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Te r e s a  K u l a k  

KONI<'ERENCJA PT. ,,KSZTALTOWANIE STEREOTYPU POLAKA W NIEMCZECH 

I NIEMCA W POLSCE W XIX i XX WIEKU", TRZEBIESZOWICE 10-11 IX 1976 R. 

Konferencję o charakterze interdyscyplinarnym z udziałem historyków, germa
nistów i socjologów z kilku ośrodków naukowych zorganizowała z inicjatywy dyr. 
Inst. Hist. Uniw. Wrocł., doc. W. Wrzesińskiego, Komisja Nauk Humanistycznych 
wrocławskiego Oddziału PAN. Otwarcia konferencji dokonał przewodniczący Od
działu PAN we Wrocławiu prof. I. Kisiel, natomiast dwudniowym obradom prze
wodniczyli kolejno: prof. M. Jakóbiec, prof. W. Czapliński i prof. J. Żarnowski. 

Obrady rozpoczęły się referatem prof. F.' Ryszki o metodach i technikach sto
sowanych w badaniach stereotypów narodowościowych. Autor zaprezentował w nim 
prowadzone na świecie badania socjotechniczne nad niektórymi populacjami i ana
lizował przyczyny tkwiące u podstaw uzyskanych w toku tych badań opinii, jakie 
m,: .. >dy mają wzajemnie o sobie. Referaty prof. A. Galasa i prof. L. Trzeciakow
skh-go dotyczyły kształtowania obrazu Polaka i Niemca w polskiej i niemieckiej 
opir1ii publicznej w okresie porozbiorowym, natomiast doc. K. Fiedor, doc. J. Sob
C.Lak i doc. W. Wrzesiński przedstawili wspólny referat pt. Stereotypy Polaka

w Niemczech i Niemca w Polsce i ich funkcje w stosunkach polsko-niemieckich

w okresie międzywojennym. Drugiego dnia obrad zaprezentowane zostały trzy re
feraty, Dr T. Szarota omówił kształtowanie obrazu Polaka i Niemca w polskiej 
i niemieckiej opinii publicznej w latach II wojny światowej, a zespół pod kie
rownictwem doc. N. Honszy przedstawił referat pt. Obraz Polaka i Niemca w pol

skiej literaturze po 1945 r. Prof. A. Kwilecki w swoim referacie poddał analizie 
stereotyp Polaka w państwach niemieckich i Niemca w Polsce, a także poddał 
ocenie znaczenie stereotypów narodowych we współczesnych stosunkach między
narodowych. 

Referaty oraz wyniki ożywionej i interesującej dyskusji, jaka rozwinęła się po 
ich wysłuchaniu zostaną zawarte w specjalnym tomie wydanym przez wrocławski 
Oddział PAN; w tym miejscu pragnę zasygnalizować jedynie główne problemy, 
wokół których koncentrowały się wypowiedzi uczestników konferencji. 

Podjęta na konferencji problematyka była pierwszą próbą rozważań i dysku
sji na temat, na który do tej pory na ogół mało zwracano uwagę, Stąd też dyskusja 
ujawniła zróżnicowanie warsztatów badawczych, różnorodność pytań stawianych 
pod adresem przedmiotu rozważań, a ponadto stała się dogodnym forum dla pierw
szych prób analizy zagadnienia stereotypu oraz interpretacji jego genezy, roz
woju i przemijania. świeżość podjętej problematyki rzutowała przede wszystkim 
na kwestie terminologiczne. Uwidocznił to już sam zestaw tematyki referatów; 
obok terminu stereotyp używano też terminu obraz, a w dyskusji padały niejedno
krotnie sugestie, aby mówić o pewnych wybranych składnikach stereotypu, które 
następnie ujęte całościowo dałyby syntetyczny pogląd na omawiane zagadnienie. 
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Problemem dominującym w dyskusji było zagadnienie genezy stereotypu jako 
elementu świadomoś�i narodowej, ściśle związanego z dziejami narodu. Wydaje :;tę, 
że najpełniej wypowiedział się w tej kwestii prof. K. Kwaśniewski. Zwrócił on 
uwagę na fakt, że stereotypy powstają w wyniku konfrontacji dwu grup odmien
nych etnicznie, różniących się ponadto cechami wytworzonymi historycznie i kul
turowo. Na wynik tej konfrontacji składają się także takie elementy, jak warunki, 
w jakich dokonuje się ten proces, stosunek polityczny jednej grupy do faktu poja
wienia się przedstawicieli drugiej strony oraz skład klasowy konkretnych grup 
narodu, które wchodzą z sobą w kontakt. Na rolę czynnika geograficznego w ge
nezie stereotypu wskazywało wielu dyskutantów. Szczególnie dr L. Smołka 
w kształtowaniu stereotypu Niemca i Polaka akcentował konflikt międzysąsiedzki 
oraz czasową zależność ekonomiczno-społeczną i polityczną Polaków. 

Z powstawaniem stereotypu Polaka i Niemca wiązała się także kwestia chro
nologii. Prof. Czapliński wykazał, że szesnasto- czy siedemnastowieczne polskie 
opinie o Niemcach - z reguły negatywne i przesądzające o niemozliwości zbrata
nia się z tym narodem - nie tamowały jednak wpływów niemieckich na dworze 
ostatnich Jagiellonów czy Wazów i nie rzutowały na wzajemną wrogość d,vu 
państw, gdyż przez cały wiek XVI i XVII granica polsko-niemiecka była wyjątko
wo trwała. W toku dyskusji powstawanie stereotypów Niemca i Polaka przesuwano. 
do XVIII w. Doc. J. Jasiński upowszechnienie negatywnego obrazu Polaka wiązał 
z polityką Fryderyka Wielkiego, a doc. J. Skowronek widział funkcjonowanie ste
reotypów po obu stronach w okresie Oświecenia. Prof. Galos odpowiadając dysku
tantom, jakkolwiek nie negował istnienia tego zagadnienia w poprzednim okresie, 
zwrócił uwagę na fakt, iż stereotyp Polaka i -Niemca zmienił się i nabrał uowych 
funkcji z chwilą upadku polskiej państwowości. 

