
Antologia tekstów Jerzego Topolskiego Teoretyczne problemy wiedzy historycz-
nej przygotowana została przede wszystkim z myślą o studentach i doktorantach. 
Zawiera ona prace napisane przystępnym językiem i przedstawia charaktery-
styczne dla Autora ujęcie historii jako wiedzy praktycznej o działaniach ludzkich, 
rozważania na temat świata z historią i świata bez historii, podejmuje zagadnie-
nie myślenia historycznego i swoistości nauk historycznych. W publikacji znajdu-
ją się także artykuły dotyczące teorii źródła historycznego, zagadnienia zdań ba-
zowych, faktu historycznego, postawy wartościującej historyka oraz relatywizmu 
poznawczego i paradoksu prawdy historycznej. Antologia prezentuje ponadto 
poglądy Topolskiego na temat narracji historycznej, roli bohaterów w historii, 
wojny jako przedmiotu badań historycznych, problemów pisania historii regio-
nalnej, statusu źródeł literackich w badaniach historycznych, a także refleksje  
o historii alternatywnej i biologicznym wymiarze historii. Wybór tekstów został 
dokonany tak, by wskazać na stale aktualne osiągnięcia myśli Jerzego Topol-
skiego w kontekście obecnych debat dotyczących historii jako specyficznego po-
dejścia do przeszłości, statusu wiedzy historycznej i jej społecznej użyteczności, 
historii jako rodzaju pisarstwa, roli człowieka jako (współ)twórcy dziejów, a także 
relacji między wiedzą humanistyczną i przyrodniczą.

Jerzy Topolski (1928-1998) światowej sławy historyk, metodolog i teoretyk his- 
torii, znawca historii społeczno-gospodarczej, zwłaszcza okresu wczesnono-
wożytnego; autor i redaktor dziejów Polski, Wielkopolski i Poznania; ceniony  
w świecie specjalista teoretycznych problemów wiedzy historycznej, często okre-
ślany jako jeden z największych polskich historyków drugiej połowy XX wieku. 
Obok Jerzego Kmity i Leszka Nowaka wymieniany jest wśród współtwórców 
Poznańskiej Szkoły Metodologicznej promującej nieortodoksyjną interpretację 
marksizmu. Szczególnym uznaniem cieszyła się tłumaczona na wiele języków 
i znana na całym świecie Metodologia historii Topolskiego (1968; 1973). Za 
kanoniczne dla historii i teorii historiografii oraz metodologii historii uznawane 
są książki: Świat bez historii (1972), Rozumienie historii (1978), Prawda i model  
w historiografii (1982), Teoria wiedzy historycznej (1983) i Jak się pisze i rozu-
mie historię (1996). 
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JERZY TOPOLSKI. 
BARDZO KRÓTKIE WPROWADZENIE

Jerzy Topolski (1928-1998) należy do najwybitniejszych i najbar-
dziej rozpoznawalnych polskich historyków na świecie. Był uznanym 
specjalistą od (zwłaszcza społeczno-gospodarczych) dziejów Polski i Eu-
ropy nowożytnej, autorem i redaktorem wielu syntez historii Polski i mo-
nografi i regionalnych (m.in. historii Wielkopolski, Poznania i Gniezna). 
Jednak od Australii, poprzez Indie, Chiny, Rosję, Europę Zachodnią, 
Stany Zjednoczone i Kanadę do Ameryki Łacińskiej, nazwisko Topol-
skiego kojarzone jest przede wszystkimi z monumentalnym dziełem – 
Metodologia historii (1968, 1973), które przetłumaczone zostało na wiele 
języków i rozsławiło Polskę jako ważny ośrodek tworzenia wiedzy z za-
kresu metodologii, teorii i historii historiografi i1.

W latach 1946-1950 Topolski studiował na wydziale Prawno-Eko-
nomicznym Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie (zgłębiając jednocześnie 
socjologię) uczęszczał na seminaria wybitnego historyka gospodarcze-
go – Jana Rutkowskiego, który w znaczący sposób wpłynął na zainte-
resowania Profesora. Stopień doktora uzyskał w roku 1951. Podstawą 
była praca poświęcona gospodarce wiejskiej w dobrach arcybiskupstwa 
poznańskiego. Po śmierci Rutkowskiego w 1949 roku, jej promoto-
rem został Stanisław Hoszowski, a obrona odbyła się na Uniwersyte-
cie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1951 roku Topolski uzyskał 

1 Program „Publish or Perish” odnotowujący ilość cytowań wskazuje, że Meto-
dologia historii (oraz jej wydania w języku polskim, angielskim i włoskim), jest najczę-
ściej cytowaną pracą spośród wszystkich publikacji Topolskiego. Po istotnym spadku 
ilości rekordów cytowań, na kolejnych miejscach znajduje się Teoria wiedzy historycznej 
i Jak się pisze i rozumie historię. Spośród prac historycznych na najwyższej pozycji znaj-
duje się Historia Polski (współautorstwo z Antonim Czubińskim, 1989), Wielkopolska 
poprzez wieki (1973) oraz Narodziny kapitalizmu w Europie XVI-XVIII wieku (1965).
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aspiranturę w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych w Warszawie. 
Przygotowywał tam rozprawę na temat Położenia i walki klasowej chło-
pów w XVIII wieku w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (Warszawa 
1956). Stała się ona podstawą uzyskania stopnia kandydata nauk hi-
storycznych. W 1956 roku Topolski podjął pracę w Instytucie Historii 
PAN na etacie docenta. Profesorem nadzwyczajnym został w 1961 roku 
mając 32 lata. W 1962 przeniósł się do Poznania i zaczął pracę w In-
stytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W 1968 roku 
został profesorem zwyczajnym. Od 1971 roku był członkiem korespon-
dentem Polskiej Akademii Nauk, a od 1977 członkiem rzeczywistym. 
W latach 1981-1987 pełnił funkcję Dyrektora (a przedtem, w latach 
1968-1981 – wicedyrektora) Instytutu Historii UAM. Przez cały ten 
czas był Kierownikiem Zakładu Historii Polski do końca XVIII wieku 
i Metodologii Historii. Od 1984 był przewodniczącym Komitetu Nauk 
Historycznych PAN. Profesor wypromował 50 doktorów i 200 magi-
strów. Został oznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Koman-
dorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Tysiąclecia 
oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej2.

Topolski był wszechstronnym i bardzo płodnym badaczem. Biblio-
grafi a Profesora liczy ponad 1100 prac (w tym kilkadziesiąt książek), 
a jego zainteresowania i badania – prócz historii – obejmowały także 
archeologię, antropologię, ekonomię, fi lozofi ę, historię sztuki, literatu-
roznawstwo, kulturoznawstwo i socjologię. Topolski – człowiek o nie-
zwykłej erudycji i szerokich horyzontach, należał do wielkich zwolen-
ników i promotorów badań interdyscyplinarnych, zanim jeszcze stały 
się w Polsce popularne. Już w 1966 roku pisał, że w swoich pracach 
„występuje jako historyk, który chce realizować hasło integracji nauki” 
i w praktykę wprowadzał hasło „integracji nauki przyjmujące jako za-

2 Biografi ę Topolskiego oraz kierunki jego zainteresowań badawczych omawiają 
szczegółowo: Marian Drozdowski, Od badań regionalnych do syntez dziejów narodo-
wych i historii powszechnej, w: Między historią a teorią. Refl eksje nad problemami dziejów 
i wiedzy historycznej, pod red. Mariana Drozdowskiego, Warszawa–Poznań: PWN, 
1988; Jerzy Maternicki, Wspomnienie o Jerzym Topolskim (1928-1998), „Przegląd Hu-
manistyczny”, t. 43, nr 5, 1999; Lech Trzeciakowski, Jerzy Topolski. Uczony i przyjaciel 
(1928-1998), „Kronika Miasta Poznania”, nr 1, 1999 oraz Wojciech Wrzosek, Szkic 
do portretu Jerzego Topolskiego, w: Jerzy Topolski, Varia historyczne, pod red. Wojciecha 
Wrzoska, Poznań: PTPN, 2010.
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łożenie równość wszystkich nauk i postulujące jak najściślejsze między 
nimi związki”3.

Topolski tworzył swoje najbardziej wpływowe koncepcje w latach 
sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, a więc w okre-
sie PRL-u i realnego socjalizmu, a jego pisarstwo obarczone jest swo-
istością tych czasów, co przejawia się w inspirowanym marksizmem 
podejściem do rozumienia historii, czynników sterujących procesem 
historycznym, a także do samego badania historii odwołującego się do 
dyrektyw metodologicznych* (tj. norm postępowania badawczego), 
wypływających z teorii materializmu historycznego. Stan ten oddaje 
specyfi czna tematyka, język i terminologia, w których często pojawiają 
się odwołania do dziedzictwa Marksa, walki klasowej, budowy socjali-
zmu, formowania się socjalistycznego społeczeństwa, po marksowsku 
rozumianego procesu dziejowego i jego rozwoju oraz specyfi cznie ujmo-
wanej roli człowieka w historii. Badacze zachodnioeuropejscy i ame-
rykańscy określali Topolskiego „polskim marksistą” (Polish Marxist) 
i wyliczali go wśród marksistów typu zachodnioeuropejskiego (m.in. 
obok autora klasycznej książki Historia. Czym jest – Edwarda H. Carra). 
W Polsce, obok Jerzego Kmity i Leszka Nowaka, Profesor wymieniany 
jest wśród współtwórców Poznańskiej Szkoły Metodologicznej promu-
jącej nieortodoksyjną interpretację marksizmu4. Celem Topolskiego 
– jak sam twierdził – było odideologizowanie i demitologizacja teorii 
marksistowskiej5. W jego ujęciu materializm historyczny dostarczał 
holistyczno-dynamicznego modelu ujmowania dziejów, a jako zbiór 

3 Jerzy Topolski, Metodologia historii, Warszawa: PWN, 1984, s. 11 i 8.
4 Piotr Przybysz, Krzysztof Brzechczyn, Poznańska Szkoła Metodologiczna, w: En-

cyklopedia Filozofi i Polskiej, t. 2, pod red. Andrzeja Maryniarczyka, Lublin: Polskie 
Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011.

5 Na temat politycznego uwikłania Topolskiego w panujący system, a także jego 
postawy badawczej inspirowanej marksizmem pisze Rafał Stobiecki, Między dogmatem 
ideologa a modernizacją. Marksizm Jerzego Topolskiego, w: Oblicza przeszłości, pod red. 
Wojciecha Wrzoska, Bydgoszcz: Epigram, 2011, s. 53-68 oraz tegoż, Jerzy Topolski 
(1928-1998). Marksista, który miał odwagę różnić się od innych, w: tegoż, Historycy 
polscy wobec wyzwań XX wieku, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. Na 
temat wpływu marksizmu na historiografi ę oraz o jego różnych interpretacjach zob. 
Andrzej Feliks Grabski, Odmiany historiografi i marksistowskiej w XX wieku, w: tegoż, 
Dzieje historiografi i, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006, s. 612-707.
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dyrektyw metodologicznych stanowił po prostu zarówno teorię, jak 
i metodologię historii6.

W czasach realnego socjalizmu Jerzy Topolski był jednym z nielicz-
nych ambasadorów polskiej nauki na zachodzie Europy i w Stanach 
Zjednoczonych. Jako też jeden z nielicznych w tym czasie Polaków ze 
statusem visiting professor prowadził zajęcia i badania na California 
State University at Hayward (1972-1973), École des Hautes Études 
en Sciences Sociales w Paryżu (1977, 1981), na Universite de Laval 
w Québec (1978, 1981), na Universita di Torino (1985), w Kilonii 
(1986-1987), zaś na uniwersytetach całej Europy wygłaszał wykłady 
gościnne. W 1968 roku Jerzy Topolski wraz z Andrzejem Wyczańskim, 
jako pierwsi historycy z krajów Układu Warszawskiego przebywali w In-
stytucie Historii State University of New York at Buffalo. Zapoczątko-
wana wtedy współpraca ze znanym w świecie teoretykiem i historykiem 
historiografi i – Georgiem G. Iggersem, miała na celu przełamanie ba-
rier związanych z Zimną Wojną i zaaranżowanie otwartego dialogu. To 
m.in. dzięki publikowanych w obcych językach artykułom Topolskiego 
i jego zagranicznym kontaktom, w popularnych podręcznikach z dzie-
dziny współczesnej historii historiografi i (na przykład Georg G. Iggers, 
New Directions in European Historiography, 1975 oraz International 
Handbook of Historical Studies. Contemporary Research and Theory, pod 
red. Georga G. Iggersa i Harolda T. Parkera, 1979) pojawiły się artykuły 
omawiające kondycję badań historycznych w Polsce. 

