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WSTĘP
Zebrane w niniejszym tomie studia powstały z dwóch przyczyn. Pierwsza to chęć
upamiętnienia dziewięćdziesiątej rocznicy powstania Uniwersytetu Poznańskiego,
zwanego wówczas Wszechnicą Piastowską, i zarazem powołania do życia w jego
murach pierwszej w Odrodzonej Polsce Katedry Historii Starożytnej: miało to
miejsce w roku 1919. Ze zrozumiałych przyczyn badania nad dziejami świata starożytnego znajdowały się wówczas w naszym kraju w powijakach. A ponieważ
niezbyt łaskawy dla losów Polski burzliwy wiek XX nie zawsze sprzyjał nauce, więc
poznański jubileusz wywołał refleksję nad początkami, obecnym stanem i perspektywami badań starożytniczych. Tej refleksji poświęcona jest pierwsza część
przedłożonych Czytelnikowi studiów.
Historiografię świata antycznego w Odrodzonej Polsce otwiera książka profesora Ludwika Piotrowicza, pierwszego kierownika Katedry Historii Starożytnej
w Poznaniu, o kulcie panującego w starożytności. Pracą tą, ciągle w znacznej mierze aktualną, poznański naówczas profesor zainicjował w nauce polskiej oryginalny
kierunek badań, który w nauce światowej bezustannie cieszy się wielkim zainteresowaniem. W ostatnich dekadach minionego wieku jego wybitnym przedstawicielem był profesor Lesław Morawiecki, związany z Uniwersytetem Rzeszowskim.
Rozprawą o władzy charyzmatycznej u schyłku Republiki Rzymskiej znacząco
poszerzył zakres pojęcia „kult panującego”, wpisując się trwale w historiografię
jemu poświęconą. Ci dwaj wielcy Uczeni związani byli z Poznaniem: Ludwik
Piotrowicz bezpośrednio jako kierownik Katedry Historii Starożytnej w latach
1919–1922, Lesław Morawiecki natomiast przez ścisłą współpracę ze środowiskiem
poznańskich starożytników. Im dedykując ten tom, którego druga część dotyczy
kultu panującego, pragniemy przypomnieć Ich wkład w polskie badania nad starożytnością antyczną, a w szczególności nad fenomenem religijnego wyniesienia
władcy. I jest to druga przyczyna, która doprowadziła do powstania zbioru prezentowanych studiów.
Poznań, grudzień 2009
Leszek Mrozewicz
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FOREWORD
Two reasons brought forth the papers collected in this volume. The first one was the
desire to commemorate the 90th anniversary of the University of Poznań, known
at the time of its creation as Wszechnica Piastowska [The Piast Universal School],
and the simultaneous establishment within its walls of the first Department of
Ancient History to appear in Poland Reborn; this took place in 1919. For obvious
reasons, the studies in history of the ancient world were then at its inception in
our country. And since the turbulent 20th century, a time hardly benevolent for the
fates of Poland, did not always favour science, the Poznań anniversary engendered
a reflection on the beginnings, the current state and the perspectives of studies of
antiquity. The first part of the papers presented to the Reader is dedicated to that
very reflection.
The historiography of the ancient world in Poland Reborn commences with
a book by Ludwik Piotrowicz, the first head of the Department of Ancient History in Poznań, which concerned the cult of the ruler in antiquity. With the still
valid work, the Professor, who was associated with Poznań at the time, initiated
an innovative direction in Polish science which enjoys an undying and great interest internationally. During the last decades of the last century, Professor Lesław
Morawiecki, associated with the University of Rzeszów, was an eminent representative of this trend. His dissertation about charismatic power in the declining years
of the Roman Republic substantially extended the notion of the “cult of the ruler”,
becoming a standard work in historiography devoted to the issue. Both of the great
Scholars were associated with Poznań: Ludwik Piotrowicz directly, as the head
of the Department of Ancient History in 1919–1922, while Lesław Morawiecki
through a close collaboration with the milieu of Poznań historians specializing in
antiquity. In dedicating this volume, whose second part concerns the cult of the
ruler, to them, we wish to commemorate Their contribution to Polish studies of
antiquity, and in particular of the phenomenon of sovereign’s religious elevation.
This is the second reason which produced the collection of presented papers.
Poznań, December 2009
Leszek Mrozewicz
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