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St a n i s ł a w  B y l i n a  

SESJA NAUKOWA POSWIĘCONA JAKUBOWI BARTOWI CISINSKIEMU 

17 I 1972 r. Zakład Słowianoznawstwa PAN zorganizował w Warszawie sesję 
naukową poświęconą postaci wybitnego serbołużyckiego pisarza i działacza narodo
wego Jakuba Barta Ćisinskiego (1856-1909). Prócz łiczni,e zgromadzonych przedsta
wicieli slawistyki polskiej wzięli w niej aktywny udział zaproszeni goście zagraniczni, 
reprezentujący ośrodki sorabistyczne NRD i Czechosłowacji. W czasie dwóch sean
sów obrad wygłoszono osiem referatów i komunilrntów dotyczących różnych ·aspek
tów działalności i twórczości Barta ćisinskiego. Otwarcia sesji dokonał kierownik 
Zakładu Słowianoznawstwa PAN prof. Z. Stieber, charakteryzując w skrócie sylwetkę 
łużyckiego twórcy i podkreślając żywe związki łączące go z kulturą i literaturą pol
ską. Wstępną część sesji zakończyło odczytanie listów i telegramów powitalnyclt 
a wśród nich listu nestora slawistyki polskiej prof. T. S. Grabowskiego z Krakowa. 

Przedpołudniowej części obrad przewodniczył dyrektor budziszyńskiego Institutu 
za serbski łudospyt, prof. P. Nowotny. On też był autorem pierwszego przewidzia
nego w programie referatu Pojęcie ojczyzny u Ci§inskiego. Referent potraktował 
temat szeroko, przedstawiając rozwój pojęcia „ojczyzna" w twórczości poprzedników 
Ćisinskiego (zwłaszcza Handrija Zejlera), w twórczości jemu współczesnych, wreszcie 
w jego własnych utworach o tematyce patriotycznej. W wyniku szczegółowej analizy 
Autor sp1·ecyzował podstawowe cechy pojmowania słowa „wotcina" przez łużyckiego 
pisarza: zaangażowanie uczuciowe, podkreślanie łużyckiej odrębności etnicznej i kul
turalnej, przywiązanie do ziemi zamieszkałej przez Serbołużyczan bez względu na 
.charakter granic administracyjnych, przeciwstawienie się żywiołowi obcemu. Referat 
prof. J. Ślizińskiego z Zakładu Słowianoznawstwa PAN pt. Jakub Bart Cisinski 

w Polsce kładł:' główny nacisk na zjawisko recepcji twórczości łużyckiego poety na 
terenie Polski, poczynając od lat osiemdziesiątych \Xl\X w. po czasy najnowsze. 
W drugiej części swego wystąpienia referent zajął się zagadnieniem kontaktów Łu
życzanina z Polakami oraz jego stosunkiem do kultury i literatury polskiej. O wy
nikach poszultiwań archiwalnych związanych z życiem i twórczością Ćisin
skiego mówił doc. F. Metsk z Institutu za serbski łudospyt w Budziszynie K pra

.senju wuchowanja Ci§inskeho zawostajenstwa. Autor przedstawił nie opubli�owane 
dotąd interesujące materiały znajdujące się !W- Archiwum Kultury Serbołużyckiej 
(Serbski Kulturny Archiw) w Budziszynie. Cykl referatów przedpołudniowych zamy
kało wystąpienie dra J. Petra (Uniwersytet Karola w Pradze) pt. Jakub Bart Cisinski 

i walka o wyzwolenie Bułgarii 1877/78 1·. Przypomniano tu aktywność młodego Cisin
skiego w studenckim stowarzyszeniu „Serbowka" w Pradze, jego słowianofilstwo 
i zaangażowanie w sprawy narodów bałkańskich walczących o wolność. 

Popołudniowej części obrad przewodniczył prof. J. Śliziński. Cykl krótkich 
komunikatów otworzyło wystąpienie dra S. Byliny z Instytutu Histonii PAN pt. 
Przeszłość narodu serbołużyckiego w poezji Jakuba Barta Cisinskiego. Autor skon-
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centrował swą uwagę na sposobie relacjonowania wydarzeń historycznych przez pi
sarza oraz na pojmowaniu przezeń czasu minionego. Dr R. P�otrowska z Zakładu 
Słowianoznawstwa PAN przedstawiła Próby dramatyczne Cisinskiego. Jak wynikało 
ze stwierdzeń Autorki, twórczość dramatyczna Cisinskiego pozbawiona była więk
szych walorów literackich, a jej znaczenie należy rozpatrywać w aspekcie treści 
patriotycznych i budzicielskich. Wystąpienie dra E. Madany z Zakładu Słowianoznaw
stwa PAN pt. Liryka Barta Cisinskiego charakteryzowało spojrzenie znawcy teorii 
literatury. Autor przedstawił wyniki analizy poszczególnych rodzajów liryki Cisin
skiego, opierając się przede wszystkim na zbiorze jego utworów Księga sonetów. 

Ostatnim prelegentem omawianej sesji był dr A. S. Matyniak z Uniwersytetu Lódz
kiego; !którego komunikat Polonica w korespondencji Cisinskiego opracowany był 
na podstawie materiałów znajdujących się w archiwum budz1szyńskim. 

Dyskusja, jaka wywiązała się po wygłoszeniu referatów, była żywa i interesują
ca. Przyniosła ona uzupełnienia do poszczególnych referatów, często bardzo istotne. 
Wymienić należy przede wszystkim wystąpienia dyskusyjne obu referentów łużyc
kich - prof. Nowotnego i doc. Metśka oraz glosy dra J. Vlaśka (Uniwersytet Karola 
w Pradze), -dra Petra, prof. Z. Stiebera, doc. Pogonowskiego, dra Maksymowicza 
i innych. Obrady sesji podsumował prof. Sliziński, który poinformował również ze
branych, że wszystkie wygłoszone na sesji referaty i komunikaty ogłoszone zostaną 
w odrębnej publikacji Zakładu Słowianoznawstwa PAN. Publikacja ta obejmować 
będzie również szereg innych prac autorów polskich i zagranicznych poświęconych 
postaci Jakuba Barta Cisinskiego. 