Profesor był ponadto pomostem pomiędzy humanistyką zachodnio-
europejską, amerykańską i polską. Doskonale orientując się w jej ten-
dencjach, popularyzował myśl zachodnią w kraju. W 1965 roku ukaza-
ła się na przykład recenzja Topolskiego z pierwszego tomu „History and 
Theory”, a w 1972 roku artykuł o założeniach metodologii Fernanda 
Braudela. Książka Świat bez historii (1972) wprowadzała do refl eksji hi-

6 Jerzy Topolski, Materializm historyczny jako teoria i metodologia historii, „Studia 
Filozofi czne”, nr 2, 1979. W innym miejscu Topolski tak wyjaśniał relację między 
rozumieniem materializmu historycznego jako teorii i jako metody: „Mówiąc o ma-
terializmie historycznym jako o teorii rozumiemy przez to zbiór stwierdzeń ogólnych 
o dziejach wyjaśniających ruch i rozwój w społeczeństwie, zaś mając na myśli ma-
terializm historyczny jako metodę rozumiemy przez to zbiór dyrektyw badawczych 
tworzących w sumie określony model wyjaśniania dziejów”. J. Topolski, Metodologia 
historii, s. 176.
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storycznej strukturalizm Claude Lévi-Straussa, zaś w 1977 ukazała się 
Archeologia wiedzy Michela Foucaulta ze wstępem Topolskiego. 

Profesor był członkiem zarówno ważnych międzynarodowych gre-
miów naukowych, m.in.: Biura Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Historii Gospodarczej (International Economic History Association) oraz 
Biura Międzynarodowej Komisji Teorii i Historii Historiografi i (Inter-
national Commission for the History and Theory of Historiography), jak 
i komitetów redakcyjnych wielu ważnych czasopism naukowych (m.in. 
„Kwartalnika Historycznego”, „Kwartalnika Historii Kultury Material-
nej”, „Studia Historiae Oeconomicae”, „Studiów Metodologicznych”). 
W 1986 roku wszedł do rady redakcyjnej najbardziej prestiżowego na 
świecie pisma z dziedziny teorii historii – „History and Theory” (USA). 
Wraz z Andrzejem Feliksem Grabskim był także członkiem komitetu 
redakcyjnego jednego z najważniejszych pism z zakresu historii histo-
riografi i – „Storia della Striografi a” (Włochy). Długoletni redaktor na-
czelny „History and Theory”, Richard Vann, po latach wspominał, że 
„był on pierwszym publikowanym w H&T głosem wolnego i krytyczne-
go pisarstwa na temat teorii historii pochodzącym z Europy Wschod-
niej”. W liście Georga G. Iggersa do Vanna z 1 października 1968 roku, 
Iggers w imieniu Profesora pyta, czy czasopismo byłoby zainteresowane 
publikacją artykułu Topolskiego, opatrując pytanie następującym ko-
mentarzem: „Uważam Topolskiego za inspirującego myśliciela. Daleki 
od bycia doktrynalnym marksistą, jest otwarty na płynące z Zachodu 
intelektualne wpływy, zwłaszcza te szkoły Annales”7. Do końca lat 
dziewięćdziesiątych Topolski pozostał jedynym Polakiem, który publi-
kował na łamach tego pisma, a także jedynym z redakcji pochodzącym 
z Europy Środkowo-Wschodniej. Znany amerykański badacz teorii i hi-
storii historiografi i – Hayden White podkreśla, że dla amerykańskich 
badaczy Jerzy Topolski uosabiał idee porozumienia, które przekraczało 
ideologiczne podziały pomiędzy naukowcami. 

7 List Georga G. Iggersa do Richarda Vanna z 1 października 1968 roku. Archi-
wum Redakcji pisma History and Theory. Skan w posiadaniu Autorki. Pierwszy ar-
tykuł Topolskiego, opublikowany w „History and Theory” – Lévi-Strauss and Marx 
on History – ukazał się w 1973 roku. W 1979 roku w piśmie tym zamieszczono ob-
szerny artykuł recenzyjny angielskiego tłumaczenia Metodologii autorstwa Edwarda 
R. Tanenn bauma.
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Prezentowana antologia prac Jerzego Topolskiego przygotowana zo-
stała przede wszystkim z myślą o studentach i doktorantach. Zawiera 
ona teksty napisane przystępnym językiem, które z jednej strony mają 
wprowadzić w arkana teorii i metodologii wiedzy historycznej (tak, jak 
ją uprawiał Jerzy Topolski), a z drugiej zachęcić do pogłębienia wie-
dzy z tej dziedziny i zapoznawania się z trudniejszymi i posługującymi 
się metodologicznym żargonem książkami i artykułami zarówno autor-
stwa Profesora, jak i badaczy reprezentujących te subdyscypliny refl ek-
sji historycznej. Dla celów tej publikacji w wielu tekstach dokonałam 
skrótów, co zaznaczone zostało nawiasami kwadratowymi. Często też 
wybierałam te, które w sposób bardziej komunikatywny (w porów-
naniu z Metodologią historii i Teorią wiedzy historycznej), bo skrótowy 
i skierowany do nie-specjalistów w dziedzinie, prezentują podstawowe 
w ujęciu Profesora problemy wiedzy historycznej. Zmienione lub prze-
formułowane zostały także tytuły niektórych tekstów tak, by w sposób 
wyraźny oddawały ich wybraną do niniejszego zbioru treść. Przypisy zo-
stały rozwinięte, uaktualnione oraz poprawione. Antologia zaopatrzo-
na jest także w słownik kluczowych dla Jerzego Topolskiego terminów, 
które stanowią kategorie organizujące narrację w opublikowanych 
w prezentowanej antologii tekstach. We wprowadzeniu zostały one za-
znaczone pogrubieniem i gwiazdą, a ich zamieszczone w słowniku de-
fi nicje zostały w większości zaczerpnięte z prac Topolskiego lub na ich 
podstawie zrekonstruowane. Antologia oddaje te koncepcje Profesora, 
które uznałam za ważne i nadal aktualne zarówno dla tworzenia odpo-
wiadającej współczesności wiedzy historycznej, jak i wobec dydaktycz-
nych potrzeb studiów historycznych, a szczególnie kursów prowadzo-
nych m.in. z wprowadzenia do historii, historii historiografi i, ogólnej 
metodologii nauk, metodologii historii i źródłoznawstwa.

�

Książka podzielona została na trzy części, które reprezentują wybrane 
pola zainteresowań badawczych Topolskiego, a zarazem koncepcje, 
dzięki którym stał się znany w Polsce i za granicą. I tak, część pierw-
sza ukazuje charakterystyczne dla Profesora ujęcie historii jako wiedzy 
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praktycznej o działaniach ludzkich. Prezentowana przez Topolskiego 
„wizja świata i człowieka”, którą nazwałam marksistowskim antropo-
centryzmem, znajduje swoje uobecnienie w rozważaniach Profesora na 
temat człowieka jako twórcy dziejów, koncepcji świata z historią i bez, 
podejścia do problemu myślenia historycznego i zagadnienia swoisto-
ści nauk historycznych. Część druga dotyczy z kolei teoretycznych roz-
ważań związanych z warsztatem badawczym historyka. Obejmuje ona 
kwestie związane z rekonstrukcją procesu badawczego, teorią źródła 
historycznego oraz zagadnieniem zdań bazowych, problemem faktu hi-
storycznego, postawy wartościującej historyka i sposobów wartościowa-
nia, relatywizmu poznawczego i paradoksu prawdy historycznej. Część 
trzecia zaś zawiera artykuły analizujące metodologiczne problemy wy-
branych zagadnień historycznych. Znajdują się wśród nich rozważania 
na temat struktury narracji historycznej, pojęcia bohatera w historii, 
wojny jako przedmiotu badań historycznych, problemów pisania hi-
storii regionalnej, roli źródeł literackich w badaniach historycznych, 
a także refl eksje na temat historii alternatywnej i problemu biologicz-
nego wymiaru historii.

 MARKSISTOWSKI ANTROPOCENTRYZM 
CZYLI CZŁOWIEK JAKO TWÓRCA DZIEJÓW 

Topolski uważał, że historia jest wiedzą (czy nauką) praktyczną 
skierowaną ku przyszłości. Poznańskiego historyka interesowała przede 
wszystkim „historia ludzka”, tj. historia tworzona przez człowieka dążą-
cego do zaspokojenia swoich wielorakich potrzeb. Gromadząc wiedzę 
o ludzkich doświadczeniach, dostarcza ona informacji o warunkach 
działania, które są niezbędne, by owe działania okazały się skuteczne. 
Można zatem powiedzieć, że w ujęciu Topolskiego wiedza historycz-
na pomaga wytyczać strategie efektywnego działania. Początki histo-
rii związane są, zdaniem tego badacza, z początkami ludzkiej kultury. 
„Tworzenie przez człowieka kultury jest równocześnie tworzeniem hi-
storii” – pisał8. Pojawienie się obdarzonego świadomością człowieka 
stanowiło dla Topolskiego moment przełomowy ewolucji, a tworzenie 

8 Jerzy Topolski, Historia jako dalszy ciąg ewolucji człowieka, w tym tomie, s. 42.
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kultury/historii było w jego ujęciu dalszym jej ciągiem. Wszystkie spo-
łeczeństwa mają jakąś przeszłość, ale nie wszystkie mają historię. Jak 
powiada Topolski, świat z przeszłością nie oznacza świata z historią (po-
wrócę jeszcze do tego wątku w dalszej części tekstu).

Jednym z kluczowych było dla Topolskiego zagadnienie tworzenia 
historii przez człowieka. „Historia – jak pisał, to działania ludzkie oraz 
globalne ich skutki”9, a w innym miejscu rozwinął tę myśl twierdząc, 
że „historia jest dziełem dążących do realizacji swych celów (przede 
wszystkim zaspokojenia potrzeb człowieka) jednostek, grup i klas spo-
łecznych, instytucji, itd. Działając ludzie, niezależnie od tego, czy zdają 
sobie z tego sprawę, czy nie, tworzą historię”10. Idea ta stanowiła pod-
stawę doktryny tzw. marksistowskiego aktywizmu, odwołującego się do 
wyrażonej przez Karola Marksa idei, że „historia to nic innego jak tylko 
działalność dążącego do swoich celów człowieka”11. Na tej koncepcji 
Topolski osadził podstawy swojej fi lozofi i historii („wizji świata i czło-
wieka”), która opierała się na aktywistycznej teorii procesu dziejowego, 
tezie o subiektywnej i obiektywnej stronie procesu dziejowego, związa-
nej z nią idei wyjaśniania integralnego oraz wyjaśniania działań ludz-
kich za pomocą rekonstrukcji struktury motywacyjnej.

Spróbujmy krótko zrekonstruować ów „marksistowski antropocen-
tryzm”. Przytoczone dalej słowa Profesora dobrze charakteryzują jego 
 założenia: 

Marksizm proponuje stanowisko antropocentryczne, uznając człowieka za 
wartość najwyższą i ostateczną; to stanowisko też ma największą szansę, by 
stać się najbardziej pierwotnym kryterium ocen historycznych i pomocą 
historykowi w szukaniu kryteriów wartościowania. O ile w procesie ustala-

 9 Jerzy Topolski, Przyrodniczy i humanistyczny punkt widzenia w badaniach histo-
rycznych, w: Humanistyka przełomu wieków, pod red. Józefa Kozieleckiego, Warszawa: 
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999, s. 232.

10 Jerzy Topolski, Wojna jako przedmiot badań historycznych, w tym tomie, s. 238. 
Topolski napisał tam ponadto, że niszczenie ludzkiego życia ma w historii charakter 
ostateczny. Por. tamże, s. 243.

