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J u l i a n  S w o l k o w i c z

JUBILEUSZ 150-LECIA ZAKl,ADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLINSKICH 

W 1967 r. min�lo 150 lat od zalozenia przez Jozefa Maksymiliana Ossolinskiego 

fundacji znanej obecnie jako Zaklad Narodowy im. Ossolinskich - Biblioteka 
i Wydawnictwo. Przez caly czas swej dzialalnosci instytucja ta dobrze sluzyla 

narodowi i jego kulturze, totez obchodzony pod honorowym protektoratem pre

zesa Rady Ministrow PRL J 6zefa Cyrankiewicza jej Jubileusz byl uroczystosciq 
nie tylko wroclawskq, lecz stal si� swiE:tem calej kultury polskiej. 

Obchody jubileuszowe rozpocz�to uroczystq akademiq 25 XI 1967 r. w Panstwo

wej Operze we Wroclawiu, na ktorq oprocz pracownikow Biblioteki i Wydaw

nictwa przybyli r6wniez liczni zaproszeni goscie z kraju i zagranicy. Po odegraniu 

hymnu narodowego akademi� otworzyl dyrektor Wydawnictwa dr Michal Sewer
ski, kt6ry w serdecznych i gorqcych slowach powital zebranych oraz om6wil 

zaslugi Ossolineum dla rozwoju kultury polskiej w ciqgu 150 lat dzialalnosci 
Zakladu. 

W prezydium akademii zasiedli: zast�pca przewodniczqcego Rady Panstwa 
prof. dr Stanislaw Kulczynski, reprezentujqcy prezesa Rady Ministr6w PRL 

minister oswiaty i szkolnictwa wyzszego prof. dr Henryk Jablonski, czlonek 

KC PZPR, zast�pca kierownika Wydzialu Nauki i Oswiaty KC Zenon Wr6blewski, 
sekretarz KW PZPR we Wroclawiu prof. dr Jerzy Falenciak, prezes Polskiej 
Akademii Nauk prof. dr Janusz Groszkowski, sekretarz naukowy PAN prof. 

dr Witold Nowacki, zast�pca sekretarza naukowego PAN prof. dr Bogdan Sucho

dolski, wiceminister kultury i sztuki Kazimierz Rusinek, dow6dca Slqskiego 
Okr�gu Wojskowego gen. dywizji Eugeniusz Molcz:"ak, wiceprzewodniczqcy ZG ZNP 

Tadeusz Toczek, przewodniczqcy ZG PTWK dr Leon Marszalek, wiceprzewodni
czqcy ZZ PKPiR Anna Szeflerowa, przewodniczqcy WK ZSL Bernard _Roskiewicz, 

przewodniczqcy WK SD prof. dr Antoni Knot, przewodniczqcy Prezydium RN 

m. Wroclawia prof. dr Boleslaw Iwaszkiewicz, przewodniczqcy Pr zydium WRN

mgr Bronislaw Ostapczuk, przewodniczqcy komitet6w F JN prof. dr Henryk
Kuczynski i prof. dr Stanislaw Dawski, przewodniczqcy Kolegium Rektor6w Wyz
szych Uczelni Wroclawia prof. dr Alfred Jahn, sekretarz naukowy Wroclawskiego

Towarzystwa Naukowego prof. dr Jan Trzynadlowski, Dyrektor Biura Wydawnictw
i Bibliotek PAN Tadeusz Jablonski, przedstawiciel gosci zagranicznych akademik
A. M. Samsonow, dyrektor moskiewskiego Wydawnictwa „Nauka", zasluzeni pra

cownicy oraz przedstawiciele organizacji partyjnych i zwiqzkowych Biblioteki
i Wydawnictwa.

W imieniu prezesa Rady Ministrow J6zefa Cyrankiewicza, kt6ry nie m6gl 
osobiscie przybyc na uroczystosci, wystqpil prof. dr Henryk Jablonski. w liscie 
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skierowanym do Zakladu-Jubilata premier zyczyl „Ossolineum i wszystkim za

sluzonym dla polskiej kultury pracownikom tej plac6wki, aby i w nast�pnych 
latach rola, znaczenie i oddzialywanie kulturotw6rcze, promieniowanie Ossolineum, 

odpowiadalo zar6wno jego szczytnym tradycjom, kt6re dzis cenimy, jak i wiel

kim zadaniom, kt6re stawia mu potrzeba dalszego rozwoju narodowej kultury, 

jakie stawia mu wsp6kzesnosc i przyszlosc naszej Ojczyzny". 

Po odczytaniu listu min. Henryk Jabloiiski wyglosil przem6wienie w imieniu 

rzqdu. 

Kulminacyjnym punktem akademii byla dekoracja Zakladu Orderem „Sztan

dar Pracy" I klasy, kt6ry odebrali z rctk zast�pcy przewodniczqcego Rady Paiistwa 

PRL prof. dra Stanislawa Kulczyiiskiego dyrektorzy Biblioteki i Wydawnictwa 

dr Franciszek Pajqczkowski i dr Michal Sewerski. 

