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KO�FERE�CJA NAUKOWA: .,M:ALA I WIELKA OJCZYZNA 

W POLSCE HREDNIOWIECZNEJ" 
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V,' d!:iac:1 lG-i 1 XI 1933 :·. cdbyia si� w Lublinie }�r;nfc,·cncja naukowa na 
ten,,,:: .ifnla i 1t:iclkci e,jC'::y::u, 1:: Polsee srcdniowiecznej. zorganizowana przez

Komi�jo.; Medie·,d,tycznq PTH oraz Jnstytut Historii UMCS. Uczestnikami kon
fe:·encji byli gl6wnie historycy mediewisci z calej Polski. Obrady otworzyl rektor 
DMCS. prof. J. Szymari.ski. oraz prze\vodniczqcy Komisji Mcdiewistycznej prof. 
H. Sam�onowicz (IH UW). Temat konfere!1cji jest s,:czegolnie godny zainteresowa
nia, sprzyja bO\\'iem trudncj. a jak±c potrzebnej obecnie sprawie intcgracji spole
czenstwa polskkgo. Przeiledzcnie od czas6w srcdniowiecza problematyki: ojczyzna

•:;ieika - caly kraj, i ojczyma mala - najblizszc ziemic, mo.i:c w jakims stopniu
copomuc ". przcz\·;yci�ianiu ciost!'zegahcgo dzis kryzysu postaw wobec zagadnien
integracyjnych. Obradom konfcrencji przewodniczyli: prof. K. I\Iysfüiski (IH UMCS),
prof. F. Kiryk (WSP Krakow) i prof. H. Samsonowicz. Wyg1oszono trzy referaty:
prof. B. Kürbis (IH lJAIII). Patria i trrra w 1iistoriografii sredniowiecznej (tytul
roboczy); p:-of. J. Bieniak (IH U:'IIK\. Ziemia, ksir;stwo i kr6lestu;o w strukturze 
paizstu:a XIII-XV w.; dr R. Micha!owski (IH PAN), Dynastie! i ojczyzna w ideo
looii wczesnopiastowskiej. Tcksty referatöw niebawem ukazc1 sie drukiem. 

W ozywionej dyskusji, w kt6rej uczestniczylo kilkanascie os6b, poruszono m. in. 
problem. od kicdy okre.slenie „terra no�tra·' odpowiednio poszerzy1o swoje znacze
r,ic i sluzyc zacze;lo do oz!:aczania ojczymy ornz od jakiego czasu termin .,ojczyzna" 
stal sie; poj<;ciem zbiorowym. U Galla i Kad!ubka „ojczyzna" jest raczej indywidual
nym okrcslenicm kronikarzy i nie oddajc jeszcze uczucia og6!u owczesnych Polak6w. 
W A.nnales Poloniae Dlugosza „ojczyzna" to okreslony teren na kt6rym z dawien 
dav;na mieszka1i Polacy (prof. J. Krzy.i:aniakowa, IH UAM). Podniesiono kwesti�, od 

jak da"·na z pow,taniem termi!1u ,.ojczyzna" l&czyla si� swiadomosc narodowa (prof. 
:rvI. Dcmbinska, IHKM PAN). Zastanawiano siG, jak sredniowicczni Polacy \ve wlas
nym )Gzyku nazywali ojczyznc:, jakie polskie slowo mog!o odpowiadac lacit'lskiemu 
okresleniu „patria·'. ,,Patria" oznacza to, eo dzicdziczymy po poprzednikach, po 
przodkach. W lacinie i nast<;pnie w j�zykach romanskich dziedzictwo to odwo!uje 
sl� do ojca, w polszczyinie si�ga dalej - do dziada. Zbiorowe pojmowanie ojezyzny 
w Pol.sec zacz�1o siG zapewne w czasach, gdy szlachta otrzymywala wsp6lne przywi
leje. Zmniejszyly si� ,vtedy clziedziczne uprawnienia dyna�tii, poniewaz przeszly 
cne oc:H:id na szer�ze krGgi spoleczeüstwa. Ojczyzna to sto�owanc od najdawniejszych 
czas6w jeclnakic formy dzialania. to \VSp6lny �padek duchowy, wsp6lna tradycja 
i ideologia, wsp6lny ciqg przodk6w i wsp61ne dziedzichvo w postaci tradycji his
torycznej (prof. H. Samsonowicz). Postulowano, by przy badaniach nacl zagadnie

niami maiej i ,·.-ielkiej ojczyzny w Polsee sredniowiecznej uwzglt::dniano dorobek 

