków rozwoju nauk historycznych, okaza y si  jednak trwalsze ni  dora ne
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potrzeby polityczne. Instytut osta  si  jako podstawowa wroc awska placówka na-

ukowo-dydaktyczna w zakresie szeroko rozumianych nauk historycznych. Deka-

dy lat 70. i 80. to okres zmian pokoleniowych w Instytucie Historycznym. Odcho-

dzili starzy pracownicy, którzy budowali od podstaw nauk  historyczn  na

Uniwersytecie Wroc awskim, decyduj c o jej ówczesnym stanie, a ich miejsce zaj-

mowali bez wi kszych wstrz sów m odsi, ju  wychowankowie tej uczelni, zazwy-

czaj kontynuuj c dzie o swoich mistrzów.

Zdecydowane dzia ania na rzecz kszta cenia w asnej kadry naukowej przynios-

y spodziewane rezultaty. Sta o si  to mo liwe dzi ki uruchomieniu w 1988 r. pra-

cuj cego systematycznie i efektywnie Studium Doktoranckiego, pocz tkowo nie

tylko z nazwy okre lanego jako l skoznawcze, a obecnie funkcjonuj cego jako

ogólnohistoryczne. Powa ne znaczenie dla efektywnego kszta cenia kadry nauko-

wej mia o uzyskanie samodzielnych uprawnie  do nadawania stopni doktorskich,

a po kilku latach tak e stopni doktora habilitowanego. Przy braku dostatecznego

zrozumienia i poparcia samego rodowiska nie zosta y zrealizowane projekty utwo-

rzenia Wydzia u Historycznego, co, jak pokazuje praktyka innych uczelni, jest pod-

staw  powa nych efektów we wszystkich najwa niejszych uniwersytetach polskich.

Narodziny i efekty Studium Doktoranckiego by y zwi zane z równoleg ym funk-

cjonowaniem l skoznawczego, interdyscyplinarnego problemu centralnie sterowa-

nego. Wroc awski Instytut Historyczny, w ramach problemu koordynuj c badania

l zkoznawcze w ca ej Polsce, w zakresie ró nych dyscyplin humanistycznych,

wypracowa , inspirowa  i realizowa  nowe koncepcje bada  tego obszaru, na mia-

r  wspó czesnych potrzeb poznawczych. Koordynacja mia a charakter praktyczny,

nieograniczony do werbalnych deklaracji. Ró norodne badania owocowa y powa -

nym dorobkiem wydawniczym, w twórczej wspó pracy polsko-czesko-niemieckiej.

Poszukuj c w a ciwych form organizacyjnych kierowania tymi badaniami, powo-

ano formalnie organizacyjnie poza Instytutem Centrum Bada  l skoznawczych

i Bohemistycznych, które stopniowo ogranicza o jednak profil prowadzonych ba-

da , koncentruj c si  przede wszystkim wokó  wybranych problemów l ska Cie-

szy skiego. Po likwidacji problemów centralnie sterowanych Centrum odchodzi o

od w asnych do wiadcze  Instytutu Historycznego w zakresie mi dzyuczelnianych

zada  koordynacyjnych. Trafne teoretycznie porozumienie polsko-czeskie uniwer-

sytetów l skich w sprawie prowadzenia bada  l skoznawczych nie znalaz o wy-

razu w praktyce. Niepokoj  pierwsze decyzje organizacyjne, które wskazuj  na po-

wa ne zmniejszenie znaczenia Uniwersytetu Wroc awskiego, w tym zakresie

oddaj cego swoje dotychczasowe funkcje i przyjmuj cego biern  postaw . Wpraw-

dzie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wroc awskiego utrzymuje si  Za-

k ad Historii l ska, lecz najpowa niejsze zbiorowe i indywidualne inicjatywy ba-

dawcze z tego zakresu s  realizowane poza jego struktur .

