
ulatwiajQ poznanie, ale potrzebujQ tak samo tlumaczy, ogarniajQcych skal~ dokonu
jQcych si~ zmian. 

Siedem dekad poznanskiego Instytutu to r6wniez cwiercwiecze III Rzeczy
pospolitej, zapoczQtkowanej odwagQ poczynienia krok6w w nieznane przez tych, 
kt6rzy potrafili dostrzec racj~ stanu ponad uwiklaniami historycznych zaszlosci 
i geopolitycznych rachub. Dystans dzielQcy nas od tych wydarzen pozwala docenic 
i poddac krytycznej analizie rozterki oraz decyzje stanowiQce genez~ rozm6w 
OkrQglego Stoln czy skonfrontowac dzialania 6wczesnych uczestnik6w :lycia 
publicznego- aktor6w dokonujQcej si~ zmiany, z zapisem pami~ci i ksztaltowanym 
po latach przekazem. Plastyczne tworzywo pami~eci determinuje opowiesc o historii, 
ale formuje takZe tozsamosc kolejnych dekad- jak na dawnym pograniczu wok6l 
Jeziora Zarnowieckiego i na Mazurach czy w materialnym wymiarze rekon
strukcji staromiejskich zespol6w architektonicznych na Ziemiach Zachodnich 
i P6lnocnych ulatwiajl(c rewizj~ wczesniejszych zalozen, obciQzonych nierzadko 
triumfalizmem zwyci~zc6w czy ograniczeniami ideologii. 

Z tematykQ zamieszczonych w numerze tekst6w korespondujQ recenzje i om6-
wienia wybranych publikacji, a takze kronika naukowa prezentujQca zr6znicowane 
formy urzeczywistniania imperatywu rozumienia i tlnmaczenia tozsamosci. 

Natalia Jackowska 
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NAUKA HISTORII NA POCZJ\TKU XXI WIEKU 

ESEJ 

Wiek XIX zyskal miano ,wieku historii". Miano to zupelnie zaslnzone, 
poniewaz- po pierwsze- zostaly w nim pol ozone trwale naukowe podstawy nauki 
o dziejach, a po drugie - nigdy, ani wczesniej, ani p6zniej nauka historii nie 
odgrywala tak znacznej roli spolecznej w naszym, wlasnie wtedy gwaltowni~ 
ekspandujQcym na kuli ziemskiej, kr~gu cywilizacyjnym. Pojawily si~, dzialaly, 
tworzyly w r6znych krajach wielkie osobowosci naukowe, kt6rych dorobek i wz6r 
nie utracily znaczenia do dzisiaj, a ich osiQgni~cia, spisywane najcz~sciej r~klt. 

zdobywane za pomocQ najbardziej elementarnych srodk6w, bez reprografii, mikro
film6w, baz komputerowych i Internetu, budzQ - a przynajmniej powinny budzic 
- podziw takZe u progu XXI w. Wylonily si~ dwa zasadnicze stanowiska zwiQzane 
z nazwiskami wielkich historyk6w niemieckich: Leopolda von Ranke ( okolo 
1830 r.) i Johanna Gustava Droysena (1857 r.), kt6re w r6Znych konfiguracjach 
i z r6znym rozlozeniem akcent6w towarzyszQ odtQd dylematom historyk6w. 
Stanowisko pierwsze mozna z grubsza scharakteryzowac nast~pujQco: poznanie 
historyczne jest (a przynajmniej powinno bye) poznaniem faktycznym (wie es 
eigent/ich gewesen - ,jak to naprawd~ bylo"). Przedmiotem poznania jest sama 
rzeczywista przeszlosc. Poznanie ma charakter stopniowy: ,cale" dzieje poznaje si~ 
poprzez rozpoznawanie ich czQstek. Stanowisko dmgie, przeciwstawne, glosi: 
poznanie historyczne to konstrukt myslowy, co prawda opierajQcy si~ empirycznie 
na materiale historycznym. Przedmiotem poznania SQ zatem nie same ,dzieje" 
(te bowiem SQ poznaniu niedost~pne), lecz wlasnie 6w material historyczny. 
Poznanie to nie jakies ,odbicie", czy ,rekonstrukcja" przeszlosci, leczjej ,,reprezen
tacja", konstrukcja obrazu. Konsekwencje tych stanowisk SQ nast~pujQce: z jednej 
strony- poznanie rzeczywistosci minionej, budowanie calosci z czQstek, wypieranie 
subiektywnosci, idea post~pu w historii, czasowe uwarunkowania w procesie 
poznania wprawdzie nie SQ do unikni~cia, ale S1t odczuwane negatywnie jako 
obciQzenie, ,religia historyczna". Z drugiej strony: poznanie jako empiryczny, 
oparty na materiale historycznym konstrukt myslowy, subiektywnosc i historycz
nosc poznania. 
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Niniejszy esej nie rosc1 sobie pretensji do pogl~bionej analizy problemu 
zasygnalizowanego tytulem. Problem to bardzo rozlegly, ,wielobarwny" i skom- · 
plikowany. Szczeg6lnie dobitnie trzeba zaznaczye, ze - doceniaj1(c w pelni wag<e 
zagadnienia w znikomym jedynie stopniu zamierzam zaj1(e si<e teoretycznymi 
problemami nauki historycznej. Choe takZe w Polsce doczekaly sil' w ostatnich 
dekadach wzmozonej uwagi, to ze strony teoretyk6w nie brak opinii, ze nauka 

z ..... 
("/) 

polska opornie jedynie i z op6znieniem recypuje odnosny dorobek nauki swiato- -1-----
wej ', a ze strony historyk6w-praktyk6w ci1\gle podnosz1[ sil' glosy o - delikatnie 
rzecz ujmuj1(c - ograniczonej przydatnosci teoretycznych rozwazan. Nie ukrywam 
r6wniez, ze przyj<ete pole obserwacji b<edzie dose ograniczone. Ze wzgl<edu na zakres 
wlasnych kompetencji b<ed<e si<e w stopniu dalekim od proporcjonalnosci koncent
rowa! na problematyce mediewistycznej. 

HISTORYK W Gf\SZCZU INFORMACJI 

Wiek XXI z pewnosci1( nie b<edzie ,wiekiem historii", choe pozornie ohecna 
sytuacja nauki historii wygl1(da nadzwyczaj pomyslnie. Nigdy dot11d nie hylo tylu 
,zawodowych" historyk6w jak obecnie. Studia historyczne co roku koncz1[ tysi1(ce 
historyk6w, choeby tylko ich cz~'se mogla b1[dz chciala pracowae zgodnie z wy
ksztalceniem. Co prawda, sytuacja zawodowa historyk6w (podobnie jak i przed
stawicieli innych zawod6w humanistycznych) w Polsce jest trudno por6wnywalna 
z innymi krajami (gdzie mozna znaleze kilkudziesi<ecioosobowe instytuty i katedry 
historyczne?) i mozna j1( oceniae jedynie w szerokim kontekscie polskiego systemu 
akademickiego. Pewnych jednak rys6w og6lniejszych mo2na si<e dopatrzee. 

Bezprzykladnemu rozrostowi liczby profesjonalnych i nieprofesjonalnych histo
ryk6w towarzyszye musi lawinowo rosn1(ca, cz<esto po prostu, mimo wszelkich baz 
danych i innych system6w informacyjnych niemozliwa do ogarnil'cia, liczba 
publikacji naukowych, popularnonaukowych i paranaukowych. Mimo plytkosci 
polskiego rynku czytelniczego istnieje znaczna liczba wydawnictw specjalizuj1(cych 
sil' w publikacjach o charakterze historycznym, b11dZ przynajmniej w powa2nym 
stopniu uwzgll'dniaj1(cych problematykl' historyczn1[. Nie spos6b je tutaj wymienie, 
raczej w charakterze przykladu mo2na wskazac warszawskie oficyny Semper, DiG, 
Neriton, Trio, krakowskie Universitas, Avalon, Historia Iagellonica, W AM, nie 
m6wi1(c juz o tym, ze takZe ,tradycyjne" wydawnictwa, choe niekiedy w zmienionej 
strukturze, jak Panstwowe Wydawnictwo Naukowe czy Wydawnictwo Poznanskie, 

1 Zob. programowy artykul czolowej przedstawicielki nowych trend6w w historiografii polskiej, 
Ewy Domaitskiej, Wiedza o przeszloSci- perspektywy na przyszloSC, ,Kwartalnik Historyczny" nr 2, 
120, 2013, s. 221-274, kt6ry zainspirowal cziilSC poni:Zszych wywod6w i niejako reprezentuje bujnie 
rozwijaj&,ce si~ piSmiennictwo teoretyczno-metodologiczne, po kt6rego wainiejszych i nowszych 
manifestacjach mo:Ze sluZyC taki:e jako przewodnik. 
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nadal maj11 znacz1(ce zaslugi w publikowaniu ksi1(zek i periodyk6w historycznych. 
Co wil'cej, powstaj1( coraz to nowe inicjatywy wydawnicze specjalizuj1(ce sil' 
w ksi1\Zce historycznej, dose wymieniC wroclawski Chronicon czy Templum 
w Wodzislawiu Sl1(skim, a zatem w osrodku dalekim od akademickiej rangi. Dodae 
nale:i:y, ze ksi1(zki o profilu historycznym ukazuj1( sil' w licznych (a liczba ich 
wydaje sil' stale rosn1(e) wydawnictwach poszczeg6lnych uczelni, a nawet in
stytut6w uczelnianych i Polskiej Akademii Nauk, towarzystw naukowych Uak 
zwlaszcza Polska Akademia Umiejl'tnosci czy Poznanskie Towarzystwo Przyjaci6l 
Nauk) oraz instytucji koscielnych r6znych wyznan, ze zrozumialych wzgl<ed6w 
gl6wnie Kosciola katolickiego (diecezje, zakony). Osobn11 grupl' stanowi11 bardzo 
liczne publikacje wydawnictw o charakterze zdecydowanie regionalnym, reprezen
tuj1(ce oczywiScie r6Zny poziom naukowy, ale niekiedy mog1(ce pod tym wzgl<edem 
smialo konkurowae z wydawnictwami og6lnopolskimi. Dose wymienie, znowu 
tytulem przyk!adu, ,Kronik~; Miasta Poznania", ,Studia Plockie" czy ,Przegl1(d 
Zachodniopomorski". 

Praktycznie niemozliwa do ogarnil'cia jest mnogose periodyk6w historycznych. 
Opr6cz najbardziej szacownych i cenionych, z ,Kwartalnikiem Historycznym", 
,Przegl1(dem Historycznym", (poznanskimi) ,Rocznikami Historycznymi", ,Acta 
Poloniae Historica", ,Quaestiones Medii Aevi Novae", ,Studiami Zr6dloznaw
czymi", ,Kwartalnikiem Historii Kultury Materialnej", ,Kwartalnikiem Historii 
Nauki i Techniki", (toruilskimi) ,Zapiskami Historycznymi", (wroclawskv ,Sob6t
k1(", (krakowskimi) ,Studiami Historycznymi i Nasz11 Przeszlosci1(", ,Rocznikami 
Dziej6w Spolecznych i Gospodarczych", ,Dziejami Najnowszymi" na czele, 
istnieje znaczna liczba periodyk6w (b11dZ do nich zhlizonych) wydawnictw seryj
nych o charakterze wyl1(cznie lub w znacznej mierze historycznym, o zasil'gn 
og6lnokrajowym lub regionalnym. 

Nie brak glos6w, ze czasopism i wydawnictw do nich zblizonych jest po prostu 
w Polsce zbyt wiele. Stoj1(ce za tym ambicje partykulame, same w sobie godne 
pochwaly, mog1( jednak prowadzie i chyba prowadz1( do zanizenia poziomu, nie 
m6wi11c juz o tym, ze stanowi1( niekiedy konkurencjl' dla tytul6w waznych 
i wiod1(cych. Niewiele bl'dzie mozna na to poradzie, dop6ki istniee b~;dzie wielce 
dyskusyjny system parametry~acji i formalnych wymog6w ilosciowych dotycz1[
cych publikacji przy ocenach i awansach adept6w nauki i kategoryzacji jednostek 
naukowych. 

Osobnym problemem dotycz1(cym calego obszaru nauki, ale szczeg6lnie istot
nym i drazliwym w odniesieniu do nauk humanistycznych i spolecznych, jest 
post<epuj1(cy - az do zaniku uwi11d rzetelnej krytyki naukowej. Przyczyny tego 
stanu rzeczy, w og6lnych zarysach znane, S1\ zbyt gll'bokie i r6znorodne, by mozna 
si<e tu nimi zaj1(e. Kto wie, czy nie najnmiej wazn11 przyczyn11 atrofii krytyki 
naukowej w Polsce jest jej znikoma skutecznosc tak z punktu widzenia krytykowa
nych, jak r6wniez wydawnictw i instytucji fmansuj1(cych publikacje. 
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Juz w czasach PRL, zwlaszcza pocz>twszy od !at 70., mocn't stron't polskiej 
polityki kulturalnej, w naszym przypadku - historycznej, byla znaczna liczba i na 
og6l wysoka jakosc przek!ad6w z j~zyk6w obcych, choc oczywiscie sterowana 
ideologicznymi odg6rnymi wymogami i ograniczeniami. Podobnie jak ci>ti>tce na 
wszelkich dziedzinach zycia intelektualnego jarzmo cenzury, ograniczenia w do
st~<pie (takZe poprzez tlumaczenia) do mysli zagranicznej bardziej dotkliwe byly, co 
zrozumiale, w odniesieniu do prac i interpretacji dotycz>tcych dziej6w nowozytnych 
i najnowszych (praktycznie i w stopniu narastaj>tcym - dw6ch ostatnich stuleci). 
Mniej ,wrazliwe" ideologicznie dawniejsze epoki byly obiektem zainteresowan 
cenzor6w w stopniu znikomym. 0 ile nauka polska moze si~< poszczycic znaczn>t 
liczb>t ksi>tiek historycznych przetlurnaczonych na nasz j~zyk, przede wszystkim, 
choc nie wyl>tcznie, z j~<zyk6w kongresowych, to jej ,pi~<t't achillesowfl" by!a i jest 
do dzisiaj niewielka zdolnosc przebicia si~ jej osiflgni~c na forum mi~dzy
narodowym. Jest to przede wszystkim skutkiem nieznajomosci j~zyka polskiego 
poza Polski!, zbyt skromnych i niesmialych zabieg6w z naszej strony o pub
likowanie w j~zykach obcych, ale takze niewielkiego zainteresowania nauki obcej 
i obcych wydawnictw naukfl polskfl. Tylka w jakiejs mierze da si~ to wyjasnic 
zwyczajn>t ignorancj't czy intelektualnfl arogancjfl, niech~cifl do ryzyka wydawania 
prac malo na Zachodzie znanych autor6w. Bardziej, jak si~ wydaje, ograniczonfl 
atrakcyjnosciil przewazajflcej w Polsce problematyki partykularnej, nie m6wiflc ju2 
o tym, ze niewielu polskich autor6w chcialo czy potrafilo pisac w preferowany 
przez wydawnictwa zachodnie spos6b atrakcyjny dla szerszego odbiorcy. Wystar
czy przejsc si~ po ksi~garniach, by stwierdzic, ze nawet w zakresie problernatyki 
mocno przeciez obecnej w Polsce, jak np. historia II wojny swiatowej, stalinizm czy 
dzieje i zag!ada Zyd6w, dominujf\ i epatujfl kolorowymi ok!adkami dzie!a autor6w 
obcych, zw!aszcza angloamerykanskich. 

Nie b~dzie przesadf\ obserwacja, ze ksiflzki historyczne, nie tylko te dotyczflce 
historii najnowszej i ,sensacyjnej", niezaleznie od tego, czy autor6w polskich czy 
obcych, ciflgle cieszi\ si~ w Polsce sporfl popularnoscifl. Pozostaje, oczywiscie, 
problem ich jakosci. Jest ona, jak dobrze wiemy, bardzo zr6znicowana. Obok prac 
scisle naukowych, kt6rych recepcja z natury rzeczy musi bye ograniczona, 
i rzetelnych prac popularyzacyjnych, nietrudno znalezc w ksi~garniach i biblio
tekach prace o Wf\tpliwej jakosci, niekiedy wr~cz paranaukowe i szarlatanskie. Nikt 
nie moze wydawcom odm6wic prawa do publikowania takich pozycji, kt6re mogf\ 
przyniesc zysk, trudno by!oby takze postulowac powr6t cenzury. Dobitnie widac 
jednak potrzeb~ rzetelnej krytyki i jej skutecznosci, a takze dost~pnosci, tak zeby 
potencjalny czytelnik mia! szans~ przynajmniej skonfrontowac interesuj>tce go 
dzielo z obiektywn'l informacjfl o nim. Moze jeszcze wa2niejszy by!by postulat pod 
adresem profesjonalnych historyk6w, by nie zostawiali pola popularyzacji osobom 
niepowo!anym. 

