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Cytując  w ostatnim rozdziale słowa Lesława Pauli, Roman Nowacki pisał: „Przemysław Dąbkowski  był najmłod-
szym w triumwiracie uczonych [tj. obok Oswalda Balzera i Władysława Abrahama — R. N.], którzy wspólnym wysiłkiem 
sprawili, że reprezentowanemu przez nich ośrodkowi przypadła główna rola w polskiej nauce historyczno-prawnej okresu 
międzywojennego"14. Może Roman Nowacki pokusi się w przyszłości o napisanie biografii  trzeciego „triumwira" — Włady-
sława Abrahama, zachowując  niemałe walory swego warsztatu badawczego, ale unikając  uchybień metodycznych i meryto-
rycznych, których niepełny rejestr tutaj przedstawiłem. 
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Internet-Handbuch  Geschichte,  hrsg. von Stuart J e n k s u. Stephanie M a r r a , Böhlau Ver-
lag, Köln-Weimar-Wien 2001, ss. 294. 

W ramach bardzo popularnej na obszarze języka niemieckiego serii podręczników, skierowanych głównie do studen-
tów, określanej jako UTB für  Wissenschaft  (2255), została opublikowana praca zbiorowa poświęcona roli internetu w ba-
daniach historycznych. Jej redaktorami są  znani w Niemczech, ale też i za granicą  historycy, którzy obok podejmowania 
własnych głównych problemów badawczych, są  również wielkimi orędownikami, względnie pionierami zastosowań kompu-
terów, a szczególnie zasobów sieciowych na różnych etapach postępowania badawczego historyków. Zwłaszcza pierwszy 
z redaktorów od dawna zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród coraz liczniejszego grona tych badaczy. Ten urodzony 
w Los Angeles najpierw germanista, następnie teolog i historyk antycznych i średniowiecznych dziejów Kościoła najbar-
dziej znany jest jednak przede wszystkim jako historyk dziejów Hanzy, której poświęcił swoją  habilitację1. Od 1985 r. 
związany  jest z uniwersytetem w Erlangen, ze środowiskiem szczególnie znanym na polu wykorzystania komputerów i in-
ternetu w badaniu historii. Nie od razu włączył  się w krąg  osób zainteresowanych tą  dopiero rodzącą  się dziedziną  nauk po-
mocniczych historii, ale już w drugiej połowie lat 90. XX w. komputeryzacja badań historycznych należała do jego głów-
nych obszarów zainteresowań badawczych, co wyraziło się również jego udziałem od 1999 r. w tak zwanym konsylium Vir-
tual Library Geschichte. Już w 2000 r. opublikował razem z P. Tiedemannem jeden z pierwszych w Niemczech podręczni-
ków o znaczeniu tego nowego medium dla historyków2. Dr Stephanie Marra jest pracownikiem naukowym Uniwersy-
tetu w Dortmundzie. Z wykształcenia historyk okresu wczesnonowożytnego, ale ukończyła również romanistykę i mu-
zealnictwo. Jeszcze przed promocją  doktorską  stała się członkiem rady History Network jako części Virtual Library, zało-
żonej w 1993 r. na uniwersytecie w Kansas przez prof.  Lynna Nelsona. Na wspomnianym portalu jest tzw. moderatorką  sek-
cji historii wczesnonowożytnej. Podobną  rolę pełni w portalu niemieckim VL Geschichte oraz jako muzealnik w VL Mu-
seums Pages. 

Współczesne badania, zwłaszcza na zachodzie Europy, ale również coraz częściej w Polsce, trudno sobie wyobrazić, ig-
norując  proces komputeryzacji historii jako nauki, który uległ znacznemu zdynamizowaniu w latach 90. ubiegłego wieku. 
Pomimo istnienia możliwości technicznych i coraz łatwiejszego dostępu do tego nowego medium, jakim jest internet, wyko-
rzystywanego jako źródło informacji,  forum  dyskusyjne i miejsce publikowania rozpraw w wersjach elektronicznych, brako-
wało pozycji, która by pozwalała na precyzyjniejszą  orientację w jego wykorzystywaniu. Taka orientacja jest jednak po-
trzebna nie w postaci zbioru odnośników bez komentarza, lecz w sposób krytyczny i analityczny. Tej swoistej akredytacji 
mogą  jedynie dokonać fachowcy,  historycy poszczególnych epok, nie tylko wykorzystujący  zasoby internetu w swoich bada-
niach, ale jednocześnie będący  na co dzień aktywnymi uczestnikami procesu wzbogacania bibliotek wirtualnych. 

