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R o m a n  He c k  

VI MlllDZYNARODOWY ZJAZD SLAWISTOW W PRADZE 7-13 VIII 1968 r. 

Zapoczijtkowane w 1929 r. zjazdy slawi5t6w nale:i,:\ do najwi�kszych imprez. 
naukowych w skali Swiatowej. Poprz.edni zjazd slawistyczny odbyl siE: w 1963 r. 
w Sofii. Wtedy to postanowiono zorganizowaC nast�pny zjazd w. stolicy Cz.echo

slowacji. Zjazd praski byl kongresem o gigantycznych rozmiarach. Uczestniczylo 
w nim okolo 1800 uczonych z. 26 kraj6w. Poza czechoslowackimi gospodarzami 
najliczniej reprezentowani byli: Bulgarzy (180 os6b), uczeni ZSRR (155 os6b), Ju
goslowianie (123 osoby). Delegacja polska, w kt6rej zgloszono 44 o.soby, naleiala 
da delegacji przecü:tnych. Wyprzedzaly jq pod wzgl�dem liczebnoSci poza wyi.ej 
wymienionymi delegacjami reprezentacje: Stan6w Zjednoczonych (79 os6b), NRF 
(63 osoby) i NRD (61 os6b). 

Obrady Zjazdu odbywaly si� w pi�ciu sekcjach: 1. j�zykoznawczej, 2. literac
kiej, 3. literacko-lingwistycxnej, 4. folklorystycznej, 5. historycznej. Sekcje te dzie
lily si� na podsekcje problemowe. Wedlug opublikowanej ksiE:gi zawierajqcej 
re5ume prac zjazdowych zglosz.ono we wszystkich sekcjach og6lem 265 refärat6w, 
106 komunikat6w i 175 przyczynk6w 1• Praktycznie w obradach zjazdowych po
traktowano r6wnorz�dnie referaty i komunikaty, przyznajqc na wygloszenie kaZ
dego z nich 10 minut, ,gdy natomiast limit czasu dla przyczynk6w i wystqpieil. 
dy,skusyjnych wynosil 5 m�ut. Cz�SC k-0munikat6w opu·�likowanych drukiem nie 
byla w og61e w cza.sie obrad re-ferowana 2• 

Przedstawienie calOSci obrad Zjazdu przekraczaloby mo:iliwo.Sci jednego jego 
uczE!stni•ka. W moim sprawozdaniu dla ,,Sob6tki'' zajm� •si� tylko interesujqcq jej 
czytelnik6w sekcjq historycznq. Jej program byl w por6wnaniu z wi�kszo.Sci& 
1pozostalych sekcji iloSciowo skr-omniejszy, ale mimo to bardzo bogaty i bardzo 
r6Znorodny. Nie wykonano go wprawdzie w pelni wedlug pierwotnego planu, 
poniewa:i niekt6rzy zgloozeni autorzy dO Pragi nie przyjechafi, niemniej iloSC 
referat6w, komunikat6w i przyczynk6w historycznych byla poka7.na. Og6lem prze
widywano wygloszenie 28 referat6w i komunikat6w oraz 43 przyczynk6w, a wy
gloszono faktycznie 21 referatöw i komunikat6w oraz 33 przyczynki. 

.Podobnie jak inne sekcje, sekcja hi,storyczna dzielila siE: r6wnieZ na podsekcje 
problemowe. Podsekcja pierwsza poSwi�cona byla podstawoiwym problemom hi
storii slawistyki. W referacie otwierajc1cym obrady tej podsekcji prof. dr J. Ma
cürek (CSRS) zaje1l siE: kwestiq funkcji nauki historycznej w rozwiqzywaniu pro
blem6w slawilstycznych. Jego gl6wne tezy - 1. Ze slawistyka nie jest wiedzq 

1 VI Mezin<irodni Sjezd StavistU v Praze 1968, Resume pfednd§ek, pfispevkU 
a sdeteni, Academia - nakladatelstvi Ceskoslovenske Akademie VE!d, Praha 1968. 

2 Program VI. Mezin<irodniho Sjezdu Stavistü, Praha 7.-13.VIII.1968, s. 95. 
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o poszczeg6lnych krajach slowiarJ„skich, lecz naukq por6wnawczq o zagadnieniach 
og6lnych dotycZ&cych wielu narod6w Slowiail.szczyzny, 2. Ze historia jest narzE:
dziem pomocniczym w badaniach slowianoznawczych - wywolaly Zywq dyskusj�, 
szczeg6lnie ze strony uczonych radzieckich. W przyczynkach tej sekcji m6wiono 
miE:dzy innymi o teoretycznych i heurystycz.nych problemach badail dziej6w sla
wistyki (M. Kudelka, Z. Simefek - CSRS), o Schölzerze (A. Lauch - NRD), 

o dzialalnoSci P. J. Saf.afika w Nowym Sadzie (D. 2ivalnaviC - Jugoslawia), sla
wiiStyce w okresie JagiCa d Gebauera (J. Kurz - CSRS), rozwoju iSlaw.i-styki 
w Rumunii (G. Mihäilä - Rumunia), wreszcie o roli idei slowiallskiej w odro
dzeniu narodowym Lu:iyczan (P. Nowotny - NRD). Przewidziany w programie 
interesujqcy referat prof. dr G. Labudy na temat historiografii niemieckiej o Slo
wianach Zachodnich nie zostal z powodu rezygnacji Autora z przyjazdu do Pragi 
wygloszony. 

Z podsekcjq pierwszq zwiqzano teZ zesp61 temat6w dotyczqcych problematyki 
wczeSniejszego feudalizmu. W ramach tego zespolu wygloszono nast�pujqce ko

munikaty: Wczesno.Sredn.iowieczne gentes u Slowian (L. E. Havlik - CSRS), Or
ganizacja .iupna u Slowian i jej rola w rozwoju pa1tstwowoSci (V. P. Graczew -
ZSRR), Poczucie solida.rnoSCi slowiaiiskiej w czesko-polskich stosunkach potitycz

nych w Sredniowieczu (R. Heck - Polslca), Zmierzch smerd6w na ziemiach ru.s

kich Korony i Litwy (J. Bardach - Polska) . 