Nielatwym do jednoznacznej oceny, stosunkowo nowym zjawiskiem wyst~pujfl
cym nie tylko w nauce polskiej, jest mnogosc konferencji, sympozj6w i kongres6w 
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naukowych, co moze nawet dziwic w dobie powszechnosci internetu i - og6lniej 
- !atwosci porozumiewania si~ niewymagajf\cego osobistego kontaktu. Przynaj
mniej w warunkach polskich wiflze si~ to ze zmieniaj'lcymi si~ zasadami finan
sowania nauki, zwlaszcza humanistyki, polegaj(J.cymi na odchodzeniu od finan
sowania ,podmiotowego" do ,przedmiotowego", innymi s!owy - na upowszech
nianiu si~ systemu grant6w badawczych, kt6re z wolna staj'l si~ podstawowym 
zr6d!em finansowania nauki. Jezeli nawet idea grant6w jest godna uwagi, tym 
bardziej ze nie wydaje si~ mozliwa droga odwrotu, i jezeli pominiemy rozliczne 
trndnosci (subiektywnej i obiektywnej natury) zwi>tzane z procedurami ich przy
znawania i kontroli uzyskanych rezultat6w, trndno nie zauwa2yc skutk6w negatyw
nych. Do nich zaliczam coraz bardziej kompliknj'lCY si~ los i niepewnosc waznych 
dlugoterminowych (b'tdz bezterminowych), niekiedy podstawowych dla dyscyp
liny, a nawet dla kultury narodowej, przedsii'WZii'C naukowych, takich jak np. 
Bibliografia Polska, Biblioteka Narodowa, S!ownik Historyczno-Geograficzny 
Ziem Polskich czy Polski Slownik Biograficzny, a takze ucieczki' od badan trudniej 
poddaj'lcych sii' preferencjom i procedurom grantowym. Jeden z uczonych niemiec
kich, prawda ze ze starszego pokolenia, stwierdzi! kiedys sarkastycznie, ze powstaje 
w Niemczech ,nowe plemii"' (Neustamm) uczonych zaangazowanych przede 
wszystkim w zdobywanie i realizowanie wysoko dotowanych projekt6w dotycz>t
cych tamtejszych problem6w Wi'Zlowych (Forschungsschwerpunkte). Nie ulega 
W>ttpliwosci, ze takze w Polsce pojawiaj't si~ symptomy takiej postawy, zw!aszcza 
wsr6d m!odszego pokolenia, co wszakze rna swoje wyth1maczenie w malej'lcych 
szansach debiutu i ,normalnego" rozwoju naukowego. 

Moina i nale2y przeciwstawiac sii' zakusom pozanaukowej instrnmenta!izacji 
nauki historycznej, ale sprawa jest trndna, jako ze historia by!a, jest i zapewne 
pozostanie szczeg6lnie podatna na manipulacje. W przeciwienstwie na przyk!ad do 
nauk scislych i eksperymentalnych, jest ,!atwa" i (jezeli pominiemy rozwazania na 
wyzszym stopniu teoretycznym) na og6! zrozumia!a dla niehistoryka. Nie chcia!
bym sii' w ograniczonych ramach niniejszego eseju rozwodzic na temat pozapo
znawczych zastosowan historii, kt6ra nie tylko na etapie dawno juz oficjalnie 
przezwycii':lonej ,historiografii pragmatycznej" mia!a na sztandarach donios!e cele 
wychowawcze, ideologiczne, polityczne lub spo!eczne i cele te stara!a sii' z r62nym 
powodzeniem osii!gac. Jest oczywiste, ze historyk, jako dziecko swoich czas6w, 
podlega! i podlega cisnieniu rzeczywistosci i ze obraz przesz!osci, jaki sobie 
wytworzy, b~dzie w jakims stopniu od tego cisnienia zalezny, ale to nie znaczy, ze 
powinien naciskowi terazniejszosci ulegac bezrefleksyjnie. StaroZy!na zasada sine 
ira et studio, chocby nie dawa!a sii' w pe!ni zrealizowac, powinna w umysle 
i dzia!alnosci historyka bye zawsze obecna. 

0 intelektualn(J, uczciwosc badawcz'l nie zawsze jest !atwo, zw!aszcza wtedy, 
gdy polityka i kierownictwo nauki zbyt natarczywie domagaj't sii' trybutu histo
ryk6w. Przerabialismy to wielokrotnie, poczynaj>tc od pierwszego kronikarza 
dziej6w Polski- tzw. Galla Anonima na pocz(J.tku XII w., kt6ry swoje dzielo napisal 
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ku czci i dla apologii ksi~cia Boleslawa Krzywoustego, okreslajQc zarazem,' ale 
i deformujQc obraz najwczeimiejszych dziej6w panstwa polskiego przekazywany 
potornnosci (wlasciwie az do dzisiaj} Dalej, poprzez historiografi~ sarmatyzmu, 
romantycznQ wizj~ dziej6w, jej pozytywistyczn~t krytyk~, gloryfikaCJ~ narod~ 
i panstwa polskiego w XIX i XX w,, pr6by w znacznym stopmu narzuconeJ 
odg6mie reinterpretacji w duchu marksistowskim, az po dokonujQCQ si~ na naszych 
oczach ponownQ reinterpretacj~ ,optymistycznq'' nawiQznjQCQ jednostronnie i nie
krytycznie do ,chlubnych", nie zawsze racjonalnie uzasadnionych tradycji pat
riotyzmu, bohaterszczyzny, parlamentaryzmu, tolerancji i wolnosci szlacheckiej. 

Obecne powodzenie poj~cia panstwowej polityki historycznej i r62ne przejawy 
jej realizowania moze i powinny cieszye historyk6w, bez kt6rych zadnej ,polityki 
historycznej" rzecz jasna nie da si~ prowadzie. lstnieje jednak niebezpieczenstw~, 
ze zbyt dotkliwe wprz~gni~cie nauki w rydwan biez~tcej (w koncu zmtenne~) 
polityki rz~tdz~tcych na dluzsz~t met~ jQ wyjalowi, a moze nawet skompromttowac. 
Decydent6w nie interesujQ bowiem metodologiczne czy metodyczne dylematy 
historyk6w, lecz wyl~tcznie ,produkt" ich badan. Wiadomo, ze z przeszlosci, jak 
gdyby z nieogarnionej rekwizytorni teatralnej, kazdy moze brae to, co uwaza za 
potrzebne b~tdZ prawdziwe. Nie chcialbym demonizowac ani z gory negatywme 
oceniae instytucj~, ale prawdQ jest, ze taka wlasnie zasada, a wlasciwie brak 
sprecyzowanych i sprawdzalnych zasad, charakteryzuje dzialalnose niekt6rych 
historyk6w z Instytutu Pami~?ci Narodowej. Oczekiwany od nich ,produkt" polega, 
na co wielokrotnie zwracano uwag\?, na pracowitym wydobywaniu tmdnego 
z reguly do weryfikacji i wielce jednostronnego materialu archiwalnego majQcego 
zdemaskowae, b~tdz- rzadziej - usprawiedliwie poczynania postact z coraz bardzt~J 
odsuwajQcej si~? w czasie niedawnej epoki, niestety, przy medostatku poczucta 
koniecznosci krytyki tego materialu. Nie tylko z moralnego czy politycznego, lecz 
takZe z metodycznego, wymaganego na og61 w nauce historycznej, punktu widzenia 
tego typu badania Sit tmdne do uzasadnienia, a nawet kompromitujQ nauk~ 
historycznQ. 

Doraznose i dyskusyjnosc cel6w polskiej polityki historycznej przejawia si~ 
takZe na co zwr6cil niedawno trafnie uwag~? Marcin Wodzinski 2 , na oferowanym 
spole~zenstwu dotkliwym splaszczeniu i zaw~zeniu perspektywy historycznej, 
ograniczajQcej si~ do historii Polski wieku XX (ito nie odjego pocz~ttku), takjakby 
to co bylo wczesniej i bez bezposredniego zwi~tzku z dziejami polskimi bylo 
niewazne i nieinteresujQce. Wodzinski wymienia i opisuje ,siedem grzech6w 
gl6wnych" tak poj~tej polityki historycznej rea!izowanej kosztem polskiej pami~ci 
historycznej, Sit to: naiwnose, zasciankowose, selektywnose, tabloizacja, oswojenie, 
arogancja, zinstmmenta!izowanie. 

2 M. Wodzif:tski, Choroba kr6tkiej pami~ci, ,Polityka" nr 17, 2014, s. 64~66. 
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NA PRZEK6R POKUSIE ,ZWROT6W" I ,PRZELOM6W" 

Kto wie jednak, czy wi~kszym, bo nie zawsze oczywistym, a znajdujQcym coraz 
powszechniejsze uznanie wielu badaczy, tyro bardziej ze mogQcym si~ powolac na 
modne i efektowne trendy we wsp6lczesnej nam humanistyce, zagrozeniem dla 
nauki historycznej jest zakwestionowanie, a przynajrnniej zrelatywizowanie jej 
poznawczej prawomocnosci. 

,Nauka jest jednym z wielu sposob6w zdobywania i organizacji wiedzy i jak si~ wskazuje- wcale 
nie najlepszym". ,RozwaZaj<t.c w perspektywie przysz!oSciowej i w odniesieniu do zachodz<t.cych 
w Swiecie zmian, kt6re maj<l wplyw na losy planety i zamieszkuj<l.cych jet gatunk6w, miejsce i rol~ 
historii Jako specyficznego podejScia do przeszloSci wyroslego w louie europejskiej kultury 
grecko~judeochrzeScijaOskiej, szybko moZna zauwaZyC, jak utarte na ten temat przekonania 
zaczynajzt si~ komplikowaC, a kondycja historii jawi sit,: w innym Swietle". ,Jak protokoly historii 
dyscyplinamej mogzt poradziC sobie z innymi sposobami uobecniania i przeZywania przeszloSci 
charakterystycznymi na przyklad dla kultur polinezyjskich czy australijskich Aborygen6w, takich 
jak taniec czy rytual?" 3• 

Tyro wszystkim ,pozanaukowym", takZe religijnym, sposobom pojmowania czy 
thnnaczenia rzeczywistosci nalezy si~ ze strony nauki szacunek, uznanie ich jednak 
za r6wnoprawne z naukfb a tyro bardziej za przewyzszajQce i'l sposoby poznania czy 
opanowania rzeczywistosci, wydaje si~ tez~t tylez efektownfb co karkolomnQ. 

Niejednokrotnie przywolywana powyzej rozprawa Ewy Domanskiej przybli:Zyla 
polskiemu czytelnikowi, nie tak bardzo obznajomionemu z najnowszymi tendenc
jami i teoriami w historiografii, szerzej - w humanistyce swiatowej, dynamik~ 
w tyro zakresie. Dynamika ta z jednej strony zapiera dech, z dmgiej jednak strony 
przyjrzenie si<;: jej wskazuje, ze znaczna cz~se inwencji tw6rczej teoretyk6w 
i krytyk6w prowadzi do wniosk6w WQtpliwych lub dose banalnych, albo nader 
og6lnych, niewiele mogQcych miec wsp6lnego z praktykQ badawcztt nawet najbar
dziej otwartego na nowoczesne intelektualne impulsy historyka. lnflacja oglasza
nych w ostatnich dekadach ,zwrot6w" czy ,przelom6w" w historiografii 4, oraz 
szybkie dezaktualizowanie si" niekt6rych z nich, musz'l sklaniae do refleksji 
krytycznej. Nie mozna wprawdzie zaprzeczye, ze niejeden ,zwrot" okazal si~ 

intelektualnie plodny, ale ich mnogose moze nasuwae podejrzenie, ze swoista 
,moda" na proklamowanie kolejnych przelom6w wywolana zostala zrozumia!fl, 
choe nie zawsze wystarczajQco uzasadnionfl, niecierpliwosciQ czy przekorQ badaw
CZQ zwlaszcza mlodszych uczonych pragnQcych zaistniec na forum publicznym 
i mi~dzynarodowym. Tmdno zreszt~t nie dostrzec, ze pewna cz~se awangardowych 

3 E. Domailska, op. cit., s. 225~226 i 227, gdzie przytacza opini~ zwolennika teorii postkolonialnej: 
,czy istnieje jakakolwiek przyczyna, by utrzymywaC epistemiczne uprzewilejowanie nowo:lytnej 
historiografii i traktowaC jzt jako waZniejszzt od tak zwanego mitu, legendy czy marzenia?". 

4 E. Domailska, op. cit., s. 231 nn. 
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,,zwrot6w" nawil'tzuje, czy pragnie gl~biej teoretycznie uzasadnie zjawiska ~d 
dawna dostrzegane i badane w ,tradycyjnej" historiografii. Zresztq, jak przyznaJe 

Dornanska, 

,Nadal podstawQ pracy historyka S<t rzetelne badania Zr6dlowe, ~a kt6rych opieraj&. si~ bad:mia 
konkretnych wydarzei1, proces6w i problem6w. W istocie, w obecnie prowadzon~ch d~skusJach 
pomsza si~ k:westie redyscyplinizacji historii i ld:adzie si~ wyraZ.ny nacisk na p~ofesJonahzm .pracy 
badawczej, krytyk~ Zr6dla, znajomoSC inetodyki pracy archiwaln~j, ~yscy~lm~l:l.erudyc~~· c~ 
manifestuje zwrot archiwalny i zwrot empityczny. [ ... ] Historycy zaJmUJ!l.CY st~ histonl:l staro~tn~J 
Mezopotamii, szesnastowiecznej Francji czy histori!t PRL-u nie maj!}. P~:V~d6w do o~aw. Ndct n:e 
b~dzie ich przekonywal, Ze ich zainteresowania Sl:l nie na czasie, a podeJSCle pozytyw~styczne. Nt~ 
rna teZ sensu, by dzieliC dzisiaj historyk6w na tradycyjnych i awangardow:ch. Nalezaloby racz~J 
m6wiC 0 historykach dobrych i z-lych, tj. przestrzegaj&.cych zasad profesJ~nalnego prow~dz~n~a 
badaii historycznych lub nie. A tych moZna latwo rozpoznaC, szacujl:lc baz~ zr6dlow<l.. na ktoreJ st~ 
opieraj'l, przeprowadzon&. krytyb~ Zr6dd, metody badaii oraz m~nifestuj'l:.c~ si~ w pr~o~any~h 
pracach erudycj~. Nie chodzi teZ o 'uSwiadami~nie' ba~aczy. Htst?rycy ;'~edz'l, co robt~ 1 m~t me 
musi ich pouczaC, jak bada6 przeszloS6. Histona stala st~ ctyscyplm&. g?s~mn<l.. otv:art&.t przyJazn~ 
dla wszelkich temat6w i uj~C pod warunkiem, Ze badama prowadzt st~ zgodme z wymogamt 
rzemiosla, znajomoSci&. odpowiednich ir6del, literatury i metod,s. 

CZAS NIEOGRANICZONYCH MOZLIWOSCI? 

Nielatwo okreslie aktualny stan polskiej, a chociazby poznailskiej, nauki 
historycznej na poczittku XXI w. Bezprzykladny wzrost kadr zawodowych hi~to
ryk6w, nowe rnozliwosci heurystyczne, zwi1tzane z zastosowamern kornputerow, 
latwose kontakt6w rni~dzysrodowiskowych i rni~dzynarodowych, z tyrn ZWI"tZane 
upowszechnienie znajornosci j~zyk6w obcych, zwlaszcza .angielskieg? ... -:- oto 
niekt6re z atut6w aktualnej sytuacji polskiego historyka. Porn!JaJllC h1ston~ najnow
szq, coraz cz~§ciej nie musi on juz w og61e sl~czee w archiwa~h i bibliotekach, jako 
ze coraz wi~cej zr6del, a nawet opracowail naukowych, w zd1g1tahzowaneJ. posta~1 
dost~pnychjest w Internecie. Zarniast rnozolnego ekscerpowama 1 notowama rnoze 
korzystae z nowoczesnych metod reprografii, inteligentne prograrny kornputerowe 
pozwalaj'! w rngnieniu oka wyszukiwae potrzebne dan~. bibliograficz~e czy 
leksykograficzne. W kilka minot, a nawet sekund, rnozhwe Jest nawll'tZame 
intemetowego kontaktu z partnerern, czy nawet r6wnoczesnie z wielorna part
nerarni, na calej kuli ziernskiej. . 

