
przewodem klasy robotniczej przez lud śląski, wartości, które są dumą całej 
Polski, podobnie jak wszystkie wartości, które stwarza lud w innych dzielni
cach Polski, są dumą i ludu śląskiego. I w tym wyraża się może najmocniej 
awans narodowy Śląska: wspólnota zasłużonej dumy z wszystkiego, co tworzy 
Polska, Polska ludu pracującego" — kończy red. Osmańczyk swój referat.

Zasadniczym postulatem dyskutantów (red. Ziemba, prof. Wysłouch i inni) 
była konieczność podjęcia na szerszą skalę zapoczątkowanych przez konferencję 
badań nad dziejami Śląska w Polsce Ludowej. Przemówienie przodownika 
pracy Wrocławskiego Pa-Fa-Wa-Gu — Malika o odbudowie tej fabryki wska
zało dobitnie ile problemów w tej dziedzinie czeka na swego historyka.

Podsumowanie konferencji, dokonane przez prof. Kulę, wskazało na do
tychczasowe osiągnięcia w pracy nad marksistowską interpretacją dziejów 
Śląska, podkreśliło również potrzebę poszerzenia kadr badaczy, zajmujących 
się przeszłością Śląska i skoncentrowania uwagi na szeregu istotnych proble
mów, wysuniętych w czasie konferencji, których znajomość jest jeszcze niedo
stateczna. Pomocą w tych pracach byłoby poszerzenie podstawy źródłowej przez 
przyspieszenie porządkowania archiwów państwowych, wyzyskanie archiwów 
przemysłowych i kościelnych, publikacja źródeł w zakresie dziejów nowo
żytnych. Wskazano także na potrzebę koordynacji wszelkich prac i prowadzenie 
ich planowo i zespołowo.

Główny ciężar prac nad dziejami Śląska spada na utworzony w początkach 
1953 r. Zakład Historii Śląska Instytutu Historii PAN. Pracownicy tego Za
kładu podjęli w związku z konferencją szereg zobowiązań produkcyjnych, 
których wykonanie znacznie pogłębi znajomość dziejów Śląska.

Konferencja śląska była nie tylko wielkim wydarzeniem w rozwoju pol
skiej nauki historycznej. Była ona zarazem wydarzeniem politycznym, wska
zującym na niezachwianą więź, łączącą historyków polskich z polskimi masami 
pracującymi, a zwłaszcza z ludem śląskim, na gotowość ich dalszej służby 
w walce o przyszłość Polski, w walce o pokój i sprawiedliwość dla wszystkich 
narodów. Wyniki obrad konferencji wskazują, że historycy polscy świadomie 
przystępują do realizacji wielkich zadań, stojących przed polską nauką hi
storyczną. j  G ierow sk i .

SESJA NAUKOWA „ODRODZENIE W POLSCE"

W dniach od 25 do 30 października 1953 r. odbyła się w Warszawie orga
nizowana przez Polską Akademię Nauk sesja naukowa „Odrodzenie w Polsce". 
W stosunku do innych sesji czy konferencji, w które obfitowały ostatnie lata, 
sesja odrodzeniowa zajmuje wyjątkowe stanowisko. Była ona pierwszą próbą 
zbiorowego, planowego opracowania wielkiego, kompleksowego problemu, jakim 
są dzieje Odrodzenia w Polsce. Przedstawiciele najrozmaitszych gałęzi nauk 
społecznych — historycy, prawnicy, ekonomiści, historycy nauki, historycy 
sztuki, historycy literatury klasycznej i polskiej, muzykolodzy wspólnym wy
siłkiem próbowali wszechstronnie oświetlić odrodzenie polskie, starali się dać 
jego nową, prawdziwie naukową, bo opartą o metodologię marksistowską, 
syntezę.

