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OMÓWIENIE DYSKUSJI

W  toku dyskusji w yłoniło się wiele spraw  ogólnych oraz w niosków
i postulatów  obejm ujących trzy  grupy zagadnień: 1) dotyczących p ro 
blem ów m erytorycznych, 2) problem ów  program ow ych, 3) kw estii me- 
todyczno-m etodologicznych.

Ad 1. O dnośnie do pierw szej grupy zagadnień wątpliwości dysku
tantów  wzbudziły kw estie związane z genezą i charakterem  art. 4 
K onstytucji Księstw a W arszaw skiego i dekretu  królew skiego z 21 XII 
1807 r. Zwłaszcza w iele uw ag padło przy  rozpatryw aniu  zagadnienia 
realizacji przez N apoleona program u lew icy polskiej. Zaprezentow ano 
pogląd, że lew ica nie miała żadnego w pływ u na decyzje N apoleona 
przy  nadaniu  konstytucji, podobnie zresztą jak Komisja Rządząca — 
zwłaszcza gdy chodzi o art. 4. Lewica nie m iała także w pływ u na 
decyzje podjęte przez Radę Stanu podczas przygotow yw ania dekretu  
grudniowego, gdyż jakobini nie otrzym ali w  Księstwie W arszaw skim  
wyższych stanow isk państw ow ych. Trudno więc sugerow ać (Tadeusz 
M encel — U niw ersytet M arii Curie-Skłodowskiej), że art. 4 realizow ał 
program  lew icy. M ożna jedynie  mówić o pew nej zbieżności stanow isk 
N apoleona i lewicy.

Zgoła inaczej problem  ten  potraktow ał Zbigniew Stankiewicz (Uni
w ersy te t Łódzki). Przyznając rac ję  swem u interlokutorow i jednocześnie 
zauważył, że program  lew icy niezależnie od tego czy N apoleon go 
znał, czy nie znał, stał się  w łaśnie na początku XIX stulecia rzeczyw i
stością. O biektyw nie rzecz biorąc przem iany w  Księstwie W arsza
wskim, przede wszystkim  zniesienie poddaństw a, zniesienie system u 
stanow ego, rozpow szechnienie ideałów wolności i równości obyw ateli, 
były  osiągnięciam i lew icy polskiej bez względu na to, kto doprowadził 
do ich realizacji.



Sugestię Zbigniewa Stankiewicza rozwinął A ndrzej Stroynow ski (Uni
w ersy tet Łódzki) staw iając pytanie o  relację zachodzącą między w pro
wadzonymi w 1807 r. zmianami w  położeniu praw nym  włościan a  wcześ
niejszym i koncepcjam i i reformami podjętym i w czasie obrad  Sejmu 
Czteroletniego i insurekcji kościuszkow skiej. D yskutant najpierw  do
konał analizy aktów  praw nych w ydanych w XVIII w. dochodząc do 
wniosku, iż zapewniły one w łaściwy rozwój rynku w ew nętrznego oraz 
możliwość w yrów nania rażących dysproporcji w gęstości zaludnienia
i stanie gospodarki poszczególnych regionów kraju. O stateczną ich 
konsekw encją miało być przyznanie chłopom pełnej w łasności użytko
w anych przez nich gruntów . N astępnie porów nując odpow iednie posta
now ienia dekreitu grudniow ego uznał, że prow adzą one do u tra ty  przez 
chłopa gw arancji nienaruszalności użytkow ania gruntów . D ekret grud
niow y co praw da skierow yw ał rolnictw o Księstwa W arszaw skiego na 
pruską drogę rozw oju kapitalizm u, w  konsekw encji dla m as chłopskich 
był niekorzystny. M niej jednoznaczna jest zdaniem  dyskutanta ocena 
zakresu wolności osobistej nadanej konsty tucją 1807 r. Co praw da moż
liwości dysponow ania swo ją  osobą chłop posiadał tak ie  sam e już w  koń
cu XVIII w. jak  w K sięstw ie W arszawskim , jednakże 1807 r. przyniósł 
gw arancje realizacji hasła równości obyw atelskiej. W  ostatecznym  re
zultacie rozw iązania napoleońskie były korzystniejsze d la chłopa w po
rów naniu z końcem  XVIII w. jedynie w sferze p raw  cyw ilnych. W  kon
kluzji należy stwierdzić, że XVIII-wieczne osiągnięcia lew icy polskiej 
nie usitępowały rozwiązaniom  zaproponow anym  przez Napoleona; te  os
tatnie były korzystniejsze dla chłopa jedynie w  sferze praw  cywilnych
i możlwości dostępu do życia politycznego. Jeżeli jednak  uwzględnim y 
Kołłątajow ski program  m asow ych nobilitacji, k tóry  miał prowadzić do 
przekształcenia społeczeństw a feudalnego w społeczeństw o burżuazyj
ne, to i w tej ostatn iej kw estii rodzą się pow ażne wątpliwości.

