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Tak lekcew ażące i po części błędne potraktow anie przez Leonarda spraw
polskich w ynikło niew ątpliw ie z nieznajom ości naszego języka i oparciu się na
bardzo fragm entarycznej i przestarzałej bibliografii, częstokroć znanej autorowi
om awianej pracy li tylko z tytułów . Léonard cytuje je zresztą niekiedy od razu
po francusku, co uniem ożliw ia zainteresowanym badaczom ich odszukanie, jak też
sugeruje, iż autor korzystał z nieistniejących przecież tłum aczeń (t. I, s. 254, t. II,
s. 44). To negliżow anie spraw polskich m a jednak — jak się w ydaje — sw oje
głębsze przyczyny. Z jednej strony w ynika ono z częstego u niektórych francuskich
autorów lekcew ażenia dziejów Europy Wschodniej jako leżącej poza oikum eną
cyw ilizow anego świata, z drugiej zaś z osobistego „urazu” historyków protestan
tyzm u: po cóż zajm ować się bliżej krajem, w którym ich wyznanie mimo początko
wych sukcesów poniosło tak dotkliw ą klęskę ze strony kościoła katolickiego.
Oba tom y om awianej pracy zostały zaopatrzone w mapki, przedstawiające po
dział w yznaniow y Europy w poszczególnych okresach, oraz w indeksy: osobowy
(nie obejmujący niestety nazwisk autorów prac cytowanych w przypisach) i rze
czowy, noszący głów nie charakter zestaw u haseł teologicznych. Co ważniejsze
jednak książka zawiera bogatą bibliografię, zestawioną zarówno na k o ń c^ to m ó w
jak i uwidocznioną w odsyłaczach. Te ostatnie jednak tylko częściowo zasługują
na tę nazwę; w tom ie I spotykam y w nich bowiem sam e tytu ły prac traktujących
o om awianym w tekście problemie, dopiero w tom ie II są one podawane wraz ze
stronami, na które się autor powołuje. Teksty źródłowe cytow ane w pracy nie
zostały w ogóle zaopatrzone w jakiekolw iek odsyłacze. Sama zresztą bibliografia,
zam ieszczana w przypisach nader często nie pozostaje w żadnym związku z tekstem .
Nieraz bowiem co innego autor pisze, niż twierdzą prace, na które się w tym
m iejscu powołuje; dotyczy to oczywf.ście przede w szystkim dzieł pisanych w n ie
znanym mu języku i przytaczanych li tylko z obowiązku bibliograficznego.
Oceniając całcść recenzowanej pracy należy w ziąć pod uwagę fakt, iż daleko
łatw iej jest np. przedstawić historię katolicyzm u niż protestantyzm u rozbiłego na
szereg zwalczających się nieraz nawzajem kościołów.
Janusz T azbir

M erkuriusz P olski, opracował Adam P r z y b o ś ,
Biblioteka Wiedzy o Prasie t. III, s. 489, 3 nlb, mapka.

Kraków

1960,

„Merkuriusz P olsk i“, w ydany przez A. P r z y b o s i a , zasługujei na obszer
niejsze om ówienie niż to uczynił w „Małopolskich Studiach Historycznych“ R. Ż β
ί ε w s к i (t. IV, 1961 z. 3/4, s. 103—107), dlatego też postanow iłem w pewnym
stopniu uzupełnić w zasadzie słuszne uw agi pierwszego recenzenta, zwłaszcza że
przy sposobności można w pew nym stopniu zastanowić się nad zagadnieniam i, tak
aktualnym i dziś, w ydaw ania źródeł.
Zacznę od sprawy nie ulegającej w ątpliw ości, m ianow icie od tego, że fakt w y 
dania ocalałych num erów „Merkuriusza” uważam za bardzo słuszny i zasługujący
na pełną aprobatę nie tylko histeryków prasy polskiej, ale i historyków w ogóle.