Sesję poprzedziło kilkanaście konferencji przygotowawczych, na których 
specjaliści z. różnych dziedzin nauki i z różnych ośrodków uniwersyteckich



przedyskutowywali ważniejsze referaty, podbudowując je faktami, poszerzając 
ich problematykę, pogłębiając metodologicznie. Plonem tej pracy było przygo
towanie 50 referatów, z których 10 dostarczono na sesję w postaci gotowych 
książek. Prace te umożliwiły również zorganizowanie wielkiej wystawy „Odro
dzenie w Polsce", otwartej 25 października w Muzeum Narodowym w Warsza
wie. W 41 salach zebrano bogaty materiał dokumentacyjny, ilustrujący sto
sunki społeczno-gospodarcze w Polsce XV i XVI w., oraz wskazujący na za
sadniczy przełom, jaki dokonał się w nauce, literaturze i sztuce doby odrodzenia, 
podkreślający śmiały rozwój polskiej myśli postępowej w tym okresie. Na 
wzmożone zainteresowanie tradycjami odrodzenia wskazują również imponu
jące, monumentalne wydawnictwa, przypominające dzieła wielkich twórców 
tego okresu, jak album muzyki polskiej, wykaz zabytków województwa kra
kowskiego, czy wydanie Krótkiej Rozprawy Reja, by wyliczyć najważniejsze. 
Cała ta wielka praca przygotowawcza miała dać gruntowne podstawy dla za
sadniczej dyskusji w czasie sesji.

Prace sesji potoczyły się częściowo w ramach obrad plenarnych, częściowo 
w ramach sekcyjnych. Po uroczystym otwarciu dokonanym przez Prezesa PAN, 
J. Dembowskiego, inauguracyjne przemówienie wygłosił Przewodniczący 
Komitetu Obchodu Roku Odrodzeniowego, Prezes Rady Ministrów J. Cyran
kiewicz, podkreślając znaczenie postępowych tradycji odrodzenia dla Polski 
Ludowej. Z kolei referat o tle społecznym rozwoju nauki w Polsce okresu 
Odrodzenia miał prof. Z. Modzelewski. Na obradach popołudniowych referenci 
omawiali działalność wielkich twórców i myślicieli doby odrodzenia — prof. 
Ingarden mówił o Koperniku, prof. Lepszy przedstawił na tle epoki postać 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wreszcie prof. Krzyżanowski zajął się stałymi 
wartościami poezji Jana Kochanowskiego. Następne półtora dnia wypełniły 
referaty i dyskusja nad podstawami gospodarczo społecznymi polskiego odro
dzenia (referat prof. Arnolda), nad sztuką tego okresu, jako wyrazem ideologii 
społecznej (referat prof. Kępińskiego i Chmarzyńskiego), nad muzyką polskiego 
odrodzenia (był to najpełniej syntezujący referat przygotowany przez prof. 
Lissa i Chromińskiego, uzupełniony ciekawą ilustracją muzyczną), nad ideowo- 
artystycznymi wartościami literatury tej doby (referat prof. Budzyka), oraz nad 
rozwojem języka (prof. Klemensiewicz).

Dyskusja nad tymi referatami została zresztą częściowo przeniesiona na 
posiedzenia sekcji, których utworzono pięć: historii, historii nauki, historii 
języka, historii literatury i historii sztuki. O pracach tych sekcji może świad
czyć przebieg obrad na sekcji historii, gdzie na 5 posiedzeniach wygłoszono 
7 referatów, a w dyskusji zabierało głos 53 mówców, przy czym jeszcze 5 osób 
oddało głosy do protokółu. Zresztą najwięcej referatów, bo 12 wygłoszono 
na sekcji historii nauki. Ostatni dzień obrad zajęło podsumowanie wyników 
sesji, dokonane przez kierowników poszczególnych sekcji i przez prof. Wykę 
dla całości sesji.

Niepodobieństwem jest w ramach krótkiego sprawozdania omówienie ca
łości problematyki, poruszanej na sesji. To też na tym miejscu wypadnie 
się ograniczyć tylko do poruszenia niektórych kwestii, ze specjalnie dokład
nym uwzględnieniem zagadnień śląskich, które znalazły odbicie w obradach. 
Niewątpliwie sesja wskazała na wielkie możliwości poznawcze, które daje 
zastosowanie metody marksistowskiej przy badaniu problemu kompleksowego. 
Umożliwiło to możliwie wszechstronną klasową interpretację okresu odrodzę-



