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Po krótkim wstępie przedstawiającym rozwój badań nad opracowanym tema
tem, d r Pleiiner opisał podstawowe procesy przeróbki kowalskiej żelaza, a na
stępnie omówił zarys rozwoju kowalstwa od początków aż do wczesnego średnio
wiecza, włączając w ten opis wyniki przeprowadzonych przez siebie badań meta
loznawczych 62 przedmiotów żelaznych z terenów Czechosłowacji. Z kolei przed
stawiono opis podstawowych operacji stosowanych przez dawnych kowali oraz
rekonstrukcję technologii niektórych przedmiotów żelaznych.
Książka jest pierwszym i niewątpliwie udanym opracowaniem dawnej tech
niki kowalskiej w Europie. Szczególnie wartościowe są przykłady różnych sposo
bów obróbki kowalskiej (irys. 29— 38) oraz rekonstrukcje sposobów wykonania
niektórych narzędzi (rys. 39— 47). Natomiast zestawienie sposobów utwardzania
ostrza narzędzi na przestrzeni wieków, podane n a rys. 49, niewątpliwie ulegnie
jeszcze poważnym zmianom, ze względu na niewielką dotychczas liczbę badań,
szczególnie w krajach zachodniej i południowej Europy.
Praca opiera się na licznych materiałach archeologicznych i badaniach meta
loznawczych. Liczba zbadanych przedmiotów z terenów Czechosłowacji jest w p ra w 
dzie jeszcze niewielka, pozwala już jednak ogólnie zorientować się w technologii
miejscowego kowalstwa. Niezależnie od tego d r Pleiner wykorzystał prawie cał
kowicie publikacje zagraniczne, m. in. dotyczące m ateriałów z aiem ZSR R i Pol
ski. Stąd podana w pracy bibliografia jest bardzo obszerna. W mniejszym nato
miast stopniu wykorzystano — ¡nieliczne zresztą — dawne źródła pisane dotyczące
techniki kowalstwa.
Poważną zaletą książki jest obszerne (41 stron) tłumaczenie niemieckie zamiesz
czone na końcu opracowania. Bardzo bogaty jest materiał ilustracyjny; jedynym
niedociągnięciem jest w iele nieodpowiednio (wykonanych zdjęć metalograficz
nych, «o szczególnie razi czytalnifca-metaLoanaiwcę.
Syntetyczne opracowanie dawneij techniki kowalskiej, przygotowane przez
dr Pleinera stanowi poważny wkład do badań nad historią techniki. Dlatego też
w arto je polecić wszystkim zainteresowanym tymi zagadnieniami.
J E R Z Y P IA S K O W S K I

Herman K e s t e n , Kopernik i jego czasy. Przekład z niemieckiego Krzysztofa
Radziwiłła i Janiny Zeltzer. Posłowie Henryka Barycza. Państwowy Instytut W y 
dawniczy. W arszawa 1961, s. 551, ilustr. 19.
W książce Kestena życie i działalność Kopernika przedstawione są ma szeroko
zakrojonym tle historycznym — społecznym, umysłowym i obyczajowym. B arw ny
obraz epoki, ogólny Charakter vie romancee zapewniły Kopernikowi szeroką po
pularność (wydania w językach: niemieckim, angielskim, francuskim i serbskim).
W przedstawieniu wydarzeń czasów Odrodzenia i1 Reformacji, Kesten nie
ograniczył się do suchej relacji. Z emocjionalnym zaangażowaniem skreślił obraz
epoki, w którym dominuije akcent wrażliwości na krzywdy społeczne, obraz do
chodzący niekiedy do granie pamfletu. Stąd zapewne pochodzą przerysowania
w charakterystyce osób i zjawisk historycznych (om awia je H. Barycz w pósłowiu,
wnoszącym wiele korektur do kestenowskiego opisu Europy X V I wieku).
Rodzaj twórczości reprezentowany przez omawianą książkę, obarcza autora
dużą odpowiedzialnością — oczekujemy od niego poprawnego przyswojenia w yn i
ków badań historycznych i nadania im własnej, artystycznej formy. Trzeba
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stwierdzić, ż e — przynajmniej w swej „astronomicznej”, „kopernikowskiej” częś
ci i— praca Kestena inie zawsze spełnia te warunki. Uderzać musi fakt, że w Kotperniku odnajdujemy całe partie, będące wprost przepisanymi wyciągami z Entstehuńg und Ausbreitung der Coppernicanischen Lehre E. Z in n e ra i. N ie mam
wprawdzie do dyspozycji tekstu niemieckiego książki Kestena, ale łatwo stwier
dzić, że jej polski tekst w licznych miejscach jeist wiernym — poza skrótami —
tłumaczeniem odpowiednich fragmentów Entstehung und Ausbreitung2. Trudno
przy tym