sccjc,·•giczno-antropologiczny. R6zne bowiem byly pojmowania ojczyrny, lokalne 
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i ogölnopobkie, inne u ludzi prostych, int>e u öwczesnej elity inklektualncj. Np. 
u Galla rozumienic ojczyzny bliskie jest narndowi (proL J. Kloczowski, KUL). 
\Vskazy-,•:a:10, ze ukrcslenia .. n:gio" i .. tcrra" ;:,og;:i p:·1.y11aleicc do •.,•szystkich. 
„Patria„ jc�t zawszc czyjas, zatem ok,·csle:}ie t:1kie rna jut wyraznie charakler 
cmocjo!1alny. \Vskazywano rownic.i:, ze w czasach sredniowiecza cgzy.,to-..,·alo nie 
lylko pojl;clc \';lasnej ojczywy. a'.1.: takze;: ojczyz::y ,:aj1•:il;kszej. mia1�01,:icic w po
staci w;;pöl:1cgo krGgu kultur,rn·t:g0. To wlasni" v: in�iq tak:ej najwie;kszej. c:1rzes
cijanskiej ojczyzny Polacy walczyli u boku Zygmunta Luk.;embur�kiego z Turlrnmi. 
Niekiedy zrcs�tq rodzily siE; :;prawy konfliktowe mi�clzy ojczyzn,J mal<J, wielkq 
i najwit;k5UJ (prof. J. Bien:ak). Podkrdlano. ze err.ocjc zwi4:::ane ze spra\vami oj
czyzny odczu wane byly przede wszy�tkim pt·z.cz i;rzedstawicieli elity intelektualnej, 
przez kronikarzy, zatem nie wiadomo, jakie 1�aprawd� bylo uswiadomienie wsp6lno
ty-ojczyzny wsr6d mieszkar\cow srcdniowiec,mej Polski. Jak wskazujq c!:Jserwacje 
z terenu w:;polczcsnej Afryki, uswiadomienie \\"spolnoty wyrainie wzrasta w chwi
lach zagroi.cnia. Odniesc to wypadnie taki.e da sredniowiecznej Polski (doc. l\t Ty
mowski). Zastanawiano sif;, kto wlasciwie, panuJ4cy czy ogol mieszkazi.cöw, winien 
uchodzlc za tw6rcöw „terra" (prof. S. Russocki, IHP UW). Wskazano, ii o przyna
leznosci do takiej czy innej ojczyzny decydowa!o przede wszystklm to, czyim siE: 
bylo czlowiekiem. Ojczyzna oowlem to panstwo, terytorium podlegle wladzy panu
)qCego, zlciczone na zasadzie wii;:zl osobistej (dr S. Gawlas, IH UW). Okreslano roh� 
ojczyzny mazov:ieckiej i slijskiej oraz znaczenie dziejow obu tych dztelnic ,,; zakresie 
lepszcgo poznania zagadnienia malcJ i wielklej ojczyzny (dr I\1. Wibka, dr H. Ma
nikowska, IH ?AN). Zwracano U\vagQ, ti: w kronikach ojczyznG czQsto uosobiano 
w kobiecie. Np. kai.dy nowy wladca irlandzki zaslubial IrlandiQ. Po dzis dzien za
chowaro siQ stare okrcslenie Matka-Rus. Da tcgo w niektörych i�zykach europej
skich ojczyz.na jest rodzaju zenskiego (dr J. Banaszkiewicz. IH PAN). Wskazywano, 
ze w XIV w. ziemia-krolestwo wyroznialy siQ r6wnie:i wizualnie poprzez herb -
mla ·wyroslegu zc znuku dy:w.siycznego Pia�to,Y. Orzd :-;tal si� �ymbolem k.t·öla 
oraz zjednoczonegu pa11st wa polskiego. Pojawtly si� takie herby poszczegolnych 
ziem. Ponadto od dawna istnial wokalny symbol panstwa polskiego - Bogurodzica.

Poszczeg6lne herby i odpowiadajqce im ziemie Krolest\•.ra Polskiego zespalal swojq 
osob.:i kröl (doc. K. Kuczyzi.ski). Przypomniano, ze nie tylko poszczeg6lne ziemie, ale 
rowniez miasta wyrazaiy za posrednictwcm berbow s\VOj� odn;bno�c (prof. H. Sam
sonowicz). Wspomniano, ze na personifikacjG „ojczyzny"' mial wp!yw jGZYk lacil1ski 
(prof. J. Bieniak). Wreszcie wskazywano na komccznosc zwracania uwagi na istotny 
problem swego rodzaju wqdrowki „ojczyzny" razem z czlowiekiem. \V zwlc1zku 
z migracjami tworzylo si� zjawisko rodzen.ia si�, cgzy�towania oraz gini�cia danej 
ojczyzny (dr R. Gladkiewicz, IH U\Vr.). 

Korzystnym uzupelnienicm prcgramu konferencji bylo obejrzcnie 0raz zapo
znanie siQ z hi.storia, i prnwadzon,1 jui od kilku lat konserwacj<l XV-wiecmych 
malowide! sciennych w kaplicy lubebkiego zamku. 

Ryszard Gladkiewicz 

SESJA NAUKOWA „ZYCIE MUZYCZNE W LEGNICY 
OD XIII DO XIX WIEKU 

NA TLE OWCZESNEJ KULTURY $Li\SKA" 
(LEGNICA. 7-8 X 1983 R.) 

SesjG zorganizowalo Legnickie Towarzystwo 1\-!uzyczne i O!crQgowe Muzcum 
Miedzl przy wspolpracy wroclawskiej Akademii i'viuzycznej, przylJ:,lo zas na :-lif\ 
kilkudziesi�ciu muzykoiogow, muzykow, historykow, praco0:,nikow muzeow, nau
czycieli i in. z Legnicy i regionu, Wroclawia, Brzegu, Warszawy, Lodzi, Kato·,vic, 
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Krakowa, Poznania i Gdanska. Obrady wykazaly, ze badania nad przeszfosci& sl&s
kiej kultury muzycznej cechuje stosunkowo szybki postGP, czemu sprzyja datujqce 
siG nie od dzis zainteresowanie tel problematykcl w wielu osrodkach naukowych 

Polski. Szkoda, ze charakter przedmiotu badan oraz dosc hermetyczny ji;:zyk prac 
muzykologicznych odsuwa je od gl6wnego nurtu dyskusji historycznych. 

