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KONFERENCJA NAUKOWA MEDIEWISTOW 
.,IDEOLOGIE UND GESELLSCHAFT IM 11. JAHRHUNDERT" 

W LIPSKU W DN, 10-12 VI 1980 R, 
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W dniach od 10 do 12 VI 1980 r. odbyła się międzynarodowa konferencja medie
wistyczna w Lipsku poświęcona sprawom ideologii i kultury oraz społeczeństwu 
XI w. Organizatorem konferencji była Katedra Historii Sredniowiecznej Po
wszechnej Sekcji Historycznej Uniwersytetu im. Karola Marksa w Lipsku, a jej
referentami i uczestnikami - badacze średniowiecza z wielu krajów europejskich, 
poza gospodarzami konferencji, z Włoch, Austrii, Bułgarii, Węgier, ZSRR i Pol
ski. Zabrakło, niestety, uczonych francuskich, zachodnioniemieckich, czechosłowac
kich, anglosaskich i skandynawskich. Pod obrady konferencji poddano łącznie 
23 referaty, które objęły tematycznie sprawy ideologiczne i społeczne tak krajów 
zachodnioeuropejskich, jak Europy Srodkowej i Bizancjum. Ani jeden natomiast 
referat, mimo wygłoszenia aż trzech referatów przez mediewistów radzieckich, nie 
dotyczył historii średniowiecznej Rusi. 

Po zagajeniu rektora uniwersytetu w Lipsku, prof. L. Rathmanna, obrady 
konferencji zainicjował obszerny referat wprowadzający, wygłoszony przez organi
zatora spotkania, kierownika Katedry Historii średniowiecznej Powszechnej tegoż 
uniwersytetu, prof. E. Wernera. W referacie o tytule identycznym z tematem całej 
konferencji Autor poruszył wszystkie ważniejsze kwestie związane z ideologią oraz 
organizacją społeczną Europy XI w., tak że dalsze referaty i dyskusja w dużym 
stopniu stanowiły uzupełnienie i rozwinięcie głównych tez referatu głównego. 

Trudno w krótkim przeglądzie przedstawić całość tematyki referatów i dy
skusji. Serię wystąpień bardziej szczegółowych rozpoczął G. Szeke1y z Budapesztu 
tematem Ideologische Fragen des europliischen Hochfeudalismus in den La.ndern 

des frii.hfeudalen Gesellschaft Ost- und Mitteleuropas des 11. Jahrhunderts. Był 
to jeden z dwóch głosów całej konferencji, który poprzez splot stosunków polsko
-węgierskich w drugiej połowie XI w. wiązał się szerzej z historią Polski. Główny 
nurt dyskusji dotyczył jednak zagadnień poruszonych w referatach uczonych wło
skich, a przede wszystkim w referacie wygłoszonym przez G. Mansellego z Rzymu 
na temat Phanomenologie der Ha.resien des 11. Jahrhunderts, tym bardziej że pro
blemem duchowego i świeckiego życia religijnego duchowieństwa i jego powiązań 
z ustrojem feudalnym po§więcone były następne dwa referaty włoskie wygłoszone 
prze;,; S. P. P. Scalfatiego oraz C. Violante, obydwu z Pisy. Dyskusja tocząca się 
głównie nad referatem Mansellego ujawniła inne podejście do herezji na zachodzie 
i wschodzie Europy. O ile uczeni zachodni, przede wszystkim sam Manselli, szu
kali objawów ideologicznych, niejako zastanawiali się nad stroną psychiczną tego 
ruchu, o tyle uczeni wschodni, głównie z NRD i częściowo z ZSRR, zajmowali się 
przede wszystkim ich stroną społeczną. Wyszło to na jaw jeszcze bardziej w dru
gim dniu obrad, gdy jednym z wystąpień był referat wygłoszony przez V. L. Ke-
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rova na temat Der Klassenkampf der Volksmasse11 in Frankreich im 13. und 14. 