nia, wskazanie na dominującą rolę mieszczaństwa, jako twórcy nowej kultury, 
pozwoliło na wytłumaczenie pozornej sprzeczności między rozkwitem kultury, 
a załamywaniem się, uwstecznianiem gospodarki przez regres ku folwarkowi 
pańszczyźnianemu. Jak najwyraźniej wskazał to w swym referacie prof. Mo
dzelewski — historiografia burżuazyjna, zwłaszcza w epoce imperializmu, usi
łuje pomniejszyć rolę odrodzenia, zaprzeczając nowej jakości nurtu, postępowego 
nurtu w sztuce i nauce tego okresu. Próbuje się w tym celu albo cofnąć 
odrodzenie wstecz, doszukiwać się jego początków we wczesnym średniowieczu, 
albo też przesunąć kulturę średniowieczną po wiek XVII. Najłatwiej ten cel 
można osiągnąć rozdrabniając odrodzenie, wyszukując w każdej dziedzinie 
z osobna elementów, związanych ze średniowieczem. To też właśnie badanie 
odrodzenia jako problemu kompleksowego pozwala najlepiej na wskazanie 
błędności tych ujęć, wykazuje słuszność tego ujęcia, które dobitnie sprecyzo
wał Engels, mówiąc o odrodzeniu, że „był to największy przewrót postępowy, 
jaki ludzkość kiedykolwiek do owych czasów przeżyła, epoka, która wymagała 
olbrzymów i olbrzymów zrodziła — olbrzymów myśli, uczucia i charakteru, 
wszechstronności i wiedzy“. (F. Engels, Dialektyka przyrody, Warszawa 
1953, str. 8).

Ten przełomowy charakter odrodzenia we wszystkich dziedzinach kul
tury i całego ówczesnego życia uwidoczni się tym plastyczniej, im bardziej 
zdecydowanie zerwie się z analizowaniem stosunków na dworach książęcych, 
szlacheckich czy w domach patrycjuszowskich, a przejdzie się do analizy po
łożenia i ideologii mas uciskanych, gdy wydobędzie się w całości najbardziej 
postępowy, plebejski nurt odrodzenia. Pod tym względem rezultaty dotych
czasowych badań są bardzo owocne i pozwalają nam dostrzegać w spuściźnie 
Odrodzenia zgoła inne tradycje, niż doszukiwała się w niej historiografia szla
checka, czy burżuazyjna.

Sesja naukowa „Odrodzenia w Polsce" nie dała, bo dać jeszcze nie 
mogła, nowej, pełnej syntezy odrodzenia w Polsce. Zaniedbania dawnej hi
storiografii w wielu, i to kluczowych dziedzinach były zbyt znaczne, by można 
je było w ciągu krótkiego czasu, mimo wytężonej i planowanej zespołowo 
pracy, nadrobić. Tym niemniej sesja poważnie zbliżyła do tej syntezy naukę 
polską. Mimo to pewnym brakiem sesji było, że obok wielkiej ilości nowego, 
cennego materiału faktycznego, dała stosunkowo mało uogólnień. To też miała 
ona raczej charakter roboczy, wskazała na konieczność dalszej dyskusji nad 
niektórymi zagadnieniami, ujawniła braki w podbudowie erudycyjnej i ma
teriałowej w takich dziedzinach, jak np. historia filozofii. Wyraźnie dał się 
odczuć brak syntetycznego ustawienia problematyki reformacji, chociaż sprawa 
ta dla tego okresu ma szczególną wagę, tym bardziej, że nauka burżuazyjna, 
jak to wskazał jeszcze Engels, starała się widzieć w reformacji wydarzenie 
przede wszystkim religijne, nie uwzględniając w dostatecznym stopniu zwią
zanych z nią potrzeb i dążeń społecznych. Wreszcie, jakkolwiek w przeciwień
stwie do dawnych badań, jako podstawę terytorialną przyjęto w zasadzie 
etnicznie polskie ziemie, mimo to nie we wszystkich referatach i problemach 
zagadnienia ziem zachodnich, Śląska i Pomorza, zostały należycie uwzględ
nione i powiązane z całością. Doprowadziło to do wyodrębnienia specjalnych 
referatów śląskich i pewnego oderwania problematyki śląskiej od problema
tyki całości odrodzenia w Polsce.



