
Zebrane przez Kieniewicza materiały rzucają w ogólności cie
kawe światło na klasowy charakter rewolucji. Mamy więc przy
kłady wrogiego nastawienia konserwatystów szlacheckich, z któ
rych Szajnocha, pisząc do matki o śmierci Wiśniowskiego, stwier
dził: ,,żaden rozsądny człowiek nie może oczywiście brać rzą 
dowi za złe tego kroku (tzn. skazania Wiśniowskiego), jeśli nie
bawem według tej samej sprawiedliwości kilkanaście szubienic 
dla kilkunastu z tysięcy chłopów —  morderców stanie" (str. 226), 
a Trentowski oskarżał ruch demokratyczny o chęć wyrżnięcia 
szlachty, która przecież „sporządza (tworzy) i sprawuje naród 
polski" (str. 219). Mamy całą skalę stanowisk ugrupowań postę
powych i programów rozwiązania najbardziej palącego naów- 
czas zagadnienia, kwestii chłopskiej. Mamy wreszcie nieliczne 
niestety i nie zawsze wiarygodne wypowiedzi z ust samych chło
pów, jak  owe westchnienie na przekonywania rewolucjonisty Go- 
slara, starającego się powstrzymać chłopów przed napadami na 
szlachtę: „Czemuście to pierwej tak do nas nie gadali" (str. 184). 
Kończy zbiór tekstów przemówienie Marksa na obchodzie drugiej 
rocznicy rewolucji krakowskiej 22 lutego 1848 r-, według którego 
„rewolucja krakowska dała całej Europie chwalebny przykład, 
utożsamiając sprawę narodową ze sprawą demokratyczną oraz 
wyzwolenia klasy uciskanej".

Adam Galos

M ateriały do dziejów nowożytnych Ziem Zachodnich pod redak
cją Seweryna Wysłoucha. T. II Polacy-Ewangelicy na Dolnym 
Śląsku w XIX w. ich postawa narodowo-społeczna. Przygo
towali do druku Tadeusz Bratus, Stefan Golachowski, W anda 
Roszkowska, Bronisława Samitowska. Poznań—Wrocław 
1950, Instytut Zachodni, s. XLVIII, 358.
Fakt przystąpienia przez Instytut Zachodni do wydawania 

źródeł odnoszących się do historii ziem odzyskanych w czasach 
nowożytnych musi każdy historyk przywitać z dużym zadowole
niem. Jest też niewątpliwie poważną zasługą prof. Wysłoucha 
i zespołu jego pracowników, że dostarczają materiału do dru
giego już tomu wydawnictwa. W ydany niedawno tom odnoszący 
się do dziejów polskości ewangelików na Dolnym Śląsku, zawiera 
szereg bardzo ciekawych materiałów, dotyczących zarówno dzia
łalności poszczególnych osób i stosunków gospodarczych, spo
łecznych i kulturalnych tej mało stosunkowo znanej grupy lud
ności polskiej.

M ateriał zawarty w tej publikacji rozpada się na sześć dość 
nierównomiernych rozdziałów. Oto ich tytuły: I Język polski 
wg. sprawozdań pastorów w powiatach Brzeg, Kluczbork, Do
brodzień, Milicz, Namysłów, Oleśnica, Olesno, Oława, Strzelin, 
Syców, Trzebnica, Wrocław (razem 164 aktów od s. 3 do 224) 
obejmujących czas od r. 1810— 1910), II. Sprawa wprowadzenia



nauki języka polskiego w gimnazjach ewangelickich we Wrocła
wiu w latach od r. 1851 do 1854 (aktów 9 s. 227— 240), III. Wy
powiedzi pastora Prussego, Andersa i Noldy w sprawie zarzą
dzeń z r. 1872 zakazujących nauki religii w języku polskim 
(aktów 4 s. 243— 250), IV. Charakterystyka stosunków narodo
wościowych diecezji kluczborskiej w r. 1884 (aktów 21 s. 253— 
291), V. Wykaz parafii ewangelickich na Dolnym Śląsku, w któ
rych zachowano nabożeństwa w języku polskim w r. 1887 (akt 1 
s. 295— 303), VI. Memoriały pastora Mullera w sprawie germani
zacji ludności śląskiej przez kościół ewangelicki w 1- 1902— 1914 
(aktów 2 s. 306— 321). Poza tym zawiera tom jeszcze spis na
zwisk, spis miejscowości wg. nazw polskich i niemieckich, wre
szcie dokładny rejestr umieszczonych w tomie aktów.