Jahrhu.ndert. Nie ten głos jednak przyczynił się najbardziej do rozwinięcia oży
wionej dyskusji, lecz referat wygłoszony przez młodego uczonego z NRD, B. Ma
licha, pt. Das Hand werk im 11. Jahrh.undert. Komparative Moglichkeiten Byzanz -
Italien - Deutschland. W pewnym stopniu tematyce miejskiej, tylko we wcze
śniejszym okresie, poświęcony był także referat W. Coblenza Beitrage der Archii

logie zur Entwickhmg von Bu.rg und Stadt im ostlichen Mitteleu.ropa des 11. Jahr

hunderts. Przedmiotem prawdziwie wielkiego sporu stał się jednak problem po
chodzenia oraz czasu powstania cechów, gdzie kontrowersje, przede wszystkim 
wśród mediewistów NRD, są bardzo znaczne. 

Z kolejnych wystąpień wielkie zainteresowanie wywołał referat, który wygłosił 
G. Hammann z Wiednia. Tytuł jego Das Weltbilcl im 11. Jahrhundert nie oddaje
w pełni treści, którą był bogato ilustrowany przez referenta przegląd wszystkich
europejskich map świata. Zarówno profesor Hammann, jak i dyskutanci zwrócili
uwagę, iż owe dzieła kartograficzne stanowiły przede wszystkim odbitki starożyt
nych, w tym podziału zamieszczonego już u progu średniowiecza przez Izydora
z Sewilli. Jak jednak zauważono w dyskusji, dzieła historiografii średniowiecznej
zawierały znacznie poszerzony i uzupełniony horyzont geograficzny znany np. ze
wstępu do Powieści dorocznej Nestora (V. L. Kerov) lub ze źródeł wczesnobizan
tyjskich czy choćby przeróbki Alfreda W. chorografii P. Orosiusa (L. Tyszkie
wicz).

Innym nurtem obrad konferencji była tematyka historiografii średniowiecznej. 
Wymienić tu trzeba wystąpienia L. Tyszkiewicza, Ostliche Nach.barn Deutschlands

in der Histortographie am Ende des 10. und am Anjang des 11. Jahrhunderts, 

R. Grossego, Sprache, Ideologie und GeseUschaft im deuschen Hochfeudalismus,
oraz W. Eggerta, Die Wandhmg des populus-Begriffs in dcT dcuschcn Geschichts
schreibuu.ng des 11. Jahrhunderts. 

Cała gnma wystąpień poświęcona była historii prowincji północnych cesarstwa 
bizantyjskiego, szczególnie pod kątem dziułalności ruchu bogumiłów oraz ich pole
mice z przedstawicielami kościoła i państwa. Za główny należy tu uznać referat 
D. Angelova (Sofia) na temat Ideologische Probleme des bu.lgarischen Mittelalters 
vom 9.-14. Jahrhundert. Tematyce bizantyjskiej poświęcił też E. P. Naumov z Mo
skwy swoje wystąpienie pt. Slawische Adel und Kirche in den byzcmtischer Pro

vinzen und den benachbarten Feu.dalstaaten westlicher Teil der Balkaninsel im
11. Jahrh.undert, a także monograficzne referaty: J. Irmscher, Die Verurteilung des

Johannes Italos i J. Dummer, Michael Psellos als Hagiograph. 

Historycy sztuki z NRD wystąpili z szeregiem referatów interesujących prze
de wszystkim z punktu widzenia powiązania budownictwa oraz rzeźby średnio
wiecznej z aktualnymi poglądami religijnymi i politycznymi wydarzeniami bada- .. 
nych czasów. Wymieńmy tu: E. Ullmann, Entstehung und Entwicklung der roma

nischer Baukunst in Deutschland und die Wiederspiegelung sozialer, politischer und 
ideologischer Au.seinandersetzungen in der Architektur, F. Moebius, Europaische

Sakralarchitektur im 11. Jahrhundert. Notizen zu ihrer sozialer Fu.nktion, zugleich 

Fragen an die Geschichtswissenschaft oraz H. Sciure, Der Mersebu.rger Grabstein

Rudolfs von Schwaben und die Bewertung des Herrschers im 11. Jahrhundert. 

