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Opi'nia o rozprawie doktorskiej .mgra Mic-hala Pawlaka "Choroba w'majestacie wladzy. $tan
zdrowia wladc6w bizantyriskich z dynastii Paleolog6w w pierwszej polowie XV wieku".

Jednym ze zjawisk charakterystycznych dla wspolczesnych badafr historycznych jest
l4czenie tr'adycyjaych ftetod wpvodz-qcych sig z dy*cyplia hurtaaisyczaych z {rowyni
inspirowanymi przez, nauklspoleczne, przyrodnicze i in. Recenzowana praca, przygotowana
w seminarium historii Bizancjum prof Malgorzaty Dqbrowskiej znakomitej autorki dziel o
zdecydowanie hurnanisyczny-rn charakterze, stanowi godnq 'uwagi pr6bg poszerzenia
warsztatu hisorycznego o nowe elementy warsztatu badawczego. Mgr Pawlak stawia pytanie
o wptyw chor6b ngkaj4cych cesarzy bizantyriskich 2 pol. )ilV - I pol. XV w. na spos6b
sprawowania ptzez nich wladzy, ne ich $r*cesy i niepowodzenia maj4ce zaer,zenie dle
lo s6w zarz4dzanego przez nich pafrstwa.

Zgodnie z wyobra2eniami o idealnym wladcy, kt6rego cechy osobiste i dzialalnoSi
wywieraj4 decydujqcy \r/ptyw na $pra\My publiczne, cesarze wi.nni byli wciela6 ideat
czlowieka doskonalego pod kazdym niemal wzglgdem. Praca rczpoczyna sig zatem od
rozrttu2ah nad idealem wladcy opartych na tekstach bizantyriskich po6wigconych filozofii
wychowania. ,{utor sigga do rbiny+h dzid Sredniowiecznyclq rn.in. wiele uwagi posrxigca
pouczeniom cesarza Manuela II dla Jana VIIL jego syn4 wspo$racownika i nastQpcy. W
dzielach Manuela znalei| mozna obszerne rozv'tuiatna nad idealami moralnymi, ld6re winne
byly przyfwiecai .cesarzom. Uwag na temat zdrowia nie ma tam niestety zbyt wiele,
jakkolwiek pojawiaj4 sig one czasem, gdy2 bizantyiski autor zaklada zwiqzek migdzy sfer4
duchow4 i materialn4. Wypowiadaj4c sig na ten temat twierdzi, ze brak zdrowia utrudnia
dosrzet€ni,e dobr duchowych G.64, prz,:ff.. l7l). Zalcty duchswe w Bizancjum bardzo
cenionq potrzeby zdrowia wladcy nie negowanq jednak pol4czenie tych obu cech w ideale
cesarza nie wydaje jednak locus commanis literatury bizantyhskiej, choi takie polEczenie ma
antyczne tradycjet. Ostroinie podchodzilby.rn dolno2.liwo$ci roa*i;iania .rny"$li zawartyoh w
tral*acie moralnym poprzez interpretacjg rozszerzaj?ce tego, co bizantynski autor formtiluje
expressis verbis. Nie jestem pewien, zdanie: "nienaganny stan zdrowia dawal mo2liwo56
dobr€go prowadzenia sig, ktore *wzglgddaloby potrzeby dr*szy" {s 64). Czy *a pewno tak
daleko szedl bizantyriski autor ? Do5wiadczenie uczy, 2e ludzie zdrowi prowadzili sig i
prowadz4 niejednokrotnie nagannie. Rozumiefi,2eBnantyhczycy akceptowali odziedziczone
od staroZynych idealy, jak.np. errlyeznq 'forrnu*g "kalds .k!agath6s" (s.51), ale rozunrieli meez
tak samo jak staroZytni Grecy?