Omawiana pozycja jest zbiorem 15 szkiców dwunastu autorów, w dużej mierze pełniących  rolę inspiratorów lub mode-
ratorów zasobów internetowych portali historycznych w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Część z nich z powodze-
niem można zaliczyć do nestorów, pionierów interesującej  nas tu dziedziny. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim 
Lynna Nelsona, emerytowanego profesora  uniwersytetu w Kansas. Jego przyczynek (s. 1-22) dotyczy głównie drogi, jaką 
przeszli zwłaszcza historycy amerykańscy przez ponad ćwierćwiecze ku zintensyfikowaniu  badań historycznych przez wyko-
rzystanie zwłaszcza internetu. Autor skupił się na podkreśleniu pionierskiej, niemal misyjnej, a jednocześnie bezinteresow-
nej roli wielu, zwłaszcza amerykańskich historyków na tym polu, akcentując  potrzebę „usieciowienia" nauki historycznej 
w warunkach znacznych odległości od poszczególnych ośrodków akademickich i słabości tradycyjnych instytucji naukowych 
w Stanach Zjednoczonych. Mimo dogłębnego wyjaśnienia przez Nelsona genezy, formy  i funkcji  wielu przedsięwzięć, które 
doprowadziły w konsekwencji do powstania zwłaszcza VL History, czytelnik może czuć pewien niedosyt zwłaszcza, kon-
frontując  tytuł (Wie  alles  entstanden  ist... Geschichtswissenschaft  und  Internet  in den  USA)  z treścią  tekstu. Brakuje bowiem 

1 S. Jenks, England,  die  Hanse  und  Preussen: Handel  und  Diplomatie,  1377-1474,  Köln-Wien 1992. 
2 Tenże, P. Tiedemann, Internet  für  Historiker.  Ein praxisorientierte  Einführung,  Darmstadt 2000. Trzy lata wcześniej powstał instruktażowy podręcz-
nik Ch. Dietfurta  Internet  für  Historiker. 
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opisu dnia dzisiejszego, co jest tym bardziej istotne, że w książce  wyraźnie dostrzegalna jest przewaga uwag odnoszących 
się do projektów niemieckojęzycznych. 

Pozostałe przyczynki można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza obejmuje charakterystykę problematyki na-
uki historycznej w internecie według kryterium chronologicznego, przyjętego powszechnie w Niemczech i na portalach hi-
storycznych (Ur-  und  Frühgeschichte,  Alte Geschichte, Mittelalter,  Frühe  Nuezeit,  Neueste  Geschichte und  Zeitgeschichte). 
Druga dotyczy wybranych problemów według kryterium przedmiotowego (Landes-  und  Regionalgeschichte,  Geschichtsdi-
daktik,  Digitale  Editionstechnik  und  historische Quellen,  Bibliotheken  und  Sondersammelgebiete,  Archive und  Archiwesen, Mu-
seen und  Museumsinformationen,  Besucherforschung  und  Qualitätsmanagement,  Online-Angebote  zwischen Popularität  und 
Wisenschaft,  Die Verlässlichkeit  und  Informationen  im Internet).  Autorzy tych tekstów, często wykorzystując  własne doświad-
czenia, prezentują  nie tylko genezę i stan obecny wybranej przez siebie problematyki w internecie, ale również starają  się 
dokonać krytycznej oceny różnych projektów i kreślą  postulaty na przyszłość. 

