


Artykuły recenzyjne i recenzje 

Roman N o w a c k i , Oswald  Balzer  1858-1933, Uniwersytet Opolski. Studia i Monografie, 
nr256, Opole 1998, ss. 314; tenże, Przemysław  Dąbkowski  (1877-1950),  profesor  Uniwersytetu 
Jana  Kazimierza,  Uniwersytet Opolski. Studia i Monografie,  nr 318, Opole 2002, ss. 320. 

Roman Nowacki, profesor  Uniwersytetu Opolskiego, opublikował w ostatnich latach wiele artykułów oraz kilka inte-
resujących  książek  poświęconych lwowskiemu środowisku naukowemu w czasach autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej1. 
Szczególną  uwagę zwracają  obszerne biografie  dwóch znakomitych historyków z Wydziału Prawa Uniwersytetu we Lwowie: 
Oswalda Balzera i jednego z najwybitniejszych jego uczniów — Przemysława Dąbkowskiego.  Ich wielostronna aktywność 
naukowa, organizacyjna i dydaktyczna (przez seminarium Balzera „przeszło" ok. 800 studentów!), wieloletnia praca w Ar-
chiwum Bernardyńskim, wreszcie — last  but not least  — patriotyczne wystąpienia  Oswalda Balzera w słynnym liście do 
Teodora Mommsena i w sporze Galicji z Węgrami o Morskie Oko dawno zasłużyły na solidne monografie.  Trafność  wybo-
ru bohaterów obu biografii,  dokonanego przez R. Nowackiego, jest zatem oczywista. 

Na temat książki  poświęconej Oswaldowi Balzerowi wypowiadałem się już okazjonalnie, nie traktując  jednak tamtych 
publikacji jako właściwych recenzji, przywołam tutaj zatem w rozszerzonej formie  moje dawniejsze spostrzeżenia2. Przypo-
mnę, że doceniłem trud heurystyczny autora i tę ocenę podtrzymuję; szacunek budzi zwłaszcza zakres kwerendy w gazetach 
i czasopismach, która pozwoliła dotrzeć m.in. do współczesnych Balzerowi recenzji poszczególnych pozycji jego autorstwa. 
Dzięki temu obszerne omówienie dorobku naukowego bohatera recenzowanej monografii  stanowi jej największy walor. 
Muszę jednak zaprotestować przeciw zawartemu na s. 12 biografii  twierdzeniu o zebraniu „kompletnego materiału" ba-
dawczego. Rozumiem, iż luminarz nauki tej miary, co Oswald Balzer był osobowością  wybitnie źródłotwórczą;  Roman No-
wacki wykorzystał wiele tych źródeł dostępnych w Polsce, ale bibliografia  omawianej książki  nie zawiera ani jednej pozycji 
z przebogatych rękopiśmiennych zasobów archiwów i bibliotek Lwowa! Szczególnie wskazane byłoby, choćby w trakcie kil-
kudniowej kwerendy, przejrzenie tak podstawowych archiwaliów, jak fond  26 (zespół Uniwersytetu Lwowskiego, m.in. akta 
personalne oraz materiały Wydziału Prawa) w Archiwum Państwowym Obwodu Lwowskiego oraz fond  145 (zespół kiero-
wanego przez Balzera Archiwum Ziemskiego we Lwowie, zawierający  także materiały Archiwum Krajowego Akt Gro-
dzkich i Ziemskich) w Archiwum Bernardyńskim, obecnym Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy. 
W zachowanym w tym ostatnim archiwum drobnym fragmencie  akt C. K. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (kk. Ministe-
rium des Innern, fond  756) znajduje się teka interesujących  źródeł do dziejów konfliktu  i procesu o Morskie Oko. Przydat-
ne okazałyby się też pozostałe we Lwowie zbiory ossolińskie, w Bibliotece Akademii Nauk Ukrainy im. Stefanyka.  Autor 
wspomina też ogólnie w bibliografii,  nie podając  nawet nazw zespołów archiwalnych, że korzystał z zasobów wiedeńskiego 
Haus Hof-  und Staatsarchiv oraz Steiermärkisches Landesarchiv w Grazu. Nie znalazło to jednak najmniejszego potwier-
dzenia w przypisach, nawet w rozdziale dotyczącym  konfliktu  o Morskie Oko, rozstrzygniętego przez trybunał w Grazu. 
Zawarte na końcu książki  zestawienie źródeł nasuwa jeszcze inne wątpliwości.  W akapitach informujących  o poszczegól-
nych bibliotekach (np. Narodowej, Ossolineum itd.) obok danych o wykorzystanych rękopisach bibliotecznych znalazły się 
fragmenty  określone jako „dział druków", zawierające  dane o odbitkach recenzji publikacji Balzera. Kuriozalnośc umiesz-
czenia paru dość dowolnie wybranych drukowanych pozycji pośród źródeł rękopiśmiennych powiększa jeszcze osobliwość 
ich opisów bibliograficznych:  autor podał nawet sygnatury biblioteczne, natomiast zapomniał napisać, z jakich czasopism 
pochodzą  powołane odbitki. Podobnie postąpił  także w biografii  Dąbkowskiego.  Zdarzają  się też błędy w przypisach, np. 
cytowany w odsyłaczu 1051 na s. 219 list Balzera do Jana Karola Kochanowskiego znajduje się nie w zbiorach rękopisów 
Biblioteki Jagiellońskiej, lecz Biblioteki Narodowej, jak słusznie (inaczej niż w przypisie) napisał sam R. Nowacki w biblio-
grafii  na końcu książki.  Ten sam błąd  został popełniony w artykule Spór  o Morskie  Oko3,  identycznym z odpowiednim roz-
działem recenzowanej biografii,  oraz w innym artykule, Oswald  Balzer w obronie kultury  i praw narodu  polskiego4. 