Z powyższymi wypowiedziam i korespondow ały uw agi Zofii Libi- 
szowskiej (Uniwersytet Łódzki), zastanaw iającej się  nad przyczynam i 
an  ty  chłopskich postaw  szlachty w okresie Księstwa W arszawskiego; 
tej samej szlachty, k tóra u  schyłku XVIII w. angażow ała się po s tro 
nie reform  zm ierzających do zniesienia poddaństw a i zamiany pańsz
czyzny n a  czynsze. D yskutantka zauważyła, że zrozum ienie tego stanu 
rzeczy jest niem ożliwe bez uw zględnienia faktu  i konsekw encji 10-let- 
niego panow ania pruskiego na teren ie  W ielkopolski. System gospodar
czy oraz w sp ie ra jąc y  go pruski System adm inistracyjny doprowadził 
szlachtę — posiadaczy ziem skich — na skraj bankructw a. Na fatalny 
stan  ekonom iki m ajątków  szlacheckich w płynęło także panow anie fran 
cuskie cechujące się ogrom ną ilością różnego rodzaju kontrybucji i cię



żarów nakładanych na  rzecz wojska. W  tej sy tuacji szlachta, mimo iż 
w  XVIII w. deklarow ała się po stronie reform  agrarnych, nie mogła 
obecnie pozbyć się obaw  o  przyszłość ekonom icznych podstaw  swego 
bytu. Konkludując Z. Libi&zowska podkreśliła, że z tych  powodów za
ham owanie procesów  zniesienia poddaństw a i oczynszowania chłopów 
było w ynikiem  nie ty le uw stecznienia postaw  szlachty co sy tuacji po
litycznej i gospodarczej, w której znalazły się ziemie polskie w  pierw 
szym dziesięcioleciu XIX w.

Kolejnym  punktem  spornym  sta ła  się dla dyskutantów  spraw a cha
rak teru  dekretu  grudniow ego. M ieczysław  Kallas (Uniwersytet im. Mi
kołaja Kopernika) solidaryzując się z tezami artyku łu  Tadeusza M en
ela podkreślił, że zasadniczy charakter regulacji stosunków  m iędzy dzie
dzicami a  chłopami dokonany w dekrecie uzasadnia uznanie go za akt 
rów norzędny z odnośnym i postanow ieniam i K onstytucji Księstwa W ar
szawskiego, przeciw staw iając się  tym  samym potraktow aniu przez 
A ndrzeja Stroynow skiego dekretu, k tó ry  — w edług tego ostatniego — 
precyzow ał a właściwie w ypaczał ideę art. 4 Konstytucji Księstw a W ar
szaw skiego jako swoistego rodzaju dokum entu w ykonaw czego do niej. 
Zdaniem M. K allasa za proponow aną przez niego in terp retacją  prze
mawia fakt pow oływ ania się Fryderyka A ugusta przy w ydaniu dekre
tu  na art. 86 K onstytucji „w zamiarze objaśnienia i dopełnienia" art. 4. 
Świadczy o tym także przeprow adzona przez T. M enela analiza dek
retu. Na m arginesie tych rozw ażań doszło do  kontrow ersji między 
T. M enelem a Z. Stankiewiczem  w ynikającej z odm iennego widzenia, 
a raczej osadzenia dekretu  grudniow ego w kontekście obiektyw nego 
procesu historycznego. T. M encel analizując dokum enty Rady Stanu 
stwierdził, że na posiedzeniu Rady Stanu czytany był p ro je k t F. Lu
bieńskiego, a  w żadnym zaś w ypadku S. M ałachowskiego. Pogląd ten 
wzmacniał tezę o braku związku m iędzy decyzjami Rady Stanu a oś
wieceniowym i koncepcjami lew icy polskiej. Sugestia Z. Stankiewicza 
tw ierdzącego, że na posiedzeniu Rady Stanu czytany był przez F. Łu
bieńskiego pro jek t S. M ałachowskiego uzasadniona wobec n iejedno
znaczności wym owy źródeł, zwłaszcza protokołu Rady Stanu z 16 XII 
1807 r., stw arza podstaw ę do tezy o ciągłości polskiej tradycji praw nej.