11 Karol Marks, Fryderyk Engels, Święta rodzina, w: tychże, Dzieła, t. 2, Warszawa: 
Książka i Wiedza, 1961, s. 114. Cytat ten przytacza Topolski w Metodologii historii, 
s. 48.
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nia praw, czyli zależności ogólnych, historyk musi się oderwać od człowie-
ka jako jednostki, o tyle – w myśl postulatu antropocentryzmu – w toku 
dokonywania ocen musi mieć tego człowieka konkretnego, czyli człowieka 
żywego i jego indywidualne potrzeby – stale przed oczyma. Trzeba zazna-
czyć, ze antropocentryzm głoszony na gruncie marksizmu nie traktuje czło-
wieka jednostronnie i absolutnie w jego sferze egzystencjalnej. Nie odrywa 
tej sfery od sfery społecznej, a tym bardziej (tak jak niektóre fi lozofi e „egzy-
stencjalne” i personalistyczne) obu ·sfer sobie nie przeciwstawia. Jednostka 
nie jest traktowana ani w oderwaniu, ani jedynie jako twór społeczeństwa, 
lecz jako czynnik twórczy w dziejach. […]

Sformułowane tu stanowisko antropocentryczne zawiera się między 
abstrakcyjną koncepcją niezmiennej natury ludzkiej a relatywizmem hi-
storyzmu. Wynika z niego uznanie w pewnym zakresie wspólnej podstawy 
natury ludzkiej w odniesieniu do różnych okresów i różnych terytoriów. 
Chodzi przy tym nie tylko o płaszczyznę biologiczną (choć w tym wzglę-
dzie wspólna podstawa wydaje się najwyraźniejsza), lecz również o płasz-
czyznę psychologiczną. Każdy historyk jest przekonany o pewnych stałych 
cechach natury ludzkiej, o pewnych stałych potrzebach człowieka i na tym 
opiera wiele swych stwierdzeń12.

Podstawę marksistowskiego antropocentryzmu stanowi tzw. akty-
wistyczna koncepcja procesu dziejowego*, którą Topolski przejął 
z materializmu historycznego13. Stanowi ona, że w centrum historii 
stoi aktywnie działający człowiek – „twórca dziejów”. Mówiąc słowami 
 Profesora:

to człowiek, a nie jakieś stojące poza nim siły, jest „twórcą” historii. Tym 
samym dzieje nie posiadają jakiegoś z góry „wbudowanego” w nie, tkwią-
cego w nich celu, do którego mniej lub bardziej nieuchronnie zmierzają, 
lecz ów cel czy sens nadaje im działający człowiek. Nie istnieje więc jakiś 
sens dziejów poza tym, który nada mu człowiek: istnieje natomiast sens, to 
znaczy cel działania14. 

12 Jerzy Topolski, Wartościowanie a oceny, w tym tomie, s. 162.
13 Zob. także: Jerzy Topolski, Aktywistyczna koncepcja procesu dziejowego, „Studia 

Filozofi czne”, nr 2, 1972.
14 Jerzy Topolski, Świat bez historii, w tym tomie, s. 58.
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Historyk ten często powtarzał, że człowiek nie jest jednak swobodny 
w tworzeniu historii, ograniczają go bowiem zastane warunki, w których 
przyszło mu działać. Przekonanie te przybrało formułę prawidłowości, 
która stanowi, że „niemożliwe jest ludzkie skuteczne działanie bez wiedzy 
o warunkach tego działania”15. W idei tej pobrzmiewają znane słowa Ka-
rola Marksa z 18 brumaire’a Ludwika Bonaparte, że: „Ludzie sami tworzą 
swoją historię, ale nie tworzą jej dowolnie, nie w wybranych przez siebie 
okolicznościach, lecz w takich, w jakich się bezpośrednio znaleźli, jakie 
zostały im dane i przekazane”16. Zdanie to pojawia się w tekstach Topol-
skiego jak mantra. W kontekście tego typu rozważań Profesor często pisał 
o mechanizmach i prawidłowościach rządzących dziejami, snując przy tym 
refl eksje na temat teorii wyjaśniających te mechanizmy (m.in. fatalizm*, 
teleologizm*, woluntaryzm*) oraz kwestii determinizmu w wyjaśnianiu 
przeszłości (czynnik biologiczny, geografi czny, Opatrzność Boska, itd.).

Topolskiego jako „badacza działań ludzkich” interesowały działania 
zarówno indywidualne, jak i grupowe, które tworzą proces historyczny. 
W pismach Profesora z różnego okresu jego twórczości stale pojawiają 
się odwołania do marksowskiej teorii rozwoju społecznego, podszyte 
ideą aktywizmu, w której rozróżnia się subiektywną (działania ludzkie) 
i obiektywną (tj. w dużym stopniu niezależnych od realizowanych celów 
rezultatów tych działań) stronę procesu historycznego. Jego zdaniem 
zasadniczy cel badań historycznych stanowi zarówno wyjaśnianie dzia-
łań ludzkich, jak i efektów tych działań, czyli procesów historycznych. 
Profesor określał tę ideę mianem dyrektywy wyjaśniania integralnego 
(i historii integralnej). W latach dziewięćdziesiątych stała się ona pod-
stawą zaproponowanej przez Topolskiego koncepcji „minimalnej cha-
rakterystyki rzeczywistości (przeszłości)”*, w skład której wchodzą: 
czas, przestrzeń i działania ludzkie. Przy czym właśnie owym działaniom 
ludzkim (widzianym w aspekcie subiektywnym i obiektywnym), Pro-
fesor przypisywał największą wagę17. Działania ludzkie, jak twierdził, 
stanowią „zasadniczy czynnik i treść tego, co określamy mianem rzeczy-
wistości przeszłej”18. 

15 Jerzy Topolski, Myślenie historyczne, w tym tomie, s. 87.
16 Karol Marks, 18 brumaire’a Ludwika Bonaparte (bez nazwiska tłumacza), War-

szawa: Książka, 1948, s. 13.
17 Jerzy Topolski, Historia alternatywna, w tym tomie, s. 275 i nast.
18 J. Topolski, Myślenie historyczne, s. 86.
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W związku z powyższym, Topolskiego szczególnie interesowały spo-
soby wyjaśniania działań ludzkich i będące ich elementem badanie 
struktur ludzkiego działania. W celu wyjaśnienia tych działań Topolski 
zapożyczył od Jerzego Kmity model interpretacji humanistycznej*. 
Najczęściej jest on wykorzystywany w rozważaniach na temat subiek-
tywnej strony procesu historycznego, którą tworzą celowe działania 
ludzkie. Proces wyjaśnienia podjęcia określonego działania następuje 
przez rekonstrukcję struktury motywacyjnej*. Metodę tę Profesor 
określał czasami jako „analizę motywacyjną” i ujmował w formułę: 

Sm = <C, W, N, e>

Sm – struktura motywacyjna
C – cele działania
W – wiedza o warunkach działania
N – normy działającego (system wartości)
e – czynnik emocjonalny

W ujęciu Kmity, w modelu tym ważną rolę odgrywa założenie o ce-
lowości (podjęte działanie nakierowane jest na osiągnięcie świado-
mie obranego przez jednostkę celu) i o racjonalności działań ludzkich 
(podmiot podejmuje czynność, która prowadzi do pożądanych rezulta-
tów)19. Topolski zaś swoje rozumienie tej zależności ujął w następujący 
sposób:

Założeniem podstawowym jest przyjęcie jako typu idealnego (w sensie 
weberowskim), człowieka racjonalnego tzn. działającego w dążeniu do 
realizacji stawianych sobie celów w sposób zgodny z posiadaną wiedzą 

19 Topolski wyjaśnia ten model w: Modele wyjaśniania działań ludzkich oraz Założe-
nie o racjonalności i założenie o celowości, w: tegoż, Teoria wiedzy historycznej, Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 1983, s. 377 i nast. Zob. także: Jerzy Kmita, Z metodolo-
gicznych problemów interpretacji humanistycznej, Warszawa: PWN, 1971. W modelu 
opublikowanym w Teorii wiedzy historycznej zamiast czynnika emocjonalnego wystę-
puje czynnik psychologiczny. W późniejszych tekstach formuła wygląda jak powyżej. 
Zob. Jerzy Topolski, O wyjaśnianiu i narracji, w: Zbigniew Drozdowicz, Jerzy Topolski, 
Wojciech Wrzosek, Swoistości poznania historycznego, Poznań: Wydawnictwo UAM, 
1990, s. 33. Por. także: J. Topolski, Wojna jako przedmiot badań historycznych, s. 238 
oraz tegoż, Historia alternatywna, s. 276 i nast.
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i wyznawanym systemem wartości. Mówiąc skrótowo, zakładamy istnienie 
człowieka dążącego zgodnie z jego wiedzą i przyjętymi normami najkrótszą 
drogą do wybranego celu. Oczywiście ludzie konkretni rzadko spełniają 
te założenie: powodują się emocjami, są niekonsekwentni i nie dysponu-
ją właściwą wiedzą oraz spójnym systemem wartości, mają spadki energii 
i chęci działania, poddani są zaburzeniom fi zycznym i psychicznym, tym 
niemniej jednak nie eliminuje to samego założenia, bez którego wszelkie 
wyjaśnianie i przewidywanie działań ludzkich byłoby niemożliwe20.

Topolski rozwinął koncepcję Kmity, promując – jak wspomniałam 
wyżej – dyrektywę badawczą wyjaśniania integralnego, która polega-
ła na powiązaniu wyjaśniania faktów z wyjaśnianiem działań ludzkich 
i procesów historycznych (skutków tych działań). Profesor stale przy 
tym podkreślał, że „wiedza historyczna należy do najważniejszych ele-
mentów tworzących struktury motywacyjne ludzkiego działania”, za-
tem jest ona niezwykle ważna przy budowaniu projektów przy szłości21.

Charakterystyczną cechą „wizji świata i człowieka” reprezentowa-
nej przez Profesora było unikanie ekstremów (zjawiska można widzieć 
nie w kategoriach wykluczających się możliwości „albo-albo”, ale jako 
„i takie, i takie”) oraz ujmowanie zjawisk w kategoriach continuum 
i różnic stopnia. I tak na przykład Topolski powiedziałby, że historia nie 
jest ani deterministyczna (zależna od pozaludzkich sił i procesów), ani 
woluntarystyczna (jako pole swobodnych działań człowieka), ale jest 
i taka, i taka, stanowiąc pewne wypośrodkowanie tych czynników, tzn. 
podejmując określone decyzje, człowiek tworzy warunki dalszych dzia-
łań, poruszając się zarazem w ograniczającym te decyzje zastanym kon-
tekście. I tutaj bliska Profesorowi była, jak się wydaje, postawa Marksa, 
w której „centralną rolę odgrywa kategoria możliwości lub możliwych 
alternatywnych ścieżek rozwojowych”. Topolski określił ją mianem 
„determinizmu humanistycznego”22.

20 J. Topolski, Wojna jako przedmiot badań historycznych, s. 238.
21 Jerzy Topolski, Historia i społeczeństwo, w: Pamiętnik XIII Powszechnego Zjazdu 

Historyków Polskich, cz. 1: Referaty plenarne i sekcje, pod red. Huberta Izdebskiego, 
Wrocław: Wyd. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1986, s. 36.

22 Jerzy Topolski, Problem determinizmu w pojmowaniu przez Marksa rozwoju histo-
rii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, z. 78, 1986, 
s. 57.
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Z aktywistyczną koncepcją człowieka związany był inny przedmiot 
zainteresowań teoretycznych Jerzego Topolskiego, a mianowicie rola 
historii (i nauki historycznej) w życiu społeczeństw oraz „rola myślenia 
historycznego w działaniu człowieka” jako czynnika nim sterującego. 
W książce Świat bez historii (1972) rozważania te prowadzone były w od-
niesieniu do koncepcji Claude’a Lévi-Straussa i jego rozróżnienia na ludy 
„zimne i gorące” oraz „świat z historią” (tj. świat społeczeństw cywilizo-
wanych) i „świat bez historii” (ludów pierwotnych)23. Dla Topolskiego te 
dwa światy stanowiły rodzaje „typów idealnych”, które prezentują „dwa 
skrajne modele relacji społeczeństwo – myślenie historyczne”. Świat bez 
historii to świat bezruchu. Trwające w nim ludy pierwotne, które nie 
osiągnęły wyższego etapu myślenia historycznego, odtwarzają praktyki 
przekazane im przez przodków, trwając przez to w stagnacji i zacofaniu. 
Z kolei świat z historią jest dynamiczny i charakteryzuje go „ruchliwość 
celów działania”, wynikająca ze stale zmieniającego się otoczenia. Żyją-
ce w nim ludy „gorące”, posługując się myśleniem historycznym, które 
gromadzi ludzkie doświadczenia (wiedzę historyczną), dostarcza wiedzy 
o warunkach działania i ich skuteczności, a także uwrażliwia na zmiany 
w czasie, pozwala kształtować działania, są w stanie zmieniać porządek 
społeczny, a przez to się rozwijać24. Warto przy tym zaznaczyć, że w tym 
kontekście zmiana i postęp znaczyły dla Topolskiego „rozszerzenie się 
zakresu potrzeb ludzkich oraz sposobów ich zaspokajania”25. Wobec 
powyższego Profesor doszedł do wniosku, że dla społeczeństw rozwija-
jących się wiedza historyczna, spełniając zarówno funkcje integrujące 
grupę, jak i dynamizujące jej działanie, jest niezbędna.