W imieniu Prezydium Polskiej Akademii Nauk przemawial jej prezes, prof. 
dr Janusz Groszkowski. 

Obszerny referat o historii i wsp6lczesnosci Zakladu, o osiqgni�ciach 

dawnych i wsp6lczesnych obydwu jego plac6wek wyglosil dyrektor Biblioteki 

dr Franciszek Pajctczkowski. Przem6wienia wyglosili ponadto: przewodniczqcy 

ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich doc. dr Jan Baumgart oraz przewo.d

niczqcy ZG Polskiego Towarzystwa Wydawc6w Ksictzek dr Leon Marszalek, kt6ry 

odczytal r6wniez adres gratulacyjny od dyrektora Paiistwowego Wydawnictwa 

Naukowego Karola Kuryluka. W imieniu gosci zagranicznych gratulacje i zyczenia 

zlozyl Zakladowi i jego pracownikom czlonek korespondent AN ZSRR, dyrektor 
Wydawnictwa „Nauka" A. M. Samsonow. 

Z okazji Jubileuszu do Ossolineum wplyn�lo okolo 250 list6w i depesz gra

tulacyjnych od instytucji naukowych i oswiatowych w kraju i za granicct oraz 

od wybitnych przedstawicieli swiata politycznego, naukowego i kulturalnego. 

Depesze z gratulacjami nadeslali m. in. pierwszy sekretarz KW PZPR we Wrocla

wiu Wladyslaw Pilatowski, honorowy obywatel Wroclawia general Stanislaw Po

plawski, profesorowie Witold Hensel, Witold Taszycki, Wladyslaw Tatarkiewicz, 

pisarze Jan Parandowski, Jaroslaw Iwaszkiewicz i in. 

Podczas akademii zast�pca przewodniczqcego Rady Paiistwa prof. dr Stanislaw 

Kulczyiiski wr�czyl 6 osobom Krzyze Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, 

19 os6b otrzymalo zlote i 2 srebrne Krzyze Zaslugi. Ponadto 21 os6b zostalo 

udekorowanych odznakct „Zasluzony Dzialacz Kultury", 22 pracownik6w odznakct 

,,Budowniczy Wroclawia" i 8 os6b odznakq „Zasluzony dla Dolnego Slctska". 

R6wniez wladze zwictzkowe wr�czyly 5 zlotych odznak ZNP i 2 srebrne odznaki 

ZZ PKPR. Zbiorowe odznaki „Budowniczy Wroclawia" i „Zasluzony dla Dolnego 

Slqska" przyznaly prezydia obydwu rad narodowych Bibliotece oraz Wydawnictwu. 
W imieniu odznaczonych przemawial dr Jan Kuzniar, kierownik Redakcji Wy
dawnictw Specjalnych. 

Po cz�sci oficjalnej zgromadzeni na akademii wysluchali koncertu w wyko

naniu artyst6w Paiistwowej Filharmonii z udzialem wybitnego solisty Ryszarda 
Baksta. 

Wazrn:4 cz�scict pierwszego dnia obchod6w bylo otwarcie w gmachu Muzeum 

Archeologicznego Wystawy „Ossolineum w sluzbie kultury polskiej". Okolicz

nosciowe przem6wienie wyglosil przewodniczqcy Rady Naukowej Biblioteki 

prof. dr Antoni Knot, a symbolicznego przeci�cia wst�gi dokonal sekretarz 

naukowy PAN prof. dr Witold Nowacki. 

Zgromadzone na Wystawie eksponaty prezentujq dzieje Zakladu i jego nie

przerwanq sluzb� kulturze polskiej. Organizatorzy ekspozycji wiele uwagi po-
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swi�cili ludziom trwale zwic1zanym z histori& Ossolineum. Obok J6zefa Maksy

miliana Ossolinskiego w galerii ossolinczyk6w znajdujc1 si�: znakomity leksyko

graf i pedagog, tw6rca Slownika j�zyka polskiego Samuel Bogumil Linde, kurator 

Ossolineum w latach 1827-1850 Henryk Lubomirski, zasluzony zbieracz zabytk6w 

krajowych Gwalbert Pawlikowski, historyk i geograf doby oswiecenia ks. Franci

szek Siarczynski, gen. J6zef Bern, kt6ry w latach 1826-1830 kierowal bezintere

sownie pracami nad przebudowc1 gmachu Biblioteki Ossolinskich, historyk lite

ratury i teatru polskiego, w latach 1918-1939 dyrektor Ossolineum, Ludwik Ber

nacki i wielu ihnych. 