Ryszard Gladkiewicz 

TYSIĄCLECIE BITWY POD CEDYNIĄ - SESJA NAUKOWA W DĘBNIE 

LUBUSKIM (2-3 VI 1972 r.) 

Zgodnie z lapidarnymi zapiskami kronikarskimi 24 VI 972 r. Mieszko I odniósł: 
wielkie zwycięstwo pod Cedynią, odpierając najazd margrabiego Hodona. Brakowało 
tylko 27 lat do tysięcznej rocznicy tego wydarzenia, gdy z istotnym udziałem 1. Armii 
WP rozpoczynała się forsowaniem Odry w rejonie Cedynia-Siekierki--Gozdowice 
operacja berlińska. Zwycięstwo cedyńskie i sforsowanie Odry w II wojnie światowej 
urastają w tradycji historycznej do symbolicznych klamer, spinający"ch jakże długi 
ciąg polskich wysiłków w walce z militarnym - i nie tylko militarnym - naporem 
niemieckim. 

Rocznica cedyńska stała się podnietą do zakrojonych na skalę ogólnopolską uro
czystych obchodów, do których oczywiście włączyło się środowisko naukowe. Jednym 
z przejawów jego aktywności na tym polu była sesja w Dębnie Lubuskim - owoc 
zespolonych wysiłków organizacyjno-naukowych Instytutu Zachodniopomorskiego ze 
Szczecina, Wojskowej Akademii Politycznej z Warszawy, Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Chojeńskiej z siedzibą w Dębnie oraz dębnowskiego Oddziału Powiatowego 
ZNP. Na stu kilkudziesięcioosobową grupę uczestników obrad złożyli się prócz szcze
cińskich i warszawskich współorganizatorów przedstawiciele niemal wszystkich ośrod
ków uniwersyteckich, niektórych placówek PAN i innych instytucji. Podkreślić trzeba 
duże zainteresowanie obradami ze strony miejscowych nauczycieli, młodzieży, dzia
łaczy kulturalno-oświatowYch oraz licznych miłośników regionu i historii spoza tych 
środowisk. Uniwersytet Wrocławski reprezentowali mediewiści z Instytutu Historycz
nego: prof. R. Heck, dr L. Matusik, mgr R. Gładki ew i cz. 



Kronika naukowa 137 

Przedsięwzięcia tego rodzaju często przekształcają się w mniej lub bardziej 
efektowne „galówki". Sesja cedyńska, choć nie przyniosła rewelacyjnych wyników 
naukowych, nie stała się kolejnym tylko uroczystym akcentem rocznicowym. Przy
czyniło się do tego pozyskanie na autorów· referatów ludzi o uznanej kompetencji 
oraz atrakcyjna i nowoczesna. forma organizacyjna sesji. Sesja składała się z dwóch 
części, z których każda wypełniła cały dzień. W pierwszym dniu obrady toczyły się 
w pięknym Dębnowskim Ośrodku Kultury. Przybyli na nie przedstawiciele władz 
politycznych i administracyjnych powiatu i województwa szczecińskiego oraz ra
dziecki konsul z Poznania W. Owczarow. Po otwarciu obrad przez I sekretarza KP 
tow. T. Jagusia oraz po przemówieniach wstępnych sekretarza KW tow. J. Łazarza 
i dyrektora Instytutu Zachodniopomol'Skiego doc. T. Białeckiego wygłoszono refe
raty, komunikaty oraz odbyła się dyskusja. 

W doborze referatów przejawiła się dobra koncepcja, by nie ograniczać się do 
przedstawienia ,problematyki bitwy cedyńskiej i jej znaczenia czy skutków, lecz 
związać ją ze znaczeniem rejonu Zachodniego Pomorza w walce państwa polskiego 
z „Drang nach Osten" oraz z miejscem, jakie bitwa z 972 r. zajmuje w militarnej 
historii Polski. Wprowadzeniem do tego kompleksu tematyki był referat dra W. Fili
powiaka pt. Gospodarcze i polityczne znaczenie Cedyni w początkach państwowości

polskiej. Stwierdzono tu, że położenie .tej krainy predestynowało ją do intensywnego 
rozwoju osadnictwa, a w połączeniu z nim stało się przesłanką odegrania przez osadę 
cedyńską i jej rejon kluczowej roli w takich ważnych momentach i epokach histo
,rycznych, jak okres kultury łużyckiej, X w., II wojna światowa. Referent zanalizo
wał, opierając się głównie na materiałach archeologicznych, rozwój budownictwa 
obronnego na tym terenie do okresu wczesnośredniowiecznego,. zaznaczając dużą rolę 
Mieszka I. w rozbudowie grodu. Gospodarcze, polityczne i militarne znaczenie Cedyni, 
leżącej na głównym szlaku do ziem wielecl{ich, dowodzi wielkiej wiedzy wojskowej 
i politycznej Mieszka, który tutaj zdecydował się stawić czoło agresji. Zwycięstwo 
cedyńskie stworzyło warunki do umocnienil'1 państwowości polskiej oraz dalszego 
wszechstronnego rozwoju Cedyni i jej okolic. Referat prof. G. Labudy pt. Pomorze

Zachodnie w walce z 1UlPOTem niemieckim w tysiq,cleciu istnienia państwa polskieoo 

zwracał uwagę na różnorodność tych walk pod względem formy: zmagania politycz
no-dyplomatyczne, separatyzm pomorski w ramach" państw9wości pruskiej, ruch od
rodzenia narodowego. Najbogatszy materiał przedstawiono dla okresu od XII do 
początku XVIII w. Płk doc. L. Ratajczyk w ciekawym i kontrowersyjnym referacie 
Pierwsze historyczne zwycięstwo polskie pod Cedynią w .x w. i jego znaczenie w hi