Zainteresowanie budziły wypbwiedzi na pytania stawiane w toku dyskusji: 
jaka jest relacja między stereotypem a obiektywną rzeczywistością, stereotypem 
a obrazem narodu oraz zależność między autostereotypem a heterostereotypzm 
Niemca i Polaka. Wychodząc z założenia, że stereotyp jako pewna opinia jednej 
grupy o drugiej powinien być rozpatrywany pod kątem adekwatności tej opinii 
do rzeczywistości, doc. J. Holzer oraz dr Smolka postulowali przeprowadzenie kon
frontacji między stereotypem a rzeczywistością społeczną. W wypowiedziach prof. 
Galosa i prof. H. Zielińskiego pojawiły się jednak wątpliwości, czy wykonanie 
takiej operacji jest możliwe np. w stosunku do stereotypu „polnische Wirtschaft.", 
czy konfrontować go z rzeczywistym stanem gospodarki, czy też uznać, że jest to 
mH spopularyzowany przez wrogą Polsce propagandę. Bardziej celowe - ich zda-

-' niem - byłoby przedstawienie mechanizmów powstawania stereotypów, relacji 
między treścią przekazu a celami politycznymi i zastanowienie się, dlaczego p�·zy 
całej zmienności stereotypów niektóre miały cechy szczególnej trwałości. Pro
blem-pytanie, na czym polega specyfika stereotypu, czy powinien być traktowany 
jako pewne uproszczenie, czy jako mit, nurtowało wielu dyskutantów. Dr J. Goć
kowski, prof. Kwaśniewski, a przede wszystkim prof. Kwilecki zwracali uwagę na 
istotną różnicę między stereotypem a obrazem narodu, który w stosunku do 
stereotypu zawiera więcej szczegółów, a więc może być zbliżonym lub wiernym 
odbiciem rzeczywistości. 

Stereotyp Polaka miał w Niemczech głównie charakter negatywny, co doc. H::-1-
zer, w nawiązaniu do tezy referatu prof. L. Trzeciakowskiego, widział w dużym 
stopniu jako konsekwencję „promieniowania prusactwa" na całą Rzeszę. Natomiast 
prof. B. Drewniak, a także doc. W. Michowicz podkreślali, że w Niemcze:ch od 
pacz. XIX w. występowało daleko idące zróżnicowanie ocen o Polakach z Knn
gresówki, z Galicji czy z zaboru pruskiego. W toku dyskusji wielokrotnie stwier
dzano, że rok 1848 stanowił niewątpliwie cezurę w sposobie przedstawiania Polaka, 
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że wówczas w Niemczech rozpoczął się proces przemiany stereotypu pozytywnego 
w. negatywny. Zatem, jak- to podkreślił w swej. wypowiedzi dr Szarota, proces
zmiany niemieckiego stereotypu Polaka łączył się z procesem przemian wewąątrz
narodu niemieckiego, a więc - postulował - należałoby go traktować łącznie
z ewolucją własnego autostereotypu Niemca.

Wyobrażenia o własnym narodzie i wyobrażenia o narodzie sąsiednim odegrały 
-olbrzymią rolę w procesie kształtowania się świadomości narodowej tak polskiej,
jak i niemieckiej oraz w stosunkach polsko-niemieckich. Heterostereotyp Polaka
wskazywał na dążenie <io eliminowania jego cech pozytywnych, autostereotyp
Niemca wykazywał odwrotną tendencję, co w efekcie prowadziło do zatracenia

.samokrytycyzmu i narodzenia się megalomanii narodowej. Odpowiednio uk3ztałto
wany pozytywny stereotyp Niemca i negatywny stereotyp Polaka miał spełniać
.określone funkcje polityczne i propagandowe, zarówno wewnątrz kraju, jak i wobec
.światowej opinii publicznej. Na ten aspekt funkcjonowania stereotypów zwracał
przede wszystkim uwagę referat doc. Fiedora, doc. Sobczaka i doc. Wrzesińskiego
oraz częściowo referat dra Szaroty. Manipulowanie stereotypami - dr M. Czapliński
mówił o odgórnym forsowani� stereotypu Polaka-wroga - było cechą charaktery
.styczną dla niemieckiej polityki i propagandy wobec Polaków od pocz. XX w.,
a osiągnęło szczyt w czasach propagandy goebbelsowskiej. Żywiołowy rozwój
technik audiowizualnych sprzyjał upowszechnieniu tych stereotypów i zadecydował
o trwałości ich i�tnienia. Doc. R. Nazarewicz w swej wypowiedzi podkreślił, że
·walkę z negatywnym stereotypem Polaka i działania nad przełamywaniem uprze
dzeń do narodu polskiego prowadził niemiecki rewolucyjny ruch robotniczy,
a istniejące wcześniej stereotypy Polaka i Niemca załamały się całkowicie w czasie
okupacji hitlerowskiej.

Rola stereotypu w stosunkach międzynarodo1tych to kolejne ważne zagadnienie 
.związane z tematyką konferencji. Prof. Kwilecki wypowiadając się w tej kwestii 
zauważył, że jakkolwiek zainteresowanie rolą stereotypów w stosunkach między
narodowych jest niedawne, to łączy się genetycznie z istnieniem państwa, stosun
kami międzypaństwowymi i z reakcją na politykę poszczególnych państw, z t-lw. 
opinią publiczną. Własny obraz, jaki u innych wytwarzał naród, oraz obrazy in
nych narodów ukształtowane u siebie zawsze w przeszłości odgrywały wielką rnlę 
w stosunkach międzynarodowych. W dzisiejszych warunkach obok czynników eko
.ncmicznych, poli_tycznych i kulturalnych pozytywny obraz narodu i państwa w opi
nii innych państw jest elementem składowym oceny rangi· tego państwa na are:1ie 
międzynarodowej. Ponieważ stereotyp jednego narodu w świadomości drugiego jest 
w pewnym sensie funkcją stosunków międzypaństwowych, doc. Holzer zastrzegł 
się w swej wypowiedzi, aby traktować to zagadnienie z pewnym dystansem 
·w odniesieniu do aktualnego modelu stosunków międzynarodowych. Przykładem
mógłby być stosunek RFN do Polski w ostatnich sześciu latach, tj. od grudnia
1970 r. Wobec tego, że RFN jest krajem o kilku ośrodkach dyspozycji propagandy,
i to nawet o przeciwstawnych tendencjach, władze mają dość ograniczone możli
wości decydowania w tym zakresie, a więc tam proces rozładowywania uprzedzeń
i niechęci do Polski trwa nadal. Z uwagi na doniosłość tego problemu, Polaków
-powinien interesować własny obraz u Niemców, a także obraz Niemca w społeczeń
stwie polskim, a tymczasem - jak z ubolewaniem stwierdził prof. Ryszka - na
leżałoby odnotować bardzo słabe rozeznanie w tej dziedzinie. Zgadzając się z wnio
skiem referatu prof. Kwileckiego o konieczności rozłożenia opinii o Niemcach na
dwie populacje NRD i RFN, prof. Ryszka, interpretując obraz Niemca w Polsce
Ludowej, widział go w trzech układach: tradycji i wiedzy potocznej, doświadczeń
okupacji oraz doświadczeń współczesnych.