Polem iczne były także tw ierdzenia T. M enela dotyczące akcji za
w ierania umów notarialnych między chłopem a panem, będącej w yni
kiem  postanow ień dekretu  grudniow ego. Sprzeciwił im się Józef Smia- 
łowski (Uniwersytet Łódzki) podając znane mu przykłady realizacji 
decyzji władz. Zagadnienie to, jak  w ydaje się, jest niem ożliwe do 
rozstrzygnięcia wobec b rak u - szczegółowych badań o charakterze 
statystycznym .



Z realizacją postanow ień dekretu  grudniow ego związane były  w y
powiedzi Tadeusza M enela, Ryszarda Bendera (Katolicki U niw ersytet 
Lubelski), Józefa Smiałowskiego i Zbigniewa Stankiewicza na tem at 
organizacji gminy jako najniższego ogniw a adm inistracji w Księstwie 
W arszawskim . N aw iązyw ały one do kom unikatu Jerzego Kukulskiego 
(Uniwersytet Łódzki), k tó ry  przedstaw ił problem  funkcji w ypełnianych 
przëz gminę dom inialną od  okresu  zniesienia poddaństw a w Księ
stwie W arszaw skim  do reform y uwłaszczeniow ej 1864 r., k tóra zastą
piła gm inę dom inialną gminą typu samorządowego. Gmina w zamyśle 
władz Księstwa miała służyć potrzebom  państw a. Dlatego też urzędnik 
gminy — w ójt — powinien być w stosunku do tego państw a lojalny, 
m usiał dawać gw arancje m aterialne ciągłości podatków, mieć rozez
nanie co do nastro jów  na wsi, uwzględniać prow adzoną przez państw o 
politykę poboru rek ru ta  do w ojska iitp. M ając na uwadze te rozliczne 
zadania, jakie staw iano przed wójtem , w ydaw ało się właściwe, aby 
te funkcje spełniał dziedzic. Jego w ynikający  z tradycji au to ry te t zo
staw ał w  ten sposób wzm ocniony i podparty przez władzę państw ową, 
co w konsekw encji pozwalało zapewnić spokój na wsi, kierow anie do 
wojska tyoh chłopów, k tó rych  dziedzic uważał za zbędnych na wsi 
oraz .k rnąbrnych". Dodatkową a niew ątpliw ą zaletą dziedzica na sta
now isku w ójta było posiadanie um iejętności czytania i pisania. W  ten 
sposób państw o oszczędzało na zatrudnianiu specjalnego urzędnika. 
Rola w ójta na wsi niew ątpliw ie należy do kluczowych, dlatego też 
dyskutanci postulowali, aby przyjrzeć się temu urzędow i przez pr-yz- 
m at takich oto przykładow ych pytań: czy zawsze w ójt związany był 
z dworem?, czy był i w jakiej mierze reprezentantem  gminy, chłopów?, 
czy raczej był reprezentantem  państwa?, a może tylko dworu?, jak 
ew oluow ały funkcje w ójta i jego urząd w okresie od 1806 do 1914 r.?> 
jaka jest relacja m iędzy urzędem  w ójta a samorządem  wiejskim? 
Szczególnie istotne znaczenie ma to ostatn ie pytanie, jako że odpo
wiedź na nie, zdaniem dyskutantów , pozwoli właściw ie ocenić reformy 
agrarne — precyzując rzecz całą — umożliwi znalezienie związków 
m iędzy adm inistracją gminną a reformami społeczno-gospodarczym i, 
w dalszej zaś perspektyw ie może stanow ić podstaw ę do rozważań
0 naturze procesów  dem ograficznych.

W  zgoła innym aspekcie ro lę gminy jako form y organizacji ok re
ślonej społeczności u jął H enryk  M ichalak (Uniwersytet Łódzki). Za
sygnalizow ał on na przykładzie w ypracow anej przez stronnictw o „Stań
czyków'' w Galicji koncepcji gminy zbiorczej próbę uczynienia z gmi
ny takiej struktury  administracyjnej,, k tóra za cel nadrzędny uznałaby
1 realizowała ideę integracji narodu. W  koncepcji „Stańczyków" gmi
na zbiorcza jako jednostka silna ekonom icznie stanow iłaby gw arancję



