Arykuły recenzyjne i recenzje

pisie 6 na s. 23 pracę ogłoszoną pod własną współredakcją Autor pomylił się w roku wydania o dziesięć lat (1988 > 1998)
dowodzi z kolei niezbyt starannej korekty, czego stosunkowo liczne dowody — zwłaszcza w zakresie interpunkcji — można
odnaleźć w książce (na s. 392 w. 9 taka sama omyłka co do roku: 1988 > 1998).
Powyżej zestawiono tylko wybrane przykłady usterek i mankamentów odnośnej publikacji. Żadne dzieło ludzkie nie
jest doskonałe, zawsze jednak należy dążyć do wyeliminowania tego rodzaju słabych stron (siłą rzeczy rzutujących na ocenę
pracy) — zwłaszcza przy nadarzającej się sposobności kolejnego wydania. Recenzowana książka na takie zasługuje, wówczas jednak należałoby nie tylko usunąć usterki merytoryczne, ale także wprowadzić pewne korektury stylistyczne, o czym
była już mowa. Wartoby także rozważyć celowość pomnożenia jeszcze liczby owych „kapsułek" z cytatami źródłowymi,
które znakomicie wzbogacają narrację i stwarzają możliwość bezpośredniego obcowania ze spuścizną kolejnych spośród
omawianych „mistrzów słowa". Nie musi to wcale oznaczać zwiększającego koszta edycji powiększenia objętości książki,
występują w niej bowiem passusy, które można bez większej szkody usunąć. Rzecz dotyczy m.in. „kapsułek" zawierających
cytaty z literatury przedmiotu, oraz wcale często przytaczanych, a mało istotnych dla samego wykładu dygresji i anegdot
w rodzaju: „Na przeczytanie tej powieści papież Benedykt XIV poświęcił całą noc i bardzo ją chwalił" (s. 310; także np.
na s. 330). Cenne byłoby wreszcie — jeśli tylko Autor władny jest to uczynić — uwzględnienie w szerszym zakresie przepowiadania także w innych, niekatolickich Kościołach (zwłaszcza we wspólnotach protestanckich), i to nie tylko w tej mierze,
na ile miało ono bezpośredni wpływ na przemiany w kaznodziejstwie kręgu Kościoła katolickiego.
Krzysztof R. Prokop
Kraków

Piotr D y m m e l, Bibliografia edytorstwa źródeł historycznych w Polsce. Historia — krytyka
tekstu — metodyka i technika wydawnicza (Bibliografia nauk pomocniczych historii 1), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, ss. 222.
Jak zauważył we wstępie Autor recenzowanej pracy „edytorstwo historyczne obrosło w bogatą literaturę, która rozproszona jest w licznych periodykach, pracach zbiorowych i monografiach poświęconych różnym dziedzinom historii." (s. 9)
Bibliografia, w której zostały zgromadzone informacje o tekstach z zakresu edytorstwa źródeł historycznych, powinna być
zatem nieocenioną pomocą dla wszystkich prowadzących badania historyczne i związane z tym kwerendy, a także dla
wydawców źródeł i coraz liczniejszych studentów historii i polonistyki, wybierających specjalizację o profilu edytorskim czy
redaktorsko-edytorskim.