Dziwny jest też sposób cytowania archiwaliów z Archiwum Głównego Akt Dawnych: „AGAD — Dział rękopisów" 
(np. na s. 11, przyp. 17). 

Są  też istotne luki w bibliografii  opracowań. Exempli  gratia  zabrakło w niej tak ważnych publikacji, jak Jana Kodręb-
skiego Oswald  Balzer i jego szkoła  w historii prawa polskiego  (w: Z  dziejów  humanistycznych i matematycznych szkół  nauko-
wych, red. M. Zgórzak, Warszawa 1993, i nowsza, zmieniona wersja — Oswald  Balzer i jego krąg  w nauce historii prawa pol-
skiego,  w: Symbolae  historicoiuridicae  Lodzienses  Iulio  Bardachi  dedicatae,  Łódź 1997) czy Krystyny Korzon Ludwik  Bernac-
ki,  bibliolog  i edytor  (Wrocław 1974); dobrze, że wykorzystano natomiast biografię  tejże autorki poświęconą  jego poprzedni-

1 M.in. Towarzystwo  dla  Popierania Nauki  Polskiej  we Lwowie, Opole-Kędzierzyn-Koźle 1996; Lwów na przełomie  XIX  i XX  w. (Wykład  habilitacyjny 
wygłoszony  22 X1998  w Uniwersytecie  Opolskim),  w: Na  trakcie  minionych wydarzeń,  Opole 1999, s. 9-21; Oswald  Balzer w obronie kultury  i praw narodu 
polskiego,  Przegl. Hist. 101, 2000, z. 1; Wybitni  uczeni Kresów  Wschodnich:  Przemysław  Dąbkowski  (1877-1950),  „Przegląd  Wschodni" 8, 2001/2002, 
z. 2 (30), i bardzo podobny — Wybitni  uczeni Uniwersytetu  Jana  Kazimierza.  Przemysław  Dąbkowski  (1877-1950),  „Rocznik Lwowski", 2002 oraz arty-
kuły cytowane w przypisach 3 i 6. 
2 Oswald  Balzer jako dyrektor  Archiwum Krajowego  Akt  Grodzkich  i Ziemskich,  „Przegląd  Humanistyczny" 43, 1999, nr 2/3 (353/354), s. 147 n. — po-
nieważ Nowacki skwitował zaledwie czterema stronicami niemal pół wieku archiwalnej pracy Balzera, wypunktowałem tutaj najistotniejsze jej aspek-
ty przed 1918 r. Por. też S. Ciara, Archiwa a uniwersytety  w Krakowie  i Lwowie w latach 1877/78-1918,  Warszawa 2002, s. 9 i 66. 
3 „Nauka", 1998, z. 3, s. 187, przyp. 69; nb. ibid., s. 161-176, inny artykuł — Dzieciństwo i młodość  Oswalda  Balzera  — także identyczny z odpowied-
nimrozdziałemrecenzowanejksiążki. 
4 Przegl. Hist. 92, 2001, z. 1, s. 58, przypis 111. 
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kowi na stanowisku dyrektora Biblioteki Ossolineum, Wojciechowi Kętrzyńskiemu. Z prac ogólniejszych powinien być 
uwzględniony fundamentalny  Zarys  dziejów  archiwów polskich  Andrzeja Tomczaka. 