W prawdzie, jak słusznie podkreśla wydaw ca, dopiero dalsze badania będą m usiały
ocenić wiarogodność inform acji podawanych w tej pierwszej polskiej gazecie,
jednak już pobieżne próby czynione przeze mnie w ykazują, że redakcja „Merku
riusza” operowała wiadom ościam i w yjątkow o, jak na te czasy, dokładnym i, acz
kolw iek ostrożność przy korzystaniu z tych wiadom ości jest jednak wskazana.
W ydawnictwo poprzedził A. Przyboś w stępem , który czytelnika jednak nie za
dawala. Liczący bowiem niecałe 13 stron w stęp jest albo za długi, albo za krótki.
•Jak wiadomo, przy w ydaw aniu źródeł odstąpiliśm y dziś od zwyczaju daw nych w y -
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dawców, polegającego na um ieszczaniu w tym m iejscu dość obszernej monografii
poświęconej w ydaw anym tekstom , a w w ielu w ypadkach ograniczamy się do po
dania jedynie głównych zasad w ydawniczych. W ydawca tymczasem wybrał drogę
pośrednią. N ie ograniczył się do om ówienia zasad w ydawniczych, ale dołączył jeszcze
charakterystykę ogólną źródła. Otóż dla tego celu w stęp -okazał się stanowczo za
krótki, tak jak i umieszczona w nim charakerystyka źródła zbyt powierzchowna.
W ydawca w prawdzie tłum aczy się tym, że stosunkowo niedawno ukazały się po
św ięcone „Merkuriuszowi” prace L a n k a u a
i Majewskiej-Grzegorc z y k o w e j , przem ilcza jednak fakt, że obie te prace są również powierzchowne
i nie zadawalają fachowego czytelnika. Dlatego należało jednak trochę szerzej scha
rakteryzować wachlarz podawanych przez czasopismo wiadomości, szczegółowiej
wykazać, jak służyły one planom dworu. W tej ostatniej dziedzinie uderzające jest,
że wydaw ca, który podkreśla, jak poważny zestaw wiadomości o wypadkach
w A nglii m iał służyć zamierzeniom dworu polskiego dążącego „do wzm ocnienia
władzy królewskiej w kraju”, nie zwrócił uwagi na to, że tym zamierzeniom może
w jeszcze w iększym stopniu m iały służyć podawane z w ielką dokładnością w iado
m ości o dokonywanej w ówczas w Danii przebudowie monarchii szlacheckiej
w autokratyczną, absolutną. We w stępie należało poza tym, chociażby w najogól
niejszy sposób, zaznaczyć stosunek „Merkuriusza” do innych czasopism, zwłaszcza
do „Gazette de F rance”, należało też chyba powiedzieć coś w ięcej o wiarogodności
podawanych przez „M erkuriusz“ wiadom ości. Rzecz oczyw ista trudno w ym agać
od w ydaw cy w danym m om encie podawania w yników dokładniejszych studiów,
ale skoro już zaczął charakteryzować czasopismo, to chociażby przykładowo warto
było tę sprawę poruszyć.
Osobnym i jednym z najw ażniejszych zagadnień jest sprawa przedruku tekstu
czasopisma. Poniew aż w tej dziedzinie w ypow iedział szereg uwag Żelewski, nie
zamierzam się tą sprawą szerzej zajmować, zwłaszcza że przedruk stosunkowo
dobrze zachowanego starodruku nie nastręczał w ydaw cy chyba poważniejszych
trudności. W łaściwie najpoważniejszym zagadnieniem było ujednolicenie i unow o
cześnienie pisow ni przy czym wydaw ca zastosow ał w skazów ki w ydaw nicze A ka
demii, może jak na w ydaw nictw o popularne aż zbyt dokładnie. W sumie otrzyma
liśm y jednak tekst poprawny, czysty, aczkolwiek wydaw ca, specjalnie czuły w tej
dziedzinie, nie ustrzegł się i tu od potknięć, jak pisania raz (najczęściej) „brandeburski“, a potem nieoczekiw anie na ,s. 101 „brandenburski“.
