


Artykuły recenzyjne i recenzje 

Przytoczone powyżej, pojedyncze przykłady wskazują,  że zgromadzony w recenzowanym słowniku materiał stać się 
może punktem wyjścia dla szerszych studiów nad chociażby środowiskami rekrutacji kandydatek do zakonu (pochodzenie 
społeczne), formacją  intelektualną  zakonnic, tudzież innymi zagadnieniami, nie związanymi  wprost z kategorią  historii 
wydarzeniowej. Problematyka ta była już zresztą  przedmiotem przekrojowych badań, żeby wskazać tylko na stanowiącą 
swego rodzaju podsumowanie pracę s. M. Borkowskiej Zycie  codzienne  polskich  klasztorów  żeńskich w XVII-XVIII  wieku 
(Warszawa 1996) czy przywołaną  już publikację o. C. Gila o życiu codziennym karmelitanek bosych w Polsce w XVII-
-XIX w. (1997). Podjęcie w przyszłości dalszych tego rodzaju studiów w odniesieniu do Karmelu Autor omawianej publi-
kacji niepomiernie zresztą  ułatwił, przy każdej bowiem z przedstawionych postaci wskazał na wykorzystany przy konstruo-
waniu biogramu materiał źródłowy, pochodzący  z zasobów 16 archiwów i bibliotek. Oby podobnego charakteru edycji 
bio-bibliograficznych  doczekały się i inne wspólnoty życia konsekrowanego, wpisane w bogatą  historię chrześcijaństwa na 
ziemiach polskich. 

Krzysztof  R. Prokop 
Kraków 

Wstęp  do  badań historycznych.  Nauki  pomocnicze historii  i archiwistyka  w systemie  kształcenia 
studentów  szkoły  wyższej,  red. Maciej S z c z u r o w s k i , Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2000, ss. 209. 

Powyższa praca stanowi pokłosie ogólnopolskiej konferencji  metodycznej zorganizowanej przez Zakład Nauk Pomoc-
niczych Instytutu Historii Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, w maju 2000 roku. W jej wstępie 
zamieszczono podziękowania dla mojej osoby, co może sugerować, że miałem wpływ na jej kształt i dobór treści. Niestety 
żadnego wpływu na charakter konferencji  i wydanych z niej materiałów nie miałem, i nie wyraziłem zgody na umieszczenie 
w omawianej publikacji mojego nazwiska. Uczyniono to bez mojej woli i wiedzy. Nie chcę być posądzony,  że w pełni 
zgadzam się z całą  zawartością  prezentowanej książki.  Z tego powodu pozwalam sobie na jej temat wypowiedzieć kilka 
uwag, w tym również krytycznych. Publikacja ta jest „nierówna" — obok niewątpliwych  zalet, ma poważne mankamenty. 

Już sam tytuł pozycji świadczy, że jej naukowy redaktor Maciej Szczurowski, nie radzi sobie z problemem. Rozbu-
dowana forma  tytułowa, ujmująca  wstęp do badań historycznych, nauki pomocnicze historii i archiwistykę oraz system 
kształcenia studentów jest niezręczna. Ekspozycja na początku  wstępu do badań historycznych może potencjalnemu czytel-
nikowi sugerować, że chodzi wyłącznie  o najbardziej elementarne zasady naukowego warsztatu historyka i to wyłożone 
w postaci podręcznikowej. Szczególnie dziwny wydaje się rozbrat, zasugerowany przez Macieja Szczurowskiego między 
naukami pomocniczymi historii a archiwistyką.  Czyżby archiwistyka nie nalezała do nauk pomocniczych historii? 

Następny błąd  redaktora naukowego omawianej pozycji, to jej struktura. Podział na trzy części — „Wstęp do badań 
historycznych", „Nauki pomocnicze historii", „Archiwistyka", to konsekwencja błędnej koncepcji widocznej, jak już wspo-
mniałem, w tytule książki.  Tymczasem wewnątrz  wymienionych tu części dokonuje się połączenia  różnych spraw — pod-
staw warsztatu naukowego, informatyki  i zasad nauczania tych przedmiotów na uczelni. Jako przykład może posłużyć 
włączenie  do części pierwszej referatów  Andrzeja Korytki (Kilka  uwag o wstępie do  badań  historycznych),  Marty Sienkie-
wicz (Wstęp  do  badań  historycznych jako przedmiot  uniwersytecki  postrzegany  przez studenta  I  roku  historii) i Aleksandra 
Bołydrewa (O  zastosowaniu skanera  w pracy historyka).  Dużo lepszym rozwiązaniem  byłoby podzielenie publikacji na części 
dotyczące  nowych kierunków we wstępie do badań historycznych, naukach pomocniczych historii, wykorzystania informa-
tyki oraz problemów nauczania tych przedmiotów studentów historii. Nie wiem natomiast czemu miało służyć zamieszcze-
nie pełnej listy uczestników konferencji,  zdominowanych liczebnie przez studentów? Czy nie jest to zbyt droga forma 
„fotografii  pamiątkowej"? 