Podstawowym problemem, z jakim zetknął się Autor Bibliografii edytorstwa było określenie przedmiotu edytorstwa
źródeł historycznych (s. 13). Jak wynika z lektury wstępu Autor uważa edytorstwo za „samodzielną dyscyplinę zajmującą
w strukturze nauki historycznej własne miejsce badawcze" (s. 9) obejmującą „prace historyczne, filologiczne i metodyczne,
których celem jest wszechstronne przygotowanie źródła do wydania, ale oprócz nich także badania o charakterze historiograficznym nad przedsięwzięciami wydawniczymi" (s. 15). W związku z tym wyznaczył bardzo szeroki i niezwykle ambitny
zakres przedmiotowy przygotowywanej przez siebie pracy, w której znaleźć się miało, oprócz prac o charakterze ściśle
metodycznym, piśmiennictwo będące „efektem zarówno edytorskich prac badawczych, jak również doświadczeń nabytych
w trakcie wydawania źródeł historycznych", „studia historiograficzne, których celem jest poznanie dziejów edycji i edytorstwa źródeł", „krytyka tekstu, która obejmuje wszystkie etapy prac historycznych i filologicznych w celu ustalenia autentyczności tekstu" (s. 15) Ten zakres tematyczny Bibliografii edytorstwa jest zrozumiały i zasadny, aczkolwiek decyzję włączenia do niej prac związanych z krytyką tekstu trzeba już na wstępie uznać za nie tylko bardzo ambitną, ale i za niezwykle
ryzykowną, ze względu na bogactwo i rozproszenie materiału. Przede wszystkim jednak budzi zdumienie decyzja poszerzenia przez Autora zakresu badań „o perspektywę historyczną, która dostrzega wszelkie przejawy życia tekstu jako faktu
dziejowego, a więc jego genezę, dzieje transmisji rękopiśmiennej i drukowanej, transformacje i odbiór społeczny. Niekiedy
prace poświęcone tym zagadnieniom bliskie są historycznym studiom źródłoznawczym, jednak z uwagi na ich ścisły związek
z pracą edytora zdecydowano się włączyć je w ramy tej bibliografii" (s. 15). Zważywszy, że chronologia przedmiotowa
recenzowanej pracy obejmuje źródła, które powstały od czasów średniowiecza do wieku XX (s. 16) zadanie, którego podjął
się Autor, wręcz przeraża swym ogromem, ale prawdziwe zdziwienie muszą budzić wyniki kwerendy o tak dużym zasięgu
tematycznym, mianowicie „około 1800 prac [!] uporządkowanych w postaci 1697 jednostek opisowych" (s. 12). To musiało
obudzić czujność i podejrzliwość recenzenta.
Podobne odczucia powoduje zawarta we wstępie informacja, że w Bibliografii edytorstwa zgromadzono piśmiennictwo
„które ukazało się w przedziale czasowym od połowy XIX w., czyli od momentu wykształcenia się u nas podstaw edytorstwa krytycznego i związanego z nim piśmiennictwa naukowego po współczesność. Górną cezurę chronologii wydawniczej
zamieszczonych prac określa rok wydania bibliografii" (s. 17). Trudno nawet komentować to absurdalne stwierdzenie,
ponieważ z góry wiadomo, że Autor nie był w stanie zarejestrować wszystkich prac, które ukazały się w roku wydania, czyli
2001. I tak brakuje tu artykułu Jerzego Strzelczyka Źródła wczesnośredniowieczne (do końca XII wieku) — stan i potrzeby
badawcze opublikowanego w materiałach konferencji poświęconej stanowi i perspektywom badawczym polskiej mediewi-
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styki1. Dla badaczy zajmujących się problematyką edytorstwa źródeł historycznych ważne są też znajdujące się w tym
samym tomie teksty Jacka Matuszewskiego i Marii Koczerskiej oraz głosy w dyskusji2. W Bibliografii nie uwzględniono
także artykułu Wiesława Sieradzana Perspektywy publikacji atlasu historycznego miast mazowieckich. Dodajmy, że zabrakło
tu także wcześniejszych publikacji dotyczących edytorstwa źródeł kartograficznych4. Złożona we wstępie deklaracja, że
Bibliografia zawiera „przede wszystkim prace, które dotyczą zabytków pisanych, ale starano się też zebrać piśmiennictwo
poświęcone wydawaniu źródeł materialnych i ikonograficznych" (s. 16) nie jest zresztą zbyt jasna i właściwie nie wiemy,
czego możemy w tym zakresie oczekiwać
Piśmiennictwo prezentowane w Bibliografii edytorstwa zostało podzielone na pięć głównych działów: 1. Sztuka edytorska; 2. Historia edytorstwa; 3. Krytyka tekstu; 4. Metodyka wydawnicza; 5. Technika wydawnicza. Każdy z nich dzieli się na
podrozdziały tematyczne, w części których zastosowano jeszcze podział chronologiczny.