W dyskusji nad referatem przedstawiającym obraz Niemca i Polaka przez 
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pryzmat polskiej literatury powstałej po 1945 r. pojawiła się obawa, czy skoncen
trowanie uwagi na tzw. ,,literaturze pierwszorzędnej" nie wpłynęło na zawężenie 
problematyki badań. Doc. Holzer wyraził pogląd, że pisarze tej miary, co Krucz
kowski i Nałkowska, dążyli do stworzenia własnego światopoglądu, w którym 
problem niemiecki był podporządkowany ogólnym zasadom moralnym, zatem ich 
twórczość wiązałby raczej z przełamywaniem pewnych potocznie funkcjonujących 
stereotypów. Odmienne stanowisko zajął prof. Ryszka, wyjaśniając, że Niemcy 

Kruczkowskiego uważa za klasyczny zbiór stereotypów, gdzie każda z postaci 
ilustruje jakąś treść polityczną lub uosabia pewną niewielką liczbę cech przypi
sywanych społeczeństwu niemieckiemu. W zakończeniu mgr Wengerek odpowiadając 
dyskutantom zgodził się z wyrażoną wcześniej opinią, że obraz Polaka w litera
turze NRD, w porównaniu z obrazem Niemca w polskiej literaturze, jest nieco 
schematyczny, a nawet uproszczony. Złożoność typów i postaw Niemców zawarta 
w polskiej literaturze wskazuje, że polska wiedza literacka o Niemcach jest bar
dziej wnikliwa i wielostronna. 

Podsumowania dwudniowych obrad dokonał prof. Zieliński. Za główne osiąg
nięcie konferencji, skupiającej się na problematyce nowej, o niedostatecznie jeszcze 
rozpoznanych obszarach ·badawczych, uznał on zaprezentowane pierwsze analizy 
i oceny oraz przedstawione propozycje niektórych kierunków i pól badań. Do roz
ważenia i rozwiązania typował nie tylko kwestie terminologiczne, ale też motywa
cje, które składniki stereotypu Polaka i Niemca uznać należy za szczególnie istotne 
i pierwszoplanowe. Ponadto do tej grupy przyszłych .zadań badawczych zaliczył 
też prof. Zieliński podstawowe zagadnienie powstawania, trwania i przemijania 
niektórych stereotypów lub pewnych cech stereotypów Polaka i Niemca. 

Ta d e usz M a r c z a k  

II I{ONFERENCJA POSWIĘCONA KOORDYNACJI BADA� 

N AD HISTORIĄ SLĄSKA 19 IX 1976 R. 

Tematem obrad · konferencji były badania nad dziejami Sląska po 1945 r. 
Otwarcia dokonał dyr. IH UWr. doc. W. Wrzesiński. Podstawą dyskusji były refe
raty: doc. B. Pasierba, Główne problemy badawcze współczesnej historii śląska, 

i prof. S. Michalkiewicza, Stan i potrzeby bada1i. problematyki gospodarczo-społecz
nej Śląska okresu Polski Ludowej. 

Dyskusję rozpoczęło wystąpienie dra Z. Kowalskiego (Opole). W referatach -
stwierdził dyskutant - zbyt optymistycznie oceniono zainteresowanie historyków 
okresem Polski Ludowej. W dołączonym do referatów wykazie prac prowadzonych 
przez ośrodki naukowe Wrocławia, Opola i Katowic na 97 pozycji jedynie 16 do
tyczy dziejów Sląska w PRL. W nawiązaniu do referatu prof. Michalkiewicza 
dr Kowalski podkreślił znaczenie problemu społecznej integracji, dowodząc, iż do
tychczasowy stan badań nad tą problematyką nie jest zadowalający. Wskazał także 
na potrzebę szerszego uwzględnienia w badaniach historycznych warunków byto
wych ludności Sląska, warunków w sposób istotny kształtujących świadomość 
społeczną i polityczną. Nawiązując do referatu doc. Pasierba, podkreślił znaczenie 
koordynacji badań historyków z poszczególnych ośrodków. Za celowe uznał orga
nizowanie częstszych spotkań i konsultacji. Postulował także potrzebę publikowania 
w małym nakładzie, techniką małej poligrafii, prac o charakterze kontrowersyj
nym, poruszających drażliwe tematy. Zwrócił uwagę na grzecznościowy" charakter 
recenzji. Poruszając sprawę warsztatu historyka wskazał na jego techniczne zaco-

10 - Sobótka 2/77 
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fanie. Możliwości korzystania z mikrofilmów i kserokopii (wysokie koszty!) są 
ograniczone. Brak jest informatorów dotyczących zasobów archiwalnych, brak też 
wydawnictw źródłowych dotyczących Polski Ludowej. Oceniając wartość źródeł 
historycznych z punktu widzenia przydatności badawczej, wskazał na znikomą war
tość relacji osobistych, posiadających bardzo subiektywny charakter. Na zakoń
czenie zgłosił pr'Jpozycję opracowania wstępnej koncepcji dziejów Sląska w Polsce 
Ludowej. 

Doc. F. Hawranek (Opole) podał w wątpliwość tezę doc. Pasierba o celowości 
odchodzenia od historii wydarzeniowej. Akceptacja tego poglądu w praktyce przy
czyniłaby się do dalszego zawężenia kręgu czytelników prac historycznych. Opo
wiadając się za praktyczną realizacją koordynacji badań doc. Hawranek postulował 
potrzebę ustalenia na wspólnych posiedzeniach listy problemów badawczych. 
W nawiązaniu do uwag prof. Michalkiewicza o trudnościach w publikowaniu wy
ników badań we Wrocławiu zaprosił badaczy dziejów Sląska do współpracy z re
dakcjami wydawnictw opolskich (,,Studia Sląskie" i „Klasa robotnicza na Sląsku"). 

Doc. E. Pietraszek (Wrocław) stwierdził w swym wystąpieniu, polemizując 
ze stanowiskiem dra Kowalskiego, że niedostatek źródeł pisanych można uzupeł
nić uzyskując relacje ludzi, świadków wydarzeń historycznych. Relacje ustne, także 
wspomnienia i pamiętniki, posiadają charakter subiektywny. Jednakże sumifnny 
badacz, w sposób umiejętny przeprowadzając wywiady, może od interlokutorów 
uzyskać informacje zgodne z faktycznym stanem rzeczy. Podzielając opinię o jed
nostronności badań socjologicznych, zwrócił uwagę na brak precyzyjnych pojęć 
w pracach historycznych. 

Doc. E. Ajnenkiel (Warszawa) w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na trud
ności stające przed historykiem w związku ze zmianami zasięgu terytorialnego 
Sląska i kolejnymi podziałami administracyjnymi. Zwrócił on także uw.:gę na 
antynomię stanowisk autorów referatów w sprawie cezur dolyczących dziejów 
Sląska. Doc. Ajnenkiel stwierdził, iż każda dyscyplina specjalistyczna posługuje się 
włas�ą periodyzacją. Bla badacza dziejów Polski Ludowej cezurami mogą być 
lata: 1947, 1948, 1950 i 1952. Zwrócił on również uwagę na potrzebę opracowywa
nia monografii wielkich zakładów pracy i konieczność rozwijania współpracy 
z historykami z NRD. 

