
K R o N I K A N A u K o w A 

DWIE KONFERENCJE O WOJNIE CHŁOPSKIEJ W NIEMCZECH 

w związku z 450 rocznicą wojny chłopskiej odbyły się w NRD dwie konferencje 
naukowe, mianowicie 6-8 XI 1974 r. konferencja zorganizowana przez Akademię 
Nauk NRD w Erfurcie, jednym z miast objętych swego czasu wojną chłopską, oraz 
3-7 II 1975 r. konferencja w Lipsku, zorganizowana przez Sekcję Historyczną
tamtejszego Uniwersytetu. Obok uczonych z NRD w obradach wzięli udział histo
rycy z Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Polski, RFN, Węgier, Włoch,
USA i ZSRR.

Tematyka obr.ad w Erfurcie podzielona została między trzy sekcje. Pierwsza 
z nich, kierowana przez prof. M. Steinmetza (Lipsk), poświęcona była wojnie chłop
skiej w Niemczech jako „szczytowemu punktowi wczesnoburżuazyjnej rewolucji 
w początkowym okresie przejścia od feudalizmu do kapitalizmu". Druga sekcja, 
której przewodniczył prof. G. Heitz (Rostock), zajęła się „walką klasową chłopów 
i antyfeudalnymi ruchami w dobie przejścia od feudalizmu do kapitalizmu". Wreszcie 
trzecia sekcja, zorganizowana przez H. Bartela (Berlin), obradowała nad problema
tyką zatytułowaną: ,,Ruch robotniczy zachowuje i wypełnia rewolucyjne posłanie 
bojowników wojny chłopskiej". 

Niżej podpisany brał udział w obradach sekcji drugiej, toteż o pozostałych 
może przekazać tylko te dane, z kt6rymi zetknął się na obradach plenarnych. Tak 
więc problematykę wojny chłopskiej, jej charakteru i miejsca w dziejach Niemiec 
przedstawił gruntowny referat M. Steinmetza. Wychodząc z założeń bliskich sfor
mułowaniom F. Engelsa w Wojnie chłopskiej w Niemczech, wykorzystując własne 
studia, a także dobrze rozwinięte w tej dziedzinie badania historyczne w NRD, 
Steinmetz uznał lata 1517-1525/6 za okres pierwszej w Europie wczesnoburżuazyj
nej rewolucji, przygotowanej przez uprzedni rozwój gospodarczo-społeczny Niemiec 
i ruchy chłopskie i plebejskie od 1476 r., a rozpoczętej wystąpieniem Lutra. Wojna 
chłopska stanowi według niego ostatni i szczytowy etap tej rewoaucji. Steinmetz 
zwrócił przy tym uwagę na niektóre problemy, szczególnie ważne jego zdaniem 
dla zrozumienia charakteru wojny chłopskiej. Zaliczył do nich m. in. stopień ro.z
woju stosunków kapitalistycznych w różnych częściach Niemiec, możliwości współ
działania mieszcz.aństwa z ruchami chłopskimi, a także rolę zubożałej szlachty, 
obawiającej się utraty swej pozycji, wreszcie stosunek reformacji do wojny chłop
skiej, jak i walkę między obozem umiarkowanym i radykalnym w łonie obozu 
chłopskiego. Szczególnie interesujące były jego uwagi o organizacji ruchu chłop
skiego i tkwi·ących w niej elementach nowego porządku. Nie negując istnienia ty
powej dla ruchów chłopskich żywiołowości, wskazywał na kierowniczo-organizator
ską rolę ludzi obozu T. Miinzera. Wśród przyczyn klęski obozu rewolucyjnego 
Steinmetz uwypuklił znaczenie podziałów istniejących w tymże obozie i trudności 
współpracy, a także zbyt jednostronny rozwój armii powstańczej (głównie piechota) 