W pracy mgra Pawlaka najbardziej przekonywujQce sA oczywi$cie rozwa2ania nad
tyrn, €o wiez€ sig bezposrednio z€ stmem zdrowiq a ms2e r'rezsi z br'akiern zdrowi4
wladcow bizantyriskich i jego znaczenia dla dzialalno6ci pafrstwowej. Nie jestem
wystarczaj4co biegly w problematyce medycznej, bym mogl ocenid diagnozy stawiane ptzez

t Zgrabne, z:rwarte w tytule sformr*owanie: "choroba w majestacie wladzy" jest dla rnnie niezupehrie jasne. W
learl$7wnzrc aiedosrzegm-w prA4aczanyc{+vywoAacA Autoradsuar+o6ciowanla choroby, cobliivetyloby
mentalno$ci $redniowiecza zachodniego.
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Autora w oparciu o interpretacjg poszczeg6lnych relacji zrodlowych dotycz4cych chor6b
wladc6w. Mam nadziejg, 2e konsultowal on swe ustalenia z kompetentny"mi specjalistami, lub
poszukiwal odpowiednich ustalef w literaturze. Niew4tpliwie nalazl w #6dlach obfity zestaw
danych na temat objaw6w chorobowych. Dotyczy to zwlaszcza Manuela II, takze Jana VIIL i
Andrordkawladcy T€s*alo&iki. Dowiaduj"ernysig, jd<iechoroby dotykdy oesmzy, mo2einy
obserwowad, jak schorzenia urplywaly na ich dnatania. Ten uplyw pojmuje Autor szeroko,
np. spowodowan4 brakiem zdrowia rezygnacjg ze stanowiska, opuszczenie powierzonego
ter€nu, takie.desprawno5d w wykonywaniu obowi4zk6w,. S*usznie zaj.muje sig Autor ttl<Ze
kwesti4 plodnosci wladc6w bizantyfrskictr" tj ich. zdolno6ci4 lub brakiem zdolno6ci do
przedhr2enia istnienia dynastii. Stawia pytanie, czy brak potomstwa nie byl skutkiem
schorzeii, jakkolwiek nie spieszy sig z udziele.niem odpowiedzi w tej lqil€stii, -gdyz czgso
dane ir6dlowe nie sA wystarczaj4co obfite. Zdarza sig, ze wykorzystane relacje na temat
stanu zdrowia i jego skutk6w s4 pobie2ne, ale bywaj4Ie2szczegolowe, gdy chodzi o dz'atarua
cesarzy w czasie wykonywania wa2nych zadah budz4cych szerokie zainteresswanie.
Przykladem np. pobyt Jana VItr w Italii w czasie prowadzenia rokowaf unijnych.
Dowiadujemy sig w6wczas wiele na temat sytuacji cesarza" jego kondycji, mo2liwoSci
realizowania plan6w, a wigc, w konsekwencji, wplywania na bieg dziej6w.

Na podstawie wlasnych rcnrainh i wykorzystuj4c istniej4ce w nauce pogl4dy ustala
mgr M. Pawlak, z€ np. powodem wielkiego oslabienia zdrowia najwybitniejszego wladcy
bizantyriskiego z przelomu )ilVDry w. Manuela II, byl udar m6zgu maj4cy miejsce w latach
dwndziestych. Z kolei choroba tt6ra doprowadzila do opuszczenia przez Andronika
Tessaloniki, byl tr4d. Kilku innych cesarzy: Jana VIIL Teodora II i innych wladc6w ngkala
dna moczanowa. Niewiele wiadomo na temat chor6b ostatniego cesarza bizantyfrskiego
KOnstantyna )(t Dragasesa'. Do .nieplodno6oi kilku wladc6w .miala przsyczy*iC sQ rnetoda
leczenia tej ostatniej choroby z pomocQ .kolchicyny - substancji ziolowei kt6rej uboczne
dzialanie mialo negatywny wptyw na zdrowie chorych, nilaszcza ich plodnoii. Bardzo
intereslj4ea jest teza, 2e do rozpowszec*mieaia tej lar'aeji, mdeeej niekorzystr+y wptryw na
dzietno$6 Paleolog6w, prryezynita sig praktyka lekarska wysoko cenionego w Bizancjum
lekarza Demetriusza Pepagomena, kt6ry zamieszkal na Peloponezie i tu leczyl m,in.
.rnlodszych czlonk6w dynastii. Dzigki zebranemu przez.rngra Pawlaka materialowi i jego
analizom zyskujenny bogatsz4 ni2 dot4d wiedzg o medycynie bizantyriskiej i losach dynastii.
Dodan4 ze Autor sigga w swych rozu.tuhantach nie tylko do opracowafr wspolczesnych
badaezy i firefre/' historyezayell leez rsmriez do bizantynskiej liter'atury medyezqi, eo
azilorcza, wzbogacenie warsztatu badawczego o nowy zestaw danyclU rzadko
wykorzystywanych przez naukg historyczn4.