Omawiając wyniki obrad poszczególnych sekcji specjalną uwagę przyjdzie 
poświęcić sekcji historii i historii nauki. W ramach pierwszej oprócz referatu 
plenarnego prof. Arnolda wygłosili referaty: prof. Szczotka — „Walka klasowa 
chłopa polskiego w XV i XVI w.“, prof. Małowist — „Rzemiosło polskie epoki 
odrodzenia", dr Pazdur — „Postęp techniczny w Polsce epoki odrodzenia ', 
prof. Herbst — „Miasta i mieszczaństwo odrodzenia polskiego", prof. Male- 
czyński „Znaczenie ziemi śląskiej dla kształtowania się społeczno-gospo
darczych stosunków w Polsce okresu Odrodzenia", prof. Koranyi — „Zarys 
stosunków ustrojowych i prawnych w Europie i w Rzpltej Polskiej XVI w.“ 
i prof. Kaczmarczyk — „Typ i forma państwa polskiego w okresie demokracji 
szlacheckiej".

Referaty wraz z dyskusją doprowadziły do szeregu ustaleń, zwłaszcza 
odnośnie do bazy. Szeroko omówiono zagadnienie roli i znaczenia rozwoju 
gospodarki towarowo-pieniężnej w XV i XVI w. Wysunięto przy tym przede 
wszystkim kwestię rozwoju folwarku, stwierdzając, że w XV w. zwłaszcza 
obok folwarków opartych o pracę pańszczyźnianą (typowych dla gospodarki 
w dobrach kościelnych), była także znaczna liczba folwarków opartych o pracę 
najemną (sołtysie) i dopiero wzrost eksportu zboża doprowadził do upowszech
nienia pierwszego typu folwarków. Inna rzecz, że dyskusja zwróciła uwagę na 
konieczność szczegółowych badań źródłowych, które dopiero będą mogły uści
ślić tę tezę, jak również na potrzebę uwzględniania przy charakterystyce 
rozwoju sił wytwórczych występowania takich form gospodarki feudalnej 
jak renty naturalnej, której stopień zaawansowania stanowi ważne kryterium 
dla oceny całości stosunków gospodarczych okresu. Podobne zastrzeżenia wy
sunięto odnośnie działalności tzw. nowego mieszczaństwa. O ile w referacie 
prof. Arnolda główna uwaga poświęcona była raczej kupcom, opierającym 
swą działalność o indywidualne, monopolistyczne przywileje, o tyle dyskutanci 
gotowi byli szukać trzonu tego nowego mieszczaństwa prędzej wśród tych 
rzemieślników, którzy przechodzili na nowe drogi organizowania produkcji 
przemysłowej; podkreślano przy tym konieczność badań źródłowych. Jako spe
cjalnie ważne źródło do tego zagadnienia, dotychczas niedostatecznie uwzględ
nione, dyskusja wskazała materiały dotyczące rozwoju kapitału handlowego 
i rzemiosła żydowskiego.

Mimo powyższych zastrzeżeń, mimo stwierdzenia konieczności ostrożnego 
oceniania elementów kapitalistycznych w produkcji, zgodnie przyjęto, że u pod
staw polskiego odrodzenia leżał niewątpliwy wielki rozmach w rozwoju sił 
wytwórczych na przełomie XV i XVI w., leżała wzmożona fala procesu aku
mulacji pierwotnej. Przedwcześnie jednak byłoby mówić o jakichś początkach 
formowania się układu kapitalistycznego w tym okresie, tym bardziej, że 
rozwój ten wkrótce uległ zahamowaniu, poczęm został zahamowany także 
proces przemian społeczno-ideologicznych.

Stosunkowo dalekie jeszcze od syntezy okazały się zagadnienia walki 
klasowej na wsi czy w mieście. Nowy materiał, wniesiony zwłaszcza w toku 
dyskusji nie dał narazie podstaw do naukowej periodyzacji tych zagadnień, 
do ustalenia okresów wzmożenia czy osłabienia napięcia walki klasowej. Nie
odzowne są w tej sprawie dalsze badania, szczególnie pilne w odniesieniu do 
położenia biedoty miejskiej. Tylko w dyskusji, siłą rzeczy w niedostatecznym 
stopniu, znalazły odbicie takie zagadnienia, jak stosunek chłopów do reformacji, 
wspólna walka chłopów i elementów plebejskich z miast z feudałami; oczy



wiście w przyszłej syntezie będą one musiały być potraktowane znacznie 
dokładniej.