niedostatki myśli strategicznej. 
Poruszone we wstępnym referacie problemy doczekały się szerszego omówienia 
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w dalszych wystąpieniach. Na konieczność pełniejszych badań porównawczych 
wskazał A. N. Czistozwonow (Moskwa), który przedstawił ruchy ludowe w Europie 
XIV i XV w., ukazując różnice między nimi a wojną chłopską w Niemczech. 
M. Hroch (Praga) omówił ruchy ludowe w Czechach i na Morawach w czasie wojny
chłopskiej, M. Jonow (Sofia) zaś zajął się w swym wystąpieniu ruchami chłopskimi
w Bułgarii w końcu XVI w. Z historyków polskich J. Tazbir przedstawił oddźwięki
wojny chłopskiej w Polsce, wnikliwie analizując rolę, jaką w propagandzie kato
lickiej odgrywało powoływanie się na wydarzenia w Niemczech jako skutek akcji

protestanckiej. M. Bogucka wskazała trafnie na trudności związane z wykorzystywa
niem mieszczaństwa jako sojusznika w wystąpieniach chłopskich, A. Sucheni-Gra
bowska zaś tłumaczyła przyczyny słabości ruchów chłopskich w Polsce XVI w.
Z obradami sekcji pierwszej związany był także końcowy referat M. M. Smirina
z Moskwy, który przedstawił założenia reformacji ludowej Tomasza Miinzera.

Referat plenarny sekcji trzeciej wygłosił H. Bartel. Poruszone w nim problemy 
dotyczyły z jednej strony roli, jaką doświadczenia wojny chłopskiej _odegrały 
w kształtowaniu się myśli marksistowskiej, z drugiej strony zaś znaczenia tradycji 
tej odległej w czasie walki rewolucyjnej dla ruchu robotniczego przede wszystkim 
na terenie samych Niemiec. Bartel przypomniał organizowane przez KPD w 1924 r. 
obchody rocznicowe wojny chłopskiej, a także odwoływanie się do jej tradycji po 
1933 r. dla przeciwstawiania się tezom o pasywności społeczeństwa niemieckiego, 
wygodnym dla hitleryzmu. Przedstawił również stosunek NRD do tradycji wojny 
chłopskiej i innych ruchów ludowych. Poruszona przez H. Bartela problematyka 
została rozwinięta w dalszych wystąpieniach na sekcji, domagających się m. in. 
szerszej rozbudowy badań z tego zakresu. 

Obrady sekcji drugiej miały na celu ustalenie pewnych og6lnych prawidłowości 
dotyczących ruchów chłopskich na przejściu od feudaliz�u do kapitalizmu. Obok 
komunikatów o charakterze analitycznym, dotyczących różnych wystąpień chłop
skich w okresie od XVI w. (po wojnie chłopskiej) aż po Wiosnę Ludów (przy czym 
w komunikatach dotyczących lat '1848/49 jako szczególnie ważne podkreślone było 
stanowisko zajmowane przez chłopów śląskich), obok informacji o zachowanych 
w literaturze i legendach ludowych przekazach dotyczących wojny chłopskiej i in
nych ruchów chłopskich, pojawiły się także próby ujęć bardziej syntetycznych, które 
pozwoliłyby na ustalenie typologii ruchów ludowych i ich podobieństw oraz różnic 
przede wszystkim na tle ogólnoeuropejskim. Taki charakter miał wprowadzający 
referat G. Heitza, który przedstawiał dynamikę rozwoju walki klasowej na wsi 
w Niemczech w okresie między wojną chłopską a rewolucją francuską. Heitz dał 
również swoisty katalog form oporu chłopskiego (przypominający podobne próby 
podejmowania w polskiej nauce historycznej) oraz dychotomiczną typologię ruchów 
chłopskich. Zbliżone ujęcie, odnoszące się jednak do sytuacji w Rzeczypospolitej 
polsko-litewskiej, zawierała również wypowiedź J. Gierowskiego, który próbował 
wykazać, że rozwój w tej dziedzinie od XVI do XVIII w. polegał na przechodzeniu 
od homogenicznych do heterogenicznych ruchów ludowych. Zarysowały się przy tym 
uderzające zbieżności między charakterem i natężeniem ruchów chłopskich (wy

jąwszy oczywiście okres wojny chłopskiej) między Rzecząpospolitą a Rzeszą. Na 

paralelne zjawiska między Hiszpanią i Portugalią a Europą środkowo-wschodnią 
w zakresie spraw agrarnych w dobie formowania się kapitalizmu zwrócił uwagę 