·wygloszono 9 referatöw i komunikatöw. Mgr A. Kolbuszewska (Wroclaw) przed
sta,sila bibliotekG muzyczncl ksiGcia Iegnickiego Jerzego Rudolfa z XVII w. 
D,· w. WE;grzyn om6wila „spicwnik legnicki", przechowywany obecnie w Bibliotece 
Ka;)itulnej we Wroclawiu. Mgr E. Cisowska (Katowice) zanalizowala technikG 
kompozytorskq Petrusa Wilhelmiego z Grudziqdza na podstawie tw6rczosci kompo
zytora, zapisanej w kodeksie glogowskim z XVI w. Doc. M. Zduniak (Wroclaw) 
zajc:;la siG wroclawskimi koncertami orkiestry pod dyrekcj4 slynnego dyrygenta 
i kompozytora Beniamina Bilsego z Legnicy (zm. 1902), dajqc jednoczesnie wszech
�tronny obraz zycia muzycznego w XIX-wiecznym Wroclawiu. 

Osobna grupa opracowat'l dotyczyla dawnych zbioröw utwor6w muzycznych, 
dawnej muzyki organowej i budowy organ6w od sredniowiecza do czasöw wsp6l
czesnych: dr hab. J. Golos (Warszawa}, Tabulatury iegnickie w swietie innych ana
logicznych zr6del (odczytal doc. T. Maciejewski - Warszawa), mgr V. Pietrusiewic�
(L6di), Legnicka tabulatura oroanowa i zwiqzane z niq probiemy badawcze, 
mgr J. Gembalski (Katowice), Organy Adama Horazio Caspariniego w Legnickim 
Po[u, mgr J. St�powski (prezes LTM), Zabytkowe organy w legnickich kosciolach 
$w. Piotra i Pawla oraz Mariackim. 

Referat dr R. Gladkiewicza (Wroclaw) poswi�cony byl kulturze sredniowiecznej 
Legnicy oraz politycznym, gospodarczym, spolecznym i narodowosciowym czynni
kom jej rozwoju. 

Obradami kierowal doc. J. Gudel, dyrektor Instytutu Teorii Muzyki Akademii 
Muzycznej w Gdansku. W dyskusji poruszano szereg szczeg6lowych kwestii mery
torycznych (T. Maciejewski, dr M. Negrey, M. Zduniak, W. W�grzyn, J. Gudel), 
a taki:e podkre:Hano potrzeb� zintegrowania wysHk6w badawczych historyk6w 
muzyki i historyk6w „ogölnych" (mgr P. Kozerski, R. Gladkiewicz) i postulowano 
podkcie zorganizowanych prac nad rejestracj,i sl,iskich tw6rc6w muzyki w prze
szlosci oraz ich biogramami (R. Gladkiewicz, dr M. Winiewicz). Dyrektor Wydzialu 
Kultury i Sztuki legnickiego UrzE;du Wojewödzkiego mgr R. Badoz'l wyrazil po
parcie w!adz administracyjnych dla kontynuowania w tym miescie spotkan nauko
wych o tematyce muzycznej. Referaty i dyskusja w pelni uzasadnialy wyra±ony 
przez J. Gudela w podsumowaniu pogl,id, ze na Slc!sku uksztaltowala si� w prze
szlosci ciekawa i oryginalna w duzym stopniu kultura muzyczna, kt6rej pelne opra
cowanie wcü1z jeszcze stanowi dosc odlegly cel. 

W czasie sesji otwarto w Muzeum Miedzi wystawG Bibliotheca Rudolphina. 
Druki i n:kopisy muzyczne z legnickiej bibiioteki ksii:cia Jerzego Rudolfa. ,,Mate
rialöw poglqdowych" dostarczyla tei wycieczka do Legnickiego Pola (zwlaszcza 
kosciöl Sw. Jadwigi) oraz recital organowy W„ Lyjaka w legnickim kosciele Ma
riackim, w kt6rego programie znajdowaly si� m. in. utwory z legnickiej tabulatury 
organowej. Organizatorzy zapowiadajq publikacj� material6w sesji. 

Bogdan Ro k 

SPRA WOZDANIE Z KONFERENCJI 
POSWI�CONEJ DZIEJOM OI.AWY. OI.AWA 10 III 1984 R. 

W br. obchodzono 750 rocznicc: zalozenia Olawy. W zwiqzku z tym zorganizo
wana zostala sesja naukowa poswic:;cona wybranym zagadnieniom z dziej6w miasta. 
Jej organizatorami byli Zaklad Historii Polskiej i Powszechnej XVI-XVIII w. 
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Instytutu Hist. Uniwersytetu Wroclawskiego i Towarzystwo Milosnik6w Olawy. 

Opiekunem naukowym zostal doc. dr K. Matwijowski. Obradom przewodniczyli 
prof. prof. A. Galos, T. Kotula i S. Michalkiewicz. 

Wygloszone referaty skupily siE: na kilku wa:i:nych problemach z dziejow Olawy. 