storii polskiej sztuki wojennej zajął się aspektem historycznowojskowym i taktycz
nym bitwy. Szeroko omówił źródła i literaturę problemu, konkludując, że dopiero 
w ostatnich ilatach wydobyto w pełni polityczne i wojskowe wartości zwycięstwa 
z 972 r. Szeroko przedstawiając problematykę taktyki Mieszka w bitwie, dal też się
gające starożytności tło porównawcze, by wykazać wielkość sztuki wojennej pierw
szych Piastów, bazującej na taldch elementach, jak zaskoczenie i okrążenie, wciąga
nie w zasadzkę. Dla strategii polskiej tego okr-esu ważne jest stosowanie znanej 
wybitnym władcom i dowódcom zasady organizacji obrony państwa w dużej odle
głości od centrum. Prof. B. Miśkiewicz w referacie Polska wczesnopiastowska i Po
morze Zachodnie w obronie swej niezawisłości wyszedł od stwierdzenia, że dominują
ca dotąd w badaniach problematyka polsko-pomorskich wojen, stosunków dyploma
tycznych i misji przesłania problem związków i różnic między Polską a Pomorzem 
Zachodnim. Faktem �est, że istniała między nimi wyrosła na gruncie walki z naporem 
germańskim wspólnota interesów. Bardzo złożone procesy dziejowe nie doprowadziły 
jednak do przekształcenia jej w trwały związek państwowy. Niepowodzenia Polski 
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w zakresie włączenia Pomorza do XII w. Autor tłumaczy przede wszystkim stosowa
niem przez Piastów siły jako głównego instrumentu. Dostrzega jednocześnie szereg 
korzyści, jakie przyniosły Pomorzu kontakty z państwem polskim. 

Ostatni referat płka dra hab. K. Sobczaka poświęcony był Udziałowi Ludowego 

Wojska Polskiego w końcowym etapie II wojny· światowej na· berlińskim kierunku 

strategicznym i jego znaczeniu historycznemu. Pewne niebezpieczeństwo niespójności 
tematycznej i „rocżnicowości" zręcznie tu wyminięto rz"etelnym, ru.e wygładzonym 
przedstawieniem zagadnienia i związaniem referatu z terenową autopsją w dniu na
stępnym. Zasadniczą częścią referatu było omówienie operacji forsowania Odry, ale 
sporo miejsca udzielono i przygotowaniom do całej „operacji berlińskiej", wr:az 
z trudnościami tych przygotowań, działaniom jednostek WP w operacji budziszyń
skiej oraz statystyce udziału WP w końcowej fazie wojny. Dla Autora udział wojsk 
polskich w rozpoczętej 16 IV 1945 r. pod Siekierkami ofensywie berlińskiej stanowi 
najwięk.sze zwycięstwo w dziejach oręża polskiego. 

Na sesję zgłoszono ponadto 4 komunikaty. Przedstawili je: płk doc. S. Wojtkowiak 
(opieka lekarska nad żołnierzem polskim w okresie wczesno�eudalnym i ówczesny 
stan higieny wojskowej), ppłk dr J. Cytowski (znaczenie powrotu ziem zachodnich 
i północnych do Macierzy w procesie wychowawczym żołnierza polskiego w ostatniej 
fazie II wojny światowej), ppłk dr A. Ogrodowczyk (udział WP w zagospodarowaniu 
ziemi szczecińskiej i umocnieniu granicy w pierwszych miesiącach powojennych) oraz 
doc. T. Wasilewski (konflikt sasko-polski za Mieszka I a dworska hierarchia 
Ottonów). , 

Po 'referatach i komunikatach wywiązała się żywa, wielostronna :i 'obfitująca 
w akcenty polemiczne dyskusja. Dotyczyła ona podstawy źródłowej studiów nad bit
wą cedyńską (dr K. Olejnik, doc. J. Bieniak, ;prof. A. Nadolski), krytyki dorobku 
literatury (dr K. Olejnik, płk K. Sobczak, prof. R. Heck) oraz szczegółów tak
tyki Mieszka (W. Filipowiak, K. Olejnik). Poruszono też szereg szerszych zagadnień 
z zakresu stosunków polsko-pomorsko-niemieckich w okresie wczesnofeudalnym 
(J. Bieniak, A. Nadolski, dr W. Fenrych). Zastanawiano się nad możliwością i sensem 
porównania wydarzeń cedyńskich z X w. i z II wojny światowej (A. Nadolski), pod
kreślano jedna_k ważną polityczną i ideologiczną funkcję badań nad jednymi i dru
gimi (R. Heck). 

Zupełnie odmienny charakter miała druga część sesji. Polegała ona mianowicie 
na terenowym objeździe miejscowości związanych z obradami - Mieszkowic, Cedyni, 
Wzgórza Czcibora pod Cedynią, Siekierek i Gozdowie. Objazd ten unaocznił koniecz
ność badań terenowych i uwzględniania elementów topografii w badaniach nad hi
storią militarną. Zwiedzanie pól bitewnych i muzeów miało też określone znaczenie 
emocjonalne. 

Sesja spełniła swoje zadania zarówno naukowe, jak i społeczne. Podkreślili to 
w swych podsumowaniach: pierwszej części doc. Białecki i drugiej części płk Sob
czak. Dla nauki istotne jest określenie aktualnego stanu wiedzy o bitwie cedyńskiej 
i niedomogów dotychczasowej literatury, z czego wynika postulat intensyfikacji, 
zwłaszcza prac archeologicznych. Dlatego w:;trtość materiałów sesji, które w całości 
zostaną opublikowane, będzie niemała. Potrzeby społeczne ri polityczne wymagają -
a sesja to zaakcentowała - szerszej i rzetelniejszej popularyzacji bitwy cedyńskiej 
i operacji forsowania Odry w ,1945 r. Początkiem tego winno być uczynienie rejonu 
Cedyni, Siekierek itd. jednym wielkim „Miejscem Pamięci Narodowej", gdzie historia 
głębokiegą średniowiecza i czasów najnowszych stanie się oparciem dla patriotyzmu 
dnia dzisiejszego . 

•
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KONFERENCJA HISTORYKÓW W BUDAPESZCIE 

W dniach 12-15 IX 1972 r. odbyła się w Budapeszcie konferencja naukowa histo
ryków z okazji 500-lecia urodzin przywódcy wojny chłopskiej na Węgrzech w 15'14 r. 
G. Dózsy. Obok uczonych węgierskich mieli w niej wziąć udział historycy z Polski
(J. Gierowski, M. Malowist, A. Podraza, A. Wyczański i J. Leszczyński), Związku
Radzieckiego (V. V. Mavrodin, A. Sapiro), Czechosłowacji (P. Ratko�, J. Koci, R. Mar
sina, P. Horvath), Niemieckiej Republiki Demokratycznej (G. Heitz, A. Laube,
M. Steinmetz, G. Vogler), Rumunii (P. Cernovodeanu, L. Demeny, C. Fenesan, S. Pas
cu, S. Stefanescu), Jugosławii (S. Vilfan); Francji (E. Le Roy Ladw·ie, R. Mandrou),
Austrii (0. Piekl), Anglii (R. H. Hilton) i Niemieckiej Republiki Federalnej (I. Bog).
Nie wszyscy jednak zjawili się w Budapeszcie. Zabrakło m. in. historyków radziec
kich, francuskich, angielskich i niektórych czechosłowackich, ale część z nich nade
słała na piśmie swoje wystąpienia i zostały one odczytane w toku obrad.