Ten ostatni był najściślej związany z v;pływem wydarzenia, jakim była śmierć na 
polu bitwy Rudolfa Szwabskiego, z konkretnym, ściśle związanym z tą postacią 

dziełem sztuki. 
Wreszcie nie zabrakło na konferencji tematyki kobiecej i rodzinnej. Wystąpiła 

i:-na w referatach E. Uitz, Zur Wandlu.ng der Auffassu.na von FTau, Ehe und Fa
mitie im Zw;cmmenhang mit dem Beginn der komu.nalen Bewegung oraz A. L. Ja-
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strebickiej z Moskwy, Die Familie als soziale Gruppe in der mittelalterlichen 

Geschichte. 

W sumie trzydniowe obrady konferencji mediewistów w audytorium nowo zbu

dowanego gmachu uniwersytetu w Lipsku przyniosły bogaty materiał w postaci 
referatów i dyskusji, który opublikowany w przyszłości w księdze konferencyjnej 

stanie się podstawą do nowych przemyśleń i lepszego zrozumienia historii Europy 
nie tylko w XI w. 

Le o n ard Smołk a 

ZWIĄZKI WARMII I MAZUR Z ZIEMIAMI POLSKIMI 

W XIX I XX WIEKU 

Pod powyższym hasłem w dniu 28 X 1980 r. w Domu Polskim w Olsztynie od

była się sesja naukowa zorganizowana pod auspicjami Ośrodka Badań Naukowych 
im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Muzeum Warmii i Mazur oraz olsztyńskiego oddziału 
PTH. O jeden dzień poprzedziły ją uroczystości z okazji 60 rocznicy plebiscytu 
na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz powstania Związku Polaków w Prusach 
Wschodnich. Uroczystościom patronowały: Wojewódzki i Miejski Komitet Frontu 
Jedności Narodu, Wojewódzki Oddział Stowarzyszenia „Pax" oraz wspomniane 
Muzeum i Ośrodek Badań Naukowych. Zapoczątkowało je odsłonięcie tablicy pa
miątkowej na Domu Polskim, otwarcie Domu Polskiego (nowej siedziby OBN) 
i zwiedzenie okolicznościowej wystawy. Inauguracji działalności OBN w Domu 
Polskim towarzyszyło spotkanie z działaczami ruchu polskiego sprzed 1939 r. Hi
storycznymi refleksjami w pięknej czytelni OBN podzielili się z zebranymi: J. Ma
lewski (o Domu Polskim przed 1939 r.), W. Ogrodziński (o powojennych losach 
Domu Polskiego i jego rekonstrukcji), W. Wrzesiński (o ludziach spod znaku Rodła). 
Dalsza część uroczystości odbyła się poza Domem Polskim. Na micj�cowym cmen
tarzu komunalnym odsłonięto pomnik na grobie Seweryna i Wandy Pieniężnych, 
a w kościele parafialnym w Butrynach - tablicę pamiątkową w 35 rocznicę śmier
ci ks. Wacława Osińskiego, miejscowego proboszcza i prezesa IV Dzielnicy Związ
ku Polaków w Niemczech. 

Wspomniana już sesja naukowa była dobrą okazją do refleksji nad związkami 
Warmii i Mazur z ziemiami polskimi w dwóch ostatnich stuleciach. Wygłoszono 
podczas niej następujące referaty: Konta.kty Warmii z innymi ziemiami polskimi 

u schyłku XVIII i w pierwszej połowie XIX w. (doc. J. Jasiński), Polska. myśl 

po!i!rc:ma wobec Warmii i Mazur (prof. W. Wrzesiński), Emisariusze polscy w Pru

sach. Wschodnich w latach 1832-1843 (doc. S. Szostakowski), O niektórych. elemen

tach polskiej tradycji ludowej, kulturowej i literackiej na Mazurach w latach 

1842-1914 (dr A. Staniszewski) i komunikaty: W stulecie monografii K. E. Sie

niawskiego o 'bisku.pstwie warmińskim (doc. J. Powierski), Miejsce i rola ks. Wa

lentego Barczewskiego w kulturze polskiej (mgr W. Ogrodziński), Napływ Mera.
tury polskiej na Warmię i Mazury w XIX i na początku XX w. (dr H_ Keferstein), 
Refleksje o poiityce II Rzeczypospolitej wobec Warmii i Mazur (prof. M. M. Droz
dowski), Prusy Wschodnie w polskich planach operacyjnych. w latach 1921-1939 

(doc. P. Stawecki). 