Prof. dr M. Haisig omöwil genez� i wyglqd herbu miejskiego. Nast�pnym byl reierat 
dr. J. Kramarka o wynikach badan archcologicznych we wczesnosredniowiecznym 
grodzisku Ryczynie, poloi.onym nie opodal Olawy na prawym brzegu Odry. Wiele 

ciekawych tez zawieral referat dr W. Gladkiewiczowej, ktöra skoncentrowala sie; 
na sprawach prawno-wlasnosciowych miasta w wiekach srednich, nast�pnie na kul
cie sw. Swierada i problemie lokacji miasta. Doc. dr K. Matwijowski przedstawil 

natomiast wiele interesuj::icych uwag na temat pocz<1tk6w reformacji w O!awie. 

Kolejne dwa referaty traktowa!y o problemach dziej6w dziewi�tnastowiecznych. 
Mgr G. Pisarski przedstawil na szeroko zarysowanym tle europejskim olawski 
epizod epopei napoleonskiej, a prof. dr M. Pater m6wil o Polakach mieszkajqcych 
w okolicach Olawy i ich walce o ui.ywanie jQzyka narodowego glöwnie w prakty
kach religijnych. O powrocie Olawy w granic� panstwa polskiego w 19-15 r. truk
towal referat doc. dr. R. Majewskiego. 

W dyskusji poruszono problem ustalenia dziennej daty zdobycia przez woj�ka 

radzieckie Olawy w koncu lutego 1945 r., poniewa:i: R. Majewski przedstawB inn,1 

datQ od wczesniej oficjalnie przyiGtej. Szereg wystqpieri. (m. in. doc. dr W. Rosz

kowskiej, prof. dr. T. Kotuli, dr. J. Kramarka) dotyczylo sprawy kultu sw. Swie
rada w sredniowiecznej Olawie w ujGciu W. Gladkiewiczowej. W dyskusji pad

kreslono tei wage: fakt6w przedstawionych w referacie M. Patera. 
Referaty og!oszone zostanq drukiem w wydawnictwie przygotowywanym przez 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego pod red. K. Matwijowskiego. Wyda\•;nic
two dotowane br::dzie przez Towarzystwo Milosnik6w Olawy, ktöre zadbalo tci. 
o sprawny pn,cbicg konfcrencji.

Kry s t yn Matwijo w ski 

SESJA POPULARNONAUKOWA „PANORAMA RACLAWICKA" 

Staraniem Zarzqdu Regionalnego Dolnoslqskiego Towarzystwa Spoleczno-Kultu
ralnego 7 IV 1984 r. odbyla si� w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wroclmvckiego 

sesja popularnonaukowa zorganizowana w 190 rocznicq bitwy pod Rac!2.wicami 
i poswiQcona Panoramie Raclawickiej. 

Slowo wstQpne wyglosil wiceprzewodniczc1cy Spolecz.ncgo Komitetu Odbudowy 
Panoramy Raclawickiej prof. dr 0. Czerner. Przypomnial on powojenne losy pl6tna 
i omöwil stan zaawansowania prac nad jego udosti::pnieniem spoleczenstwu. 

Na program sesji zlozyly siG referaty: Bitwa pod Radawicami na ae lnsu

rekcji Kosciuszkowskiej - dr. M. Drozdowskiego (IH UAM Poznan); Naczelnik, 

powstanie kosciuszkowskie i Raclawice w tradycji XIX w. - prof. dr. A. Galosa 

(IH UWr. Wroclaw); Panorama Raclawicka w oczach wsp6lczesnych - mgr J. Na

tusiewicz-Mirer (Krakow), wygloszony przez jej m�za; Architektura rotundy Pa

noramy Raclawickiej we Wroclawiu - mgr. inz. architekta M. Dziekoüskiego 

(Wroclaw - autora realizowanego projektu); Bron i barwa w Panoramie Rncla
wickiej - mgr L. Zajt1Czkowskiej (Wroclaw). Ze wzglGdU na chorob� auto,·a nie 
zostal wygloszony referat Konserwacja Panoramy Raclawickiej - mgr. S. Fili
piaka (Wroclaw), a z powodu braku czasu zrezygnowano takze z przygolowa:iych 

komunikat6w. Materialy z sesji zostami wydane z funduszy DTSK przez Wyda\vnic-
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two Zakladu Narodowego im. Ossolir'iskich. Warto dodac, iz niezwykle nastrojowym 
wprowadzeniem do sesji, ktörej przewodniczyl doc. dr hab K. Matwijowski, byl 
koncert muzyki i poezji patriotycznej przygotowany przez Juliusza Adamo\'v·skiego. 

Wlod.:imierz Suleja 

SPRA WOZDANIE Z DYSKUSJI 
NAD KSL\ZKI\ NORMANA DAVIESA „GOD'S PLAYGROUND" 

Synteza dziejöw Polski brytyjskiego historyka N. Daviesa, aczkolwiek prak

tycznic nieobecna na rodzimym rynku czytelniczym, stanowi wydarzenie historio
grnficzne pierwszorz�dnej rangi. Uzasadnieniem powyzszego twierdzenia moze byc 

przebicg dyskusji nad ni&, zorganizowanej przez IH Uniwersytetu Warszawskiego 
przy wsp6ludziale Naczelnej Dyrekcji Archiwöw Panstwowych 10 IV 1984 r. 
w gmachu GAD-u. 

