
Kupcy, klerycy, dynaści. 
Władza Piastów w jej społecznych 

i kontynentalnych kontekstach 
od X do początków XIII w.

Między X a początkiem XII wieku we wschodniej części 
Europy wykształciły się dynamiczne elity charakteryzujące 
się społecznym potencjałem innowacyjnym i wyróżniają-
ce się bogactwem, akumulacją władzy oraz dynamicznymi 
kontaktami obejmującymi całą Europę. Proces powstawa-
nia władzy nie przebiegał endogenicznie, lecz uzależniony 
był od wielu czynników zewnętrznych. Kluczowe znacze-
nie posiadało tutaj włączenie się do ponadregionalnych 
”sieci” społecznych umożliwiających transfery towarów, 
elit, kompetencji. Te tworzyły się pierwotnie z osobistych 
kontaktów, rozwijając się z biegiem czasu w kierunku 
stabilniejszych stosunków, których ślady odzwierciedlają 
źródła pisane i archeologiczne. Do najważniejszych „akto-
rów” tych interakcji należeli zarówno przedstawicieli dyna-
stii Piastów, jak i kupcy bądź klerycy, którzy po przyjęciu 
chrześcijaństwa obrządku łacińskiego stworzyli organizację 
kościelną oraz utrzymywali kontakty z duchowymi centra-
mi Rzeszy. Punktem wyjścia konferencji jest pytanie, jakie 
znaczenie posiadały te kontakty na płaszczyźnie politycz-
nej, ekonomicznej oraz kościelno-kulturowej.

Koncepcja i organizacja:
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Program
 

Czwartek, 31 maja 2012 r.

Otwarcie i powitanie:
9.00-9.10         Eduard M (Warszawa)

Wprowadzenie:
9.10-9.30 Dariusz A (Warszawa) / 

 Norbert K (Warszawa)  

Sekcja I:          „Sieci“ kupieckie i kruszce

Prowadzenie:    Eduard M (Warszawa)

9.30-11.00       Christoph K (Visby)

Ekumena wikingów w basenie Morza 

Bałtyckiego w IX i X w.

Marek J (Oxford)

Kto i którędy przywoził dirhemy na ziemie 

polskie? Bałtyckie i ruskie sieci handlowe 

w X w. 
 

11.00-11.30     Przerwa na kawę

11.30-13.00 Peter I (Münster)

Strumienie fenigów z Rzeszy w świetle 

znalezisk z Pomorza, Mazowsza 

Wielkopolski (ok. 980-1050)

 Dariusz A (Warszawa)

Od zewnętrznej zależności do wewnętrznej 

eksploatacji. Ostatni strumień srebra 

z Saksonii, emisja rodzimej monety 

a reorganizacja władzy Piastów pod koniec 

XI w.

13.00-15.00 Przerwa na obiad

Sekcja I: „Sieci“ kupieckie i kruszce (kontynuacja)

Prowadzenie: Dariusz A (Warszawa)

15.00-16.30 George I (Roskilde)

Statki, ludzie, towary: 

Skandynawsko-słowiańskie „siatki” 

w X-XII w.

Hendrik M (Uppsala)

Między tezauryzacją a „sieciową” 

gospodarką pieniężną

Sekcja II: „Sieci“ dynastyczne

Prowadzenie: Dariusz A (Warszawa)

16.30-18.00 Norbert K (Warszawa)

Piastowie a dynastie w Rzeszy

Dariusz D (Bydgoszcz)

Stosunki powinowactwa i pokrewieństwa 

w kontaktach między Piastami 

a Rurykidami w XII-XIII w.

Piątek, 1 czerwca 2012 r.

Sekcja II: „Sieci“ dynastyczne (kontynuacja)

Prowadzenie: Norbert K (Warszawa)

9.00-11.15 Joanna S (Lublin)

Dynastyczne mariaże w dziejach stosunków 

polsko-czeskich X-XII w.

Dániel B (Pécs)

Piastowie a Arpadowie

Jakub M (Katowice)

Piastowie a skandynawskie dynastie w X-XI w.

11.15-11.45 Przerwa na kawę

Sekcja III: „Sieci“ klerykalne

Prowadzenie: Norbert K (Warszawa)

11.45-13.15 Dariusz A. S (Poznań)

Rola duchowieństwa pochodzenia obcego 

w polskim Kościele X-XII w.

Anna A (Utrecht)

Kancelaria wczesnopiastowska w „siatce 

powiązań” średniowiecznej piśmienności 

pragmatycznej

13.15-15.00 Przerwa na obiad

Sekcja III: „Sieci” klerykalne (kontynuacja)

Prowadzenie: Grischa V (Warszawa)

15.00-17.15 Christian G (Berlin)

Społeczności fundacyjne polskich 

klasztorów cysterskich w XII 

i na początku XIII w.

Krzysztof S (Warszawa)

Intelektualne kontakty z zagranicą

Marzena M (Poznań)

Kościelne kontakty zewnętrzne a początki 

piśmiennictwa historycznego w Polsce

17.15-18.00 Dyskusja i podsumowanie