Na Wystawie zgromadzono r6wniez prawdziwe skarby kultury polskiej, znaj

dujc1ce si� w posiadaniu Biblioteki, jak np. dokumenty pochodzc1ce z kancelarii 

ksic1z�cej lub kr6lewskiej z XIII-XIV w., ozdobione inicjalami i miniaturami 

kodeksy pergaminowe. Obok r�kopis6w pisanych po lacinie zgromadzono tu 

r6wniez XV-wieczne zabytki j�zyka polskiego. W zbiorach r�kopis6w eksponowano 

autografy utwor6w literackich, pami�tniki i korespondencj�, w tym prawdziwc1: 

perl� zbior6w ossolinskich - Pana Tadeusza. 

Na Wystawie zgromadzono r6wniez znacznc1 cz�sc zbior6w czasopism polskich, 

jak „Merkuriusz", ,,Monitor", ,,Zabawy Przyjemne i Pozyteczne", ,,Sarmatka", 

,,Praca", ,,R6wnosc", ,,Walka Klas" i wiele innych. 

Bogato reprezentowane Sq zbiory Gabinetu Grafiki i Gabinetu Numizmatycz

no-Sfragistycznego. 

Sporo wreszcie miejsca poswi�cono dzialalnosci wydawniczej, prowadzonej od 

poczc1tku istnienia Ossolineum. Szczeg6lnie chlubnq kart� w tej dziedzinie stano

wilo wydawanie podr�czniköw szkolnych (od 1878 r.), kt6re walnie przyczynily 

si� do rozwoju polskiej oswiaty na terenach zaboru austriackiego. Prawdziwego 

rozmachu nabrala dzialalnosc wydawnicza w dwudziestoleciu mi�dzywojennym, 

a po przeniesieniu siedziby do Wroclawia Wydawnictwo przej�lo publikacj� prac 

Polskiej Akademii Nauk i towarzystw naukowych. Plan roczny Ossolineum prze

kroczyl ostatnio 6000 ark. wyd., eo stawia je w rz�dzie najwi�kszych wydawnictw 

w kraju. 

Niepodobna w kr6tkim sprawozdaniu om6wic wszystkich spraw i zdarzen, 

o kt6rych m6wi Wystawa, blizsze dane podaje opublikowany drukiem przewodnik
pt. Ossolineum w sluzbie kultury. Informator Wystawy JubiLeuszowej, opracowany

przez M. Galyg�, E. Rutkowskiego i K. Stefanickq. Wypada jeszcze nadmienic,

iz omawiana Wystawa w skr6conej wersji zostala juz zorganizowana w stolicy

NRD, a w najblizszym czasie b�dzie urzc1dzona w CSRS, Jugoslawii i innych

krajach.

Wieczorem 25 listopada przewodniczc1cy Prezydium Rady Narodowej Miasta 

Wroclawia prof. dr Boleslaw Iwaszkiewicz spotkal si� przy lampce wina z pra

cownikami Ossolineum oraz z zaproszonymi goscmi w Sali Rycerskiej Starego 

Ratusza. 

W drugim dniu uroczystosci, tj. 26 listopada, w wypelnionej po brzegi auli 

Biblioteki odbyla si� Sesja Naukowa poswi�cona dzialalnosci Zakladu. Na obrady 

przybylo okolo 400 os6b, w tym goscie z ZSRR, CSRS, NRD, W�gier, Jugoslawii 

i Rumunii. 

Sesj� otworzyl dyrektor Biblioteki dr Franciszek Pajc1czkowski, przekazujc1c 

przewodnictwo zast�pcy przewodniczc1cego Rady Naukowej prof. drowi Bogdanowi 

Zakrzewskiemu. Na Sesji wygloszono 4 referaty, kt6re podobnie jak wi�kszosc 

material6w z uroczystosci zostanc1 opublikowane drukiem w specjalnej ksi�dze, 

wobec czego ogranicz� si� tylko do podania ich autor6w i tytul6w: 
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Prof. dr Antoni K n o t , Dzieje Zakladu Narodowego im. Ossolinskich, stan 

badan i postulaty; 

Mgr J6zef Adam K o s i ti s k i, Ksi�gozbi6r J. M. Ossolinskiego; 

Prof. dr Stefan K i e n i e w i c z, Mysl niepodleglosciowa i spoleczna w dzia

lalnosci Ossolineum; 

Prof. dr Marian J a k  6 b i e c, Qssolineum w dwudziestoleciu wroclawskim.

Nad wygloszonymi referatami wywiqzala si� dyskusja. Prof. dr Vaclav .Zäcek: 

(CSRS) m6wil o zywych kontaktach i wsp6lpracy ossolineum w XIX w. z po

krewnymi instytucjami w Czechach, gl6wnie zas z Muzeum Narodowym i Towa

rzystwem Naukowym w Pradze. 