W wypowiedziach ośmiu dyskutantów skoncentrowano się głównie na refe
ratach J. Jasińskiego i W. Wrzesińskiego oraz komunikatach M. M. Drozdowskiego, 

W. Ogrodzińskiego i P. Staweckiego. Poruszono też metodologiczne problemy badań
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nad polską myślą polityczną wobec Warmii .i Mazur oraz zgłoszono postulat wy

dania materiałów z interesującej sesji. 
I 

Dobrze zorganizowanym uroczystościom i sesji towarzyszyło wręczenie pracow-
nikom i współpracownikom Ośrodka oraz działaczom ruchu polskiego odznaczeń 

nadanych przez Radę Państwa i medali pamiątkowych. 

Ilo n a  Banet 

KONFERENCJA GERMANISTYCZNA W KARPACZU (3-8 XI 1980) 

W dniach od 3-8 XI 1980 r. odbyła się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczyn

kowym w Karpaczu konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Filologii 

Germai'lskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na temat Literatura i historia w XVII w. 
Konferencja ta zgromadziła naukowców z kraju i zagranicy, stając się nie tylko 
forum wymiany poglądów i doświadczeń, lecz jednocześnie trwałym przyczynkiem 

do pogłębienia współpracy naukowej i kulturalnej między Polską i innymi krajami 
świata. 

Uroczyste otwarcie miało miejsce dnia 4 listopada i dokonane zostało przez 

prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego doc. K. Fiedora, który w zwięzły sposób 

przedstawił historię Uniwersytetu Wrocławskiego i zasługi Instytutu Filologii Ger

mańskiej w dziedzinie rozwoju polskiej myśli naukowej i jej popularyzacji poza 

granicami kraju. 
Program konferencji obejmował następujące referaty, wygłoszone w językach 

konferencyjnych: prof. S. Wollgast {Technische Universitat Dresden, NRD}, Prqdy 
ftlozoficzne w XVII w.; prof. E. Mannack (Universitat Kieł, RFN), Historia i lite
ratura na przykładzie „MasanieUo"; prof. G. Spellerberg {Freie Universitat Ber
lin Zach.), Dramat barokowy i poiityka; prof. H.-G. Rollof (Technische Universitat 
Berlin Zach.); Czepka i polityka państwowa; prof. J. J. Berns (Institut filr Neuere 

Deutsche Literatur Marburg, RFN), Gazeta i historia; prof. Rosenthal (Universitet 
Goteborg, Szwecja), Historia i fikcja literacka na przykładzie literatury poświęco
nej Gustawowi Adolfowi; prof. F. van Ingen (Vrije Universiteit Amsterdam, Ho

landia), Powieść i historia; mgr I. Banet {Uniwersytet Wrocławski, Polska), Droga 
Lohensteina od dramatopisarza do prozaika w świetle historii Sląska. 

Wygłoszone referaty stanowiły punkt wyjścia szerokich dyskusji, które wraz 

z rozmowami prowadzonymi w kuluarach i spotkaniami towarzyskimi odegrały 

wielką rolę w zakresie aktualnej informacji naukowej. 

Karpackie konferencje, organizowane przez Instytut Filologii Germańskiej pod 
kierunkiem prof. Mariana Szyrockiego, zadomowiły się na dobre w programie 

imprez naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego i zyskują z roku na rok coraz 
szerszy oddźwięk w świecie naukowym. 

Materiały z konferencji germanistycznej 3-8 XI 1980 r. zostaną opublikowane 
w międzynarodowym czasopiśmie poświęconym zagadnieniom literatury XVII wie

ku - ,,Daphnis", Editions Rodop.i N. V.: Amsterdam. 