Mgr T. Marczak (Wrocław) w swym wystąpieniu poruszył zagadnienie polityki 
wydawni�zej i polityki udostępniania źródeł archiwalnych, stwierdzając, że zasady 
postępowania w tych dziedzinach są niejasne i niejednakowe. Wyraził potrzebę oce
ny prac naukowych przekazywanych do druku wyłącznie przez specjalistów z da
nej dziedziny. Wskazał, że liczne tematy nadal traktowane są jako tabu. 

Dr J. Pabisz (Wrocław) mówił o relacji między badaniami śląskoznawczymi 
a ogólnopolskimi oraz o współpracy Archiwum z zakładami przemysłowymi. Archi
wum wojewódzkie we Wrocławiu mimo niedoboru kadr rozwija skutecznie wsp-:>ł
pracę z historykami. Archiwum podjęło także współpracę z przedstawicielami 
innych dyscyplin naukowych, m. in. z geologami i pracownikami Instytutu Nauk 
Politycznych. 

Mgr H. Pabisz (Wrocław) zwróciła uwagę na niedostatek informatorów doty
czących prac ślą�koznawczych. Częściowo winę za ten stan rzeczy ponoszą sami 
historycy, którzy Bibliotece Uniwersyteckiej nie przekazują danych o ukończonych 
rozprawach. Dyrekcja Bibl. Uniw. zgłosiła projekt zorganizowania we Wrocławiu 
ośrodka informacji śląskoznawczej. Już obecnie Biblioteka dostarcza instytutom 
badawczym wykazy treści czasopism i wykonuje na zamówienie kserokopie arty
kułów, również z egzemplarzy zgromadzonych w innych bibliotekach. 

Dr C. Nowiński (Opole) podzielił się uwagami na temat swych doświadczeń 
w badaniach nad dziejami wsi śląskiej w Polsce Ludowej. Stwierdził on, że mimo 
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ważności zagadnienia sprawom tym poświęca uwagę niewielu badaczy . .ęaza źródło
wa jest bogata, a materiały dostępne historykowi po.zwalają na ujęcie tematu 
dziejów wsi śląskiej od 1945 r. do óstatnich niemal dni. 

Dr S. Żyga (Wrocław) w nawiązaniu do referatu prof. Michalkiewicza pod
kreślił potrzebę opracowania dziejów spółdzielczości na Śląsku w okresie Polski 
Lu<iowej. Zgłosił także postulat w sprawie opracowania w ciągu najbliższych lat 
monografii gospodarczej Dolnego śląska. Przypomniał, że w RFN opublikowane zo
stały prace dotyczące dziejów gospodarczych Śląska w Polsce Ludowej tendencyj
nie zniekształcające naszą rzeczywistość. 

Doc. K. Matwijowski (Wrocław) poparł propozycję wyrażoną w referacie 
doc. Pasierba zorganizowania II Konferencji śląskiej. Jej zadaniem winno być 
podsumowanie dotychczasowego stanu badań i ustalenie planów na przyszłość. Zwró
cił także uwagę na potrzebę koordynacji badań nad dziejami miast śląskich i regio
nów podejmowanych przez poszczególne instytuty naukowe. 

Mgr J. Borkowski (Warszawa) uznał dyskusję nad referatami za mało polemicz
ną. Przekazał on informacje na temat prowadzonych przez historyków wojskowych 
badań dotyczących ziem zachodnich, w tym również śląska. Historycy ci przygoto
wują m. in. monografię poświęconą Ludowemu Wojsku Polskiemu w latach 1945-
1975, a także opracowują inne tematy terytorialnie wiążące się ze Śląskiem. Wezwał 
także badaczy dziejów Śląska do udziału w pracach nad dziejami LWP. 

Po zakończeniu dyskusji głos zabrali autorzy referatów. Doc. Pasierb nawiązu
jąc do wypowiedzi dra Kowalskiego podkreślił wagę i znaczenie relacji jako źródła 
historycznego. Przykładem i dowodem są niektóre wartościowe prace historyczne 
oparte na tym typie przekazów. Odpowiadając doc. Hawrankowi w kwestii historii 
wydarzeniowej stwierdził, że celowe jest odejście od opisu instytucji i zajęcie się 
lu<iźmi, którzy byli podmiotem wydarzeń. Doc. Pasierb podjął polemikę ze stano
wiskiem zajętym w sprawie polityki wydawniczej przez mgra Marczaka. W całej 
rozciągłości poparł inicjatywę Bibl. Uniwer. w sprawie zorganizowania ośrodka in
formacji śląskoznawczej. 

Prof. Michalkiewicz w odpowiedzi na glosy dyskutantów wyjaśnił, że w opra
cowanym przez niego referacie nie wszystkie problemy ze względu na ograniczoną 
objętość tekstu zostały w należytym stopniu ujęte. Poparł on zgłoszone podczas 
dyskusji postulaty. Podkreślił też wartość opracowań socjologicznych i ekonomicz
nych dla historyka. Akceptując postulat opracowania monografii wielkich zakładów 
przemysłowych, wskazał na pewne trudności (sprawa tajemnicy państwowej). 

Prof. A. Galos (Wrocław) przypomniał pierwsze posiedzenie zespołu historyków 
śląska i zgłaszane wówczas obawy co do charakteru koordynacji badań. Pojawiały 
się wtedy apele o częstsze spotkania i dyskusje, a z drugiej strony wołania o kon
kretny cel tych spotkań. Stwierdził, że kolejnymi etapami koordynacji powinny 
być: informacja' i uzgadnianie tematyki badawczej. Badania nad okresem Polski 
Ludowej to problem złożony. Gdyby jednak udało się ustalić katalog problemów 
do opracowania, byłoby to rzeczą cenną. Jako redaktor „Sobótki" zapowiedział 
rozwinięcie w niej działu recenzji. Na zakończenie postulował potrzebę nawiązania 
kontaktów z_ pozaśląskimi ośrodkami badawczymi. 

Zamykając obrady doc. W. Wrzesiński, podziękował referentom. dyskutantom 
i. uczestnikom za udział w posiedzeniu i wskazał na trzy elementy przewijające się
podczas obrad: 1. na specyfikę badań nad okresem Polski Ludowej, stwierdzając,
że nie wszystkie trudności zostały uwypuklone, 2. na sprawę syntezy historii ś!ąska
w PRL, trudnością jest tu m. in. sprawa ujęcia dziejów Śląska w tradycyjnych
granicach wobec kolejnych podziałów administracyjnych, oraz 3. na zasady koordy
nacji badań, którą należy rozumieć jako stworzenie płaszczyzny informacyjnej
i inspirowanie badań w określonych kierunkach, zwłaszcza na obszarze tzw. białych
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plam. Postulował potrzebę organizowania konferencji roboczych historyków Wro
cławia, Opola i Katowic oraz wspomniał o projekcie dysk;.usji nad konspektem 
IV tomu Historii Śląska.

S t a n i·s ł aw S o l i c k i  

XIX POSIEDZENIE POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ l{OMISJI HISTORYCZNEJ 

WE WROCŁAWIU 8-9 XI 1976 R.