W dziale 2. Historia edytorstwa znajdujemy podrozdział Edycje, programy i prace wydawnicze w XIX i XX w., a w nim
paragraf Przeglądy i zestawienia ogólne (s. 59-68). Szkoda, że wśród prezentowanych tu zestawień zabrakło miejsca dla
licznych bibliografii i przeglądów częściowo prezentujących piśmiennictwo związane z edytorstwem, zwłaszcza że Autor
przyjął tak szeroką definicję tego zagadnienia. Jedynie we wstępie P. Dymmel wymienia podstawowe bibliografie historyczne i bibliologiczne oraz zauważa: „Do dyspozycji historyka są także liczne bibliografie regionalne i specjalne, w których
w różnych miejscach mogą znaleźć się prace poświęcone edytorstwu [...] żadna z nich nie przynosi pełnej informacji
o produkcji piśmienniczej dotyczącej problematyki edytorskiej" (s. 10). Sądzę jednak, że pominięcie tego rodzaju zestawień niepotrzebnie zubaża Bibliografię edytorstwa. Dodajmy jeszcze, że np. lektura zlekceważonej przez Autora Bibliografii
archiwistyki polskiej do roku 19705 pozwala stwierdzić, że także i jego dzieło wykazuje znaczące braki. Szkoda również, że
w recenzowanej Bibliografii nie znalazła się wzmianka o bibliografii zawartości „Studiów Źródłoznawczych"6, czasopisma
najważniejszego przecież dla wszystkich zajmujących się edytorstwem; zestawienie opublikowanych tu studiów, materiałów,
recenzji i omówień jest pomocą wprost bezcenną. Pożyteczna byłaby też informacja o przeglądach nowości wydawniczych
ukazujących się w czasopiśmie „Quaestiones Medii Aevii Novae", dotyczących historii średniowiecza, w tym publikacji
źródłowych i źródłoznawczych. Dobór pozycji prezentowanych w paragrafie Przeglądy i zestawienia ogólne także budzi poważne wątpliwości. Autor umieszcza tu m.in. takie prace jak Wstęp do badań historycznych Benona Miśkiewicza (Warszawa-Poznań 1985, poz. 358); Zarys dyplomatyki osmańsko-tureckiej Ananiasza Zajączkowskiego i Jana Reychmana (Warszawa 1955, poz. 391), Rozwój nauk pomocniczych historii w Polsce Władysława Semkowicza (Kraków 1948, poz. 371) czy
Orientalistyka bułgarska Josefa Kabrdy („Przegląd Orientalistyczny" 3, 1956, poz. 334), stwierdzając w adnotacjach, że
znajdują się tam omówienia najważniejszych wydawnictw źródłowych. Nie wiadomo, jakimi kryteriami kierował się Autor
umieszczając w Bibliografii te i jeszcze kilka podobnych prac (poz. 321 327, 333, 344, 345, 352, 359, 385, 390, 393),
ponieważ omówienia i zestawienia wydawnictw źródłowych dotyczących określonej problematyki znajdują się w każdej
syntezie i prawie każdej monografii. Ponadto skoro umieszczono tu pracę Ryszarda Mienickiego Archiwum Akt Dawnych
w Wilnie w okresie od 1795 do 1922 roku. Rys historyczny (Warszawa 1923), z adnotacją, że na s. 72-77 jest umieszczona
informacja o wydawnictwach źródłowych (poz. 460) i artykuł Andrzeja Tomczaka Archiwa w latach 1919-1951 i ich wkład
do nauki polskiej1 (poz. 96), to dlaczego pominięto dziesiątki wydanych po II wojnie światowej informatorów i przewodników archiwalnych, gdzie także znajdują się tego typu informacje, nieraz bardzo wyczerpujące i wartościowe.
Największe jednak zastrzeżenia budzi dział zatytułowany Krytyka tekstu, składający się z dwóch rozdziałów: Teoria
krytyki tekstu i Historia i rekonstrukcja tekstu (s. 102 -160), zawierający niecałe 700 pozycji. Na podstawie niejasnych
informacji ze wstępu czytelnik nie bardzo wie, czego ma się tutaj spodziewać, najgorsze jest jednak to, że po lekturze tych
kilkuset zapisów bibliograficznych dalej pozostaje w takiej samej nieświadomości. Mamy tu do czynienia z bibliografią
selektywną, ale kryteria tej selekcji pozostają niezrozumiałe. Nie wiemy, dlaczego pewne prace zostały zarejestrowane
a inne, choć poruszające podobną problematykę, zostały pominięte. Uwzględniono na przykład artykuł Haliny Manikowskiej Legenda św. Jadwigi — obieg i transformacja opublikowany w pracy zbiorowej Kultura elitarna a kultura masowa8