W poglądach tych często też widać bliskie koncepcji Topolskiego 
z lat osiemdziesiątych związki historii z naukami społecznymi (i wpływ 

23 Zob. Szymon Malczewski, Jerzego Topolskiego koncepcja subiektywnej i obiektywnej 
strony procesu historycznego – w poszukiwaniu perspektywy syntetyzującej, w: Z metodo-
logicznych problemów współczesnej historiografi i, pod red. Tomasza Błaszczyka, Daniela 
Ciunajcisa i Michała Kierzkowskiego, Poznań: Wydawnictwo IH UAM, 2010. 

24 Idee zaprezentowane w książce Świat bez historii spotkały się z uzasadnioną kryty-
ką przypisującą Topolskiemu m.in. budowanie binarnych opozycji między pierwotno-
ścią i cywilizacją, zbyt optymistyczną wizję człowieka i gloryfi kację ludzkich sił spraw-
czych, a także bezkrytyczne podejście do idei rozwoju. Tomasz Stankiewicz, „Świat 
z historią”, czyli optymistyczna wizja człowieka, „Dzieje Najnowsze”, t. V, nr 4, 1973.

25 J. Topolski, Świat bez historii, s. 63. 
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socjologii na badania historyczne w tym czasie). Należy jednak zwrócić 
uwagę na podkreślaną przez autora Metodologii historii swoistość nauk 
historycznych wobec nauk społecznych. Wyróżnia ją zdaniem Profeso-
ra m.in. to, że zajmuje się działaniami ludzkimi w przeszłości (podczas 
gdy nauki społeczne badają współczesne społeczeństwa), interesuje się 
różnymi przejawami życia społecznego, ujmując je integralnie w formie 
syntez, np. dziejów państw czy miast (podczas gdy różne nauki społecz-
ne badają różne jego aspekty), umiejscawia badane wydarzenia na osi 
chronologicznej i posługuje się czasem datowanym oraz opiera się w na 
źródłach zastanych* (podczas gdy nauki społeczne często wykorzystu-
ją źródła wywołane*, takie jak ankiety czy wywiady)26.

 TEORIA W WARSZTACIE BADAWCZYM HISTORYKA

Jerzy Topolski zawsze podkreślał bardzo dużą rolę, jaką odgrywa 
teoria* w warsztacie badawczym historyka27, a także wagę samoświa-
domości teoretycznej i metodologicznej badacza przeszłości. Historyk 
ten, opowiadając się za wyjaśniająco-teoretycznym modelem nauki 
historycznej, rozumiał teorię jako „obraz świata […], a zarazem jako 
narzędzie badania tego świata”. Defi niował ją jako „hipotetyczne opisy 
czy wyjaśnienia zdarzeń bądź procesów”, jako „zbiory twierdzeń powią-
zanych treściowo”, a także jako sposoby badania rzeczywistości prze-
szłej28. Topolski pisał o „dynamicznym traktowaniu teorii”*, która 
jego zdaniem „winna być w stałym kontakcie z materiałem empirycz-
nym i, mimo że sama steruje poznawaniem tego materiału, winna być 
stale sprawdzana w oparciu o ten stale wzbogacający się materiał”29. 
Ważną rolą teorii jest sterowanie badaniami, a także uzasadnianie ich 
wyników. Równie ważną rolę odgrywa ogólna wiedza historyka. Należy 

26 Jerzy Topolski, Historia jako wiedza o działaniach ludzkich, w tym tomie, s. 92.
27 Na temat roli teorii w procesie badawczym i struktury teorii historycznych To-

polski pisał w Metodologii historii, s. 311 i nast.
28 Jerzy Topolski, O pojęciu teorii w badaniu historycznym. Teoria a mit, w: Pamięt-

nik XIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, s. 210, 212 i 214. Por. także: Jerzy 
Topolski, Konceptualizacja teoretyczna: od „organizujących mitów” do dyrektyw metodo-
logicznych, w: tegoż, Teoria wiedzy historycznej, s. 152 i nast.

29 Jerzy Topolski, Paradoks prawdy historycznej, w tym tomie, s. 189.
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podkreślić, że szeroka, wielodyscyplinowa erudycja oraz umiejętność 
myślenia abstrakcyjnego stanowiła według Topolskiego warunek pisa-
nia ciekawej historii. 

Część druga prezentowanej antologii poświęcona jest wybranym 
zagadnieniom teoretycznym związanym z procesem badawczym histo-
ryka. Topolski twierdził, że „postępowanie badawcze historyka ma cha-
rakter na ogół postgnostyczny, w którym chodzi o znalezienie przyczyn 
pewnych faktów uznanych przez nas za skutki”30. Duże znaczenie miał 
dla Topolskiego schemat przedstawiający ten proces [ryc. 1]. Pokazuje 
on kolejne etapy pracy, poczynając od różnych czynników (przeświad-
czeń i teorii) sterujących pracą badawczą. Dla Topolskiego ważne jest 
bowiem, by pamiętać, że historyk nie jest neutralnym badaczem, ale 
aktywnym podmiotem poznającym, który wnosi do badań zarówno 
określoną wiedzę, jak i wartości. Jak pisał Profesor, „z tego, jak pojmuję 
świat i człowieka, wynika to, jakich narzędzi poznawczych będę do po-
znania tego świata używał”31. Zatem ważnym elementem rekonstrukcji 
procesu badawczego danego historyka jest ukazanie wspomnianej wyżej 
struktury motywacyjnej, sterującej badaniami danego historyka, a więc 
jego „wizji świata i człowieka” i poglądów na temat nauki historycznej 
(m.in. jej rozumienia, celów i sposobów badania)32. One to bowiem 
sterują selekcją i hierarchizacją faktów. 

Niezwykle ważnym elementem procesu badawczego jest umiejęt-
ność zadawania pytań badawczych, a zwłaszcza pytań problemowych33. 
Uruchamiają one cały proces poznania. Niezwykle trudno jest zadać 
pytanie, które umożliwi sformułowanie interesujących interpretacji 
materiału badawczego, nawet jeżeli był on wielokrotnie analizowany. 
Topolski wyróżniał trzy rodzaje pytań w badaniu historycznym: fakto-
grafi czne (co było?), eksplanacyjne, czyli wyjaśniające (dlaczego tak 

30 J. Topolski, Metodologia historii, s. 270.
31 J. Topolski, Materializm historyczny jako teoria i metodologia historii, s. 3.
32 Zob. J. Topolski, Teoria wiedzy historycznej, s. 371.
33 Zainteresowanie historią problemową i formułowaniem problemu badawczego 

jako centrum pracy historyka, inspirowane było koncepcjami Luciena Febvre’a hi-
storii problemowej (historii zorientowanej na problem) i jego znanym stwierdzeniem, 
że: „Postawienie problemu jest właśnie początkiem i końcem wszelkiej historii. Bez 
problemów, nie ma historii”. Lucien Febvre, Vivre l’histoire, w: tegoż, Combats pour 
l’histoire, Paris: Armand Colin, 1953, s. 22.
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było?) i teoretyczne (jakie były prawidłowości kierujące procesem hi-
storycznym?)34. Odpowiedzi na pytania formułowane się na podstawie 
wiadomości pochodzących ze źródeł oraz z wiedzy pozaźródłowej*. 
Profesor tej właśnie wiedzy przypisywał duże znaczenie, twierdząc, że 
„głównym warunkiem postępu badań historycznych w chwili obecnej 
jest nie tyle dalsze precyzowanie technik odczytywania informacji źró-
dłowych oraz ich krytyki, ile zmiany w strukturze wiedzy pozaźródłowej 
oraz jej wzbogacenie”35.

Próby sformułowania defi nicji źródła historycznego* i propozycje 
klasyfi kacji źródeł szczególnie interesowały autora Metodologii histo-
rii. Profesor promował dynamiczną koncepcję źródła historycznego, 
związaną z aktywną postawą podmiotu poznającego-historyka, który 
nie tyle odbija badaną przeszłość, ile ją epistemologicznie (poznawczo) 
kreuje36. Znane jest stwierdzenie Topolskiego, że źródłem historycznym 
jest „wszystko, skąd historyk czerpie (lub może czerpać) informacje 
o faktach historycznych”37. Szczególnie często – czerpiąc z koncepcji 
R.G. Collingwooda, Marcelego Handelsmana i Gerarda Labudy, Profe-
sor przytaczał  metodologiczny podział źródeł na pośrednie i bezpośred-
nie oraz na źród ła potencjalne i efektywne*38. Sam zaś zaproponował 
podział na  źródła adresowane i nieadresowane*. W odróżnieniu od 
klasycznego podziału na źródła pośrednie i bezpośrednie, tutaj „nacisk 
położony jest na istnienie czy nieistnienie relacji perswazji między au-
torem źródła i odbiorcą informacji”39.

Topolski pisze o „wyłuskiwaniu” ze źródeł informacji bazowych (to 
jest twierdzeń o indywidualnych faktach), co polega na „«odsiewaniu» 

34 Por. Jerzy Topolski, Ogólna rekonstrukcja procesu historycznego, w tym tomie, 
s. 101 i nast.

35 J. Topolski, Metodologia historii, s. 334.
36 Zob. Jerzy Topolski, Dynamiczna charakterystyka źródła historycznego, w: tegoż, 

Teoria wiedzy historycznej, s. 255 i nast.
37 J. Topolski, Ogólna rekonstrukcja procesu historycznego, s. 103 oraz tenże, Źródła his-

toryczne, w tym tomie, s. 110 i nast. W innym miejscu Topolski zaproponował znakową 
i zdarzeniową koncepcję źródła odwołującą się do semiotyki i teorii aktów mowy. Zob. 
Jerzy Topolski, Rozważania o teorii źródeł historycznych, w: W kręgu historii historiografi i 
i polityki, pod red. Aliny Barszczewskiej-Krupy, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 1997, s. 10.

38 Jerzy Topolski, Metodologiczne klasyfi kacje źródeł historycznych, w: tegoż, Teoria 
wiedzy historycznej, s. 259 i nast. 

39 J. Topolski, Źródła historyczne, s. 115.
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z tekstu źródła interpretacji i retoryki” i o tym, że „ustalanie faktu (wy-
dobycie informacji o indywidualnym fakcie) jest zarazem interpreta-
cją”. Badacz ten był przywiązany do idei informacji bazowej i zdania 
bazowego*, które określał jako „zdania o bardzo niskim stopniu na-
sycenia interpretacją”40. Są one, jak twierdził, „tworzywem narracji”. 
Owa informacja bazowa nie jest jednak „czystym faktem”, a jedynie 
takim, który ma niższy stopień udziału interpretacji. Zatem „czystość” 
faktu bazowego mierzy się stopniem nasycenia interpretacją. Im mniej 
interpretacji, tym czystszy fakt. Informacje bazowe stanowią – jak pisał 
Topolski – „realistyczne alibi narracji” historyka. Zapewniają one histo-
rykowi kontakt z przeszłą rzeczywistością, ale w żadnym razie nie są one 
przezroczystym medium, dzięki któremu możemy zobaczyć przeszłość 
taką, jaką była41.

