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NA SESJI NAUKOWEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
POŚWIĘCONEJ POLSKIEMU ODRODZENIU

Niewątpliwie zadaniem proklamowanego przez Polskę Ludową 
Roku Odrodzenia było poznanie, przyswojenie sobie i uczczenie przez 
nasz naród pięknych tradycji Polskiego Odrodzenia, poznanie wiel
kich postaci myślicieli, pisarzy, artystów i ukazanie źródeł ich wiel
kości i nieprzemijającego znaczenia, polegającego na ścisłym ich 
związku z walką tych sił społecznych, które w swych starciach po
litycznych i religijnych wyrażały odrodzeńcze i postępowe na owe 
czasy dążenia wymierzone przeciw wstecznictwu, ciemnocie i uci
skowi.

Polska Ludowa i naród nasz z pietyzmem odnosi się do bogatej 
— a niedostatecznie poznanej i w przeszłości przed nim głęboko 
w matactwach i mętniactwach nauki burżuazyjnej zatajanej spuści
zny wolnościowych, postępowych walk przeszłości.

Wśród tych walk przeszłości poczesne miejsce zajmują autyfeu- 
dalne dążenia mas, które wyrażone w wielu różnorodnych formach 
złożyły się na potężny nurt Odrodzenia. Z zaostrzonej na skutek roz
woju sił twórczych walki mas ludowych z porządkiem feudalnym roz
wija się polska myśl polityczna, ukoronowanie swoje znajdująca 
w dziełach Frycza Modrzewskiego, będących wielkim wkładem 
w ogólnoludzki dorobek walki o postęp i sprawiedliwość. Zdobywa 
swoje prawo obywatelstwa język polski, wypierający kosmopolitycz
ną elitarną łacinę. Rozkwita piękno polskiej literatury, głoszącej ideę 
postępu, wolności i wyzwolenia człowieka. Bujnie rozkwita tak bo
gata na ziemi polskiej świecka sztuka Odrodzenia. Przerywa wreszcie 
okowy średniowiecznej teologii świadoma myśl naukowa, ukorono
wana nieśmiertelnym dziełem Kopernika. Rozwija się także wówczas 
polska sztuka wojenna, stanowiąca dziś jedno z bogatych źródeł tra
dycji dla ludowego Wojska Polskiego.



To całe bogactwo i wielkość postępowej, antyfeudalnej, antymag- 
nackiej treści Polskiego Odrodzenia, znaczenie jego naukowych zdo
byczy, uderzających celnie w ponurą, feudalną twierdzę teologii, po
stępowe tradycje ostrej krytyki ucisku chłopów i mieszczaństwa 
i tradycje oporu przeciw magnaterii szykującej swoją ślepotą, egoiz
mem i zdradą grób Rzeczypospolitej, wspaniałe i mocne, rodzime źró
dła rozwoju kultury narodowej, a zarazem powiązane z kulturą ogól
noludzką Polskie Odrodzenie, w całym bogactwie swej wielostron
ności i bujności ma naszemu narodowi ukazać Rok Kopernikowski.

Aby tak mogło się stać, wielkie zadania stanęły przed polską 
nauką. Należało w pewnym sensie odkryć na nowo Polskie Odrodze
nie spod pokładów, dowolności, przeinaczeń, rozczłonkowania i prze
milczeń fałszywych, przeważnie kosmopolitycznych interpretacji, ja
kie stosowała burżuazyjna nauka polska, aby wielkie postacie Odro
dzenia wyprać z ich ideowej, postępowej treści, aby nie ukazać 
rewolucyjnego na owe czasy nurtu ich myśli, aby nie budzić 
w społeczeństwie groźnych zawsze dla wstecznictwa skojarzeń i ana
logii, aby Odrodzenie Polskie traktować jako nawet nie sumę, ale 
zbieraninę nowinek w różnych okresach importowanych z Włoch jak 
pomarańcze i trudnych do przeszczepienia na nasz sarmacki grunt 
i nie mających z naszym gruntem nic wspólnego.

Tak to kosmopolityzm wspierał szowinizm i służalczo wywyższa
jąc inne narody, a równocześnie odcinając nas od ogólnoludzkich 
zdobyczy innych narodów stawał się wygodnym narzędziem czynienia 
z Polski ciemnogrodu, instrumentem walki z rodzimym nurtem postę
powym, walki prowadzonej przez magnackie i klerykalne wstecz- 
nictwo, które doprowadziło Polskę do upadku, walki prowadzonej od 
Odrodzenia, nie mówiąc już o dalszej przeszłości, poprzez reakcję ka
tolicką wieku XVII aż po prądy faszystowskie lat międzywojennych, 
które jeszcze raz wepchnęły Polskę w przepaść i po kosmopolityzm 
niedobitków emigracyjnych lat dzisiejszych, które chciałyby zrobić to 
samo, ale już na szczęście, po raz pierwszy w historii naszego narodu, 
nie mogą.