Po tradycyjnym zagajcniu przez dyrektora IH UW, .J. Kieniewicza. slowo 
wprowadzaj;:ice do dyskusji wyglosil S. Kieniewicz. Stwierdzaj;:ic, iz jest to pierwsze 
od okresu mi�dzywojennego, od ukazania si� syntez Bobrzy11skiego i Sobiesk;ego, 
przedstawienie historii naszego kraju przez jednego autora, wprowadzajqcy skupil 
si� na ukazaniu generalnych zalo:ien autora, widocznych w pracy. Zv.Töcil wic;c 
przede wszystkim uwag() na zyczliwy dla Polski i jej spraw spos6b informowania 
czytelnika, przy czym obfity dobör cytat6w z literatury, nie tylko zreszt;:i historycz
nej (od Ibrahima ibn Jakuba po S. Mrozka), mial cz�stokroc slu:iyc zaskakiwaniu 
anglosaskiego czytelnika. Autor zdecydowal si� przy tym na dwudzielny tok wy
kladu (tematyczno-chronologiczny), eo prowadzilo niekiedy do powtörzen. Tok 
wykladu podporzc1dkowany zostal pröbie wydobycia wielkosci Polski i gl�bokosci 
jej upadku. Davies zdecydowanie przeciwstawil siE: ponadto powszechnie przyj�tej 
w historiografH polskiej tez.ie o ci<1glosci rozwoju naszych dziejöw, wskazuj;:ic na 
zupcln;:i przypadkowosc dat uznawanych za w�zlowe. Nie oznacza to, iz Autor 
nie dostrzegal elementöw trwalosci. Uznal on za takie chrzescijanstwo, ducha 
demokracji i przywi;:izanie chlopa do ziemi. W ujP,ciu globalnym uderza wiE:c 
u Daviesa irracjonalizm dziejöw Polski, decyduj.:icy wplyw na ich bieg czynnik6w 
zcwnE:trznych, niewiara w geopolityk�. Uj�cia szczeg6lowe swiadcz,l o doskonalej 
znajomosci dorobku polskiej historiografii, przy czym Autor niezwykle umiej�tnie 
potrafil wyeksponowac stosunki l;icz;:ice PolskE: z Angfü1. Mankamentem pracy -
doprowadzonej do r. 1981 - S<I natomiast liczne pomylki i potkni�cia faktograficzne. 

Nastqpnie poszczegölnc wyodr�bnione okresy chronologiczne charakteryzowali 
kolejno: A. Gieysztor, Z. W6jcik, T. l..epkowski, A. Garlicki i M. Wojciechowski. 

Polsk� doby sredniowiecza omawial A. Gieysztor. Jcgo wypowiedz. nie tyle 
jcdnak koncentrowala si� na przedstawieniu zastrzezen czy tez poiytyw6w w uj�ciu 
konkretnego chronologicznego okresu (m. in. podkreslil zblizone do idealu scha
rakteryzowanie okresu andegawenskiego, kwestionowal niektöre propozycje termi
nologiczne, np. znaczenie poj�cia „dux"), eo byla raczej dalsiym ci.1giem zapo
cz;itkowanej przez przedmöwc� oceny generalnej. Möwca zwröcH przede wszystkim 
uwag� na widoczny w sposobic ujmowania przez Daviesa tematu wplyw jego 
mistrza, A. J. P. Taylora, eo spowodowalo pol;iczenic typowcgo brytyjskiego prag

matyzmll z programowym nonkonformizmem. Dla Autora, podkreslil Gieysztor, 

historia jako nauka jest intersubiektywna. Davies o<lr:.:uca traktowanie procesu 
historycznego jako dlugiego irwnnia, tak jak to proponowal F. Braudel, sam 
bowiem wierzy w ewenementy i nietrwale koniunktury, ba, nie jest nawet pcwien, 
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czy Polska w og6Ie istnieje (sq moi:e Polacy, ale tei: mocno przemieszani). St<1d 
stale wahanie siq mi�dzy absurdem a racjonalizacjq. Autor jest jcdnak Polskq 
za(ascynowany, przcpelniony podziwem dla jej kultury, preferujqcy, pomiino 
paradoksalnych niekiedy zalozen, konkretnosc przekazu. Nie ulega zalcm ,,n1tpli
v,osc:i, konkludowal Gieysztor, iz praca Daviesa spowoduje przcniesicnic syntetycz
nych dyskusji na wyi:szy poziom. 

Z. \V6jcik przedstawil clzieje Polski nowozytnej. Wskazuj;:ic na walory crudy
cyjnego ujE;cia, bardzo dobrze, jego zdaniem, pr7.yswajalnego, podkrcslil, ii: Autor 
trafnie wydobyl tak charakterystyczmi dla 6wczesnego okresu kwestiG tolerancji, 
jak i zagadnienlc Polski jako przedmurza chrzescijat'1stwa. Charakterystyczne bylo 
p:·zy tym, ii: Autor, przedstawiajqc problematykc; XVII w., wielokrotnie dochodzil 
do podobnych wniosk6w, jak W. Konopczy11ski. Razil natomiast Wöjcika brak 
rozdzialu o kulturze tego okresu - jej specyfika zaginq!a w powodt.i innych 
zagadnict'l. Recenzent ,vskazal ponadto na inm1, istotnq konstat,1cjq Autorn, dlaczego 
w Polsee okazat sie; niemozliwy do wprowadzenia religijny uniformizm. Wynika!o 
to. zdanicm Daviesa, z braku w Polsee wladzy absolutnej (gdzie absolutyzm, tarn 

reiigijna nietolerancja). Zdanicm V/6jcika Autor nie docenil roli senatu w systemie 
wladzy szlacheckiej Rzeczypospolitej, znakomicie natomiast wydobyl islotnq r6i:nicq 
por.1ic;dzy XVIII-,viecznct Polslq a jcj sqsiadami, w przcciwienstwie bowiem do 
nich anachronizm I Rzeczypo�politej polcga! na dbalosci jcdynie o clobrn swych 
obywatcli. 