Jeśli chodzi o zawartość omawianej pozycji, to obok wyjątkowo  wartościowych i nowatorskich referatów,  mamy do 
czynienia z głosami miernymi, które świadczą  o nieznajomości problematyki. 

Ważny i cenny jest wprowadzający  głos rektora Jerzego Kukulskiego, który zwrócił uwagę na rozwojową  tendencję 
Filii Akademii w Piotrkowie, przejawiającą  się coraz szerszą  ofertą  edukacyjną  — między innymi powstaniem nowego 
kierunku w Instytutcie Historii — archiwistyki. Jest to wypowiedź o tyle wartościowa, że pozwala czytelnikowi zapoznać się 
zarówno z prespektywami piotrkowskiej Filii Akademii Świętokrzyskiej, aktywnością  jej środowiska naukowego, jak też 
wskazuje okoliczności zorganizowania konferencji.  Do szczególnie wartościowych referatów  należy m.in. tekst Edwarda 
A. Mierzwy Wstęp  do  badań  historycznych w edukacji  studentów  historii. Autor podkreślił niepokojący  fakt  marginalizacji za-
jęć dotyczących  wstępu do badań historycznych, która również przybiera formę  prowadzenia ćwiczeń przez niedoświadczo-
nych pracowników. W zakresie stosowania komputerów E. A. Mierzwa zaznaczył, że komputer przyspiesza prace badaw-
cze, ale mimo istnienia różnorodnego oprogramowania, nie decyduje o efektywności  badań. Szczególnie ważne okazało się 
stwierdzenie dotyczące  stworzenia ogólnokrajowej, historycznej, elektronicznej biblioteki oraz uznania przez Radę Głów-
ną  Szkolnictwa Wyższego publikacji elektronicznych za równorzędne z drukowanymi. Podobnie interesujące  i nowatorskie 
poglądy  przedstawił Krzysztof  Narojczyk z Uniwerstytetu Warmińsko-Mazurskiego w komunikacie Warsztat  badawczy  hi-
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storyka  w dobie  rewolucji informatycznej.  Podkreślił on, że sprawą  pilną  staje się wypracowanie sposobów wykorzystania 
opracowań dostępnych jedynie w postaci elektronicznej. Zaznaczył przy tym, że tradycyjny model kształcenia historyczne-
go staje się już nieaktualny. Należy go zmodyfikować  w duchu gruntownego przygotowania studentów do współpracy 
z komputerem, zarówno pod kątem  poszukiwania i opracowania przy jego pomocy materiałów, jak i pod względem przy-
szłej pracy zawodowej. Za ciekawy i wartościowy należy uznać tekst Aleksandra Bołydrewa O zastosowaniu skanera  w pracy 
historyka.  Autor ujął  problem pod kątem  wykorzystania skanera w trybie graficznym  i tekstowym oraz wykorzystania tego 
typu urządzenia  do odczytywania mikrofilmów  i jego współpracy z drukarką.  Postawił też postulat publikowania zarówno 
w formie  tradycyjnej (drukowanej) i na nośnikach elektronicznych. Szczególnie ciekawy jest tekst Agnieszki Gut Formy 
kształcenia  w zakresie  nauk pomocniczych historii na Uniwersytecie  Szczecińskim.  Stan  obecny i postulaty.  Autorka podniosła 
problem zbyt małej liczby godzin zajęć z nauk pomocniczych historii, którą  należałoby zwiększyć. To pozwoli na zapozna-
nie studentów z najbardziej podstawowymi problemami wiedzy z tych nauk. Tekst Arkadiusza Adamczyka O potrzebie 
poszerzenia zasięgu nauk pomocniczych historii w warsztacie naukowym historyka  — specjalisty dziejów  najnowszych prowadzi 
do konkluzji podobnej jak w przypadku E. A. Mierzwy i A. Bołdyrewa. Chodzi o tworzenie elektronicznych bibliotek 
i archiwów. Problem ten, zdaniem Autora, jest bardzo istotny w przypadku historii najnowszej. Szczególnie ważny okazuje 
się tekst artykułu Marka Dutkiewicza O potrzebie, możliwościach i perspektywach  studiów  nad  historią dawnego  uzbrojenia 
i ubioru wojskowego  — kilka  uwag. Autor zaznaczył, że program uniwersytecki studiów historycznych w Polsce nie obejmu-
je jako osobnej dyscypliny problematyki dawnej broni i uniformu.  Tymczasem społeczna popularność tej tematyki i potrze-
by muzealne wymagają  zmiany tego stanu rzeczy. Autor zalecił wprowadzenie specjalistycznych seminariów oraz studiów 
podyplomowych z zakresu historii wojska i broni. Wreszcie Roman Stelmach w tekście Praktyki  studenckie  w Archiwach 
Państwowych — głos  w dyskusji  wskazał, że studenci — praktykanci powinni być wykorzystywani nie tylko przy najprost-
szych pracach archiwalnych. Warto powierzać im także realizację kwerend, co pozwoli nauczyć ich nie tylko wykorzystywa-
nia zasobu, ale i formułowania  odpowiedzi dla petentów. 