Nic dziwnego, ze Iiczba publikowanych (ci~le jeszcze przewaznie w trady~yJ
nej drukowanej formie, choe tendencja do publikowania wirtualn~go, w S!e~': 
stopniowo si~ upowszechnia i prawdopodobnie w niezbyt odleglej przyszlosc1 
usunie druk w cieil) ksi,Zek, artykul6w, recenzji i innych form naukowych 
wypowiedzi rosnie niepowstrzyrnanie. Ukaznjl'tca si~ regularnie i w rniar~ szybko 

5 Op. cit,, s. 272. 
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bie2itca Bibliografia Historii Polski, mimo widocznych starail o niezb~dnit selekcj~ 
rnaterial:u, w pe!ni potwierdza zjawisko rnnozenia pnblikacji, w dodatku nie 
obejrnuje w zasadzie prac polskicb autor6w niedotyczl'tcych historii Polski. Juz tylko 
starsze pokolenie parni~ta o k!opotach i ,witskich gard!ach" ruchu wydawniczego 
w PRL, o niedoborze papieru i ,rnocy przerobowych" drukami, przede wszystkirn 
zas o nier6wnej walce autor6w i wydawnictw z urz~dow'l cenzurq, kt6ra wyrnusza!a 
stosowanie si~ do obowi'lzui'lcych wytycznych i elirninowa!a tresci z nirni 
niezgodne bitdZ w jakikolwiek spos6b ,niebezpieczne" dla systernu. Teraz cenzury 
urz~dowej i prewencyjnej od dawna nie rna, co nie oznacza, ze tw6rczose badawcza 
historyk6w jest wolna od quasi-cenzuralnych ograniczeil. Pewnl't pociechit rnog!aby 
bye refleksja, ze tak by!o zawsze. Niezr~cznie by!oby w okresie II Rzeczypospolitej, 
po odzyskaniu niepodleg!osci, pisae o postawach lojalistycznych i kolaboranckich 
wobec pailstw zaborczych (pornnik s!awi"tCY parni~e genera!6w polskich, kt6rzy 
odrn6wili przyl1tczenia si~ do antycarskiego powstania 1830 r. i zgin~li z r~ki 
powstailc6w, zosta! w wolnej Polsce zburzony), o klasowyrn ruchu robotniczyrn, 
o prze§ladowaniach Cerkwi prawos!awnej, o ditzeniach ernancypacyjnych ludno§ci 
ukraiilskiej i bia!oruskiej, o licznych dezerterach z arrnii polskiej w trakcie wojny 
z Rosjl't Radzieckit 1920 r. i ich represjonowaniu, o Josie jeilc6w radzieckich 
w Polsce... W Polsce Ludowej, zwlaszcza w okresie przernoznego wp!ywu 
stalinizrnu (1948-1955), nast'!pila, cz~sciowo wyrnuszona, cz~sciowo jednak obiek
tywnie uzasadniona, daleko id1tca zrniana paradygrnat6w badawczych. Dorninuj'lce 
uprzednio historia polityczna, badania nad elitarni spo!ecznyrni, genealogia, historia 
Koscio!a katolickiego znalaz!y si~ w ogniu krytyki i utraci!y swe znaczenie 
w ca!okszta!cie nauki, a nawet bywa!y celowo elirninowane. Wysokit rang~ zyska!a 
historia gospodarcza i - nie bez ideologicznych ograniczeil - spoleczna, dzieje 
rucbu robotniczego, zwlaszcza jego rewolucyjnego nurtu, i walk klasowych. 
,Wschodni aspekt" dziej6w Polski zostal w pelni przyporz,dkowany wyrnogorn 
politycznyrn. Problernatyka dawnycb ziern wschodnich Rzeczypospolitej - niernal 
wyrnazana z parni~ci historycznej narodu (co- jak si~ p6zniej rnia!o okazae- bylo 
nadzwyczaj nieskuteczne), o Katyniu, jak wiadorno, w og6le nie bylo rnowy, jezeli 
zas juz, to jako o zbrodni hitlerowskiej. Stosunki polsko-niernieckie przedstawiane 
rnia!y bye, stosownie do tytul:u powstalej w latach II wojny swiatowej, (opub
likowanej juz w 1945 r.) rnonografii Zygrnunta Wojciechowskiego, jako ,dziesi~e 
wiek6w zrnagania", a nierniecki charakter ziern w 1945 r. do Polski przyll'tczonych 
(,odzyskanych") by! negowany bitdZ przernilczany. Powstanie Niernieckiej Repub
liki Dernokratycznej wprawdzie ten czamo-bia!y obraz skornplikowalo, ale go nie 
odrnienilo. Antyniernieckose, po przezyciach II po!owy XIX w., zw!aszcza zas po 
traurnatycznych przezyciach pierwszej polowy wieku XX, charakteryzowa!a po
stawy i poglitdY zdecydowanej wi~kszosci narodu polskiego i stanowi!a jeden 
z niewielu elernent6w kornunistycznej polityki historycznej z nirni zbieznej. 

Udzia! Armii Krajowej i innych lojalnych wobec rz'!dn londyilskiego ugru
powail w walce z Nierncarni by! w PRL rninirnalizowany i przedstawiany 
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tendencyjnie, ale po 1989 r., w ramach zroznmialej reakcji na komunistyczn'l 
wykladni~ dziej6w, obserwujemy niemal idealne odwr6cenie obrazu. Teraz mini
malizuje si~, nie stroni'lc od znieksztalcenia prawdy dziejowej, rol~ i znaczenie 
Gwardii i Armii Ludowej oraz Ludowego Wojska Polskiego. Znalazlo to dobitny 
wyraz w inskrypcjach przy warszawskim Grobie Niezn;mego Zolnierza. Nie tylko 
z nazw ulic miast polskich, ale tak:Ze z opracowan historycznych, z oczywist'l 
tendencj'l do wyrugowania z pami~ci historycznej Polak6w, znikn~ly nazwiska 
i dokonania rewolucjonist6w (takichjak Ludwik Warynski) i dzialaczy lewicowych. 
W miejsce cz~sto tendencyjnie antykoscielnych i ,demaskatorskich" opracowan 
dotycz'lcych Kosciola, szerok'l fal'l naplywaj'l prace o charakterze obiektywnym, 
wyr6wnuj'lce wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie, ale takze prace jawnie 
apologetyczne, dalekie od rzetelnosci naukowej. 

Osobnym rozdzialem w dziejach polityki historycznej w Polsce, kt6rego jednak 
w tym miejscu nie chcialbym omawiac, jest kwestia zydowska, szczeg6lnie podatna 
w przeszlosci na mistyfikacj~ czy zaklamanie i dopiero doslownie w ostatnich latach 
wznoszona (nie bez opor6w) na poziom osi~alnej bezstronnosci naukowej. 

0 TRUDNOSCIACH WARSZTATU NIE TYLKO MEDIEWISTY 

Do bezspomych osi~ni~c polskiej nauki historycznej nale2y z pewnosci'l 
zaliczyc znmiejszanie si~ stopnia jej partykularyzmu. Oczywiscie, gl6wny wysilek 
badawczy skierowany jest, i powinien bye nadal skierowany, na dzieje ojczyste. Ich 
wyswietlanie i naleZyte prezentowanie pozostaje g!6wnym zadaniem polskiej 
historiografii. To, ze nast~puj~t przesunic;cia punkt6w ci~zkosci zainteresowai:t 
badawczych historyk6w, jest rzeCZ'l oczywist'l, nieuniknion'l, do pewnego stopnia 
tak:Ze pOZ'ldan'l. Niekiedy jednak powoduje to skutki niekoniecznie pozytywne. 
Obj~cie badaniami skomplikowanych i w okresie PRL dyskryminowanych dziej6w 
polskich kres6w wschodnich idzie w parze z wyraznym ochlodzeniem badan nad 
,zachodnim", niemieckim aspektem historii Polski. Badania nad elitami spoleczens
twa polskiego, zaniedbane przed 1989 r., zepchn~ly w ciei:t, niemal wrc;cz w niebyt, 
badania nad warstwami pracuj~tcymi, nie m6wi'lc juz o tendencjach i ruchach 
kontestacyjnych. Wystarczy przyponmiec niemal zupelny brak naukowego echa na 
jubileusz wydarzenia tak donioslego, takze z punktu widzenia historii Polski, jakim 
byla setna rocznica rewolucji 1905-1907 r. Szerokiemu zasic;gowi obchod6w 
150-lecia powstania styczniowego towarzyszyla niemal zupelna medialna cisza na 
temat przypadaj'lcej r6wnoczesnie analogicznej rocznicy uwlaszczenia chlop6w 
w Kr6lestwie Polskim. Nalezy miec nadziej~, ze po przezwyci~zeniu ,szoku 
wolnosci" i zrozumia!ej reakcji na wypaczenia i jednostronnosci minionej doby, 
nadejdzie czas na bardziej wywazone i spawiedliwsze rozlozenie preferencji 

badawczych. 
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W sponmiane przelamywanie etnocetrycznego partykularyzmu, stymulowane 
wzmozeniem kontakt6w z nauk'l swiatow'l ( choc nie bez zalu trzeba stwierdzic 
ze. zjawisko to nie obj~!o nauki radzieckiej/rosyjskiej i kraj6w by!ego ZSRR: 
a przynajnmiej obj~!o i'l w znacznie skronmiejszym stopniu), wyraza si~, po 
pierwsze, w tendencji do por6wnawczego b>idz l'lcznego traktowania dziej6w 
Polski i innych kraj6w, a nie w izolacji od nich, po drugie zas w samodzielnych 
badaniach dziej6w innych kraj6w i lud6w, w obr~bie naszego, jak r6wniez 
innych kr~g6w kulturowych. Musimy ograniczyc si~ do kilku uwag na ten 
temat. Aczkolwiek reprezentuj~ pogl'ld o jednosci historii Polski i powszechnej, 
to znaczy, ze histori~ Polski nale2y ujmowac i badac jako cz~sc historii po
wsze~hnej, dostrzegam jednak praktyczn'l i dydaktyczn'l u2ytecznos6 tradycyjnego 
p~dz1a!u na te dwa wielkie dzialy. Historia powszechna z polskiego punktu 
w1dzema Jest przede wszystkim histori'l naszego europejskiego kr~gu cywili
zacyjnego, choc do niej si~ nie ogranicza. Z natury rzeczy histori'l powszechn'l 
S'l dzieje swiata staro2ytnego - Bliskiego Wschodu (Egipt, Mezopotamia, Pa
lestyna), Grecji i Rzymu, a takze ich kontynuacja - Cesarstwa Bizantyilskiego. 
W tych dziedzinach dorobek nauki polskiej, tak:Ze poznai:tskiej, jest znacz'lcy. 
Istnieje wiele polskich opracowan monograficznych i syntetycznych dotycz'lcych 
swiata staro2ytnego, z pracami J6zefa Wolskiego i Adama Zi6lkowskiego na 
czele. Na uwag~ zas!uguje znana seria wydawana przez wiele lat przez Ossolineum 
obejmuj'lca pr~zentacje dziej6w r62nych panstw europejskich i pozaeuropejskich 
(np. Chmy, W1etnam, Brazylia) pi6ra polskich autor6w, oraz seria Panstwowego 
Wydawmctwa Naukowego publikuj'lca przek!ady podobnych opracowan pi6ra 
autor6w obcych. Pojc;cie ,historia powszechna" nie jest zreszt'l jednoznaczne. 
W praktyce zalicza si~ do niej np. prace z pogranicza dziej6w Polski i innych 
kraj6w (np. ,stosunki polsko-francuskie ... "), jak r6wniez prace dotyCZ'lCe dziej6w 
posz?zeg6lnych kraj6w i pai:tstw obcych; stosunkowo rzadziej pojawiaj'l si~ 

orygmalne prace dotyCZ'lCe rzeczywiscie powszechnej, ponadregionalnej prob
le~atyk~ historycznej. Duze zas!ugi dla poszerzenia horyzontu czytelnika polskiego 
m1al Panstwowy Instytut Wydawniczy z poczytn'l seri'l ,ceramowsk'l'' 6, gl6wnie 
przeklad6w, poswi~con'l najrozmaitszym ludom i cywilizacjom europejskim i po
zaeuropejskim. Inny i ograniczony do wczesnych dziej6w Europy charakter 
rna ukazuj~tca si~ obecnie dzi~ki Wydawnictwu Naukowemu PWN (nast~pcy 

Panstwowego Wydawnictwa Naukowego) seria ,Korzenie Europy". Ossolineum 
i Pai:tstwowy Instytut Wydawniczy przez wiele lat wydawaly takZe biografie 
wybitnych postaci (nie tylko wladc6w) polskich i zagranicznych. Obecnie dzia
lalnosc tego typu prowadz'l Wydawnictwo Poznai:tskie i nowo powsta!e oficyny 
wydawnicze, m.in. warszawskie Trio czy krakowski Avalon. 

6 Nazwa od inauguruj~cej cykl g{oSnej ksi4Zki C.W. Cerama, Bogowie, groby i uczeni. 
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Wobec post~puj,.cego (nawet w srodowiskach fachowych) zjawiska zaniku 
znajomosci i«zyk6w klasycznych, zwlaszcza w warunkach polskich waznej laciny, 
a takZe mimo wszystko CZ\'Sto nielatwego dost\'pU do tekst6w oryginalnych, coraz 
wi«ksze znaczenie rna udost«pnianie waznych tekst6w historycznych w polskich 
przek!adach. Sytuacja pod tym wzgl«dem systematycznie si« poprawia, chociaz nie 
mozna powiedziee, zeby byla idealna, inicjatywy translatorskie S'l bowiem roz
proszone, cz«sto przypadkowe, a jakose przeklad6w jest bardzo nier6wna. Dziedzi
nami uprzywilejowanymi jest pismiennictwo staroiytnej Grecji i Rzymu, w mniej
szym stopniu Bizancjum, a takZe - co jest skutkiem aktywnosci uczonych tak czy 
inaczej zwi,.zanych z Koscio!em - okres patrystyczny (Ojc6w Kosciola, czyli 
pierwszych wiek6w chrzescijanstwa) oraz teologia i filozofia, w mniejszym stopniu 
hagiografia) wiek6w srednich. Nawet w zakresie dawnej historiografii europejskiej, 
a zatem dziedziny - wydawaloby si« - najbardziej interesuj,.cej historyk6w, 
utrzymuj'l si« uporczywe luki; dose wspomniee, ze nie wszystkie kroniki polskiego 
sredniowiecza doczeka!y si« przek!ad6w na i«zyk polski. Jezeli zas chodzi o inne 
obszary sredniowiecznego pismiennictwa (moze Z CZ\'SCiowym wyj'ltkiem pismien
nictwa skandynawskiego i arabskiego ), czytelnik polski dysponuje wprawdzie dose 
licznymi, ale raczej przypadkowo dobranymi i r6znej wartosci przekladami. 
Przek!ad6w zabytk6w doby nowoiytnej i najnowszej nie da si« ogam,.e. Obok 
merytorycznej wartosci przek!adanych dzie! CZ\'sto motywem sprawczym S'l walory 
formalne czy estetyczne dziela. Kazdy historyk jednak chyba bez trudu m6g!by 
wskazae utrzymuj,.ce si« ,bia!e plamy" w tej dziedzinie. 