Podane powyżej zestawienie treści pozwala się mniej więcej 
zorientować w bogactwie materiału zawartego w tym tomie. Do
kładne omówienie wartości i znaczenia aktów publikowanych 
w tym tomie zajęłoby zbyt wiele miejsca, dlatego też w naszym 
omówieniu zamierzamy zająć się jedynie kwestią zastosowanej 
tu techniki wydawniczej. Czynimy to specjalnie jeszcze dla trzech 
powodów, po pierwsze, że zespół nie zamierza poprzestać na tych 
dwóch tomach, a więc nasze uwagi mogą mu się ewentualnie 
przydać, po drugie, że kwestia wydawania źródeł była niedawno 
dość szeroko omawiana przez historyków polskich, po trzecie, że 
specjalne dyskusje, zorganizowane w związku z tym wydawnic
twem, pozwoliły nam poznać poglądy i metody zastosowane przez 
redakcję przy wydawaniu tego tomu.

Zaczynając od kwestii pierwszej, mianowicie samego wyboru 
materiału przeznaczonego do publikacji, przypominamy, że 
w większości wypadków stosuje się dwie zasady. Tak więc albo 
publikuje się w całości jakiś już gotowy zespół archiwalny, który 
ze względu na osobę, która gromadziła akty, rzadkość lub kom
plet zawartych w nim aktów zasługuje na pełne wydanie bez spe
cjalnych uzupełnień, albo też gromadzi się na własną rękę zespół 
aktów mających możliwie dokładnie i wyczerpująco oświetlić 
pewne zagadnienie. Naturalnie w tym drugim wypadku dokonuje 
się zazwyczaj skrupulatnych poszukiwań w różnych archiwach, 
albo też, jeśli akty do tej kwestii znajdują się w jednym tylko ar
chiwum, dokonuje się sumiennego przeglądu aktów, by wydobyć 
wszystko, co może służyć do wyczerpującego przedstawienia da
nego zagadnienia. Przykładem pierwszego typu wydawnictwa 
może być np. Księga pamiętnicza Michałowskiego, drugiego np. 
monumentalne Archiwum J. Zamoyskiego.

Trzeba przyznać, że redakcja omawianego tomu Materiałów 
nie zastosowała ani jednej, ani drugiej zasady wyboru. Posta
wiona wobec obfitych materfałów, znajdujących się w Archiwum 
Ewangelickim dokonała dość dowolnego wyboru dbając głównie 
o to, by materiał był ciekawy i interesujący. Przeglądając zgro



madzony tu materiał nieraz trudno się zorientować, co było przy
czyną decydującą o druku tych a nie innych aktów. Prawdopo
dobnie chodziło Redakcji z jednej strony o podkreślenie polsko
ści poszczególnych wsi, z drugiej o przedstawienie metod germa- 
nizacyjnych i sposobów walki ludności polskiej o utrzymanie ję 
zyka polskiego w służbie kościelnej. Atoli w takim razie nie na
leżało drukować aktów świadczących jedynie o polskości tych 
wsi, których polskość jest notorycznie znana, drukując zaś akty 
świadczące o wyraźnej akcji ludności wszczętej w obronie języka 
polskiego należało przynajmniej zaznaczyć, jaki był dalszy prze
bieg tej akcji, czy powiodła się, czy też skończyła niepowodze
niem. Tymczasem w szeregu wypadków wydrukowano do po
szczególnych kwestii po jednym lub paru aktach, dzięki czemu 
czytelnik otrzymuje właściwie strzępy pewnych kwestii, poznaje 
początek akcji, nie dowiaduje się zaś jaki był ich koniec. Dla 
przykładu zwrócę uwagę na jeden wypadek, mianowicie na do
kument drukowany pod nagłówkiem „Akta kościoła w Laskowi- 
cach Oławskich". Czytając ten ciekawy dokument, protest lud
ności polskiej tej parafii przeciw ograniczaniu języka polskiego 
w kościele parafialnym, zanotowałem na marginesie książki na
rzucające się każdemu czytającemu py tan ie: „co dalej ?“ . Trzeba 
było też dopiero przeczytać ciekawy artykuł B. Samitowskiej, 
umieszczony w Przeglądzie Zachodnim znacznie później (R. VI 
nr 7/8 s. 89— 95), by dowiedzieć się, że ludność tej parafii nie 
ograniczyła się do jednego protestu, co więcej, że ostatecznie 
w walce odniosła sukces. Czy jednak przy takim doborze źródeł 
wydawnictwo to może stanowić podstawę do naukowej, wyczer
pującej pracy? W ydaje nam się, że nie. Jeśli zaś redakcja uwa
żała, że głównym celem wydawnictwa było zwrócenie uwagi na 
ciekawe materiały, mieszczące się w archiwum śląskim, nasuwa 
się pytanie, czy nie wystarczyło wydać zeszyt mniejszy i znacznie 
tańszy aktów, lub też wydrukować część tych materiałów jako 
aneks do źródłowego obszernego artykułu?