prof. M. Kossok (Lipsk), natomiast znaczenie ruchów chłopskich w rewolucji 
angielskiej na przykładzie levellerów przedstawił prcf. G. Scbilfert (Berlin). 
Wreszcie właściwości południowoamerykańskich ruchów chłopskich scharakteryzował 
M. Zeuske (Lipsk).
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Nie starczyło wprawdzie czasu na swobodniej�ą dyskusję, jednak wyrazrue 
zarysowała się potrzeba ściślejszej współpracy międzynarodowej, która umożliwiłaby 
ustalenie różnic i podobieństw w toku przemian od feudalizmu do kapitalizmu. 
Podkreślano też niedostatki informacji o prowadzonych aktualnie badaniach. 

Po niedawnej konferencji w Budapeszcie, poświęconej powstaniu Dozsy, kon
ferencja erfurcka stanowiła nowy, ważny krok na drodze do lepszego poznania 
przebiegu i ustalenia znaczenia wielkich ruchów ludowych w Europie środkowo
-wschodniej w dobie przechodzenia od feudalizmu do kapitalizmu. Jeżeli· dotych
czasowy stan badań przede wszystkim nad przemianami struktury społeczno-gospo
darczej poszczególnych krajów nie jest jeszcze na tyle zaawansowany, by wszelkie 
uogólnienia nie budziły zastrzeżeń, można się przecież spodziewać, że obie te kon
ferencje dały nowy, silny impuls do ·calszych poszukiwań. Jest przf tym nie
wątpliwe, że powinny się one oprzeć na pełniejszej niż dotąd współpracy historyków 
z zainteresowanych krajów. 

• • 

• 

Józef Gierowski 

W otwarciu konferencji lipskiej uczestniczył wiceminister szkolnictwa wyższego 
i zawodowego NRD prof. dr G. Schirmer. Posiedzeniom plenarnym przewodniczył 
prorektor Uniwersytetu im. K. Marksa prof. dr Th. Kiessig. Pomyślany wszech
stronnie program przedstawiał się bardzo bogato. Obrady trwające od 3 do 6 lutego 
odbywały się częściowo na posiedzeniach plenarnych, a częściowo w specjalistycz
nych grupach roboczych. Grup takich było cztery. Pierwsza zajmowała się pro
blemem wojny chłopskiej i jej znaczenia w historii; druga Tomaszem Miinzerem, 
jego życiem, twórczością oraz następstwami historycznymi jego działalności; trzecia 
sztukami plastycznymi, literaturą i muzyką czasów wojny chłopskiej; czwarta za
gadnieniem przedstawiania wojny chłopskiej i Tomasza Miinzera w procesie naucza
nia. W sumie wygłoszono prawie 100 referatów i komunikatów trwających od 15 do 
60 minut. 

Omówienie wszystkich referatów nie byłoby możliwe i celowe. Ograniczę się 
przeto do przedstawienia części z nich, przede wszystkim wygłoszonych na obra
dach plenarnych. Pierwszy dzień konferencji poświęcony w całości obradom plenar
nym. zapoczątkował doc. S. Hoyer (Lipsk) przedstawiając temat Niemiecka wojna 

chłopska w cyklu rewolucji burżuazyjnych - problemy rewolucyjnego ruchu ludo

wego 1524-1526. Jego naczelną tezą było twierdzenie, że mimo braku hegemonii 
burżuazji w ówczesnych wydarzeniach rewolucyjnych W Niemczech połączenie refur
macji luterańskiej i wojny chłopskiej stworzyło sytuację społeczną godną miana 
rewolucji wczesnoburżuazyjnej, pierwszej rewolucji tego typu w Europie. Prof. 
M. Steinmetz przedstawił najnowsze badania nad osobą Tomasza Miinzera. Prof.
R. Heck (Wrocław) omówił odgłosy wojny chłopskiej i ruchu anabaptyjskiego na
terenie śląska. Prof. Szekely (Budapeszt) opisał reakcję mieszczaństwa niemieckiego
na wojnę chłopską. Doc. E. Petru (Ołomuniec) przeprowadził porównanie programu
tzw. Artikelbriefu z poglądami społecznymi Piotra Chelczyckiego.

