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Recenzja rozprawy doktorskiej

Natalia Anna Turkiewicz, „Computus chirometralis” Jana z Głogowa. Studium

chronologii technicznej z przekładem i komentarzem, Lublin 2017, ss. 383

Jak  wiemy,  zadaniem  recenzenta  dysertacji  doktorskiej  jest  ustalenie,  czy

stanowi ona oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wykazuje ogólną wiedzę

teoretyczną  Kandydatki  w  danej  dyscyplinie  naukowej,  a  także  umiejętność

samodzielnego  prowadzenia  pracy  naukowej.  To  że  chodzi  o  dyscyplinę  naukową

„historia” jest oczywiste.  Sądzę wszakże, że w przypadku rozprawy przygotowanej

przez Panią Mgr Natalię Turkiewicz, pod okiem Pana Profesora Henryka Wąsowicza,

warto  nieco  refleksji  poświęcić  na  próbę  doprecyzowania  odpowiedzi  na  pytanie,

jakiego rodzaju specjalność naukowa w ramach dyscypliny historia powinna stanowić

punkt odniesienia przy ocenie. Jeśli posłużyć się definicją specjalności naukowej  z

Wikipedii,  to chronologię historyczną można uznać za względnie trwale uprawianą

przez  uczonych  część  jednej  lub  kilku dyscyplin  naukowych, wyodrębnioną  ze

względu  na  koncentrowanie  uwagi  na  węższym  fragmencie  rzeczywistości  lub

rozpatrywanie  go  w  węższym  aspekcie,  bądź  stosowanie  szczególnych  metod

badawczych. Jednak aktualne wymagania ustawowe, jak się zdaje, nie posługują się

kategorią  specjalności  naukowej.  Jeśli  skorzystamy  z   Polskiej  Klasyfikacji

Tematycznej  stosowanej  w  bibliotekach,  to  w  obrębie  nauk  historycznych  nie

znajdziemy specjalności chronologia, a jedynie m.in. nauki pomocnicze historii. W ich

obrębie  trzeba  zatem  sformułować  problem  naukowy,  z  którym  zmierzyła  się

Doktorantka.  Wydaje się to ważne dla prawidłowego ustaleniu właściwej  struktury

kryteriów oceny dysertacji.  Nie  wchodząc  w nadmierne  roztrząsania  można  chyba

uznać,  że  wchodzą  tu  w  grę  takie  dyscypliny  pomocnicze,  jak  przede  wszystkim

chronologia, ale też źródłoznawstwo i edytorstwo źródeł historycznych. Dodać należy

chyba  też  dziedzinę  upowszechnioną  w  kanonie  nauk  objaśniających  źródła



historyczne przez podręcznik Józefa Szymańskiego, jako „Język i kultura literacka”.

Mamy  tu  więc  również  problematykę  interesującą  literaturoznawstwo.  Sądzę,  że

dopiero  w  kontekście  wszystkich  tych  nauk  pomocniczych  oraz  –  powiedzmy  –

wspomagających,  można  właściwie  zrozumieć  i  ocenić  pracę  poddawaną  tu

opiniowaniu. 

Trzeba podkreślić,  że Doktorantka wydaje się predestynowana do podjęcia i

rozwiązania  kwestii,  w jaki  sposób stworzyć  wzór nowoczesnej  edycję  źródłowej

ważnego  polskiego  tekstu  komputystycznego.  Jak  przy  tym  niedawno  zauważył

Michał  Choptiany,  oczywistym  postulatem  badawczym  dla  polskiej  chronologii

pozostaje  odpowiedź  na  „pytanie,  na  ile  oryginalnym  teoretykiem  komputu  jako

takiego był krakowski astrolog i astronom [Jan z Głogowa], zarówno w kontekście

innych  traktatów  komputystycznych,  jak  i  w  ramach  korpusu  dzieł  własnych.”