Na s. 133 autor konfrontując  ze współczesnym stanem badań jedną  z najważniejszych prac Balzera, Królestwo  Polskie 
1295-1370, powołuje książkę  Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego  państwa polskiego  na przełomie  XIII  i XIV  w. 
(Warszawa 1954), która jest „[...] nie bez racji uważana za najwybitniejsze dzieło odgórnej marksistowskiej przebudowy 
podstaw metodologicznych polskiej mediewistyki"5. Przytoczona opinia współczesnego historyka nasuwa propozycję, by 
punktem odniesienia dla dzieła Balzera stała się raczej cytowana książka  Sławomira Gawlasa zamiast lub obok anachro-
nicznej metodologicznie publikacji sprzed półwiecza. 

Z recenzenckiego obowiązku  nie mogę też pominąć  szeregu innych błędów i nieścisłości, obciążających  zarówno auto-
ra, jak i wydawnictwo. Należy do nich np. zdanie na s. 196: „Na stanowiska aplikantów O. Balzer powoływał najczęściej 
swoich najzdolniejszych uczniów"; powoływał ich wszak (zatem i opłacał, chociaż nader skromnie) Wydział Krajowy w re-
zultacie konkursu, prawda że najczęściej spośród kandydatów rekomendowanych przez Balzera. Dość irytujące  są  błędy 
terminologiczne, gdy na s. 194 autor pisze o „Kole Konserwatystów Galicji Wschodniej", zamiast o Kole Konserwa-
torów Galicji Wschodniej6. Podobnie jest z pisownią  niektórych nazwisk, zwłaszcza niemieckich profesorów,  mistrzów mło-
dego Oswalda Balzera podczas jego studiów berlińskich: Drojsen, zamiast Droysen, Treitichke, zamiast Treitschke 
(s. 22-24 recenzowanej książki). 

Najnowsza książka  Romana Nowackiego to biografia  Przemysława Dąbkowskiego,  w dużej mierze naśladującego  dro-
gę życiową  Balzera — od pracy w Archiwum Krajowym Akt Grodzkich Ziemskich po uniwersytecką  katedrę, nb. także au-
tora pierwszej poważnej biografii  swego mistrza (Oswald  Balzer.  Zycie  i dzieła,  Lwów 1934). Główną  zaletą  tej książki  No-
wackiego, podobnie jak omówionej wyżej, jest gruntowne zreferowanie  dokonań badawczych Przemysława Dąbkowskiego, 
które do dzisiaj zachowały dużą  wartość naukową.  Odnosi się to szczególnie do jego prac z zakresu dawnego polskiego pra-
wa prywatnego, na czele z pomnikową,  dwutomową  syntezą  Polskie  prawo prywatne (I wyd. Lwów 1910-1911), oraz do licz-
nych opracowań monograficznych,  poświęconych kancelariom ziemstw i grodów w dawnych województwach ruskim 
i bełskim. R. Nowacki przypomniał też inne mniej znane publikacje swego bohatera, traktujące  o historii społeczno-gospo-
darczej, dziejach Kościoła i „urządzeń  pocztowych" w dawnej Polsce, obficie  cytując  skrupulatnie zebrane recenzje publi-
kacji, także w czasopismach czeskich i niemieckich. Nie zabrakło też omówienia działalności edytorskiej i redakcyjnej, 
związanej  zwłaszcza z wydawnictwwami seryjnymi: „Pamiętnikiem Historyczno-Prawnym" oraz „Przewodnikiem Histo-
ryczno-Prawnym". 

