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

A d a m  B a s a k

SPRAWO ZDANIE Z DZIAŁALNOSCI 

WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW HISTORII 

W ROKU 1975 

W okresie sprawozdawczym zmarli następujący członkowie Towarzystwa: wie

loletni Redaktor „Sobótki" prof. dr Józef Leszczyński, wieloletni człoJJek Zarządu 

WTMH mgr Julian Swołkowicz oraz dr Władysław Pyrek. 

Zgodnie ze Statutem, wiosną 1975 r. upłynęła kadencja dotychczasowych 

władz Towarzystwa. Nowe powołane zostały przez Walne Zgromadzenie, które 

obradowało w dniu 11 kwietnia. W skład Zarządu wybrano wówczas następu

jących działaczy: prezes - prof. dr Roman Heck, wiceprezesi - prof. dr Adam 

Galas oraz dr Jerzy Pabisz, skarbnik - dr J. Sydor, sekretarz - dr A. Basak, 

członkowie - prof. dr M. Haisig i prof. dr S. Michalki,ewdcz, doc. dr K. Fiedor 
i doc. dr W. Korta, dr J. Czachorowska, dr A. Kowalik, dr A. Skowrońska i dr 

L. Tyszkiewicz oraz mgr M. Onyszkiewicz, mgr W. Seifert i mgr A. Wróbel.

Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian: przewodniczący - prof. dr Ju

liusz Demel, członkowie - dr Jan Dudek i dr Andrzej Ładomirski.
W związku ze śmiercią prof. Leszczyńskiego nastąpiła zmiana na stanowisku 

redaktora „Sląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka". Na posiedzeniu w dniu 
16 maja Zarząd powierzył je prof. Galasowi (zastępcą Redaktora został doc. dr 

Zbigniew Kwaśny) i wystąpił do Zarządu Głównego PTH o przedłożenie tej 

decyzji, celem zatwierdzenia, odpowiednim władzom Polskiej Akademii Nauk. 

W połowie czerwca nadeszła z Zarządu Głównego odpowiedź zawierająca infor

ma.cję o pozytywnej uchwale PAN. 

Podobnie jak i w latach poprzednich również w okresie sprawozdawczym 

zasadniczym kierunkiem działalności Towarzystwa była akcja odczytowa. Uwzględ

niając pewne zwolnienie tej akcji w początkach roku, ro.in. w związku z przy

gotowywanym Walnym Zgromadzeniem, oraz okres wakacyjny, odczyty odby

wały się każdego miesiąca, objęły przy tym szeroki wachlarz tematów i zgro

madziły ogółem 177 słuchaczy. Odbyły się następujące odczyty: 
dr M. Czapliński, Spór o genezę niemieckiej polityki flotowej przed I wojną 

światową (28 II); 

ppłk dr R. Majewski, Wyzwolenie Dolnego Sląska (16 V); 

mgr T. Marczak, Pojęcie demokracji ludowej w latach 1945-1948 (6 VI); 

prof. dr T. Kotula, Kongres Historyków w San Francisco (17 X); 

wprowadzenie prof. dra H. Zielińskiego do dyskusji nad książką prof. dra 

Jerzego Holzera, z udziałem autora (7 XI); 

doc. dr W. Korta, Czy Kraków był metropolią kościoła polskiego w XI wieku? 

(12 XII). 

Szczególnie żywą działalność rozwinęła sekcja dydaktyczna Towarzystwa, 

którą kieruje doc. K. Fiedor. Zorganizowała on'ł i przeprowadziła w dniach od 
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26 do 27 lutego, wespół z Kuratorium Wrocławskiego Okręgu Szkolnego, elimi
nacje wojewódzkie I Olimpiady Historycznej, które objęły 248 kandydatów (z tej 
liczby 3 kandydatów zakwalifikowało się do eliminacji centralnych). W dalszej 
pracy sekcji zaznaczyły się dwa nurty: utrzymywanie kontaktów i opieka nad 
olimpijczykami (wspólna z Kuratorium i Państwo_wym Archiwum Wojewódzkim 
opieka nad Klubem Olimpijczyka) oraz przygotowania do następnej olimpiady. 
Powołany w związku z tym Komitet, pod przewodnictwem doc. Fiedora i z udzia
łem także prezesa WTMH prof. R. Hecka, przeprowadził w dniach od 21 do 23 
października pierwszą turę eliminacji. Objęła ona 71 szkól średnich położonych 
na terenie województw: wrocławskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i kaliskiego, 
w sumie 376 uczniów, spośród których 38 zakwalifikowano do II etapu eliminacji 
(odbyły się one już w roku bieżącym, w dl}iach od 2 do 3 lutego). 