Ed w a r d  Cz a p i e w s ki 

SESJA NAUKOWA WE WROCŁAWIU 

W dnin 10 XI 1980 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskie

go odbyło się sympozjum poświęcone pierwszemu okresowi rozwoju państw naro-
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dowych w Europie Srodkowej po I wojnie światowej. Sesję zorganizowała Komisja 

Historii Narodów Słowiańskich i Europy Środkowej. W spotkaniu, któremu prze

wodniczył prof. dr W. Serczyk, wzięło udział 14 uczestników. 
Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił doc. dr W. Balcerak, który za

stanawiał się nad skutkami wojny światowej dla całego obszaru Europy środkowo
-Wschodniej. Autor za cechy ('harakterystyczne dla tego obszaru Europy uznał 
kształtowanie się więcej niż jednego ośrodka władzy w poszczególnych państwach 
oraz wskazał na funkcjonowanie tezy, że bezpieczeństwo danego państwa można 
było oprzeć na podstawie opanowania możliwie rozległego terytorium. Zdaniem 
referenta, realizacja wymienionej te7.y stała się przyczyną nie kończących się spo
rów terytorialnych paóstw. W konsekwencji spory te przytłumiały konflikty spo
łeczne, umacniając w ten sposób system kapitalistyczny. Autor wskazał na pewną 
stabilizację państw narodowych w połowie lat dwudziestych. Jego zdaniem, prze
ważały wszakże poglądy o bałkanizacji omawianego regionu Europy i sądy o tym
czasowości istnienia tych państw. 

W dyskusji przeważało kilka wątków: geneza problemu pa11stw narodowych, 
niestabilność układu tych państw po 1918 r., ,,.-pływ polskiej koncepcji federacyj
nej oraz sprawa sporu polsko-czechosłowackiego. Zdaniem prof. A. Ajnenkiela pro
blem państw narodowych w Europie środkowo-Wschodniej powstał z chwilą upad
ku Polski, a próżni, mimo cząstkowych usiłowań, nie wypełniono do 1918 r. Sto
sunki w tej części Europy kształtowały się na zasadzie równowagi strachu, a ich 
stan w 1914 r. był daleki od ideału. 

Prof. J. Tomaszewski zwrócił uwagę, że rok 1918 to nie tylko efekt dążeń 
ruchu narodowowyzwoleńczego. W XIX w. nastąpił powolny rozpad dotychczaso
wego systemu Europy środkowo-Wschodniej. Wystąpiły tam silne ruchy chłopskie. 
Rejony t.e były wstrząsane konfliktami społecznymi. Dotychczasowy system roz
padł się wskutek ruchów wewnętrznych. Wojna przyspieszyła procesy rozpadu. 

Zdaniem prof. A. Galosa na ruchy narodowe w XIX w. patrzy się zbyt jedno
licie. W pierwszej połowie XIX w. przeważały wśród nich tendencje dezintegra
cyjne, w drugiej -- intesracy�ne, natomiast nn pocz')tku XX w. znowu dezinte
gracyjne. Powstanie koncepcji federacyjnej, zdaniem dyskutanta, nie leżało w głów
nym nurcie kształtujących się państw w Europie Środkowo-Wschodniej. Prof. 
Galas okres wojny uznul za ważny dla uksztułtowania sir; 11stroj6w przyszłych 
państw. Zaznaczyły �ię wówczas tendencje do wzmacniania roli aparntu państwo
wego. 

W dyskusji uczestnicy sympozjum zwrócili uwagę na przyczyny braku stabili
zacji państw narodowych oraz na sprawy związane z pol�ką koncepcją federacji. 
Prof. Ajnenkiel wskazał na wyraźny zanik dominacji Francji w tym reginnie Eu
ropy do końca okresu mied7.ywojennego. Niemcy, jego zdaniem, dążyły do rewanżu 
i Rapallo było pokłosiem tej polityki. Działania Małej Ententy chybiały cell!. Zjerl

noczone na nowo Austro-Węgry nie stanowiłyby dla sąsiadów większego rng:roże

nia. Politycy środkowoeuropejscy (poza Piłsudskim) bugatelizowali możliwość wspól
nych działań Niemiec i ZSRR. Dyskutant omówił bliżej przesłanki decydujące o po
wstaniu idei federacyjnej .. Tego zdaniem, wątek federacyjny nadawał Eu ropie Srod
kowo-Wschodniej kształt odmienny od i�tniejącego. 