Kustosz Biblioteki Eugenia Triller postulowala poczynienie starati w sprawie 

sprowadzenia ze Lwowa Albumu numizmatycznego. Dyrektor Biblioteki PAN 

w Warszawie Czeslaw Gutry om6wil konspiracyjnq dzialalnosc Oddzialu War
szawskiego Ossolineum podczas hitlerowskiej okupacji. Podkreslil r6wniez, ze 
ekipy bibliotekarzy warszawskich pierwsze odnalazly na Dolnym Slqsku zbiory 
ossolir'iskie przywiezione tu przez hitlerowc6w. 

Obrady podsumowal prof. dr Bogdan Zakrzewski. Podzielil si� takze swymi 
uwagami odnosnie do plan6w wydawniczych, podkreslajqc szczeg6lnie wag� wla

sciwego ksztaltowania tematyki tzw. planu wlasnego. W zakonczeniu swego wystq

pienia prof. Zakrzewski podzi�kowal dyrekcjom obydwu plac6wek za zorganizo

wanie Sesji Naukowej, kt6rej poklosie zostanie utrwalone drukiem. Podzi�kowal 

r6wniez za urzqdzenie Wystawy przyj�tej przez zwiedzajqcych wprost entuzja
stycznie. 

Opr6cz wspomnianego juz przewodnika po Wystawie z okazji Jubileuszu Wy

dawnictwo przygotowalo nast�pujqce pozycje ksiqzkowe: 
J. D l u g o s z, R<:kopismienne dedykacje autorskie w ksi<:gozbiorze Ossoli

neum. Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1967, ss. 192; 
K. He i n  t s c h, Przewodnik po Bibliotece Zakladu Narodowego im. Ossolin

skich PAN we Wroclawiu, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1967, ss. 144; 
K. He i n  t s c h, Guide a travers la Bibliotheque ... , Wroclaw-Warszawa

-Krak6w 1967, ss. 164; 
W. J a  b Io ns k a, J6zef Maksymilian Ossolinski. Szkic biograficzny, Wro

claw-Warszawa-Krak6w 1967, ss. 148; 
J. A. K o s i ns k i i M. T u  r a 1 s k a, Ofiarodaw·cy Biblioteki Ossolineum 1817-

-1848 (w druku);
z. R z e p a, Dziennik czynnosci urz<:dowych Franciszka Siarczynskiego 

(w druku); 
J. T r z y n a d  1 o w s k i, Institut National Ossolinski 1817-1967, Wroclaw

claw-Warszawa-Krak6w 1967, ss. 168; 
J. T r z y n a d  1 o w s k i, Institut National Ossolinski 1817-1967, Wroclaw-

-Warszawa-Krak6w 1967, ss. 164; 
Ksi<:ga Pamiqtkowa Ossolineum 1817-1967. Praca zbiorowa, Wroclaw-War

szawa-Krak6w 1967, ss. 320. 

Dla upami�tnienia Jubileuszu wszystkie ksiqzki publikowane w Ossolineum 
w 1967 r. opatrzono specjalnym sygnetem, a pracownicy Biblioteki i Wydawnictwa 
wyglosili wiele prelekcji na temat dziej6w Zakladu, docierajqc z nimi nie tylko 
do duzych o§rodk6w, ale i na prowincj�. 



Kronika naukowa 339 

Panstwowa Mennica wybila 700 medali z popiersiem Fundatora, a Wytw6rnia 

Film6w Dokumentalnych zrealizowala film pt. Ossolineum, prezentujqcy dzieje 

Zakladu. Do uswietnienia Jubileuszu przyczynila si� r6wniez Poczta Polska, wy

puszczaj.:ic seri� okolicznosciowych poczt6wek oraz znaczek pocztowy. Wiele miej

sca poswi�cily r6wniez obchodom prasa, radio i telewizja, a wladze centralne, 

jak i wroclawskie, doceniaj.:ic rang� i znaczenie Jubileuszu, udzielily organizato

rom daleko idqcej pomocy. 

Reasumujqc, mozemy stwierdzic, ze Jubileusz stal si� wspanialym przeglqdem 

osi.:igni�c tej zasluzonej dla polskiej kultury i nauki instytucji. 

Le o n a r d  S m o l k a

SPRAWOZDANIE Z SESJI NAUKOWEJ, POSWIF;CONEJ 45-LECIU. BYl:,EGO 
ZWii\ZKU POLAKÖW W NIEMCZECH 

W opolskim ratuszu w dniach 27-28 XI 1967 r. odbyla si� sesja naukowa 

zorganizowana z okazji 45-lecia zalozenia (27 VIII 1922 r. w Berlinie) Zwicizku 

Polak6w w Niemczech. Organizatorem sesji bylo Prezydium Rady Naukowej 

i Rady Naczelnej Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich oraz Instytut Slqski 

w Opolu. Obszerna sala obrad, pi�knie udekorowana, z rzucajqcym si� w oczy 

symbolem Rodla, byla zapelniona do ostatniego miejsca (ok. 300 os6b). Na sesji 

obecni byli historycy z r6znych osrodk6w naukowych Polski oraz organizatorzy 

i dzialacze ZPwN, jak r6wniez przedstawiciele wladz lokalnych. 