Nie jest rzeczą  przypadku, że do pionierów internetyzacji nauki historycznej należeli mediewiści. Zjawisko to, dodaj-
my: charakterystyczne nie tylko dla obszaru języka niemieckiego, ma na ogół swoje wytłumaczenie w ich pełnej świadomo-
ści ograniczonej liczby źródeł i potrzeby ich upowszechnienia celem poszerzenia płaszczyzny dla badań przy pomocy alter-
natywnych metod badawczych. Nie należy również zapominać o znacznej niedostępności drukowanych źródeł historycz-
nych, często o proweniencji XIX-wiecznej, co zmuszało i zmusza wielu historyków do odległych podróży, które mogą  być 
z pewnych względów przyjemne i poznawcze, ale jednocześnie są  kosztowne i czasochłonne. Wiele też zespołów edytor-
skich nie przewiduje wznowień wcześniej opublikowanych tomów (np. MGH), nawet według dawniej obowiązujących, 
a współcześnie niewystarczających  zasad. Inne, wciąż  trwające  inicjatywy wydawnicze mają  swoje, przewidziane wcześniej 
ograniczenia chronologiczne (jak np. Preussisches Urkundenbuch).  Stąd  też potrzeba wypełnienia powstającej  luki poprzez 
publikowanie źródeł w internecie. Na różne inicjatywy w tym względzie (np. Patrologia  Latina, Corpus  Juris  Civilis)  zwrócił 
uwagę S. Jenks (s. 55-71), zwłaszcza na te, w których sam jest czynnie zaangażowany (Preussische  Urkundenbuch,  Hansi-
sches Urkundenbuch).  Nie chodzi jednak w tych inicjatywach jedynie o zeskanowanie dawnych edycji, ale o ich nowoczesne, 
pozwalające  na krytyczną  analizę, publikowanie w sieci. Według opinii autora, który zapewne dostrzega brak motywacji ze 
strony młodych adeptów nauki historycznej do oddania się badaniom wieków średnich, duże możliwości, jakie dają  nowe 
media w tym zakresie, mogą  zmienić to niekorzystne nastawienie. 

Stephanie Marra (s. 73-89) przedstawia stan obecny i perspektywy oferty  internetu dla okresu od początków  XVI w. 
aż po 1815 r., konkludując,  że zawartość portali i osobnych stron WWW jest wyrazem małej akceptacji nowego medium 
przez środowiska naukowe, ale z drugiej strony, świadczy o wzrastającej  liczby interdyscyplinarnych kontaktów, które 
w konsekwencji mogą  przynieść wartościowe efekty. 

Pewne rozczarowanie musi przynieść ocena obecności w internecie treści z następnej epoki aż po czasy współczesne. 
Nie dotyczy to ilości stron poświęconych tej tematyce, lecz ich jakości w kontekście badań historycznych. Szereg wartościo-
wych projektów, zwłaszcza w odniesieniu do okresu Wiosny Ludów, Wielkiej Rewolucji Francuskiej, nie może przysłonić, 
zdaniem Ralfa  Blanka czy nawet Stuarta Jenksa, faktu  wielkich luk w tym zakresie, na przykład na temat roli Niemiec w hi-
storii XIX i XX w., czy też — dodajmy z ubolewaniem — zjawiska nadmiaru stron o tematyce militarystycznej czy też eks-
tremistycznej, a więc o nienaukowym charakterze. Uzupełniając  poglądy  R. Blanka, można jedynie postulować publikowa-
nie stron WWW do konkretnych projektów badawczych, prowadzonych powszechnie w uczelniach na całym świecie, na 
których znaleźć można by było nie tylko ich opisy, ale i źródła, literaturę, jak również wyniki badań, chociażby w skróco-
nych wersjach. Postęp w tym zakresie jest jeszcze mało dostrzegalny, aczkolwiek szereg projektów (Trzecia Rzesza, Holo-
caust) zasługuje na uznanie. 

Problematykę historii regionalnej przedstawili Georg Kölmeier i Daniel Schlögl (s. 117-138), skupiając  się na przykła-
dzie Bawarii. Doceniając  imponujący  zakres obecności tej tematyki w sieci (teksty źródłowe, źródła, bazy danych i wykazy 
literatury), trzeba wskazać na rozwój, popularność i swoistą  „przekornośc" tego rodzaju oferty  w warunkach postępującej 
globalizacji. Na końcu autorzy publikują  bardzo obszerny katalog odnośników do stron (także prywatnych) poświęconych 
tej tematyce 

Pomijając  przyczynki, których treść, aczkolwiek bardzo interesujaca, w mniejszym stopniu koresponduje ze specyfiką 
„Studiów Zródłoznawczych" (dydaktyka historii, obecność archiwistyki, bibliotek i muzeów w internecie), można wspo-
mnieć jeszcze o przyczynku Patricka Sahle (s. 153-166), który omówił różnorodne techniki wydawania źródeł historycznych 
w internecie. Wiele miejsca poświęcił projektowi, w który sam jest zaangażowany — Codices electronici ecclesiae Colo-
niensis (CEEC), finansowanym  przez Deutsche Forschungsgemeinschaft  (DFG). 