W w ydaw nictw ie tego typu najw ażniejszy bodaj i najtrudniejszy problem to
spraw a objaśnień. W tę dziedzinę w łożył wydaw ca im ponujący i budzący szacunek
w ysiłek. Według Żer.ewskiego (nie sprawdzałem tych danych) w ydaw ca dał około
3000 przypisów. Poniew aż jest to w spólne zagadnienie w ydaw ców, zamierzam się
tą spraw ą zająć najpierw ogólnie, a potem szczegółowo. Otóż w ydaje mi się, że
w takim typie w ydaw nictw a należałoby dążyć do m ożliwie dokładnego objaśnienia
wszystkich osób w ym ienianych w tekście. Stąd niesłuszna w ydaje m i się przyjęta
(zresztą niezbyt konsekw entnie przestrzegana) zasada nie objaśniania w zm ianko
wanych w czasopiśmie różnych dyplom atów. Zadanie to nie byłoby, jak to słusznie
zauw ażył Żelewski, w obec istnienia „Repertorium” B i t t n e r a
i Grossa
specjalnie trudne. Dalej należałoby stosow ać w jak największej m ierze objaśnia
nie m iejscowości, zwłaszcza w wypadkach, kiedy źródio je zniekształca i czytelnik
nie m oże się połapać, o jaką m iejscowość chodzi. Naturalnie w ydaw ca może się
bronić w skazując na to, że przyjęcie tej zasady prowadziłoby do rozszerzenia i tak
już pokaźnego komentarza, jednak nie w ydaje m i się by to tłum aczenie było
słuszne. Przy zastosow aniu bowiem pew nych oszczędności w objaśnianiu można by
znaleźć m iejsce na inne objaśnienia. Na czym te oszczędności m iałyby polegać?
Otóż w pierwszym rzędzie na unikaniu niepotrzebnych powtarzań tych sam ych
Przegląd Historyczny — 10
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objaśnień. W ystarczy tu zwrócić uwagę na to, że przy objaśnianiu pierwszego nu
meru „Merkuriusza“, w ydaw ca, jakby chciał to w bić w głow ę czytelnika, cztero
krotnie powiadom ił go, że królem Danii był wówczas Fryderyk III Oldenburski,
à dw ukrotnie podał daty jego panowania (przyp. 20, 120, 133, 197). Podobnie w odnoś
nikach do tego sam ego tekstu dwukrotnie (przyp. 19, 77) podano daty panowania
Fryderyka W ilhelma. Na tym jednak nie koniec. W ydawca potem jeszcze szereg
razy objaśnia pojęcie „król duński”, tak jak np. szereg razy objaśnia słow o
„Monastyr”. Przykładów takich można by podać w ięcej. Takie powtórzenia są
chyba niepotrzebne. Wszak w ydaw ca na końcu książki podał nazw iska w ładców
współczesnych, oraz daty ich panowania, poza tym zaopatrzył-w ydaw nictw o w po
rządny indeks.
Drugie zagadnienie zw iązane z objaśnieniam i, to sprawa stosow ania pew nej
konsekw encji, o którą zresztą na innym m iejscu słusznie upom inał
wydawca.