Otwarcia obrad dokonal prof. dr Tadeusz Cieslak . Czlonek KC, I sekretarz 

KW PZPR w Opolu, Marian Miskiewicz wyglosil przemowienie powitalne w imie

niu wladz partyjnych i panstwowych, w ktorym podkreslil znaczenie i zaslugi 

ZPwN, jesli chodzi o ksztaltowanie narodowych postaw wsrod Polonii niemieckiej 

w okresie mi�dzywojennym. 

Referaty na sesji wyglosili: dr Wojciech · Wrzesinski (Zwiqzek Polak6w 

w Niemczech 1922-1939) i doc. dr Marian Orzechowski (Rewoiucyjne i internacjo

nalistyczne tradycje ludnosci polskiej w Niemczech 1922-1939). Podkreslic nalezy 

liczny udzial w sesji historyk6w wroclawskich. Poza referentami obecni byli: 

prof. dr H. Zielinski, dr K. Fiedor, dr J. Bartosz, dr S. Zyga oraz mgr L. Smolka. 
W referacie swym dr W. Wrzesinski skoncentrowal si� gl6wnie (opierajqc si� na 

materialach archiwalnych, prasowych i wspomnieniach dzialaczy ZPwN) na 

odtworzeniu warunk6w, w jakich ksztaltowal si� ZPwN „w znanych nam formach 

organizacyjnych i z scisle okreslonym programem ideowo-politycznym", oraz na 

ukazaniu roli tej organizacji w zyciu Polonii niemieckiej i tworzeniu si� procesow 

narodowosciowych. Dr W. Wrzesinski podkreslil tez znaczenie ZPwN, jesli chodzi 

o wzajemne stosunki polsko-niemieckie i zagadnienie mniejszosci narodowych

w Europie.

W referacie doc. dra M. Orzechowskiego zwrocono uwag� na plebejski charak

ter spolecznosci polskiej w Niemczech, czlonkostwo Polak6w w Komunistycznej 
Partii Niemiec, wspolprac� tej partii z organizacjami polskimi i Komunistyczmt 

Parti.:i Polski oraz udzial polskich robotnik6w sezonowych w Niemczech w straj
kach. 

Om6wione w wielkim skr6cie referaty nie mialy na celu wyczerpania calo-
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ksztaltu problematyki zwic1zanej z ruchem polskim w Niemczech w Iatach mi�
dzywojennych. Ich uzupelnieniem mogly byc odczytane na sesji komunikaty. Jed-· 
nakze ich tresc i spos6b jej przedstawiania budzic musial czasem sprzeciwy. Auto
rzy komunikat6w ograniczali si� zazwyczaj do przedstawiania uczestnikom esji 
problem6w juz znanych, nie poszerzonych o nowe badania (np. wystqpienie 
dra Cz. Nowinskiego poswi�cone mlodemu pokoleniu Polak6w w Niemczech). 

W dyskusji zabierali glos r6wniez byli dzialacze ZPwN. Z ciekawszych wy
mienic nalezy wystqpienie J. Kwietniewskiego, J. Wawrzynka i Kaczmarka po
swi�cone kolejno: kongresom mniejszosciowym, opozycji slc1skiej wobec centrali 
ZPwN i sprawom wydawniczym tej organizacji w latach 1938-1939. W dyskusji 
uwidocznila si� kontrowersyjnosc postaw i opinii samych dzialaczy bylego ZPwN, 
jesli chodzi o rol� i znaczenie tej organizacji w zyciu Polonii niemieckiej w la
tach mi�dzywojennych. Dr W. Wrzesinski w replice w bardzo zwi�zly i jasny 
spos6b wyjasnil zebranym zagadnienia sporne, a moze raczej opacznie przez nie
kt6rych zrozumiane (chodzilo m. in. o ocen� opozycji slqskiej wobec centrali 
ZPwN). 

Doc. dr J. Kokot w zakonczeniu wskazal na naukowy i polityczny charakter 
sesji. Zaznaczyl tez, ze wiadomosci uzyskane od dzialaczy bylego ZPwN pogl�bic:1: 
wiedz� o tej organizacji i b�dq wyzyskane przy opracowaniu monografii ZPwN. 
Wszystkie materialy, referaty, komunikaty i wystc1pienia poszczeg61nych dziala
czy ZPwN na opolskiej sesji zostanq opublikowane. 

Dodam jeszcze, ze w pierwszym dniu sesji, wieczorem o godz. 19, w po
mieszczeniach Prezydium Wojew6dzkiej Rady Narodowej mialo miejsce uroczyste 
przyj�cie uczestnik6w sesji przez zast�pc� Przewodniczc1cego Rady Panstwa prof. 
dra S. Kulczynskiego i przedstawicieli wladz miejscowych. Prof. dr S. Kulczynsk_i 
wr�czyl 34 dzialaczom bylego ZPwN i TRZZ wysokie odznaczenia panstwowe. 