LiCZ'lC si« z tym, ze nie wszystkim czytelnikom ,Przegl>idu Zachodniego" 
dylematy historyka-mediewisty S'l blizej znane, pragn'llbym w dalszym ci,gu 
niniejszego eseju przedstawiC niekt6re problemy badan mediewistycznych, za
czynaj'lc od przeszk6d i ograniczen w poznawaniu dziej6w wiek6w srednich 7 Jest 
ich niema!o i S'l powazne. Warto moze przypomniee i to, ze badaj'lc dzieje 
sredniowiecza, mediewista jest na og6l mentalnie bardziej suwerenny niz historyk 
dziej6w najnowszych, nie ci'lZY bowiem na nim az tak bardzo jarzmo poza
naukowych, politycznych i pozapolitycznych uwarunkowan i serwitnt6w. Nie musi 
tez na og6l - odmiennie niz jego kolega-nowoiytnik, sl«czee tyle w archiwach, 
uginae si« pod nieprzebranym mn6stwem materialu zr6d!owego, kt6ry trzeba 
odkurzye, przejrzee, wyselekcjonowae, a dopiero potem oceniC i opracowae. Zeby 
uciec si« do efektownej metafory Wiktora Wemera8

, w mniejszym stopniu niz 
nowozytnikowi grozi mu stanie si« ,mr6wk'l'', natomiast blizej mu do ,paj,.ka". 

7 Powtarzam tutaj (z drugorz~dnymi modyfikacjami) cz~SC wywod6w z opublikowanego wyk:ladu 
pt. Sredniowiecze- Jakie? Jak?, IH UAM, Poznan 2009. 

8 W. Werner, Historyk w powodzi danych. 0 chaotycznoSci wsp6lczesnej historiografii, w: Badacze 
przeszloSci wobec ;vyzwa;1 XJXMXXI w., K. Blachowska, Z. Romek, M. Wolniewicz (red.), Warszawa 
2013, s. 339-347. 
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Mediewista musi sil' zmierzye ze zgola innym problemem: niedoboru, a niekie
dy wr«cz po prostn braku zr6de!. Przypomnijmy, nie sil'lc si« na tym miejscu na 
te?retyczne subtelnosci: zr6d!o historyczne to jest to wszystko, z czego historyk 
moze czerpae wiedz« o badanych czasach minionych. Jest to poj«cie- na szcz«Scie 
- bardzo pojemne, a zarazem elastyczne, ulega poszerzeniu w miar« post\'pU badan. 
Na razie zatr.zymajmy si« na jednej, przyznajemy: takZe dla historyka wiek6w 
srednich najwazniejszej kategorii zr6del: zr6dlach pisanych. 

Mediewisci przywykli do narzekania na brak, skf)pose i przypadkowose zr6de! 
pisanych b«d'lcych do ich dyspozycji. Chociaz niekiedy takie narzekania mogf\ 
wynikae z niepe!nej swiadomosci, niekiedy tak:le ze zwyklego lenistwa, nie Sf\ one, 
og6lnie rzecz biorf)c, pozbawione podstaw. Rzeczywiscie, podstawa zr6d!owa do 
poznawania dziej6w sredniowiecznych nie jest zbyt korzystna, zrodel najCZ\'SCiej 
jest rzeczywiscie zbyt malo i nie zawsze Sf\ one takie, jak bysmy sobie iyczyli. 

Zr6de! jest malo ... Nietrudno to zrozumiee. Nosnikami informacji w przypadku 
zr6de! pisanych by!y i Sf\ najcz«sciej materia!y nietrwa!e: papirus, pergamin, papier, 
tabliczki woskowe, kora brzozowa ... 9 lm wi«cej czasu up!ywa od chwili ich 
wytworzenia, tym mniejsze szanse ,przeiycia" majfl zr6dla pisane. Proces deterio
ryzacji, czy wr«cz destrukcji zr6de! trwa! i trwa - mimo r6znorakich zabieg6w 
konserwatorskich i organizacyjnych w czasach nam blizszych - niepowstrzymanie, 
a straty nim spowodowane Sf\ niekiedy niepowetowane. Papirus - material najbar
dziej rozpowszechniony w staroiytnosci i uzywany jeszcze tn i 6wdzie we 
wczesnym sredniowieczu - jest z natnry rzeczy nietrwa!y i moze si« przez wieki 
zachowae jedynie w szczeg6lnie sprzyjajf)cych warunkach, takich jak klimatyzowa
ne pomieszczenia muzealne lub gorf)ce i suche piaski Egiptu, Palestyny i Syrii. Co 
dopiero m6wi6 o tekstach zapisanych na korze brzozowej czy na tabliczkach 
woskowych? - dziwiC si« raczej nalezy, ze mimo wszystko jakas ich cz«se si« 
w og6le zachowa!a. Papier nie nalezy do materia!6w trwa!ych. Na szerszfl skal« 
pojawi! si« zreszt'l dopiero w p6zniejszych fazach sredniowiecza, co prawda trzeba 
przyzna6, ze by! on wtedy w lepszym gatunku i znacznie trwalszy niz przemys!owo 
wytwarzany papier, np. gazetowy w XIX i XX w. Od papirusu i papieru o wiele 
trwalszy jest pergamin, ale ten byl od tamtych znacznie drozszy i rzadszy. Jezeli juz 
byl uzywany, to do lepszych cel6w: pisywano na nim teksty swi<;te, kroniki 
i uroczyste dokumenty. Teksty na nim pisane, najcz«sciej starannie przechowywa
ne, mia!y wit;kSZfl szans« przetrwae wieki i dotrwae do naszych czas6w. 

0 jednym jeszcze warto pami«tae: w sredniowieczu (podobnie jak we wczes
niejszych epokach), az do wynalezienia drnku w XV w., znaczna cz«se wy
twarzanych tekst6w mia!a charakter unikalny. lstniala tylko w jednym egzemplarzu, 
jezeli zatem ten egzemplarz ulegl z jakiegos powodu zniszczeniu, by!o to 

9 
Historykom przyszloSci pozostawimy trosk~ o trwaloSC i operatywno§C coraz bardziej charak~ 

terystycznych w naszych czasach noSnik6w elektronicznych. 
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r6wnoznaczne z bezpowrotn~ utrat~ tekstu. Wiadomo o wielu, niekiedy wazny~h 
zapisach, kt6re w taki wlasnie spos6b zagin~ly, do~rze jesz~ze,j~z~li z~chowaly s1~ 
(w pismach innych autor6w) ich fragmenty, b~dz przynaJrnmeJ Jaki~s w~rniankl, 
swiadcz~ce 0 ich istnieniu i tresci. lstnieje, co prawda, grupa tekstow p!sanych, 
kt6rych szansa przetrwania byla szczeg6lnie duza. To zabytki epigraficzne - m
skrypcje umieszczane na materiale twardym (kamien, .m~tal), np. ~a mo?etach, 
nagrobkach, pomnikach, w spos6b zamierzonyprzez tworcow, al~~ mezarn1~rzony 
- np. w postaci graffiti, gryzmolonych (tak pk obecme!) na sc1anach 1 1nnych 
miejscach (jak na przyk!ad na egipskich piramidach), niekiedy ~gola frywolneJ, 
niekiedy zas, np. na scianach eel wi~ziennych, tragJczneJ tresc1, takZe prze~ 
sredniowiecznych turyst6w. Odr~bnq, ogromnej wagi, zblizon~ do ep1grafiki 
dziedzin~ s~ teksty na wypalanych tabliczkach glinianych - jedno z gl6wnych 

zr6del do dziej6w starozytnej Mezopotamii. 
Zas6b sredniowiecznego pismiennictwa - potencjalnego zr6dla history~znego 

_ ulega redukcji nie tylko z przyczyn ,obiektywnych", niezaleznych lub w me.wtel
kim tylko stopniu zaleznych od czlowieka: takich jak butwte~J~, wzpadame s1~ 
(nawet badacz wiek6w XIX i XX z tyro zJaWJskwm z pewnosc1~ Sl~ spotka, np. 
pr6buj~c wertowac 6wczesne zbiory archiwalne i biblioteczne ~, . czy szkody 
uczynione przez drobnoustroje lub gryzonie (wszak s~ to ~aJcz~scieJ matenaly 
pochodzenia organicznego ), lecz takZe subiektywnych - zawmwnych przez czlo
wieka. Wina maze polegac na zaniedbaniach, niezapewnieniu zr6dlom odpowJed
nich warunk6w do przetrwania, nieuchronieniu ich przed wypadkam1 losowym1, 
takimi jak powodzie czy pozary, wreszcie przed kradziez~. Moze takZe, nieste~, 
wynikac 

2 
aktywnych dzialan - wojny, rewolucJe, radykalne zm~any stosunkow 

wlasnosci... Przyklad Polski niejednego ostatniego stulecia jest tutaj bardzo 

pouczaj~cy i... odstraszaj~cy. . , , , . , 
z drugiej strony znany i mozliwy do wykorzystanJa zasob zrodel ~oze ulegac; 

i rzeczywiscie, cz~sto ulega powi~kszeniu. Niekiedy nawet dochodz1 do odkryc 
sensacyjnych, mog~cych powodowac znacz~ce zmiany w postrzeganeJ rzeczyw~sto
sci dziejowej. Dokonuje si~ ich jak gdyby przypadkowo, cz~sciej jednak odkrycJa s~ 
rezultatem mr6wczych, dlugotrwalych, mniej lub bardziej zaplanow~nych p~
szukiwan w kurzu bibliotek, archiw6w czy zbior6w prywatnych. OdkrycJa komum
kuje si~ spolecznosci uczonych na lamach prasy fachowej, ostatni? coraz cz~sciej 
w Jntemecie, w specjalnych inwentarzach, katalogach, w uzasadmonych przypad
kach w postaci najdogodniejszej dla uczonych - mian,owicie edycji zr6del (;"' 
przypadkach najwazniejszych nawet w postaci reprod";~CJI fotografic~nej). ZdarzaJ~ 
si~ odkrycia wywoluj~ce szerszy odzew spoleczny (dose przypomnwc odkryc1e tzw. 
Ewangelii Judasza czy Pami(tnik6w Anny Frank). N1estety - .w pogom za 
rozglosem niekt6rzy nie wahaj~ si~ przed oglaszaniem falsyfikatow w rodzaJU 

rzekomych pami~tnik6w Hitlera. 
Na szcz~scie dalecy jestesmy od dogl~bnego poznania zasob6w bibliotecznych 

i archiw6w europejskich (nie tylko zreszt~ europejskich, sporo bowiem zabytk6w, 
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takZe pismi~~ictwa, w r6zny spos6b znalazlo drog~ za Ocean, zwlaszcza do USA). 
Tyro bardzteJ ~otyczy t? rozmaitych zbior6w ptywatnych, kt6rych udost~pnienie, 
a .nawet o ktorych pomfonnowanie, zalezy od dobrej woli wlasciciela. Przy
zwycz~J?nym do (wzgl~dnego i bezwzgl~dnego) ub6stwa zasob6w polskich (przy
naJmnleJ Jezeh chodz1 o sredniowiecze), trudno nam poj~c ogrom zasob6w 
archiw~lnych. i bibliote~znych. w takiej np. oszcz~dzonej przez wojny Wielkiej 
Brytanu, ale takZe w taklch kraJach jak Francja, Italia czy Hiszpania. Zresz~ takZe 
w Polsce dalecy jestesmy od rzeczywistego ogarni~cia zachowanego rnaterialu 
zr6dlo~7go p~chodz~c~go ze sredniowiecza, takze jego starszych faz, nie m6wi~c 
JUZ o poznym srednww1eczn. Aczkolwiek na jakies zapieraj~ce dech no we odkrycia 
dotycz~ce wczesniejszego sredniowiecza specjalnie liczyc juz chyba nie mozna 
(uwag~ ta d~tyczy, choc z mniejsz~ pewnosciq, takze zbior6w zagranicznych), choc 
mkt rowmez me rn6glby ich kategorycznie wykluczyc, wiadomo na pewno, ze 
ogromna, trudna nawet do oszacowania liczba nieznanych dot~d tekst6w srednio
wiecznych czeka ~a odkrywc6w. Gdy jako przyklad wezmierny dokument srednio
WJeczny, a zaternJedn~ z gl6wnych kategorii zr6del do tej epoki, to choc wprawdzie 
w ~rygmale zachowala si~ ich tylko pewna cz~sc (zreszt~ nawet w tyro zakresie 
rno~hwe s~ nowe odkrycia), zdecydowana natorniast wi~kszosc przetrwala i cierp
hw!e czeka na odkryc1e w kst~gach s~dowych (grodzkich i ziemskich), jakie 
setka~1 1 ~s~~caffil, ~imo wszelkich strat wojennych i nie tylko wojennych, 
zaleg~H, polk! arch1wow panstwowych. Rzadko si~gaj~ one czasern powstania 
W!eko~ sredmc~, alena~et W ksi~gach p6zniejszych (nawet z XVJll W.!) historycy 
znaJdUH wtele sredntowiecznych dokument6w, kt6re dla bezpieczeflstwa bywaly 
wptsywane ( oblatowane) do ksi~ i tylko w ten spos6b przetrwaly do naszych 
czasow. To tylko Jeden przyklad. A oto i drugi. Po wielu uczonych i szperaczach 
zachowaly Sl~ rnatenaly pracowicie zbierane za zycia, w tym odpisy zr6del, na jakie 
natr~fiah. Wydawaly 1m si~ wazne, wi~c odpisywali je Iub kazali odpisywac 
(kopwwam~ rnechamcznego jeszcze nie bylo ). Wartosc takich wypis6w wzrasta 
mepomtemie wtedy, gdy oryginaly, z jakich korzystali, zgin~ly, zagin~ly lub 
z JakichS wzgl~d6w s~ dzis niedostQpne. 

. To nonnalna, typowa droga powi~kszania zasobu zr6del do dziej6w srednio
wtec~a. A oto dwie, rnozenie tak typowe, ale charakterystyczne, a zarazem maj~ce 
wyrazny posrnak sensacJL Wspomnialem juz, ze typowy dla wiek6w srednich 
mate.rtal pisarski, j~kirn by! pergamin (zwlaszcza jego co bardziej luksusowe 
odm~any) musml bye 1 by! stosunkowo drogi. Trzeba bylo go oszcz~dzac. Zdarzalo 
su;, ze d~cydowano si~ powt6rnie go wykorzystac. Wyskrobywano wi~c pierwotny 
tekst, ktory dla,dysponenta me rnmljuz wartosci, i wpisywano tekst nowy, aktualny. 
Tak11 kart;;, zwoJ czy cal~ kstQgQ nazywamy palirnpsestern. Zdarzaly si~ palirnpsesty 
w~elokrotne. Rze~z w tyro: ze t~kst pierwotny, starty lub zeskrobany, niekiedy 
nawet g~lyrn okiem przesw~ecaHCY pod nowym tekstern, daje si;;, przy za
stosowamu nowoczesny~h technik odczytac i to w spos6b nieniszcz11cy tekstu 
wterzchmego (co dawmeJ, gdy stosowano chemiczne detergenty, niestety, nieraz si~ 
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zdarza!o ). W taki spos6b nauce przysporzono niejednego tekstu dolfld nieznanego 
lub znanego niedokladnie. Niepotrzebnym kartom czy calym kodeksom przytrafia!o 
sic;, i to nierzadko, takze cos innego. Gdy sredniowieczni (lub p6Zniejsi) oszczc;dni 
introligatorzy pr6bowali naprawiac nadal potrzebne, a w jakis spos6b zniszczone 
ksic;gi (mogly to bye ksic;gi rc;kopismienne lub druki), lubili wykorzystywa6 w tym 
celu ,makulaturc;", to znaczy zbc;dne (w ich mniemaniu) karty pergaminowe, 
uzywaj'lc ich np. do podklejauia uaddm1ych kart lub wype!niania i usztywniania . 
ok!adek. Inna rzecz, ze czc;sto musieli uciekac sic; do kawa!kowania materia!u. 
W wielu ksic;gach zachowaly sic; i S'l wydobywane na swiatlo dzienne, zw!aszcza 
przy nowoczesnych zabiegach konserwatorskich i introligatorskich, warne teksty 
w ten spos6b obcesowo niegdys potraktowane. Przynajmniej w ten spos6b 
przetrwaly do dzisiaj, a nie zostaly bezpowrotnie utracone. 