Stosunkom śląskim w zakresie bazy poświęcony był specjalny referat 
prof. Maleczyńskiego. Autor wykazał w nim, że Śląsk należał do najbardziej 
pod względem rozwoju sił wytwórczych zaawansowanych ziem polskich. Wspól
na linia rozwojowa, bliskie więzy gospodarcze, łączące Śląsk z Rzpltą, wska
zują, że mimo istnienia granicy państwowej Śląsk był organicznie związany 
z całością ziem polskich. Dyskusja wniosła nowe, wjażne materiały dotyczące 
położenia chłopa na Śląsku i ucisku ze strony feudałów (Heck), podkreśliła 
również korelacje w rozwoju walki klasowej na Śląsku i w Rzpltej, szcze
gólnie w związku z wpływami reformacji (Tazbir). Uznając organiczną łączność 
Śląska z całością ziem polskich pod względem gospodarczym zaznaczono 
jednak zgubne skutki dla ogólnego rozwoju stosunków gospodarczo-społecznych 
w Polsce, wynikłe wskutek politycznego oddzielenia Śląska od Rzpltej — 
przede wszystkim wobec uniemożliwienia mieszczaństwu śląskiemu odegrania 
w pełni swej roli w walce politycznej i ideologicznej na terenie Rzpltej i za
absorbowania go walką z obozem kontrreformacji w państwie habsburskim 
(Gierowski). Jako pilne zagadnienie wysunięto kwestię roli reformacji w jej 
początkowym stadium wobec zagadnienia narodowościowego na Śląsku (Pi-- 
warski). Wreszcie ważnym osiągnięciem dla całości problemu polskiego odro
dzenia było wskazanie na rolę husytyzmu na Śląsku czy Wielkopolsce na 
kształtowanie się ogólnopolskiego języka literackiego (Maleczyńska, Arnold).

Zarówno dyskusja nad referatem prof. Maleczyńs-kiego, jak i głosy bada
czy śląskich przy innych referatach (zwłaszcza prof. Szczotki) wskazały jak 
niesłuszne było specjalne wydzielanie referatów poświęconych dziejom Śląska, 
których problematyka jest jak najściślej związana z problematyką całości 
dziejów polskiego odrodzenia. Było to jednak w pewnej mierze konieczne ze 
względu na słabe uwzględnianie spraw śląskich w pozostałych referatach, 
które rzadko tylko wybiegały poza terytorium dawnej Rzpltej. Nawet na wy
stawie odrodzeniowej, mimo że w wielu działach rozwój Śląska znalazł tam 
pełne odbicie, były niedociągnięcia pod tym względem — np. pominięcie Śląska 
na mapie ruchów chłopskich w XVI w.

Zagadnieniom roli Śląska w zakresie nadbudowy poświęcony był referat 
prof. Gansińca „Wkład czołowych przedstawicieli ziemi śląskiej w kształtowanie 
się myśli poznawczej i literatury polskiego odrodzenia", wygłoszony na sekcji 
historii nauki. Referat ten nie mógł jednak spełnić właściwej roli, ponieważ 
autor, idąc za ujęciem dawniejszej historiografii, zajął się rejestracją ilościo
wego zresztą tylko wkładu w rozwój nauki i literatury tych Ślązaków, którzy 
związani byli z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dopiero dyskusja wskazała, że 
również poza tym kręgiem rozwijała się na Śląsku twórcza, antyscholastycznie 
nastawiona, niepozbawiona niejednokrotnie pierwiastków racjonalistycznych 
myśl poznawcza, której korzeni szukać należy w ideologiii plebejskiej, powią
zanej najpierw z husytyzmem, a potem z reformacją. Rozwijała się ona głównie 
wśród mieszczaństwa zarówno polskiego jak i niemieckiego, przyczem wybitni 
jej przedstawiciele działali także na terenie Rzpltej. Specjalnie ważnym jej 
nurtem był arianizm, który pociągnął swym radykalizmem wielu mieszczan 
śląskich (Maleczyńska). Inni dyskutanci podkreślali jakościowy wkład Ślązaków 
w rowój nauki polskiej (Hajdukiewicz), liczne kontakty reformatorów i peda
gogów polskich i śląskich (Bartel), rozwój nauki geografii na Śląsku (Olsze-