Na podstawie źródeł historycznych badacz ustala fakty, które sta-
nowią bazę narracji historycznej*. Topolski wyróżnia dwa rozumienia 
faktu historycznego: ontologiczne (gdzie fakt znaczy zdarzenie, które 
miało miejsce w przeszłości i nie może stanowić przedmiotu bezpośred-
niej obserwacji) oraz epistemologiczne (tu często używa się określenia 
fakt historiografi czny, rozumiejąc przez to dokonaną przez historyka 
rekonstrukcję). Stanowisko to, dostrzegane w pracach Topolskiego już 
w końcu lat siedemdziesiątych, rozwinięte zostało w latach dziewięć-
dziesiątych na fali wzrostu zainteresowań Profesora konstruktywizmem 
i narratywistyczną fi lozofi ą historii. Idąc śladem Arthura C. Danto 
i Haydena White’a, Topolski często zaznaczał wtedy, że fakt historio-
grafi czny jest opisem zdarzenia, które zaistniało w przeszłości, a jako 
taki należy do porządku narracji, a więc innego porządku ontologiczne-
go niż przeszłość jako taka (przeszłość rzeczywista), do której nie mamy 
już bezpośredniego dostępu (bo minęła). Profesor stale podkreślał też, 
że historyk nie przedstawia rzeczywistości przeszłej taką, jaką była, ale 
ją na podstawie źródeł rekonstruuje, tworząc w ten sposób tzw. rzeczy-
wistość historyczną42.

Efektem procesu badawczego historyka są odpowiedzi na zadane 
pytania badawcze sformułowane w formie narracji historycznej. Narra-

40 Jerzy Topolski, Zdania bazowe, w tym tomie, s. 127. 
41 Tamże, s. 128.
42 Jerzy Topolski, Fakt historyczny, w tym tomie, s. 134 i nast.
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cja jest złożoną i wielopoziomową strukturą, która składa się z warstwy 
informacyjnej, perswazyjnej (retorycznej) i ideologiczno-teoretycz-
nej43. Za jej pomocą historyk nie tylko przekazuje wiedzę o przeszłości 
w sensie informacji, lecz także swoją wizję przeszłości, do której sta-
ra się przekonać odbiorców. Narracja zawiera także mniej czy bardziej 
ujawniane przez badacza oceny i wartościowanie. Na przykład zdanie 
„wolność jest dobrem najwyższym” jest zdaniem wartościującym, które 
wskazuje na określony system wartości historyka. Inną sprawą są oceny, 
które często mają charakter emocjonalny. Jednakże być może w najbar-
dziej interesujący sposób wartościująca postawa historyka przejawia się 
w działaniach, które nie są bezpośrednio wyrażane w narracji w formie 
zdań wartościujących i ocen oraz stosowanych słów, lecz ukryte są w od-
powiedniej selekcji faktów, sposobie ich wyjaśniania i przedstawiania. 
Topolski niejednokrotnie podkreślał, że „oceny są tylko jedną z form 
przejawiania się postawy wartościującej historyka”44. Brak w narracji 
zdań oceniających czy nieobecność sformułowań o emocjonalnym za-
barwieniu nie świadczy o tym, że badacz nie wartościuje. Autor Metodo-
logii historii zwracał uwagę, że wartościowanie ujawnia się już w samym 
wyborze problematyki badań, w doborze faktów, które badacz uznaje za 
początek i koniec danego wydarzenia, w selekcji faktów, które są w nar-
racji przedstawiane lub pomijane i w określaniu ich ważności dla przed-
stawianych procesów, a także w sposobie wyjaśniania, to jest w wyborze 
czynników, które historyk uważa za ważne lub mniej  istotne45.

Z problemem wartościowania i ocen związany jest jeden z najważ-
niejszych problemów przykuwających uwagę historyków, a mianowicie 
problem prawdy historycznej jako cel prowadzonych przez nich badań. 
Topolski był przywiązany do dużej roli prawdy w refl eksji historycznej. 
Stąd też wynikał jego sceptycyzm wobec postmodernizmu, który – zda-
niem Profesora – zbytnio relatywizował jej rozumienie. 

Moja koncepcja – pisał, nie jest postmodernistyczna, choć akceptuje wiele 
z postmodernistycznego dążenia do przełamywania dominacji, do wolności 

43 Zob. J. Topolski, Źródła historyczne, s. 121. Por. także nieco inne ujęcie warstw 
narracji historycznej zaprezentowane wcześniej w Metodologii historii (Paradoks praw-
dy historycznej, s. 177).

44 J. Topolski, Wartościowanie a oceny, s. 150.
45 Tamże, s. 159.
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wyboru. Nie wyrzucam jednak epistemologii i prawdy. […] [J]estem zde-
cydowanym przeciwnikiem odrzucenia koncepcji prawdy. Dla mnie kate-
goria prawdy jest również kategorią moralną. Jest dla historyka wyzwaniem 
do bycia uczciwym, do służenia człowiekowi […]46. 

Topolski często mawiał, że ważne jest, by badacz miał intencję mó-
wienia prawdy i dążył do obiektywnego poznania historycznego. In-
teresowała go przy tym nie tyle cząstkowa prawda pojedynczych zdań 
bazowych, ile prawda całości – obrazów historycznych. Topolski uwa-
żał, że „historia nie może być obiektywna”, ponieważ efekty poznania 
historycznego uzależnione są od podmiotu poznającego. Znaczy to, że 
nie można wyeliminować subiektywnej roli historyka w poznaniu, a co 
za tym idzie, wartościowania i ocen, które wnosi do procesu poznaw-
czego, co związane jest z usytuowaniem społecznym badacza, jego per-
spektywą badawczą, reprezentowanym przez niego systemem wartości, 
a także z cechami osobistymi47. Podkreślał przy tym, że sytuacja taka nie 
jest żadną specyfi ką badań historycznych, lecz dotyczy poznania nauko-
wego w ogóle. (Przeświadczenie takie leży u podstaw poglądu zwanego 
relatywizmem poznawczym*.) Ważne jest jednak, by wartościowanie 
przenieść w sferę uświadomionych działań i ujawniać oraz artykuło-
wać wartości. W kontekście tych rozważań często przytaczana jest idea 
„paradoksu prawdy historycznej”*, sformułowana przez Topolskiego 
w postaci trzech uzupełniających się formuł. Stanowią one, że: 

(1) prawdziwość wszystkich zdań tworzących obraz historyczny (czyli 
prawdziwość wszystkich członów koniunkcji) nie gwarantuje prawdziwo-
ści obrazu; (2) obraz historyczny może pozostać prawdziwy nawet wów-
czas, gdy okaże się, że niektóre składające się na nań zdania są fałszywe; 
(3) proporcjonalnie większy udział zdań prawdziwych w obrazie historycz-
nym nie gwarantuje większej (tj. bardziej zbliżonej do rzeczywistości) jego 
prawdziwości w porównaniu z innymi obrazami dotyczącymi tego samego 
fragmentu przeszłej rzeczywistości48.

46 O narratywistycznym i postmodernistycznym zwrocie w pojmowaniu historii. (Roz-
mowa Ewy Domańskiej z Jerzym Topolskim), „Przegląd Humanistyczny”, R. XXXIX, 
nr 1, 1995, s. 11-12.

47 Jerzy Topolski, Relatywizm poznawczy, w tym tomie, s. 163.
48 J. Topolski, Paradoks prawdy historycznej, s. 178.
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 METODOLOGICZNE PROBLEMY 
BADAŃ HISTORYCZNYCH

Jerzy Topolski często pisał na temat metodologicznych proble-
mów dotyczących konkretnych zagadnień historycznych. Wśród jego 
bogatego dorobku możemy znaleźć artykuły m.in. na temat bohaterów 
w historii (i konceptualizacji postaci bohatera), wojny i rewolucji jako 
przedmiotów badań, pojęcia narodu jako kategorii metodologicznej, 
ubóstwa i nędzy jako narzędzi teoretycznych, problemów metodolo-
gicznych w badaniach nad miastami czy problemów badań historii naj-
nowszej.

Jednym z pól zainteresowań badawczych Profesora związanych 
z problemem sterowania badaniami historycznymi przez prezentowaną 
przez historyka „wizję świata i człowieka” oraz różne przeświadczenia 
tkwiące w głębokich pokładach jego świadomości, jest zagadnienie 
mitów* historiografi cznych i procesów mitologizacji zachodzących 
w historii. Prace na ten temat zaczynają się pojawiać w dorobku Topol-
skiego na początku lat dziewięćdziesiątych. Idąc śladem Witolda Kuli, 
Profesor twierdził, że „historiografi a jest nie tylko tworzeniem mitów, 
lecz równocześnie walką z nimi”49. Wyróżniając różne rodzaje mitów, 
Topolski zwracał szczególną uwagę na tzw. mity fundamentalne, któ-
re stanowią zakorzenione w świadomości sposoby pojmowania świata. 
Zaliczał do nich m.in. mit ewolucji czy postępu i mit rewolucji. Ten 
ostatni opiera się na przeświadczeniu, że pewne wydarzenia i procesy 
stanowią przełomy w biegu dziejów, wprowadzając tym samym wyraźne 

49 Jerzy Topolski, Mity w nauce historycznej oraz w nauczaniu historii, w: Nauczanie 
historii dziś: zaszłości i oczekiwania, pod red. Kazimierza Bartkiewicza, Zielona Góra: 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, 1992, 
s. 17. Por. także: Jerzy Topolski, Historiografi a jako tworzenie mitów i walka z nimi, w: 
Ideologia, poglądy, mity w dziejach Polski i Europy XIX i XX wieku. Studia histo ryczne. 
Księga Pamiątkowa ofi arowana prof. Lechowi Trzeciakowskiemu w 60 rocznicę uro-
dzin, pod red. Jerzego Topolskiego, Witolda Molika, Krzysztofa Makowskiego, Po-
znań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1991. W podobnym tonie wcześniej Witold 
Kula napisał, że: „Historię historiografi i można pod pewnym i to na pewno jedno-
stronnym kątem widzenia ująć jako dzieje wielowiekowego tworzenia mitów i walki 
o wyzwolenie się z nich”. Witold Kula, Rozważania o historii, Warszawa: PWN, 1958, 
s. 27. Por. Jerzy Topolski, Mity w historiografi i, w tym tomie, s. 209.
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cezury dzielące proces historyczny na to, co było przed i to, co było po 
rewolucji50.

Jednym z przedmiotów swojej refl eksji teoretycznej i historiografi cz-
nej uczynił Jerzy Topolski problem bohaterów w historii*. Bohater, 
pisał Profesor, „jest wytworem społecznym”, a historiografi a odgrywa 
bardzo ważną rolę w jego kreowaniu. Do końca obstając przy swojej 
koncepcji człowieka jako twórcy dziejów, badacz ten przypisywał boha-
terom szczególną rolę inicjatorów, organizatorów i integratorów dzia-
łań51. Wyróżnianie takich szczególnie godnych szacunku i czci osób, 
odbywa się zdaniem Profesora przy pomocy procesów: heroizacji, sank-
tyfi kacji i deifi kacji, tj. przez nadawanie im cech boskich lub ponad-
ludzkich (np. przypisywanie im niezwykłej odwagi czy/i poświęcenia). 
Szczególnie przy tym ciekawe wydają się analizy historiografi i, ukazują-
ce kreowanie kultu bohatera z punktu widzenia tworzenia mitologii na-
rodowych (np. Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski). Warto też zwrócić 
uwagę, że status bohatera ma charakter czasowy i zmienia się wraz ze 
zmianą kontekstu politycznego (np. przypadek Władysława Gomułki).

Snując rozważania na temat teorii wojen, rozpatrywanej w perspek-
tywie procesu historycznego, Topolski zaproponował defi nicję wojny 
jako „zorganizowanego narzucania własnej woli jednym przez drugich, 
gdy w grę wchodzi państwo (lub dostateczna grupa ludzi mająca cele 
polityczne) dążące do realizacji jakichś celów”52. Stroniąc od fatalizmu, 
Profesor uważał, że wojny (a także i inne formy zorganizowanej prze-
mocy) należą do „najbardziej historiotwórczych wydarzeń”, ale nie są 
żadnym niezbędnym elementem procesu historycznego. Topolskie za-
proponował ponadto „racjonalną teorię wojen”53, która w wyjaśnianiu 
wybuchu wojny odwołuje się do idei wyjaśniania integralnego, tj. wy-
jaśniania działań ludzkich (subiektywna strona procesu historycznego) 
oraz rezultatów tych działań, niezależnych od celów działań ludzi (woj-
na jako obiektywny fakt historyczny).