R o m a n  H e c k

KONFERENCJA O HISTORII NAROD0W EUROPY SRODKOWEJ 

I POLUDNIOWO-WSCHODNIEJ W BRNIE 

W dniach 28-29 XI 1967 r. odbyla si� w Brnie zorganizowana przez Katedr� 
Historii Narod6w ZSRR, Srodkowej i Poludniowo-Wschodniej Europy tamtejszego 
Uniwersytetu konferencja poswi�cona problemom badania i kwestiom sposob6w 
nauczania historii narod6w Europy srodkowej i poludniowo-wschodniej. Brno 
stanowi w tym zakresie bardzo silny osrodek badawczy, skupiajqcy liczne kadry 
naukowe wyszkolone w znacznej mierze przez kierownika wyzej wymienionej 
Katedry, prof. dra J. Macürka. Konferencja stala si� powaznym wydarzeniem 
w zyciu historyk6w czechoslowackich. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wszyst
kich uniwersytet6w i wydzial6w pedagogicznych (odpowiednik naszych wyzszych 
szk6l pedagogicznych) oraz pracownicy instytut6w Czechoslowackiej Akademii 
Nauk z Czech i Slowacji, a takze goscie zagraniczni: prof. dr J. Perenyi z Buda
pesztu oraz doc. J. Chlebowczyk i doc. R. Heck z Polski. Program konferen�ji 
byl bardzo bogaty, obejmowal calq seri� interesujqcych referat6w i komunikat6w 
z r6znych dziedzin. Obfitosc zaplanowanych referat6w ograniczala mozliwosc dy
skusji. Musiano wi�c zrezygnowac z dyskutowania nad wieloma z nich, by skon
centrowac si� na gruntownej wymianie zdan nad kilkoma tematami najbardziej 
z punktu widzenia ce16w konferencji kluczowymi. 



Kronika naukowa 341 

Obradom przewodniczyli brnenscy docenci F. Hejl i J. Kolejka. Otworzyl je 
referat prof. J. Macürka pt. Przedmiot i zadania historii narod6w Europy srod

kowej i poludniowo-wschodniej. Autor przedstawil w nim og61nie stan badan nad 
problematykq tego rejonu, kt6ra posiada bogatq literatur� r6znoj�zycznq. Postu
lowal nast�pnie przejscie w syntezach historii powszechnej pisanych ·w naszych 
krajach od uj�c okcydentalistycznych ku mocniejszemu uwzgl�dnieniu dziej6w 
tej cz�sci swiata, w kt6rej zyjemy. Polemizowal tez z majqcymi okreslony wy
dzwi�k polityczny koncepcjami 0. Haleckiego, traktujqcymi jq jako swoistego 
rodzaju „Zwischenraum" czy bastion swiata ·zachodniego. Autor przedstawil bogaty 
dorobek osrodka brnenskiego, wreszcie wysunql jako najpilniejsze kierunki bada11 
studia nad: 1. problematykq narodowosciowq, 2. powstawaniem i rozpadem panstw 
wielonarodowosciowych, 3. por6wnywaniem dziej6w r6znych narod6w i prac tymze 
·dziejom poswi�conych.

W nast�pnym referacie prof. J. Perenyi scharakteryzowal prac� kierowanej 
przez niego Katedry Historii Kraj6w Demokracji Ludowej na Uniwersytecie Bu
dapesztenskim zar6wno w dziedzinie badawczej, jak i dydaktycznej, wskazujqc 
na znaczenie zapoznawania student6w z zyciem i przeszlosciq Sqsiad6w dla prze
lamywania dawnych uprzedzen nacjonalistycznych. Katedra opracowala skrypty 
dziej6w poszczeg61nych kraj6w i zamierza przystqpic do powaznej syntezy por6w
nawczej ich przeszlosci. Na zakonczenie Autor wystqpil z wlasnq koncepcjq po
dzialu Europy srodkowej i wschodniej na rejony o r6znym rozwoju historycznym. 
Kolejny referat doc. R. Hecka poswi�cony byl niekt6rym postulatom badawczym 
i dydaktycznym. Autor podkreslil szczeg6lnq rol� powaznego dorobku nauki cze
choslowackiej i dobrych perspektyw jej rozwoju w badaniach nad przeszlosciq 
Europy srodkowej i poludniowo-wschodniej. Wysuwal postulat przezwyci�zania 
kanonu okcydentalnego w syntezach dziej6w powszechnych oraz w nauczaniu hi
storii na uniwersytetach i w szkolach srednich k:raj6w demok:racji ludowej. Apelo
wal o podkreslanie element6w wsp61noty slowianskiej lqCZqcej znacznq cz�sc lud6w 
tego rejonu, w czym nauka czechoslowacka ma od dawna szczeg61nie powazne 
zaslugi. Zajql si� tez kwestiq stosowania obiektywnej metody por6wnawczej przy 
jednoczesnym zachowaniu ducha patriotyzmu wobec wlasnej przeszlosci. W zada
niach badawczych podkreslil szczeg6lnq rol� studi6w nad dziejami kultury. Na 
zakonczenie poinformowal zebranych o pracach zaprzyjaznionego z Uniwersytetem 
w Brnie Uniwersytetu Wroclawskiego w zakresie interesujqcej uczestnik6w kon
ferencji problematyki i o uwzgl�dnianiu jej w dydaktyce studium historycznego. 