Doroczne posiedzenie Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej zorganizo
wał IH PAN w Warszawie wraz z IH UWr. Stronę czechosłowacką reprezentowała 
9-osobowa delegacja .w składzie: przewodniczący - prof. L. Holotik (Bratysława),
sekretarz - dr D. Trestik (Praga), doc. V. Borodovcak (Bratysława), doc. M. Ku
cera (Bratysława), doc. P. Rat-kos (Bratysława), doc. M. Hroch (Praga), dr J. Mikul
ka (Praga), doc. A. Grobelny (Opawa) i B. Indr·a (Opawa). Ze strony polskiej w po
siedzeniu uczestniczyli historycy głównie z Wrocławia i Warszawy. Przewodnim
tematem prac Komisji były zagadnienia porównawcze historiografii i świadomości
historycznej w Polsce, Czechach i Słowacji od wczesnego średniowiecza do XIX w.
Obradom przewodniczyli: w pierwszym dniu - prof. Holotik i doc. Hroch, w dru
gim - prof. Heck (Wrocław), przewodniczący sekcji polskiej Komisji.

Spotkanie otworzył prof. Heck. Wyraził zadowolenie, że Komisja obraduje we 
Wroaławiu, gdzie już od dawna przywiązuje się dużą wagę do współpracy z history
kami czechosłowackimi. W imieniu delegacji czechosłowackiej prof. Holotik ser
decznie powitał prof. R. Hecka jako nowego przewodniczącego sekcji polskiej Ko
misji i wyraził gorące podziękowanie za współpracę dotychczasowemu przewodni
czącemu - prof. G. Labudzie. Dr Trestik w referacie Historicke povedomi c.eskeho

7aneho stredoveku zajął się zagadnieniem powstania i rozwoju świadomości historycznej 
wczesnoś.redniowiecznego społeczeńst_wa czeskiego. Na podstawie analizy odpowied
nich fragmentów najstarszych przekazów źródłowych, głównie Kroniki Kosmasa, 
prześledził sposób rodzenia się tradycji historycznej z dawnego mitu związanego 
z kultem przodków i cyklem produkcji rolnej. Wraz z tworzeniem się państw ple
miennych władza książęca pilnie potrzebowała tradycji jako podstawy spajającej 
nowo powstałe organizmy państwowe. Stopniowo więc dawny mit stawał się tra
dycją. Zasadniczy jednak zwrot przyniosło powstanie państwa czeskiego pod władzą 
Przemyślidów oraz przyjęcie chrześcijaństwa. Istotnej zmianie uległa wówczas świa
ąomość społeczna. Doszło do adaptacji chrześcijańskiego sposobu myślenia na po
trzeby feudalizującego się społeczeństwa. Przeszłość brana była jako źródło pouczeń 
i wzorów. W XI w. świadomość historyczna społeczeństwa czeskiego była już na 
tyle dojrzała, że zaistniała potrzeba scalenia różnych dotychczas koncepcji historycz
nych. Zadania tego podjął się Kosmas, którego Kronika rzutowała później przez 
długi czas na kształtowanie się świadomości historycznej mieszkańców Czech. 

Następnie doc. Kucera wygłosił r.eferat Slovensky problem v historiografii

feudalizmu, w którym wykazał, że historyczna świadomość Słowaków jest produk
tem długiego procesu dziejowego. Mimo stale utrzymującej się groźby madziaryzacji, 
zdołali zachować własny język i odrębną kulturę. Znacznie dopomogła im w tym 
tradycja wielkomorawska. Na podstawie analizy najstarszych kronik węgierskich 
Referent ukazał, że jeszcze w XI w. słowiańscy mieszkańcy Węgier świadomi byli 
swej sławnej przeszłości. Przekazywano ją ustnie z pokolenia na pokolenie. Prze-

' dostała się ona w pewnym stopniu nawet do kronik węgierskich, tworząc tam swoją 
jakby drugą, pisaną wersję. W czasach późniejszych z wielkim oddźwiękiem wśród 
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Słowaków spotkała się nowa fala wielkomorawskiej tradycji, szerzona z terenu 
Czech i Moraw. Stale żywa świadomość historyczna wyraźnie rzutowała na formo
wanie się ,współczesnego narodu słowackiego. 

Z kolei prof. Heck w referacie Problem świadomości historycznej średniowiecz
nego społeczeństwa polskiego zajął się zasobem pojęć i wiadomości historycznych 
oraz związa·nych z nimi nastawień psychicznych funkcjonujących w średniowiecz
nym społeczeństwie polskim. Omówił średniowieczne środki przekazu treści histo
rycznych, po czym skupił się na funkcjach społecznych historii. Stwierdził, że byl.r. 
one różnorodne, zależne od środowisk społecznych, epoki, konkretnych zapotrzebo
wań i indywidualności poszczególnych dziejopisów oraz charakteru ich dziel. W ce
lu pełniejszego naszkicowania zasięgu świadomości historycznej Referent zajął się 
sprawą recepcji historiografii i wszelkich innych treści historycznych. Doszedł do 
wniosku, że stopień historycznego uświadomienia mieszkańców średniowiecznej 
Polski był w poszczególnych okresach i środowiskach bardzo różny. Następowało 
jednak stałe rozszerzanie się kręgu odbiorców historii. Na koniec Autor schar.ak
teryzował różnorodne aspekty podawanych społeczeństwu treści historycznych oraz 
omówił praktyczne korzyści płynące ze znajomości historii. 

Dr Mikulka w referacie Historicke povedomt ceske spolecnosti na poccitku novo
veku odtworzył skomplikowaną drogę formowania się świadomości historycznej Cze

chów od rewolucji husyckiej po czasy kontrreformacji. Przypomniał, że obóz husycki nie 
zdołał stworzyć dzieła kronikarskiego, które by stało się źródłem przyszłej tradycji 
husyckiej. Tradycja taka stale jednak istniała, choć w różnych okresach kształto
wało się niekiedy krańcowo różne do niej nastawienie. Nowe elementy do świado
mości historycznej wniósł humanizm. Pod wpływem antyku zwracał większą uwagę 
na elementy patriotyzmu. Jeszcze większy zwrot wprowadziła reformacja. Czescy 
zwolennicy luteranizmu w trakcie rozpowszechniania wzorów reformacyjnych sta
rali się czasem nawiązywać do starej tradycji husyckiej. Stała się ona szczególnie 
przydatna przed Białą Górą. Przykład walecznych husytów miał dodawać otuchy 
w chwilach ciężkich prób. Z kolei czeskie dziejopisarstwo kontrreformacyjne okresu 
pobiałogórskiego musiało dotychczasową tradycję husycką i niekatolicką zastąpić 
własną interpretacją czeskiej przeszłości. Wśród ludu jednak żyła nadal dawna 
tradycja husycka, sprowadzona często do postaci marzycielskich opowieści i ludo
wych proroctw. 