Prof. Tomaszewski zwrócił uwagę, że po rozpadzie A ustrn-Węgier nikt w tym 
regionie nie miał moż1iwości aktywnego oddziaływania. Pr7.eto mocarstwa kroiły 

terytoria dowolnie, pośredniczyły one ,v ukształtowywaniu nowej rzeczywistości, 

lecz nie mogły zapobiec konfliktom. W p0lemice z Ajnenkielem dyskutant był zda
nia, że Rosja Radziecka nie dążyła tylko do restytucji obszarn ruchu rewolucyj
nego, ale parłu przede wszystkim do rozszerzenia obszaru działania. Prof. Toma
szewski, powołując się na konkretne źródła, udowadniał, że Rapallo miało pod-
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loże ekonomiczne i było odpowiedzią na nieudaną konferencję w Genui. Rosja 

Radziecka dążyła do odbudowy gospodarki przy pomocy Niemiec. Zdaniem dysku

tanta w koncepcji federacyjnej Polsce przypadłaby rola wiodąca. 
Dr A. Juzwenko w polemice z prof. Tomaszewskim stwierdził, że federalizm 

istotnie wypływał 7. pewnego poczucia wyższości. Wskazał, że również SDKPiL 
patrzyła z góry na przekształcenia rewolucyjne w Rosji. Marks zakładał jądro 
rewolucji na Zachodzie. Rewolucja 1917 r. zachodziła bez tych treści, jakie za
kładał Marks. Zdaniem dra Juzwenki, propozycje bolszewików wypływały nie 
z pryncypiów ideowych, lecz z taktyki rewolucyjnej. Program federacyjny był 

alternatywnym rozwiązaniem w stosnnku do Rosji. Sprawy przynależności kre
sów wschodnich nie można było rozwiązać bezkonfliktowo. Jego zdaniem, przewaga 
Polaków w przyszłej federacji nie wypływała z megalomanii. PPS już wcześniej 
wspierała i współrozwijała inne ruchy narodowe, aby w przyszłości podjąć z nimi 
współpracę. Poszczególne młode nacje narodowe (np. Litwini) bały się przewagi 
cywilizacyjnej Polski i w tych obawach, zdaniem dyskutanta, leżała słabość idei 
federacji. 

Prof. Serczyk wskazał na pragmatyzm Piłsudskiego, który usiłował przeciw
działać destabilizacji tej części Europy. Doc. M. Koźmiński ukazał żywotność idei 

federacyjnej, która pojawiła się i upadała w basenie naddunajskim od połowy 
XIX w. Dyskutant zwrócił uwagę na duże zróżnicowania ustrojowe i ekonomiczne 
w Europie Srodkowo-Wschodniej. Granice państw nie pokrywały się z terytorium 
etnograficznym. Państwa dokonywały często zmiany granic na podstawie tworzenia 
faktów dokonanych. Zachodnioeuropejscy politycy (Keynes) bardzo krytycznie oce
niali rozwój i egzystencję gospodarczą tych państw w przyszłości. Autor na przy
kładzie Węgier omówił szerzej anachronizm koncepcji państwa w granicach histo
rycznych. 

Ostatni szerszy wątek dyskusji stanowiła sprawa stosunków polsko-czecho
słowackich. Prof. Tomaszewski był zdania, że między Polską a Czechosłowacją to
czył się spór o przywództwo w Europie Środkowej. W jego przekonaniu, konflikt 
o Sląsk Cieszyński czy Spisz i Orawę stanowił element drugorzędny w polityce
obu państw. Doc. J. Kozeński zwrócił uwagę, że zarówno Polacy, jak i Czesi po
padali w nacjonalizm ekspansjonistyczny. Zdaniem mgr G. Pańko, w stosunku do
Zaolzia nie można mówić o równorzędności działań Polski i Czechosłowacji. W po
lityce czeskiej, skrajnie, można dostrzec elementy szowinizmu. Zaolzie próbowano
sczechizować w ciągu dziesięciu lat. Prof. Ajnenkiel ukazał, jak represje na Zaolziu
wpłynęły na wzrost nastrojów antyczeskich w Polsce. Jego zdaniem, do negatyw
nego nastawienia Polaków przyczyniły się także działania czeskie na arenie między