Otóż nie powiem , aby przy objaśnianiu zachował konsekwencję. Przy objaśnianiu
nazw geograficznych stara się podawać na pierwszym m iejscu polskie brzmienie
m iast czy wysp. Mamy w ięc Moguncję, Trewir, Kolonię, ale na s. 35 nieoczekiw anie
zam iast Ratyzbony, Regensburg. Z gorszym wypadkiem spotykam y się na s. 273,
gdzie autor objaśnia nazwę Fünen. N ie rozumiem dlaczego podaje nazwę tej w yspy
w brzmieniu niem ieckim . Po polsku nazywa się ją Fionią, po duńsku Fyn, n ale
żałoby w ięc w ybrać jedną z tych dwu nazw. Inny w ypadek niekonsekw encji ob
serw ujem y przy nazw isku Johna Bradshaw. Oto na s. 114 w przypisie 20 autor
określa nazwisko jako nie zidentyfikow ane, potem na stronie 224 objaśnia to
nazwisko stwierdzając, że był to przewodniczący N ajwyższego Trybunału. Przy
sposobności stwierdźm y, że w ydaw ca w ykorzystując w idocznie polskie tłum aczenie
„Rewolucji burżuazyjnej w A nglii” pisze to nazwisko m ylnie Bradshow, poprawna
pisow nia brzmi jak podaliśm y w yżej; dalej objaśnienie, że był to przewodniczący
N ajw yższego Trybunału jest tu nie w ystarczające, albowiem był to sąd (historycy
angielscy, T r e v e l y a n i D a v i e s m ów ią raczej o komisji) stworzony spec
jalnie w celu osądzenia króla Karola I. Inny w ypadek niekonsekw encji obserwu
jem y na s. 35, gdzie w ydaw ca objaśnia poszczególnych elektorów. Tak w ięc przy
elektorze mogunckim podaje jego imiona, nazwisko i lata panowania. Przy kolońskim podaje już jedynie jego im iona pomijając nazwisko. Przy trewirskim
stwierdza jedynie, że był biskupem Trewiru, a nie podaje, że nazyw ał się Karol
Kasper v. d. Leyen. By nie przedłużać naszych uwag dotyczących tej strony
objaśnień, stwierdźm y jedynie jeszcze krótko, że niesłusznie autor podaje czasem
nazwy z terenu ziem odzyskanych w ich dawnym brzm ieniu (Brunsberga s. 37,
Johannisdorf na Żuławach s. 103).
Najw ażniejsza zaleta objaśnień to naturalnie ich ścisłość i rzetelność. Na ogół
też trzeba przyznać, że objaśnienia autora są ścisłe i rzetelne, lecz n ie brak tu
i potknięć. Na niektóre zw rócił już uwagę Żelewski. Trzeba jednak przyznać, że
nie były to potknięcia najpoważniejsze. W ym ieńm y tu w ażniejsze z nich. Tak
m atka W ilhelma III m iało na im ię nie Henryka Maria (s. 48, przyp. 53), ale po
prostu Maria. W ystępujący na s. 62 Colbert, to nie jest znany m inister finansów
Ludw ika XIV, jak chce w ydaw ca, ale jego brat, Charles Colbert de Vandières,.
późniejszy m arkiz de Croissy. Na s. 37, przyp. 166 w ydaw ca podaje, że kapitulacja
pod Cudnowem m iała m iejsce 7 listopada 1660, podczas gdy w rzeczyw istości w y 
padek ten m iał m iejsce 2 listopada (por. K u b a l a , „Wojna duńska” i Η n i ł к o.