Konferencja miała bardzo uroczystą oprawę. Na pierwszym posied,;.eniu plenar
nym (12 września) otwarcia jej dokonał członek Biui-a Politycznego Komitetu 

Centralnego Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej i przewodniczący Ludo
wego Frontu Patriotycznego, G. Kallai, pełniący zarazem funkcję przewodniczącego 
Komitetu Honorowego G. Dózsy. Następnie G. Szekely wygłosił referat pt. Wojna 
chłopska pod wodzą Dózsy. Po wysłuchaniu referatu uczestnicy konferencji udali się 
pod pomnik Dózsy, gdzie odbyła się uroczystość złożenia wieńców. W okolicznościo
wym przemówieniu sekretarz generalny Ludowego Frontu Patriotycznego, J. Benc
sik, podkreślił znaczenie rewolucyjnego powstania Dózsy dla współczesności. Od 13 
września obrady toczyły się w sekcjach: 1. historii politycznej, 2. historii ideologii, 
3. historii społecznej i gospodarczej oraz 4." historiografii. Podstawę dyskusji stano
wiły referaty. W sekcji pierwszej referat pt. Państwo stanowe a antyfeudalne walki 
chłopów na Węgrzech od epoki husyckiej do 1514 r. wygłosił L. Elekes. Obrady sekcji
drugiej zainaugurował rererat J. szucsa pt. O ideologii ruchów chłopskich w Europie 
środkowo-wschodniej, trzeciej - Z. P. Pacha pt. Wojna chłopska w 1514 r. i wtórne
poddaństwo, wreszcie czwartej - E. Pamlenyiego pt. Dózsa w historiografii węgier
skiej. Dyskusja toczyła się głównie wokół teoretycznych zagadnień antyfeudalnych
wystąpień chłopskich w okresie późnego feudalizmu oraz problemu tzw. wtórnego
poddaństwa. Niektórzy uczestnicy wygłaszali ponadto koreferaty wzbogacające fakto
graficznie poruszane przez referentów zagadnienia.

Wszyscy obecni na konferencji historycy polscy zabierali głos w dyskusji. J. Gie
rowski mówił o politycznym znaczeniu ruchów chłopskich w Polsce w XVII w., 
zwracając szczególną uwagę na v.,ystąpienia chłopów skierowane przeciw obcym na
jeźdźcom, np. w latach „potopu" szwedzkiego (1655-1657) i w okresie wielkiej wojny 
północnej 01'702-1709), oraz przeciw uciskowi fiskalnemu i wojskowemu. Omówi! 
także problem inspiracji czynnika politycznego w wielu ruchach chłopskich (działal
ność emisariuszy Bohdana Chmielnickiego i Jerzego II Rakoczego w 1651 r.). A. Po
draza w swoim v.,ystąpieniu zajął się różnymi formami oporu chłopskiego w rejonie 
polskich Karpat w X,VI�XVIII w., postulując przeprowadzenie przez historyków 
radzieckich, czechosłowackich, węgierskich, rumuńskich i polskich wspólnych badań 
nad tym problemem w odniesieniu do terenu całych Karpat. Koordynacją ich zająłby 
się ośrodek krakowski, a wyniki zostałyby omówione na specjalnej konferencji mię
dzynarodowej. M. Malowist mówił o czynnikach ułatwiających (m. in. słabość władzy 

państwowej) i utrudniających (np. wyniszczenie chłopów) powstania chłopskie. Starał 



140 Kronika naukowa 

się też pokazać czynniki, które sprawiły, że w okresie późnofeudalnym nie doszło na 
ziemiach etnicznie polskich do wojny chłopskiej. Widział je przede wszystkim w tym, 
że proces refeudalizacji dokonywał się na nich stopniowo, przez wiele dziesięcioleci 
i wieków. A. Wyczański poświęcił swe wystąpienie możliwościom dalszego rozwoju 
gospodarki chłopskiej w Polsce w XVI w. tkwiącym w istnieniu pustek. J. Leszczyń
ski natomiast zreferował osiągnięcia i braki historiografii polskiej w zakresie badań 
nad ruchami chłopskimi na Sląsku w XVI-X•VIII w. 

Na zakończenie odbyło się posiedzenie plenarne, na którym przewodniczący po
szczególnych sekcji wygłosili krótkie komunikaty podsumowujące wyniki ich· prac, 
a M:. Makkai omówił stan badań nad wojnami chłopskimi i wysunął w tym zakresie
szereg postulatów badawczych. 

Konferencja w Budapeszcie stała się forum konfrontacji poglądów uczonych róż
nych krajów na temat teorii ruchów chłopskich. Przyczyniła się również do poży
tecznej i twórczej wymiany zdań na temat tzw. wtórnego poddaństwa. 

Warto podkreślić serdeczność i gościnność, z jaką historycy węgierscy podejmo
wali swoich kolegów zagranicznych, w tym i polskich. 