(poz. 865), a pominięto opublikowany w tej samej książce artykuł Jacka Banaszkiewicza Historia w popularnych kompilacjach — tzw. Poczet królów polskich, przynoszący ważne ustalenia z dziedziny krytyki tekstu i mający podstawowe znaczenie
dla ewentualnych przyszłych wydawców tego źródła9. Zarejestrowano monografię Jolanty Dworzaczkowej Dziejopisarstwo
gdańskie do połowy XVI wieku (Gdańsk 1962, poz. 821), ale już nie uwzględniono artykułu Jacka Wiesiołowskiego Polskie
dziejopisarstwo mieszczańskie w późnym średniowieczu opublikowanego w księdze jubileuszowej poświęconej prof. Brygi-
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dzie Kürbis 10 . Uwadze Autora umknęła tak fundamentalna praca jak Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480) Jana
Dąbrowskiego (Wrocław-Warszawa-Kraków 1964), choć uwzględnił monografię Brygidy Kürbis Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku (Warszawa 1959 — poz. 853). Skoro w Bibliografii znalazły się m.in. artykuły Bolesława Kumora
o kopiarzach kolegiaty NMP w Wiślicy i opactwa norbertanów w Nowym Sączu (poz. 1091-1092), Wacława Korty W sprawie autentyczności i interpretacji dokumentu księcia Henryka Brodatego dla klasztoru N. Marii Panny we Wrocławiu z 10 maja 1209 (poz. 1088), Gerarda Labudy Sprawa interpolacji w dokumencie Konrada Mazowieckiego dla biskupa płockiego
w roku 1231 (poz. 1100) czy Alojzego Preissnera Wyrazy polskie w dokumentach Władysława Łokietka, to dlaczego P. Dymmel
pominął teksty: Władysława Abrahama, Kwestia autentyczności bulli gnieźnieńskiej z r. 1136 11 , Karola Buczka O dokumencie
biskupstwa praskiego z r. 108612, Włodzimierza Budki Reprodukowanie pieczęci13, Heleny Dadejowej-Hofman, Studia nad
rękopisami kroniki Mistrza Wincentego14, Stanisława Kętrzyńskiego Uwagi o początkach Metryki Koronnej i jej charakterze
w XV w. 15 ; Zofii Kozłowskiej-Budkowej Przyczynki do krytyki dokumentów śląskich z pierwszej połowy XIII w. 16 ; tejże, Rzekomy dokument arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba z 1136 r 1 7 ; Mariana Łodyńskiego O interpolacjach w dokumentach biskupstwa płockiego18; Karola Maleczyńskiego W sprawie autentyczności bulli gnieźnieńskiej z 1136 roku19; tegoż W sprawie
autentyczności dokumentów Mendoga z lat 1253-126120, Sylwiusza Mikuckiego Badanie autentyczności dokumentu w praktyce kancelarii monarszej i sądów polskich w wiekach średnich21, Jerzego Ostrowskiego Kopiariusz strzelneński22, Alojzego
Preissnera Problem badania autentyczności dokumentu w kancelarii Władysława Łokietka23; Józefa Przyborowskiego Mniemany przywilej na założenie kościoła w Górze i nazwisko kronikarza Baszka. Badanie historyczno-krytyczne24; Ireny Sułkowskiej Księgi wpisów Metryki Koronnej (1447-1794) w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie25, Rafała Taubenschlaga Geneza pozwu pisemnego w średniowiecznym procesie polskim26, Andrzeja Tomczaka Kilka uwag o kancelarii królewskiej
w drugiej połowie XVI w. (Na marginesie nowego z r. 1960 wydania Cancelarius sive de dignitate... R. Heidensteina)21. Mimo
że Autor deklaruje we wstępie umieszczanie w adnotacjach informacji o recenzjach i polemikach (s. 17), to przy zapisie
artykułu recenzyjnego Tomasza Jasińskiego i Janusza Tandeckiego z wydanych przez Karola Górskiego i Witolda Szczuczkę Tabliczek woskowych miasta Torunia, ok. 1350 — I poł. XVI w. (poz. 1076) nie podał informacji o dalszej dyskusji między
wydawcami a recenzentami toczącej się na łamach „Studiów Źródłoznawczych"28.
Zupełnie niedostateczna jest zawartość rozdziału Historia i rekonstrukcja tekstu jeśli zainteresuje nas piśmiennictwo
z lat 1998-2000, ponieważ Autor umieścił zaledwie 11 prac opublikowanych w tym trzyleciu (poz. 832, 835, 908, 1014,
1079, 1113, 1130, 1131, 1153, 1188, 1323), wśród nich 10 dotyczących okresu średniowiecza, ponadto w Uzupełnieniach
znalazło się jeszcze następnych 6 publikacji z 2000 roku (poz. 1689-1691, 1693-1695) i jedna z 1998 roku (poz. 1692).