Druga grupa tekstów, na które chciałbym zwrócić uwagę, traktuje problematykę w sposób opaczny i świadczący  o bra-
ku kompetencji ich autorów. Tekst Macieja Szczurowskiego pod „barokowym" tytułem Linguistic turn, postmodernizm, 
narzędzia  narracji i inne współczesne dylematy  filozoficzno-metodologiczne  historii a treści nauczania wstępu do  badań  histo-
rycznych jest jedynie streszczeniem, a częściowo dosłownym zacytowniem, publikowanych wcześniej poglądów  Jerzego 
Topolskiego, dotyczących  głównie narracji historycznej. Również drugi artykuł tegoż Autora O integrującej  roli źródłoznaw-
stwa wśród  nauk pomocniczych historii to w zasadzie informacje  spotykane w powszechnie dostępnych skryptach. Także ze-
stawem ogólników i stwierdzeń dla historyka zupełnie oczywistych (np. „Warsztat naukowy historyka nie istnieje bez nauk 
pomocniczych historii" — s. 92) jest artykuł Wandy Roman Nauki  pomocnicze historii — realizacja przedmiotu  i propozycje 
zmian. Zawarte w nim poglądy  dotyczące  treści nauczania nauk pomocniczych historii, są  znane ze wstępów w popularnych 
podręcznikach do tego przedmiotu. W tym samym duchu utrzymany jest tekst Henryka Stańczyka Nauki  pomocnicze 
historii a warsztat  naukowy historyka.  Jest to pozbawiona cech nowatorskich refleksja  nad koniecznością  kontynuowania 
nauki warsztatu historyka na seminarium magisterskim. Relatywnie najsłabszy jest komunikat Małgorzaty Dobrowolskiej 
Czego  oczekujemy podejmując  studia  z archiwistyki?  — przedstawiciela III roku studentów. Autorka uważa za zbędne 
prowadzenie dodatkowych wykładów z zakresu historii pisma, dokumentu i kancelarii dla studentów specjalności archiwal-
nej. Uważa ona, że problematyka ta jest całkowicie nieprzydatna studentom na archiwistyce. Taki „kwiatek" świadczący 
o zupełnej nieznajomości specyfiki  studiów specjalizacji archiwalnej musi dziwić u studenta III roku. Tym bardziej włącze-
nie tego rodzaju głosu do publikacji poświęconej między innymi archiwistyce, świadczy o badawczej i dydaktycznej niedoj-
rzałości jej naukowego redaktora. 

Podsumowując,  należy stwierdzić, że w pracy obok głosów wnoszących  poglądy  istotne, nowatorskie i wartościowe, 
występują  też teksty słabe, które źle świadczą  kompetencjach ich autorów. Warto o tym pamiętać przy doborze uczestni-
ków konferencji. 

Andrzej  Wałkówski 
Filia  Akademii  Świętokrzyskiej 

w Piotrkowie  Trybunalskim 

Rafał  T. P r i n k e, Fontes  ex machina. Komputerowa  analiza  źródeł  historycznych,  Polska 
Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka, Centrum Elektronicznych Tekstów Humanistycz-
nych, Poznań 2000, ss. 342. 

Rafał  T. Prinke — filolog  angielski i doktor historii jest pracownikiem Centrum Elektronicznych Tekstów Humani-
stycznych, interesuje się między innymi teorią  tekstu elektronicznego, metodyką  badań genealogicznych i historią  idei 
w zakresie europejskiej tradycji hermetycznej. Tym razem zainteresowania swoje skoncentrował na problemach związa-
nych z komputerową  analizą  źródeł historycznych. Zastosowanie metod i technik komputerowych budziło od dawna w śro-
dowisku historycznym wiele pasji i nieporozumień. Istnieje pilna potrzeba szerszej refleksji  metodologicznej nad proble-