Recenzowana praca jest, jeśli nawet nie pełną realizacją tego dezyderatu, to na pewno

bardzo  znacznym  krokiem  w  kierunku  jego  spełnienia.  Od  razu  jednak  trzeba

podkreślić, że powyższa sugestia nie była tu jedyną inspiracją. Nieco uprzedzając tekst

tego  wywodu,  można  powiedzieć,  że  Autorka  nie  chciała  pozostać  wyłącznie  w

obrębie badań komputystyki technicznej, sztuki uprawianej przez bardzo nielicznych

historyków,  z  natury  rzeczy  specyficznie  trudnej  i  dość  hermetycznej  w  szerszym

odbiorze. Wyraźnie zależało Jej na pokazaniu edytowanego dzieła Głogowczyka także

przez pryzmat warsztatu badań nad dziełem literackim. Chodzi przy tym nie tylko o

czytelnika staropolskiego,  ale też o współczesnego.  Doktorantka zrobiła wiele,  aby

sprawić,  że  edycja,  a  zwłaszcza  spolszczenie  tekstu  „Komputu  chirometrycznego”

mogła  dotrzeć  do szerszego grona odbiorców,  nie  tylko do specjalistów z  zakresu

chronologii.  Jak sądzę w imię tej  wyższej racji  zdecydowała się w związku z tym

odstąpić  od  niektórych  wymogów  edytorstwa  naukowego  źródeł  historycznych.

Myślę,  że  takie  ujęcie  jest  przy  tym  zgodne  ze  zgłaszanymi  przez  Józefa

Szymańskiego  postulatami  integracji  czterech  wyżej  wspomnianych  nauk

pomocniczych historii wokół nowoczesnego podejścia źródłoznawczego, które m.in.

bierze  pod  uwagę  całość  procesu  komunikacyjnego  związanego  ze  źródłem

historycznym pojmowanym jako środek przekazu, którego ważnymi elementami jest
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zarówno nadawca komunikatu jak i  odbiorca,  a  także kwestie  kodów kulturowych

dających się wyróżnić w przekazie. 

W dalszej części tej recenzji zestawię swoje uwagi, które nasunęły mi się w

trakcie  lektury  opiniowanej  dysertacji.  Będę  się  przy  tym  posługiwał  schematem

konstrukcyjnym, jednak bez szczegółowości w przedstawianiu treści pracy. Pierwsze

dwie strony wstępu liczącego niecałe siedem stron, to wprowadzenie w problematykę,

które  pokazuje,  co  Doktorantka  uważa  za  kluczowe  dla  zrozumienia  znaczenia

Głogowczyka  w  funkcjonowaniu  Uniwersytetu  Krakowskiego  oraz  rozwoju

tamtejszego  środowiska  astronomicznego.  Następuje  niezbyt  obszerny  stan  badań,

wyraźnie  problemowy  a  przy  tym  z  uzasadnieniami  pokazujący  jakie  kwestie

związane  z  Głogowczykiem  i  jego  dziełem  interesują  Doktorantkę  w  sposób

szczególny.   Rzuca  się  w  oczy,  że  Doktorantka  mało  interesuje  się  takimi

dociekaniami badań nad kalendariografią jak, w które podążają w takich kierunkach

jak  np.  Małgorzata  Krzysztofik  (m.in.  Studium  z  dziejów  krakowskich  kalendarzy

astrologicznych  XVII  w.  Almanachy  Stanisława  Słowakowica  jako  podstawa

uogólnień, Kraków 2010 oraz artykuł Astrologia jako ideologia totalna na przykładzie

polskiej  kalendariografii  XVII-wiecznej),  czy  Maciej  Janik  (m.in.  artykuł  z  2013 -

Kalendariografia polska od XVI-XVIII wieku. Próba typologii). W stanie badań, ani w

bibliografii  nie znajdziemy też kompletu prac o Stanisławie z Głogowa, zwłaszcza

takich,  które  traktują  o  kwestiach  innych  niż  komputystyczne,  jak  np.  istotnych

tekstów Stanisława Bafii .  Za zwieńczenie swych wysiłków Doktorantka uznała we

wstępie dokonanie „szczegółowej syntezy problematyki chronologicznej zawartej w

kompucie w kontekście średniowiecznej komputystyki Zachodu.” (s. 8). 