reform agrarnych. Po w tóre, m iała umożliwić w arunki do rozwoju 
szkolnictwa ludowego. Po trzecie, by łaby  w  stanie zagw arantow ać 
w łaściwą i świadomą reprezentację sejmową. Na terenie gm iny zbior
czej w edług ,,Stańczyków" powinno dojść do zawiązania stosunków  
pom iędzy różnymi grupam i społecznymi w  m yśl zasad solidaryzm u 
społecznego. W ydaje  się, że takie potraktow anie funkcji gm iny przez 
m łodokrakow skie stronnictw o konserw atyw ne, co praw da w  niezupeł
nie realizow anym  program ie działania, powinno uczulić historyków  na 
problem y innej jeszcze natu ry  niż tradycyjn ie związane z przejawam i 
walki o oblicze klasow o-społeczne wsi.

Kolejną kw estią w zbudzającą wątpliwości okazała się spraw a w y
chodźstwa chłopów ze wsi. Na zapytania K rystyny  Sreniow skiej (Uni
w ersytet Łódzki) dotyczące społecznego aspek tu  tego ruchu, jego li
czebności i charakteru  obszernych w yjaśnień udzielali Helena Brodo
wska (Uniwersytet Łódzki) i Zbigniew Stankiewicz. Stwierdzono, że 
w świetle znanych źródeł, bardzo niejednorodnych, problem ten  jest 
trudny do uchw ycenia. W iadomo, iż rzadko chłopi opuszczali wieś 
całymi rodzinami, chociaż są przypadki, że n iek tóre  wsie groziły w ca
łości odejściem . Znacznie częściej wieś opuszczali mężczyźni poszuku
jący lepszych w arunków  bytow ania dla swoich rodzin bądź zbiegają
cy przed uciskiem dominialnym. Zjawisko wychodźstwa nie miało cha
rak teru  masowego, jednakże stw arzało dla szlachty poczucie zagroże
nia. Zapewne z tego powodu pojaw iły się zarządzenia władz próbu ją
cych przeciw staw ić się tem u procesowi. W ydaje się, że niem ożliwe 
będzie określenie ilościowe wychodźtwa. Z tą  kw estią ściśle w iąże się 
problem  zbiegostwa chłopów w północno-wschodniej części Księstwa 
W arszaw skiego w początkach 1813 r. w  związku z wkroczeniem  wojsk 
rosyjskich. Ma on jednak inne uw arunkow ania. Zw iązany jest bowiem 
nie z w arunkam i bytow ania, lecz z rosnącą wśród chłopów świado
m ością 'stanu  niepew ności politycznej, w  jakiej znalazł się kraj, a prze
de wszystkim obaw ą przed przyw róceniem  poddaństw a.

Ad 2. Zagadnieniem, wokół k tórego  koncentrow ała się uw aga dys
kutantów, była spraw a znalezienia zespołu czynników, k tóre w pływ a
ją na kształt świadomości chłopów. Do nich zaliczono m. in, problem  
żywy w historiografii i do dzisiaj nie zbadany, jakim  jest ,,mit chło
pa cesarskiego". W ypow iadali się w  tej kwestii R. Bender, Z. Stankie
wicz, H. Brodowska, T. M encel, H. M ichalak, K. Zamorski (Uniwersy
tet Jagielloński). Uznano, że jest to zjaw isko typow e w Europie. O bser
wuje się je we Francji, gdzie za panow ania N apoleona I i N apoleona III 
funkcjonow ał cały system  elek to ra tu  chłopskiego w spierający władzę 
cesarską. M amy z nim do czynienia w m onarchii habsburskiej, także



w Rosji. Cały fen problem jest niezw ykle skomplikowany. W  dużym 
uproszczeniu można przyjąć, że sprow adza się do poczucia świadom oś
ci narodow ej i świadomości obyw a te Isko -pańs two we j , przy  czym to 
drugie pojęcie jest znacznie węższe obejm ując de facto stosunek chło
pów do własnego bądź obcego pańsitwa. Szczególną cedhą „mitu cesar
skiego chłopa" jest utożsam ienie w  osobie panującego zespołu prze
konań zaw ierających zarów no elem enty świadomości obyw atelsko-pań- 
stw owej, jak i narodow ej. W ydaje  się także, że m it ten uzależniony 
jest od  obiektyw nej przynależności do określonego narodu, obiektyw 
nej w  tym sensie, że uchw ytnej przez wspólność języka, religii, kultu
ry  ludow ej m ieszczącej się w  zespole ku ltu ry  narodow ej itp. Rozpa
tru jąc  ten problem  należy uwzględnić trudno uchw ytne niejednokrotnie 
spraw y związane z przeniesieniem  niek tórych  w yobrażeń religijnych 
w  sferę społecznego życia świeckiego.