50 J. Topolski, Mity w historiografi i, s. 215. Zob. także: Jerzy Topolski, Mit rewolucji 
w historiografi i, w: tegoż, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, 
Warszawa: Rytm, 1996.

51 Jerzy Topolski, Bohaterowie w historii, w tym tomie, s. 226.
52 J. Topolski, Wojna jako przedmiot badań historycznych, s. 237.
53 Tamże, s. 236.
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Jerzy Topolski wielokrotnie wypowiadał się też na temat metodolo-
gicznych problemów wykorzystania źródeł literackich w badaniach hi-
storycznych. Za jeden z najważniejszych jego aspektów uważał kwestię 
wartości źródłowej literatury, która tkwiła jego zdaniem w dostarczaniu 
wiadomości na temat czasów współczesnych autorowi dzieła. W takim 
ujęciu historyk traktuje go jako kronikarza, który przedstawia pewien 
wyidealizowany obraz opisywanej rzeczywistości. Narracja literacka 
dostarcza historykowi „prawd esencjalnych”. Innym aspektem jest rola 
literatury jako ekspresji pewnych procesów historycznych. Tu Profesor 
zaproponował tzw. wskaźnikowe odczytywanie literatury* (czy „od-
czytywanie wskaźnikowej wartości dzieł literackich”), które polega na 
poszukiwaniu przez historyka w dziełach literackich „wskaźników ogól-
niejszych zjawisk ze sfery świadomości”54. Przy czym za podstawową re-
gułę postępowania historyka, który chce korzystać z literatury jako źró-
dła, uznawał Topolski to, by „nie mieszać płaszczyzny faktów, klas faktów 
i fi kcji, a rozstrzygać w każdym przypadku, gdzie się znaj dujemy”55.

Ze względu na rosnące zainteresowanie historią alternatywną*, 
szczególną rolę w dorobku Topolskiego zajmuje artykuł poświęcony 
właśnie temu problemowi. Profesor przypominał tam, że wnioskowanie 
kontrfaktyczne stanowi standardowy element postępowania historyka, 
choć często pozostaje w nieartykułowanej warstwie narracji historycz-
nej. Wyróżniając trzy rodzaje historii alternatywnej, Topolskiego naj-
bardziej interesowała ta, która obraca się w ramach światów możliwych 
i uwidacznia możliwe w danym miejscu i czasie alternatywy działania. 
Jak twierdzi, „zadaniem historyka jest nie tylko opis tego, jak do roz-
biorów doszło, lecz wskazanie na to, jakie były ewentualne inne alter-
natywy historyczne. Jestem zdania, że historia to nie tylko ciąg zdarzeń 
będących realizacjami jakichś alternatyw rozwojowych, lecz również 
owe alternatywy”56.

Zarówno czas, jak i przestrzeń stanowią według Topolskiego „ba-
zowe założenia ontologiczne pracy historyka”. Rozważając kwestię 
przestrzeni w refl eksji historycznej, badacz ten twierdzi, że poświęca 
się jej mniej uwagi, niż kategorii czasu, aczkolwiek sam uważa, że „czas 

54 Jerzy Topolski, Źródła literackie w badaniu historycznym, w tym tomie, s. 263.
55 Tamże, s. 251.
56 J. Topolski, Historia alternatywna, s. 271.
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w historii ma znacznie bardziej konstytutywną rolę”57. Wszelka organi-
zacja przestrzeni w narracji stanowi propozycję historyka takiej, a nie 
innej konceptualizacji rzeczywistości przeszłej – jest zatem jego kon-
struktem (i kategorią narracji historycznej). Topolski pisze o „własnej, 
historycznej organizacji przestrzeni”, która polega jego zdaniem przede 
wszystkim na wyodrębnianiu regionów historycznych*. Profesor ro-
zumiał je jako specyfi czną konstrukcję badacza, „pewien całościowy 
układ (pewna struktura) charakteryzujący się własną odrębnością hi-
storyczną […] łączący elementy geografi czne, gospodarcze, społeczne, 
polityczno-administracyjne, kulturalne i psychiczne”58.

Antologię zamykają refl eksje Topolskiego na temat biologicznego 
wymiaru historii i reakcji człowieka, który staje w obliczu klęski biolo-
gicznej – czternastowiecznej epidemii dżumy. Podejmowane racjonalne 
środki zaradcze nie zapobiegły – jak pisze Profesor – podszytemu lękiem 
kryzysowi psychologicznemu, który manifestował się w przejawach ir-
racjonalnych zachowań i w zbiorowej histerii. W tekście tym po raz 
kolejny ujawnia się marksistowski antropocentryzm Topolskiego. Kry-
tykując historyków, którzy próbowali wyjaśnić wpływ „czarnej śmierci” 
na historię, widząc w niej na przykład przyczyny kryzysu gospodarczego 
w XIV-XV wieku czy reformacji, twierdzi, że opierają się one na niepo-
rozumieniu i „niebrania pod uwagę tego, że jedynym twórcą historii jest 
człowiek (jednostki, grupy, klasy, itd.). Historii zaś nie mogą tworzyć 
inne «elementy» takie, jak środowisko przyrodnicze, które stanowi na-
turalne warunki ludzkiego działania”59.

�

Czytając zamieszczone w tym tomie teksty, należy wziąć pod uwagę jed-
ną z głównych zasad myślenia historycznego: „zawsze uhistoryczniaj-
my”! Pamiętajmy zatem, że Jerzy Topolski żył w określonym miejscu 
i czasie, co w zasadniczy sposób wpływało na to, co i jak pisał, a także 
dlaczego. Prace Profesora są wskaźnikiem zarówno polityczno-społecz-
nych zjawisk i procesów zachodzących w Polsce w latach 1951-1998, 

57 Jerzy Topolski, Przestrzeń i historia: region historyczny, w tym tomie, s. 284.
58 Tamże, s. 286.
59 Jerzy Topolski, Człowiek wobec sił przyrody, w tym tomie, s. 308.
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jak i wpływu, jakie wywierały one na humanistykę tego okresu oraz 
ewolucji poglądów samego Autora. W istocie każda z książek wcho-
dząca w skład „trylogii” (Metodologia historii, 1968, 1973; Teoria wiedzy 
historycznej, 1983 i Jak się pisze i rozumie historię, 1996) odzwierciedla 
trzy fazy rozwoju różnych koncepcji Topolskiego (i ich modyfi kacje), 
manifestując także ich elementy stałe i niezmienne. 

Jak wspominałam wcześniej, prezentowane przez Profesora wizja 
dziejów i mechanizmów ich rozwoju wywodziła się z materializmu hi-
storycznego, którym zainteresował się m.in. dzięki pracom Jana Rut-
kowskiego (1886-1949). Będąc jednym z twórców i pierwszych pro-
pagatorów historii gospodarczej w Polsce, już w latach trzydziestych 
interesował się możliwością wykorzystania koncepcji materializmu 
historycznego do badań dziejów społeczno-gospodarczych. Topolski 
podkreślał, że Rutkowski antycypował nowoczesną interpretację ma-
terializmu historycznego, przykładając (m.in. w swoich badaniach nad 
podziałem dochodu społecznego) szczególną wagę do roli celowej i ra-
cjonalnej działalności człowieka, która potem stała się osią koncepcji 
Topolskiego60. Warto zatem pamiętać, że już w latach pięćdziesiątych, 
w pracach Profesora, podejmujących zagadnienia feudalizmu i kapita-
lizmu w kontekście badań historii gospodarczej XVI-XVIII wieku, kwe-
stie folwarków pańszczyźnianych i gospodarstw wiejskich, w refl eksji 
na temat metod badania historii gospodarczej niejako „naturalnie” (co 
rzecz jasna intensyfi kowane było sprzyjającym kontekstem prowadzo-
nej przez władze polityki naukowej), pojawiają się dyrektywy badawcze 
wypływające z teorii materializmu historycznego.

Pisząc o „miękkim wchodzeniu w marksizm”, wcale nie zapominam 
o tym, że Topolski od 1968 roku uczestniczył w pracach Sekcji Histo-
rycznej Komisji Nauki Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR (często 
zwłaszcza w latach 1970-1976), publikował w teoretycznym i politycz-
nym organie KC PZPR – „Nowe Drogi”, w wydawanym przez Wydział 
Propagandy, Prasy i Wydawnictw KC PZPR piśmie „Ideologia i po-
lityka” i w „Trybunie Ludu”. Zaś w latach 1981-1984 był członkiem 
Komisji Komitetu Centralnego PZPR, która została powołana w celu 

60 Jerzy Topolski, Jan Rutkowski – prekursor nowoczesności, „Kultura”, R. X, nr 9,  
27.02.1972, s. 3. Por. także: tenże, O nowy model historii. Jan Rutkowski (1886-1949), 
Warszawa: PWN, 1986.
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wyjaśnienia okoliczności, faktów i przyczyn kryzysów w dziejach Polski 
(tzw. Komisja Hieronima Kubiaka)61. W 1982 znalazł się także w skła-
dzie Trybunału Stanu, który miał sądzić prominentów z ekipy Edwar-
da Gierka. Do 1987 roku Topolski uczestniczył też w konferencjach 
organizowanych dla uczczenia rocznic Rewolucji Październikowej czy 
dziedzictwa Włodzimierza Lenina.

Z drugiej strony dla Profesora zawsze najważniejsza była ocena me-
rytoryczna badaczy, z którymi współpracował. Był otwarty, tolerancyjny 
i zawsze zainteresowany kontaktami z ludźmi, od których mógł się cze-
goś nauczyć. Od połowy lat pięćdziesiątych współpracował z Andrzejem 
Malewskim – uczestnikiem Powstania Warszawskiego, najmłodszym 
żołnierzem batalionu „Parasol”, odznaczonym Krzyżem Walecznych. 
W tym samym czasie, kiedy ukazywały się jego publikacje o walce kla-
sowej chłopów, wraz z Malewskim Profesor publikował ważne dla histo-
rii polskiej metodologii studium O wyjaśnianiu przyczynowym w historii 
(1956; 1957). Wraz z Profesorem Lechem Trzeciakowskim Topolski 
w trudnych czasach pomógł Adamowi Michnikowi ukończyć studia 
i obronić pracę magisterską (był egzaminatorem kilku przedmiotów 
i recenzentem pracy). Mimo wielorakich nacisków, jednoznacznie opo-
wiadał się też za zatrudnieniem w kierowanym przez siebie Zakładzie 
w Instytucie Historii UAM aresztowanego w latach osiemdziesiątych 
Gwidona Zalejko. Profesor nigdy nie był dogmatykiem. Cenił opinie in-
nych, a na seminariach, które gromadziły badaczy z całej Polski, repre-
zentujących różne dyscypliny i opcje światopoglądowe (do ich uczest-
ników należeli m.in. Jan Pomorski i Andrzej Zybertowicz) poddawał 
pod dyskusję swoje teksty, zawsze korzystając z często ostrej krytyki.

Oceniając dorobek Jerzego Topolskiego ważne jest zatem zdystan-
sowane podejście oraz stała weryfi kacja wiedzy wynoszonej z prac Pro-

61 Topolski – jak napisał po latach dziennikarz „Trybuny” – „wniósł wtedy pe-
wien wkład, zwłaszcza teoretyczny, do powstałego raportu”. ZR, Historia jego miłość, 
„Trybuna”, nr 299, 22.12.1998, s. 4. Raport z prac Komisji został opublikowany jako: 
Sprawozdanie z prac Komisji KC PZPR powołanej do wyjaśnienia przyczyn i przebiegu 
konfl iktów społecznych w dziejach Polski Ludowej (w skróconej wersji) w specjalnym nu-
merze pisma „Nowe Drogi” (1983). Zob. Jerzy Topolski, Źródła kryzysów społecznych 
w Polsce Ludowej, w: Kryzysy społeczno-polityczne w Polsce Ludowej. Geneza, charakter, 
sposoby przezwyciężenia, pod red. Antoniego Czubińskiego, Warszawa: Instytut Pod-
stawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR, 1983.
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fesora. Można bowiem wśród nich znaleźć publikacje, w których po-
brzmiewa zarówno ideologiczny żargon marksistowskiej propagandy, 
jak i prezentowane są wyrafi nowane rozważania, które w oryginalny 
sposób rozwijają teorię materializmu historycznego. Zaangażowanie 
polityczne, postawa badawcza i reprezentowana fi lozofi a dziejów To-
polskiego mogą stanowić ciekawe studium relacji pomiędzy historią/
historiografi ą i polityką oraz postawy historyka uwikłanego w system62. 
Dostarcza ona także materiału do badań zjawiska tworzenia teorii przez 
ideologię i zmiany postulatów ideologicznych w dyrektywy badawcze, 
a zatem – ogólnie – skomplikowanych relacji między wiedzą i władzą. 
Pokazują one, że obojętnie czy władza jest liberalna czy konserwatyw-
na, mechanizmy jej działania są takie same. Być może zatem istotną 
obecnie lekcją Topolskiego jest właśnie jego marksistowski antropo-
centryzm i specyfi czna fi ksacja na aktywnej roli człowieka w historii, 
która daje nadzieję, że jednak mamy jakiś wpływ na otaczającą rzeczy-
wistość. 