Praca nosi  podtytuł   „Studium chronologii  technicznej  wraz  z  przekładem i

komentarzem”.  Ponieważ  przekład  zawiera  wszystkiego  nieco  ponad  pół  setki

przypisów głównie o charakterze objaśniającym, więc sądzę, że jako komentarz należy

też potraktować cztery rozdziały ze wstępem i zakończeniem w sumie liczące niemal

17  stron.   A  zatem  ta  część  tekstu  rozprawy  pełni  jakby  podwójną  rolę  –

wspomnianego  studium oraz  komentarza.  Rozdziały  dotyczą  kolejno  problematyki

tytułowego komputu jako podręcznika chronologii technicznej, cyklu unisolarnego i

techniki  rachuby chirometrycznej,  zagadnienia  Pasa  Zodiaku i  wreszcie  kalendarza
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świat i ich rachuby. Rozdziały są mocno rozczłonkowane, najbardziej rozkład drugi

rozbity na w sumie 13 podrozdziałów i punktów.

Rzuca się w oczy, że owe studium ma  sporo cech tekstu o charakterze nieco

popularnonaukowym, czy może podręcznikowym, jak zwłaszcza obszerne przypisy

rzeczowe, które zaczynają się już we wstępie. Autorka obszernie wyjaśnia i omawia

sylwetki pojawiających się w tekście postaci oraz eksplikuje dużo zagadnień i kwestii,

jednak nie zawsze z odesłaniami do bibliografii przedmiotu.

W  powyższym  kontekście  wydaje  się  znamienne,  że  po  owym  studium  a

zarazem  komentarzu  nie  następuje  najpierw  źródłowy  tekst  łaciński.  Pierwsze  w

kolejności  jest  jego  spolszczenie.  Wydaje  się  to  potwierdzać,  że  zamysł  Autorki

polegał na tym, by jej praca trafiła też do rąk czytelników mniej przygotowanych, niż

tylko  specjaliści  w  zakresie  chronologii  technicznej,  czy  nawet  ogólniej  –  nauk

pomocniczych historii  zwłaszcza średniowiecznych. Widać to także w podejściu do

tekstu Głogowczyka. Autorka przyjęła za podstawę edycji nie wydanie z 1507 r., które

ukazało się wkrótce po śmierci autora, lecz wydanie drugie z 1511 r. „Właśnie na tym

drugim  wydaniu  traktatu  opiera  się  niniejszy  przekład  i  do  niego  odnosi  się

komentarz”  (s.  22).  W  pracy  nie  znalazłem,  ani  informacji  o  istniejących

egzemplarzach tak pierwodruku jak wydania drugiego, ani też wskazania, na którym

konkretnie  egzemplarzu  oparto  edycję  łacińską  a  następnie  przekład  polski.  Warto

zauważyć,  że  np.  na  egzemplarzu  pierwodruku  znajdującym  się  w  Kórniku

(Cim.Qu.2017) mamy sporo not rękopiśmiennych, być może wartych wspomnienia,

jeśli  nie  choć  przykładowej  edycji.  Podobnie  jest  zresztą  m.in.  w  egzemplarzu  w

Ossolineum (XVI 1670) zawierającym edycję z 1511 r. 

O odmiennościach tekstów z  1507 i  1511 r.  udało  mi  się  znaleźć  nieliczne

passusy, jak np. „Właśnie w numeracji można odnaleźć jedną z niewielu różnic, jakie

występują  między  edycjami  Computus  chirometralis  z  1507  i  1511  r.  Wydanie

wcześniejsze  przy  numeracji  zawiera  cyfry  arabskie,  a  edycja  późniejsza,  jak  już

wspomniano,  rzymskie  liczebniki  porządkowe.”  (s.  32,  poza  tym  zob.  też  uwagi

Doktorantki  na  ten  temat  s.  45-6,  112).  Rzecz  jasna  nie  prowadziłem tu  bardziej

systematycznej obserwacji, ale rzut oka na oba wydania wystarczył, by stwierdzić, że

odmianki  bynajmniej  nie  są  unikalne,  zwłaszcza  w  początku  tekstu  traktatu  tekst
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edycji łacińskiej s. 279-285). Spore różnice występują też w konstrukcji nagłówków.

Na życzenie Autorki mogę udostępnić efekty swego amatorskiego i  wyrywkowego

kolacjonowania  obu  wydań  traktatu.  Myślę,  że  w  przygotowywaniu  rozprawy  do

druku, na co ona bez wątpienia zasługuje, Autorka mogła by rozważyć, czy  jednak

bardziej  nie  ulec  wymogom  naukowego  edytorstwa  źródeł  historycznych.  Dodam

jeszcze  jedno  pytanie  o  to,  jak  w  tym  przypadku  patrzeć  na  tzw.  kwestię  woli

autorskiej. Nie ulega chyba wątpliwości, że lepiej ją oddaje pierwodruk.