W końcu wypada wspomnieć o ciekawych badaniach wymienionych R. Blanka i S. Marry (s. 229-248), których przed-
miotem było środowisko osób, korzystających  z historycznych zasobów internetowych na serwerach uniwersytetu w Dort-
mundzie, Centrum Historycznego w Hadze i Nachrichtdienst für  Historiker. Badano kwestię, kto (z jakich ośrodków aka-
demickich), jak często i kiedy odwiedzał owe portale, w tym — w jakich dniach tygodnia, godzinach, miesiącach.  Wyniki 
posłużą  do optymalizacji oferty  sieciowej, zwłaszcza dla studentów szkół wyższych. 

Korzystający  na co dzień z zasobów internetu dla celów badawczych historycy mogą  zaobserwować, iż zawarta tam 
oferta  ma zarówno charakter popularnonaukowy, jak również czysto naukowy. Problemem jest sposób dotarcia do tych 
najbardziej wartościowych, wspomagających  badania naukowe. Od dawna nie można polegać jedynie na tradycyjnych wy-
szukiwarkach, nawet gdyby miały one bardziej sprofilowany  charakter. Również zwykłe zbiory linków (odnośników) nie są 
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najlepszym rozwiązaniem.  W tej sytuacji jedynym praktycznym sposobem jest obecnie korzystanie przez studentów i nau-
kowców ze specjalistycznych bibliotek wirtualnych, które odpowiednio uwiarygodniają  zawartość poszczególnych stron 
WWW. Dzięki pracy wysokiej klasy specjalistów w poszczególnych dyscyplinach historycznych (moderatorów) można szyb-
ciej i kompetentniej dotrzeć do autorytatywnych badań naukowych. Zagadnienie zaufania  do treści obecnych w ofercie  hi-
storycznej internetu ma pierwszorzędne znaczenie, zwłaszcza wobec bezkrytycznego korzystania z niego przez nowe poko-
lenia studentów. Ten fundamentalny  problem, jak się okazuje — nie odnoszący  się tylko do tego nowego medium, ale rów-
nież do materiałów opublikowanych w tradycyjny sposób — drukiem, porusza w interesujący  sposób znów S. Jenks 
(s. 265-271). Dochodzi on do konkluzji, opartej na własnych doświadczeniach z niedalekiej przeszłości, kiedy jego całkowi-
cie zmyślony przyczynek o Czarnej Śmierci, został uznany przez Infoseek  za najlepsze (sieciowe) dzieło naukowe z tego za-
kresu, że podobnie jak w przypadku opracowań drukowanych, zawsze trzeba spoglądać  w sposób bardzo krytyczny na opu-
blikowane w internecie treści. Tego też należy uczyć studentów i zwracać uwagę na to, kto publikuje, gdzie publikuje, z ja-
kich źródeł korzystał autor, czy tekst był objęty recenzją  i czy ma odpowiedni aparat naukowy. 

Omawianą  książkę  kończy spis wybranej literatury, co wzbogaca prezentowane przy okazji poszczególnych przyczyn-
ków wykazy wartościowych i komentowanych adresów internetowych. Ponadto znajdziemy tam również tak niezbędny w te-
go rodzaju pozycjach indeks do historycznej oferty  internetowej. 

Pewnym brakiem podręcznika jest niewątpliwie  pominięcie problemu sposobu cytowania prac z naukowych zasobów 
internetu, czyli opisu bibliograficznego  w sytuacji istnienia również podstawy drukowanej lub zjawiska znikania tekstów 
z serwerów po pewnym czasie. Pewien niedosyt może mieć również historyk kartografii,  poszukujący  autorytatywnej pre-
zentacji i oceny zasobów sieciowych w tym zakresie. 

Lektura książki  niewątpliwie  skłoni czytelnika polskiego do podjęcia próby odpowiedzi na pytanie, w jakim miejscu 
znajduje się polska oferta  naukowych stron historycznych w internecie? Będzie to z pewnością  odpowiedź trudna, a także 
nacechowana dużą  dozą  podziwu (zazdrości!) wobec imponującego  bogactwa tej oferty  w językach obcych, zwłaszcza doty-
czącej  Niemiec. Dotychczasowe wysiłki niektórych ośrodków naukowych, szczególnie Poznania, Torunia, Olsztyna czy Kra-
kowa, nie tylko nie doprowadziły do utworzenia ogólnopolskiego portalu historycznego, ale przede wszystkim nie wpłynęły 
na przeorientowanie świadomości historyków polskich i dostrzeżenia przez nich potrzeby publikowania tekstów nauko-
wych, źródeł historycznych i baz danych w internecie. 
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Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w Toruniu 
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