Przechodząc do samej techniki wydawniczej, trzeba stwier
dzić, że Redakcja przeszła do porządku dziennego nad przyję
tymi przez polski świat naukowy, skodyfikowanymi ostatnio w in
strukcji wydawniczej zasadami wydawania źródeł do historii 
nowożytnej. Rzecz oczywista, że każdemu wydawcy, zwłaszcza 
doświadczonemu, wolno być zdania, że instrukcja ogłoszona przez 
Polską Akademię Umiejętności, przy współpracy szeregu innych 
Towarzystw naukowych, w tym last not least Wrocławskiego To
warzystwa, jest niecelowa, teoretyczna i sztywna, w konsekwen
cji też zastosować swoje własne metody wydawnicze. Wówczas 
jednak musi się zgodzić na to, że czytelnik będzie kwestionował 
ze specjalnym naciskiem celowość i logiczność stosowanej przez 
wydawcę metody. i



Spróbujmy z tego punktu widzenia zbadać zastosowane przez 
Redakcję w tym tomie metody zwłaszcza w najobszerniejszym 
rozdziale pierwszym. W rozdziale tym akty, odnoszące się do pol
skości powiatów, są uporządkowane według parafii, parafie zaś 
są ułożone w porządku alfabetycznym. Zauważmy tu nawiasowo, 
że aczkolwiek alfabet jest pewną podstawą do porządkowania, 
atoli zastosowanie tej zasady sprawia, że czytelnik materiałów 
musi się kolejno i nieoczekiwanie przenosić np. z powiatu brze
skiego do namysłowskiego i zaraz dalej z powrotem do brze
skiego. Fakt ten nie ułatwia czytelnikowi wyrobienia sobie nale
żytego obrazu rozmieszczenia polskości w tych powiatach.