W dyskusji nad powyzszymi trzema referatami skupiono si� gl6wnie nad 
kwestiami dydaktyki uniwersyteckiej i szkolenia specjalist6w. Domagano si� 
mi�dzy innymi zapewnienia w umowach o wsp6lpracy kulturalnej mi�dzy krajami 
socjalistycznymi stypendi6w wymiennych na 2-3 semestry dla najzdolniejszych 
student6w i ulatwien w wyjazdach do odpowiednich kraj6w dla pracownik6w 
naukowych (doc. F. Hejl i doc. Pisch z Bratyslawy). Przedstaw10no prac� dy
daktycznq. Tak np. w Brnie. ok. 50°/o wyklad6w i cwiczen z historii powszechnej 
poswi�ca si� dziejom Europy srodkowej i wschodniej. Opracowano tarn specjal
ne skrypty z tego zakresu. Na Wydziale Pedagogicznym w Preszowie sporzqdzono 
odpowiednie tezy przeglqdowe. W wypowiedziach krytycznych wskazywano na 
pewne niedostatki i bl�dy w niekt6rych czechoslowackich podr�cznikach dla 
szk6l srednich. 

Z kolei zaj�to si� konkretnymi problemami historycznymi. T� cz�sc konf erencji 
otworzyl referat doc. F. Hejla pt. ProbLematyka panstw wieLonarodowosciowych.

Autor przedstawil w nim przyczyny powstawania tychze panstw, przeciwstawiajqc 
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si� poglqdom sprowadzajqcym je jedynie do zagrozenia zewn�trznego. Wskazal 
na przykladzie Korony Czeskiej na czynniki gospodarcze, wplywy kulturalne i ko-

. scielne, jakie przyczynily si� jego zdaniem m. in. do przylqczenia do Czech Slqska. 
Podobnie zanalizowal uni� polsko-litewskq podkreslajqc, ze jej jednostronna ocena 
ujemna bylaby wedlug niego niesluszna. Zaznaczyl, ze unia oslaniala Litw� przed 
Zakonem i Tatarami oraz przyspieszala rozw6j wewn�trzny tego kraju. Prof. 
J. Kabrda z Brna w wyczerpujqcym wykladzie przedstawil zagadnienie panowania
tureckiego na Balkanach, zajmujqc si� mi�dzy innymi charakterem zaleznosci
poddanych (raja), wplywem oporu przeciw Turkom na rozw6j swiadomosci naro
dowej lud6w balkanskich i rolq kosciola prawoslawnego pod rzqdami tureckimi.
Nast�pnie doc. R. Prazäk z Brna przeprowadzil por6wnanie podr�cznikowych
syntez dziej6w W�gier i Czechoslowacji, wskazujqc na panujqce w nich czasami
przeciwstawne tendencje i zachodzqce stopniowo zmiany poglqd6w. Podobny cha
rakter mial tez referat prof. J. Kabrdy na temat syntez dziej6w Albanii, Bulgarii,
Grecji i Jugoslawii oraz ujmowania przeszlosci tych kraj6w w podstawowych
syntezach historii powszechnej. Dla nas, Polak6w, szczeg61nie zajmujqce bylo
wystqpienie doc. L. Hräbovej z Olomunca o uj�ciach „powstania stanowego"
w Prusach y., 1454 r. w podr�cznikach historii poszczeg61nych narod6w i historii
powszechnej. Autorka zajmujqca si� kwestiami Prus od wielu lat przedstawila t�
spraw� bardzo dokladnie, zwracajqc m. in. uwag� na fakt, ze historiografia czesl{a
-majqc do wyboru dwie wersje przedstawiania tego zagadnienia, niemieckq i pol
skq, wybierala z reguly t� ostatniq.

Referatem, nad kt6rym rozwini�to dyskusj�, byl odczyt doc. J. Chlebowczyka
pt. Problematyka pogranicznych rejon6w j�zykowo-mieszanych Europy srodkowej. 