W zakresie gromadzenia źródeł drukowanych dociekliwość autora zasługuje zatem na uznanie. Gorzej jest ze źródłami 
rękopiśmiennymi — archiwalnymi i bibliotecznymi — służącymi  konstruowaniu rozdziałów stricte  biograficznych.  Wszyscy 
badacze dziejów nauki polskiej wiedzą  doskonale, jak powszechnym zjawiskiem jest rozbicie spuścizn aktowych po uczo-
nych. Parafrazując  słynną  maksymę, można powiedzieć: habent sua fata  archiva; stąd  bardzo często „papiery" (zwłaszcza 
korespondencję) jednego luminarza nauki spotkać można rozproszone pomiędzy kilka archiwów i działów rękopisów bib-
liotek naukowych, nierzadko także zagranicznych. Autor podejmujący  się ambitnego zadania napisania biografii  osoby tak 
źródłotwórczej, jak Przemysław Dąbkowski,  jeśli chce dożyć jej publikacji, musi w pewnym momencie zakończyć kwerendę, 
zdając  sobie sprawę, że nie wyczerpał bazy źródłowej w stu procentach. Powinien jednak dążyć  do uwzględnienia podsta-
wowych źródeł. W tej dziedzinie dobre samopoczucie autora jest godne pozazdroszczenia: „W trakcie kilkuletniej kweren-
dy archiwalnej i bibliotecznej zgromadziłem kompletny, różnorodny materiał badawczy, umożliwiający  przedstawienie 
wszystkich dziedzin życia Przemysława Dąbkowskiego.  Jednak z uwagi na ograniczoną  objętość książki  nie może on być 
w pełni zaprezentowany. Z tego też powodu zamieszczona w niej bibliografia  odzwierciedla podstawowy wykaz źródeł i li-
teratury przedmiotu" — pisze Roman Nowacki na s. 11 Wstępu.  Wierząc  mu „na słowo", muszę przecież brać pod uwagę 
tylko to, co zostało wydrukowane. Owszem, strona heurystyczna rozprawy przedstawia się nieco lepiej niż w przypadku bio-
grafii  Balzera, bo wykorzystano nawet pewne leopolitana w postaci teczki akt osobowych Dąbkowskiego,  przechowywanej 
w Oddziale Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki. O wartości tych materiałów decyduje m.in. 
fakt,  że obejmują  one także mniej znany okres jego życia — lata 1939-1950, gdy pozostał w zajętym przez wojska sowieckie 
(a przez trzy lata — niemieckie) Lwowie, wykładał na Uniwersytecie im. Franki a w latach 1944/45 był nawet dziekanem 
Wydziału Prawa tej uczelni, chociaż zawsze konsekwentnie podkreślał swe polskie pochodzenie. Podobnie jednak jak 
w przypadku biografii  Balzera, kwerenda autora nie objęła zasobów obu archiwów lwowskich — Centralnego Ukrainy 
i Obwodowego. W tym ostatnim cenne informacje  są  zawarte np. w materiałach do t. 3 Kroniki  Uniwersytetu  Lwowskiego, 
nie wydanego z powodu wybuchu I wojny światowej7. 

Co gorsza, nie zostały też spożytkowane istotne źródła łatwo dostępne w zasobach krajowych. Dziwne, że nie zaintere-
sowały autora (sądząc  z zawartości bibliografii)  zbiory rękopiśmienne krakowskiej Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii 
Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, zawierające  tak wiele źródeł do dziejów polskich nauk humanistycznych w epoce 