. w podsekcji drugiej, poSwi�onej dziejom slawistyki, wygloszono referaty: 
o wsp6lpracy mi�dzy slawistami rosyjskimi i jugoslowiallskimi (C. Organdzie
va - Jugoslawia), o Maiticach, czeskiej, morawskiej i slowackiej (S. B. Kimbal -
Anglia), o kontaktach nauki czeskiej z Viedq Sloviena (G. Todorovski - Jugo
slawia), o rusofilach i rusofobach w historiografii bulgarskiej da Rewolucji 
PaZdzier.nikowej (W. ChadZilnikolow - Bulgaria). Z podsekcjq drugq zwiqzano 
r6wnieZ tematyk� powstania wczesnofeudalnych par'lstw slowiaflskich. Z jej za
kresu wygloszono referat Bulgarska kultura IX-X w. i kultura innych ziem 

slawiaiiskich (J. Dujczew - Bulgaria) oraz szereg pl"'zyczynk6w: o parareli w roz
woju kulturalnym Bulgarii i Serbii w Sredniowieczu (D. Angelow - Bulgaria), 
o wplywie prowincjo.nalnej kultury rzymskiej na Slowian w okresie formowania 
si� paflstw slowiar'lskich (M. Cosma - Rumunia), o kulturze starobulgarskiej i jej 
wplywie na Slowian Europy Srodkowej w IX w. (Z. VaZarowa, S. Georgiewa, 
St. Stancitew - Bulgaria), o genezie Ziemt Polockiej (H. Lowmiaflski - Polska), 
o his,torii osad miejskich u Slowian Wschod-nich (M. G. Rabinowicz - �SRR), 
o wplywach czeskich w kulturze starej Rusi (A. J. Bogow - ZSRR) i napisach 
ruskich z XI-XIV w. w soborze Sw. Zofii w Kijowie (S. A. Wysockij - ZSRR). 
Cie-kawie zapowiadajqcy si� referat syntetyczny prof. dr W. D. Koroluka (ZSRR) 
Slowianie, wsch6d i zach6d nie zostal z .pov.rodu nieobecn-oSci Autora w Pradze wy
gloszony. Problemem polemicznym w dyrSkusji byla i.sprawa wplywu kultury bulgar
skiej na Macedoni�. Sprawa macedoflska stanowila zresztq w czasie zjazdti punkt 
zapalny, wywolujqc kilka spi�C miE::dzy naukowcami bulgarskimi z jednej a jugo
slowiaiiskimi z drugiej strony. 

Podsekcja trzecia zajmowala si� probl�matykq ruch6w religijnych i huma
nizmu. W czasie jej obrad wygloszono referaty: Slowiaiiskie ir6dla reformacji 

w oSwietleniu polemiki wyznaniowej (J. Tazbir - Polska) i Bagamilstwo w Bul

garii a ziemie slowiaiiskie i jega znaczenie w Europie. W przyczynkach omawiano 
zagadnienie „KoSciola boSniackiego" w nowszej nauce historycznej (J. Sidak -

Jugoslawia) i wplyw bogomilstwa na Zycie p6lnocnych Wloch w Sredniowieczu 
(W. K. Zajcew - ZSRR). 

Podsekcja czwarta obradowala nad rozwojem idei i program6w wzajemnoSci 
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slowiallskiej w XVIII-XX w. Jej obrady otworzyly cztery referaty: Idee, nurty 

i programy w bulgarskim ruchu narodowowyzwote11.czym (Ch. Christow - Bul

garia), Spoleczeftstwo bulgarskie i ruch wzajemnoSci slowiaiiskiej od wyzwotema 

Butgarii do pierwszej wojny Swiatowej (J. Jocow, IK. Lambrew, C. Todorowa, 

W. Topalow, L. Kirkowa - Bulgaria), Neostawizm przed pierwszq wojnq Swiato

wq {H. Batowski - Polska), Rota slowiaiistwa w dziejach 1uchu mtrodowowyzwo

leil.czego narodu czeskiego w XIX w. (M. Kudelka, M. $vankmajer, V. Ho.stiCka, 

V. S'tästn.Y - CSRS). W przyczynkach omawiano ide(! slowiaI1.skq u L'udovita 

Stura (A. Bartha - W(!gry), SwiadomoSC wsp61noty slowiailskiej w serbskiej lite

raturze XVIII w. (1. Mohuter - Wf;gry), iliryzm· w literaturze polskiej (M. Zivan

Ce.-iC - Jugoslawia), idee slowiailskie Towarzystwa Zjednoczonych Slowian 

(L. Bazylow - Polska), rozw6j idei slowiaflskiej od Kongresu Praskiego w 1848 r.

da Kongresu Moskiewskiego w 1867 r. (G. Luciani - Francja), stosunek M. N. Kat

k,ra do panslawizmu (J. D. Morison - Anglia), stosunek Bu1gar6w da sprarwy 

polskiej w ,trzeciej Cwierci XIX w. (W. Paskalewa - Bulgaria), stosunki Jovana 

SkerliCa z Czechami (2. MladenoviC - Jugoslawia), ruch wzajemno.Sci slowiaI1.

skiej w Macedonii na przelomie XIX i X.X w. (L. Lape - Jugoslawia), walk� 

ZSRR o bezpieczefl.stwo Europy w latach 1925--1932 (G. Rosenfeld - NRD), roz

w6j 'Slowackiego jf;zyka literackiego {E. Arato - W�gry), oSwiecenie na ziemiach 

cz.eskich (A. S. Mylnilrow - ZSRR). Z powodu nieprzybycia na Zjazd dw6ch 

uczonych radzieckich nie wygloszono dw6ch najbardziej syntetycznych .referat6w 

tej grupy tematycznej: Probtemy jednoSci Slowian w r6Znych epokach historycz

nych tF. P. Szewczenko) i OgOlne cechy i specyficzne wlaSciwoSci ksztaltowania 

si� ruchu narodowowyzwolettczego 11arod6w slowia.ftskich w XIX w. (S. A. Niki

tin). 