W drugim dniu obrad plenarnych prof. E. Ullman (Lipsk) wskazał w referacie 
Wojna chłopska-szturm obrazów-sztuki plastyczne w bardzo interesujący sposób 
na zeświecczęnie sztuki niemieckiej pod wpływem wojny chłopskiej. Prof. H. Wermes 
(Lipsk) wystąpił z referatem Rewolucyjne tradycje wojny chłopskiej a współczesna 
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świadomość socjalistyczna, w którym omówił przedstawianie owych tradycji 
w szkole. Prof. R. Grosse (Lipsk) przeprowadził analizę języka Tomasza Mtinzera 
jako środka jego oddziaływania społecznego. Prof. R. R. Thalmann (Tours) zajęła 
się obrazem Tomasza Mtinzera · w twórczości niemieckiego pisarza przełomu 
XIX/XX w. Waltera Flexa, wskazując przy tym w sugestywny sposób, jak wrogość 
do ruchów demokratycznych i nacjonalizm przygotowywały w Niemczech już przed 
I wojną światową ideowy grunt dla hitleryzmu. 

Popołudnie drugiego dnia konferencji oraz trzeci dzień jej trwania poświęcono 
obradom w grupach roboczych. Referaty bądź komunikaty grupy pierwszej miały 
charakter bardzo szczegółowy, zajmowały się np. analizą sytuacji oraz walki chłop
stwa w różnych częściach Niemiec. Szerszy charakter lub większe znaczenie ba
dawcze p0siadały wystąpienia: dr G. Bendlera (Berlin) o rozwoju koncepcji nie
mieckiej rewolucji wczesnoburżuazyjnej w latach 1960-1975, doc. F. Hartwega 
(Paryż) o 12 artykułach chłopskich, dr H. Schnittera (Poczdam) o porządkach wojen
nych gromad chłopskich i prof. E. Maura (Praga) o walkach klasowych w Czechach 
i na Morawach w 1525 r. 

Grupa druga obradowała nad różnymi problemami związanymi z działalnością 
i spuścizną ideową Tomasza Mtinzera. Zajmowano się m. in. drukami pism Mtinzera 
(dr F. Claus - Gotha), obrazem Turków w tychże pismach (prof. J. Irmscher -
Berlin), filozofią Mtinzera (prof. W Melczer - Syracuse USA, dr E. Schwarzkopf -
Berlin), wreszcie znaczeniem tradycji Mtinzera w postępowych kołach chrześcijań
skich (redaktor G. Wirth - Berlin). W grupie tej wystąpił doc. W. Urban (Kielce) 
z referatem o Andrzeju Fischerze - rewolucyjnym spirytualiście ze Słowacji. 

Tematyka obrad grupy trzeciej była bardzo różnorodna. Poruszano więc zagad
nienia literatury, sztuk plastycznych i architektury epoki wojny chłopskiej. Dużo 
uwagi poświęcono zagadnieniom przedstawienia tejże wojny w literaturze, teatrze 
i sztuce XX w. W ramach obrad tej grupy doc. E. Chojecka (Kraków) przedstawiła 
cenną południowoniemiecką iluminowaną „księgę domową" z XVI w. 

Wreszcie czwarta grupa obradowała nad takimi tematami, jak traktowanie 
Tomasza Mtinzera i wojny chłopskiej w nauczaniu szkolnym i podręcznikach w NRD 
i RFN, możliwości wykorzystania nauczania o wojnie chłopskiej dla socjalistycznego 
wychowania obronnego, możliwości pogłębienia poglądów o wojnie chłopskiej przez 
dzieła muzyczne. 

W dniu 6 lutego prof. W. Dietze (Lipsk) omówił bardzo interesującą pod 
względem formy i treści sztukę teatralną pisarza z RFN D. Forte Luther & Milntzer;

prof. R. Wohlfeil (Hamburg) wystąpił z rozważaniami na temat wojny chłopskiej 
i reformacji, kwestionując m. in. tezy historyków NRD o wczesnoburżuazyjnej rewo
lucji niemieckiej; prof. H. J. Hillerbrand (New York) zajął się zagadnieniami 
anabaptystów i ich roli w czasie wojny chłopskiej. Referat przynosił ciekawe, oparte 
na nowej literaturze naświetlenie tematu. Prof. J. Ijsewijn (Louvain) przepro
wadził porównanie poglądów społecznych Tomasza Mtinzera i J. L. Vivesa. Wreszcie 
dr K. Kinner (Berlin) mówił o miejscu wojny chłopskiej w poglądach historycznych 
Komunistycznej Partii Niemiec. Na zakończenie obrad przewodniczący poszczegól
nych grup roboczych zdali sprawozdanie z ich posiedzeń, a T. Kiessig podkreślając 
znaczną wagę naukową konferencji podziękował uczestnikom za wkład w jej przy
gotowanie. 