Okres porozbioro,vy omowil T. :r�cpkowskL Wskazal an przede wszystkim, zc 
praca D,wiesa nie jcst, ze wzg!Gdu na adresata, dzielem zbon1ym, �d,1c w istocie 
szczeg6lnym poh1czeniem zbioru anegdot z syntctyczno-problemowym wykladcm. 
\V<jtpliwa jest, jcgo zdaniem, wyeksponowa:1,, przez Aulora leza o dccydujqcym 
w ca1ym tym okresie odd;,:ialywaniu czynnika zewn:;trzncgo. Nazbyt malo jcst 
w prncy informacji o samym spoleczet'1stwie, ulega tez. Autor legcndom (San 

Dor:1.ingo, reduta Ordona). Charakterystyczna jest, zdaniem E.epkowskiego, niech�c 
Autora do powstan, nie uwzglc;dnil tez on powstan realistycznych (1806, 1809, 1812, 
1918, powstania slc1skie). Pesymistyczny wydiwii:k ma wrcszcie teza Daviesa, ze 
okres II Niepodleglosci to tylko szczi:sliwy a przypadkowy antrakt w stalym ciqgu 
zaleznosci od czy 11nik6w zewnQtrznych. 

A. Garlicki scharakteryzowal lata II Rzeczypospolitej. Rozpocz4l od przeciw
stawienia SiG krytycznej opinii Lepkowskiego odnosnie do problemu powstan, 
generalnie zas, por6wnuj<JC pracG Davicsa ze wsp6lczesnymi syntewmi, ocenil j,1 
pozytywnie. Vlskazal przy tym, ze historyk-Polak si!c1 rzeczy bE,:dzie odwolywa! si� 
do wiedzy odbiorcy, czego nie mögl uczynic Autor. Zdaniem Garlickiego dzicjc 
okre,m miGdzywojennego Davics, zreszt<! specjalizujqcy siG w tej wlasnie epoce, 
przedstawil niekiedy w sposöb wybielaj,1cy (nie dostrzegl np. pogromöw). I choc 
niekt6rc opinie Autora moglyby wywolac u szerokiej czylaj<4cej publicz.nosci od
ruchy wr�cz oburzenia (chocby przy ocenach Pilsudskiego), to widac jasno, ii 
praca powstawa!a bez charakterystycznych dla polskiej historiografii obci<jzc:'i, 
powoduj4cych koniecznosc stosowania autocenzury. 

Nurt recenzyjnych wystqpiei't zamknE;la wypowiedz M. Wojciechowskiego. Uchy

lil si<:: on jednak od oceny czt;sc ksü1fäi poswif;Conych dziejom PRL (jako historii 

nie pisanej na podstawie zr6del), a skoncentrowal si� na okresie 1939-1945. 
Wojciechowski polemizowal w gruncie rzeczy z konkretnymi ujGciami szczeg6lowymi 
(problcm granic, kwestie onomastycme w odniesieniu da ziem zachodnich i pöl
nocnych, pominiqcic w rozwaianiach rzqdu emigracyjnego w Londynic). Zarzucil 
te:i: Autorowi nicclostrzeienic prac polsko-niemicckiej Komisji Podrc;cznikowej, ge
neralnie zas autor�k<I metodq, stosowanq przez Daviesa, okrcslH mianem historii 
deteklywistycznej. 
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W \VielO\'.iqtkowcj dyskusji glos zabralo 11 os6b. Niemal wszyscy podtnymy
wali wst(;pnq opiniE; S. Kieniewicza o znaczqcym postc;pie w syntetycznym ujE;ciU 
dziejow Polski, podobnie jak ukonkretniali Jego zarzut odnosnie do faktograficz
nych bl�d6w i pomylek. Pojawialy siG jednak, rzecz jasna, i Wqtki nowe. I tak 

J. Tomaszewski zakwestionowal tezG o przypadkowosci panstwowego odrodzenia
Polski w 1918 r. dowodzqc, iz byla to w6wczas okreslona europejska prawidlowosc.
Uznal tez, zc Autor wyeksponowal kwestiE; zydowskq, splaszczaj&c problem mniej
szosci w og6le, kt6rcgo wszak kwestia ;iydowska byla eo prawda istotnym, ale
jedynie fragmentem. J. Bardach eksponowal nieszablonowosc ujE;cia - tytul stal
sie: dlan. widomym odbiciem nietypowosci dziej6w Polski, a spos6b \Vykladu Daviesa

por6wnal do pisarshva P. Jasienicy. Za trainq uznal autorskc1 paralelG pomiE;dzy

dzicjami Polski i Finlandii, zakwestionowal natomiast wyw6d W6jcika odnosnie do
mechanizmu zjuwiska nietolerancji, stwierdzajqc, iz tolerancyjne okazywaly siG
wlasnie panst\va oswieconego absolutyzmu.