Ostatniq, piqtq podsekCjf; tematycznq poSwif;COno dziejom narodöw slowiarJ.

skich w czasie drugiej wojny Swiatowej i ich rozwojowi spolecznemu oraz kul

turalnemu w epoce powojennej. Posiedzenia tej grupy z.agajaly referaty: Wplyw 

Rewolucji Pa:Zdziernikowej na zagraniczne narody slowiafl.skie (1. A. Chrenow 

i T. G. Snytko - ZSRR), W sprawie roU idei slowiail.skiej w Srodkowej Europie 

mi�dzy wojnami Swiatowymi (Z. Sladek i J. Valenta - CSRS), Bulga.rsko-jugo

slowiaftskie zbtiZenie przed drugq. wojnq Swiatowq. (K. Manczew i Z. Minczewa -

Bulgaria), Wsp6lpraca. ZSRR z pail.stwa.mi Europy Srodkowej i poludniowo-wschod

niej w ostatnim etapie drugiej wojny Swiatowej (L. B. Walewa, A. 1. Nedorezowa, 

G. M. Slawina, F. G. Zajewa - ZSRR). Do referat6w tych nawic\zywaly iprzy

czynki: o planach konfederacji polsko-czechoslowackiej w latach 1940-1942 

(M. Turlejska - Polska), o przyjaZni i wsp6lpracy mif;dzy Bulgariq a Jugoslawiq 

po drugiej wojnie Swiatowej jako czynniku stabilizacji na Balkanach (Z. Gri

growa - Bulgaria.), o rozwoju spolecznym i kulturalnym Bulgarii w latach 1944-

-1958 (W. Boiinow - Bulgaria), o sytuacji l..uiyczan w czasie rewolucyjnych 

przemian w NRD (M. Kasper, JK. J. Schiller, J. Solta - NRD), o Komitecie Og61-

noslowiailskim w Moskwie (J. HrozienCik - CSRS), o warunkach i moZliwo.Sciach 

rozwojowych neoslawizmu (K. Herman i J. Kolejka - CSRS). 

W tej grupie tematycznej wywiqzala Si(! doSC Zywa dyskusja wok61 sprawy 

idei slowiaflskiej i pänslawizmu oraz stosunku do tej idei Rosji carskiej, a na

StE:pnie Zwiqzku Radzieckiego. Zarysowala sif; tu r6:inica zdail mif;dzy grUP<l 

uczonych czechoslowackich, kt6rzy wskazywali na panrusycystyczny charakter Po·· 

pieranego przez carat panslawizmu i zanik zainteresowania haslami slowiaflskimi 

w zwiqzku z dominacjq ideologii internacjonalizmu w ZSRR w okresie mif;dzy
wojennym, a niektörymi uczonymi radzieckimi, kt6rzy podkreSlali, Ze panrusycyzm 

byl tylko jednym z kierunk6w idei slowiariskiej czy pansla1wistycznej, i w roz-
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maity ,spos6b wskazywali na rolE: ZSRR po pierw,szej wojnie Swiatowej jako czyn
nika wplywajc:icego na rozw6j idei slowiariskiej wSr6d r6Znych narod6w, a w szcze
g61no5ci wSr6d lud6w balka6skich. W dyskusji nad wplywem Rewolucji PaZ
dziernikowej na kraje slowiaDskie jeden z dyskutant6w czechoslowackich podni6sl 
koniecznoSC uwzglE::dniania oddzialywania polityki -i propagandy partii burZua
zyjnych na Swiadomo.SC mas ludowych przy rozpatrywaniu tego zagadnienia. 

Og6lnie bior-1c obrady sekcji historycznej Zjazdu moi.na uznaC za interesujqce 
przedstawienie wielu problem6w dziejowych kraj6w slowiali.skich. Z szeregiem 
czechoslowackich, radzieckich i polskich referat6w, komunikat6w i przyczynk6w 
zainteresowani czytelnicy mog.i zapoznaC si� w caloSci w specjalnych ksi�gach 
przygotowanych przez wydawnictwa. tych kraj6w J. Wedlug oceny uczestnik6w 
sekcji historycznej powainym mankamentem jej obrad byla zbytnia r6inorodno.SC 
poruszanej tematyki oraz przeladowanie programu referatami, komunikatami 
i przyczynkami, eo nie sprzyjalo obszerniejszej i bardziej dogl�bnej dyskusji. 
Szeroko wysuwano postulat wi�kszej koncentracji tematycznej i stworzenia lep
szych warunk6w do wymiany zdar'l i polemiki naukowej na SciSle o'kreSlone terna.ty. 
Realiz*ja tego postulatu b�dzie zaleiala ,w duiym 1Stopniu od ucz.onych polskich, 
poniew,ai. nast�pny, VII Zjalz.d S1,awist6w ma odbyC si� w 1973 r. w W,ar.s,zawiie. 