Rozpatrywana z osobna przez każdą z czterech dyscyplin, wspomnianych na

wstępie tej recenzji, oceniana dysertacja mogłaby wzbudzać nieco więcej zastrzeżeń.

Jednak nie ulega dla mnie wątpliwości,  że wspominana już przeze mnie koncepcja

Autorki  bez  wątpienia  się  obroniła.  Mamy  do  czynienia  z  dojrzałym  pisarstwem

historycznym  świadomie  ukierunkowanym  na  interdyscyplinarność  i

podporządkowanym  pragnieniu  dotarcia  do  jak  największego  grona  potencjalnych

czytelników.  Bez  wątpienia  będą  temu  sprzyjać  takie  elementy,  jak  zwłaszcza

usuwanie  przed  nie  specjalistami  uciążliwych barier  poprzez  nie  cofanie  się  przed

nadawaniem częściom tekstu charakteru podręcznikowego, czy popularnonaukowego.

Podkreślić  trzeba  sprawność  językową  Doktorantki.  Usterek  tekstu  jest  naprawdę

niewiele – np. urwane zdanie: „W ten sposób zjawiska natury zostały przełożone na

tradycje kulturowe w których dominującą rolę.” (s. 102). Znakomite oraz wierne, a

przy  tym  bardzo  przystępne,  wydaje  mi  się  tłumaczenie  tekstu  Głogowczyka.  Z

licznych przykładów, które szczególnie mi się spodobały wymienię tylko spolszczenie

wiersza ze s. 107-108.

Na koniec chciałbym podnieść jeszcze jedną kwestię. Otóż od dawna podzielam

zdanie  Ludwika Łysiaka, odpowiadającego na pytania ankiety o wydawaniu źródeł

historycznych  wystosowane  do  wybitnych  historyków  przez  redakcję  Kwartalnika

Historycznego (R. LXXXX, 1983, 1, s. 143).  „… Należy przyjąć założenie, że praca

wydawcy jest działalnością twórczą, a nie usługową, jak się ją czasem traktuje… Musi

[to]  pociągać  za  sobą  określone  konsekwencje.  Przede  wszystkim publikacje  takie

powinny być w większym, niż dotychczas stopniu brane pod uwagę przy naukowych

awansach, zwłaszcza tam, gdzie praca wydawnicza wymaga wysokich i specjalnych

kwalifikacji naukowych”. 
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Z całym przekonaniem wyrażam zatem pogląd,  że  rozprawa doktorska Pani

Magister  Natalii  Turkiewicz  dowodzi  Jej  wysokich  i  specjalnych  kwalifikacji

naukowych.  Zawiera  oryginalne  rozwiązanie  problemu  tak  w  zakresie  chronologii

historycznej,  jak  edytorstwa  źródeł  historycznych,  źródłoznawstwa,  a  także

literaturoznawstwa jako nauk pomocniczych historii, a przez to dla całej dyscypliny

historii. Oznacza to, że Doktorantka twórczo przeniosła, rozwinęła, jak również bardzo

dojrzale  dopracowała  postulat  zastosowania  na  gruncie  wszystkich  tych  dyscyplin

łącznie,  postulatu  integracji  nauk  pomocniczych  historii  wokół  koncepcji

nowoczesnego  źródłoznawstwa.  Uważam  więc,  że  znaczenie  tej  problematyki

znacznie  wykracza  poza  przygotowanie  edycji  źródłowej.  We  wszystkich  tych

dyscyplinach  Doktorantka  wykazała  też  ogólną  wiedzę  teoretyczną  a  także

umiejętność  samodzielnego  prowadzenia  pracy  naukowej.  Oznacza  to  spełnienie  z

nadwyżką wymogów ustawowych obowiązujących przy nadawaniu stopnia doktora.

Wnoszę zatem o dopuszczenie Jej do dalszych stadiów przewodu doktorskiego. 

Lublin, 29 czerwca 2017 r.
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