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Dnia 21 października 2015 r. w Gnieźnie odbyła się międzynarodowa konfe-
rencja naukowa „Władca i sacrum w Młodszej Europie we wczesnym średnio-
wieczu (IX-XII wiek)”, stanowiąca już trzecie spotkanie w ramach Colloquia 
Medieaevalia Gnesnensia III. Została zorganizowana przez Zakład Studiów 
Gnieźnieńskich Instytutu Kultury Europejskiej UAM oraz Pracownię Bohe-
mistyczną Instytutu Historii UAM. Uroczystego otwarcia konferencji doko-
nał dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej UAM prof. dr hab. Leszek Mro-
zewicz, po którym głos zabrał dyrektor Instytutu Historii UAM prof. dr hab. 
Józef Dobosz. 

Jako pierwszy wygłosił referat dr hab. Jerzy Pysiak (Uniwersytet War-
szawski), którego wystąpienie dotyczyło związków między kultem a ideolo-
gią władzy w Europie Zachodniej (Kult relikwii i świętych a ideologia władzy 
królewskiej w monarchiach zachodnioeuropejskich XI-XIII wieku). Następny re-
ferat dotyczył świętych władców i władczyń w kontekście porównania panu-
jącego chrześcijańskiego ideału z realiami władzy (Święci władcy i władczy-
nie we wcześniejszym średniowieczu – między realiami władzy a chrześcijańskim 
ideałem), a wygłosił go dr Grzegorz Pac (Uniwersytet Warszawski). Po nim 
głos zabrała dr hab. Anna Kotłowska (UAM), która przedstawiła reakcję Bi-
zancjum na pojawienie się Słowian na Bałkanach (Bizantyńska teoria władzy 
cesarskiej wobec pojawienia się Słowian na Bałkanach). Po ożywionej dyskusji 
i kolejno przerwie na kawę przystąpiono do dalszych obrad.

Tym razem głos zabrali referenci z Czech, a wystąpienie dr Davida Kal-
housa (Uniwersytet Masaryka w Brnie) dotyczyło legitymizacji książąt wiel-
komorawskich we wczesnym średniowieczu (Svatopluk I.: kníže nebo král? 
K otázce legitimizace velkomoravských knížat ve středověké i moderní historio-
grafi i). Następny referat poświęcony został średniowiecznym Czechom od 
X do XII stulecia – Panovník a sacrum v raně přemyslovských Čechách (10.-12. 
století), a jego autorką była Prof. PhDr. Marie Bláhová (Uniwersytet Karola 
w Pradze). Ostatnie wystąpienie w tej części obrad zostało zaprezentowane 
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przez Doc PhDr. Vratislava Vaníčka. (Uniwersytet Karola w Pradze) i doty-
czyło sacrum czeskiej dynastii Przemyślidów – Sacrum dynastie Přemyslovců 
na počátku středověku (od Přemysla Oráče k svatému Václavu). 

Po dyskusji, przerwie obiadowej i kawowej, przystąpiono do dalszej czę-
ści obrad. Tym razem głos zabrał prof. dr hab. Ryszard Grzesik (Instytut Sla-
wistyki PAN), który przedstawił drogę węgierskiej dynastii Arpadów od po-
gaństwa do przyjęcia chrześcijaństwa (Od składania ofi ar własnym bogom do 
sancti reges et duces czyli Arpadów kontakty z sacrum). Następny referat doty-
czył dziejopisarstwa polskiego i obrazu Piastów wobec sacrum (Piastowie wo-
bec sacrum w świetle narracji dziejopisarskich), a jego autorem był prof. dr hab. 
Edward Skibiński (UAM). Z kolei prof. dr hab. Józef Dobosz (UAM) przed-
stawił, jaką rolę odgrywał Kościół w życiu przedstawicieli pierwszej polskiej 
dynastii (Piastowie – twórcy i opiekunowie Kościoła). Po następnej dyskusji 
i przerwie kawowej wystąpił dr Miłosz Sosnowski (Uniwersytet Warszawski), 
który przybliżył tematykę kultu świętych w kręgu dynastii Piastów (Kulty 
świętych w kręgu dynastii Piastowskiej). Ostatni referat tejże konferencji zo-
stał zaprezentowany przez dr hab. Leszka Wetesko (UAM). Wystąpienie do-
tyczyło problemu sacrum w przestrzeni władzy za czasów panowania pierw-
szych Piastów (Sacrum w przestrzeni władzy w okresie tzw. pierwszej monarchii 
piastowskiej). 

Ofi cjalnego podsumowania oraz zamknięcia konferencji dokonał prof. 
dr hab. Józef Dobosz, którego wspierał ostatni referent, dr hab. Leszek Wete-
sko. Obrady cieszyły się dużym zainteresowaniem naukowców, o czym mogą 
świadczyć ożywione i długotrwałe dyskusje. 
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