Jednak stan zdrowia zalezal nie tylko od sztuki medycznej. Jest faktem banalnym, ze
zdrowie slabnie wskutek przebytych chor6b, ale takZe pod wptywem mijaj4cych lat.
Wieksz€sd wladc6w Bizancjua omawiaaych w rozprawie przcilyla ok. 50 lat, aatomiast
najbardziej schorowany w tym gronie, Manuel II zmarl w wieku prawie 75 lat. Za mlodu
nalezal do najbardziej aktywnych i dzielnych przyw6dcow. U schylku zycia odsuwal sig od
wladzy z powodu .chor6b, lecz moze takhe licz4c sig z ryctf4 6mierci4, k:t6r4 na przek6r
oczekiwaniorq op6iniala sig. Skomplikowalo to funkcjonowanie wladz, a ntrlaszcza relacje
wladcy z synem i nastgpc4 Manuela Janem VIII. Dodarn, 2e takich problem6w nie mial

' Skoro.o chorobach Koastantgra )(I nierriele wiadomo,,poSwigcenie.murozdziatu w Brac.y nodebudzid
w4tpliwo$ci.
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dziadek Manuela II Jan M Kantakuzen, kt6ry dozyl 88 lat, ale na 30lat przed-$mieroiq, maj4c
59lat, wst4pil do klasaoru.

Wychodz4c poza tematykg medyczne stara sig Autor wykorzystywa6 swe ustalenia
dla wzbogace+ia wiedzy strict€historycznej. Zastanawiasig, jak dalecestaa zdrowiac€sarzy
bizantyfskich przyczynil sig do pelnieniaprzez nich roli, do kt6rej byli powolani, tj.
kierowania pafstwem i bronienia go przed ekspansj4 Turk6w osmariskich. Kazdy przejaw
,sla.bsrfui po stronic c.hrzerfuijanskiej sprzyjal sukcesom rnuzul.manriw. Prosta.i chyba trafna
metoda rozumowania polega na ustaleniu zale2noSciprzyczynowej a przynajmniej zbiezno$ci
czasowej migdzy niedyspozycj4 wladcow Bizancjum i sukcesami ich przeciwnik6w po
stronie osmariskiej. Autor ustala tekin, jak dalece brak potornswa ce$arzy zrnniejszal
stabilno66 wewnQtrmA cesarstwa, a w konsekwencji przyczynial sig do niepowodzefr
wladcow i oslabial pafstwo. Uwazarq 2e metoda polegaj4ca na Sledzeniu zale2no6ci migdzy
-stanem zdrowia i aktyqme*gQ wladc6wie$t uzasedniona, jakkolwiek wyci4ganie wniosk6w
wymaga ostroaro$ci. Pozycfa polityczna lub militama uczestnik6w gry politycznej wynikala z
kombinacji wielu czynnik6w. W literaturze wskazuje sig je i probuje kojarzyd od dawna,
uwzglgdniajEc najrozniqjsze uwarunkowania. Odnosz4 una2enie, ze Autorrozprawy zawg2a
kr4g czynnik6w branych pod uwagg w rozwa:Zaniach nad uwarunkowaniami politycznymi
los6w cesarstwa. Przede wszystkim rozpatruje sytuacjg ziemzarz4dzanych przez samych
Paleologow,i ich bliskich-s4siadow. Nie jest to praktyka obca historiografi.i w*polczcs-nej,
ztftaszcza greckiej i tureckiej. Osobi$cie preferuj g interpretowanie dziej6w p6Lnego
Bizancjum w szerszym kontekScie geograficznym, araczej geopolitycznym. Poniewaz jednak
rnoja postawa wynika z iaaych zaloilehbadawczych, ai| tc, z kt6rych wyrasta niaiejsza praca,
nie uwazam za stosowne podejmowanie polemiki i namawianie autora do zajmowania sig
wigksz4 czg$ci4 Europy i Azji. Ku2de podej6cie ma swoje zalety i wady. Przyjmuj4c za punkt
wyj$eia stan zdrowotRy lokalnej dynastii, Autor faktycznie koncentrowac sig musi na dziejach
resztek imperium nie wykraczaj4c w zasadzie poza Grecjg, bliskie tereny tureckie, w pewnej
mierze Italiq. Rozurniem, ze nadrnierne poszerzanie horyzontu geogr'afieznego praey
utrudniloby zapewne takze jej sfinalizowanie w czasie, kt6ry musial napisa6 doktorat.