narodowej na rzecz sojuszu z przyszłą Rosją burżuazyjną. Prof. Tomaszewski w dy
skusji na temat zafałszowań statystyki wskazał na istnienie na Zaolziu dużej gru
py ludności, która nie określiła się narodowo.

Adolf Juzwenko 

.JUBILEUSZ PROF. DRA HENRYKA ZIELINSKIEGO 

W pięknej, zabytkowej Sali Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 26 II 
1981 r. odbyła się miła i podniosła uroczystość 60-Iecia urodzin prof. H. Zieliń
skiego, kierownika Zakładu Historii Polski i Powszechnej XIX i XX w. w Insty
tucie Historycznym UWr. Uczestniczyło w niej wielu uczonych - przedstawicieli 
polskiej nauki historycznej z różnych ośrodków naukowych i akademickich w kra-
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ju, władze Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownicy Instytutu oraz liczne grono 
uczniów i przyjaciół Profesora. 

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Dyrektora Instytutu Historycznego 
prof. dra Wojciecha Wrzesińskiego, a następnie w imieniu uczniów przemawiał 
dr Adolf Juzwenko. Zaprezentował zebranym koleje życia Profesora oraz Jego 
sylwetkę ideową i naukową historyka. Wspomniał więc o Jego udziale w kampanii 
wrześnio;vej i w słynnej bitwie nad Bzurą, latach wojnY, spędzonych w obozie je
nieckim. Omawiając etapy pracy naukowej prof. Zielińskiego dr A. Juzwenko pod
kreślał, że Profesor jest wybitnym znawcą dziejów najnowszych Polski, autorem 
pierwszej akademickiej syntezy historii Polski 1864-1939, autorem licznych prac 
(także w językach obcych) z dziedziny stosunków polsko-niemieckich. W ostatnich 
latach zainicjował badania dziejów polskiej myśli politycznej i w związku z tym 
pod Jego redakcją ukazuje się wydawana przez Ossolineum seria „Polska myśl 
polityczna XIX i XX wieku". 

Osobisty ton miało wystąpienie prof. dm Józefa Gierowskiego, przyjaciela 
i kolegi z okresu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim i wielu lat wspólnej 
pracy we Wrocławiu. Podobnie wypowiedział się prof. dr Czesław Madajczyk, 
wspominając lata współpracy w Instytucie Historii PAN w związku z przygotowa
niem syntezy Historia Polski, wydawanej przez Polską Akademię Nauk. Zwracał 
także uwagę na aktywny udział prof. Zielińskiego w pracach organizacyjnych 
i naukowych Instytutu. W czasie przemówienia Jego Magnificencji Rektora prof. 
dra Kazimierza Urbanika Jubilat w uznaniu zasług dla Uczelni, z którą jest zwią
zany od 1949 r., uhonorowany został złotym medalem Univ.,ersytetu Wrocław
skiego. Natomiast Dziekan doc. dr Czesław Buczek przekazał adres gratulacyjny 
od Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego. 

Na zakończenie tej części uroczystości prof. dr W. Wrzesiński i dr A. Juzwen
ko wręczyli Jubilatowi księgę pamiątkową, obszerny tom studiów powstały z udzia
łem 34 historyków z całego kraju. Prof. H. Zieliński w serdecznych słowach po
dziękował zebranym i autorom prac, ze wzruszeniem wspominał okres studiów, 
przeżyte lata i swoje kontakty z ludźmi, którzy pozostawili ślad w Jego pamięci, 
poglądach i w pracy naukowej. Uroczystość dopełniło zapoznanie zebranych z bar
dzo licznymi gratulacjami i listami, które z tak uroczystej okazji przyszły na 
adres Instytutu Historycznego i prof. H. Zielińskiego. 




