
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".



Kryterium morfologiczno-funkcjonalne polega na badaniu 
formy zabytku, jego dodatkowych elementów konstrukcyjnych, 
starć i uszkodzeń roboczych, materiału z jakiego jest wykonany, 
wytworów wyprodukowanych przez dane narzędzie, aby tą  drogą 
dojść do całkowitego odtworzenia pierwotnej formy, oraz poję
cia funkcji badanego zabytku.

Kryterium analogii archeologicznych opiera się na rekon
strukcji fragmentarycznie zachowanych przedmiotów przy po
mocy zabytków analogicznych.

Z dwoma powyższymi kryteriami związane jest dość ściśle 
kryterium etnologiczno-porównawcze, dostarcza ono bowiem 
aktualnego materiału, niezbędnego dla odtworzenia fragm enta
rycznego inwentarza wykopaliskowego, a przede wszystkim dla 
odgadnięcia jego funkcjonalnego przeznaczenia. Kryterium to 
pozwala nadto skontrolować wyniki osiągnięte na drodze hipote
tycznych rozważań, tyczących formy i funkcji narzędzia.

Duże znaczenie w posługiwaniu się metodą rekonstrukcji pa- 
leoetnologicznej w archeologii ma kryterium źródeł historycz
nych, pozwala bowiem często na uzupełnienie obrazu uzyskanego 
drogą wyżej przedstawionej analizy badanego zabytku, jak rów
nież przedłużyć jego formy pierwotne do czasów współczesnych.

Kryterium językowe pozwala niejednokrotnie określić pocho
dzenie etniczne zabytku, oraz ramy chronologiczne, chociaż te 
ustala właściwie kryterium chronologiczne. Ono to posługując się 
archeologicznymi i historycznymi metodami ustalania zjawisk 
w czasie, służy chronologicznemu ujęciu badanego przedmiotu.

W części drugiej swojej pracy demonstruje autor praktyczne 
zastosowanie omówionej metody na przykładzie typologiczno- 
konstrukcyjnego rozwoju przedhistorycznych żaren. Tu metodo
logiczne rozważania autora poddane są próbie, chodzi mu bowiem 
o ścisłe powiązanie teorii z praktyką i doświadczenie, czy zasto
sowane w pracy „instrumentarium badawcze'4 jest rzeczywiście 
metodą naukową w istotnym tego słowa znaczeniu, metodą przy 
pomocy której prehistoryk byłby w stanie odtworzyć z archeolo
gicznych fragmentów szczegółowy obraz struktury, funkcji, oraz 
szeregów rozwojowych badanego narzędzia.

1 Uzyskany przy pomocy metody rekonstrukcji paleoetnolo- 
gicznej w archeologii obraz rozwoju prehistorycznych żaren po
twierdził w zupełności słuszność założeń metodologicznych 
autora.

Archeologom znana była w zakresie tych badań tylko metoda 
porównawcza, która ich zdaniem drogą analogii archeologiczno- 
etnologicznych umożliwiała rekonstrukcję fragmentarycznie za
chowanego zabytku co do jego formy i funkcji, czyli uzyskanie 
szerszego pojęcia o badanym przedmiocie, niż na to pozwalała 
bezpośrednia obserwacja i analiza jego ułamkowych pozostałości.



Nasuwa się więc pytanie: jakie miejsce wśród zespołu metod 
archeologicznych zajmuje metoda rekonstrukcji paleontologicz
nej w archeologii i jaki jest jej stosunek do używanej dotąd przez 
archeologów metody porównawczej, na czym polega jej ,,no- 
vum“ ?

Otóż trzeba tu stwierdzić, że autor „żaren wczesnodziejo- 
wych“ właściwie pierwszy sprecyzował cały szereg jej kryteriów, 
oraz, co najważniejsze, technikę operowania tą  metodą, polega
jącą w pierwszym stadium na odtworzeniu poszczególnych ele
mentów badanego zabytku, określeniu ich funkcji w zespole czę
ści danego przedmiotu, aby tą drogą w stadium drugim otrzymać 
wyczerpujące pojęcie o całości obiektu badań, jego funkcji i miej
scu w całokształcie procesu technicznego i społecznego.

Stosowana przez archeologów metoda porównawcza opierała 
się na analogiach o charakterze raczej optycznym, nie wnikała 
w treść wewnętrzną zabytku, bo nie była w stanie dopatrzeć się 
w niej systemu współzależności poszczególnych elementów ba
danego przedmiotu, współzależności opartej na zasadach me
chaniki i fizyki.

Stąd wynikało niedostateczne zrozumienie genezy i podłoża 
archeologicznych wytworów materialnych, oraz, co niemniej 
ważne, niemożność uchwycenia i zrozumienia cyklów rozwojo
wych tych wytworów.