5 S. Gawlas, O kształt  zjednoczonego  Królestwa.  Niemieckie  władztwo  terytorialne  a geneza społeczno-ustrojowej  odrębności  Polski,  Warszawa 1996, s. I 
(podobnie w II wyd., Warszawa 2000). 
6 Z konsekwencją  godną  lepszej sprawy autor zniekształcił tę nazwę, na zasadzie skojarzenia „Galicja — konserwatyści", także w artykule Oswald 
Balzer — dyrektor  Archiwum Akt  Grodzkich  i Ziemskich  we Lwowie, „Archeion", 101, s. 66, oraz w biografii  Dąbkowskiego,  op. cit., s. 49. 
7 Zespół Uniwersytetu Lwowskiego, fond  26, opis 13, sprawa 876, s. 24-26. 
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badanej przez Romana Nowackiego. Uwaga ta dotyczy m.in. kilkudziesięciu listów (!) Dąbkowskiego  do Teodora Wierz-
bowskiego, dyrektora Archiwum Głównego Akt Dawnych i profesora  Cesarskiego Uniwersytetu w Warszawie. Intensyw-
nośc wymiany korespondencji Wierzbowskiego z Dąbkowskim  dowodzi łączącej  ich przyjaźni (podobnie zresztą  jak dyrek-
tora AGAD i Balzera)8. Listy przynoszą  cenne informacje  biograficzne,  tyczące  genealogii profesora  Dąbkowskiego9. 
W jednym z nich pytał on „Czy w sprawie docentury albo katedry prawa polskiego na uniwersytecie w Warszawie są  ja-
kie wiadomości, jest to moje marzenie móc się kiedyś dostać na Uniwersytet Warszawski...10 Informował  Wierzbowskiego 
o swoich awansach naukowych na Uniwersytecie im. Franciszka I, nie pomijając  też ciekawych aspektów materialnych swej 
kariery akademickiej11. Sądzę,  że tylko w kontekście tego ostatniego listu staje się zrozumiały cytowany przez R. Nowackie-
go na s. 257 fragment  Wspomnień  z podróży  naukowych,  w którym Dąbkowski  krytycznie ocenia — na tle czasów zaborów 
— poziom i sposób wynagradzania profesury  wyższych uczelni w II Rzeczypospolitej (m.in. postulat przywrócenia profeso-
rom dochodów z czesnego wpłacanego przez studentów, jak w Galicji). Omówiłem tu w zarysie tylko niektóre możliwości 
wykorzystania korespondencji Dąbkowskiego,  ilustrującej  ważne i ciekawe, a nieznane R. Nowackiemu epizody z życia bo-
hatera jego biografii. 

Poza niepełnym wykorzystaniem podstawowej bazy źródłowej autor omawianych książek  pomija ważne pozycje z do-
tychczasowej literatury przedmiotu. I Balzer, i Dąbkowski,  jako wieloletni archiwiści, mają  biogramy w Słowniku  biografi-
cznym archiwistów polskich12  oraz w niedawno wydanym Ukrajinski  archivisty. Biobibliograficznij  dovidnik  (XIX  st. — 1930-ti 
rr), red. V. Szandra, Kijiv 1999 (Balzer). Wprawdzie rozdział książki  Nowackiego traktujący  o archiwalnej działalności 
Dąbkowskiego  jest lepszy — obszerniejszy niż analogiczna część biografii  Balzera, niemniej uwzględnienie obu wymienio-
nych publikacji wzbogaciłoby wiedzę czytelnika o tym okresie pracy bohatera recenzowanej książki.  Jak ważny był to etap 
w życiu i karierze Dąbkowskiego,  świadczy fragment  jego pisma z 14 XII 1920 r., tak podsumowujący  tę sferę  wieloletniej 
aktywności: „Służba archiwalna była zatem służbą  czysto naukową  i przygotowaniem do służby uniwersyteckiej"13. 

Autor motywuje niepełne wykorzystanie „kompletnego", według niego, materiału źródłowego ograniczoną  objętością 
książki.  Trudno się z tym zgodzić w sytuacji, gdy R. Nowacki sporo miejsca poświęcił na pisanie o rzeczach niepotrzebnych, 
wręcz trywialnych, tłumacząc  z namaszczeniem w przypisach powszechnie znane terminy, jak m.in. „testator" (s. 136, przy-
pis 575), „zstępni" (s. 137, przypis 577) czy „zadatek" (s. 143, przypis 609), dwukrotnie objaśniając  w przypisach „litkup" 
(przyp. 269 = przyp. 487). Zbędne jest podawanie elementarnych wiadomości, znanych przeciętnemu absolwentowi li-
ceum, o tym, że Stefan  Żeromski to „prozaik, autor Ludzi  bezdomnych  i Przedwiośnia"  (s. 51), o genezie reform  ustrojo-
wych w Austrii w latach sześćdziesiątych  XIX w. (s. 22, oraz przypis 69), o germanizacji i rusyfikacji  (s. 213), o genezie pier-
wszej wojny światowej (s. 217) czy też zamieszczanie sążnistego  przypisu 1029 z zestawem literatury o kryzysie lat trzydzie-
stych w USA, New Deal F. D. Roosevelta itd. (s. 258). Cytowanie Nowego  leksykonu  PWN  w przypisie tyczącym  Uniwersy-
tetu Paryskiego (s. 80, przyp.320) oraz w bibliografii  nie przystoi, jak sądzę,  w publikacji aspirującej  do poziomu akademic-
kiego. Poprzestanę na egzemplifikacji  niektórych, jaskrawszych przypadków, bo możliwości zaoszczędzenia miejsca na waż-
niejsze kwestie jest w omawianej biografii  więcej (a i w książce  o Balzerze też ich nie brakuje). 