Parg sl6w po6wigca interesuj4cym rozwazaniom ir6dloznawczym, kt6re Autor
podej'mu.ie omawiaj4e d.rugie malieristwo Jana VIII Paleolcga. Sprawa ta r*iala aspekt
obyczajowy, jako 2e rozczxowany brakiem urody Zofri z Montferratu cesarz nie podj4l z ni4
poirycia malzefrskiego, a p6fniej nie przeszkadza\ odjazdowi cesarzowej do ojczyzny. Mgr
Pawlak kladzie nacisk aa aspelrt zdrowotay wstrzemigiliworsci mlodego wladcy, podejrzewa
bowiem, 2e byla ta wstrzemigfliwo$d efektem ubocznym kuracji, kt6ra ograniczla jego
pop?d seksualny. Je6li tak bylo, mielibySmy do czynienia z wplywem schorzenia, a nczei
nicudanych praktyk medycznych, na sytuaojg rodz'inn4 pary ccsar*kiej. Przcciw takiej
interpretacji przemawia wzmianka w anonimowym dziele zwanym Kronik4 Ps.-Sfrancesa,
zgodnie zl*6r4cesarz zamieszkal osobno i utrzymywal intymne ztrriryki z innymi kobietami,
zet€m o utracie popgdu phiowego trudno by&nby rn6wid. Przy akazji dodam, odpowiadaj4c
na wyraZone w pracy w4tpliwo$ci Autora, czy faktycznie chodzi o kontakty erotyczne, ze
uzyte w Zr6dle greckie slowo erasthai (por. gr. eros, ngr. erotas) okre6laj4ce zwiryki wladcy z
innymi kobietami mialo w Bizancju.m to salno zaaczetie, co w grece antycznej'. Jan
zdradzalby zatem zong uprawiaj4c milo6i z innymi kobietami. Czy jednak tak faktycznie
bylo? WiarygodnoSd tej wzmianki zmniejsza zdaniem Autora fakt, i2 ir6dlo potwierdzaj4ce

t Mozna to uzasadnii siggaj4c do coraz liczriejszych slownik6w Sredniowiecznej greki, Slownik Liddela Scotta
nic tu nie wnosi. Pojawianie sig s&ow agape i filia w maczeniu zbliZonym do eros zdarzalo sig 'takZe w
starozytnofci. W analizowa4ym ustgpie r6da kontekst wydaje sig wykluczad inne znaczenie u2 miqzane z
seksem.



4

spralvnosc plciow4 Jana powstalo p6lno, bo dopiero w XW w., czyli ok. 100 lat po Smierci
wladcy, zaS w analo gicz*yrn miejsctr wcze$niejszej, atltcntycznej kroniki S.francesa, powsta'lej
w XV w., brak jest informacji nt. obyczajowego tla rozwodu, a zostaje odnotowany jedynie

sam fakt rozej6cia sig po kilku latach malzeirstwa. Mgr Pawlak przyznaje,2e Sfrances, jako
czlowiek axi1zany z rodnn4 cesarskq megl przemilczei celows kompromitujqce cesarze
ztvi4z*.r pozamalaefrskie. Rozpad malzefistwa potwierdza tel wspolczesny Sfrancesowi
kronikarz Dukas utrzymuj4c, 2e m42 i 2ona mieszkali przez dfuzszy czas w innych czgSciach
palacu. ,{utor.mocRo podkre$la, 2e do-skonsu.mowania rnalzensfwa nie dsszlo, jednd< i on s
zttri4zkach z innymi kobietami nie wspomiaa. Powstaje skomplikowana kombinacja
wypowiedzi r62ni4cych sig w kwestii stopnia rozpadu malzefstwa cesarza Jana.