Les z e k  It m a n  

MUZEUM SL,\SKIE WE WROCt.AWIU 1948-1968 

W 1968 r. Muzeum SI.iskie we Wroclawiu obchodzilo dwudz.iestolecie swe.i 
dziala1no.Sci naukowo-oSwiatowej. Pierwsz.e jednaki.e poczynania muzealne na te
renie Wroclawia, poprzedzajc1ce formalny akt powolania do :iycia Muzeum, zwi&
zane Sc\ z datc1 1 VI 1945 r. W dniu tym pelnomocnik ministra oSwiaty prof. 
dr Stanislaw Kulczyflski powolal we Wroclawiu Referat Muze6w i Ochrony Za
bytk6w. DzialalnoSC R eferatu w latach 1194�1946 skupiala si� przede wszystkim 
na zabezpieczeniu, gromadzeniu i ewidencjonowaniu ocalalych zabytk6w, rozpro
szonych w mieScie, jak i na terenie $Ic1ska, na odgruz.owywaniu bylych muze6w 
wroclawskich oraz przygotowywaniu <>dpowiednich Srodk6w i ludzi do utworzenia 
we Wroclawiu polskiego muzeum. 

Z dniem 28 III 1947 r. Minister.stwo Kultury i Sztuki powolalo do :iycia Mu
z.eum Paii.1Stwowe (w organizacji) jako centraln.i instytucj� muzealn& Sic1,ska, po
wferzaj<\C stanowisko dyrektora dr Jerzemu Güttlerowi. Otwarcie Muzeum Patl
stwowego we Wroclawiu w gmachu dawnej Rejencji Slqskiej (kt6rego odbudow� 
rozpocz�to w 1947 r., a zakoii.czono w 1952 r.) nastc1pilo 11 VII 1948 r. z udzialem 
wiceministra Ziem Odzyskanych Glucka i naczelnego dyrektora Muze6w i Ochro
ny Zabytk6w Ministerstwa Kultury i Sztuki prof. dr Stanislawa Lorentza. Udo
st�pniono wtedy trzy pierwsze wystawy stale, a mianowicie: Pradzieje Slqska, 
Sztuka Sredniowieczna na Slqsku i Galerir: malarstwa polskiego. 

Zbiory nowo powstalego Muzeum Paii.stwowego we Wroclawiu (przemianowa
nego z dniem 1 I 1950 r. na Muzeum Slqskie we Wroclawiu) byly iloSciowo 

3 Prace historyczne uczonych z wymienionych kraj6w zcstaly opublikowane 
w okolicznoSciowych wydawnictwach: Ceskoslovenske pfednciSky pro VI. Mezi
mirodni Sjezd stavistü, Praha 11968; Istorija, kultura, folklor i etnografija slawian
skich narodow, VI MieZdunarodnyj Sjezd Slawistow, Doklady Sowietskoj Dele
gacyji, Moskwa 1968; Z polskich studi6w slawistycznych, srria 3, Historia, War
szawa 1968. WydaWllictwa te jednak nie obejmujc1 wszystkich zgloszonych i przed
stawionych na zjei.dzie referat6w. 



Kronika naukowa 153 

skromne. Sklada,ly si� one z okolo 2000 zabezpieczonych zabytk6w z terenu mia
sta i wojew6dztwa, z szeregu depozyt6w, zwlaszcza z Muzeum Narodowego 
w Warszawie, a taki:e z 615 obiekt6w przekazanych przez muzea lwowskie oraz 
155 obiekt6w - daru muze6w kijowskich. Ze.sp6l pracownik6w liczyl wtedy za
ledwie 20 os6b - pracownik6w naukowych, technicznych i administracyjnych. 
Dz.i'.S Muzeum zatrudnia 1117 os6b, w tym 42 pracownik6w naukowych. 

Poczc\wszy od 1'948 r. organizuj<l si� kolejno i krystalizuj<l zakresy poszcze
g6lnych dzial6w muzealnych: Malar,stwa, Slclskiej Sz.tuki Sredniowiecznej (1948 r.), 
Archeologii (1949 r.), Rzemiosl Artystycz.nych, Historii (1951 r.), Gabinetu Rycin 
(1952 r.) oraz Oddzial6w: Muzeum Historycznego m. Wroclawia �1948 r.), Muzeum 
Etnograficznego we Wroclawiu i Muzeum Zamkowego w Bolkowie (1953 r.). Po
wstajc\ takZe w tym okresie niekt6re pracownie, jak Fotograficzna i Stolarska 
(1949 r.). W '1950 r. rozpoczyna SW<\ dzialalnoSC Dzial Naukowo-0.Swiatowy. Odr�b
Ilc\, a zarazem waZncl kom6rkcl muzealnq jest takZe biblioteka, kt6rej poc�c1tki 
si�gajc1 1945 r. Znacznie p6Zniej, gdyi: w Iatach szeM:dz.iesicltych, powstaly nowe 
dzialy: Rze:Zby, Fotografiki, Historii Or�i:a i Walk Narodowowyzwoleilczych, His
torii Kultury Materialnej $Ic1,ska, Numizmatyczno-Sfragistyczny. 

ZakoiJ.czenie prac organizacyjnych, gospodarczych i innych i<Stotnych dla Mu
zeum Sl<}skiego przyjqC moi:na na drugc\ polowE: lat pi�Cdziesi<}tych. W6wczas 
skupiono si� bardziej na naukowym opracowywaniu zbior6w -0raz innych pracach 
bada,wczych muzealnych, jak i terenowych. Grupowaly si� one w zespolach his
torii sztuki, historii i etnografii, ich zakresy zaS siE:galy od odleglej przeszloSci 
ai po problemy dnia dzisiejszego. 

ßadania te, jak i sy,stematycznie wzrastaj<}ce :zlbiory umoiliwily Muzeum zor
ganizowanie szeregu powainych wystaw, jak np.: l)ziesi�C wiek6w Slqska (1959 r.), 
Walka narodu polskiego o wyzwolenie Slqska w XX w. (1965 r.), Slqskie malar
stwo ludowe na szkle (1958 r.), DolnoSlqska rzeiba ludowa (1961 r.), Malarstwo 

slqskie 1520-1620 (1957 r.), Michal Willmann (1959 r.) i Alojzy Rejchan (1960 r.), 

czy teZ Malarstwo Slqskie pOinego gotyku (1962 r.). Og6lem dzialalnoSC ekspozy
cyjna w latach 1948-1968 zamyka si� liczbcl l18 n,yystaw wlasnych i obcych. 