W pocz tkowym okresie funkcjonowania Instytutu najpowa niejsze troski wzbu-

dza a sytuacja miejscowej mediewistyki. Praca grupy m odych historyków, wycho-

wanków wroc awskich uczonych, osi gaj cych pierwsze awanse naukowe i pro-

wadz cych efektywnie intensywne badania, pozwoli a na rozwianie obaw o jej
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przysz o . Wroc awska mediewistyka odzyska a w ród innych polskich placówek

nale ne jej miejsce, wzbogacaj c profil prowadzonych bada , tworz c perspekty-

wy dalszego rozwoju, zajmuj c wyra nie wysokie miejsce w skali krajowej. Zmiany

pokoleniowe dokona y si  w tym zespole bez konfliktów i wstrz sów. Ustabilizo-

wa a si  sytuacja w Zak adzie Historii Staro ytnej, gdzie o ywienie badawcze wi -

za o si  ze zwi kszonymi mo liwo ciami wyjazdów zagranicznych. O ywi y si

badania czasów nowo ytnych, przy wybiórczym okre laniu zakresu bada . Pog -

biaj  si  badania nad problemami metodyki i dydaktyki nauczania historii, wycho-

dz c poza badania gabinetowe, a prowadzone s  w du ym stopniu w zwi zku ze

zmianami programowymi w nauczaniu historii w szko ach polskich. G bokie zmia-

ny zwi zane z wymian  pokole  zachodz  w Zak adzie Historii Gospodarczej, De-

mografii i Statystyki, które jednak jeszcze nie doprowadzi y do wyrazistego, pe -

nego okre lenia w asnego profilu badawczego. Utworzenie Zak adu Historii Kultury

Materialnej otworzy o nowe mo liwo ci wzbogacenia zakresu szkolenia zawodo-

wego studentów. Po yteczna dzia alno  dydaktyczna tego Zak adu wymaga po-

wi zania z odpowiednimi badaniami naukowymi, niezb dnymi dla jego stabiliza-

cji i utrzymania odpowiedniego poziomu kszta cenia zawodowego.

Na uwag  zas uguje intensywny rozwój ró norodnych bada  z zakresu historii

najnowszej, wyrastaj cych przede wszystkim, chocia  nie wy cznie, wokó  bada

dziejów polskiej my li politycznej. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroc awskiego

przez wiele lat by  w tym zakresie wyra nym centrum bada  ogólnopolskich. Roz-

szerzy y si  badania z zakresu historii powszechnej z dziejów najnowszych, mo li-

we dzi ki poszerzonej wymianie mi dzynarodowej. Badania z najnowszej historii

prowadzi y do stosunkowo szybkich, nowych, naturalnych awansów naukowych

(doktoraty, habilitacje, tytu y profesorskie). Z tego zakresu uzyskiwano stosunko-

wo najwi ksz  liczb  grantów Komitetu Bada  Naukowych. Wyrazem wysokiej

oceny wroc awskich bada  z zakresu historii najnowszej by  udzia  w inicjatywach

ogólnopolskich, czy te  ró norodne nagrody naukowe za poszczególne publikacje.

Dla historii najnowszej charakterystyczne jest sta e powi kszanie profilu badaw-

czego o nowe problemy. Utworzenie odr bnego Zak adu Historii Europy Wscho-

dniej zintensyfikowa o badania z tego zakresu, pozwalaj c na podejmowanie ba-

da  zespo owych nad problemami politycznymi i narodowo ciowymi Bia orusi,

Ukrainy, Litwy i Rosji.

Wbrew wcze niejszym nadziejom powo anie polsko-niemieckiego Centrum

im. Willy Brandta nie mia o ostatecznie wi kszego wp ywu na o ywienie bada

w zakresie historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich. Nadal odczuwalny

jest niedostatek zainteresowa  badawczych histori  XVIII i XIX w.