wicz). Niewątpliwie braki referatu prof. Gansińca wiązały się z pewnymi nie
dociągnięciami zasadniczego referatu prof. Barycza o rozwoju nauki w Polsce 
w okresie odrodzenia, wobec którego materiał omówiony przez prof. Gansińca 
miał służyć tylko za uzupełnienie. Otóż imponujący pod względem erudycji 
referat prof. Barycza (znalazło się w nim sporo materiału dotyczącego rozwoju 
nauki na Śląsku), mimo próby periodyzacji rozwoju nauki odrodzenia w Polsce, 
był, co nie znalazło należytego odbicia w dyskusji, niezbyt precyzyjny właśnie 
w stosunku do reformacji i jej roli w rozwoju myśli społecznej, którą autor 
traktował niekiedy zbyt tradycyjnie, dostrzegając naczelny program reformacji 
— w dążeniach religijnych (str. 19) czy szukając podstaw dla rozwoju arianizmu 
w kontaktach zagranicznych, bo arianie rzekomo działali ,,w całkowitej izo
lacji od społeczeństwa" (str. 44). Skutki takiego stanowiska dały się właśnie 
odczuć w referacie prof. Gansińca, w jego negatywnej ocenie roli reformacji 
na Śląsku.

Mimo tych zastrzeżeń trzeba przyznać, że materiał zebrany w ramach 
prac tej sekcji wydatnie posunął naprzód naszą wiedzę o odrodzeniu. Referaty 
omawiające rozwój polskiej astronomii (Prof. Birkenmajera), geografii (prof. 
Olszewicza), medycyny (prof. Szpilczyńskiego) czy myśli pedagogicznej (prof. 
Suchodolskiego) udowodniły, że dotychczas historiografia nasza była daleka od 
właściwej oceny nietylko jakościowego, ale i ilościowego dorobku naukowego 
polskiego odrodzenia. Wkład tej nauki w ogólny rozwój nauki doby odrodzenia 
był poważny. Jakkolwiek też bliska była łączność nauki polskiej z nauką innych 
krajów europejskich tego okresu, to przecież nie polegała ona na przyjmowaniu, 
na naśladownictwie obcych wzorów, jak przedstawiała to historiografia burżua- 
zyjna, ale na zasadzie równorzędności.

Istotnym osiągnięciem większości referatów tej sekcji było powiązanie 
rozwoju nauki z rozwojem społeczeństwa. „Budowa i rozbudowa miast, wpro
wadzenie nowej techniki do warsztatów pracy w górnictwie i hutnictwie, w su- 
kiennictwie i farbiarstwie, rozszerzenie handlu, nawigacji i łączności między 
krajami, wszystko to stanowiło żyzny grunt dla rozwoju matematyki i fizyki, 
chemii i nauki o ziemi, medycyny i w ogóle nauki o człowieku i przyrodzie, 
tak jak powstałe na tym tle stosunki między ludźmi oraz wzrost międzynaro
dowego znaczenia państwa polskiego — stanowiły żyzny grunt dla nauk spo
łecznych" — podsumował to zagadnienie prof. Modzelewski (Tło społeczne nauki 
polskiej w dobie odrodzenia str. 25). Znalazło ono również dobitny wyraz w re
feracie prof. Dobrowolskiego o metodologii nauk w okresie odrodzenia i szcze
gólnie w referacie prof. Leśnodorskiego o społecznych i filozoficznych pod
stawach pracy naukowej Kopernika, w którym autor wykazał rewolucyjne 
znaczenie odkrycia wielkiego astronoma nie tylko dla dalszego rozwoju nauki, 
ale i dla całego systemu scholastyki; „Jego teoria burzyła światopogląd feu
dalny" (str. 29). Zresztą tę rolę burzyciela starego porządku pełniła cała niemal 
postępowa nauka odrodzenia.