„W yprawa cudnowska”). Tę sam ą inform ację powtórzył w ydaw ca na s. 49,
przyp. 100, w ięc nie chodzi tu o pom yłkę. Prawdopodobnie autor zaw ierzył infor
m acji ^Merkuriusza” nr III gdzie relacja o w ypadkach na froncie w ojennym za
czyna się od słów „po rozprawie pod Cudnowem dnia 7 n ovem b ris”. Tymczasem

RECENZJE

147

w idocznie m amy tu do czynienia z biędem drukarskim: 7 zam iast 2. Z jaskrawym
w ypadkiem łatw ow iernego ufania „M erkuriuszowi” spotykam y się na s. 325, gdzie
w relacji z Kopenhagi jest m owa o niejakim Vlefel. W ydawca nie objaśnia tej
tajem niczej postaci i w tym brzm ieniu podaje w indeksie to nazwisko. Aż dziw
bierze, że nie zorientował się że V należy w danym wypadku czytać jako U i że
chodzi tu o Korfitza U lfeldta, szwagra króla duńskiego Chrystiana IV, w ysokiego
dygnitarza królestw a duńskiego (Rigshofm ester), późniejszego zdrajcę kraju, który
podobnie jak Radziejowski, służył za informatora Szw edów przy ich napadzie na
D anię w r. 1658, a w 1661 przebyw ał w w ięzieniu na w yspie Bornholm w Ham merhus. Poniew aż w tekście jest również m owa o jego żonie, należało w yjaśnić,
że była to córka Chrystiana IV, Eleonora Krystyna, w ięziona potem jeszcze przez
szereg lat po śm ierci męża, autorka ciekawego poematu opisującego jej życie
w w ięzieniu pt. „Jam merm inde”. Na s. 166 jest w tekście m owa o m iejscowości
Helsenox. N azw a jest nie objaśniona, tym czasem należało nieuświadom ionem u czy
telnikow i podać, że chodzi w danym wypadku o H elsingör znaną m iejscowość
u w ejścia od zachodu do Sundu. W ym ieniony na s. 2-36 Eberstein m iał na im ię
Ernest Albrecht i był w ów czas nie generałem , ale feldm arszałkiem duńskim. Po
dobną funkcję sprawował w ym ieniony tamże Schack, któremu na im ię było, czego
wydawca też nie podaje, Hans. Cytowany w indeksie A lefeld Clas, nazyw ał się
Claus von A hlefedt. Poseł do Polski (s. 132) nazyw ał się nie Guldenklau, ale
G-yldenklou. M atthia Brörenklou (s. 153) nazyw ał się M attias Björnklou.
Na tym kończę tę listę potknięć, niew ątpliw ie niekompletną. Zaznaczam b o 
wiem , że przeglądnąłem uw ażnie jedynie pierwszą część książki, a przy korekcie
objaśnień nie sięgałem do dokładniejszych opracowań, posługując się jedynie
biblioteką domową. Jak w idzim y jest tych potknięć znacznie w ięcej, niż to w ykazał
Żelewski, aczkolwiek naturalnie nie dyskw alifikują one pracy, skoro stanow ią je
dynie .drobny procent objaśnień ścisłych. Niem niej płynie z tego jedna nauka.
Niedawno naw oływ ał w ydaw ca na łam ach jednego z czasopism historycznych do
w ydaw ania źródeł nie w pojedynkę, ale przy pomocy jednej czy dwóch osób. Otóż
w oparciu o analizę tego i innych w ydaw nictw trudno mu nie przyznać racji.
Współpraca, czy też porada u fachowców, jest konieczna naw et wówczas, gdy do
w ydaw ania źródeł przystępuje tak rutynow any pracownik jak w ydaw ca „Mer
kuriusza”.
W ładysław C zapliński

Paul S t e i n m a n n , Bauer und R itte r in M ecklenburg. W andlun
gen der gu tsherrlich-bäuerlichen V erhältnisse im W esten und O sten
M ecklenburgs von 12.113. Jahrhundert bis zu r Bodenreform 1945,
Schwerin 1960, s. 20 + 328, mapa.
Meklemburgia — kraj północnoniemiecki, którego dzieje n iew iele dotychczas
zajm owały m iejsca w ogólnoniem ieckich podręcznikach historii staje się w coraz
, w iększym stopniu przedm iotem zainteresow ania badaczy przeszłości. N ie history
ków „politycznych”: kraj ten był w praw dzie w ielokrotnie terenem przemarszów*
różnych armii i obiektem przetargów politycznych, ale sam nigdy, mimo zacho
wania do r. 1918 w łasnej prastarej dynastii książęcej, nie był ośrodkiem politycz
nym większej m iary. M eklemburgia budzi przede w szystkim zainteresow anie
historii społeczno-gospodarczej, jako organizm polityczny, gdzie panowie feudalni,
dzierżąc coraz bardziej niepodzielną w ładzę w państwie, stw orzyli „czystą” postać
„rzeczypospolitej szlacheckiej”, w której nie tylko inne klasy społeczne, ale i pa.-