'  Drugim istotnym  czynnikiem  m ającym  wpływ na kształt św iado
mości chłopów, a podkreślonym  w dyskusji przez H ankę Żerek (Uni
w ersy tet Łódzki), jest zespół chłopskich przekonań w ynikających z uw a
żania pana, a raczej jego decyzji jako podm iotowych w  zakresie p ra 
wa. In teresu jące byłoby, jak  przebiegał proces przenoszenia tak rozu
m ianej podmiotowości praw nej na instytucje państw ow e i monarchę. 
Problem u tego, jak  w ydaje się, nie można rozstrzygnąć bez zbadania 
obiektyw nie istniejących związków między polską tradycją ustaw o
dawczą a zaistniałym  stanem  praw nym  w 1807 r. bez próby określenia 
zależności m iędzy sytuacją m aterialną chłopa i wsi w  XVIII w począt
kach XIX w. W ydaje się bowiem, że w ysunięta przez H. Brodowską 
teza, że chłopi interpretow ali zniesienie poddaństw a przede wszystkim  
jako zniesienie obciążeń pańszczyźnianych, ma sw oje uw arunkow anie 
w  mechanizm ie funkcjonow ania gospodarki folw arczno-pańszczyźnianej 
Jeżeli tak  istotnie jest. to pokolenie chłopów, które zostało obdarzone 
wolnością, nie rozum iało po w ydaniu  aktów  z 1807 r., że zostało przy
w iązane do ziemi i ograniczono jego p raw a własności. Rodzi to kolej
n y  problem  badawczy, posiadający zresztą uw arunkow ania w zachodzą
cych już w  XVIII w. procesach dezintegracji w spólnot wiejskich.

Do czynników m ających w pływ  na kształt świadomości chłopów na
leży także zaliczyć działania badaczy słow iańszczyzny i folkloru, k tó
rzy w  XIX w. nader licznie w ypraw iali się na wieś. Sprawę tę  zasyg
nalizow ała K. Sreniowska. Poszukując jeszcze innych uw arunkow ań 
Z. Stankiewicz zwrócił uw agę na ścisłą korelację między w arunkam i 
przyrodniczym i a charakterem  zespołu obyczajow ego cechującego ok re 
śloną lokalną społeczność. In teresu jący  jest także w pływ  środow iska 
przyrodniczego na rodzaj działalności gospodarczej oraz na procesy 
społeczne, zwłaszcza zaś tzw. ,,system  funkcjonowania przednów ka"



w gospodarstw ie chłopskim. Тел sam dyskutant zauważył także, że 
w dotychczasow ych badaniach unika się podejm owania problem u 
wpływu służby w ojskow ej chłopów na stan  świadomości obyw atelskiej, 
politycznej i państw ow ej społeczności wiejskiej. W ażnym  problem em  
badawczym wym agającym  pilnego rozwiązania jest prześledzenie s to 
sunku szlachty do zniesienia poddaństw a (M. Kallas), do procesów  upo
litycznienia chłopów (H. M ichalak). Z problemami tymi wiąże się bez
pośrednio raczej zaniedbane zagadnienie określenia zespołu świadomoś
ci szlachty i innych klas i w arstw  społecznych jako kontekstu  historycz
nego będącego pochodną przem ian polityczno-praw nych w państw ie 
z jednej i przekształceń lokalnych społeczności w iejskich z drugiej 
strony (K. Zamorski).

Ad 3. Punktem w yjścia prziy dyskutow aniu zagadnień metodyczno-
- m etodologicznych było określenie przez Z. Stankiewicza, H. Brodowską
i K. Zam orskiego rodzajów i specyfiki źródeł do badania świadomości 
chłopów. Podkreślono, że w przew ażającej m ierze źródła te  m ają cha
rak ter pośredni; w ytw arzane były przez władze państwowe, ziemiań- 
slwo, inteligencję, rzadko burżuazję. Stosunkowo niewiele jest pam ięt
ników chłopskich bądź korespondencji. Nie należy także pomijać zbio
rów m ateriałów  etnograficznych. Pewne nadzieje budzą m ateriały  urzę
dowe, zwłaszcza mało poznane akta sądowe i notarialne sygnalizujące 
zachow ania chłopów w stosunku do różnych spraw.