R o m a n  H e c k  

KONFERENCJA POLSKO-CZECHOSLOWACKIEJ KOMISJI HISTORYCZNEJ 

W WARSZAWIE 27-28 IX 1972 

Kolejne, tradycyjne już spotkanie historyków polskich i czechosłowackich po-. 
święcone zostało analizie rozwoju narodów czesk_iego, słowackiego i polskiego 
w latach międzywojennych. Stanowiło ono kontynuację cyklu dyskusji Komisji na 
temat kwestii narodowej rozpoczętych w 1970 r. Podstawę zasadniczej części obrad 
związanej z tym zagadnieniem . stanowiły trzy referaty. W pierwszym z nich doc. 
V. Pel;a z Pragi zajął się problemem stosunku burżuazji do kwestii narodowej w mię
dzywojennej Czechosłowacji. W dążeniu do syntetycznego ujęcia Autor poświęcit
chyba zbyt wiele uwagi sprawom politycznym, dając ogólny zarys dziejów naszego
południowego sąsiada, a gubiąc nieco z oczu właściwy temat referatu. W zakresie
tego tematu na uwagę w referacie zasługiwały: krytyka koncepcji czechostowakizmu.
i charakterystyka ewolucji postawy KPCz wobec kwestii narodowej. Bardzo interesu
jący referat o rozwoju narodu słowackiego w tej epoce wygłosiła dr Z. Holotikova
z Bratysławy. Zajęła się w nim m. in. zmianami struktury narodu słowackiego,
a szczególnie wzrostem liczbowym warstw średnich, będących głównymi nosicielami
nacjonalizmu. Przedstawiła blaski i cienie sytuacji Słowaków w ówczesnej Republice
Czechosłowackiej. Scharakteryzowała politykę narodową ludaków i źródła jej popu
larności oraz program narodowy komunistów słowackich. Prof. J. żarnowski z War
szawy zobrazował znaczenie czasów II Rzeczypospolitej w rozwoju narodu polskiegor
podkreślając szczególnie takie elementy, jak ukształtowanie się pełnej struktury
społecznej, awans dość licznych grup ludzkich przechodzących do służby w admini
stracji i pracy w zawodach inteligenckich, integrację administracyjną i go.spo
darczą oraz związaną z oddziaływaniem oświaty i środków masowego przekazu.
unifikację kulturową. Stwierdził, że mimo pewnych czynników dezintegrujących (kon
flikty klasowe, różnice dzielnicowe, sprzeczności polityczne) przeważały wówczas
czyniki integrujące.

W streszczeniu bogatej dyskusji można zanotować tylko niektóre z myśli obszer-
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nych wystąpień dyskutantów. Tak więc prof. G. Labuda (Poznań) podniósł 
konieczność ustalenia pewnego schematu pytań, aby badania nad rozwojem narodów 
mogły przynosić porównywalne wyniki. Prof. J. Chlebowczyk (Katowice) zwrócił 
m. in. uwagę na p1'awidłowość prowadzącą do tego, że w powersalskiej Europie po
wstało 10 krajów wielonarodowościowych, z których znaczna część przybrała na
skutek polityki burżuazji narodów w nich najliczniejszych charakter państw naro
dowych, jak Polska i Czechosłowacja. Prowadziło to do ucisku mniejszości i związa
nego z tym ograniczania swobód demokratycznych narodów państwowych. Wskazał
też na długotrwałość procesu przezwyciężania koncepcji czechoslowakizmu w KPCz,
zakończonego właściwie dopiero przez reformy ustrojowe ostatnich lat. Prof. J. To
maszewski (Warszawa) wypowiedział się przeciwko fetyszyzowaniu roli państwa
i integracji narodowej. Podkreślił konieczność różnorodnej oceny czechosłowakizmu,
bardziej pozytywnej przed powstaniem Czechosłowacji, a krytycznej po jej pm,vsta
niu. Doc. M. Hroch (Praga) wyraził opinię, że nie wszystkie ruchy i nie wszystkie
integracje narodowe są, pozytywne. Elementami postępu w XX w. są często zjawiska
dezintegrujące, jak walka klas. Ważny faktor oceny analizowanych procesów stanowi
sytuacja międzynarodowa. Prof. R. Wapiński (Gdańsk) wskazał, że wykształcenie się
koncepcji państwa narodowego miało wpływ na ideologię nie tylko nacjonalistycz
nych i burżuazyjnych ugrupowań politycznych. Przypomniał, że przejmowanie przez
naród wzorców szlacheckich nie było wyłączną specyfiką polską. Dr J. Molenda
(Warszawa) postulował potrzebę badań nad docieraniem świadomości narodowej do
mas. Stwierdził, że mimo liczebnej przewagi chłopów w Polsce międzywojennej trud
no uważać ówczesnych Polaków za naród chłopski. Dr L. Hass (Warszawa) podniósł
rolę elementu wyznaniowego w polskiej ideologii nacjonalistycznej dwudziestolecia.
Dowodził, że integracja narodowa służyła klasom panującym. Prof. H. Zieliński
(Katowice) polerpizował z niektórymi zdaniami dra L. Hassa, wskazując na to, że
integracja narodowa służąca interesom klas panujących mogla być także korzystna
dla mas. Mówił również o kryteriach przynależności narodowej na Sląsku, Warmii
i Mazurach. Dr W. Balcerak. (Warszawa) p1·zeprowadził obszerną analizę sytuacji
politycznej Czechosłowacji i Polski w okresie miedzywojennym. Doc. V. .St'astny
(Brno) pozytywnie ocenił powstanie burżuazyjnych państw narodowych w dziejach
narodów czeskiego, słowackiego i polskiego jako ważny etap dla ukształtowania się
ich socjalistycznych spoleczeńst_w dnia dzisiejszego. Prof. P. Ratkoś (Bratysława)
przedstawił różnice społeczne między sferami rządzącymi międzywojennej Polski
i Czechosłowacji i wyrazit przekonanie, że bez potrzebnej w pewnym okresie idei
czechosłowakizmu nie doszłoby do powstania Czechosłowacji. Stwierdził też, że bur
żuazja nie mogla rozwiązać w państwach wielonarodowościowych kwestii narodowej.
Może ją rozwiązać tylko państwo socjalistyczne. Prof. R. Heck (Wrocław) postulował
szersze stosowanie w badaniach kwestii narodowej metody porównawczej. Zajął się
też niektórymi aspektami ideologii słowiańskiej w świadomości narodowej Czechów,
Słowaków i Polaków.