,,Przeszłych wieków sprawy" jako przedmiot poetyckiego przedstawienia w lite
raturze· XVI w. - to tytuł referatu doc. L. $lęk (Wrocław). Autorka podkreśliła, że 
przeszłość stale towarzyszyła działaniom ludzi XVI w. Jednakże przy wyjaśnianiu 
i porządkowaniu dziejów brakowało łączenia historii ze zmiennością. Nadal też na 
rozumieniu historii wyciskała piętno postawa prezentystyczna, przenosząca w prze
szłość doświadczenia teraźniejszości. Doniosła rola, jaką przyznawano przeszłości, 
sprawiła, że obok historiografii również literatura stawała się formą manifestacji 
świadomości historycznej oraz instrumentem jej kształtowania. Zajmowała się głów-' 
nie najbliższą przeszłością jagiellońską oraz przeszłością pozaczasową - epoką 
idealnego wzoru. Obie wykorzystywała do kształtowania wzorców, głównie mo
ralnych. 

Jako ostatni z referentów wystąpił prof. A. F. Grabski (Warszawa) z tematem: 
Oświecenie i historia - przypadek Polski. Autor wskazał, że walka o modernizację 
Rzeczypospolitej w epoce Oświecenia wciągnęła w swą orbitę również refleksję 
historyczną. Dróg postępu szukano zrazu w uwalnianiu się od balastu minionych 
wieków. Rychło jednak dostrzeżono, że w walce tej nie można obejść się bez argu
mentacji historycznej. Odtąd szermowali nią zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy 
reform. To zadecydowało o różnicowaniu się kierunków myśli historycznej polskiego 

' 
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Oświecenia. Ukształtowała się wówczas nowa świadomość narodowa Polaków. Po 

katastrofie państwa generacja Oświecenia nie mogła uchylić się od rozstrzygnięcia 

dylematu: upadek czy zabór Polski? Stosunek do tej kwestii stał się podstawowym 

wyznacznikiem kierunków historyczno-politycznego myślenia tamtych czasów. 

Drugi dzień posiedzenia przeznaczono na dyskusję i komunikaty. Jako pierwszy 

zabrał głos doc. S. Russocki (Warszawa). Stwierdził, że na przeszłość patrzeć można 

z jednej strony jako na stymulator zmian i postępu, z drugiej - jako na mecha

nizm formowania różnorodnych wątków i opinii bądź szerszych warstw elity naro

dowej, bądź samych autorów dziel historycznych. Na przykładzie Kroniki wielko

polskiej, Kroniki Szymona de Keza i Kroniki tzw. Dalimila zaprezentował różną 

w każdym z tych dzieł intensywność występowania poglądów autorskich i szerszej 

świadomości narodowej. Prof. W. Czapliński (Wrocław) wyraził wątpliwość, czy 

istotnie należy odnosić do XVI ,w. stwierdzenia, że historia towarzyszyła ówczesnym 

Polakom w sposób nieomal obsesyjny, że zagadnienie zmian traktowano jako coś 

niepożądanego, wreszcie, że postawa szlachty polskiej wobec historii była prezenty

styczna. Ponadto zauważył, że w XVI w. dlatego najbardziej zajmowano się epoką 

jagiellońską, gdyż ta się świeżo skończyła. Wiek ten nie był bynajmniej okresem 

pewności siebie, był to czas rodzenia się wątpliwości, dla których pokonania szu

kano wskazówek właśnie w przeszłości. Prof. A. Wyczański (Warszawa) zwrócił 

uwagę, iż kultura XVI w. była nie tylko szlachecka, ale bardziej międzywarstwowa, 

choć jeszcze nie narodowa. Zgodził się natomiast, że historia stale towarzyszyła lu

dziom XVI w., przy czym wyjaśnił, że chodzi tu bardziej o elementy świadomości -

zbioru wzorców niż wiedzy historycznej. Prof. B. Kilrbis {Poznań) zaprezentowała 

własne teoretyczne ujęcie zagadnienia przeszłości. Wskazała na kształtowanie się 

przeszłości na 4 różnych poziomach przeżywania historii: uczestnictwo bezpośred

nie, dziejopisarstwo, naśladowanie, nowe uczestnictwo - .poszukiwanie prawdy 

(od XVIII-XIX w.). Doc. J. Maternicki {Warszawa) postulował, by w badaniach 

nad świadomością historyczną Polaków XVIII-XIX w. uwzględnić dodatkowo rolę 

szkoły, piśmiennictwa dydaktycznego, kalendarzy oraz prasy. Prof. J. Chlebowczyk 

(Katowice) skoncentrował się nad rolą świadomości historycznej w powstawaniu 

etnocentryzmu, poczucia odrębności religijnej oraz patriotyzmu państwowego. Doc. 

M. Hroch zwrócił uwagę na 3 czynniki wpływające na treść i .funkcję źródeł histo

rycznych: elementy świadomości jednostki, grupy oraz oddziaływanie na współcze

sne i późniejsze społeczeństwo. Wskazał ponadto na potrzebę przebadania źródeł

ikonograficznych i ich roli w poznawaniu i rozpowszechnianiu świadomości histo

rycznej. Dr H. Winnicka {Warszawa) zajęła się recepcją historii w dawnym społe

czeństwie polskim. Zaznaczyła, że dla szczególowszego zbadania tej kwestii koniecz

ne będzie szersze wykorzystanie pamiętników oraz ustalenie wysokości nakładów

książek historycznych i stosunku cen tychże książek do poziomu ówczesnych zarob

ków. Wskazała przy tym na potrzebę sięgnięcia do metody statystycznej jako

przydatnej także w badaniach nad świadomością historyczną. Doc. P. Ratko� wska

zał na konieczność uwzględnienia wpływu różnych wyznań religijnych, kultów świę

tych, a także dziejów regionalnych na kształtowanie się określonej świadomości

historycznej. Wreszcie prof. A. F. Grabski wspomniał o potrzebie zwracania bacz

niejszej uwagi na notki marginalne w 'książkach jako na istotne źródło poznania

świadomości historycznej czasów nowożytnych.

Na zakończenie posiedzenia wygłoszono 4 komunikaty dotyczące spraw archi

walnych i bibliograficznych. Dr Indra mówił o owocnej współpracy archiwistów 

czechosłowackich i polskich, a dr J. Pabisz {Wrocław) podzielił się informacjami 

na temat bieżących prac Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Doc. Grobelny 

i doc. Borodov�ak dali przegląd publikacji czeskich i słowackich z lat 1970-1975, 



Kronika naukowa 283 

dotyczących spraw polskich oraz stosunków polsko-czechosłowackich. Podsumowa
nia żywej i bogatej dyskusji i następnie zamknięcia obrad dokonał prof. Heck. 

Dla uczestników posiedzenia zorganizowano w dniu 10 XI 1976 r. wycieczkc., 
w trakcie której zwiedzono zabytki Trzebnicy, Lubiąża, Legnickiego Pola oraz ko
palnię miedzi w Lubinie i hutę miedzi w Legnicy. 