Pewne zastrzeżenia zasygnalizowano na m arginesie zaprezentow anej 
przez Ju liana Jańczaka (Uniwersytet Łódzki) próby zastosowania me
tody statystyczno-dem ograficznej. J. Smiałowski i K. Zamorski pod
kreślili, że stosow anie tych m etod uzasadnione jest jedynie wówczas, 
gdy przeprowadza się badania kompleksowe, a nie wyryw kow e, w  opar
ciu o ujednolicone m etody, zwłaszcza m etodę rekonstrukcji rodzin, 
a wyniki tych badań odnosi się do konkretnych sytuacji nie zamazu
jąc specyfiki lokalnej. N ie ulega jednak wątpliwości, że zagadnienie 
powiązania procesów  demograficznych z przem ianami społeczno-gos
podarczymi zarówno przed, jak i po uwłaszczeniu chłopów należy do 
niezw ykle istotnych, dotychczas niemal n ie  u w zględ n ian ych  w opra
cowaniach. Stanowi ono istotne rozszerzenie perspektyw y dotychcza
sowych badań implikując szereg nowych p y t a ń  badawczych.

Przechodząc do kwestii związanych z organizacją badań nad świa
domością zauważono, że badania te należy prowadzić nie nad świado
mością w ogóle, lecz nad świadomością w określonym  czasiie i na okreś
lonym teren ie  (T. Mencel). W  b a d a n i a c h  tych należy uwzględnić przede 
wszystkim w pływ  wypadków politycznych i ich skutków (np. w ojny 
napoleońskie, utworzenie Księstwa W arszaw skiego i Królestwa Polskie



go, pow stania narodowe, party zan bkę J. Zaikiwsikiego) na zmiany w m y
śleniu politycznym  chłopów. W ażne znaczenie m ają także uw arunko
wania w ynikające z poziomu rozw oju ekonom icznego wsi. Zarazem 
jednak nie należy badań tych traktow ać w sposób statyczny • (Sta
nisław Jarm uł — Radyń Podlaski) musi być zachowany ich dynam icz
ny charakter. Stąd też w ielkiego znaczenia nabiera znalezienie i w y
odrębnienie tendencji stym ulujących rozwojem świadomości (H. Bro
dowska). Tendencje te uchw ytne są jedynie w długich przedziałach 
czasowych. N iewątpliwe jest, że przy takich ujęciach tem atu trzeba 
będzie ze szczególną uwagą rozpatrzeć problem y w zajem nych relacji 
m iędzy świadomością klasow ą i narodow ą (H. Brodowska, H. M ichalak), 
znaleźć k ry teria  oceny tych zjaw isk i ustalić e tapy  ich rozwoju. Spra
wą dotychczas nie w yjaśnioną jest zakres źródeł m ogących posłużyć 
jako podstaw a badań nad tymi zjawiskami i procesami. Dyskusja nad 
tym zapoczątkow ana swego czasu przez Stefana Kieniewicza i Krzy
sztofa Groniowskiego wym aga kontynuacji.

Uniwersytet Łódzki

H enryk S. M ichalak  

LE COMPTE RENDU DE LA DISCUSSION

La discussion sur le problème de l'abolition du servsge en Pologne centrale était 
très variée. Les discutants analysaient les problèmes de nature fondamentale et 
aussi ceux de programme et de méthodologie. L’attention était attirée avant tout par 
les questions fondamentales, oscillant autour des problèmes liés à la genèse et au carac
tère de l'article 4 de la Constitution du Grand-duché de Varsovie et du décret royal 
du 21 décembre 1807. On prêtait aussi attention aux effets sociaux, économiques, 
juridiques et autres qui découlaient de la formation de conscience sociale des paysans, 
qualitativement toute nouvelle, ayant son origine dans les actes mentionnés. La 
discussion a signalé la nécessité d'étudier pressément ces problèmes qui jusqu’à 
présent étaient négligés dans les recherches scientifiques. Parmi eux il faut citer:

— la question de trouver l'ensemble de facteurs influençant la forme et le 
caractère de la conscience paysanne, inspirant son développement et les aspects de 
ses changements!

— le problème de la continuité culturelle mise en relief dans la tradition 
législative;

— le problème controverse du „mythe du paysan impérial”.
Ce qui liait la discussion c ’étaient des remarques méthodiques et celles de 

méthodologie qui signalaient las problèmes résultant du caractère des sources 
accessibles, les problèmes de l ’introduction des méthodes nouvelles et des questions 
du domaine des recherches scientifiques, liées à ces méthodes.