Ż prac pozostałych sekcji na szczególną uwagę zasługują referaty plenarne 
prof. Budzyka, który próbował dokonać analizy rozwoju form artystycznych 
w XV i pierwszej połowie XVI w. ze stanowiska metody marksistowskiej. 
Według jego tezy walka o rozwój form artystycznych jest pewną stroną walki 
o realizm, w której chodzi „o urzeczywistnienie coraz się zwiększających am
bicji artystycznych literatury, które powstają w związku z jej aktywnym sto
sunkiem do rzeczywistości, w związku z jej zaangażowaniem się w obronie



i umacnianiu ideologii nowej epoki. Wszystkie zjawiska przełomu w formach 
artystycznych literatury polskiego odrodzenia śWiadczą o rzetelności przełomu 
także ideowego" (str. 230). Jak jednak podkreśliła dyskusja pojawienie się 
i interpretacja nowych form nie może zasłaniać zasadniczej przemiany związa
nej z pojawieniem się nowych treści, specyficznych dla okresu odrodzenia. 
Zresztą i pod tym względem, jeśli chodzi o literaturę, sesja wniosła wiele no
wego, czy to w referacie prof. Krzyżanowskiego o prozie polskiej, czy zwłaszcza 
w referacie prof. Ziomka o poezji, gdzie szeroko rozwinięte zostało zagadnie
nie postępowego, plebejskiego nurtu w poezji odrodzenia i wydobyte pierwiastki 
ludowe (uderzające przy tym było pominięcie Roździeńskiego). Na plebejski 
nurt w dramacie i teatrze polskiego odrodzenia zwrócił specjalną uwagę .dr Le- 
wański. Pionierski wreszcie charakter miał referat dr A. Gryczowej o dru
karstwie polskim w dobie odrodzenia — niewątpliwą luką było zbyt pobieżne 
potraktowania drukarstwa śląskiego, którego znaczenie dla rozwoju drukarstwa 
i kultury książki w Polsce było poważniejsze, niż możnaby to wnosić z referatu.

Sekcja historii sztuki położyła duży nacisk na wydobycie rodzimego cha
rakteru i oryginalności sztuki polskiej w dobie odrodzenia. Zajął się tym 
referat prof. Mole i Piwockiego o udziale sztuki polskiej w renesansie euro
pejskim, oraz referat H. i S. Kozakiewiczów, którzy poddali krytyce dotych
czasowe poglądy historyczne na sztukę polską tego okresu. Mecenat tego okresu 
— i to nie tylko dworsko-szlachecki, ale również mieszczański omówił bliżej 
prof. Tomkiewicz. Wreszcie referat plenarny prof. Kępińskiego i Chmarzyń- 
skiego w sposób może nie zawsze dostatecznie udokumentowany, jak wykazała 
dyskusja, ale niewątpliwie nowatorski starał się przedstawić sztukę polskiego 
odrodzenia jako wyraz ideologii społecznej, niekiedy nawet społeczno-poli
tycznej.

Tematem obrad sekcji historii języka było zagadnienie przełomu w rozwoju 
języka polskiego, związanego z odrodzeniem, przyczem szczegółowej analizie 
poddano język najwybitniejszych twórców tego okresu.

W toku dyskusji na sekcjach wyłoniły się wątpliwości co do okresu koń
cowego Odrodzenia. Ze Strony historyków literatury i sztuki padły zasadnicze 
zastrzeżenia przeciwko wyodrębnieniu baroku, jako nowej epoki, co czyniła 
historiografia burżuazyjna. Mimo to nie uzgodniono jeszcze nowej definicji 
baroku, ani też nie sprecyzowano' bliżej ramowych choćby dat dla końcowego 
okresu renesansu — pod tym względem odchylenia między poszczególnymi re
ferentami były dość znaczne, wahając się od początków do połowy XVII w. 
Sprawa ta pozostała otwarta do dalszej dyskusji.

Historiografia burżuazyjna niejednokrotnie zajmowała się okresem od
rodzenia, „złotego wieku", jak skłonna go była nazywać. W analizie tego okresu 
wychodziła jednak rzadko poza zjawiska związane z klasą panującą — szu
kając argumentów dla poparcia polityki społecznej i narodowościowej swej 
własnej klasy. Dzisiaj nauka historyczna stawia problem odrodzenia polskiego 
w całkowicie nowym świetle. Wskazuje na tradycje, wiążące się z wieloletnią 
walką o sprawiedliwość społeczną, walką z wszelkimi formami ucisku. Nawią
zuje do tych twórców, którzy potfafili się przeciwstawić klasowemu egoizmowi 
feudałów. I to wydobycie nowych, bogatych, radykalnych treści odrodzenia, 
pojmowanego nie jako odbicie obcych wzorów, ale jako przełom dokonany 
w oparciu o istniejące w Rzpltej stosunki gospodarczo-społeczne stanowi naj
poważniejsze osiągnięcia sesji. Dzięki temu Odrodzenie stało się dla ludzi dzi