Akty odnoszące się do poszczególnych parafii zgromadzone 
są w osobnych podrozdziałach, opatrzonych tytułami drukowa
nymi wielką (bardzo wielką) majuskułą. Czytelnik oczekiwałby 
jednak, że akty dotyczące każdej parafii będą gromadzone w jed
nym podrozdziale. Tymczasem tak nie jest. Tak np. akty doty
czące kościoła w Kowalowicach, powiat Namysłów, drukowane 
są w dwóch podrozdziałach, noszących identyczny ty tuł: ,,Akta 
kościoła w Kowalowicach, powiat Namysłów". Akty kościoła 
w Lubszy zawarte są również w dwu podrozdziałach następują
cych po sobie, noszących podobny ty tuł: ,,Akta kościoła w Lub
szy, powiat Brzeg" i ,,Akty kościoła w Lubszy". Dopiero przy 
bliższym zbadaniu przekonywujemy się, że każdemu podrozdzia
łowi odpowiada inna teczka archiwalna aktów. Zasada ta, że akty 
każdej teczki są drukowane w osobnym rozdziale, jest konse
kwentnie stosowana w całym pierwszym rozdziale. Przyznam się, 
że nie spotkałem takiej zasady wydawniczej w żadnym znanym 
mi wydawnictwie archiwalnym tego typu a nie wiem również, 
czy Redakcja zdołałaby podać słuszne przyczyny, skłaniające ją 
do przyjęcia takiej zasady. Nawiasowo zauważmy, że nagłówki 
tych podrozdziałów są dawane dość niejednolicie. Tak więc na 
stronie 29 czytamy ty tuł: ,,Akta dotyczące luterańskiej parafii 
w Kurznie (z filiami w Karłowicach i Stobrawie)" na stronicy zaś 
35 znajdujemy tytuł: ,,Akta kościoła w Kurzniu i Karłowicach, 
powiat Brzeg". Dodajmy, że w większości wypadków każdy no
wy podrozdział zaczyna się od nowej stronicy, wskutek czego po
zostaje dość dużo miejsca niezadrukowanego. Na stronicach od 
3-ej do 73-ej narachowałem (licząc puste pół- i ćwierćstronice) 
razem 7 stronic niezadrukowanych. W ydaje mi się, że tak luksu
sowego sposobu wydawania nie zdołałaby Redakcja w dzisiej
szych czasach oszczędności papierowej obronić.

Kwestia podania proweniencji archiwalnej poszczególnych 
dokumentów rozwiązuje Redakcja podając przy każdym tytule 
podrozdziału sygnaturę i tytuł teczki. Brak podawania przy po
szczególnych aktach stron czy kartek teczki tłumaczy się pewnie 
faktem, że dokumenty te nie są numerowane. Dlaczego jednak 
tytuły teczek, drukowane normalnie petitem, Redakcja drukuje



majuskułą i to jeszcze tak  wielką, że mało ustępuje co do wiel
kości czcionek tytułom podrozdziałów, trudno zrozumieć.

Przechodząc do samych aktów stwierdźmy, że każdy nosi nu
merację i jest poprzedzony regestrem drukowanym kursywą. 
W prawdzie wolałbym jeszcze dla przejrzystości ujrzeć zgodnie 
z instrukcją Akademii nagłówek aktu, atoli nie można z tego po
wodu robić Redakcji specjalnego zarzutu. Zaraz jednak dalej na
suwają się inne wątpliwości. Każdy akt mianowicie jest zaopa
trzony w podwójną datację, raz nad regestem drugi raz pod re
gestem. Tak np. dokument nr 48 nosi nad regestem datę „Mi
chałów, 10 stycznia 1862“ a potem pod regestrem „Michelau den 
10-ten Januar 1862“. Czy nie wystarczyło ograniczyć się do daty 
„Michałów (Michelau) 10 I 1862“ ? Skoro zaś jesteśmy przy tym 
akcie warto podkreślić, że rodzaj aktu jest zaznaczony najpierw  
po regestrze zrozumiałym skrótem „kop.“, po co jednak redakcja 
umieszcza potem nad aktem notatkę: „Abschrift“ ? Przykłady 
takiej rozrzutności można mnożyć. Weźmy akt nr 15. Z regestru 
dowiadujemy się, że pismo to kieruje rząd prowincji do super- 
intendenta Kelscha w Bierutowicach. Tymczasem Redakcja dru
kując akt, przedrukowywuje jeszcze nagłówek:
An den
Kónigl. Superintendenten 
Herrn Kelsch

zu Bernstadt
na końcu zaś pisma w podobny sposób przedrukowywuje „Kónigl. 
Regierung Ab. F. D. Kirchen- Med- und das Schulwesen" doda
jąc jeszcze skrupulatnie w nawiasie kursywą „podpis nieczytel
ny". W ydaje mi się, że tak skrupulatne odtwarzanie tekstu może 
być usprawiedliwione przy wydawaniu specjalnie ważnych ak
tów dyplomatycznych, ale nie przy drukowaniu pism władz pro
wincjonalnych do powiatowych pastorów.