Metodę porównawczą w archeologii traktuje A. Nasz jako je 
dynie jedno z sześciu kryteriów metody rekonstrukcji paleoetno- 
logicznej w archeologii. Ta dopiero usuwa niedomagania, stosowa
nej na tym odcinku badań, metody porównawczej, pozwala w spo
sób najbardziej możliwy drogą rekonstrukcji poszczególnych ele
mentów zabytku zsynchronizować je w całość i poznać ją  od 
strony genezy, funkcji i ogniw rozwojowych, jak to widzimy wła
śnie na przykładzie żaren wczesnodziejowych.

Metoda rekonstrukcji paleoetnologicznej w archeologii może 
znaleźć także zastosowanie wśród etnologów, odtwarzających 
w oparciu o materiały archeologiczne poprzednie ogniwa współ
czesnych wytworów kultury ludowej.

Na drodze do rozwiązania objętego tytułem pracy tematu 
autor zajmuje się prototypem żaren wczesnodziejowych, żarnami 
nierotacyjnymi, odnośnie istniejącej między nimi współzależności, 
chronologii i zasięgu tego narzędzia. Następnie omawia A. Nasz 
żarna rotacyjne, wykrystalizowane w czasach wczesno-historycz- 
nych, zajmując się, jak i wyżej, rekonstrukcją ich poszczegól
nych elementów i całości tego narzędzia, chronologią, zasięgiem, 
oraz źródłem jego rozpowszechnienia na naszych ziemiach.

Odnośnie szczegółu, tyczącego tzw. nacięć ćwiartkowych na 
kamieniach Żarnowych, pragnę dodać, że tę, nieznaną autorowi 
na terenie Polski technikę usuwania starć roboczych, odkryłem 
we wsi Wola Nieszkowska pow. bocheński.



Badania A- Nasza nad żarnami wczesnohistorycznymi dostar
czyły wiele ciekawego materiału odnośnie Śląska. Stąd bowiem, 
jak  się okazało, pochodzą najwcześniejsze zabytki żaren obroto
wych, sięgające okresu późnolateńskiego, (W rocław— Patenice, 
Oporów pow. wrocławski) i liczne stosunkowo okazy z okresu 
wpływów kultury prowincjonalno-rzymskiej (Rybna Kolonia 
pow. tarnogórski, Szarlej pow. świętochłowicki, Leśnica pow. lu- 
bliniecki, Kosocice pow. strzeliński, Oława).

Tu na Śląsku dzięki wpływom kulturalnym celtyckim, a na
stępnie rzymskim narzędzie to najwcześniej weszło w użycie 
i dzięki pośrednictwu tej dzielnicy rozpowszechniło się na zie
miach polskich.

Na Śląsku, na Górze Sobótce, znajdował się także główny 
ośrodek masowej produkcji i eksportu wczesnohistorycznych ża
ren rotacyjnych. Zadecydował o tym dostatek odpowiedniego su
rowca, a może także stare tradycje produkcyjne tego narzędzia. 
To doskonale rozwinięte centrum zaspakajało potrzeby krajowe, 
zwłaszcza Wielkopolski i Pomorza, dokąd wywożono kamienie 
Żarnowe dogodną arterią wodną, jaką stanowiła Odra.

Śląsk był zatem, jak  to wynika z pracy A. Nasza i jak  to za
pewne wykażą przyszłe badania, pośrednikiem w zakresie prze
kazywania nowych zdobyczy technicznych, przenikających z k ra
jów śródziemnomorskich, oraz niewątpliwych przemian ekono
miczno-społecznych, nierozerwalnie związanych z rozwojem na
rzędzi.

Pod tym też aspektem rozpatruje autor żarna wczesnodzie- 
jowe w końcowej partii swojej pracy, podkreślając wpływ tego 
narzędzia na życie gospodarczo-społeczne i na odwrót, wpływ 
tego ostatniego na rozwój i postęp techniczny żaren rotacyjnych.

Praca A. Nasza wzbogaciła literaturę archeologiczną nie 
tylko dokładną monografią jednego z bardzo ważnych narzędzi 
człowieka prehistorycznego, ale, co ważniejsze, nową metodą, 
która zezwala na wszechstronne poznanie zabytków archeolo
gicznych i na ich postawie na odtworzenie procesów ekonomiczno- 
społecznych, zakrytych tajemniczością otchłani wieków.

Metoda rekonstrukcji paleoetnologicznej w archeologii znaj
dzie napewno szerokie zastosowanie w pracach, związanych z ba
daniami początków państwa polskiego, do poznania których wiele 
cennego materiału może dostarczyć gruntowne poznanie pozosta
łości prapolskiej kultury materialnej, w pierwszym zaś rzędzie 
narzędzi.

Właściwa autorowi ostrożność w wypowiadaniu poglądów, 
połączona z wnikliwą analizą badanego przez niego narzędzia, 
jak  również jasny styl literacki, czynią z „żaren wczesnodziejo- 
wych“ nie tylko pożyteczną, ale i przyjemną lekturę.

Waclam Korta
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