zrozumieć

bardzo mdepocześne miejsce,

jakie w

bibliografii <s. 533)

przyznano Zkmerowi, wymienionemu 'na szarym końcu: „Są jeszcze inne biogra
fie: ...E. Zinner...”.
Razem z tekstem Entstehung und Ausbreitung iprzejął autor oczywiście i inter
pretację Zinnera. Tak więc krytykowane przez Bafycza naświetlenie stosunków
Damtyszka i Kopernika, w rzeczywistości należy całkowicie do Zinnera. Również
tłumaczenie wypowiedzi Melanchtona o Koperniku sarmaticus astronomus jako
„pruski astronom” nie jest pomysłem Kestena. Tłumaczenie takie, określone przez
E. Rosena jako deliberate falsification3 pochodzi od F. Kubaoha i E. Zinnera.
Kesten przeniósł je do swej książki z Enstehung und Ausbreitung w raz z oko
licznym tekstem 4.
' .
Nie wiem wreszcie, czy słuszna jest taryfa ulgowa, proponowana w posłowiu
w odniesieniu do błędów rzeczowych „nie obciążających zasadniczo sam ej, istoty
i problematyki przedstawienia” (s. 509). Dość jest przykładów dobrej literatury
popularyzacyjnej, dochowującej wierności faktograficznym ustaleniom.
Tłumaczenie polskie wzbogaciło rejestr pomyłek i potknięć w sposób nieraz
zabawny, choć niekoniecznie wesoły: obserwacja przeprowadzona „w starożytnych
czasach przez Regulusa” (s. 310;, czasdpismo „wydawane przez kasy (!) im. M ia
nowskiego” (s. 26), „wykłady o eklipsaćh” (s. 77) i in.
JE R ZY DOBRZYCKI

Hans Georg W a c k e r n a g e l , D ie Matrikel der Universität Basel, Band I II
(1601/2-1665/66 unter Mitarbeit vcn ;M. Sieber, H. Sutter und A . Tammann. Verlag
der Universitätsbibliothek, j_asel 1962, s; X XX+776.

Kiedy przed sześcioma laty ukazał się drugi z kolei tern metryki bazylejskiego uniwersytetu *, nietrudno było stwierdzić, że tego rodzaju wydawnictwo
w wysokim stopniu ułatwia wstępną orientację w olbrzymim materiale źródłowym
i pozwala — w mniejszej lub większej mierze — na identyfikację wielu osób
związanych z historią kultury.

1 Krlangen 1943.
2 Np. fragment-/ rozdziałów Astronomowie z Wiednia i Bolonii i Rzeczpospo¡lita uczonych, prawie całv rozdział Księga „De revolutionibus” — nienależnie od
licznych u Kestena odsyłaczy do ęracy Zinnera.
3 Three Conernicań Treat sięs, ed. Ę. Rosen, N e w York 1959, s. 233.
4 Ziirner, op. cit. s. 246; Kesten, s. 479.
1 Por. recenzję z dw u pierwszych temów w mrze 1/1959 „Kwartalnika”.