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii miało w okresie sprawozdaw
czym udział w kilku inicjatywach o szerszym, pozawrocławskim zasięgu. Wspól
nie z Komisją Mediewistyczną PTH oraz Instytutem Historycznym naszego Uni
wersytetu zorganizowało ogólnopolską konferencję naukową na temat: Historio

grafia i świadomość historyczna średniowiecza, w dniach od 30 maja do 1 czerw
ca w Zagórzu Sląskim. Towarzystwo zainicjowało też ogólnopolskie obchody 
z okazji 300-lecia wygaśnięcia dynastii Piastów. Staraniem Towarzystwa wydaw
nictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich opublikowało w związku z tym 
książkę, stanowiącą zbiór artykułów pod red. R. Hecka, pt. Piastowie w dziejach 

Polski. Ponadto, w nawiązaniu do inicjatywy Towarzystwa, Instytut Historyczny 
naszego Un.iwersytetu wraz z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy oraz 
Towarzystwem Miłośników Ziemi Brzeskiej zorganizował poświęconą tematyce 
piastowskiej ogólnopolską konferencję naukową, która odbyła się w dniach 21-
23 listopada we Wrocławiu, Legnicy i Brzegu. 

Działalność WYdawnicza Towarzystwa koncentrowała się na wydawaniu „Ślą
skiego Kwartalnika Historycznego Sobótka". Ukazały się 4 zeszyty czasopisma 
w zmmeJszonej jednak w porównaniu do lat ubiegłych objętości (w sumie 
46 arkuszy), co było spowodowane ograniczeniami w przydziale papieru. Towa
rzystwo wspierało także zbieranie materiałów do bieżącej Bibliografii Sląskiej, 
czym zajmował się w dalszym ciągu dr R. Gelles. Bibliografia ukazuje się obec
nie w ramach wydawnictw Oddziału Wrocławskiego Polskiej Akademii Nauk. 

Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu podjął decyzję rozwinięcia bardziej 
ofensywnych starań o pozyskanie nowych członków (także uporządkowania ewi
dencji w celu usunięcia tych, którzy nie opłacają składek) oraz szerszego spopu
laryzowania działalności Towarzystwa w środowisku kulturalnym i społecznym 
Wrocławia. W pierwszej dziedzinie rezultaty WYraziły się pewnym niewielkim 
wzrostem liczby członków, których stan WYniósł pod koniec okresu sprawozdaw
czego 164 osób, oraz znacznym stopnieniem grupy zalegającej ze składkami. 
W drugiej dziedzinie na podkreślenie zasługuje opieka, jakiej wespół z Muzeum 
Sląskim i Towarzystwem Miłośników Wrocławia podjęło się Towarzystwo nasze 
nad Wrocławską Wszechnicą Historyczną, opracowując plan pracy Wszechnicy 
i służąc kadrą wykładowców. 

Adam Basak 

R y s z a r d  G ł a d k i e wicz 

SESJA „HISTORIOGRAFIA I SWIADOMOSć HISTORYCZNA SREDNIOWIECZA" 

W ZAGORZU SLĄSKIM 30 V-1 VI 1975 ROKU 

Sesję, będącą najpoważniejszym w 1975 r. naukowym forum mediewistycznym 
w Polsce, zorganizowano w ramach prac Komisji Mediewistycznej przy ZG PTH. 
Współorganizatorem i gospodarzem oyło środowisko wrocławskie, reprezentowane 
instytucjonalnie przez uniwersytecki Instytut Historyczny i Wrocławskie TMH. 
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Obrady, w których uczestniczyło około 80 osób z wszystkich ważniejszych 
ośrodków naukowych kraju, otworzył prof. R. Heck z Uniwersytetu Wrocławskie
go. Następnie przewodnictwo obejmowali kolejno prof. prof.: K. Jasiński (UMK), 
J. Szymański (US!.), B. Klirbis (UAM), S. Trawkowski (UW) i H. Samsonowicz (UW).
Bogaty program sesji przewidywał 4 referaty i 9 komunikatów. Celem spotkania
w Zagórzu była robocza wymiana poglądów.