W nietypowy spos6b rozpocz<1l s\ve wysti;pienie J. Jcdlicki. Otoz zaproponowal 
on Garlickiemu swoist<1 ,.transakcjc;:": w zamian za zobowiqzanie sie: dopro\vadzenia 
do kompletnego wydania pracy Daviesa w Polsee on sam podejmowal sie;: ,,wydrzec 
Autora z rqk rozjuszoncgo Uumu''. Ten frywolny z pozoru akcent swi<1dczyl jeclnak, 
iz swiadomosci zn.iczenia pracy to\varzyszylo przekonanie, ze znajomosc jej nie 
wykroczy poza w<1ski profesjonalny obieg. Jedlicki zwr6cil ponadto uwagc;: na 
nie wymienione do tej pory walory ksiqzki: psychologiczne wyczucie anglosaskiego 
czytelnika, znakomitc1 pracc;: przek!adowq (tlumaczenie polskiego doswiadcwnia, pol
skiej idiomatyki), wreszcie swietne wyzyskanie literatury pic;:knej - wplecenie 
jej w tok historycznego wywodu zaowocowa1o zwlaszcza kapitalnymi pointamL 
Autor, zdaniem dyskutanta, ukazal nie anonimowy proces historyczny, lecz losy 
zbiorowosci, eo jest znacznie trafniejsze, anizeli preferowane przez A. Gieysztora 
,,dlugie trwanie". 

W historiograficznym, nie tylko zresztq polskim, kontekscie staral sie;: osadzic 

syntezc;: Daviesa J. Serczyk. Z kolei dla J. Zarnowskiego z dezintegralnego uj�cia 
Autora wylanial siE; zbyt sielankowy obraz dwudziestolecia miGchywojcnnego. 
Wplyw na taki w!asnie sposob przedstawienia lat 1918-1939 upatrywal Zarnowski 
w przejmowaniu przez Autorn occn litei•atury pil;uctczykowskiej, eo przyk!adowo 
sprawilo, ze Davies apologetycznie potraktowal polityke: Becka, zbagatelizowal zas 
pr6by faszywcji Polski. Spos6b pn:cdstawienia okresu mit;dzywojennego krytycznie 
ocenil r6wniez Ajnenkiel. 0 ilc jednak zgodzil sii:: on z genera1nym obrazem poli
tyki zagranicznej II Rzeczypospolitej i jej mozfr.vosci, to Wqtpliwosci swe zglosil 
odnosnie da ujGcia stosunkow wcwnc;trznych. Jcgo zclaniem w.braklo przede wszyst
kim przedstawicnia form organizacyjnych panstwa i ich rozwoju, eo spowodowalo 
zbyt skr6towy opis roli sil politycznych dzialajqcych w II Rzeczypospolitej. Zwery
fikowane powinny byc nadto problemy wiqzqce sie;: z opisem rozwoju gospodarczego 
Polski, przy czym Ajnenkiel przypomnial sw.-i tezc; o bezpodstawnosci pr6b po

r6wnywania danych z okrcsu mic;dzywojennego w stosunku do wynik6w 1913 r. 
Nowe wijtki wprowadzil r6wniei: do dyskusji J. Maciszewski. Wedlug niego 

Autor nie dostrzegl ewolucji ustrojowej I Rzeczypospolitej od XVI da XVIII w. 
Nie mozna zwlaszcza stawiac znaku rownosci mic;:dzy demokracj.-i szlacheck,1 
a anarchi<I - istnienie zasady liberum veto zmuszala bowiem do osüiganla 
consensusu, dapiero zas anarchizacja zycia politycznego i upadek kultury politycznej 
sprawily, iz sejm przestal wype1niac swe konstruktywne funkcje. Zdanicm nast�
pnego m6wcy, .J. Skowronka, Autor trafnie wydobyl specyficzn.-i ccchc;: dziej6w 
Polski jako kraju „przechodniego". zabraklo jednak w syntezie okresu mic;dzypow

staniowego, tak przeciei. istotnego dla ksztaltowania si('; poczucia narodowej toz

samosci. O wielkim szacunku Autora dla palskiej kultury i wprowadzeniu bo
gatych element6w komparatystycznych m6wil J. Mi<1so. Punkt widzenia prze-
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ci�tnego, jak stwierdzil, zachodniego czytelnika przedstawit pan Koc, profesor 
jednego z uniwersytetöw amerykaiiskich. Przypomnial on, :ie dla Zachodu naro
dziny II Rzeczypospolitej byly wynikiem historycznego przypadku, zaklöceniem 
swoistej XIX-wiecznej „normy". Stqd wynikala latwosc, z jakq zaakccptowano 

w pari.stwach anglosaskich odrodzenie Polski w 1945 r. jako panstwa w radzieckiej 
sferze wplywöw . Owcj tradycyjnej „normic" nalezalo zatem przeciwstawic optyk� 

polskq, co uczynil Davies. Moze ona przyj,ic si� na Zachodzie tym latwiej, ze od 
1980 r. mamy tarn clo czynienia z odmiennym, nowym spojrzenicm na polskie 
sprawy. Pokojowa proba rozwiqzania wewnGtrznych problcmöw Polski stala si� 
w oczach tamtejszej opinii publicznej alternatywq wobec wspölczcsncj roli odgry

wanej przez panslwo, b�dqce nie tyle obroncc1. co zagro:ieniem dla obywatela. 
Dlatcgo tez synteza Da\·iesa trafia na chlonny i zainteresowany tcmatem rynek 
czytelniczy. 