Zawieral on szereg og61nych twierdzen teoretycznych i operowal konkretnymi
przykladami historycznymi. Wskazywal m. in. na prawidlowosc zwyci�zania
w strefach pogranicznych tych kr�g6w kulturowych, jakie okazujq si� dla lud
nosci bardziej atrakcyjne i bardziej realne. Wzywal do ostroznej oceny roli chlop
stwa w rodzeniu si� swiadomosci narodowej narod6w slabszych, pozostajqcych
pod obcym panowaniem. Obszernie przedstawil wplyw rozwoju kapitalizmu,
uprzemyslowienia i zwiqzanych z tymi procesami zmian demograficznych na
stosunki narodowosciowe. W dyskusji nad tym odczytem, w kt6rej udzial wzi�li
prof. J. Perenyi, doc. M. Hroch z Pragi i doc. J. Valka z Brna, po<:Inoszono jego
duzy obiektywizm i powazne osiqgni�cia w teoretycznym podejsciu do zagadnie-

· nia, domagajqc si� jednoczesnie blizszego uscislenia niekt6rych termin6w zdaniem
dyskutant6w malo precyzyjnych. Podni6sl si� tez zarzut przeciw poslugiwaniu si�
przez Autora poj�ciem narod6w „historycznych" i „niehistorycznych". Analizowa
no sytuacj� narodowosciowq na terenie Czech w XIX w.

Zdecydowanie najzywiej dyskutowano nad obszernym i bogatym w stosun
kowo malo znane materialy referatem dr K. Kofalkovej z Instytutu Polityki Mi�
äzynarodowej i Ekonomii w Pradze na temat Stosunki mi�dzy krajami demokracji 

ludowej w latach 1945-1949. Kwestiami zaslugujqcymi na uwag� w jej wystq-
·pieniu byly mi�dzy innymi: 1. podzial na dwie grupy kraj6w demokracji ludo
wej w pierwszych latach po wojnie - panstwa pelnoprawne w stosunkach mi�
dzynarodowych, b�dqce czlonkami koalicji antyhitlerowskiej (Polska, Czechoslo
wacja, Jugoslawia), i panstwa nie posiadajqce wedlug 6wczesnego stanowiska
wielkich mocarstw w tychze stosunkach pelnej swobody post�powania (Albania,
·Bulgaria, Rumunia, W�gry), 2. sprawa powojennego napi�cia w stosunkach polsko
-czechoslowackich i jego zalagodzenia w lecie 1946 r., 3. koncepcjß federalistyczne
wysuwane szczeg61nie zywo na Balkanach przez Jugoslawi� i przez J. Dymitrowa
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w Bulgarii, obejmujqce takze inne panstwa demokracji ludowej z Polskct i Czecho

slowacjq wlctcznie, 4. interesujqce, bardzo sprecyzowane i wielostronne umowy 

o wsp6lpracy gospodarczej mi�dzy Polskq a Czechoslowacjq z 1947 r., 5. ujemny

wplyw konfliktu politycznego z Jugoslawict na sytuacj� wewnqtrz obozu socja

listycznego. W dyskusji, w kt6rej uczestniczyli doc. J. Kolejka, dr M. Popovic

(Presz6w), dr J. Paclik (Ostrawa), doc. J. Mlynsky (Brno), wskazywano mi�dzy

innymi na to, ze referat zademonstrowal duzet zywotnosc politycznct kraj6w de

mokracji ludowej w omawianym okresie, wyst�pujqcych z szeregiem oryginalnych

inicjatyw politycznych i gospodarczych. Podnoszono tez, ze nie wszystkie 6wczesne

projekty w dziedzinie wsp6lpracy gospodarczej zostaly zrealizowane. Charakte

ryzowano r6wmez 6wczesnq sytuacj� ideologicznct komunizmu. Interesujqcym

akcentem dyskusji bylo wystqpienie jednego z m6wc6w, kt6ry przedstawil sta

nowisko, z jakfrn wsr6d mlodziezy czechoslowackiej stykal si� w sprawach aktu

alnych zar6wno w latach 1945-1949, jak i dzis. Studenci pragn�liby, aby stosunki

mi�dzy panstwami socjalistycznymi ukladaly si� jak najbardziej idealnie. Wysu

wajq postulat ich blizszego zespolenia. Dyskutujq nad zbyt slabq, ich zdaniem,

rolct poczucia wsp61noty slowianskiej w stosunkach mi�dzy slowianskimi krajami

socjalistycznymi i wizjq rozwoju jednosci panstw socjalistycznych naszego rejonu

w przyszlosci.

Ostatni przyczynek konferencji stanowil komunikat R. Pospisila z Brnenskiego 

Oddzialu Instytutu Historii Europejskich Kraj6w Socjalistycznych o polskiej lite

raturze historycznej na temat stosunk6w politycznych w PRL w latach 1945-1948. 

Obrady kr6tko podsumowal doc. F. Hejl podkreslajqc, ze konferencja byla pierw

szym zjazdem historyk6w calej Czechoslowacji poswi�conym tej problematyce 

i wysun�la szereg waznych zadan w pracy dydaktycznej i naukowej. 