Kazdy wie, jak cennym i praktycznie niewyczerpywalnym zr6dlem informacji 
historycznych S'l napisy na tabliczkach glinianych ze starozytnej Mezopotamii. To 
samo mozna powiedzie6 o ci,.gle odkrywanych pojedynczych papirusach b'ldz 
calych ich zbiorach w piaskach i jaskiniach Egiptu, Palestyny i Syrii. W latach 50. 
i 60. XX w. sensacj'l naukow'l staly sic; odkrywane w r6znych miejscach p6lnocnej 
czc;sci europejskiej Rosji ,gramoty" na korze brzozowej. Wczesniej, bo pod koniec 
XIX w., w kairskiej genizie, to znaczy po prostu rupieciami przy jednej z synagog 
w Starym Kairze, gdzie sk!adowano bezu:lyteczne juz przedmioty kultu, od
naleziono ogromny, liczQcy okolo 200 000 tekst6w zbi6r starych pism zydowskich, 
w bardzo r6znym, przewaznie szczQtkowym stanie zachowania. Dotycz'l one 
najprzer6zniejszych spraw, gl6wnie religijnych i kultowych, przewazajQ teksty 
i komentarze do Biblii i Talmudu, opinie prawne, wystc;puj'l takZe listy, dokumenty 
i teksty liturgiczne, a nawet fragmenty poezji. Niestety, cenny ten zbi6r rych!o ulegl 
rozproszeniu. Jego poszczeg6lne fragmenty mozna dzis znalezc w r6Znych biblio
tekach Europy i Ameryki. Mimo dziesic;cioleci badafl tylko niewielka cz"s6 
pierwotnego zasobu zostala dot'ld opracowana i ogloszona drukiem. Sic;gajQc 
bardziej wstecz: poczQwszy od lat 70. XX w. zacz"ly naplywa6 i wzbogacac naSZ'l 
wiedz" o dniu codziennym pewnej odleglej rzymskiej prowincji niewielkie tabliczki 
drewniane zapisane atramentem. Odkryto ich dot'ld ponad tySi'lc, w r6Znym stopniu 
zachowania. Gl6wnym miejscem znaleziska jest rzymska Vindolanda ( obecnie 
Chesterholm) na zach6d od Newcastle na p6lnocnej rubiezy rzymskiej Brytanii, 
gdzie od II polowy I wieku n.e. stacjonowali rzymscy legionisci. 

PALIMPSEST H!STORI! 

Zr6de! do dziej6w sredniowiecza jest niewiele nie tylko ze wzglc;du na 
niszczQcy ,zQb czasu" i cz"stQ niedbalos6 b'ldz zlQ wol" ludzi. Bodaj jeszcze 
wazniejsza jest inna przyczyna, ta mianowicie, ze sredniowiecze niewiele ich 
- zwlaszcza w por6wnaniu z wiekami p6zniejszymi- wytworzylo. Wytworzylo zas 
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niewiele; poniewaz ogromna (cho6 w miarl' uplywu czasu malejQca) wi"kszosc 
ludzi zyjQcych w sredniowieczu nie znala sztuki pisania i czytania, zupelnie dobrze 
si'!' bez niej zresztQ obywaj11c. lnaczej m6wi'lc: stopiefl alfabetyzacji spoleczeflstwa 
by! w sredniowieczu (zwlaszcza w jego wcze8niejszych fazach) bardzo niski. 
Przypomnijmy na marginesie, ze powszechny obowiQzek szkolny, kt6ry zjawisko 
analfabetyzmu przynajmniej w elementamym zakresie w zasadzie zlikwidowal, 
pojawil sil' w Europie, i to nie wsz"dzie od razu i z niemalymi oporami, dopiero 
w drugiej polowie XIX w. We wczesnym sredniowieczu czyta6 i pisa6 umiala tylko 
bardzo WQska grupa duchownych. Ludzie swieccy, nie tylko z niskich warstw 
spolecznych, pozostawali poza zasi,giem slowa pisanego, ,w swiecie kultury ustnej 
(oralnej)". Dotyczy to nawet rycerstwa i arystokracji. Nawet monarchowie obywali 
sill wtedy bez wspomnianych umiejl'tnosci, cho6 niekiedy doceniali rol" oswiaty 
i kultury. Dopiero okolo XII w. sytnacja pod tym wzgl,dem zaczynala si" zmienia6. 
Feudalowie, przynajmniej niekt6rzy, p6Zniej takZe mieszczanie, poczuli potrzebl' 
wyksztalcenia. Wtedy tez (ale dopiero wtedy!) pojawilo sil' zlosliwe powiedzenie, 
iz niewyksztakony kr61 to jakby ukoronowany osiol (rex i/literatus quasi asinus 
corona/us). 

Latwo chyba zrozumiec, ze niski stopiefl alfabetyzacji spoleczeflstwa nie 
sprzyjal ,produkcji" pismienniczej. Czytanie i pisanie byly umiejl'tnosciami rzadko 
spotykanymi i kosztownymi (same koszty pergaminu nie byly bagatelne). Powodo
walo to, ze jezeli juz z jakichS wzgl\!d6w si,gano po pi6ro czy rysik, cz,sto uzywano 
takich material6w jako wspomniane tabliczki woskowe i podobne, kt6re jedynie 
wyjQtkowo mogly zachowa6 sil' do naszych czas6w. Om6wione tu okolicznosci 
wplyn\!ly tez na to, ze wsr6d tekst6w, jakie pozostawi!o nam zwlaszcza wczesne 
sredniowiecze, zdecydowanQ przewag9 rna pismiennictwo o charakterze religijnym, 
poczyna)'lc od samego tekstu Pisma Swil'tego, pism Ojc6w Kosciola i wybitnych 
teolog6w, komentarzy do poszczeg6lnych ksi,.g Pisma (egzegeza biblijna), po 
ZywOty, pasje (opisy ffi\!Czeflstwa) i miracu/a (relacje 0 cudach) SWi\!tyCh (hagio
grafia), kazania i zbiory kazafl (homiletyka), traktaty przeciw heretykom, teksty 
liturgiczne itp. Tematyka swiecka pojawiala sil' w pismiennictwie tej epoki rzadko, 
jezeli juz, to najcz,sciej i ona byla przepojona tresciami religijnymi. Do glosu 
dochodzila, lamiQc stopniowo monopol duchowieflstwa i tw6rczosci religijnej, 
poczynajQc od XII w. Wtedy tez zas6b pismiennictwa, w zwiQzku z odrodzeniem 
umyslowym (,renesans XII w."), w stosunku do wiek6w wczesniejszych niepomier
nie sil' zwi,kszyl. Przyczynil sill do tego r6wniez awans il'zyk6w ,ludowych", kt6re 
stopniowo stawaly si", obok laciny, il'zykami wypowiedzi literackiej. W dodatku 
~6rczos6 religijna, sakralna, zwlaszcza tak ,dostojne" jej dzialy jak teksty Pisma 
Swi,tego, Ojc6w Kosciola czy teksty liturgiczne, spisywane najcz,sciej na per
gaminie wysokiej jakosci, pi10knym pismem, cz,sto z pil'knymi barwnymi ilustrac
jami (miniaturami), byla pieczolowicie przechowywana. Miala wi"c znacznie 
wi"ksze szanse dotrwania do naszych bQdz nam nieodleglych czas6w, podczas gdy 
rozmaite teksty swieckiej natury, gdy tylko tracily dla wlasciciela praktyczne 
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znaczenie, cz~sto bywaly po prostu niszczone, bQdz - rzucone w kQt - podlegaly 
degradacji i w koncu takze zniszczeniu. 

Uog6lniajQc: problem historyka-mediewisty polega nie tylko na tym, ze rna 
zr6del za malo, lecz r6wniez na tym, ze stopien reprezentatywnosci zachowanego 
i b~dQcego do jego dyspozycji materialu zr6dlowego jest niemozliwy do okreslenia. 
Posluzmy si~ dwoma przykladami z naszego polskiego ,podw6rka". 

Gdyby ktos zapragn(ll zbadac, jak przedstawialy si~ stosunki wlasnosciowe na 
wsi polskiej w sredniowieczu, to, po pierwsze - musialby pogodzic si~ z tym, ze 
jakiekolwiek powazniejsze (choc i tak dlugo jeszcze wyrywkowe) badania w tym 
zakresie mozliwe Sit dopiero gdzies od polowy XIII w. Wtedy bowiem na szersz[l 
skal~ pojawia si~ dokument pisany (uprzednio wszelkie transakcje najcz~sciej 
dokonywaly si~ ustnie, nie pozostawiaj(lc zadnego sladu w 2r6dlach). Badaj(lc wi~c 
zachowane dokumenty, musialby badacz dojsc do wniosku, ze ogronma wi~kszosc 
ziemi znajdowala si~ w6wczas w r~kach Kosciola (biskup6w, klasztor6w, kapitul). 
Taki wniosek bylby jednak nieuzasadniony, nie ulega bowiem W(ltpliwosci, ze stan 
rzeczy przedstawial si~ w p6Zniejszym (tym bardziej jeszcze we wczesniejszym) 
sredniowieczu zgola inaczej. Zdecydowana wi~kszosc ziemi uprawnej i uzytk6w 
wiejskich znajdowala si~ w r~kach indywidualnych wlascicieli- rycerzy i chlop6w, 
pewna cz~sc w r~ku panuj(lcego, cz~sc zas stosunkowo skromna ( choc wykazuj(lca 
z biegiem czasu tendencj~ wzrostowkl) - w r~kach wsponmianych instytucji 
koscielnych. Zawinila jednostronnosc podstawy zr6dlowej. Ot6z jedynie instytucje 
koscielne dbaly, w dobrze poj~tym interesie wlasnym, o pisenme (w dokumencie) 
potwierdzenie swoich praw wlasnosciowych. ,Sektor swiecki" o to jeszcze nie dbal, 
pami~c w rodach rycerskich, a nawet chlopskich, trwala dluzej, transakcje ziemi(l 
dokonywaly si~ w obecnosci ksi~cia (kr6la) i swiadk6w, forma pisenma nie byla 
konieczna ani poz(ldana. Oznacza to, ze wlasnosc swiecka wyjQtkowo tylko pojawia 
si~ w zr6dlach, a jezeli juz si~ pojawia, to najcz~sciej w chwili, gdy z takich czy 
innych powod6w zostaje, drog(l nadania lub spadku, przeniesiona na rzecz Kosciola .. 
Jezeli ziemia pozostawala, jak to najcz~sciej bywalo, w r~kach rodu czy rodziny, 
i nie powstawaly na tym tle jakies spory, to nawet w ciQgn trwania wielu pokolen nie 
bylo po prostu potrzeby sporz[ldzania jakichkolwiek dokument6w na pismie. 
W rezultacie o tych sprawach wiemy zalosnie malo. 

A oto drugi przyklad. Jaki by! sklad narodowosciowy mieszkanc6w du:i:ych 
miast polskich, z Krakow em na czele, w p6:i:niejszym sredniowieczu? Historiografia 
niemiecka widziala w nich najch~tniej Niemc6w, kt6rych istotnie, poczynaj(lc od 
XII, a zwlaszcza Xlll w., wielu osiedlalo si~ w Polsce. Historiografia polska raczej 
sklonna byla pomniejszac znaczenie i liczebnosc przybysz6w. Wszelkie obliczenia 
w tym wzgl~dzie mozliwe S(ljedynie na podstawie ksiQg miejskich, o ile takie si~ 
dla p6Znego sredniowiecza zachowaly. Choc nie jest to kryterium zupelnie pewne, 
mozna ,z grubsza" (zwlaszcza dla XIV w., pM:niej stanie si~ to bardziej prob
lematyczne) S'ldzi6 o narodowosci na podstawie nazwiska bQdZ niekiedy imienia 
mieszczanina. Ot6Z badaj(lc ksi~gi miejskie Krakowa, Poznania, czy innych du:i:ych 
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miast polskich, stwierdzamy, ze imion i nazwisk o brzmieniu niemieckim jest 
znacznie wi~cej niz polskich, przewazaj(l one zdecydowanie. Czy mozna by zatem 
na tej podstawie stwierdzic, ze w miastach tych owej doby zdecydowanie 
pr~ewazala ludnosc niemiecka (poprawniej: niemieckiego pochodzenia)? Wydaje 
si~, ze bylby to wniosek przedwczesny i chybiony. Bez por6wnania wi~ksze szanse 
trafic do ksiQg miejskich mialy imiona g6mych warstw ludnosci miast, zwlaszcza 
bogatego i wplywowego patrycjatu i cz~sci kupc6w, podczas gdy ludnosc ,po
spolita" - drobniejsi kupcy, sklepikarze, rzemieslnicy, plebs - mieli na to nikle 
szanse, chyba ze dopuszczali si~ przest~pstw odnotowywanych w ksi~gach. 
Wniosek o przewadze liczebnej Niemc6w m6glby zatem jedynie odnosi6 si~ do 
patrycjatu, nie zas calej ludnosci miejskiej. Pomijam t~ utrudniaj(lC'l wnioskowanie 
na podstawie kryterium irnion okolicznosc, ze znaczna cz~sc ludnosci w Polsce 
p6znego sredniowiecza nosila imiona ,og6lnochrzescijanskie", nieupowazniaj(lce 
do jakichkolwiek wniosk6w o przynaleznosci narodowej wlascicieli. 

ASYMETRIE POZNANIA 

St.,djuz tylko krok do waznej konstatacji, iz dzieje sredniowiecza (podobnie jak 
innych dawnych epok) Sit znane i rozpoznawalne w spos6b nier6wnomiemy. 
Niekt6re dziedziny, okresy i obszary mozna, jezeli tylko dopiszi( ch~ci i umiej~tno
sci, poznac dose dokladnie. Pozostaj(ljednak rozlegle po!acie pozostaj(lce bi[dz poza 
mozliwosciami poznawczymi mediewisty, bQdZ mozliwe do poznania jedynie 
w stopniu ograniczonym. Jakie to dziedziny? Wymieni~ niekt6re, bardziej, moim 
zdaniem, znacz(lce. 

1. Sit to przede wszystkim niekt6re epoki. Przy og6lnej prawidlowosci, ze im 
blizej naszych czas6w, tym zas6b ±rode! si~ powi~ksza, zdarzaj(l si~ wahni~cia 
i regresy. W historii Polski, dla przyk!adu, okres panowania dw6ch pierwszych 
historycznych Piast6w jest znany mirno wszystko znacznie lepiej niz reszta XI w. 
W 1018 r. bowiem zakonczy! pisanie swej kroniki biskup Thietmar z Merseburga 
i az do poczQtku XII w., czyli do powstania kroniki Anonima zwanego Gallem, 
istnieje luka historiograficzna, ktori[ trudno wypelnic urywkami informacji innych, 
przygodnych b[ldz nadmiernie lakonicznych zr6de!. Nic dziwnego, ze postac 
i panowanie Boleslawa II Szczodrego znane Sit gorzej niz wczesniejsze panowanie 
Boleslawa I Chrobrego, nie znamy nawet imienia zony Szczodrego. Spoghtdaj(lc zas 
szerzej na dzieje Europy, znajdujemy dwa okresy szczeg6lnego ub6stwa zr6dlo
wego. Pierwszy z nich tow przyblizeniu VII w., kiedy to ostatecznie zamarly resztki 
tradycyjnego szkolnictwa i oswiaty typu antycznego. Drugi przypada na znaczn(l 
cz~sc X w., kiedy to dopalilo si~ ozywienie intelektualne zwane niekiedy ,renesan
sem karolinskim". W tym czasie Europa !acinska, trapiona z wielu stron za
grozeniami zewn~trznymi (Norman6w, Saracen6w, W~gr6w) i pogr[lzaj(lca si~ 

w stanie rozprz~zenia wewn~trznego, popadla r6wniez w stan swoistego letargu 
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intelektualnego, z kt6rego zacz~la si~ mozolnie wydobywa6 (i to jedynie w cz~sci 
swego terytorium) za panowania dynastii ottonskiej w II polowie X w. Zauwazmy, 
ze ta druga zapas6 iutelektualna przypadla akurat na okres formowania si~ 

panstwowosci u Polan, a uzyskamy tym samym odpowiedz na nurtujltce i martwhtce 
wielu historyk6w pytanie: dlaczego tak niewiele Zach6d interesowal si~ i dlaczego 
tak niewiele wiedzial o tym, co si~ aktualnie dzialo nad Wart'l i Wisl'l. 

2. Jest to (nawi'lzuj~ do poprzednich uwag), og6lnie rzecz ujmnj'lC, sfera 
swiecka, z umiarkowanym wyi'ltkiem dwor6w wybitnych i swiatlych wladcow Uak 
Karol Wielki, Alfred Wielki, Otton I Wielki, Henryk II angielski), niekiedy r6wniez 
najwyzszej arystokracji. Mo:i:na t~ prawidlowos6 sformulowa6 nieco aforystycznie: 
im dalej od dwor6w monarszych, palac6w biskupich i niekt6rych klasztor6w, tym 
gorsza sytuacja badawcza dla historyka. W warunkach om6wionej wyzej kultury 
oralnej, sama wysoka pozycja spoleczna nie byla jeszcze we wczesniejszym 
sredniowieczu gwarancj'l ,uwiecznienia" w zr6dlach. Nawet wielki i bogaty 
potentat, jezeli siedzial na prowincji i nie bra! udzialu w :i:yciu politycznym, a takZe 
nie czynil nadan na rzecz Kosciola, m6gl nie pozostawic po sobie :i:adnego sladu 
w zr6dlach i tym samym pozostaje nieuchwytny dla historyka. 