Zapoczątkował ją referat prof. A. Gieysztora (UW) Historia w świadomości 
społecznej Polski średniowiecznej, wygłoszony za nieobecnego Autora przez dr M. 
Koczerską. Według stwierdzenia wstępnego dorobek historiograficzny - sam zde
terminowany w swej genezie działaniem różnych czynników - poważnie współ
kształtował świadomość społeczną, a zwłaszcza historyczną. Referent zapropono
wał wyodrębnienie trzech składników tej świadomości, po czym przedstawił próbę 
ich analizy. Najwięcej uwagi poświęcił poczuciu tradycji i jej wyborowi. M.in. 
w kwestii pojmowania czasu historycznego stwierdził, że w polskm średniowieczu 
współistniało poczucie czasu linearnego, cyklicznego (wegetacyjnego) oraz relatyw
nego i przyjął dominację tej ostatniej postawy. Ponadto dostrzegł przejawy tra
dycji historycznej pozbawione nawet względnego odniesienia czasowego. W pracach 

dziejopisarskich widoczny jest - Jego zdaniem - wysiłek selekcji i kreacji tra
dycji, który kierunkowały różnorodne potrzeby społeczno-polityczne, a który owo
cując czynił z historii siłę formującą zorganizowane życie społeczne. 

Drugi składnik świadomości historycznej to chęć i wysiłek poznawania prze
szłości. Ich dowody tkwią w dziejopisarstwie, z którego dzieł możemy też odczy
tywać główne pytania stawiane historii. Ciekawość pisarzy. i ich zleceniodawców 
obejmowała politykę i sprawy kościoła, chęci poznawczych zaś nie wyczerpywały 
treści rodzime. Trzecim elementem byłoby przekonanie, że rzeczy przeszłe nie są 
obojętne dla współczesnych i przyszłych - historiografii średniowiecznej bowiem 
nie było obce poczucie swej użyteczności w płaszczyźnie informacyjnej, ideologicz
nej i sui generis futurologicznej. 

Referat prof. B. Ki.irbis (UAM) nosił tytuł Sacrum i profanum. Ideologia wła
dzy w polskich pomnikach dziejopisarskich. Autorka przedstawiła zarys dorobku 
międzynarodowej mediewistyki w badaniach nad ideologią władzy, podkreślając 
nikłość polskiej podstawy źródłowej. Zasadniczą materią wystąpienia była analiza 
kreowanych przez polską historiografię do XI� w. sylwetek władców, przepro
wadzona pod kątem występowania w nich sfer „sacrum" i „profanum". W efekcie 
zarysowała się pewna typologia wizerunków monarszych. Ukazuje ona, że od 
XIII w. modele oparte na koncepcji sakralnego charakteru władzy wypierane 
były stopniowo przez laickie. Ewolucja ta odbijała przemiany społeczno-polityczne, 
ro.in. gaśnięcie świetności dynastii. 

Serię komunikatów pierwszego dnia zainaugurował prof. S. Krakowski (UŁ) 
omówieniem Swiadomości celów walki w wojskach polskich w wiekach średnich. 

Określając czynniki kształtujące morale walczących, na plan pierwszy wysunął 

kwestię świadomości i akceptacji celów walki. Prof. Z. Sułowski (KUL) pod intry
gującym tytułem Wpływ Mistrza Wincentego na kronikę Galla Anonima przed

stawił sugestie co do mechanizmu przekształcania przez kopistów oryginalnego 
tekstu Galla pod wpływem lektury kroniki Kadłubka. Następnie mgr J. Banasz

kiewicz (IH PAN) rozważył problem konstrukcji wykładu dziejów ojczystych 

w XI:V w. na przykładzie kroniki tzw. Mierzwy. Prof. G. Labuda (IH PAN) 
w korr:unikacie Listy dynastyczne i wywody genealogiczne w kronikach średnio

wiecznych zarysował zagadnienie „socjologii listy dynastycznej", po czym podjął 

jego analizę na materiale polskim. Rozpatrzył mianowicie, .formułując szereg pro

pozycji badawczych, sprawę świadomości ciągłości dynastycznej u Piastów, jej 

odbicie w historiografii oraz funkcjonowanie w świadomości społecznej. Komuni

kat mgr U. Borkowskiej (KUL) zawierał wyniki Jej badań nad światopoglądem 
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Jana Długosza. Na koniec dr S. Solicki (UWr.) szczegółowo opisał metodę pracy 
nad dziejami obcymi, jaką stosował Długosz w swych Annales Poloniae.