Rosmica iloSC opracowail ,na.ukowych oraz wystaw stalych i czasowych sklo
nila Muzeum do stworzenia wlasnych periodyk6w naukowych i wydawnictw po
pularnonaukowych (katalog6w, przewodnik6w, informator6w). W 1959 r. ukazal 
si� wi�c I tarn "Rocznik6w Sztuki Slqskiej", a w 1961 r. I tom „Rocznik6w Etno
graifii Slqskiej". W ci<}gu 20 lat wydano drukiem '114 publikacji popularnooSwia
towych oraz 11 tom6w periodyk6w naukowych i 2 naukowych katalog6w zbioröw 
(malarstwa polskiego i Slqskiej rzeZby gotyckiej). W tym tei okresie liczba zwie
dzaj<}cych zamkn�la si� sumq okolo 4 miHon6w osöb. 

Od poc2qtku }stnienia Muzeum Slclskiego systematycznie pomnaiano zbiory 
z za.kresu sztuki, historii i etnografii, kt6re obecnie liczq okolo 60 tys. obiekt6w. 
Zbiory polskiego malarstwa, grafiki i sztuki ui:ytk,owej obejmujq dzis wszystkie 
wainiej'sze zjawiska tw6rczo5ci wsp6kzesnej, a na pewno peln<} dokumentacj� 
Srodowiska dolnoSl<}skiego. Röwniei stan posiadania w zakresie sztuki Slqskiej 
od XII-XVIII w., zwlaszcza rzei:by gotyckiej, liczy szereg obiekt6w najwyZszej 
klasy artystycznej. 

1W zakresie sztuki eur-0pejskiej najliczniejszym zespolem sq obiekty rzemiosla 
artystycznego, choC nie bez znaczenia sq takZe obecnie zbiory rycin i obraz6w. 
Zbiory historyczne i etnograficzne zawieraj<} szereg unikalnych obiekt6w zwi<}
zanych tak z przeszl0Scü::1 Slqska, jak i z najnowszymi dziejami oraz · zjawiskami 
kulturowymi tego regionu. 
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Kr y s t y n  M a t w i j o w s k i  

NOWE MUZEUM NA DOLNYM SL,\SKU 

Dnia 26 VII 1968 r. minister LeSnictwa i Przemyslu Drzewneg,o mgr inZ. 
R. Ges'sing otworzyl Muzeum Papiernictwa W Dusznikach-Zdroju, Muzeum ulo

kowane zostalo w zabytkowej papierni z 1605 r. Zwiedz.ajc1cym udost�pniono kilka 
pomieszczeil, w kt6rych zebrano eksponaty obrazuh1ce rozw6j papiernictwa na 

Swiecie, w Polsee i na Slc1sku. Warto w tym miejscu przypomnieC, Ze papiernic
two Slc1skie posiada dlugie tradycje. Najstarsze papiernie powstaly na Slqsku 
rw p6Znym Sredniowieczu. Na przelomie XV i XVII w. bylo jui; tu 14 mlyn6w 
papierniczych, a w polowie XVIII w. liczba ich wz.rosla. do 37. Produkowaly one 
w tym czasie 50 900 ryz papieru. Dzieje tej galE:zi przemyslu przedstawione zostaly 
niedawno w osobnej monografii przez K. Maleczyfl.skq. Muzeum wiE:C posiada 
bardzo dobre zaplecze. Rzadko si� jednak zdarza, by muzeum pr6bujqce przedsta
wiC na zachowanych ek.sponatach dzieje danej dziedziny przemyslu moglo zwie
dzajqcym pokazaC proces produkcyjny. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach b�
dzie takc:1 wyjqtkowc:1 plac6wkq. W najbliZszym czasie w tym najstarszym w Polsee 
i jednym z nielicznych w Europie mlynie papierniczym uruchomiona zostanie 
produkcja papieru. OdbywaC siE: ona bE:dzie na zabytkowych urz<1dzeniach i Sci.Sle 
wedlug zachowanych przepis6w i metod Sredniowiecznych. 

Da uruchomienia Muzeum przyczynily si� wladze wojew6dz.kie i przemysl 
papierniczy, kt6ry w 1966 r. przejql obiekt. Duze zaslugi poloZyl teZ na tym polu 
kierownik Muzeum M. Kowalski. 