Oceniaj4c wiarygodno$i zrodel mgr Pawlak kwestionuje wzmiankg Ps.-Francesa jako
p6znego ir6dla, podnosz4c , 2e milcz4 na temat zdradzania zony dwie bliskie wydarzeniom
kroniki (oryginal Sf,rancesa,oraz ,Dukas). Stwier.dza, 2e skors Fs.-$frances nie m6gl znaleif
wiadomo6ci o nvi4zkach pazamalzehskich w swym gl6wnym ir6dle, jakim byl autentyczny
tekst Sfrancesa, jego informacjg uznat naleiy za nieprawdziw4. Pojawia sig jednak pytanie,
czy milczenie wczesni,ejs z+go iradla wystarcza, by zanegowei: pbi*rejsz4 relacjg? Orygiaalna
Kronika Sfrances4 czyli jego tzw. "Wspomnienia" ulegaly, jak twierdzi wydawca irildla
V.Grecu, korektom, byi moze wigc istnialy r62ne wersje owej kroniki. W historiografii
bizantyriskiej pojaw.iaj4 sig czasami dziwne kombinacje tekst6w i &aglnent,frw, 'kt6rych

wzajemne stosunki nielatwo jest okreSli6. Brak potwierdzenia wiadomo{ci ptzez cenione
irbdlo niekoniecznie zamyka dyslnrsjg, gdy2 z czasem mog4 pojawi6 sig nowe wersje i
odrniany. Nie chcg aiczogo"przes4dzai. My'slg tylko, 2e zocen4retr.acji aa tefirat rnalzerlstwa
Jana VIII lepiej sig nie spieszyi. Bywa, ze trudno jest odtworzyd ewolucjg wszystkich
wariant6w badanego dziela, trzeba jednak Sledzid ich cechy, gdy2 mog4 Swiadczyc o
fu"nkcjonowaniu dziela w roZ-nych postaciach powstajqeyeh na uzytek roin5rch 'krggow

politycznych lub wyznaniowych. Nie zawsze zmierzat mo2na lub trzeba do ustalenia
jednolitego oryginalu ir6dla, interesuj4ce poznawczo bywa wskazanie wariant6w (lub6lady
w.adaatdw) odbllalpych podzialy .stanowisd polityczne lub wyzna*iowe. Wiemy, 2.e w
Bizancjum I pol. XV w. tocryl sig ostry sp6r na temat stosunku do Papiestwa i pafistw
zachodnich. Wspolcze$nie w z.wiqzkltt z tym gromil malzefstwo Jana VIII z Zofr4 z
Montferrat Syrnion rnetropol.ita Tissaloniki '(o iy.rn Autor rozprawy zresrt1 wspornina)4.
Sprawa Jana VIII, cesarza - unity bulwersowala te2 autor6w pisz4cych po upadku
Konstantynopola. Wydaje sig, 2e istnienie tych spor6w ulatwia zrozumienie sprzecznych
w4tk6w zw:4zanydt z-sksliczao5ciarni slubu i pozycia malzefrskiego Jana VIII. Je.6li nawet
nie przyniesie to rozstrzygnigcia niejasnych kwestii faktograficznych, to moze stanowi6 w
przyszlo$ci punkt wyj6cia do kolejnych prac badawczych na temat konflikt6w dziel4cych w 2
pol. XV w. cesarstwo.

Przechodzg do uwag odnosz4cych sig do aspekt6w redakcyjnych pracy. Nie wynikaj4
one, byd mo2e, z realizowania prryjertyeh z gcry zaloinh, lecz zapewne racznl z
rozwi4zywania pralcycznych problem6w w trakcie pisania pracy, co nie zawsze daje sig
poddai $cislym rygorom. Kolejne rozdzialy zazgbiaj4 sig tematycznie, co w pewnym stopniu
jest nieuniknione, ale powinno by6 ograniczoRe. Rozurniem, 2e np.pi-sz4c s Manuelu II w
okresie chbroby trzeba wypowiedziei sig tez na temat Jana VIII, gdyl abai panowali w
pewnych okresach wsp6lnie. Rozumiem 1"e2, Ze ukazanie okresu wspolnych rz4d6w z dw6ch
perspektyw bywa cel,swe i poiyteczne. Jedaek duje" peloy opis fakt6w w jednym'miejscu, w
drugim nale:{r zadbac o maksymaln4 skr6towo56, ograniczenie sig do przypomnienia jedynie
tego, .co niezbgdne. Autor nie stara sig niestety og.antcaatdublet6w i powtarza raz om6wione

n Jego wypowiedzi sq dostgpne w oryginale i tlumaczeniu.
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kwestie zbyt czEsto. Gdyby usun4i powt6rzenia, ta praca mialaby zamiast 370, mo2e 200-254
str. To calkiem duze rozmiary jak na rozprawg doktorsk4.