Nazajutrz jako pierwszy wystąpił prof. R. Heck (UWr.) z referatem Zagadnie

nia średniowiecznego dziejopisarstwa śląskiego, będącym niejako „minisyntezą" te
matu. Systematyczny opis narastania dorobku dziejopisarskiego służył tu ukazaniu 
tendencji rozwojowych oraz cech charakterystycznych historiografii śląskiej w po
równaniu z ościenną. Wyeksponowano przy tym zagadnienia szczególnie dysku
syjne, jak np. datacja Carmen Mauri, drogi transmisji materiału ogólnopolskiego 
do dzieł śląskich czy obszerna problematyka Kroniki polsko-śląskiej i Kroniki ksią

żąt pol.skich. Wyodrębniono trzy okresy periodyzacyjne: wczesnośredniowieczny (do 
końca XII w.), książęco-piastowski (do końca XIV w.), późnośredniowieczny (XV w.). 
Referent podkreślił silne i długotrwałe wpływy innych polskich centrów pisar
skich, słabsze i późniejsze - czeskich, natomiast brak poważniejszych wpływów 
niemieckich. Jego zdaniem ideologię polityczną i państwową poszczególnych dzieł 
do końca XIV w. można określić jako „polsko-piastowską"; dopiero XV w. przy
nosi przejawy przywykania do rządów czeskich. Niezwykle natomiast złożona jest 
kwestia ideologii narodowej. Ogólnie można śląskiej twórczości historycznej wy
stawić wysoką ocenę. 

Referat doc. B. Geremka (IH PAN) Wyobraźnia czasowa w polskim dziejo

pisarstwie śTedniowiecznym swą problematyką jak i teoretycznym w znacznej mie
rze ujęciem nawiązywał do głosu A. Gieysztora. Niejedno z rozpatrywanych tu 
zagadnień stanowi pogranicze badań historii, etnologii i psychologii społecznej. 
Scharakteryzowawszy „filo,:ofię l'zasu" u dziejopisów, Autor zanalizował stosunek 
historii partykularnej i powszechnej w ich dziełach. Stała obecność treści biblij
nych prowadzi do przeplatania się czasu ziemskiego i ,,świętego". Następnie Refe
rent omówił, używając nieraz bardzo subtelnej struktury pojęciowej, znaczenie 
daty dziennej, technikę i metody prezentacji ciągłości wydarzeń, problem dążenia 
do metryki rzeczywistości, arytmetykę lat i szereg spraw pochodnych. 

Z kolei przedstawiono trzy komunikaty. Doc. T. Wasilewski (UW) omówił za
sadnicze etapy rozwoju świadomości historycznej kronikarzy bizantyńskich. Doc. 
J. Szymański (USl.) wypowiedział się w sprawie genezy rocznikarstwa śląskiego,
wiążąc ją z hipotetycznym katalogiem biskupów wrocławskich sprzed co najmniej
1140 r. Dr A. Witkowska (KUL) zwróciła uwagę na miracula średniowieczne -
ciekawe, o zmieniających się formach przekazu źródła, stwarzające duże możli
wości badawcze.

Treść dyskusji z obu dni przekażemy, ze względu na powtarzalność wielu 
wątków, łącznie. Wypowiedziały się w niej 22 osoby. Dominowała szeroko rozu
miana problematyka ideologiczna i świadomościowa. W związku z referatem 
prof. Klirbis poddawano w wątpliwość użytą tam strukturę pojęciową lub kryty
kowano tezę o sakralizacji władzy w Polsce (prof. H. Samsonowicz, prof. S. Traw
kowski, doc. J. Bieniak, doc. J. Wyrozumski, częściowo doc. T. Wasilewski). Prof. 
R. Heck, prof. R. Kiersnowski, doc. T. Lalik, doc. B. Geremek i dr K. Modzelew
ski zgłosili ciekawe sugestie materiałowe i interpretacyjne, doc. A. Gąsiorowski
zaś zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa zagrażające realności wyników przy
badaniach ideologii władzy. Referentka w odpowiedzi ro.in. akcentowała liczne
trudności metodyczne i postulowała rozwinięcie badań nad relacją między twórcą
dzieła a jego odbiorcami.

W innym ważnym nurcie dyskusji, obejmującym świadomość historyczną i spo
sób pojmowania czasu, zmieścić można głosy o roli szkoły (prof. B. Klirbis), po
jęciu „złotego wieku" (prof. B. Zientara), motywacji prawnej dla gromadzenia 
wiedzy o przeszłości {prof. H. Samsonowicz). Kwestionowano tezę A. Gieysztora 
o „myśli futurologicznej" (H. Samsonowicz, B. Geremek), ale wskazywano też na
istnienie różnych wizji przyszłości (doc. S. Bylina, dr E. Potkowski). Kontrower-
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sym1e oceniano znaczenie daty dziennej i rocznej (doc. W. Korta, prof. H. Sam
sonowicz, doc. B. Geremek, prof. B. Zientara). Wskazywano na związki poczucia 
czasu ze zjawiskami genealogicznymi (prof. K. Jasiński, doc. J. Bieniak). 