Dyskusjq zamknqlo wystqpienie A. .Juzwenki. Przypomnial on, w jaki sposöb 
doszlo do zetkniqcia sie: Autora z Polskq i jak narastalo rozumienie jej problemöw 

i jej historii. Stqd jego synteza stala sie: dzie!em kogos b�dqcego „w nas'' i obser
wujqccgo nas z zewnqtrz. Nie powinno tez dziwic czytelnika, ze obok spojrzenia 
z polskiego punktu widzenia stosowal Autor zmian� jego odniesienia, spoglc1dajqC 

przez filtry zaborcöw. Nie mögl röwniez pominc1c wplywu wywieranego na znie
walanych przez zniewalaj<Jcych. To zas, ze Autor stoi w opozycji do wspölczesnej 
polskiej historiografii, wynikac moze r6wniez z faktu, i:i metoda marlcsistowska 
nie daje jego zdaniem mozliwosci pelnego zrozumienia dziejöw Polski. 

U konca pic1tej juz godziny dyskusji glos zabral Autor. Stwierdzil, iz w trakcie 
analogicznych dyskusji na Zachodzie bywal atakowany duzo ostrzej. Wie, i.e nie 

zadowoli wszystkich specjalist6w, domagajqcych si� zwi�kszania obszaru swej 
dzialki. Wie röwniez, :ie nie byl w stanie uniknqC szczegölowych b!�dow, aczkolwiek 
podtrzymuje swe wszystkie generalnc konstatacje. 

Jac e k  Wit k o w s ki 

KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI XXV-LECIA 

TOWARZYSTWA PR.ZYJACIÖI.. NAUK W LEGNICY 

W dniach 14-15 IV 1984 r. na Zamku Piastowskim w Legnicy i Zamku Ksiq
i.qt Glogowskich w Glogowie odbyla si� konferencja naukowa, zorganizowana 
w XXV rocznicq powstania TPN w Legnicy, kt6rej celem bylo podsumowanie 
dorobku naukowcgo w badaniach nad przcszlokicl regionu lcgnickiego oraz skon
statowanie potrzeb i moi.liwo:ici ich realizacji w tym z:akresie, a na tym tle wytycze

nie dalszego planu pracy legnickiego TPN. 
Inicjatorem i organizatorem sesji bylo TPN w Legnicy, a konsultantem nau

kowym dr R. Gladk:ewicz. 
Pierwszego dnia, po kr6tkiej cz�sci oficjalncj oraz przyj�ciu gratutacji i zyczen 

od przedstawicieli towarzystw · naukowych i poszczeg6lnych osöb, prczes TPN 

dr J. Chutkowski dokonal otwarcia obrad, kt6rym przewodniczyli: dr T. Gumil1ski, 

prof. S. Michalkiewicz i prof. dr W. Korta. 
Zaprezentowane zostaly nast�pujqce referaty: Region legnicki w historiografii 

powojennej dra R. Gladkiewicza, mgra K. Grygajtisa i dra Z. Szkurlatowskiego 
(wygloszony przez dra Gladkiewicza), 25 lat TPN w Legnicy i jego udzial w bada

niach i popularyzacji przesz!osci regianu mgra A. Bojakowskiego; Prace geogra
ficzno-histaryczne i kartografia doc. dra J. Janczaka; Arch.iwa i archiwistyka 
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dra J. Pabisza i mgr. B. Pazoly (wygloszony przez mgr. B. PazolE;:), po czym uczest
nicy sesji przyj,::ci zostali przez wojewod� legnickiego Ryszarda Jelonka. 

15 IV kontynuowano obrady pod przewodnictwem doc. dra J. Janczaka, pod
cza� kt6rych wyglosili referaty: mgr 0. Prus, Dorobek badan archeoLogicznych, 

i prof. dr J. Rozp,::clowski na temat osiqgni�c naukowych w zakresie historii archi
tektury i sztuki. 

Zar6wno pierwszego, ja!{ i drugiego dnia sesji toczyla si,:: obfita dyskusja, 
w kt6rej udzial wziE:li: doc. dr K. Matwijowski, dr S. Zyga, dr M. Iwanek, 
dr T. Gumii1ski, prof. S. Michalkiewicz, dr J. Pabisz, doc. dr J. Janczak, mgr A. Kol
buszewska, dr Z. Szkurlatowski, dr F. Zywert, mgr A. Bojakowski, prof. dr W. Kor
ta, prof, dr J. Rozp,::dowski, doc. dr A. Karlowska-Kamzowa (glos w dyskusji 
odczytany przez mgra J. Witkowskiego), mgr J. Witkowski i dr J. Chojnacki. 
Podsumowania sesji dokonal dr R. Gladkiewicz. 

Zarciwno w referatach, jak i dyskusji pr6bowano okre.füc potrzeby badawcze 
i wydawnicze (nowe w wiclu wypadkach uj,::cie dziej6w Sl.:iska, koniccrncsc 
opublikowania prac monograficznych, slownik6w biograficznych i geograficzno

-historycznych, biografii, wydawnictw zr6dlowych itd.). Podnoszono potrzebQ badan 
interdyscyplinarnych. Dyskutowano takze nad poj,::ciem „regionu legnickiego". 
Proponowano rozumienie go na spos6b historyczny bqd:i. jako obszar obecnego 
LGOM. Co do jednego panowala zgodnosc poglqdow: regionu legnickiego nie da 
si� izolowac od problematyki dziej6w slqskich. Ponadto wielu uczestnik6w sesji 
podkreslalo potrzebq ochrony srodowiska i zwiqzanej z tym ochrony zabytk6w, 
zglaszajc1c potrzeb,:: powolania specjalnej sekcji w TPN. 

Materialy z legnickiej konferencji publikowane b�dq przez TPN. 