W całym wydawnictwie konsekwentnie zastosowano wreszcie 
zasadę nie dawania żadnych przypisków rzeczowych. Był to je 
den z powodów zarzutów wytaczanych przez niżej podpisanego 
przeciw Redakcji, broniącej się przykładami wydawnictw obcych. 
Argumentów moich nie zamierzam jednak powtarzać, zwłaszcza, 
że, jak  słyszę, w następnych tomach Redakcja jednak zamierza 
zerwać z tą  niewygodną dla czytelnika zasadą.

Zastrzeżenia możnaby mnożyć, atoli ograniczę się do tych 
zasadniczych uwag. Celowo nie będę się zajmował różnymi oczy
wistymi potknięciami, skoro tych nie brak i w wielu innych wy
dawnictwach, a nie zamierzam zniechęcać zespołu, którego trud 
i inicjatywę — podkreślam to jeszcze raz —  w całej pełni oce
niam. Sumując moje poprzednie uwagi stwierdzam, że odrzuciw
szy normalnie przyjęte u nas zasady wydawnicze, zastosowała 
Redakcja takie zasady, których nie zawsze chyba mogłaby obro
nić. Jedno wydaje mi się oczywiste, mianowicie to, że materiały



te wydano zbyt rozrzutnie, luksusowo, z oczywistą szkodą dla 
kompletu m ateriału1).

Władysław Czapliński

A d o l f  N a s z :  żarna wczesnodziejowe. Studia wczesnodziejo-
we, seria archeologiczna, t. I. W arszawa—Wrocław 1950.
Praca A. Nasza jest monografią, traktującą o żarnach przed

historycznych, jednym z podstawowych narzędzi ludów rolni
czych, używanym przez nie od czasów neolitycznych po dzień 
dzisiejszy. ’

Jak  każda, tak i ta  zdobycz techniczna człowieka przeszła 
długą drogę rozwojową, znaczoną wydartymi ziemi fragmentami 
pozostałości archeologicznych.

Ta właśnie fragmentaryczność śladów kultury materialnej 
nastręcza archeologom wiele kłopotu w próbach nad odtworze
niem narzędzi przedhistorycznych i ich łańcuchów rozwojowych.

Uporanie się z tymi trudnościami i osiągnięcie wyczerpują
cego pojęcia o badanym zabytku archeologicznym zależy przede 
wszystkim od aparatury metodologicznej, którą archeolog stosuje 
w swojej pracy, a że ta  okazywała się często niewystarczająca, 
nic dziwnego, że literatura archeologiczna nie posiada prawie 
wcale tego właśnie rodzaju opracowań, jakie stanowi monografia 
żaren wczesnodziejowych.

Praca A. Nasza jest próbą przełamania tych trudności przez 
zastosowanie w badaniach archeologicznych nowej metody, na
zwanej przez jej autora „metodą rekonstrukcji paleoetnologicz- 
nej w archeologii".

Dwojakie są jej założenia, a mianowicie: wierne zrekonstru
owanie fragmentarycznie zachowanego materiału wykopalisko
wego, jako stadium pierwsze i jako drugie odtworzenie na pod
stawie uzyskanej rekonstrukcji szeregów rozwojowych badanego 
zabytku ze szczególnym uwzględnieniem jego strony funkcjo
nalnej.

Już z określenia powyższej metody wynika, że autorowi bę
dzie zależało na wszechstronnym naświetleniu badanego przed
miotu z punktu widzenia archeologii i etnologii, wychodząc z za
łożenia, że obu tym dyscyplinom wspólny jest cel badań, a mia
nowicie „śledzenie tradycyjnej kultury nie przekazywanej przy 
pomocy pisma".

Metodę rekonstrukcji paleoetnologicznej w archeologii opie
ra  Nasz na kilku kryteriach, a to : morfologiczno-funkcjonalnym, 
analogii archeologicznych, etnologiczno-porównawczym, źródeł 
historycznych, językowym i archeologicznym.

i) Już w trakcie składania niniejszego tomu „Sobótki" ukazał się t. III 
„Materiałów do dziejów nowożytnych Ziem Zachodnich", poświęcony również 
Polakom-ewangelikom na Dolnym Śląsku w XIX w .; wydawnictwo to omówione 
zostanie w jednym z najbliższych numerów „Sobótki".
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