Dla uczestników naukowego spotkania lipskiego zorganizowano atrakcyjne im
prezy towarzyszące: wspaniały koncert w renesansowym ratuszu lipskim z muzyką, 
tańcami i pieśniami okresu wojny chłopskiej; wieczór towarzyski w Domu Naukow
ców, wreszcie wycieczkę do Mtihlhausen i Allstedt. W sumie konferencja była po-
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ważną i wielce udaną imprezą naukową. Materiały z jej obrad mają ukazać się 

drukiem. 

S t a n i s ł a w  S o l i c k i  

SESJA NAUKOWA W LEGNICY NA TEMAT: 
,,WITELO I LEGNICA JEGO CZASÓW" 

Roman Heck 

W związku ze zbliżającym się 300-leciem wygaśnięcia rodu Piastów, 660 rocznicą 
śmierci Witelona i 15 rocznicą założenia legnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
odbyła się 16-17 XI 1974 r. w Legnicy sesja naukowa nt. Witelo i Legnica jego 

czasów. Organizatorem sesji było TPN w Legnicy przy współudziale Instytutu 
Historycznego UWr., Wydziału Kultury Urzędu Miasta i Powiatu w Legnicy, 
Oddziału PTTK w Legnicy i Dyrekcji Studium Nauczycielskiego w Legnicy. Obradom 
przewodniczyli: w pierwszym dniu - mgr T. Gumiński, założyciel i honorowy prezes 
TPN, w drugim - prof. R. Heck z IH UWr. Przemówienie powitalne wygłosił 
Naczelnik Miasta i Powiatu w Legnicy, mgr E. Wróbel. 

W trakcie sesji przedstawiono 8 referatów. Referat okolicznościowy z okazji 
piętnastoletniej działalności TPN wygłosił jego prezes mgr A. Bojakowski. Omówił 
w nim ważniejsze osiągnięcia TPN na polu naukowym, wydawniczym i popularyza
torskim. Wiceprezes TPN, mgr R. Stępień, odczytał uchwałę walnego jubileuszowego 
zebrania TPN z 21 IV 1974 r. o przyznaniu godności członka honorowego· TPN 
profesorom: M. Chamcównie, T. Dziekońskiemu, R. Heckowi, H. Jabłońskiemu, 
J. Rozpędowskiemu, D. Smoleńskiemu i J. Wyżykowskiemu.

Kolejne 2 referaty pierwszego dnia sesji dotyczyły Bolesława R-0gatki. Osobowość 

tego pierwszego księcia legnickiego interesująco nakreślił prof. R. Heck w referacie 
pt.: Mentalność i obyczaje Bolesława Rogatki. Autor. wskazał, że naturę Rogatki 
ukształtowało wychowanie, otoczenie i warunki, w jakich żył i działał. W charak
terze księcia zbiegło się jednak sporo cech ujemnych, które stały się przedmiotem 
słusznej, choć może zbyt tendencyjnej krytyki kronikarzy. Na tle bowiem innych 
Piastów ówczesnego śląska Rogatka nie wydaje się być postacią zupełnie wy
jątkową. Książę odznaczał się dużymi ambicjami politycznymi, ale zabrakło mu 
talentu do ich zaspokojenia. Nie mógł więc stać się kontynuatorem akcji zjedno
czeniowej pierwszych Henryków śląskich. Nie doceniał niebezpięczeństwa nie
mieckiego, ale nieporozumieniem byłoby uważanie Rogatki za świadomego germa
nizatora śląska. 