W tym miejscu można zadać pytanie o aktualność teoretycznych 
koncepcji Jerzego Topolskiego dla współczesnej refl eksji historycznej. 
Niewątpliwą zasługą Profesora była próba uczynienia z metodologii hi-
storii osobnej dyscypliny (co nie było tradycją zachodnioeuropejskiej 
i amerykańskiej refl eksji historycznej). Pomijając oczywistą wartość 
zapoznawania się z dorobkiem klasyków danej dziedziny badawczej, 
z pewnością ważnym punktem w edukacji historycznej (i odniesieniem 
dla toczących się obecnie w kręgu teoretyków i metodologów historii 
dyskusji), nadal pozostają rozważania Topolskiego na temat statusu 
faktu i źródła historycznego, teorii wiedzy źródłowej i – szczególnie ce-
nionej i uważanej za oryginalną – teorii wiedzy pozaźródłowej, rozwa-
żania o narracji historycznej, o mitach w historiografi i, prawdzie w hi-
storii, relatywizmie wiedzy historycznej, czasie i przestrzeni w historii 
czy relacji między historią a literaturą. Koncepcje te weszły do kanonu 
wiedzy historycznej i mają dla niej wartość ponadczasową.

�

62 O uprawianiu historii w PRL zob. Tadeusz Paweł Rutkowski, Nauki historyczne 
w Polsce 1944-1970: zagadnienia polityczne i organizacyjne, Warszawa: Wydawnictwo 
UW, 2007; Rafał Stobiecki, Historiografi a PRL, Warszawa: Trio, 2007.
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Warto, jak sądzę, by młody historyk wybrał sobie intelektualnego 
przodka, a szerzej – „intelektualne dziedzictwo”, które będzie dla niego 
stanowiło punkt odniesienia w żmudnym i trudnym procesie budowa-
nia własnej tożsamości badawczej i postawy etycznej. Owa „referen-
cja”, a w praktyce mniej czy bardziej uświadomione naśladownictwo 
przyjętego wzorca, dotyczyć może wielu aspektów: od utożsamiania się 
z ogólną wizją świata prezentowaną przez danego badacza czy szkołę, 
forowanym przez niego ujęciem przeszłości i rozumienia mechanizmów 
zachodzących w niej zmian, poprzez uprawianie specyfi cznej subdyscy-
pliny historycznej (np. historii gospodarczej, historii miast, mikrohisto-
rii, itd.), do przejmowania pewnej postawy badawczej, zachowań i re-
prezentowanej przez historyka, na którym chcemy się wzorować, etyki. 
Ten akt wyboru intelektualnego mistrza czy maestry, jak wielokrotnie 
pokazało doświadczenie, jest kluczowy dla młodego adepta wiedzy hi-
storycznej i często na całe życie zaważa na jego sposobie badania i po-
stępowania. 

Prezentowany zbiór tekstów stanowi fragment mojego intelektual-
nego dziedzictwa, które zostało mi przekazane przez jednego z moich in-
telektualnych przewodników i mistrzów – Jerzego Topolskiego. Oddaję 
go w ręce młodszego pokolenia z nadzieją, że znajdzie w pracach Profe-
sora inspiracje i wsparcie dla swoich własnych poglądów oraz pomysły 
na sformułowanie oryginalnych problemów badawczych. Życzę także 
spotkania na swojej drodze badacza czy badaczki, który/która zrobi dla 
nich to, co dla mnie okazało się ważne – wyzwoli ze sztampowych ram 
myślenia, uruchomi wyobraźnię, zarazi ciekawością świata, zachęci do 
trudnej, a często i wyczerpującej pracy intelektualnej, nauczy pokory 
wobec wiedzy i szacunku do ludzi, rozszerzy horyzonty, pokaże jak być 
sobą w trudnym świecie nauki, a przede wszystkim zarówno zakorzeni 
w lokalnym środowisku naukowym, jak i otworzy okno na świat mię-
dzynarodowej akademii. 

Kiedy w 1995 roku opisywałam Profesorowi swoje doświadczenia 
z pobytu na stypendium Fulbrighta na University of California w Ber-
keley, często w odpowiedziach podkreślał, że „najważniejsze w nauce 
jest gromadzenie kapitału wiedzy, doświadczeń i kontaktów”. „Dobrze, 
że czujesz się jak studentka – pisał. Taka jest nasza rola. Studiujemy 
ciągle i bez przerwy, bez wstydu i kompleksów. Gdy byłem w Paryżu na 
pierwszym dłuższym wyjeździe, to chodziłem na seminaria Braudela, Le 
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Goffa, Vilara i innych. To samo czynił znacznie ode mnie wtedy starszy 
Kula. Czasami mieliśmy na tych seminariach referaty, ciesząc się, że nas 
do tego zapraszali. Musisz gromadzić «kapitał» na przyszłość”63. Doro-
bek Jerzego Topolskiego jest dla nas takim „kapitałem”, którego część 
– czy tego chcemy, czy nie – stanowi także Kapitał Marksa.

Ewa Domańska
Poznań, 10 stycznia 2016 roku

63 List Jerzego Topolskiego do Ewy Domańskiej z dnia 16.10.1995 roku. Prywatne 
archiwum Autorki.

Dziękuję Profesorom: Rafałowi Stobieckiemu, Andrzejowi Paczkowskiemu 
i Krzysztofowi Brzechczynowi za komentarze i sugestie, które w znaczący sposób przy-
czyniły się do powstania ostatecznej wersji tego tekstu, a Panu mgr. Jarosławowi Ja-
workowi za pomoc przy korekcie książki.
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CZĘŚĆ PIERWSZA

Marksistowski 
antropocentryzm, 

czyli człowiek
jako twórca dziejów
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I

HISTORIA JAKO DALSZY CIĄG 
EWOLUCJI CZŁOWIEKA

 POCZĄTKI KULTURY A NOWY ETAP 
EWOLUCJI CZŁOWIEKA 

Najogólniejszym punktem wyjścia rozważań o mechanizmie dzie-
jów będzie w dalszym ciągu refl eksja dotycząca początków kultury, czyli 
samych początków historii. Jest oczywiste, że jakiś proces w stadium 
początkowym jest łatwiejszy do zaobserwowania aniżeli w stadium bar-
dziej rozwiniętym, gdy proste czy podstawowe relacje ulegają skompli-
kowaniu i ukryciu za relacjami bardziej pozornymi. […]

Od czego zatem rozpocząć nasz wywód na temat jeszcze ogólniejszy, 
a mianowicie na temat początku kultury, czyli początku dziejów ludz-
kich? Rozpocząć trzeba od stwierdzenia, że w procesie ziemskiej ewolucji 
pojawienie się człowieka oznaczało swego rodzaju przełom; powstawać 
bowiem zaczęła nowa dziedzina rzeczywistości, a mianowicie świat ludz-
kiej świadomości. Dodajmy, że ewolucję możemy pojmować bądź jako 
proces dotyczący organizmów żywych, tzn. jako ewolucję biologiczną, 
której ogniwem jest człowiek, bądź w sposób szerszy jako proces zmian 
dotyczących wszechświata, czyli jako ewolucję kosmiczną. Wspomnia-
ne pojawienie się człowieka dysponującego świadomością jako ogniwa, 
a zarazem punktu przełomowego tej ewolucji, interesuje nas tu przede 
wszystkim z pierwszego ze wskazanych punktów widzenia. 

Przed pojawieniem się na ziemi gałęzi ludzkiej świata żywego ten 
ostatni dostosowywał się do warunków środowiska poprzez, różnie 
przez biologów interpretowane, mechanizmy selekcji genetycznej. 

Warto zaznaczyć wszakże, co wydaje się ważne dla dalszych wy-
wodów, że nie są już dziś na ogół podtrzymywane tradycyjne poglądy 
(a w każdym razie sformułowane zostały poglądy znacznie je modyfi -
kujące) o decydującej roli przypadku (a zatem przypadkowych muta-
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cji) w pojawianiu się i utrwalaniu lub odrzucaniu zmian biologicznych. 
W świetle poglądów tradycyjnych drogę ewolucji biologicznej wyzna-
cza stały proces „wykorzystywania” poprzez populacje przypadkowych 
mutacji, prowadzących do coraz lepszego dostosowywania się tych 
populacji do warunków, w których żyją. Istotą tego dostosowywania 
jest zatem stały wzrost liczby najlepiej przystosowanych osobników. 
W świetle natomiast teorii zmodyfi kowanych, interpretujących proces 
ewolucji w kategoriach selekcji, przypadkowe mutacje nie grają więk-
szej roli w ewolucji biologicznej. Jak ujmuje to Jacques Ruffi é, wszystkie 
populacje biologiczne, choćby na zewnątrz bardzo jednolite, charakte-
ryzują się silnym polimorfi zmem genetycznym, czyli już niejako u pro-
gu swego istnienia dużą różnorodnością genetyczną, stanowiącą ich 
genetyczne wyposażenie1. W tym wyposażeniu mieści się potencjalna 
preadaptacja genetyczna do nowych sytuacji, co oznacza, że nie musi 
dana populacja czekać, aż przez przypadek (choć i ta ewentualność 
wchodzi w grę) pojawi się, jeśli w ogóle pojawi się, potrzebna do prze-
życia czy lepszego życia mutacja. Tak zatem już w samym wyposażeniu 
genetycznym tkwi zabezpieczenie przeżycia. W nowej sytuacji proces 
selekcji zacząć zatem może się od mutacji już wcześniej możliwej. Tego 
rodzaju „rozrzutność” przyrody jest sprawą znaną nawet niespecjali-
stom i może być pojmowana jako ogólna reguła procesu ewolucji i do-
stosowania.

Dotyczy to, rzecz jasna, także człowieka, czyli populacji ludzkiej na 
różnych szczeblach jej rozwoju. Inteligencja w rozumieniu świadomości 
ludzkiej, czyli świadomości refl eksyjnej, pozwalającej nie tylko na na-
gromadzenie wiedzy i jakieś jej kodowanie, lecz równocześnie, opartej 
na wspomnianej zdolności refl eksji, na myślenie w kategoriach strategii 
działania, czyli zastanawiania się nad skutkami przewidywanych dzia-
łań, stała się dla człowieka niezbędnym warunkiem przeżycia i dosto-
sowania, a następnie również przystosowywania przyrody do własnych 
potrzeb. W świecie zwierzęcym ewolucja przynosiła różnego rodzaju 
biologiczne narzędzia trwania; człowiek natomiast, w swej fi zyczności 
bezbronny w świecie przyrody, uzyskał mózg i możliwości prospektyw-
nego (tzn. dotyczącego przyszłości), opartego na namyśle, działania. 
Stało się ono warunkiem jego istnienia. 

1 Jacques Ruffi é, De la biologie à la culture, Paris: Flammarion, 1976.
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Człowiek, jak to podkreśla Leroi-Gourhan, do pewnego momentu 
swego rozwoju powiększał względnie szybko (oczywiście w perspekty-
wie setek tysięcy lat) swój mózg, lecz po osiągnięciu objętości około 
1500-1650 cm3, gdy rozwój biologiczny człowieka został w zasadzie za-
kończony, zwiększanie to zatrzymało się i odtąd następował stopniowo 
przyspieszający się rozwój kultury, wykorzystujący powstałe warunki 
naturalne i tkwiące w nich możliwości2. Rozwój kultury wyrażał się 
najpierw w produkowaniu przez człowieka coraz bardziej się różni-
cujących kamiennych narzędzi i broni, w ochranianiu się od zimna 
przez wytwarzanie odzieży i przystosowywanie czy przygotowywanie 
schronień, w wynalazku ognia, w organizacji społecznej itd. Okazało 
się zatem, że biologicznie ukształtowany, co nie znaczy, że absolutnie 
niezmienny, człowiek wyposażony został w mózg o potencjale znacznie 
przewyższającym potrzeby społeczności pier wotnych.