Drugą część obrad naukowych Komisji wypełnił referat Pracowni Historiografii 
Instytutu Historii PAN przygotowany przez zespól pod kierunkiem prnf. A. F. Grab
skiego, a poświęcony przedstawieniu dorobku polskiej nauki historycznej w latach 
J..969-1972. W dyskusji doc. M. Hroch ocenił wysoko historiografię polską, zwracając 
jednocześnie uwagę na I pewne jej odejście od problematyki gospodarczej. Prof. 
R. Heck wniósł uzupełnienia dotyczące pozycji śląskoznawczych. Dr E. Kołodziej
(Warszawa) poinformował zebranych o niektórych kwestiach dotyczących archiwa
liów do dziejów najnowszych. Prof. Prof. J. żarnowski, R. Wapiński, A. Zahorski
(Warszawa) i G. Labuda zajęli się recepcją książki historycznej w społeczeństwie
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polskim. O tej samej kwestii mówił . także prof. M. Drozdowski, który przedstawił' 
ponadto jako wicedyrektor Instytutu Historii PAN plany pracy tej placówki na naj
bliższą przyszłość. O problemie recepcji książki historycznej w społeczeństwie czecho
słowackim mówili doc. M. Kucera (Bratysława), prof. P. Ratkos i doc. M. Hroch. 
Doc. A. Grobelny (Opawa) podniósł potrzebę 1Studiowania przez historyków litera
tury pięknej jako materiału źródłowego i odbicia zainteresowań społeczeństwa. 

Poza obradami naukowymi odbyło s-ię posiedzenie organizacyjne Komisji, na 
którym postanowiono, że następne spotkanie odbędzie się w Czechosłowacji we wrze
śniu 1973 r. i poświęcone będzie ewolucji narodów czeskiego, słowackiego i polskiego 
w epoce budownictwa socjalizmu. Postanowiono również podjąć szereg kroków dla 
dalszego zacieśnienia wzajemnej współpracy. Posiedzeniom Komisji, w których 
uczestniczyli jej stali członkowie i zaproszeni goście, przewodniczyli prof. G. Labuda, 
prof. P. Ratkos, prof. R. Heck i doc. M. Hroch. Dla zagranicznych uczestników kon
ferencji strona polska urządziła w dniu 29 września wycieczkę do Płocka. Warszaw
skie spotkanie polsko-czechosłowackie było udaną imprezą naukową. 

J ó z ef L e s  z c.z y ń s k i  

III REGIONALNE SYMPOZJUM HISTORYCZNOM.EDYCZNE

W JELENIEJ GÓRZE 

W dniach 30 IX-1 X 1!}7/2 r. odbyło się w Jeleniej Górze III Regionalne Sym
pozjum Historycznomedyczne, zorganizowane w ramach „Wrz\śnia Jeleniogórskiego" 
przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Hi'storH Medycyny. Honorowy 
Patronat nad nim sprawowały miejscowe władze polityczne i administracyjne z I se
kretarzem Komitetu PZPR dla miasta i powiatu Jelenia Góra J. Grochmalickim 
i przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Powiat.owej Rady Naro
dowej T. Bugajem na czele, a także dyrektor Jeleniogórskich Zakładów Farmaceu
tycznych J. Bachowski. W sympozjum wzięli udział historycy medycyny z prawie 
wszystkich najważniejszych ośrodków krajowych, zaproszeni przedstawiciele po
krewnych dyscy:plin naukowych oraz goście z zagranicy: kierownik katedry historii 
medycyny w Uniwersytecie Purkyniego w Brnie J. Sajner i dyrektor Instytutu Hi
storii Medycyny w Uniwersytecie Lipskim S. Schwann ze współpracownikami. 

Głównym przedmiotem obrad były' początki i rozwój kultury medycznej na Slą
sku. Referat wstępny wygłosił przewodniczący Zarządu Głównego PTHM i wice
przewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Historii Medycyny S. Szpilczyński. 
Omówił w nim stan i potrzeby w zakresie badań nad dziejami i rozwojem medycyny 
na Sląsku, wysuwając przy tej okazji interesującą i zasługującą w pełni na poparcie 
propozycję napisania dwutomowej historii myśli medycznej na Sląsku. Następnie 
w doniesieniach szczegółowych poruszono cały szereg problemów dotyczących roz
,voju myśli medycznej na Sląsku (J. Burchardt, Witeloniana, Z. Domaslawski 
i Cz. Margas, Zainteresowania naukowe jeleniogórskich lekarzy w XVIII w. w świe
tle miejscowych archiwaliów, L. Korc, Opolanin dr Jerzy Filip Mogalla (1766-1831) 
- lekarz naczelny Sląskiego Instytutu Gwarkowego i założyciel pierwszego na Sląsku
zakładu leczenia serwatką), rozwoju medycyny ludowej i ziołolecznictwa na Sląsku
(Z. Wolniak, Ruchome apteki ziołowe z Karpacza, T. Grzegorczyk-Skibińska, Lekarze
ogrodnicy wrocławscy z XVI w.), kształcenia lekarzy Polaków w Uniwersytecie Wro
cławskim (S. Brzozowski, Polskie studia lekarskie na Uniwersytecie Wrocławskim
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1811-1863), roli lekarzy Slązaków w Gdańsku (M. Dudzic i H. Pankiewicz, Bracia 

Kulmusowie z Wrocławia - znani lekarze w Gdańsku w XVIII w.), wreszcie roz

woju uzdrowisk śląskich (W. Tomaszewska, Rozwój Dusznik Zdroju w XIX w.). 

Do silesiaków należy również referat A. Barona pt. Dolnośląscy medycy-literaci 

w latach 1945-1972. Kilka zgłoszonych i - jak wskazują tytuły - poruszających 

ważką dla historii medycyny na Śląsku i jej związków z Pol6ką problematyką 

prac nie zostało nadesłanych. Dwa referaty nie dotyczyły w ogóle historii medy

cyny na Śląsku (H. Kowalenko, Mineralna woda iwonicka w świetle traktatów 

cudzoziemskich lekarzy z końca XVII w.; S. Rostafiński i Z. Wolniak, Warszawski 

farmaceuta i lekarz dr Teodor Heinrich, propagator balneologii). Nad wygłoszonymi 

doniesieniami rozwinęła się dość ożywiona dyskusja, w której prostowano błędy 

popełnione przez referentów lub uzupełniano ich wywody. Obrady podsumował 

J. Leszczyński, wskazując na osiągnięcia i braki sympozjum. Wśród tych drugich

na plan pierwszy wysunął brak referatów poruszających nader zaniedbaną, a jakże

potrzebną problematykę metodologiczną.