Wspomng kilka kwestii drobnyctq kt6rych skorygowanie moze przydat sig w dalszej
pracy nad tekstem ro?prawy.

s.14-15 niebyt zrgcznie brzmi zaliczerne panowania Herakliusza do okres6w, gdy
nast4pil przyrost terytoriurn. Odnosil ten .wladca pewne sukcesy, ale i klgski, a.cesarstwo
ostatecznie utracilo za jego panowania dui4 czgfit, ziem.

Ogr.aniczylbym w pracy o Bizancjum stosowanie te.rminu "feu-da-hy" \czv w
Bizancjum istnial feudalizm?).

s.5l niezrozumiale jest cytowanie laciriskiego ttumaczenia "Poucze6 dla syna..."
Manuela Itr i dodanie zwaz qbak stwierdzenia, ze grecki oryginal lepiej oddaje.my5l - czy
ma2naw4tpi6? Po co w og6le cytowad tfumaczenie w jgzyku martwym, jefli nie sluzy
+ekonstrukcji orygina*u, kt6ry przecieZ istaiqje. Na s.95 +ydat z historii Michala Dukasa
podano tylko w tlumaczeniu lacifiskim i to z blgdem (consumpto est l).

s. 103 Odes*anie do Aleksandra Polyhistora (: Cornelius Alexander, FHG, frg. 14) jest
trudne do identyfikrcji, gdyi, nie podano tomu wydawnictwq ani strony, a"ni nawet wersli
nazwiska autora u2ywanego wtym wydaniu. Jak szukad cytowanej pozycii?

s. 143 Wg DukasaZafia z Montferrat nie byla"eueidestate" "przepigknau, jak podaje
stare i czgsto lrlylee ,wydanie Migaela', -lecz zgo&rie z krytycz*ym -wydaaicffi V.C*ecu
(195S), ewentualnie z Corpus Bonnense. Tam twarz jest: "aeidestate" tj. "nieksztaltna",
'hezksztaltna", 'lcalkiem brzydka". To oczywi$cie konureniuje z.relacj4 na temat reakcji Jana
VIII po zobaczeniu mallzonkio

s.176 Nie'rozumiem celowo$ci opisywania w tej pracy systemu wagowego u2ywanego
w starozytno4ci lub sredai,pwiecan. Nietrudno te dane znale:L'c w .licznych sbecnie
podrgcznikach. Pprzeliczenie na nasz system wystarczyloby umie$ci6 w nawiasach lub
przypisach. N.b. litra to po polsku funt, za$ scriptulato zapewne scripulum.

s.228 Skoro choroby wladc6w s4 gl6wnym przedmiotem pracy, dziwi pojawienie sig
duzego przypisu na temat choroby cesarza na tej stronie. Moze wla$ciwsze byloby wl4czenie
akapitu dotycz4cego przedmiotu pracy do tekstu. To nie jedyny taki przyklad

Moje uwagi krytyczne nie podwazaj4 warto6ci naukowej rozprawy. Jest ona oparta na
duzej enrdycji, znajorno$ci bardza obszernej literatury i wielu fu6dd. Autor po.siada dobr4
znajomoSi metodologii badari historycznych. Praca wnosi nowe spojrzenie na waZne
wydarzenia i procesy historyczne, wysuwa godne uwagi hipotezy, a przede wszystkim wl1cza
do .badan historycznych elerne.nty aalk medyczaych Nie mam w4+pliwosci, ite ta tw6rcza
monografia historyczna spelnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim, a po dokonaniu
niezbgdnych skr6t6w i poprawek powinna ukazai sig drukiem

s W slownikach nie znajdujg podstaw do tlumaczenia znaczenia "eueidestate" jako "calkiem niezwykle". PG,
kt6ra qtowana jest-bez przerfty w pracy to wydawdctwo mocno przestarule. Sporz4dzano je przedrukowuj4c
stare'e$cje, st4d czgsto lepsza bywa wersja w Corpus Bonnense,. Jednak przede wszystkim trzebakorzystat, z
nowych wydaf krytycznych.
" Ducas" s.137.
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Wnoszg o przyjgcie pracy doktorskiej Pana Mgra Michala Pawlaka i dopuszczenie Autora do
dalszych etapow przewodu doktorskiego.

t
l'-'

prof dr Maciej