Tak więc gorące pragnienie wszystkich, aby nasi historycy, 
badacze, uczeni we wszystkich dziedzinach, pisarze i publicyści, mu
zycy i artyści umieli wszechstronnie i prawdziwie, oczyszczając od 
ograniczeń i wypaczeń, odkrywczo i twórczo ukazać narodowi pol
skiemu twórców polskiej kultury i bojowników o sprawiedliwość 
przeciw uciskowi, o naprawę Rzeczypospolitej, a równocześnie, aby 
umieli do końca obnażyć egoizm stanowy i wstecznictwo magnatów 
idących ręka w rękę z kosmopolitycznymi książętami kościoła, a ponad



nimi ukazać te nieprzemijające wartości Polskiego Odrodzenia, pol
skiego nurtu postępu, które przetrwały wieki reakcji, a podniesione 
na nowo do godności narodowych idei w okresie Oświecenia, dziś 
w Polsce Ludowej mogą wreszcie zajaśnieć pełnym blaskiem zwy
cięskiej realizacji idei postępu.

Nie ulega wątpliwości, że wokół Roku Odrodzenia w Polsce Lu
dowej rzeczywiście powstał wielki ruch naukowy, któremu sprzyja 
koncentracja wysiłków całej plejady badaczy, że nauka polska przy
chodzi na tę sesję z poważnym i wszechstronnym dorobkiem, na który 
składają się także nowe odkrycia i że ta sesja, tak jak i związana 
z nią wystawa stanie się z kolei następnym poważnym krokiem w ba
daniach Polskiego Odrodzenia, w dążeniu do uzyskania naukowej 
syntezy tego okresu.

Rok Odrodzenia już dziś poszczycić się może niezwykle obfitym 
plonem opracowanych i wydanych książek, albumów i publikacji 
świadczącym zarówno o pietyźmie, z jakim Polska Ludowa odnosi 
się do swego kulturalnego dziedzictwa, jak i o dużej kulturze wy
dawniczej, a przede wszystkim, będących dobrym instrumentem po
pularyzacji wiedzy o Polskim Odrodzeniu w najszerszych kołach.

Już dziś można powiedzieć, że Rok Odrodzenia w Polsce Ludowej 
stał się poważną inauguracją trwałych badań naukowych nad tym 
okresem, a także dzięki współpracy i zapałowi niezliczonych rzpsz 
prelegentów popularyzatorów, a przede wszystkim nauczycieli po
zwolił, aby cały naród, śledząc za wynikami pracy swoich uczonych, 
pisarzy i twórców i przyswajając je sobie z pietyzmem piękne dzie
dzictwo postępowych walk z uciskiem, wstecznictwem i reakcją 
w przeszłości poniósł w przyszłość, którą dzisiaj w zmienionych zwy
cięstwami klasy robotniczej warunkach społecznych buduje włas
nymi rękami.

Pięknie powiedział Stalin, że „Obecnie, gdy na obszarze od Chin 
i Korei do Czechosłowacji i Węgier powstały nowe „szturmowe bry- 
gady“ w postaci krajów ludowo-demokratycznych, obecnie naszej 
Partii łatwiej jest walczyć, a i praca też poszła raźniej".

O tym wie dobrze i nasz naród, że w swojej budowie nowego 
życia, w swojej trosce o swą przyszłość i pokój nie jest sam, ale 
w wielkiej rodzinie narodów urzeczywistniających najszlachetniej
sze dążenie ludzkości o sprawiedliwość społeczną i broniących po
koju, dlatego i nam praca idzie raźniej.

Ale można powiedzieć, trawestując słowa Stalina, że praca nad 
budowaniem nowego życia pójdzie nam raźniej także dlatego, że 
naród nasz coraz bardziej świadom jest swojej historii, świadomy



z jednej strony ogromu nieszczęść, jakie spadły na niego w prze
szłości aż po rok 1939, ściągniętych nań przez wstecznictwo i reakcję, 
magnaterię świecką i duchowną, antynarodowy egoizm klas posia
dających. Świadom jest też coraz bardziej z drugiej strony, ile 
to wieków walki najlepszych w narodzie z uciskiem, ile wyzwoleń
czych walk ludu, ile protestów i buntów, ile ofiar, ile myśli płomien
nych głoszących wolność i postęp składało się w przeszłości na dzi
siejszą epokę urzeczywistnienia sprawiedliwości i postępu.

Praca nasza i walka o pokój pójdzie nam raźniej także wtedy, 
gdy cały naród, a przede wszystkim młodzież odczuje jak wielkich 
nieprzemijających wartości kulturalnych, jak całego dorobku kultury 
i zdobywczej myśli ludzkiej przychodzi dziś naszemu narodowi 
i wszystkim narodom bronić przeciw siewcom zniszczenia i barba
rzyństwa, przeciw ludobójczym planom najbardziej agresywnego 
wstecznictwa i jak ; po raz pierwszy w dziejach ludzkości przeciw 
zalewowi barbarzyństwa wyrasta potężna tama wielkiego ruchu po
koju, który w roku tym na swych sztandarąch walki o utrwalenie 
największych zdobypzy ludzkiej myśli wypisał imię tytana naszego 
Odrodzenia, Mikołaj^ Kopernika.

Ukazać bogactwp tego narodowego dorobku minionych ale wiecz
nie żywych walk q; triumf wolności i postępu, o rozkwit kultury, 
oto piękne zadanie badjapzy, pisarzy, artystów, nauczycieli, oto piękne 
zadanie polskiej nauki w walce o patriotyczną świadomość naszego 
narodu.
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