Ciekawy wątek dyskusyjny (głosy doc. T. Wasilewskiego, prof. B. Zientary, 
dr. H. Rutkowskiego, dr. R. Karpińskiego) zainspirował komunikat G. Labudy. D:> 
różnych zagadnień zawartych w referacie R. Recka ustosunkowali się W. Korta, 
K. Jasiński i J. Wyrozumski. Doc. J. Krzyżaniakowa postulowała pogłębienie ba
dań, zwłaszcza porównawczych, nad Długoszem, a mgr S. Kwiatkowski przedsta
wił analizę tekstów modlitw jako źródeł do badań mentalności.

Obrady sesji podsumował prof. H. Samsonowicz jako przewodniczący Komisji 
Mediewistycznej, wysoko oceniając ich rezultaty naukowe i zapowiadając publi
kację podstawowych materiałów w „Studiach Żródłoznawczych". Natomiast pierw
szy numer nowego czasopisma pt. ,,Quaestiones MedH Aevi" pomieści ich wersję 
obcojęzyczną. W 1976 r. zorganizowana zostanie przez ośrodek poznański sesja 
o podobnym charakterze, poświęcona Polsce Jagiellońskiej.

Bardzo pożyteczną częścią programu spotkania w Zagórzu były wycieczki na
zamek Grodno i do Swidnicy, a szczególnie odbyty 1 czerwca objazd terenowy na 
trasie Krzeszów - Bolków - Strzegom. 

S t a n i s ł a w  S o l i c k i  

KONFERENCJA NAUKOWA NA TEMAT „ARCHITEKTURA W KRĘGU 
DZIAŁALNOSCI PIERwszycfi PIASTÓW SLĄSKICH" 

Już od kilku lat Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki 
Wrocławskiej organizuje we Wrocławiu interesujące spotkania naukowe poświę
cone ważniejszym problemom dawnej i współczesnej architektury. W związku 
z trzechsetną rocznicą wygaśnięcia dynastii Piastów, a także z okazji trzydziesto
lecia istnienia wspomnianego Instytutu, odbyła się w dniach 17-19 X 1975 r. ko

lejna konfert.ncja nauk.owa, tym razem na temat: Arc!l.itekt1ira w kręgu działalności 

pierwszych Piastów śląskich. W obradach uczestniczyło około 50 historyków archi
tektury, historyków sztuki i historyków z Polski i Czechosłowacji. Wygło�ono 
9 referatów. Treść niektórych z nich znacznie odbiegała od przewodnieg-0 tematu 
konferencji i dotyczyła spraw związanych z XIII-wieczną architekturą i sztuką 
czeską. Dr A. Merhautova (Praga) w referacie Otazky umeni XIII stoleti v Cechach 

ukazała, jak bardzo badania architektoniczne pomagają w datowaniu oraz okre
ślaniu linii rozwojowej wielu miejscowości czeskich, poczynając od najstarszego 
osadnictwa, a kończąc na XIII-wiecznych miastach lokacyjnych. Dr J. Kuthan 
(Praga) wygłosił referat pt.: Fundace Pfemysla Otakara II v rakouski}ch zemich 

a ve Styrsku, w którym na przykładzie wybranych budowli oraz fundacji miej
skich zaprezentował interesujące zagadnienie rozprzestrzeniania się specyficznej 
architektury czeskiej na terenie Austrii w XIII w. Doc. M. Radova-Stikova (Praga) 
w referacie pt.: Romanske domy v Europe omówiła materiał budowlany, sposoby 
konstrukcji, kształt oraz funkcje użytkowe domów romańskich w niektórych kra
jach europejskich, głównie w Czechach, Francji i Włoszech. Swego rodzaju kon
tynuację powyższego tematu stanowił referat dra V. Pisy (Praga) pt.: Vyvoj Prahy 

v pocatcich ceskeho statu (do 1 pol. XIII sto!.), w którym naszkicowano kolejne 
etapy rozwoju parcel romańskich w Pradze od najwcześniejszych śladów aż do 
stopniowego przechodzenia do formy domu gotyckiego. 