siejszych bliskim i zrozumiałym, a twórczość Kopernika, Modrzewskiego czy 
Reja pomocną w naszej codziennej walce. I to jest zarazem najpewniejsza wy
tyczna na przyszłość, wskazówka, po jakiej drodze winna dalej rozwijać się 
nasza wiedza o odrodzeniu.

J. G.

WOJEWÓDZKIE ARCHIWUM PAŃSTWOWE WE WROCŁAWIU

Rok 1952 przyniósł dalsze ożywienie działalności WAP na wszystkich od
cinkach dotychczasowej pracy. Mimo, że w latach poprzednich udało się za
bezpieczyć i przewieźć do magazynów duże ilości cennych archiwaliów, w roku 
minionym zasób Archiwum zwiększył się o ponad 30 zespołów liczących razem 
przeszło 1.100 mb. Na specjalną uwagę zasługują tu: archiwum m. Kłodzka, 
archiwum rodowe i gospodarcze hr. Magnisów z Bożkowa i Dusznik, wreszcie 
przedstawiające dużą wartość naukową archiwalia wydobyte spod gruzów daw
nego budynku Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Kontynuowanie prac mających na celu całkowite uporządkowanie i zin
wentaryzowanie zespołów takich, jak Rejencja Opolska lub Komisja Generalna 
było powodem, że personel Archiwum nie mógł przystąpić do porządkowania 
świeżo zwiezionych archiwaliów. Akta niektórych uporządkowano i zinwen
taryzowano całkowicie (archiwum m. Legnicy) albo prawie całkowicie (Komisja 
Generalna). Pracę przy porządkowaniu innych archiwaliów (Rejencja Opolska, 
Śląski Konsystorz Ewangelicki i inne) doprowadzone zostały do takiego sta
dium, że naukowcy uzyskali dostęp do około 120.000 jednostek archiwalnych.

Dzięki szybkim postępom w dziedzinie porządkowania archiwaliów z każ
dym rokiem wzrasta liczba naukowców, korzystających z archiwaliów, do 
których (jak np. do archiwów magnackich) przed 1939 r. w żadnym wypadku 
nie uzyskaliby dostępu.

Archiwum nie ograniczało się do opieki nad archiwaliami w ścisłym 
tego słowa znaczeniu. Zdając sobie sprawę z ważności materiału aktowego, jaki 
powstaje współcześnie w urzędach, instytucjach i wszelkich zakładach pracy, 
Archiwum troszczyło się o to, aby materiały te były otaczane dostateczną 
opieką już teraz, kiedy znajdują się jeszcze poza obrębem magazynów archi
walnych. Zadanie to starało się Archiwum osiągnąć przez pouczanie i instruo
wanie personelu składnic akt, przez wizytowanie tych składnic, wreszcie przez 
kontrolowanie zbiornic trudniących się gromadzeniem makulatury. Około 1.000 
wizytacji i kontroli przeprowadzonych przez Archiwum Wojewódzkie i przez 
podległe Archiwa Powiatowe świadczy, jak intensywną akcję prowadzi Archi
wum na tym polu. Akcja ta daje pożądane rezultaty.

Oprócz prac o charakterze ściśle archiwalnym personel Archiwum zajmo
wał się również pracą naukową. Bardziej doświadczeni archiwiści opracowali 
kilkanaście referatów z dziedziny archiwistyki i archiwoznawstwa, z których 
jedne przedstawione zostały na wewnętrznych zebraniach naukowych w Ar
chiwum, inne — na posiedzeniach sekcji archiwalnej Towarzystwa Miłośników 
Historii, inne wreszcie — na konferencjach naukowych organizowanych przez 
Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Ponad to Archiwum uczestniczyło w inwentaryzacji materiałów do historii 
wsi polskiej. W pracy tej kontynuowanej przez wszystkie prawie Archiwa