Kr y s t y n  Ma t w ijo wsk i 

KONFERENCJA POSWIĘCONA SPOSOBOM UCHWALANIA KONSTYTUCJI 

W XVII W. WROCt.A W 26 Xl1976 R. 

Konferencję zorganizowała Komisja Humanistyczna Wrocławskiego Oddziału 
PAN przy współudziale Zakładu Historii Polski i Powszechnej XiVI-XVIII w. 
IH UWr. W obradach jej uczestniczyli historycy z Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, 
Lublina, Opola, Torunia, Warszawy i Wrocławia. 

W imieniu Oddziału Wrocławskiego PAN konferencję otworzył prof. M. Jakó
biec. Następnie cele i zadania spotkania przedstawił jego inicjator i organizator 
prof. W. Czapliński. 

Referaty o sposobach uchwalania konstytucji w poszczególnych okresach wygło
sili: dr J. Pietrzak (lata 1601-1623), doc. J. Seredyka (1626-1632); prof. W. Czapliń
ski (1632-1648), doc. S. Ochmann-Staniszewska (1648-1668), doc. K. Matwijowski 
(1676-1696). 

W dyskusji nad referatami głos zabrało 6 uczestników. Kilku zgłosiło gotowość 
nadesłania swoich wypowiedzi na piśmie. Jako pierwszy zabrał głos prof. J. Maci
szewski (Warszawa), który zwrócił uwagę na konieczność rozpatrywania sposobu 
:funkcjonowania sejmu w kontekście sytuacji politycznej kraju. Problem ten· omówił 
nast<:pnie na przykładzie :sejmów z pierw:;zych lat XVII w. Doc. A. Sucheni-Gra

bowska przedstawiła ewolucję w sposobie funkcjonowania sejmu za panowania 
Zygmunta Augusta. Prof. A. Kersten ocenił w swej wypowiedzi znaczenie diariuszy 
gdańskich dla badania techniki obrad sejmowych, wprowadził uzupełnienia do 
sposobu podejmowania uchwał w latach 1639-1652, uwypuklające zwłaszcza rolę 
marszałka w tym akcie. Dr A. Filipczak-Kocur zajęła się głównie sprawą prze
kształcania projektów konstytucji w uniwersały oraz techniką obrad na sejmie 
1629 r. Doc. J. Staszewski zwrócił uwagę na brak powszechnie przyjętej metody 
w badaniach nad dziejami polskiego parlamentaryzmu. Wiele zastrzeżeń można bo
wiem zgłosić do metod stosowanych zarówno przez historyków dziejów politycznych, 
jak i przez historyków państwa i prawa. Jego zdaniem, najpełniejszy obraz dzie
jów polskiego parlamentaryzmu można uzyskać dzięki metodzie stosowanej pn:ez 
wrocławską szkołę badań dziejów polskiego sejmu. Następnie omówił sposób funk

cjonowania sejmu w czasach saskich. Prof. J. Gierowski zajął się sprawą kon
federacji, jako iMtytucji ograniczającej możli�ość rwania sejmów. 

Obrady konfrrencji podsumował prof. W. Czapliński. Za główne jej rezultaty 
uznał: 1. inne sp()jrzenie na liberum veto, 2. konieczność zwrócenia uwagi na rolę 
konfederacji w XVII w. Wskazał również na problemy, które wYmagają zbadania:. 
kwestię załamania się polskiego parlamentaryzmu w połowie XVII w., zagadnienia 
czasu wprowadzenia zasady jedności uchwał i ustalenia okresu powołania po raz 
pierwszy deputacji do uchwalenia konstytucji. 

Konferencję zamknął prof. Jakóbiec, zapowiadając wydanie drukiem jej ma
teriałów. 
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W i e s ł a w  S u:ie r 

1500-LECIE UPADKU CESARSTWA ZACBODNIORZYMSKIEGO. 

KONFERENCJA W KARPACZU 8-9 XII 19'76 R. 

Konferencję zorganizował Zakład Historii Starożytnej UWr. Zgromadziła ona 
historyków starożytnych, archeologów śródziemnomorskich i filologów klasycznych 
·z niemal wszystkich ośrodków uniwersyteckich i z Polskiej Akademii Nauk, a tak�
że dość liczną grupę młodzieży akademickiej, głównie z Uniwersytetu Jagielloń
skiego.

Obrady otworzył w imieniu gospodarzy prof. E.. Konik jako' organizator 
konferencji, a obradom przewodniczyli: 8 XII - prof. M. Jaczynowska (Toruń) 
i prof. J. Wolski (Kraków), 9 XII - prof. A. Sadurska (Warszawa) i prof R. Ka
mienik (Lublin). 

Prof. Wolski przedstawił destrukcyjny wpływ zaangażowania Rzymu na kilku 
równocześnie frontach wojennych, co przyczyniło się do osłabienia militarnego 
i gospodarczego sił imperium. Ostatecznym rezultatem tego był kryzy'> państwo
wości, który ze szczególną siłą wystąpił w IV i V w., kiedy na osłabione od we
wnątrz państwo napierały z zewnątrz ludy barbarzyńskie. Prof. T. Kotula (Wro
cław) w swoim referacie omówił wpływ na upadek Rzymu antyrzymskich ruchów 
społeczno-politycznych w Afryce, zwracając uwagę na ich podłoże etniczno-społecz
ne i polityczne. Jego zdaniem doprowadziły one do pogłębienia kryzysu polityczne
go rządów Rzymian w Afryce i do wzrostu aktywności patriotycznych elementów 
autochtonicznych. Dr W. Pająkowski (Poznań) mówił na temat podziału prowin�ji 
lllyricum, doc. A. Kuńisz (Katowice) zaś przedstawił relacje między gospodarką 
naturalną a pieniężną w ekonomice późnego cesarstwa, wykazując, jak wskutek 
działania różnego rodzaju przyczyn monety przestały być miernikiem wartości 
i wymiany, co doprowadziło do wzrostu znaczenia gospodarki natural�ej. Doc. 
S. Mrozek (Gdań<;k) w swoim referacie zajął się silą nabywczą denarów i au�·eusów
w edykcie Dioklecjana o cenach z 301 r., a mgr L. Mrozewicz (Poznań) poświęcił
uwagę strukturze społecznej w municypiach Dolnej Mezji. Doc. J. Kolendo (War
szawa) w nowatorski i śmiały sposób próbował wykazać obecność Rzymian wśród
plemion miejscowych na obszarze barbaricum. Z tematyką społeczno-gospodarczą
związany był referat doc. G. Hartla (Lipsk) poświęcony peculium i pozycji nie
wolników w świetle rzymskiego prawa majątkowego w późnym cesarstwie. ·