Autor starał się możliwie równomiernie opisać kolejne etapy życia swojego bohatera; na tym tle bardzo skromnie wy-
padły fragmenty  książki,  obejmujące  ostatnie dziesięciolecie życia i pracy Dąbkowskiego  pod okupacjami sowiecką,  nie-
miecką  i znów sowiecką.  Nie mógł już Nowacki wykorzystać budzącej  spore kontrowersje książki  Anetty Rybickiej Instytut 
Niemieckiej  Pracy Wschodniej.  Institut  für  Deutsche Ostarbeit  Kraków  1940-1945 (Warszawa 2002). Wynika z niej (s. 146), że 
Dąbkowski  był jednym z wielu współpracowników lwowskiej placówki owego Instytutu i przygotowywał materiały do publi-
kacji Lemberger  Oberhof  des  Magdeburger  Rechts (nb. był w tym zakresie szczególnie kompetentny, jako autor wydanej 
w 1913 r. rozprawy habilitacyjnej Prawo zastawu w zwierciadłach  saskim, szwabskim i niemieckim;  wcześniej, w 1906 r. habi-
litował się z prywatnego prawa polskiego). Z książki  Nowackiego dowiadujemy się jedynie, że podczas okupacji niemiec-
kiej Dąbkowski  żył z udzielania prywatnych lekcji, brał też udział w tajnym nauczaniu. Zarazem jednak był „atakowany 
w prasie niemieckiej («Krakauer Zeitung»)", ale autor nie ujawnił powodów owych „ataków" (s. 277, przypis 1115). 

I tę książkę  trapi niestety plaga licznych literówek, szczególnie przykra w nazwiskach, natomiast erraty ani śladu! 
W ostatnich latach i Balzer, i Dąbkowski  znaleźli się w orbicie także moich zainteresowań badawczych. Poznawszy 

liczne źródła tyczące  ich, a zwłaszcza instytutcji, z którymi się związali,  muszę stwierdzić w konkluzji, że obie omówione 
biografie  są  książkami  wartościowymi, nader erudycyjnymi, ale niestety nie dopracowanymi. 

8 A. Tomczak, biogramw Słowniku  biograficznym  archiwistów polskich  (dalej: SBAP), 1.1, Warszawa-Łódź 1988, s. 227-228. 
9 BPAU i PAN Kraków, rkps nr 1881, t. 29, nr listu 61, s. 88-89, Lwów 4 X 1909 oraz list nr 69, s. 102, Lwów, Archiwum Bernardyńskie, 16 X 1909, 
także ibidem, rękopis nr 1881, t. 30, nr listu 60, s. 82-83 — w listach tych Dąbkowski  podał szereg szczegółów genealogicznych, dotyczących  swej ro-
dziny, prosząc  dyrektora Wierzbowskiego najpierw o zarządzenie  stosownej, odpłatnej kwerendy w zbiorach AGAD, a następnie dziękując  za prze-
słane mu jej wyniki. 
1 0 BPAU i PAN, rkps nr 1881, t. 30, list z 14 III 1910, nr listu 38, s. 54. Autor recenzowanych biografii  nie wspomina o ówczesnych staraniach Dąb-
kowskiego, który swe marzenia o pracy (ale tylko dorywczej) na Uniwersytecie Warszawskim ziścił dopiero w II Rzeczypospolitej — por. T. Mencel, 
biogramwSBAP,t.1,s.48. 
1 1 BPAU i PAN, rkps nr 1881, t. 33, list z 14 VI1914, nr listu 102, s. 163-164. 
1 2 T. 1, s. 29-30, biogram O. Balzera, przez M. Bielińską  oraz Dąbkowskiego,  cyt. w przypisie 9. 
1 3 AAN, Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego, nr 2159, s.119: pismo Dąbkowskiego  do Ministerstwa w związku  ze staraniami o dodatek 
za wysługę lat. 
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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. 

Stefan  Ciara 
Uniwersytet  Warszawski 

Instytut  Historyczny 

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. 