K r y•s t y n  M a t w i j o w s k i  

DNI OCHRONY ZABYTKÖW NAJ DOLNYM. SL,\SKU 

Dnia 22 IX 1968. r. w zamku Czochcij k. LeSnej rnast<\pila inauguracja Dni 
Ochrony Zabytk6w na Dolnym Sl<1sku. Z tej okazji w dniach 21-22 IX 1968 
odbyl siE: zjazd spolecznych opiekunöw zabytk6w. Organizatorem zjazdu byl Wo
jew6dzki K-onserw.ator Zabytk6w i DolnoSlqska Komisja Opieki nad Zabytkami 
przy Zarzqdzie OkrE:gu PTTK we Wroclawiu. Dnia 2'1 IX uczestnicy zjazdu zwie
dzili zabytki w powiatach: legnickim, lw6weckim i bolesJawieckim. We Lw6wku 
spotkali siE: z architektem wojew6dzkim inz: R. Millerem, z wladzami miasta i po
wiatu oraz przedstawicielami spoleczefl.stwa. W czasie spotkania inZ. Miller wy
glosil referat o pracy ·dolnoSlqskiej sluiby architektonicznej. Odbyla siE: nastE:pnie 
dy.skusja, kt6ra skoncentrowala si� na roli spolecznego opiekuna zabytk6w .. Dys
kutanci wskazywali na osiqgniE:Cia poszczeg6lnych powiat6w w zagospodarowy
waniu i zabezpieczaniu zabytk6w, ale r6wnocze.Snie nie szcu;dzili uwag krytycz
nych (np. niezabezpieczenie zabytkowej kamieniarki z rozbieranych obiekt6w, 
dowolne zmienianie starych nazw ulic itp.). We Lw6wku pokazano uczestnikom 
zjazdu zagospodarowanq przez haTcerzy Baszt� Lubaii.sk;;i. MlodzieZ zorganizowala 
w niej IzbE: Pami<1tek. Zgroma'dzila w niej zar6wno przekazy i zabytki z odleglej 
przeszloSci (rnp. listy Marysieriki Sobieskiej), jak i z czas6w, gdy ziemia lw6wecka 
ipowracala do Macierzy. W Boleslawcu odbylo si� spotkanie z mlodzieZ<l szkolnc4, 
kt6ra od dlu:iszego juZ czasu opiekuje si� zabytkami w tym powiecie. Na spot-
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kaniu tym, po om6wieniu przez wiceprezesa DolnoSlqskiej Komisji Opieki nad 
Zabytkami red. M. Majewskiego udzialu mlodzieZy w ruchu spolecznych opieku
n6w zabytk6w, postanowiono zwr6ciC sie: z apelem do organizacji mlodz.ieZowych, 
aby zache:cily swoje ogniwa i czlonk6w do aktywniejszego wlqczenia sie: w akcjEl! 
ochrony zabytk6w. 

Naste:pnego dnia odbyla sie: uroczysta inauguracja. Wz.ie:li w niej' udzial: przed
stawiciel Ministerstwa Kultury, zastEl!pca kierownika Wydzialu !Kultury mgr E. Pa
lillski, przewodniczqcy Zarzqdu Okre:gu Zwiqzku Pracownik6w Kultury i Sztuki 
mgr M. Hoszko, wiceprezes Okre:gu PTTK Z. Kukis i prezes Komisji Opieki nad 
Zabytkami W. Strasburger. 

W czasie uroczysto.Sci wr�zono nagrody naste:pujqcym opiekunom zabytk6w: 
M.· Kowalskiemu z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach, J. Szadkowskiemu 
z Technikum Nasiennictwa w Henrykowie, T. Steciowi z Jeleniej G6ry i M. Sta
siukowi z Wroclaiwia. Milym akcentem bylo r6wnieZ wrEl!czenie mjr. B. Roma
nowskiemu, komendantowi Wojskowego Domu Wczasowego Czocha k. LeSnej, ty
sie:cznej na Dolnym Slqsku legitymacji spolecznego opiekuna zabytk6w (w calym 
kraju jest 3306 opiekun6w). 

Uczestnicy inauguracji DJ1i Ochrony Zabytk6w zwr6cili SiEl! z apelem m. in. 
do h1storyk6w mieszkajqcych na Dolnym Slqsku, aby wlqczyli sie: da spolecznego 
ruchu ochrony zabytk6w, kt6rych tak wiele mamy na swoim terenie. 

PRZEWODY HABILITACYJNE I OBRONA PRAC DOKTORSKICH Z ZAKRESU 
HISTORII SL,\SKA (UWZGLljDNIONO PRACE Z ARCHEOLOGII) 

Dr Zbigniew K w a S n y - adiunkt Katedry Historii Gospodarczej i Spolecz
nej UWBB, uzyskal stopiell docenh. na podstawie monografii pt. Hutnictwo Zelaza 
na Görnym Slqsku w pierwszej polowie XIX w. 

Recenzenci: prof. dr Irena Pietrzak-Pawlowska, prof. dr Stanislaw Hoszowski, 
prof. dr Marian Haisig. 

Przewöd habilitacyjny odbyl si1;1: 8 V 1968 r. Praca ukazala siE: nakladem WTN 
w 1968 r. 

Mgr Jerzy L o d o w s k i - uzyskal stopie11 doktora na podstawie pracy pt. 
Grody wczesnoSredniowieczne (VI-XII w.) Slqska Srodkowego na tte osadnictwa. 

Promotor: doc. dr Helena Holubowiczowa. 
Recenzenci: prof. dr Wlodzimierz Antoniewicz, prof. dr !Karol Meleczyl1ski. 
Obrona odbyla sie: 7 VI 1967 r. 
W pracy przedstawiona zostala problematyka grod6w na Slqsku Srodkowym 

na tle og6lnego rozwoju osadnictwa w ciqgu VI-VII w. Po podsumowaniu -stanu 
badal1 we wste:pie pracy autor zajmuje siE:: chronologü\ grodz.isk, rozwojem bu
downictwa 1grodowego, zwiqzkiem osadnictwa z grodami, gospodarczo-spolecz.ny
mi podstawami powstawania grod6w oraz terytorium Sl�ian. Autor wyr6Znia 74 
pewne grody (20 przed pol. X w.). Sq one zr6i.nicowane pod wzgle:dem wielkoSci 
i konstrukcji wal6w (drewniano-ziemne w technice przekladkowej, skrzyniowej 
i w obu technikach z licowaniem kamiennym - specyfika $1(\.Ska Srodkowego). 
Zr6Znicowana byla funkcja grod6w (male - rezydencje wielmoi6w, wie:ksze -
siedziby wsp6lnot terytorialnych). Po wlqczeniu Sh\ska do pal1stwa Piast6w wraz 
z wprowadzeniem organizacji kasztelallskiej powstaje sieC grod6w z silnq zalogq 
wojskowq. HoSC grod6w byC moie zmniejsza sie:, ale sq one solidniej umocnione. 
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Stanowi<:1 one siedziby znaczniejszych feudal6w, sprawuj1:1cych funkcje admini
stracyjno-mihtarne. 