Zagadnień archeologicznych dotyczyły referaty: prof. L. Press (Warszawa), 
która mówiła o znaczeniu daty 410 r., gdy Rzymianie opuścili Brytanię, wykazując 
na podstawie danych archeologicznych, że mimo odejścia administracji i wojsk 
kultura rzymska przetrwała w miastach Brytanii do VI w. Prof. S. Parnicki-Pu
dełko (Poznań) w oparciu o własne badania wykopaliskowe w Bułgarii przedstawił 
rozwój terytorialny i urbanistyczny rzymskiego miasta Novae w okresie późno
antycznym i bizantyjskim, mgr A. Biernacki (Poznań) zaś swoje wystąpienie po
święcił charakterystyce nowych elementów w strukturze późnoantycznych fortyfi
kacji na obszarze północnej Tracji. Prof. Konik wykorzystując materiał archeolo
giczny, a zwłaszcza numizmatyczny, próbował odtworzyć kontakty polityczne Rzy
mu z władzami plemiennymi na obszarze ob�cnych ziem polskich. Prof. W. S"!a
frański (Warszawa) przeprowadził analizę danych zawartych w sprawozdaniach 
z badań wykopaliskowych w bazylice watykańskiej i stwierdził, że nie można 
mówić o odkryciu autentycznego grobu św. Piotra. Prof. Sadurska przedstawiła 
rozwój poglądów na sztukę późnego antyku, zwracając uwagę na to, że w dotych
cza5owej ocenie zabytków sztuki późnego cesarstwa stosuje się ahistoryczne kryteria 
związane z tzw. romanitas i klasycyzmem. 
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Kolejnym zasadniczym wątkiem konferencji w Karpaczu była analiza relacji 
pogaństwa do religii chrześcijańskiej w okresie od IV do V w. Prof. Kamienik' 

mówił o strukturze kościoła i stosunku jego hierarchii do ludów nierzymskirh, 
prof. Jaczynowska zajęła· się znaczeniem kultu Herkulesa jako - jej zdaniem -
głównego elementu opozycji pogańskiej przeciw chrześcijaństwu. Dr M. Dzielska 
(Kraków) poruszyła kwestię żywotności ideologii pogańskiej w V w., a P. Gruszka 
(Gdańsk) przedstawił ocenę rzymskiego ustroju państwowego zawartą w pismach 
Grzegorza z Nazjanzu. Powyższą tematykę zamknął swoim wystąpieniem 
dr J. Szulczyk (Ostrów Wlkp.), który mówił o nastrojach pesymizmu i zniechę
cenia u autorów rzymskich V w. Pośrednio z tym zagadnieniem wiązał się referat 
doc. J. Strzelczyka (Poznań) o poglądach historiografii średniowiecznej na temat 
upadku państwa rzymskiego. 

Udział filologów klasycznych odzwierciedlił się podczas konferencji w refe
ratach dra H. Myśliwca (Wrocław), który mówił o rewaloryzacji języka potocznego 
warstw ludowych jako głównej determinanty ukształtowania tzw. łaciny schyłko
wej, oraz dra J. Mantkego (Wrocław) na temat oceny rzeczywistości historycznej 
zawartej w eposie historycznym Johannis Korippusa (VI w.). 

Mimo bardzo szczelnie wypełnionego programu konferencji znalazła się jednak 
możliwość przeprowadzenia dyskusji, która objęła niemal wszystkie wystąpienia 
referentów. Podkreślono z zadowoleniem, że wszystkie dyscypliny dotyczące anty
ku, jak filologia klasyczna, archeologia śródziemnomorska oraz częściowo archeo
logia Polski, prawo rzymskie i historia starożytna mogły dokonać wzajemnej kon
frontacji rezultatów badawczych i wspólnie naświetlić tak ważne zagadnie'lie, 
jak upadek cesarstwa zachodniorzymskiego i reprezentowanego przez nie ustroju 
niewolniczego. 

Konferencję podsumował prof. Konik, który z uznaniem wyraził się o wysokim 
• poziomie referatów, komunikatów i dyskusji. Stwierdził on m. in., że ogólnym

wynikiem konferencji jest to, iż poprzez możliwie kompleksowe spojrzenie na
Rzym późnego okresu został stworzony obraz, który świadczy o sile i żywotności
kultury rzymskiej w okresie schyłkowym na terenach wchodzących w skład im
perium, a nawet poza jego granicami. Przetrwała ona chronologicznie upadek
samego państwa rzymskiego.

REGULAMIN 

NAGRODY IMIENIA PROFESORA JOZEFA LESZCZY�SKIEGO 

§ 1. Dla uczczenia pamięci Profesora doktora Józefa Leszczyńskiego, wieloletni1::go
Redaktora .. �ląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka", wybitnego bada
cza dziejów Polski i Lużyc, zasłużonego nauczyciela akademickiego, z inicja
tywy grona przyjaciół i współpracowników, pod auspicjami Wrocławskiego 
Towarzystwa Miłośników Historii i „Sląskiego Kwartalnika Historycznego 
Sobótka" tworzy się nagrodę Jego Imienia. 

§ 2. Nagroda im. Profesora Józefa Leszczyńskiego jest przyznawana co dwa lata
za najlepsze prace magisterskie z nowożytnej historii Polski i powszechnej 
(wiek XVI-XVIII). Przyznaje się jedną, dwie albo trzy nagrody. Po raz 
pierwszy nagrodę przyznaje się w grudniu 1977 r. 

§ 3. Na fundusz nagród składają się wpłaty osób, instytucji, przedsiębiorstw
i stowarzysz�ń społeczno-kulturalnych. Wysokość wpłat jest dowolna. 

§ 4. Fundusz gromadzi, liczbę i wysokość nagród na dany rok ustala oraz nagrody

•
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przyznaje Komisja powołana przez Zarząd Wrocławskiego Towarzystwa Mi
łośników Historii i Kolegium Redakcyjne „Sląskiego Kwartalnika Historycz
nego Sobótka". 

§ 5. W skład Kl)misji wchodzą: Prezes Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników
Historii (pr1ewodniczący), Redaktor „Sląskiego Kwartalnika Historycznego 
Sobótka" (wiceprzewodniczący) oraz 5 do 7 członków. Komisja wybiera spośród 
swych członków sekretarza i skarbnika. Obowiązki swoje członkowie Komisji 
pełnią honorowo. 

§ 6. Prace do nagrody mogą zgłaszać instytuty, zakłady lub katedry wyższych
uczelni w Polsce. Zgłaszać należy najlepsze spośród prac przyjętych w ciągu 
ostatnich dwóch lat na studiach stacjonarnych, zaocznych i eksternistycznych. 
Zgłoszenie powinno być poparte merytoryczną oceną.' 

§ 7. Prace wraz z oceną powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu pod adresem
Zarządu Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii do dnia 15 paź
dziernika w roku przyznawania nagrody. Po rozpatrzeniu przez Komisję prace 
są zwracane. Redakcja „Sląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka'' prze
widuje możliwość opublikowania najlepszych fragmentów nagrodzonych prac. 
zgodnych z profilem czasopisma. 