3. Tym bardziej jaskrawo rysuje si~ nieobecnosc w zr6dlach szerokich warstw 
i nizin spolecznych. Nie wytwarzaly one jakichkolwiek zr6del, a w 2r6dlach 
wytwar~anych przez warstwy uprzywilejowane i wyksztalcone wyst~pnj'l, jezeli 
w og6le, cz~sto jakby w krzywym zwierciadle, jako przedmiot kpin, pogardy, 
niekiedy takZe skrywanego l~ku. W praktyce badawczej mo:lna si~ niekiedy 
spotka6 z paradoksami, na przyklad takim, :i:e bywa, i:i: w jakichS lokalnych 
ukladach, z takich czy innych przyczyn lepiej oswietlonych materialem zr6dlowym, 
znane S'l postacie, a nawet imiona, ludnosci najnizej polozonej w ukladach 
spolecznych (np. niewolnej lub uzale:i:nionej), podczas gdy o pospolitej ludnosci 
osobiscie wolnej ( chlopach, niekiedy tak:i:e drobnym rycerstwie) informacji w og61e 
brak. Wythunaczeniem tego stanu rzeczy jest znowu wspomniana wy:i:ej ,ko
scielna" jednostronnosc podstawy zr6dlowej: niewolnicy i inne kategorie ludnosci 
poddanczej, stanowi'lcy cz~sc maj'ltku wlasciciela ziemskiego (zwlaszcza ko
scielnego ), mieli wi~ksze szanse zaistnienia w zr6dlach niz ludnosc wolna, 
wy:i:ej stoj,.ca w spolecznej hierarchii, ale pozostaj,.ca poza kr~giem zainteresowan 
autor6w zr6del. 

4. To samo mo:i:na powiedzie6 o przedstawicielach wszelkiego rodzaju ruch6w 
i ugrupowan nieortodoksyjnych. Panuj'lca ideologia skutecznie wytr'lcala im pi6ro 
z r~ki, a to, co zdolalo powsta6, bylo eliminowane i ulegalo damnatio memoriae, 
wymazaniu z pami~ci. Tak bylo np. z pismami poganskich polemist6w z chrzesci
janami w pierwszych st:uleciach, herezjarch6w wczesnego chrzescijanstwa 
(np. arian i nestorian) i p6Zniejszej doby (np. katar6w /albigens6w). Ich pisma tylko 
przez przypadek i zupelnie wyj'ltkowo zdolaly si~ zachowa6. Skutek jest taki, :i:e 
pogl'ldy ,nieprawomyslnych" musimy poznawa6 najcz~§ciej z pism ich chrzesci
janskich i katolickich przeciwnik6w. Jeszcze dobitniej opinia ta dotyczy religii 
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prymarnych, przedchrzescijanskich, a zatem spolecznosci na og61 nie dysponuj'l
cych wlasn'l kultur'l pisemn'l. W tym przypadku jestesmy ju:i: w pelni zdani na 
relacje misjonarzy i chrystianizator6w 10

, tych sposr6d nich, kt6rzy przynajmniej nie 
wzdragali siQ pisac o ,diabelskich kultach" poganskich. Sytuacja zmieni si~ dopiero 
w p6znym sredniowieczu, np. co si~ tyczy husytyzmu, jako rezultat post~puj,.cego 
procesu alfabetyzacji spoleczenstw europejskich i gry r62nych interes6w sil 
politycznych. 

5. lnnym ,wielkim niemow'l'' sredniowiecza S'l kobiety. Pomijaj'lc sytuacje 
wyj'ltkowe i nietypowe, sredniowiecze (kontynuuj,.ce pod tym wzgl~dem tradycje 
antyczne) bylo zdecydowanie patriarchalne. Kobietom wyznaczone byly W'lskie 
i scisle okreslone role :lyciowe, w kt6rych wyksztalcenie i kultura najcz~sciej byly 
zupelnie nieobecne. Trzeba bylo wyj,.tkowej osobowosci i sprzyjaj,.cych okoliczno
sci, by kobieta we wczesnym sredniowieczu zechciala i mogla przemawia6 
wlasnym glosem i utrwalac sw6j glos na piSmie, kt6ry by w dodatku przetrwal 
stulecia, dotarl do naszych czas6w i sci,.gn'll uwag~ uczonych. Sytuacja zacz~la si~ 
zrnienia6 na korzysc kobiet od mniej wi~cej XII w., cho6 nie tylko do konca wiek6w 
srednich, ale znacznie dluzej glosy kobiet nikn'l w m~skiej polifonii. Oznacza to, :i:e 
o losach, dolach i niedolach, d'l:i:eniach, osi,.gni~ciach i niepowodzeniach srednio
wiecznych pan dowiadujemy si~ najcz~sciej, wyl'lcznie lub przede wszystkim, 
z wypowiedzi spisanych przez m~zczyzn i odzwierciedlaj'lcych, rzecz jasna, przede 
wszystkim ich mQski, jakZe cz~sto kobietom nieprzychylny, niekiedy wr~cz 
patologicznie wrogi punkt widzenia. Nauka w ostatnich dziesi~cioleciach wpraw
dzie wiele uczynila dla lepszego poznania dawnego ,swiata kobiet", tej ,milcz'lcej 
polowy" sredniowiecznego spoleczenstwa, ale do tego wszelako, by swiat ten 
w mozliwie pelnyrn zakresie m6gl przem6wi6 wlasnyrn glosem, nale:ly jeszcze 
wlo:lyc wiele wysilku. Znajdujerny si~ dopiero na pocz'ltku tej drogi i wiele zostalo 
jeszcze do odkrycia i zbadania. Na marginesie: jezeli chodzi o stosunki polskie, to 
pierwsze znane nam, sporadyczne, dlu:i:sze, autentyczne wypowiedzi kobiet po
chodz'l dopiero z II polowy XVII w. 

6. Wreszcie kolejne, ostatuie juz w naszym rejestrze, ograniczenie. Polega 
ono na tym, ze w zr6dlach znajdujemy najcz~sciej (na szcz~scie nie wyl'lcznie) 
to, co w oczach autor6w zr6del czy ich zleceniodawc6w, mialo bye ,wazne", 
,wybitne" b'ldZ ,nadzwyczajne", a wi~c np. niezwykle czyny wladc6w, krwawe 
wojny, zamachy, rnorderstwa, zdrady, cuda, anornalie pogodowe i r6zne 
wydarzenia nadprzyrodzone (b'ldZ za takie uwazane). ,Codziennos6" pozostawala 
najcz~sciej poza horyzontem zainteresowan kronikarzy i autor6w innych dziel, 
widocznie spodziewane audytorium nie tego oczekiwalo. Przyklad: w narracyjnych 
zr6dlach sredniowiecza, takich jak roczniki i kroniki, kt6re stanowi'l przeciez 
najchQtniej przez historyk6w wykorzystywan'l kategori~, zupe!nie wyj'ltkowo 

10 Nie hczQc, oczywiScie, innego rodzaju, niepisemnych informacji Zr6dlowych, zwlaszcza 
archeologicznych, o kt6rych jeszcze b~dzie mowa. 
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jedynie znajdujerny napornknienia o wielkirn paneuropejskirn procesie kolonizacji 
wiejskiej i rniejskiej XI-Xlll w., kt6ry my sklonni jestesrny uwaza6 za kto wie czy 
nie najwazniejsze i najbardziej doniosle w skutkach zjawisko rozwini~tego 

sredniowiecza. Byla to jednak dornena ,plebejuszy", na kt6rych arystokracja i pod 
jej auspicjarni pisz~cy autorzy nie zwracali uwagi. Gdyby nie wzrastaj~ca rnasa 
zr6del rypu dokurnentowego, ja~ wspornniane przerniany spoleczno-gospodarcze 
wyrnogly, jak zalosnie malo wiedzielibysrny o nich! Podobnie trudno byloby 
oczekiwa6, by jakis kronikarz odnotowal tak pozomie drobny, a jakZe doniosly 
w skutkach wynalazek, jakirn bylo chorn~to konskie, ale z tego zarzutu wypadnie 
kronikarzy rozgrzeszy6, gdyz rnoz!iwos6 jego uchwycenia lezala juz calkowicie 
poza ich horyzontarni rnyslowyrni (podobnie jak poza naszyrni rnozliwosciarni). 

BOGACTWO TRESCI UKRYTEJ W ZRODLACH 

w swietle tego, co dot~d napisano, zwlaszcza zas w ostatnirn punkcie, trudno si~ 
dziwi6, ze tyrn, co najbardziej interesowalo zwlaszcza starsz~ nauk~ historycznll., 
byla historia polityczna, traktowana jako ci~i wladc6w, dynastii, rnaria2y, soju
sz6w, wojen, rozejrn6w, pokoj6w, intryg palacowych (te ostatnie, jak nietrudno si~ 
dornysle6, s~ z natury rzeczy trudne do uchwycenia). Po pierwsze- one wlasnie s~ 
jeszcze najbardziej ,konkretne" i uchwytne dla historyka, o nich bowiern przede 
wszystkirn pisa!i annalisci i kronikarze, po wt6re zas- s~ to, lub: wydaje si~ ze Sl\., 

sprawy szczeg61nie wazne i ,rnalownicze", przernawiaj~ do wyobrazni, s~ cz~sto 
mile sercu, utrwalaj~ si~ w parni~ci, daj~ si<; wykorzysta6 w r6znych, dalekich od 
sredniowiecza, sytuacjach, np. dla podniesienia ,ducha narodu", zdyskredytowania 
kogos, czy wzrnocnienia niech~ci do s~siada. Ale przeciez nikt rozs~dny nie b~dzie 
utrzyrnywal, ze tak rozurniana historia polityczna to cala historia, albo chociaz jej 
cz~s6 najwazniejsza. Ktos trafuie przyr6wnal histori~ polityczn~ do powierzchni 
jeziora- tylko j~ na pierwszy rzut oka wida6, ale nie widzi si<; tego, co w gl~bi, a co, 
bye rnoze, decyduje o stanie i wygl~dzie tej powierzchni. Kto zapatrzy sil' bez reszty 
w dzieje polityczne, nawet te najbarwniejsze i bez w~tpienia rnoze nawet warne, nie 
dostrzeze rozgrywaj~cych si<; ,pod powierzchni>f' 2rnudnych proces6w srednio
i dlugofalowych ( ot takich chociazby, jak niedawno wspornniana kolonizacja 
wiejska i rniejska), nie dostrzeze charakteru i rytrnu przernian podstawowych 
struktur spolecznych, nie dowie si~ niczego o warunkach i zagrozeniach zycia 
codziennego naszych przodk6w, nie znajdzie sposobu, by przynajrnniej spr6bowa6 
wniku~e w stref<; ich rnyS!i, praguien i rnentalnosci. 

Moz!iwosci pojedynczego badacza, nie rn6wi~c juz o subiektywnych sklonnos
ciach i preferencjach badawczych, s~ ograniczone. Post~puje wi~c w rnediewistyce 
(podobnie jak w odniesieniu do innych epok historycznych) nieunikuiona spec
jalizacja, niekiedy posuni<;ta zbyt daleko. Wylonila si<; historia gospodarcza, historia 
spoleczna, rnocno trzyrna si~ tradycyjna historia polityczna, historia religii, re!igij-
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nosci, oswiaty i kultury, sztuki, literatury, prawa, rnentalnosci, seksualnosci. 
D~enia historyk6w zmierzaja w r6rnych kierunkach, ale eel nadrz~dny jest jeden. 
Chodzi o przelarnanie (na tyle, na ile jest to rnozliwe) bariery rnilczenia, 
lakonicznosci, fragrnentarycznosci i enigrnatycznosci zr6del, o znalezienie takich 
ich kategorii, kt6re moglyby porn6c wypelnie ,biale plarny", ,zrnusie" juz znane 
zr6dla, by zechcialy zdradzi6 wi,cej, ni:i: udawalo si<; odczytae dawniejszyrn 
badaczom. Oto niekt6re drogi prowadzace, a przynajrnniej rnog~ce prowadzie do 
tego szczytnego celu: 

I. Panuje zgoda co do tego, ze zr6dlo, zwlaszcza pisane i ,intencjonalne", to 
znaczy jak gdyby stworzone po to, by bye ir6dlern historycznyrn (przyklad: 
kronika), rna jak gdyby podw6jne (,Janusowe") oblicze. Zawiera konkretny, 
zarnierzony przez autora, przekaz. Moze on bye wiarygodny lub niewiarygodny 
-; ustalenie tego jest wlasnie zadaniern, nie zawsze wykonalnyrn, dla historyka. 
Zr6dlo rnoze bye takze autentyczne (gdy jest ryrn, za co si<; podaje) i nieautentyczne 
(gdy jest czyrns innyrn, niz si~ podaje), nieautentyczne calkowicie (np. falsyfikat) 
lub cz<;sciowo. Ale wartose informacyjna ir6dla do tego si<; nie ogranicza. Zr6dlo 
bowiern nie jest tylko ,przekazern" - tyrn, co rnialo kornunikowae w zarnierzeniu 
autora, lecz sarno opr6cz tego (niezaleznie od tego, czy taka byla intencja autora), 
jako wytw6r danego rniejsca i danego czasu, jest nosnikiern wazkich infonnacji, 
kt6re niekiedy rnoga rniee dla historyka wi<;ksze znaczenie niz zawarty w nirn 
przekaz. 

Przyklad: pierwszy rodzirnego pochodzenia kronikarz polski, Mistrz Wincenty 
zwany Kadlubkiern (druga polowa XII i poczatek Xlll w.) jest autorern Kroniki 
Polak6w w czterech ksi~gach .. Pierwsza ksi~ga zawiera znana dose powszechnie 
nawet obecnie wizj<; najwczesniejszych, poprzedzajacych panowanie pierwszego 
,historycznego" wladcy- Mieszka I, dziej6w narodu i panstwa polskiego. Czytarny 
u Kadlubka zatern rn.in. o zwyci~skich walkach naszych przodk6w, Lechit6w, 
z wojskarni Aleksandra Macedonskiego, p6zniej z Rzymianarni, o srnoku wawels
kim, Kraku - zalo:i:ycielu Krakowa, kr6lowej Wandzie, Lestku, kt6ry podstwern 
z kolcarn1 wygral wyscig i objal panowanie u Lechit6w itd. 0 tyrn wszystkirn 
niczego najwyrazniej nie wiedzial poprzedni kronikarz, Anonim zwany Gallern 
(kt6rego dzielo znane bylo Kadlubkowi), i w og6le brak przed Kadlubkiem 
jakichkolwiek slad6w wiedzy o tych wydarzeniach. Czy Kadlubek te i jeszcze inne 
wydarzenia opisane w I ksi<;dze kroniki sam sobie zrnyslil, czy przejal z jakiejs 
sk~dinad nieposwiadczonej tradycji, czy - co rnoze najbardziej prawdopodobne 
- pracowicie i pomyslowo utkal z r6znego pochodzenia watk6w i tradycji - nie jest 
w tej chwili najistotniejsze, cho6 bylo i jest przedrniotern niekonczacej si~ dyskusji 
naukowej. Dla nas istotne jest to, ze tradycja o najdawniejszych dziejach Polski 
przekazana przez Kadlubka jest niewiarygodna. Wydarzenia, o kt6rych rnowa nie 
mialy rniejsca. A zatem - zr6dlo bezwartosciowe dla historyka? Pozornie tak, ale 
tylko pozomie. Niewiarygodny jest przekaz I ksi<;gi kroniki Kadlubka, ale rnirno 
tego zachowuje on wielkie znaczenie poznawcze. Pytanie- do czego? Odpowiedz: 
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nie do poznania rzeczywistego procesu ksztal:towania si<; narodu j panstwa 
polskiego, ale do tego, jak elity intelektualne w Polsce przelomu Xli/Xlll w. 
(kt6rych Kadlubek, biskup krakowski, by! swietnym przedstawicielem) chcial:y 
widziec poczQtki Polski. PoczQtki te musial:y, w swietle sredniowiecznych idea16w, 
si~egac mozliwie gl~eboko w przeszlosc. Powinny bye jakos powiQzane z dziejami 
biblijnymi bQdz swiata antycznego, wykazywac, ze nasi odlegli przodkowie 
tworzyli pot,zne pafl.stwo (,imperium Lechit6w"), niepodlegajQce zadnym obcym 
pot~egom (zwlaszcza Rzymianom, do sukcesji po kt6rych, jak sk!ldinQd wiadomo, 
pretendowali wladcy niemieccy, interweniujQcy kilkakrotnie, np. w 1157 r., w spra
wy rozbitej na dzielnice Polski), ba! nawet wobec nich zwyci~eskie. To, co u nasi dla 
nas uczyui! Mistrz Wincenty, bylo w jego czasach (przypomnijmy: renesans 
XII w.!) zjawiskiem powszechnym. ,Miode" narody europejskie gwaltownie szuka
ly staro:lytnej legitymacji. Jednoczesnie, i to bylby dodatkowy wazny aspekt, 
omawiana cz~esc kroniki Kadlubka stanowi wymowne zr6dlo do poznania formacji 
intelektualnej autora i aspiracji intelektualnych elit polskich. Mistrz Wincenty 
daleki by! od ch~eci powiadomienia nowo:lytnych historyk6w o tym wszystkim, ale 
historycy potrafili, jak widac, ,zmusi6" kronik<e do wyjawienia az tylu waznych 
zagadnien, o kt6rych bysmy skQdinQd nic nie wiedzieli. 