W pełni śląską tematykę sesji zapoczątkował referat doc. M. Kutznera (Toruń) 
pt.: Trzynastowieczne budownictwo śląskie na tle ówczesnej architektury w Europie 

środkowej. Refere:1t wskazał na powstawanie w architekturze XIII w. nowych ja-
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kości, wynikających z własnych 'aspiracji miejscowych książąt, rycerstwa i mie

szczaństwa, a także z przyswajania zachodnich wzorów architektonicznych, urba
nistycznych i artystycznych. Doc. J. Kębłowski (Wrocław) w referacie pt.: Studia 

nad zagadnieniami warsztatu kamieniarskiego i rzeźbiarskiego legnicko-trzebnic

kiego nakreślił wzajemne powiązania zdobnictwa z kościoła cysterek w Trzebnicy 
i kaplicy zamkowej w Legnicy oraz zwrócił uwagę na zewnętrzne podobieństwa 
legnicko-trzebnickiego zespołu rzeźbiarskiego z warsztatem kamieniarskim w Bam
bergu. Z badań wczesnośredniowiecznej Legnicy - to tytuł referatu wygłoszonego 
przez prof. J. Rozpędowskiego (Wrocław). Autor wskazał na dwa podstawowe 
ośrodli:i tworzenia się najdawniejszej Legnicy, pierwszy - wokół zamku, drugi, 
nieco późniejszy - obok kościoła NP Marii. Dwa ostatnie referaty dotyczyły spraw 
wrocławskich. Prof. T. Kozaczewski (Wrocław) w referacie: Początla Wrocławia 

lokacyjnego zwrócił uwagę na szczególną rolę Henryka Brodatego w rozwoju Wro
cławia oraz przedstawił wielkie założenia urbanistyczne ówczesnej lokacji wrocław
skiej, mające świadczyć, że już wtedy miasto przewidywane było na wielkie 
centrum handlowe. Doc. E. Małachowicz {Wrocław) w referacie: Murowane budowle 

na Ostrowie Tumskim w XIII w. wskazał na ważniejsze budowle Wyspy Tumskiej, 
m. in. na zamek książęcy i szkołę katedralną, jako obiekty ukazujące zarówno
znaczną inicjatywę, jak i wrażliwości artystyczne książąt śląskich.

W dyskusji skoncentrowano się głównie nad motywami rozwoju architektury, 
urbanistyki i sztuki na Sląsku w XIII w. Podkreślono istotną rolę zamierzeń 
artystycznych Henryka Brodatego, mających być swego rodzaju manifestacją 
ambicji zjednoczeniowych księcia. Zwrócono przy tym uwagę, że zamierzenia owe 
wynikały nie tyle z chęci konkurowania z cesarstwem w zakresie rozwoju archi
tektury i sztuki, ale raczej stanowić miały naśladownictwo osiągnięć cesarskich. 
Kwestionowano również wybitną rolę Henryka Brodatego w roz:woju Wrocławia 

w pierwszej połowie XIII w. Wskazywano wreszcie na celowość dalszych spotkań 
historyków architektury i architektów czechosłowackich i polskich w celu dokład
niejszego naświetlenia wspólnych problemów z zakresu badań nad architekturą 
i urbanistyką śląską i czeską. Cennym i ciekawym uzupełnieniem naukowego pro
gramu konferencji była całodniowa wycieczka połączona ze zwiedzaniem zabytków 
Trzebnicy, Lubiąża, Legnicy i Henrykowa. 

W e s t y n a  G ł a d k i e w i c z 

SESJA NAUKOWA „PIASTOWIE W DZIEJACH POLSKI" 

WROCŁAW-LEGNICA-BRZEG 21-23 XI 1975 R. 

Przypadającą w listopadzie 1975 r. trzechsetną rocznicę wygaśnięcia ostatniej 
gałęzi dynastii piastowskiej, obchodzoną w skali krajowej z inspiracji Wrocław
skiego Towarzystwa· Miłośników Historii i Zarządu Głównego Polskiego Towarzy

stwa Historycznego, uczczono na Sląsku ogólnopolską sesją naukową zorganizo
waną przez Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk w Legnicy i Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzeskiej w Brzegu. 

Celem sesji było przedstawienie dotychczasowego stanu badań nad dynastią 
piastowską, pokazanie jej roli i znaczenia w dziejach Polski, zwrócenie uwagi na 
kształtowanie się i funkcjonowanie w społeczeństwie tradycji piastowskich, a tak
że popularyzacja tych zagadnień. 