Kiedy zastanawiamy si  nad corocznymi wynikami bada  naukowych, po wiad-

czonymi publikacjami, to przede wszystkim mo emy stwierdzi  dwa charaktery-

styczne zjawiska. Zmniejszy a si  wydatnie liczba pracowników Instytutu nieefek-

tywnych naukowo, co zazwyczaj spowodowane jest ró norodnymi przyczynami,

przy stosunkowo znacznej stabilizacji efektów, które znajduj  wyraz w ok. 300 do-

rocznie publikowanych pracach. Przewa aj  jednak prace drobne, przyczynki, noty,
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has a encyklopedyczne, o nieporównywalnym znaczeniu. Zastanawia stosunkowo

ma a liczba publikacji w wydawnictwach ogólnopolskich i obcoj zycznych, przy

bardzo du ym zró nicowaniu dorobku poszczególnych pracowników i wielkim

odsetku publikacji tylko rejestruj cych cz stkowe badania mikrograficzne.

Z charakterem profilu publikacji i ich jako ci  cz  si , jak si  wydaje, dwie spra-

wy: niedostatek zainteresowa  dla stanu bada , dorobku wielu poprzedników, za-

pominanie o miejscu w asnych bada  w historiografii, zaczynania po raz kolejny

od pocz tku, przy równoczesnych brakach natury metodologicznej. To ostatnie de-

cyduje, e wielokrotnie zatrzymujemy si  nad prostym, pierwiastkowym opisem

faktograficznym, nie podejmuj c wyja niania genezy, uwarunkowa  i konsekwencji

rekonstruowanych mikrograficznych wydarze , ich miejsca na szerokim tle histo-

rii. czy si  to z niewystarczaj cym zainteresowaniem problemami metodologicz-

nymi, widocznymi w badaniach naukowych, jak i w realizowanym kszta ceniu, tak

na poziomie magisterskim, jak i doktorskim.

W porównaniu z innymi uniwersyteckimi instytutami historii placówk  wro-

c awsk  charakteryzuje ci gle najwi ksza liczba studentów przypadaj cych na jed-

nego pracownika. Decyduje to o du ej liczbie godzin ponadwymiarowych i powie-

rzaniu bardzo powa nych zada  dydaktycznych m odym pracownikom, jeszcze

nieprzygotowanym merytorycznie do tak trudnych wyk adów, jak np. z zakresu

metodologii, co ma swoje ró norakie, niekorzystne konsekwencje dla poziomu

dydaktyki i ci y na badaniach naukowych.

W sumie Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroc awskiego ma charakter usta-

bilizowany, przygotowany do wype niania zada  dydaktycznych, naukowych

i w zakresie kszta cenia w asnej kadry naukowej, przy niezb dnych niewielkich ko-

rektach strukturalnych, polegajacych na powo aniu nowych zak adów, podniesie-

nia rangi i poziomu zaj  dydaktycznych z zakresu metodologii, o ywienia niedo-

statecznie aktywnych bada  nad niektórymi okresami. Wydaje si  te  niezb dne

wypracowanie szerszego profilu przygotowania zawodowego, a tak e zmoderni-

zowania zaj  z zakresu nauk pomocniczych.

Swoistym egzaminem dla Instytutu by a udana organizacja w 1999 r. Powszech-

nego Zjazdu Historyków Polskich, najwi kszego w dziejach polskiej nauki.

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroc awskiego w rankingach ogólnopolskich

zajmuje wysok  pozycj  w ród czterech najwa niejszych instytutów (Warszawa,

Kraków, Pozna , Wroc aw), uzyskuj c ró norodnie nazywan  kategori  „A”.

Z uwagi na przyj te zasady kwalifikowania ca ych wydzia ów decyduje to o kate-

goryzacji Wydzia u Nauk Pedagogicznych i Historycznych, chocia  inne instytuty

na tym wydziale s  oceniane znacznie gorzej, a z wieloma zwi zki historyków maj

jedynie sztuczny charakter administracyjny.