Tej ostatniej sprawie poświęcony był referat pt.: Polityka kolonizacyjna 

i germanizacyjna Bolesława Rogatki, opracowany przez dr. B. Turonia z UWr. na 
podstawie materiałów zmarłej niedawno mgr W. Turoniowej. Z analizy dokumentów 
wynika, że wbrew poglądom historiografii niemieckiej działalność kolonizacyjna 
Rogatki była raczej skromna i w tym zakresie wcale nie wyróżniał się on na tle 
ówczesnych książąt śląskich. Zdaniem referenta, zarzuty o działalności germaniza
cyjnej formułowali średniowieczni kronikarze-duchowni, starający się przedstawić 

Rogatkę, znanego antagonistę biskupa wrocławskiego· Tomasza I, w jak najczarniej
szych barwach. Opinie te przejęli potem inni kronikarze, m. in. Długosz, a za nim 
historiografia, zwłaszcza niemiecka. 
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: · W drugim dniu sesji zajęto się bliżej osobą i działalnością Witelona. Jego 
poglądy filozoficzne, widziane na tle głównych problemów spornych filozofii i .teologii 
XJII w., naszkicował doc. R. Palacz z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w War
szawie w referacie pt. Witelo jako filozof. Podkreślono w nim, że Witelo należał do 
ścisłej elity naukowej ówczesnej Europy. Podczas studiów na Uniwęrsytecie Paryskim 
był świadkiem i uczestnikiem tamtejszych sporów doktrynalnych i zetknął się 
z naturalistyczną tradycją oksfordzką. Jako przede wszystkim filozof przyrody 
opowiadał się za neoplatońsk_imi interpretacjami niektórych dyskutowanych wów
czas problemów przyrodniczych. Zajmował racjonalną postawę wobec zjawisk 
przyrodniczych i nadprzyrodzonych. W zakresie metodologi.i przyjmował stanowisko 
awerroistów łacińskich, którzy praktycznie dążyli do rozdziału świata przyrody 
i nauki od kontroli wiary i teologii. Uważał, że przyrodnik winien stosować metody 
badawcze odmienne od stosowanych w teologii. 

W pewnym stopniu kontynuację powyższej tematyki stanowił referat doc. 
K. Wojciechowskiego z UWr . pt. Witelo jako fizyk. i matematyk.. Na przykładzie
wybranych twierdzeń geometrycznych zaczerpniętych z ks. I Perspekt·ywy Referent
wykazał, że Witelo był dobrym znawcą matematyki, wnoszącym w tę gałąź wiedzy
i w rozwój optyki wiele oryginalnych rozwiązań. Był on właściwie twórcą tej
ostatniej dziedziny fizyki. Był świetnym teoretykiem, za to miernym praktykiem.
W doświadczeniach z zakresu fizyki popełniał błędy.

Spore zainteresowanie wzbudził referat pt. Związki Witelona z Legnicą mgr. 
J. Burchardta z Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Związki te Autor omówił
na szerszym tle kontaktów Witelona ze Śląskiem. Przypomniał, że właśnie w Leg
nicy ukończył on szkołę parafialną. Ponownie zetknął _się z tym l!liastem dopiero po
powrocie ze studiów w Paryżu, a w-ięc gdzieś na przełomie lat pięćdziesiątych

i sześćdziesiątych XIII w. Mimo wyjazdu• na dalsze studia do Włoch Witelo utrzy
mywał korespondencyjn·ą łączność ze środowiskiem intelektualistów śląskich. Pod
k9niec lat siedemdziesiątych i na początku osiemdziesiątych znowu przebywał
w Legnicy. Prawdopodobnie z osobą Witelona należy wówczas łączyć przejściowe
podwyższenie programu legnickiej szk<?ły parafialnej św. Piotra do poziomu uniwer
syteckiego wydziału artium.

Dzieje życia i tw6rczo§ć Witelona w badaniach profesora Aleksandra Birken

majera - to tytuł referatu doc. J. B. Korolca. Referent podkreślił, że dzięki zain-
teresowaniom prof. Birkenmajera twórczość Witelona została lepiej poznana i nale
życie oceniona. A jednocześnie, m. in. dzięki wieloletnim badaniom nad Witelonem, 
A. Birkenmajer stał się wybitnym znawcą dziejów nauk ścisłych w średniowiecz
nej Europie.