III Regionalne Sympozjum Historycznomedyczne w Jeleniej Górze było imprezą 

naukową ze wszech miar udaną i sprawnie zorganizowaną, głównie dzięki trudowi 

miejscowych członków PTHM z Z. Domaslawskim na czele oraz życzliwości miejsco

wych władz. Jelenia Góra udowodniła, że stać ją w niektórych dyscyplinach nauko

wych na organizowanie imprez o charakterze ogólnopolskim. 

M i e c z y s ł a w  In g l o t, S t a n i s ł a w  M i c h a l k i e w i c z

KONFERENCJA POSWIĘCONA PROBLEMATYCE „CHŁOP W PRZEMIANACH 

SOCJO-EKONOMICZNYCB (1750-1850). WYPOWIEDZI. ANALIZY. REFLEKSJE" 

KRASTOWITZ POD KLAGENFURTEM (AUSTRIA) 23-28 X 1972 R. 

Była to IV z kolei międzynarodowa konferencja Des Studienkreises ftir Kultur

beziehungen in Mittel- und Osteuropa. Zagadnieniem wiodącym konferencji, skupia
jącej jak i w latach poprzednich historyków z Austrii, Danii, Jugostawii, Polslti, Ru
munii, NRF i Węgier, był problem przemian w położeniu chłopa w latach 1750-1850. 

Tym samym chłop i kwestia chłopska w omawianym czasie stanęła w centrum około 

20 referatów, refleksji i komunikatów, które wypełniły sesję. Najogólniej twierdzić 

można, że z uwagi na zainteresowania badaczy biorących udział w konferencji na
desłane i wygłaszane teksty grupowały się wokół dwóch typów ujęć. Większa część 
referatów wyrastała z ambicji ukazania rzeczywistych, obiektywnie rekonstruowanych 

procesów i faktów historycznych. Autorzy pozostałych ograniczyli sję głównie do re
konstrukcji świadomości ludzi żyjących w badanych epokach, do odtworzenia ich 

opinii o faktach i procesach zachodzących w tym czasie, i to w oparciu o trzy pod

stawowe typy relacji: publicystykę polityczno-społeczną, opisy podróży, utwory lite

ratury pięknej. 

Taki podział sugerował wybór koncepcji obrad, mianowicie podział na sekcje: 

skupiające badaczy obiektywnych źródeł z jednej i badaczy tekstów z drugiej strony. 
Organizatorzy wybrali jednak inną koncepcję, mniej może zgodną ze strukturą przed

stawionych tematów, bardziej natomiast z ideowym celem spotkania i zamiarem kon

frontacji stanowisk poszczególnych dyscyplin naukowych na wspólnym forum. Wy

brano koncepcję „dni" poświęconych poszczególnym obszarom geograficznym. I tak 
pierwsze dni obrad zajęły problemy krajów b. monarchii habsburskiej i Rumunii. 

Następnie miały miejsce „dnie" polski i rosyjski. 

Wśród referatów pretendujących do odtworzenia rzeczywistości historycznej oma-

; 
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wianych lat w zakresie problematyki chłopskiej wyróżniała się praca A. Timma (NRF) 
pt. Der Bauer im soziookonomischen Wandel (1750-1850), wygłoszona w ostatnim 
dniu konferencji. Wystąpienie to stanowiło próbę uogólniającego spojrzenia na pro
blematykę chłopską Europy środkowej i wschodniej, zawierało więc wiele elemen
tów o założeniach teoretycznych, wyrażało dążenie do klasyfikacji badanych zjawisk 
i sprowadzenia ich do wspólnego mianownika na podstawie 10 wyróżnionych przez 
referenta cech. Węższej terytorialnie i bardziej szczegółowej problematyki - acz nie 
pozbawionej akcentów ogólnych - dotyczyły referaty pozostałych badaczy. K. Din
klage (Austria) w swoim wy,stąpieniu na temat Die Bauern des Habsburger-Reiches 
und der soziookonomische Wandel des 18/19 Jahrhunderts poruszył głównie zagadnie
nia gospodarcze, nieraz w sposób nazbyt szczegółowy. Pominął natomiast zupełnie 
zabór austniacki (Galicja), którego rozwój odbiegał od nakreślonego w referacie. 
S. Vilfan (Jugosławia) w interesujący sposób mówił o reformach agrarnych w mo
narchii habsburskiej. W referacie pt. Die Agrarreformen von Maria Theresia bis Kud
lich ukazał charakter i zasięg zmian, ich, odmienność w stosunku do reform przepro
wadzonych przez Józefa II. Historycy Rumunii F. Constantiniu i D. Berindei przed
stawili problematykę chłopską swego kraju. Pietwszy z nich w referacie Fiirstliche 
Reformen und Bojarenreaktion: Di.e Lage des rumiinischen Bauerntums im Zeitalter 
des aufgekliirten Absolutismus (1746-1821) zaprezentował uczestnikom konferencji 
skomplikowaną sytuację rumuńskiego chłopstwa w drugiej połowie XVIII i dwóch 
pierwszych dziesiątkach lat XIX w. Drugi przedstawił w referacie pt. Die Lage der 
Bauern in der Walachei und in der Moldau und das Agrarregime zur Zeit des Or
ganischen Regulaments (1831-1958) niemniej złożony obraz w okresie późniejszym, 
nie wykraczającym jednak poza lata pięćdziesiąte. Referat W. Rusińskiego (Polska) 
z uwagi na nieboecność jego autora przedstawił w formie skróconej T. Timm. Był 
to jedyny wyjątek, gdyż stosowano zasadę niewygłaszania referatów osób, które 
z tych czy jnnych powodów nie przybyły na konferencję. Równocześnie zapewniono 
publikację wszystkich wystąpień oraz głosów i wypowiedzi nadesłanych. Referat 
W. Rusińskiego pt. Veriinderungen in der Struktur und okonomischen Lage der pol
nischen Bauern an der W�nde vom 18. zum 19. Jahrhundert dotyczył węzłowych
problemów przemian w strukturze i gospodarczym położeniu chłopów w dyskutowa
nym okresie. Kolejno M. Cieśla (Polska) mówił o fizjokratyzmie polskim i znacze
niu powołania w Rzeczypospolitej Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego
w świecie Ministerstwa Oświaty (Der Physiokratismus und die Volksaufkliirung in 
Polen am Ende des 18. Jahrhunderts). Problematyce rosyjskiej był poświęcony refe
rat W. Leitscha (Austria) pt. Zur Bauernfrage in Russland, zakończony dyskusyjnym 
akcentem o „wiecznym" konserwatyzmie chłopskim. Szkoda, że zabrakło głosów histo
ryków radzieckich, sprawy tej bowiem nie rozwiązuje i rozwiązać nie może jeden 
nadesłany referat, tym bardziej że nie był odczytany. Przedstawiony przeto obraz 
można traktować jako jednostronny, wymagający jeszcze wielu dyskusji zarówno 
w aspekcie ogólnym, jak również szczegółowym. 