Zasadnicze znaczenie dla przysz o ci Instytutu maj  efekty Studium Doktoranc-

kiego. Bior c pod uwag , e kszta ci ono doktorów nauk historycznych nie tylko

na potrzeby w asne, mimo wchodzenia w ycie mniejszych liczebnie roczników

kandydatów na studia, niezb dne jest zwi kszenie liczby pracowników naukowych

Instytutu, co wymaga zwi kszenia limitu przyj  na te studia.
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Utrzymanie wysokiej pozycji Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroc awskie-

go w skali ogólnopolskiej, ale i odpowiedniej rangi mi dzynarodowej, wymaga jed-

nak daleko id cej troski o w a ciwy poziom prac Instytutu, rozbudowy wspó pracy

z zaprzyja nionymi europejskimi placówkami naukowymi, wielokierunkowego przy-

gotowania absolwentów do pracy zawodowej. Jest to zadanie trudne. Nie mo e

oznacza  samozadowolenia ze stanu osi gni tego. Wydaje si  jednak mo liwe do

uzyskania, ale nie przez ograniczanie kontynuacji tradycji bada  l skoznawczych,

co tak wyra nie zaczyna nam zagra a , pod has em reform uniwersyteckich, w imi

oceny obecnej efektywno ci tych bada  i ogranicze  natury finansowej. Koniecz-

ne jest, jak si  wydaje, niepodejmowanie decyzji likwidacyjnych, ale uzdrowienie

stanu istniej cego, tak e przez zmiany organizacyjne i kadrowe.

Zdaj c sobie spraw  z jedno ci nauki ponadnarodowej i ponadpa stwowej,

Uniwersytet Wroc awski zachowuje jednak tradycje swojej rangi sto ecznej na l -

sku, tak w Polsce, jak i w nowej Europie. Funkcji tych nie mo e przej  Centrum

im. Willy Brandta, wstrz sane perturbacjami organizacyjnymi i kadrowymi. A przy

ci g ych kontrowersjach i konfliktach polsko-niemieckich, ze wszystkimi ró no-

rodnymi konsekwencjami poznawczymi i politycznymi, badania historyczne maj

znaczenie tak e dla profilu bada  realizowanych w innych dyscyplinach na naszej

Uczelni. Dobrowolne oddawanie kierownictwa i koordynacji bada  l skoznaw-

czych, tradycyjnie zwi zanych przez tak wiele lat z Uniwersytetem Wroc awskim

innym uczelniom l skim, stanowi wyra ne przyznanie si  do formalnej przej cio-

wej s abo ci naszego Uniwersytetu, co wprawdzie usprawnia dzia ania organiza-

cyjne, ale jest dzia aniem wbrew rzeczywistemu stanowi merytorycznemu w tym

zakresie i obecno ci w tym zespole stosunkowo licznej grupy badaczy o wyrobio-

nym w asnym warsztacie naukowym. Jak dowodz  do wiadczenia historyczne i jak

mo na przypuszcza , zlikwidowanie Centrum Bada  l skoznawczych i Bohemi-

stycznych dzisiaj b dzie oznacza  o wiele bardziej k opotliwe i szybkie jego odbu-

dowywanie, chocia  w innej strukturze i z inn  obsad  personaln .

Wyrazem szczególnych osi gni , ale i wiadectwem niewykorzystanych mo -

liwo ci wroc awskich historyków s  trzy prace zbiorowe: Historia l ska (red.

Marek Czapli ski), Historia Dolnego l ska (red. Wojciech Wrzesi ski) i popu-

larna, a efektownie wydana wielotomowa historia Polski (red. Marek Derwich).

O ywotno ci i randze wroc awskiego rodowiska historycznego wiadczy te  sy-

stematycznie wydawany „ l ski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, redagowany 34

lata przez profesora Adama Galosa.
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