A oto drugi przyklad. Padlo juz wczesniej slowo ,hagiografia". By! to bardzo 
zywy w sredniowieczu nurt pismiennictwa, obejmujQcy r6zne gatunki, przede 
wszystkim :lywoty swi~etych (Vitae), opisy ich m"czenskiej smierci (Passiones) oraz 
tzw. Miracula, czyli ,cuda". W tej chwili interesuje nas tylko ten ostatni dzial. 
Miracula to, jak sama nazwa sugeruje, opisy cudownych, nadprzyrodzonych 
wydarzen, jakie mial:y si~e rozgrywac za spraw'l dan ego swi,tego za jego :lycia, lub 
po smierci. Jakie stanowisko wobec rniracula powinien zajQ6 historyk? Uznac ich 
wiarygodnosc, czy jej zaprzeczyc? Nie neguj!lc teoretycznej mozliwosci, ze ten i ow 
,cud" (np. cudowne uzdrowienie) m6gl rzeczywiscie nast'lpic (skoro nawet obecnie, 
jak si" dowiadujemy przy okazji przeprowadzanych przez Stolic" Apostolsk'l 
proces6w kanonizacyjnych, ich nie brakuje), chyba kazdy, kto mial okazj<e zapoznac 
si<e ze sredniowiecznymi zbiorami cud6w, pozostanie sceptyczny co do prawdziwo
sci opisywanych w nich wydarzen. Trudno si<; dziwi6, ze dziewi~etnastowieczni 
uczeni i wydawcy sredniowiecznych zr6del, cz~esto opuszczali opisy cud6w lub 
wybierali z nich te, kt6re ich zdaniem zawierac mogl:y jakis ,racjonalny" historycz
ny rdzen. Tak jednak nie post~epuje si<e w nowszej nauce historycznej. Nawet 
zachowujQc uzasadniony sceptycyzm co do wiarygodnosci rniracula, czyli do 
intencjonalnego przekazu ich autor6w, uznaje si<e je za niezastQPione i wiarygodne 
zr6dlo do poznania mentalnosci i religijnych przezyc 6wczesnych ludzi. 

2. 0 ci!lgle mozliwych i rzeczywiscie dokonnj!lcych si~e odkryciach nowych 
zr6del, a nawet cal:ych ich kategorii, poszerzajQcych wiedz<e o przeszlosci, 
byla juz mowa. 

3. Postulatem powszechnie juz obecnie uznawanym (a przynajmniej deklaro
wanym) jest wyjscie poza kr!lg tradycyjnych zr6del pisanych. Aczkolwiek nie ulega 
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raczej W!ltpliwosci, ze w badaniu wiek6w srednich b,dzie im nadal przyslugiwalo 
pierwszenstwo, trudno obecnie juz sobie wyobrazic nieuwzgl~ednianie, zwlaszcza 
w.odniesieniu do wczesnych faz sredniowiecza, jak juz wiemy- nad wyraz skQPo 
reprezentowanych w materiale zr6dlowym, innych kategorii zr6del. Na pierwszym 
miejscu w tym zwiQzku zwykle (i nie bez powodu) wymienia si<e zr6dla archeo
logiczne, to znaczy materialne (w potocznym znaczeniu tego slowa) pozostalosci 
:lycia i dzialalnosci naszych przodk6w, ukryte albo na powierzchni ziemi albo pod 
jej powierzchnill, pozyskiwane b!!dz eksplorowane metodami rozwini<etymi przez 
archeologi,. W odroznieniu od zasobu zr6del pisanych, kt6ry dla pewnych okres6w 
i obszar6w (np. co si~e tyczy najwczesniejszych dziej6w Polski) rna charakter 
zamkni<ety i trudno liczy6 na jego wydatne poszerzenie, zr6dla archeologiczne majQ 
charakter praktycznie nieograniczony, ,skarbnica ziemi" jest bowiem- wydawalo
by si"- niewyczerpalna. W odniesieniu do najstarszych epok dziej6w ludzkich, nie 
oswietlonych lub (p62:niej) w minimalnym jedynie stopniu oswietlonych zr6dlami 
pisanymi, zr6dla archeologiczne S<l na og6l jedynym zr6dlem informacji dla 
historyka, kt6ry dzi~eki nim moze pr6bowa6 gl~ebiej wnikn!l6 w gl!!b ,przedpismien
nych" dziej6w spoleczenstw ludzkich, niz to bylo mozliwe dawniej, gdy naukowa 
archeologia znajdowala si<e w powijakach. Ale archeologia nie traci znaczenia 
r6wniez dla p6zniejszych epok, nawet tych dysponnj!lcych juz niemal:ym zasobem 
±r6del pisanych 11

• Pozwala ona niejako uzupelnic ,arystokratyczn!l" perspektyw" 
znacznej cz~esci zr6del pisanych poprzez umozliwienie badafl nad ,przyziemnQ", 
materialnQ stronQ :lycia ludzi sredniowiecza (niekiedy r6wniez czas6w pozniej
szych), takZe warstw nieuprzywilejowanych: narz~zi, uzbrojenia, mieszkan, 
ozd6b, po:lywienia czy obrz,d6w pogrzebowych, kult6w religijnych (pozostalosci 
swi!ltyil, figurki kultowe) itp. Szczeg6lnll, a dla historyka donioslQ rol~e odgrywajQ 
badania historyczno-architektoniczne nad ujawnionymi przez archeolog6w, cz~esto 
niewidocznymi juz na powierzchni ziemi lub utajonymi pod p6zniejszymi budow
lami, reliktami dawuych budowli i konstrukcji (kosciol:y, grody, domostwa) 
i urz!ldzen trwal:ych (np. wal:y obronne). Wypadnie· wreszcie przypomniec, ze 
niekiedy archeologia ujawnia r6wniez nieznane dotQd zabytki pisane, zapisane np. 
na tabliczkach glinianych czy woskowych, lupkach kamiennych albo na korze 
brzozowej. Archeologia nale:ly do dziedzin rozwijaj!lcych si<e bardzo dynamicznie. 
Ci!lgle jestesmy zaskakiwani nowymi odkryciami, kt6re niekiedy zmuszajQ do 
rewizji nawet najbardziej zadomowionych pogl!ld6w (np. co si<e tyczy chronologii 
najstarszych osrodk6w grodowych w Polsce). Trudno tu si" rozwodzi6 o nowych, 
niekiedy rzeczywiscie rewelacyjnych metodach post,powania badawczego roz
wijanych w archeologii, wspomn~e jedynie o chyba najbardziej znanych: metodzie 
w~egla radioaktywnego Cl4, metodzie dendrologicznej (badanie sekwencji sloj6w 

11 Warto odnotowaC zastosowanie metod archeologicznych w badaniach np. pOl bitewnych, 
pozostaloSci nazistowskich oboz6w zaglady, miejsc poch6wku ofiar katyilskich czy miejsca katastrofy 
polskiego samolotu pod SmoleiJ.skiem. 
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drzewnych)- obie sluzQ do okreslania chronologii bezwzgl«dnej obiekt6w i zabyt
k6w, o najnowszej i rokujQcej duze nadzieje metodzie badania dawnych zapraw 
budowlanych, czy metodzie palinologicznej - badania pylk6w roslinnych w celu 
okreslenia zasi«gu wyst«powania na danym terenie poszczeg6lnych gatunk6w roslin 
i posrednio - zasi«gu i charakteru osadnictwa ludzkiego. 

Z archeologiQ wiQze si« wiele nauk i dyscyplin wsp6lpracujQcych, czflsciowo 
posiadajQcych wlasny status badawczy. Nale:i;y do nich zwlaszcza antropologia, 
badajQca m.in. pozyskiwane w trakcie eksploracji archeologicznej pozostalosci ciala 
ludzkiego. Najczflsciej, rzecz jasna, Sf\ to szczQtki tkanki kostnej, ale w sprzyjajf[
cych warunkach mogQ to bye nawet cale ciala ludzkie (mumie lub znalezione 
w konserwujQcym srodowisku bagiennym). Dzi«ki antropologii mozemy si« dowie
dziee m.in. o strukturze danej grupy spolecznej, srednim wiekn, umieralnosci, 
skladzie rasowym, powif[zaniach rodzinnych (badania DNA). Nieco podobnie 
przedstawia si« sprawa z takimi naukami jak paleobiologia (paleobotanika, paleo
zoologia), paleoklimatologia czy paleoekologia. W interpretacji zr6del archeo
logicznych pomagajQ takZe wiedza metalurgiczna oraz geologia i gleboznawstwo. 

Mniej oczywiste dla laika jest zapewne stwierdzenie, ze takze j«zyk maze bye 
zr6dlem historycznym. Lingwistyka Ci«zykoznawstwo) por6wnawcza bada po
krewienstwa i r6i:nice pomi«dzy r6i:nymi :i;ywymi i wymarlymi ( o ile pozostawily 
wyrazne slady zr6dlowe) j.;zykami, co moi:e dostarczye cennych informacji nawet 
o bardzo odleglych w czasie zjawiskach i przemianach j«zykowych (a posrednio 
i spolecznych). Bodaj najlatwiej nchwytne jest zapewne historyczne zastosowanie 
j.;zykoznawstwa w dziedzinie zwanej onomastykq, czyli naukf[ o nazwach wlasnych 
- os6b (antroponimia), miejscowosci (toponimia), w6d (hydronimia) itd. Nazwy 
wlasne, zwlaszcza wielkich obiekr6w geograficznych, takich jak pasma g6rskie, 
duze rzeki, majQ bowiem na og6l duzfl odpornose na zmiany, co oznacza, i:e cz.;sto 
sf[ one jak gdyby skamielinq, pamiQtkQ po czasach bardzo odleglych. Wreszcie 
nale:i;y wspomniee o zr6dlach etnograficznych, przez poj.;cie kt6rego rozumie si.; 
wszelkie pozostalosci dawnych uklad6w i stosunk6w spolecznych w :i;ywej kulturze 
dnia dzisiejszego lub przynajmniej ,wczorajszego" - o ile zostaly one zarejest
rowane i udokumentowane przez etnograf6w. 

4. Gdy wreszcie historykowi brakuje lub niedostaje jakichkolwiek bezposred
nich informacji, powinien spr6bowac zastosowae (tam gdzie to jest moi:liwe 
i zawsze z odpowiedniQ ostroznoscifl) metody wnioskowania posredniego. Chodzi 
zwlaszcza o metod« por6wnawczf[ (komparatystyk«) i retrogresj.;. T<; pierwszQ 
stosuje si<; wtedy, gdy o przedmiocie nieznanym (np. dziejach ziem polskich przed 
Mieszkiem I) pr6buje si<; wnioskowae na podstawie lepiej znanych wsp6lczesnych 
(lub przesunifltych w czasie) stosunk6w na innych terenach (np. w naszym 
przypadku wsp6lczesnych - czeskich, wczesniejszych - saskich czy p6zniejszych 
- litewskich). Nietrudno bowiem zauwa:i;yc, i:e w rozwoju dziejowym r6i:nych 
spolecznosci wyst<;pujfl zjawiska paralelne, choe niekiedy przesuni.;te w czasie 
(zjawisko asynchronizmu rozwojowego). Metoda retrospektywna natomiast polega 
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na wnioskowaniu ze stanu p6zniejszego (na og6l lepiej znanego) o zjawiskach 
i procesach wczesniejszych. Rzecz jasna, stopien niezawodnosci obu wspomnia
nych metod bywa r6i:ny. 

· 5. WracajQc zas na najblizszy historykowi grunt zr6del pisanych, szczeg6lnie 
dobitnie nale:i;y zaakcentowae potrzeb.; nowoczesnej, pogl~?bionej ich interpretacji. 
Zagadnienia tego juz dotkn~?lismy przy okazji omawiania dwoistej wymowy zr6dla 
historiograficznego na przykladzie kroniki Wincentego Kadlubka. Temat jest na 
pewno na tyle pojemny, i:e wymagalby obszernego wywodu, wi.;c jedynie wymie
ni~? tutaj niekt6re nowsze kierunki badan mediewistycznych (niekt6re z nich, rzecz 
jasna, nie ograniczajQ si.; do mediewistyki). Nale:i;y tu z pewnosci'l prosopografia, 
czyli nauka o konkretnych osobach potwierdzonych 2r6dlowo, nie tylko tych 
,wybitnych", i o r6i:nego rodzaju uchwytnych ±r6dlowo wi.;ziach spolecznych. 
Prosopografia, m6wiflc kr6tko, maze w sprzyjajQcych warunkach uczyni6 srednio
wiecze nieco mniej .anonimowym. Wai:ne miejsce w mediewistyce uzyskuje 
rozpoznanie i badanie pozawerbalnych srodk6w komunikowania si<;, w spoleczno
sciach archaicznych, nieposlugujf\cych si~; pismem, odgrywaj,.cych bez WQtpienia 
znacznie wiflkSZfl roll? nii: obecnie. Chodzi tu o gesty, zachowania, rytualy (np. 
dlaczego zr6dla tak CZ\?Sto wspominajQ o placzu os6b dzialajQcych, niekiedy w dla 
nas niezupelnie zrozumialych okolicznosciach?). Nauka coraz uporczywiej pr6buje 
wniknQe w swiadomose, ba! nawet podswiadomose ludzi sredniowiecza, badaj"tc 
takie dlugo niedostrzegane lub niedoceniane zjawiska jak: milos6 i seksualnos6, 
nienawisc i empatia, stosunek do dzieci, religijnos6, zdrowie i choroba, umieranie 
i smier6, l.;ki i nadzieje, radosc, b61 i szcz,scie, praca i swi<etowanie, komunikacja 
mi«dzyludzka, obcos6 i swojskosc, ciekawosc swiata, stosunek do przyrody, 
odczuwanie przestrzeni i czasu. Oczywiscie, warunkiem sensownego prowadzenia 
tego rodzaju badan jest istnienie odpowiednich zr6del, wsr6d kt6rych szczeg61nie 
wai:ne wydajQ si<; zr6dla o charakterze wybitnie subiektywnym (tzw. dokumenty 
,ego", np. autobiografia). 

6. W spominalismy juz o trapi"tcych historyka ,spolecznych" ograniczeniach 
zr6del (dominacja autor6w duchownych i tresci religijnych, perspektywa ,odg6r
na", quasi-monopol m~?ski). Czy mozna pr6bowac ograniczenia te przynajmniej 
cz,sciowo przezwyci<e:i;yc? Rozpatrzmy to na jednym przykladzie. 