Kondycja nauk historycznych w Polsce schyłku XX w. nie była najlepsza, ale z pewnością nie aż tak fatalna. Przypomnijmy,
że w tym okresie ukazały się, pominięte w Bibliografii artykuły: Tomasza Jasińskiego o roczniku poznańskim29; Edwarda
Potkowskiego o liber beneficiorum kartuzji darłowskiej30; Marii Starnawskiej o formularzu joannitów strzegomskich31;
Tomasza Jurka o dokumentach fundacyjnych opactwa w Lądzie32, Marii Kowalczyk o Franciszku z Brzegu 33 ; Ewy Syski
Rzekoma umowa graniczna polsko-nowomarchijska datowana na rok 1251 34 . Wspomnieć trzeba też o tekstach składających
się na tom Inskrypcje toruńskie pod redakcją Ireny Sawickiej (Toruń 1999) i na księgę jubileuszową Prof. Edwarda Potkowskiego35, i oczywiście o monografiach, m.in.: Jacka Banaszkiewicza, Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka (Wrocław 1998); Marka L. Wójcika Dokumenty i kancelarie książąt opolsko-raciborskich do początków XIV w. (Wrocław 1999);
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Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2000, s. 664-672.
30
E. Potkowski, „Liber beneficiorum" kartuzji darłowskiej: książka i kultura piśmienna Pomorza Zachodniego, ibid., s. 713-720.
31
M. Starnawska, Formularz-epistolariusz joannitów strzegomskich z końca XVwieku, ibid., s. 721-732.
32
T. Jurek, Dokumenty fundacyjne opactwa w Lądzie, „Roczniki Historyczne" 66, 2000, s. 7-51.
33
M. Kowalczyk, Franciszek z Brzegu, „Acta Mediaevalia" 12 , 1999, s. 99-144.
34
„Roczniki Historyczne" 64,1998, s. 129-174.
35
E scientia et amicitia. Studia poświęcone Profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciopięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej
Warszawa — Pułtusk 1999. Dodajmy, że umieszczona tu bibliografia prac Edwarda Potkowskiego (s. 7-21) pozwala zestawić osobną, pokaźną listę
braków recenzowanej pracy.
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Krzysztofa Brachy Teolog, diabeł i zabobony. Świadectwo traktatu Mikołaja Magni z Jawora De superstitionibus (1405 r.)
(Warszawa 1999); Urszuli Borkowskiej Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek
XVI wieku) (Lublin 1999).
Trzeba uznać, że podjęta przez Autora próba zgromadzenia w bibliografii piśmiennictwa dotyczącego krytyki tekstu,
jego genezy, transmisji i odbioru społecznego (s.15) okazała się niewypałem. W ciągu ostatnich 150 lat ukazało się przynajmniej kilka tysięcy syntez, monografii i artykułów mieszczących się w tak pojemnej definicji. P. Dymmel przedstawił zaledwie ich niewielką część, nie tłumacząc, jakimi kryteriami się kierował dokonując selekcji. Zwróćmy ponadto uwagę, że w
Bibliografii edytorstwa zabrakło ex definitione miejsca dla kilku typów wydawnictw niezbędnych w pracy wydawcy źródeł
historycznych, takich jak prace o charakterze prosopograficznym, słowniki historyczno-geograficzne, zestawienia filigranów czy wreszcie prace poświęcone kancelariom i skryptoriom. Jest też oczywiste, że Bibliografia edytorstwa nie może
pełnić roli bibliografii wydawnictw źródłowych, ale trzeba pamiętać, że niejednokrotnie wstępy w tychże wydawnictwach
zawierają studia z zakresu krytyki tekstu, a także ważne wskazówki metodyczne, z których korzystają następne pokolenia.
edytorów.
Bibliografia edytorstwa robi wrażenie przygotowywanej w pośpiechu, także od strony redakcyjnej, sporo tu usterek
i lapsusów utrudniających korzystanie. Np. we wstępie Autor informuje, że zarejestrowane piśmiennictwo zostało podzielone na cztery podstawowe działy (s. 16), podczas gdy działów tych jest pięć. Z kolei po paragrafie o numerze 3.2.1.7
(s. 145-146), zaczyna się od razu paragraf 3.2.4., gdzieś zginęły paragrafy 3.2.2 i 3.2.3. Numeracja ciągła pozycji bibliograficznych jednak się zgadza, mamy zatem chyba do czynienia tylko z nieuwagą korektora.