Osadnicbwo Slijska Srodkowego zar6wno w VI-IX, jak i X-XII w: koncen

trowalo si� przede wszystkim na urodzajnych glebach w dorzeczu Bystrzycy, 
Olawy i Sl<::ZY (od neolitu). Jedno stanowisko przypada tu na ok. 8 km2• Ten 
kompleks osadniczy odpowiada w przybliZeniu terenowi osadnictwa SlE:Zan. 

Mgr Barbara L e s z c z y ri s k a - uzyskala stopieti doktora na podstawie 
pracy pt. Studia nad LudoZfem z Zagania. 

Promotor: prof. dr Ewa Maleczy6.ska. 
Recenzenci: prof. dr Ignacy Zarf:bski, doc. dr Roman Heck. 
Obrona odbyla si� 21 VI 1967 r. 

Ludolf z Zagania naleZal do wzgli;;dnie post�powego nurtu reformy wewm1trz
k0Scielnej na przelomie XIV i XV w. Urodzil sit::: w Einbech w p6lnocnej Saksonii. 
W 1373 r. po studiach prarwniczych na Uniwersytecie Karola w Pradze i uzyska
niu tytulu bakalarza przybyl do Zagania, do klasztoru kanonik6w regularnych. 
Tu w •1394 r. zostal opatem. W tym czasie podj,ll tei. funkcjE:: m6wcy synodalnego 
diecezji wroclawskiej. W 1409 r. przebywal jako posel biskupa wroclawskiego 
Wa.clawa Legnickiego na soborze w Pizie; do Konstancji nie m6gl jednak wyje
chaC z powodu zbyt podeszlego wieku. Zmarl w '1422 r. w Zaganiu. Ludolf z Za
gania byl autorem wielu traktat6w i kazail, w kt6rych roüWin,ll wlasny program 
reformy wewn&trzkoScielnej. Podstaw9 tego programu byla druzgoc9ca krytyka 
kleru wszystkich szczebli hierarchii duchownej oraz dokladna analiza dziejöw 
wielkiej schiz.rny zachodniej. W oparciu o te elementy sformulowal plan odnowy 
koSciola poprzez postulat ub6stwa i posluszeflstwa oraz wy:ZszoSci soboru nad pa
pie:Zem. 

Zawarte w dzielach Ludolfa elementy krytyki sta1wiaj9 ,go w jednym rz�dzie 
z prehusyckimi reformatorami czeskimi, Konradem Waldhausenem, Miliczem 
z Kromieryi.a i mlodym Janem Husem. Idee koncyliaryzmu i uniwersaliz.rnu 
koSciola zbliiajc4 opata Zagafi.skiego do Mateusza z Krakowa, Mikolaja z Kuzy, 
Pawla Wlodkowica i innych przedstawicieli umiarkowanej reformy XV w. 

Mgr Irena C z a c h o r -o w ,s k a - uzyskala stopieJl doktora na podstawie 
pracy pt. Ze studi6w nad kwestiq kobiecq w wiekach Srednich - kiaryski §lqskie. 

Promotor: prof. dr Ewa Maleczyfl.ska. 
Recenzenci: prof. dr Aleksander Gieysztor, doc. dr Waclaw Korta. 
Obrona odbyla siE:: 22 XI 1967 r. 
Praca jest pierrwszq monografiq S19skich Zeilskich klasztoröw minoryckich 

r6Zni9cq siE:: od dotychczasowych prac poSwiE::Conych klasztorom Zeilskim nowym 
uje::-ciem tematu. Polega. ono na uwzgl�dnieniu specyfiki klasztor6w jako zgroma
dzeil kobiecych i zbadaniu, czy i w jakim stopniu przyczynily si� one do roz
wiqzania na swoim terenie kwestii kobiecej. 

Klasztory klarysek Slc4skich mimo postanowieil reguly nie staly si� domami 
,,pa6 u'bogich". Wszystkie konwenty Slqskie mialy charakter bqdZ ksic4Z�co-szla
checki (we Wroclawiu), bc4dZ szlachecko,...patrycjuszowski (w Strzelinie i w Glo
gowie). W istniejqcej sytuacji rola spoleczna klarysek byla rwiE::C skromna. IKlary
ski staly siE:: jakimS rozwic4zaniem sprawy dla tej CZE::Sci kobiet z klas panuj&cych, 
kt6re, dalekie od radykalnych .przedsi�wziE::C pragndy iSC z duchem czasu. Zgodnie 
z tym Zycie wewn9trz klasztor6w klarysek - to nie tylko asceza i my.Sl o Smier
ci, ale takZe praca, nauka. i malarstwo (PiE::kne miniatury). Wysoki poziom kultury 
klasztornej, umiejE::tnoSC pisania ksi�g. istnienie bibliotek w poszczeg61nych kon„ 
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wentach upowaoZ'niajc\ do stwierdzenia, Ze w historii kultury Slc\ska odegraly kla
ryski duZq rol�. Podobm\ zresztq spelnily w Zyciu politycznym Slqska., sluZqc 
wiernie dynastii piastowskiej. 

Mgr Stanislaw P a  j cl c z k o w s k i - uzyskal stopieri doktora na podstawie 
pracy pt. Sp6ldzietczo5C spoiywcOw na G6rnym Slqsku w latach 1869-1939. 

Pr,omotor: prof. dr Stefan In.glot. 

Recenzenci: doc dr Stanislaw Michalkiewicz, doc. dr Karol Jonca. 
Obrona odbyla .siE: 24 IV 1968 r. 