Problem mozna sprowadzic do nast\?pUjQcego pytania: czy istniej'l takie 
kategorie zr6del, kt6re, chociaz wytworzone ,elitarnie", to znaczy przez autor6w 
nale:i:Qcych do elit spolecznych lub pracnj,.cych na ich zlecenie a zatem odzwier
ci~dlajQce przede wszystkim swiat dzialan, dl:l:i:en i wyobrazef. owych elit, dajQ 
m~mo. wszystko historykowi szanse ,podpatrzenia" i wnikni~?cia w swiat poza 
ehtamr, czyh szerokich kr<eg6w spolecznych, pozostaj,.cych na og6l w cieniu 
,typowy~h" zr6del w rodzaju kronik czy uczonych traktat6w teologicznych. Ot6z 
wydaje Sl\?, ZC do takich bardziej ,demokratycznych" kategorii zr6del, mimo ich 
arystokratycznej proweniencji, nalei:"t na przyklad: homiletyka (kaznodziejstwo, 
zbrory kazan), hagiografia (zwlaszcza wspomniane juz miracula - opisy cud6w), 
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penitencja!y (ksi~gi pokutne, czyli swoiste ,sci'lJlawki" dla spowiednik6w, o~<;es
lajQce jakosc i wysokosc kar pokutnych dla poszczeg61nych kategorn grzechow), 
,sprawozdania" z w~dr6wek po zaswiatach Gako efektywny spos6b. zawraca~m 
grzesznik6w ze zlej drogi poprzez opis mQk piekielnych, rzadzteJ . - radosct 
zbawionych), pismiennictwo typn encyklopedycznego (popularyzatorskiego ), wre
szcie - freski w kosciolach - poglQdowe lekcje religijne, wspomagajQce slowo 
m6wione z ambon. Poniewaz .wymienione typy pismiennictwa z natury rzeczy 
mia!y (a przynajmniej powinny miec) jak najszerszy kr'l!l odbiorc6w, musialy 
operowac argumentacjQ i poruszac si~ w swiecie poj~c wlasciwych nie elitom, lecz 
wlasnie zwyk!ym, wcale lub slabo wyksztalconym ludziom i dlatego swiat ten 
w lepszy lub gorszy spos6b odzwierciedlajQ. 

HISTORIA- WIELKA TLUMACZKA 

Po tej stosunkowo obszemej, ale - rzecz jasna - i tak fragmentarycznej 
wyprawie w dziedzin~ zainteresowan mediewist6w, dzie!Qcych wiele problemo;v 
i dylemat6w z innymi dzialami nauki historii (nie m6wiQc juz o tym, ze na ogol 
uznaje si~ szczeg6lnQ rol~ mediewistyki w wy-pracowywaniu subtelnych metod 
og6lnej heurystyki historycznej), wracamy do uwag bardziej og6lnych. Jesz?ze 
w 1968 r. jeden z tw6rc6w nowoczesnej metodologii historii Jerzy Topolski ptsal 
w ,ostatnim slowie" swojego przelomowego dziela 

12
: 

,Coraz pilniejsza okazuje si~ potrzeba rozwijania historii teore~cznej. Nie oz~a~za t.o. oczywiScie, 
zaniechania dotychczasowej praktyki badawczej. Nie. Potrzebna JCSt tylko specJahzaCja teoretyczna. 
Musz~ si~ znaleZC historycy, kt6rych gl6wnym zadaniem bQdzie nie narracja faktograficzna, lecz 
narracja podporz'!dkowana tropieniu prawidlowoSci, budowaniu konstrukcji teoretycznY_ch, od
krywaniu struktur Iudzkiego dzialania i fonnulowaniu praw. Obok nich dziala6 muszQ htstorycy 
dbaj<:tCY 0 budowanie powiflzanego wewn~trznie, r6wnie± nie oderwanego od inspiracji teo~etyczneJ, 
obrazu dziej6w. Historia teoretyczna mialaby by6 po pr~s~ b a r d z i e j .teor~tycz~&.· ~oZe 1~~ b~~~ 
drogi rozwojowe historii. w kaZdym razie zadania S'\ wtelkte. Wobec mch me moze me zabtc zywteJ 
serce historyka". 

Zapewne zabije Z:ywiej takZe obecnie, po up!ywie niebawem p6lwiecza od 
sformulowania przytoczonych slow wielkiego poznanskiego historyka. Przepowted
nia Topolskiego ziscila si~ w calej rozci'lJllosci. Znalazla si~, takZe w naszym kraJU, 
znaczna liczba historyk6w zajmujQcych si~, tak jak to swietnie czyml_ Jerzy 
Topolski, zar6wno historiografiQ ,tradycyjnQ", jak r6wniez teoretycznymt. pod
stawami nauki historycznej, a takze ,zawodowi metodolodzy" - uczem po
swi~cajQcy si~ wy!Qcznie tej drugiej dziedzinie. Mozna miec WQtpliwosci, czy takte 

12 Cytuje za wydaniem II: J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1973, s. 595. 
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rozejscie"si~ teorii i praktyki historycznej jest dla nauki korzystne, ale nie chcialbym 
rozwodzic si~ nad tym zagadnieniem. 

,Po owocach ich ocenimy" - maksyma ta rna zastosowanie takZe w obr~bie 
historiografii ,tradycyjnej". Historyk od dose dawna rna do dyspozycji r6znorakie 
narz~dzia pracy, o jakich nawet nie mogli marzyc nasi naukowi ,ojcowie". Oswald 
Balzer, Kazimierz Tymieniecki, Stefan Kieniewicz, Henryk Lowmianski, Wlodzi
mierz Dworzaczek, jeszcze Gerard Labuda czy Antoni Czubinski pracowali 
indywidualnie, mozolnie studiujQc zr6dla, ca!e zycie notujQc, piszQc r~cznie, p6zniej 
na maszynie, r~cznie poprawiajQc maszynopisy itd. Kto z historyk6w naszych 
czas6w chcialby i potrafilby pracowac w ten spos6b? A pomimo wszelkich 
technicznych i systemowych ulatwien, jawi si~ niepokojQce pytanie: gdzie SQ 
wielkie, epokowe rezultaty tych nowoczesnych badan, odpowiedniki Genealogii 
Piast6w, czy Poczqjk6w Polski? Ka:i:Q na siebie czekac, a w praktyce mozna 
zaobserwowac zjawisko ucieczki historyk6w od podejmowania temat6w wielkich, 
podstawowych, w stron~ przyczynkarstwa czy zagadnien moze nawet nie bez 
znaczenia, ale jednak pozostajQcych poza gl6wnym nurtem historii i ,bezpiecz
nych" ( choc niekiedy pracochlonnych) oraz biografistyki. Niekiedy zacierajQ si~ 
granice pomi~dzy historiografii> a publicystykQ historycznQ. 

Mo:i:na odniesc wrazenie, ze wskaz6wki i prognozy metodolog6w, cz~sto bez 
WQtpienia szczytne, godne uwagi i zaslugujQce na przekucie w praktyk~, niekiedy 
mijajQ si~ z eel em bQdZ SQ praktycznie nie do zrealizowania. Po pierwsze wtedy, gdy 
wywazajQ drzwi juz dawno otwarte, mam na mySli m.in. postulaty wlQczenia 
w obr~b badan r6:i:nych aspekt6w dawnej codziennosci, mentalnosci naszych 
przodk6w, sfery Z:ycia emocjonalnego i psychicznego, pochylenia si~ nad inte
resujQcymi, a zarazem dobrze oswietlonymi zr6dlowo przypadkami poszczeg6lnych 
los6w ludzkich (,mikrohistorie") 13

, przekonania o zasadniczej jednosci procesu 
historycznego poczQwszy od wylonienia si~ czlowieka sposr6d Naczelnych, przyro
dniczych uwarunkowan ludzkiej historii. Cennym jest postulat zmiany nastawienia 
historyk6w do przeszlosci w tym sensie, :i:e opr6cz ,tradycyjnego" aspektu 
agonistycznego, jednostronnej koncentracji na obcosci, nieufnosci, wrogosci, zdra
dach i wojnach, powinno si~ w wi~kszym stopniu uwzgl~dniac elementy empatii, 
przyjazni, milosci i wsp6listnienia. W jakims stopniu przynajmniej cz~sc tych 
postulat6w jest realizowana, rzecz w tym, ze historyk, zalei:ny od b~d[\cego do jego 
dyspozycji zasobu zr6del, si!Q rzeczy musi ulegac optyce zr6del, nie zawierzajQc im 
jednak bezkrytycznie. 

,[D]zisiejsza humanistyka jest cz~Sci(l procesu zmierzaj&.cego do zbudowania holistycznej, in~ 
kluzywnej, integruj&.cej i komplementarnej wiedzy, kt6ra pohtczylaby nauki humanistyczne 
~ pr.zyrodnicze, a taki:e wl&.czylaby w swoje ramy wiedze tubylcze. Co wi~cej - i jest to chyba 
najbardziej radykalna idea - cz!owiek nie jest jej jedynym autorem. Wiedza ta rna charakter 

13 Zob. E. Domai:tska, Mikrohistorie. Spotkania w mic_dzy.Swiatach, Poznan 1999, II wyd. 2005. 
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transformuj~cy i emancypacyjny, a talcie wizjonerski. W badaniach przeszloSci proces ten ujawnia 
si~ w wysilkach zbudowania wiedzy o przeszloSci, w kt6rej nie rna uprzywilejowanych centr6w 
geograficznych jej tworzenia oferowanego dotychczas przez Europ~ ani uprzywilejowanych podejSC 
badawczych, kieruj&.cych si~ wczeSniejszymi ideami racjonalnej naukowo§ci czy tradycyjnie 

rozumianego obiektywizmu" 14
. 

Wobec takiej wizji ponownie nie mogloby nie zabic iywiej serce historyka, 
gdyby nie dwie W1ttpliwosci: ,czlowiek nie jest jej jedynym autorem" i ,ani 
uprzywilejowanych podejsc badawczych, kieruj11cych si" wczesniejszymi ideami 
racjonalnej naukowosci". Pierwsze stwierdzenie wydaje si" raczej pust11 deklaracj11 
i przekonania tego nie zmieni11 podane przez Domansh w przypisie 142 przyklady 
,wsp6lautorstwa" szympans6w. Drugie zas (jak juz o tym by!a wyzej mowa) jest 
niebezpieczne i moze doprowadzic do kompromitacji nauki historycznej. Skoro 
zostala ona, czy ma zostac, uwolniona od ,nacjonalistycznego", czy ,patriotycz
nego" serwitutu, np. wyjasniania genezy i istoty wlasnej grupy spolecznej (np. 
narodu czy panstwa), skoro mialaby zostac pozbawiona najistotniejszego - jak by 
si" moglo wydawac- atutu, jakim jest naukowy charakter dochodzenia do prawdy, 
skoro nawet samo poj,cie prawdy uleg!o erozji, to po co wlasciwie komu historia? 
Dlaczego spo!eczenstwo ma ponosic niemale w koncu koszty? Nie brak w koncu 
wr,cz pogl11d6w o szkodliwosci historii, zapatrzenia si" w przeszlosc, podczas gdy 
wszystkie oczy i r©ce powinny bye zwr6cone ku przyszlosci. Przeciez historia 
podobno nikogo jeszcze niczego nie nauczyla ... 

Mozna sobie oczywiscie ±yczyc, by roztoczona przez Ew© Doma.ilsk11
15 

wizja 

,historii otwieraj<tcej r6Zne wizje przysz1oSci [ ... ], odbuduje poczucie bezpieczeilstwa w Swiecie 
i wspiera witi::zi mi~dzyludzkie i mi~dzygatunkowe, zaufanie i szacunek do drugiego czlowieka, 
innych form iycia i sacnun oraz idee :iycia wsp61notowego rozumianego w kategoriach zbiorowoSci 
ludzkich i nie-ludzkich podmiot6w (czy person) [ ... ] W obecnej sytuacji spoleczno-politycz
no~gospodarczej humanist6w nie staC po prostu na obezw!adniajQcy katastrofizm i deprecjonujQCQ 

negatywnoSC", 

stala si© czyms w rodzaju drogowskazu dla humanist6w, a wi©c i historyk6w. 
Cel wprawdzie wydaje si© odlegly, moze utopijny, ale z pewnosci11 warto 
nie tracic go z oczu. 

Moze jednak warto na zakonczenie przywolac slowa pi,knej ,ody do historii" 
wybitnego przedstawiciela warszawskiej szkoly historycznej, Witolda Kuli: 

,Nie chc~ historii-ucieczki, jakQkolwiek pi\fk.DQ krain~ by byla. Pisal Petrarka w apostrofie do 
Liwiusza: »Porajest [ ... ] bym zloiyl podzi~kowanie za wiele rzeczy, przede wszystkim zaS za to, i:e 
dajQc mi zapomnienie terainiejszo§ci przenosisz mnie nieraz w szcz~Sliwsze czasy. CzytajQc Ci\i, 
wydaje mi si~ nieraz, ie iyjQ z Korneliuszami, Scypionami, Fabrycjuszami, Katonami i Kamil
lusami, a nie z tymi [ .... ] wSr6d kt6rych urodzilem si<:; pod jakQS nieszcz~;;SliwQ gwiazdQ«. Nie, 

t4 E. Domailska, Wiedza o przeszloSci .. , s. 268-269. 
ts Op. cit., s. 271. 
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zdecydow ani e n i e chc !il t ak iej h istori i. Przeciwnie, chc~ historii zaangai:owanej w spory 
i walki dnia dzisiejszego. 

Nie chc~ historii uwai:aj<l.cej si~ za S<!d apelacyjny wyiszej instancji. Das Weltgeschichte ist das 
Weltgericht - pisal Schiller. Samozwailczy S\idziowie - sami CZ\iSto dri:Q przed wyrokiem, jaki na 
nich z kolei wyda historia. »Niewolnicy 'post~;:pu' - pisze o nich Czeslaw Milosz- dri<!C przed 
sttdem bistorii, uczynili z niego najwyi:sz<l. instancj~ moralntt i etycznQ. Wspinaj<l si~ na palce, i:eby 
zaglttdnttC w_jutro, choC wzrost ich nigdy nie wystarcza i przyszloSC rozdzieli swoje dobre i zle noty 
zupelnie inaczej niZ oczekuj<t«. Nie, zdecydowanie, nie chc~ historii zbudowanej 
n a w z 6 r s &. d u ape 1 a c y j neg o. Cbc\i historii, kt6ra stara si~ rozumieC, nie zaS SQdziC. 

Nie chc~ historii, kt6rej celem jest leczenie frustracji narodowych. M6wi Monteskiusz: »ByC 
zawsze za prawd4., nawet w sprawach swojej ojczyzny. KaZdy obywatel jest obowi&.zany umrzeC za 
ojczyzn~- nikt nie jest obowi42any, by dla niej klama6«. Historia nigdy nie wyleczy .iadnego narodu 
z frustracji. WyleczyC z niej mo:ie jedynie dzisiejsza praca i jutrzejsze jej wyniki. [ ... ] Ni e, n i e 
chc~ historii- plasterka na obolale i ropiejttce frustracje narodowe. 

Chc\i historii ~ wielkiej tlumaczki ( ... ] Historia powinna byC thtmaczem, kt6ry 
prz.ek1ada wartoSci innych cywilizacji na naszj~zyk. [ ... ] Historyk czyni spoleczellstwo §wiadomym 
swej wlasnej indywidualnoSci i jednoczeSnie czyni t~ indywidualnoSC zrozumialq_ dla innych. 
ZrozumieC innych - to zadanie, kt6re sobie winien postawiC historyk. 
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ABSTRACT 

The science of history, not only in Poland, faces serious dilemmas at the beginning of the 21st century, 
there being no indications that, similarly to its past status especially in the 191h century, it can aspire to 
the role of one of the major factors of social consciousness. Following the liberation (by far inconsistent 
and often mistrusted) of history as a science from rendering undue services of a non-pertinent nature it 
experienced and still does, erosive ir>jluences exerted by numerous theoretical trends and currents that 
put into question the validity and genuineness of the scientific character ofhistory. Enonnous progress in 
the field of heuristics and research organization (the latter disputable at times) does not always yield the 
e~pecte~ fruits. The essay focuses on the "external" conditions and manifestations of the science of 
h1story m Poland, both of a positive and negative nature, only briefly touching upon some current 
research proposals. Then, on the example of medieval studies the author presents the current problems 
and achievements of this science, to show among others that many of the postulates and expectations of 
contemporary methodology and theory of history are actually realized in medieval studies. The 
concluding part brings reflections of a more general nature on the issue of contemporary place and tasks 
of the science of history. 

.
16 Cytuj~ za: R. Jarocki, WidzieC jasno bez zachwytu, Warszawa 1982, s. 46A7. Spacje 

w cytacie - J. S. 