Do ciekawszych należał referat pt. Okoliczno§ci III wydania ,,Perspektywy" 

'Witelona, wygłoszony przez doc. S. Szpilczyńskiego z Zakładu Historii Nauki i Tech
niki PAN we Wrocławiu. Autor wspomniał o wielkiej popularności Perspektywy 

w średniowieczu. Obok licznych odpisów rękopiśmiennych dzieło to doczekało 
się trzech wydań drukowanych. Dwa pierwsze ukazały się w Norymberdze 
w 1535 i 15lY1 r. Trzeciego podjął się genewski matematyk F. Risner. W 1572 r. 
wydał on w Bazylei Thesaurus opticus, składający się z dwu części. Cz. II stano
wiła Perspektywa Witelona. Na cz. I składał się tekst z dwu dostarczonych Ris
nerowi rękopisów, dziś nieznanych, a mających zawierać, wg S. Ramusa, Optykę 

Alhazena. Risner tekst ów przygotował do druku, 'dokonał przy tym wielu prze
róbek, uzupełnień i skreśleń, wprowadził nowe figury geometryczne itp. Czynił to 
często w oparciu o Perspektywę Witelona. W związku z tym powstało wiele podo
bieństw między obydwoma częściami Thesaurusa. W tej sytuacji cz. II - Per-
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spektywę Witelona - zaczęto poczytywać za kompilację cz. I, czyli Optyki Alha
zena. Spowodowało to deprecjację Perspektywy oraz roli, jaką jej autor odegrał 
w przeszłości. Od końca XVI w. pogląd taki zaczął się utrwalać w literaturze. 
Na zakończenie referent poddał pod rozwagę kilka zagadnień, mianowicie, czy do 
zbliżenia tekstów obu części Thesaurusa nie przyczynił się sam Risner, czy do
starczone mu rękopisy nie zawierały brudnopisu Witelona z XIII w., czy wobec 
tego nie należałoby przywrócić Witelonowi i jego Perspektywie dawnej chwały 
i rozgłosu . 

. W dyskusji, która koncentrowała się na ocenie dotychczasowej działalności 
TPN i roli regionalnych towarzystw naukowych, wzięło udział kilkanaście osób. 
Większość dyskutantów (J. Komorowski, PTTK; J. Minkiewicz, Zarząd TPN; 
mgr R. Stępień, wiceprezes TPN; mgr E. Wiśniewski, PTTK, TPN; mgr B. We
wiórski, TPN) zwracała uwagę na pożyteczną i twórczą działalność TPN, a także 
na korzyści płynące z sesji witelon9wskiej. Podkreślił to również prezes Wrocław
skiego Oddziału PAN, prof. K. Urbanik, który ponadto stwierdził, że twórczość 
Witelona winna stać się obiektem większego zainteresowania. Mniej uwagi po
święcono merytorycznej ocenie wartości wygłoszonych referatów. Mgr R. Gład
kiewicz z UWr. podzielił się swymi uwagami w sprawie właściwej oceny działal
ności kolonizacyjnej Rogatki. Mgr W. Skibiński (Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Brzeskiej) zaznaczył, iż w referatach zabrakło wiadomości na temat estetyki Wi
.telona. Dr R. Fiser z Uniwersytetu w Brnie wskazał na możliwości współpracy 
między regionalnym ruchem naukowym w Czechosłowacji i Polsce. Prezes TPN, 
mgr A. Bojakowski, wyraził zadowolenie z wysokiej oceny wyników sesji. Za
znaczył przy tym, że dał się odczuć brak referatów na takie tematy jak sprawy 
narodowościowe, szkolnictwo, kultura i sztuka na terenie XIII-wiecznej Legnicy. 
Podsumowania dyskusji dokonał prof. R. Heck, który podkreślił, iż sesja spełniła 
swe zadania, przyczyniła się do popularyzacji osoby i dzieła Witelona, wzmogła 
zainteresowania dziejami dawnej Legnicy, była ważnym wydarzeniem kultural
nym i naukowym Legnicy dzisiejszej. 

Przyjemnym i pożytecznym uzupełnieniem programu sesji był występ Chóru 
Legnickiego Domu Kultury „Madrygał" pod dyr. H. Karlińskiego oraz zwiedzanie 
zabytków m. Legnicy i 'Legnickiego Pola. 