W odbywających się kolejno w trzech miastach obradach wzięli udział liczni 
przedstawiciele ośrodków uniwersyteckich i placówek PAN z całej Polski, repre
zentujący różne dyscypliny nauk o przeszłości, i miłośnicy historii z regionalnych 
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towarzystw naukowych. Reprezentowane były też władze administracyjne i par
tyjne Wrocławia, Legnicy i Brzegu. 

Uroczystego otwarcia sesji dokonał przewodniczący komitetu organizacyjnego 
prof. R. Heck. Przemówienia powitalne wygłaszali gospodarze poszczególnych dni 
obrad: dyrektor Instytutu Historycznego prof. E. Konik, prezes TPN w Legnicy 
mgr A. Bojakowski oraz prezes TMZB dr S. Gawlik, a także przedstawiciele władz 
miejscowych. W imieniu ZG PTH wystąpił prof. K. Myśliński, podkreślając wielo
.rakie znaczenie imprezy i wręczając pisma ze słowami uznania dla pracy społecz
nej TPN w Legnicy i TMZB w Brzegu. Ponadto życzenia owocnych obrad prze
słali: przewodniczący Rady Państwa prof. H. Jabłoński, przewodniczący Komitetu 
Nauk Historycznych PAN prof. S. Kieniewicz, prezes ZG PTH prof. M. Biskup oraz 
wojewoda wałbrzyski mgr A. Trembulak. 

Uroczystymi akcentami dnia legnickiego i brzeskiego było wręczenie niektó
rym uczestnikom sesji medali pamiątkowych, wybitych z okazji sesji witelonow
skiej i odznak „Zasłużony dla Opolszczyzny". 

Obradom wrocławskim przewodniczył prof. A. Gieysztor, legnickim - doc. 
A. Karłowska-Kamzowa, brzeskim zaś - doc. J. Seredyka.

Łącznie wygłoszono 12 referatów. Ich teksty, poszerzone między innymi o peł
ny aparat nauko;y, zawarto w wydawnictwie Piastowie w dziejach Polski. Zbiór

artykułów z okazji trzechSetnej rocznicy _
wygaśnięcia dynastii Piastów, pod red.

R. Hecka, opublikowanym z inicjatywy WTMH. Dużą zasługą Wydawnictwa Ossoli
neum było dostarczenie pierwszych egzemplarzy tej „księgi piastowskiej" w dniu 
otwarcia sesji. Dlatego też ograniczymy się do wymienienia autorów i tytułów 
referatów: prof. G. Labuda, Piastowie twórcami państwa polskiego, prof. J. B a
s z k  i e  w i c z, Rola Piastów w procesie zjednoczenia paiistwawega Polski do 1320

(ze względu na nieobecność Referenta tekst wygłosił dr S. Solicki), prof. R. Heck, 
Piastowie śląscy a Królestwa Polskie w XIV-XV w., prof. H. Samsonowicz, Pia

stowskie Mazowsze a Królestwo Polskie w XIII-XV w., prof. J. Leszczyński, No
wożytni Piastowie śląscy (referat zmarłego Autora odczytał dr K. Matwijowski), 
prof. K. Jasiński, Powiązania genealogiczne Piastów (małżeństwa piastowskie), pro{ 
M. Haisig, Herby dynastyczne Piastów i początki godła państwowego Polski, doc.
J. Krzyżaniakowa, Rola kulturalna Piastów w Wielkopolsce, prof. B. Kiirbis, Wize

runki Piastów w opiniach dziejopisarskich, doc. Szczerbicka-Slęk, Mit Piastów w li

teraturze XVI-XVIII w., prof. A. Galos, Piastowie w historiografii polskiej

XIX-XX w., prof. M. Orzechowski, Tradycja piastowska w polskiej myśli poli

tycznej XX w.

Referaty wywołały żywą i polemiczną dyskusję, w której zabrało głos ponad 
30 osób. Między innymi szereg wypowiedzi dotyczyło działalności zjednoczeniowej 
Władysława Łokietka. Zwrócono uwagę na pomijane zazwyczaj czynniki ułatwiające 
mu działalność w tym kierunku, np. powiązania rodzinne (prof. J. Mitkowski), 
z drugiej strony zaś na niewykorzystanie przez niego okazji do przyłączenia Sląska 
(prof. B. Zientara). Niekonsekwentne stanowisko w sprawie Sląska - zdaniem nie
których dyskutantów (pro.f. R. Heck, doc. J. Wyrozumski) - wynikało z obawy 
przed uwikłaniem się w zatargi z niektórymi książętami czy Janem Luksembur
skim. Sporo miejsca poświęcono problemom granic i ostatecznego kształtu zjedno
czonego Królestwa Polskiego (doc. W. Korcz). Podniesiono pominiętą przez refe
rentów rolę prawa jako czynnika scalającego i konsolidującego państwo (prof. 
S. Trawkowski). Negatywnie z punktu widzenia interesów Polski oceniono rolę
Andegawenów (doc. J. Wyrozumski).