Agnieszka Bartoszewicz
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Zbysław W o j t k o w i a k , Nauki pomocnicze historii najnowszej. Źródłoznawstwo. Źródła
narracyjne, cz. 1, Pamiętnik, tekst literacki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001, ss. 191.
Recenzowana publikacja jest wynikiem wielu lat zajęć Autora z zakresu nauk pomocniczych historii nowożytnej i najnowszej. Powstawała ona stopniowo, co zdaniem Zbysława Wojtkowiaka tłumaczy obecne dygresje odnoszące się do bieżących wydarzeń, jak i komentarze w przypisach dotyczące wcześniej przywoływanych tekstów (s. 8). Ze względów finansowych i technicznych książkę podzielono na dwie części. Pierwsza, stanowiąca przedmiot niniejszej recenzji, obejmuje obok
podstawowych zagadnień źródłoznawstwa dziejów nowożytnych i najnowszych, sprawy pamiętnikarstwa oraz fikcji. Druga,
mająca się ukazać w przyszłości zaprezentuje epistolografię i prasoznawstwo, a ponadto znajdą się w niej indeksy — osobowy i rzeczowy.
Podstawowy cel pracy, to stworzenie tekstu wykładu dla studentów historii. Ma on ułatwić im prowadzenie badań nad
okresem ostatnich 150 lat. Jest to książka przeznaczona dla osób zawansowanych w sprawach warsztatowych i metodycznych. Autor tłumaczy to faktem, że tego rodzaju zagadnienia podejmuje się w trakcie końcowego etapu studiów historycznych. Ponieważ podręcznik obejmuje problematykę dotąd nieusystematyzowaną, dlatego Z. Wojtkowiak uchyla się od
szczegółowej, typowo podręcznikowej narracji, na rzecz sygnalizowania określonych zagadnień (s. 11). Swoje wywody
Autor koncentruje na faktach źródłowych, historiograficznych (nie wchodząc w fakty historyczne). Pewien wyjątek od tej
zasady może zostać wprowadzony tylko przy rozstrzyganiu wiarygodności wykorzystywanych źródeł. Z. Wojtkowiak zamierza wprowadzić czytelnika w specyfikę źródeł właściwych dziejom najnowszym poprzez ukazanie miejsca historii nowożytnej i najnowszej w periodyzacji dziejów. Służy temu także prezentacja przedmiotu i pojęć warsztatowych nauk pomocniczych historii nowożytnej i najnowszej. Dopiero później Autor przedstawia specyficzne dla czasów najnowszych źródła.
Tutaj zamierza skupić się przede wszystkim na trudnościach w ich wykorzystaniu. Te trudności wynikają z niedostrzegania
szeregu warstw informacyjnych ukrytych w źródle narracyjnym (s. 12). Świadomie też Zbysław Wojtkowiak pomija dokumentację mechaniczną oraz reklamę. Zabieg ten tłumaczy tym, że tego rodzaju źródła są zbyt mało wykorzystywane przez
historyków. Ponadto uważa, że obecnie dostępne formy wydawnicze, poprzez werbalną postać rozważań, zaciemniałyby
zagadnienie. Operowanie zaś konkretnymi przykładami (np. reklam) jest ponadto sprzeczne z obowiązującym prawem.
Autor z poczuciem humoru tłumaczy się, że nie chce zostać posądzony o kryptoreklamę np. „odżywek dla psów" (s. 14).
Woli raczej skupić się na przekazach pisanych i werbalnych, do których przywykli historycy. Spośród nich celowo wysunął
na początek pamiętnikarstwo. W pamiętnikach można znaleźć pełnię człowieczeństwa — tworzenie i odbiór rzeczywistości
przez naszych przodków. Ponadto tu właśnie widoczna jest refleksja nad tworzoną i odbieraną rzeczywistością. Bez wątpienia recenzowana książka nie jest typowym podręcznikiem, który wprowadzałby w podstawy nauk pomocniczych historii
nowożytnej i najnowszej. Stanowi ona raczej uporządkowany zbiór refleksji i porad dla studenta historii (ale i historyka),
które można wykorzystać przy analizie źródeł XIX i XX stulecia. Takie podejście pozwala czytelnikowi ostrożniej i efektywniej wykorzystać te źródła. Może nawet stanowić w krytyce źródłowej podstawę do odejścia od skostniałej rutyny na
rzecz nowatorstwa. W tym kontekście praca Z. Wojtkowiaka ożywia warsztat naukowy. Natomiast moje wątpliwości budzi