L e C h A. T y s z k i e w i C z 

SPRAWOZDANm Z DZIAŁALNOSCI 
0

WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA 

MIŁOSNIKÓW HISTORII W 1974 R. 

Pod koniec 1973 r. zmarła wieloletnia członkini Wrocławskiego Towarzystwa 
Miłośników Historii prof. dr Marta Burbianka, a w 1974 r. członkini i działaczka 
WTMH dr Janina Ender. 

Liczba członków Towarzystwa podniosła się do końca 1974 r. do 160. 
W myśl nowego Statutu PTH, przewidującego odbywanie walnych zebrań 

członków oddziałów co dwa lata, władze WTMH pozostały te same co w roku 
ubiegłym. Ich skład przedstawiał się następująco: prezes - prof. dr A. Galas, 
wiceprezesi - doc. dr K. Fiedor oraz mgr A. Kowalikowa. Do Zarządu wchodzili: 
dr A. Basak� dr I. Czachorowska, prof. dr M. Haisig, prof. dr R. Hecki,
mgr M. Kaczmarek, doc. dr W. Korta, doc. dr Z. Kwaśny, prof. dr S. Michalkie
v-icz, mgr M. Onyszkiewicz, dr A. Skowrońska, mgr J. Swołkowicz, dr J. Sydor -
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skarbnik, dr L. Tyszkiewicz - sekretarz oraz mgr A.· Wróbel. Komisja Rewi
zyjna funkcjonowała w składzie: przewodniczący - prof. dr J. Demel, członkowie -
mgr J. Dudek i dr. A. Ładomirski. 

!l.9 IV ,1974 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków WTMH, 

na którym poza przedstawieniem problemów i podsumowaniem osiągnięć Towa

rzystwa dokonanym przez prezesa wybrano delegatów na walne Zgromadzenie 

delegatów PTH w Toruniu we wrześniu 1974 r., zorganizowane tam przy okazji 
XI Powszechnego Zjazdu Historyków. Delegatami naszego oddziału zostali wy

brani: prof. dr A. Galos, dr I. Czachorowska, mgr A. Kowalikowa, dr J. Sydor 

i dr L. Tyszkiewicz. 

Podobnie jak w poprzednich latach władze Towarzystwa kierowały jego 
działalnością, idącą w trzech zasadniczych kierunkach: odczytowym, wydawniczym 
i popularyzacyjnym. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 ,posiedzeń naukowych, na których 

wygłoszono odczyty o następującej tematyce: M. Cetwiński, Piotr Włostowic czy 

Piotr Rusin (25 I); dyskusja nad książką K. Fiedora Antypoiskie organizacje 
w Niemczech 1918-1933 (15 II); J. Skowronek Konfrontacje poiska-bałkańskie 

w działainości i myśH poiitycznej XIX w. (22 III); W. Wrzesiński, PoHtyka pań
stwa poiskiego wobec wychodźstwa w iatach 1919-1934 (19 IV); W. Długoborski, 
VI Międzynarodowy Kongres Historyków Gospodarczych w Kopenhadze (4 X); 

W. Korta, Ze; studiów nad średniowiecznym dokumentem rycerskim w Poisce
(22 XI); R. Heck, Stosunki poiska-niemieckie w historiografii - odczyt recenzyjny

z książki pod tym samym tytułem, Poznań 1974 (13 XII). 

Opublikowano 4 zeszyty „Sląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka" 
w łącznej objętości ok. 50 arkuszy. Opracowywany przez R. Gellesa zeszyt Bi

biiografii Historii śiąska za lata 1972/73 ukaże się w bieżącym roku w objętości 
20 arkuszy. 

22 II 1974 r. z:o,rganizowano wspólnie z Kuratorium Okręgu Szkolnego Wroc
ławskiego sesję popularnonaukową poświęconą XXX-leciu PRL. W sesji wzięło 
udział ok. 120 osób. Ponadto popularyzowano wiedzę historyczną przy współpracy 

z takimi instytucjami, jak TWP, DTSK, TMW i inne. 
Przy Towarzystwie działa Sekcja Dydaktyczna kierowana przez K. Fiedora. 