W drugiej grupie referatów część poświęcono odbiciu kwestii chłopskiej w pu
blicystyce, część natomiast w literaturze pięknej. B. Grafenauer (Jugosławia) mówił 
o sytuacji chłopów Słowenii (Die Lage der slowenischen Bauern in der zweite11
Hiilfte des 18. Jahrhunderts im Spiegel von Erhebungen und Publizistik), S. Michal

kiewicz (Polska) - Sląska (Die Bauernfrage in Schlesien in der Zeit der Franzosi
schen Revolution und der napoleonischen Kriege im Spiegel der Publizistik und der
zeitgenossischen Geschichtsquellen), H. Stanescu (Rumunia) - Rumunii (Die Wieder
spiegelung der 1784er Aufstandes der Motzen in der rumiiniendeutschen Publizistik
und Literatu1· bis 1850). W dwóch pierwszych referatach ich autorzy wychodzili poza
publicystykę, sięgając do innych źródeł współczesnych, w trzecim autor posługiwał
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się literaturą piękną w celu podbudowania obrazu uzyskanego na podstawie publi
cystyki. 

Kwestię odbicia problematyki chłopskiej w literaturze pięknej podjęli S. K. Kos
tić (Jugosławia) w ref.eracie pt. Die Lage der serbischen Ba_uern im Hab\burgerreich
in den Schulbiichern und einigen literarischen Werken der siebziger und achtziger 
Jahre des 18. Jahrhunderts, M. Inglot (Polska) w wystąpieniu pt. Die Bav,ernfrage in
der polnischen Literatur in der Zeit der Romantik (1822-1863) i W. •GesJmann 
(Austria) mówiąc o problemach rosyjskich (Die Bauernproblematik in \lr schonen
Literatur Russlands). .) 

Dyskusja skupiła się wokół· kilku zagadnień. Poruszono nie tylko pro�enfy bar
dziej szczegółowe, zwłaszcza związane z pograniczem austro-tureckim, alEJ takżd wiele 
innych. M. in. żywo zareagowano na schemat A. Timma, przedstawionyłr, ���o re
feracie, kwestionując przydatność zawartych w nim uogólnień jako charakterystycz
nych cech w rozwoju Europy wschodniej i Rumunii. Równocześnie zwr�qono uwagę 
na przejściowy charakter Polski, gdzie występowało (z mniejszym lub większym na
sileniem) szereg cech wskazanych przez A. Timma. W dyskusji nie zabrakło też 
głosów krytycznych i uzupełniających w odniesieniu do tematyki chłopslciej Rosji. 

Wśród najciekawszych problemów poruszonych w dyskusji nad referatami oma
wiającymi stan świadomości polityczno-społecznej był problem zakresu wpływu sło
wa drukowanego na chłopów. Powstał on w wyniku wątpliwości wysuniętych przez 
jednego z dyskutantów po referacie S. Michalkiewicza, a zawartych w pytaniu: czy 
wysokie nakłady pism przeznaczonych dla ludu nie były jakimś nieporozumieniem 
wobec zjawiska dość powszechnego niemal analfabetyzmu wsi? Inni dyskutanci, 
uznając fakt niskiego stanu wykształcenia chłopstwa, zwracali jednocześnie uwagę 
na różne możliwości recepcji drukowanego słowa, jak głośne czytanie w wąskim 
gronie osób czy nawet publiczne odczytywanie druków w kościele oraz na zebraniach 
specjalnie w tym celu zwoływanych. Jednocześnie przypomniano, że przedpiśmienny 
okres rozwoju kulturowego, w jakim znajdowała się ogromna większość chłopstwa, 
nie był równoznaczny z brakiem wrażliwości na słowo drukowane i opowiadane. 
Przeciwnie. wśród chłopów istniała potencjalna wrażliwość w tym zakresie pobu
dzana przez folklor, a także przez tzw. literaturę jarmarczną (opowieści o awanturach 
rycerskich czy sowizdrzałach). Do pogłębienia dyskusji przyczyniły się m. in. głos 
R. Wittmanna (NRF), zapowiadany w programie konferencji pt. Der lesende Land
mann. Zw· Rezeption aufklii.rerischer Bemiihungen durch die lii.ndliche Bevolkerung
bis ca 1800 i instruktywna wypowiedź E. Hala.sza (Węgry).

W dyskusji nad referatami poświęconymi literaturze pięknej zarysował się m. in. 
problem poznawczych walorów tego typu tekstów. I tu ujawniły się dwa stanowiska. 
Zwolennicy pierwszego podkreślali poznawczą drugorzędność przekazów literackich 
wobec prawdy historycznej. Inni uznali takie stanowisko za tradycyjne, opowiadając 
się za poznawczą równorzędnością literatury. Ich zdaniem, literatura nie przel<azy
wala „gorszej" prawdy o epoce, lecz po prostu inną prawdę, prawdę ujętą w innym 
języku niż prawda dokumentów historycznych. Stąd też wskazywano na koniecz
ność badania swoistego języka literatury i struktur literackich, szczególnie takich, 
jak archetyp, mit czy topes. 

Jak widać z przebiegu dyskusji, wiązała się ona z problemami istotnymi z nauko
wego punktu widzenia, a jednocześnie niekontrowersyjnymi w sensie ideologicznym 
i światopoglądowym. Podobne nastawienie dominowało również w referatach, jak
kolwiek były one oparte nieraz na innych założeniach metodologicznych. Tym samym 
i na tej konferencji, jak na poprzednich, stworzono płaszczyznę sprzyjającą :lepszemu 
poznaniu się i zrozumieniu, a jednocześnie atmosferę szacunku dla odrębności stano
wisk metodologicznych. 

10 - Sobótka 1/73 