Obszerną polemikę wywołało zagadnienie świadomości Piastów śląskich, zwra
cano uwagę na jej różne formy i przejawy (prof. R. Heck, prof. B. Zientara, doc. 
A. Karłowska-Kamzowa). Poruszano problem germanizowania się Piastów śląskich
i pewien asynchronizm tego procesu u poszczególnych linii książęcych (prof.
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W. Dziewulski). Wskazano jednak, iż mimo niesprzyjających warunków politycz
nych oraz obcych wpływów kulturalnych, a zwłaszcza językowych, Piastowie śląscy
świadom( byli wspólnoty rodowej z dynastią krakowską i swego polskiego pocho
dzenia (prof. R. Heck). W ich świadomości jak i świadomości Piastów mazowiec
kich długo funkcjonował przestarzały model władcy piastowskiego (prof. H. Sam
sonowicz). Analizując próby zjednoczeniowe książąt śląskich, postulowano spojrzeć
na nie przez pryzmat struktury narodowościowej pcszczególnych dworów książę
cych (dr E. Ligęza). Nie pominięto też zagadnienia stosunków politycznych i kultu-

. ralnych Piastów śląskich i mazowieckich (mgr T. Nych). Wskazano na wpływ

sąsiedztwa prusko-rusko-litewskiego, przejawiający się między innymi w ikono
grafii książąt mazowieckich (prof. A. Nadolski). Zwrócono uwagę na wspólne ele
menty uzbrojenia książąt śląskich i rycerstwa innych obszarów Polski (dr Z. Wa
wrzonowska). Szerzej potraktowano zagadnienie stosunku książąt mazowieckich do 
problemu krzyżackiego i wojen polsko-krzyżackich (doc. J. Bieniak, dr T. Żebrow
ski). Sugerowano też, by na działalność książąt piastowskich spojrzeć z punktu 
widzenia ich pozycji ekonomicznej (prof. M. Haisig). 

W kręgu problematyki genealogicznej szczególnie ciekawe były wypowiedzi 
dotyczące imiennictwa (prof. K. Jasiński, doc. T. Wasilewski). Rozważania heral
dyczne dotyczyły między innymi wpływów bawarskich na kształt herbów śląskich 
(prof. R. Kiersnowski). 

Wiele uwagi I:lOświęcono zagadnieniom związanym z mecenatem kulturalnym 
władców polskich. Kontrowersje wywołało samo pojęcie mecenatu (prof. B. Ktir
bis, doc. A. Gąsiorowski, doc. A. Karłowska-Kamzowa, doc. J. Krzyżaniakowa) 
i „inwestycji" kulturalnych (doc. J. Szymański). 

Przy omawianiu tradycji piastowskich postulowano zwrócenie uwagi na rolę 
Annales J. Długosza jako przekaźnika określonych wzorców i na żywotność tej 
tradycji przejawiającej się np. w twórczości J. Matejki (prof. K. Pieradzl_rn). Wska
zano na zjawisko rozpowszechniania się tradycji piastowskiej na obszarze Pomorza 
(prof. J. Mitkowski). L. Izbicki złożył swoją wypowiedź dotyczącą życia i działal
ności Jana Opolczyka Kropidły na piśmie. 

Podsumowania dyskusji i zamknięcia obrad dokonał prof. R. Heck, podkreśla
jąc, że obrady przyniosły dalsze pogłębienie wiedzy o Piastach i tradycjach pia
stowskich, choć w pełni problemu, zasługującego jeszcze na dalsze badania, nie 
wyczerpały. 

W programie sesji przewidziano zwiedzenie wystawy rzeźby kamiennej w Mu
zeum Narodowym we Wrocławiu, Mauzoleum Piastów we Wrocławiu i Legnicy, 
Legnickiego Pola i Zamku piastowskiego w Brzegu. 

Rocznica piastowska i sesja dały asumpt do zorganizowania dwóch interesu
jących wystaw: Z piastowskich tradycji Sląska w Muzeum Historycznym we Wro
cławiu oraz Medale i monety książąt legnicko-brzeskich w Muzeum Miedzi w Leg
nicy. 