Po om6wieniu literatury i i.r6del autor na tle sytuacji gospodarczo-spolecznej 
i politycznej G6rnego Shiska przedstawia rozw6j polskiej sp61dzielcz.oSci spoZyw
c6w. Nast�pnie omawia zagadnienia prawno-organizacyjne sp6ldzielczoSci, szcze
g6lny nacisk kladqc na ustawodawstwo pruskie, niemieckie i polskie, kt6re obo
wiijzywalo ,na G6rnym Slc\,sku da .1939 r. Z kolei dokladnie pokazuj'e zasiE:g od
dzialywania sp6ldzielczoSci spoZywc6w poprzez om6wienie spraw czlonkostwa 
(liczba czlonk6w, ich sklad) i iloSci sp6ldzielni oraz ich przynaleZno.Sci zwü\zko
wej. Nast�pnie przedstawia roz.w6j ekonomiczny sp6ldzielni (fundusze wlasne 

i obce.-- obroty, zyski, straty, zaopatrzenie) oraz ich dzialalnoSC pozaekonomiczmi 
(wsp6lprac� z partiami politycznymi i organizacjami patriotycznymi, walk� o pol
skcSC, s-zkolnictwo i propagand� sp6ldzielczq). 

Mgr Grzegorz D o m  a ri s k i - uzyskal stopieri doktora na podstawie pra,cy 
Zagadnienia tzw. kuttury burgundzkiej. 

)?romotor: doc. dr Helena Holubowiczowa. 
Recenzenci: prof. dr Kazimierz. Zurawski, doc. dr Tadeusz Kotula. 
Obrona odbyla siE": 22 V 1968 r. 
Kultura bur,gundzka, lqczona z germariskim plemieniem Burgund6w, wydzie

lona przez archeolog6w niemieckich, a najszerzej om6wiona w 1940 r. przez 

D. Bohnsacka, miala trwaC w okresie wplyw6w rzymskich ad II da IV w. n.e. 
i obejmowaC obszar od Baltyku do Rudaw i Sudet6w, kt6rego osic\ byla dolna 

Odra i Nysa LuZycka. 
!Po przeprowadzeniu analizy calego materialu archeologicznego autor stwier

dzil, Ze na1wet w oparciu o elementy charaktery,gtyczne dla tej kultury, wydzie
lone przez D. Bohnsacka, jej obszar zostal wyznacz.ony bl�dnie, gdyZ nie wyst�
pujcl one w calej p6lnocnej jego cz�Sci. Kultura burgundzka zatem w postaci 
wydzielonej przez uczonego niemieckiego nie Lstniala. Dalsze badania wykazaly, 
Ze w poszczeg61nych fazach okresu wplyw6w rzymskich na obsz.arze jej przypi

sywanym istnialy r6Zne grupy, czE:sto bardzo r6Zniqce si� kulturowo. Cz�SC tego 
terenu mogla byC przez krötki okres miejscem pobytu plemienia Burgundöw. 

Mgr Franciszek S z a f r a 11 s k i - uzyskal ·stopieri doktora na podstawie pra-
cy pt. Ludwik 11 brzesko-legnicki jako typ p6Znego feudala Slqskiego. 

Promotor: prof. dr Ewa Maleczyriska. 
Recenzenci: prof. dr J6zef Garbacik, doc. dr Roman Heck. 
Obrona odbyla si� 5 VI 1968 r. 
Autor stara si� przedstawiC caloksztalt dzialalnoSci ksi�cia. Ludwik II dz.i�ki 

dogodnej sytuacji skupil rw .swoim r�ku rozl�gle obszary, o kt6re zbytniej dbalo.Sci 

jednak nie wykazywal. O wiele bogatsza jest jego dzialalnoSC polityczna. Ksi�Z� 

wyru-sza. da Ziemi Swif!tej, zostaje wziE:tY do niewoli, w kt6rej przebywa kilka 
lat. Po wydostaniu .sit:: z .n.iej powraca do kraju. W nast�pnych latach duZO w�
druje po zachodniej Europie w orszaku Zygmunta Luk.semburskiego lub w jego 
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slu:ibie. Odwiedzil dw6r holenderski, byl CZE":Stym goSciem w Budzie, w�drowal: 

po Niemczech, Francji, a nawet dotarl do Anglii. Uczestniczyl tak:ie w soborze 

w Konstancji. Nast�pnie bierze udzia1 w wojnach husyckich. Autor po przedsta· 

wieniu dzialalnoSci politycznej ksiE:cia, jego powiqzail politycznych z Zygmuntem 

Luksemburskim, ksü1i.E:tami Slqskimi, niemieckimi i Krzy:iakami omawia kulturE: 

dworu brzesko-legnickiego i wplyw os6b z otoczenia ksie:cia na jej ksztalto

wanie siE:, 

Mgr Stani.slaw D q b r o w s k i - uzyskal stopieil doktora na podstaiwie pracy 

pt. Koncepcja granic powojennych Polski w programach i dzialalnaSci polskiego 

ruchu tudowega w latach 1939-1945. 

Promotor: doc. dr Marian Orzechowski. 

Recenzenci: pr-0f. dr Henryk Zieliflski, doc. dr Jan Borkowski. 

Obrona odbyla si� 26 VI 1968 r. 

Praca poSwiE:cona jest interpretacji i -0cenie koncepcji programowych oraz 

inicjatyw politycznych ruchu ludowego w latach 1939--1945 dotyCZE\Cych ustalenia 

powojennych granic ·Polski. W oparciu o zachowane materialy 1r6dlowe autor 

rozprawy dokonal analizy dzialalnoSci w tym kierunku wszelkich organizacji 

i Srodowisk polskiego ruchu ludowego w kraju i na emigracji. 

Praca omawia kolejno koncepcje granicy zachodniej i p6lnocnej. granicy 

wschodniej i wreszcie zapatrywania ugrupowall ruchu ludowego na. spraw� za

bezpieczenia granic i organizacji powojennej wsp6lpracy mi�dz)'narodowej w Eu

ropie Srodkowej. Ramy chronologiczne rozprawy rwyznacz.aj�: najazd hitlerowski 

na Pol:sk� oraz decyzje konferencji poczdamskiej w ·sprawie granicy polsko-nie

mieckiej i uchwala1 konferencji mookiewskiej z •16 VIII 1945 r. rw sprawie granicy 

,pohsko-radzieckiej. 
Zestawil K. Matwijowski 