Działa z nim do dziś i tworzy warunki do rozwoju w przyszłości. Ewo-
lucja wyposażyła człowieka w narzędzie trwania i rozwoju w świecie 
natury z trudnym do określenia wyprzedzeniem. W pewnym stopniu 
również „wyposażenie” fi zyczne człowieka wykazuje, jak to widać choć-
by obserwując rozwój sportu, istnienie określonego zapasu możliwości 
fi zycznych, co jednak wydaje się, w porównaniu z zapasem intelektual-
nym, sprawą drugorzędną. 

Można powiedzieć, że człowiek dostał w swe władanie, ze wzglę-
du właśnie na zdolność refl eksji, którą przyniósł mu proces ewolucji 
i praktyka codziennego bytu, już w bardzo dawnych czasach potęż-
ne narzędzie kształtowania własnej przyszłości, czyli własnej historii. 
Nie dał mu jednak ów proces gwarancji nieskończoności tej historii, 
nie zablokował bowiem, jak można sądzić, możliwości właśnie w toku 
posługiwania się ową, tak szczodrze „przydzieloną”, inteligencją (lub 
lepiej: możliwościami jej rozwijania) samozniszczenia, a zarazem wza-
jemnego zadawania sobie przez ludzi cierpień i siania zagłady. W okre-
sie Renesansu i później rozwiną się koncepcje stałego, coraz bardziej 
„postępowego”, coraz więcej jakoby szczęścia niosącego człowiekowi, 
rozwoju historycznego, dokonującego się niezależnie od świadomych 
programów człowieka i jego działań, lecz fakty obrócą tę wiarę w iluzję. 
Nie ostały się, przynajmniej w nauce historycznej, poglądy o bezpośred-

2 André Leroi-Gourhan, Le Geste et la Parole, Paris: Albin Michel, 1964-1965.
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niej ingerencji sił nadprzyrodzonych w historię, o działającej konkret-
nie obecności Boga w historii. Choć nie bez oporów przyjęto jednak 
do wiadomości istnienie procesu ewolucji i pozostawiono tworzenie hi-
storii człowiekowi, to Boga umiejscowiono jako sprawcę owej ewolucji 
poza ludzką historią czy ludzką kulturą.

 GRANICE SWOBODY W TWORZENIU HISTORII

Wyposażony w możliwość świadomej refl eksji rozpoczął człowiek 
tworzenie kultury, a zarazem własnej historii będącej, jak można przy-
jąć, dalszym ciągiem procesu ewolucji. Poczynić w tym miejscu musimy 
wszakże dwie uwagi. Oto, po pierwsze, mówiąc o tworzeniu kultury, 
a zarazem historii mamy na myśli to, że w ogóle coś w sposób zapro-
jektowany czyniąc (choćby urządzając polowanie na grubego zwierza), 
człowiek zarazem – nie zdając sobie z tego sprawy – tworzył kulturę. 
Poprzez owe działania nagromadzał wiedzę, tworzył mity objaśniające 
świat oraz utrwalał pewne typy zachowań. W ten sposób powiększał 
swą, użyjmy tu defi nicji kultury zaproponowanej przez Jerzego Kmitę, 
„rzeczywistość myślową”, coraz lepiej przystosowując się do życia w da-
nych mu warunkach naturalnych. Kultura jako rzeczywistość myślowa 
oraz jej materialny wyraz, widoczny zarówno w zachowaniach ludzi, jak 
i w ich dziełach, ma oczywiście zarówno wymiar aktualny, jak i histo-
ryczny. W tym sensie tworzenie przez człowieka kultury jest równocze-
śnie tworzeniem historii. 

Nie od razu jednak człowiek wchłonął do swego myślenia historycz-
ny wymiar własnego tworzenia kultury. Proste myślenie o przyszłości, 
jako podstawa programowania działań, było niezbędne już u progu ho-
minizacji, czyli stawania się człowiekiem, oraz ewolucji intelektualnej, 
lecz myślenie historyczne okazało się właściwością, którą uzyskał czło-
wiek (i którą stale uzyskuje) względnie późno. Ponieważ piszę o tym 
osobno, nie rozwijam tutaj tego wątku3. 

Druga z zapowiedzianych uwag jest następująca. Oto samodzielne 
tworzenie przez człowieka historii i kultury rozumieć należy w sposób 
niedosłowny, przywiodłoby bowiem to nas do woluntaryzmu, a więc 

3 Jerzy Topolski, Świat bez historii, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976.
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stanowiska, które już na pierwszy rzut oka nie wydaje się słuszne (prze-
cież człowiek w tworzeniu historii nie jest w pełni swobodny). Wspo-
mniana samodzielność to jedynie efekt uniezależnienia się człowieka, 
po względnym zatrzymaniu się jego ewolucji biologicznej, od czynnika 
biologicznego. Czynnik ten stał się nie, jak w toku ewolucji przyrodni-
czej, jakąś wewnętrzną, zmieniającą biologicznie kształtującą się istotę 
człowieczą siłą aktywną, która wpływa bezpośrednio na ludzkie dzia-
łania (choćby poprzez zmiany w objętości mózgu), lecz stałym warun-
kiem przyrodniczym działań ludzkich. Takim samym warunkiem był już 
od dawna świat fi zyczny. Człowiek działając musi brać owe stałe świata 
natury pod uwagę (na przykład – jeśli chodzi o warunki biologiczne 
– konieczność ochrony przed zimnem, możliwość choroby i nieuchron-
ną śmierć itd.), lecz to nie te czynniki „działają”. Czynnik biologiczny, 
rzecz jasna, stwarza określone ramy dla działań ludzkich, których czło-
wiek nie może, czy w niektórych przypadkach na ogół nie może, prze-
kraczać, lecz biegu dziejów nie określa. To samo dotyczy, należy dodać, 
otoczenia geografi cznego wraz z klimatem, któremu przypisywano nie-
jednokrotnie sprawczą moc kształtowania losów społeczeństw ludzkich, 
jakoby typem klimatu w swej osobowości i postawach ukształtowanych 
i w działaniach uwarunkowanych. To, że zmiany kondycji biologicznej 
człowieka (na przykład pogorszenie się zdrowia) mogą wpływać na jego 
czyny i w ten sposób „wpływać” na konkretny bieg jakiegoś fragmentu 
historii, nie podważa naszego stwierdzenia. Nadal w takim przypadku 
świat biologiczny nie „działa”. On rozwija się zgodnie ze swymi prawa-
mi, które należą do owego constans biologicznego. 

Wskazane stwarzanie przez świat natury określonych ram dla dzia-
łania ludzkiego może mieć różny charakter. W przypadku gdy ów świat 
natury jest w stosunku do człowieka taki, do jakiego człowiek jest 
przyzwyczajony, tzn. istnieje to, co uważa on za stan „normalny” (oczy-
wiście w danym czasie i miejscu to pojęcie normalności tu użyte jest 
względne), człowiek działając nie zwraca nań szczególnej uwagi; wkal-
kulował bowiem go do swego normalnego działania. Rolnik, produku-
jąc zboże i hodując zwierzęta, czyni to właśnie w ten sposób i stara się 
ewentualnie coraz lepiej poznawać świat natury, z którym jest w stałym 
kontakcie. W przypadku wszakże jakiejś zmiany w otoczeniu przyrod-
niczym, którą ewentualnie sam sprowokował nie zdając sobie sprawy, 
głównie ze względu na brak dostatecznej wiedzy, z konsekwencji (na 
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przykład przez przyniesienie zarazy), odczuwanie sił natury staje się wy-
raźne. Trzęsienie ziemi, długotrwała susza czy wspomniana zaraza bądź 
w odniesieniu do jednostki krępująca jej działalność choroba zmienia-
ją radykalnie warunki działania oraz inspirują do nowych, poprzednio 
nie planowanych, choć najczęściej w danym czasie i miejscu branych 
w dłuższej perspektywie pod uwagę, działań, jak na przykład do odbu-
dowy zniszczonego przez trzęsienie ziemi miasta. Człowiek postrzega 
także zmiany w otoczeniu przyrodniczym zwykle jako coś nadzwyczaj-
nego, nieraz łącząc zmiany swego losu z nader odległymi faktami przy-
rodniczymi (na przykład pojawienie się komety), lecz w przyrodzie owe 
zmiany dokonują się w zgodzie z jej prawami, czyli są „normalne”. 

Z tego, co powiedziano, wynika, że otoczenie przyrodnicze oraz 
biologiczna struktura jednostki ludzkiej i ludzkiej populacji ogranicza 
samodzielność człowieka w tworzeniu historii i kultury tylko w bar-
dzo swoistym sensie. Jest to samodzielność w ramach ewolucji ogólnej 
i ewolucji człowieka, co oznacza, że samodzielność „dana” została po 
prostu takiemu, a nie innemu człowiekowi osadzonemu w takich, a nie 
innych warunkach. Jest więc to ograniczenie wbudowane w dzieje. Jego 
studiowanie jest, rzecz jasna, dla wyjaśnienia dziejów ważne. Nie należy 
jednak przy tym popełniać częstego błędu traktowania warunków dzia-
łania podobnie, jak traktuje się tego, który w tych warunkach działa.

Ramy przyrodnicze dla działań ludzkich, czyli dla tworzenia histo-
rii, są zatem człowiekowi przekazane przez rozwój rzeczywistości, inte-
ligencja zaś w toku tego samego rozwoju jest dana mu po to, by mógł 
w owych ramach żyć i trwać, nie tylko się do nich biernie dostosowu-
jąc, lecz odkrywając – poprzez w coraz większym stopniu dokonujący 
się rozwój nauki – możliwości w tych ramach tkwiące. 

Nie oznacza to, dodajmy, a tak się nieraz sądzi, że człowiek z tych 
ram poprzez wzrost wiedzy o nich stopniowo się uwalnia. Tak sądzić 
byłoby iluzją i konsekwencją myślenia statycznego. Każde tzw. opano-
wanie przyrody przez naukę zwiększa zarazem uzależnienie człowieka 
od niej. Wykorzystując siły przyrody dla swych celów, człowiek tworzy 
zwiększającą się liczbę narzędzi i urządzeń – coraz bardziej dlań niezbęd-
nych, działających jedynie dzięki odkrytym przez niego siłom i prawom 
przyrody. Wystarczy wyobrazić sobie, a nie jest to, jak wiadomo, czysta 
fantazja, co dzieje się w wielkim mieście, gdy na przykład odcięte ono 
zostanie od dopływu energii elektrycznej. Uzależnienie od uwarunko-
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wań przyrodniczych, bo przecież energia elektryczna nie jest wytworem 
człowieka, lecz siłą przyrodniczą przez człowieka odkrytą i wykorzysta-
ną, jest w takim przypadku nie mniejsze aniżeli uzależnienie pierwotne-
go łowcy od istnienia zwierząt, na które może polować. 

 DZIAŁANIA LUDZKIE 
JAKO CZYNNIK OGRANICZAJĄCY 
SWOBODĘ TWORZENIA HISTORII

Ramy przyrodnicze to jednak nie wszystko, co ogranicza możli-
wości swobodnego tworzenia przez człowieka historii. Inne ogranicze-
nia stwarza sobie człowiek sam przez swą działalność, czyli przez własne 
tworzenie kultury i historii. Co to znaczy? Otóż każde działanie ludzkie, 
czy to indywidualne, czy świadomie grupowe (mówimy „świadomie gru-
powe”, wszystkie bowiem działania indywidualne – jako że dziejące się 
w grupie, społeczności czy w rozwiniętym społeczeństwie – są grupo-
wymi, lecz niekoniecznie są pojmowane jako takie), wnosi do zastanej 
przez działających rzeczywistości coś nowego. Jeśli na przykład w jakiejś 
grupie ludzkiej epoki paleolitu pojawi się (tzn. został w jakiś sposób wy-
naleziony i upowszechniony) nowy typ narzędzia (powiedzmy o dłuższej 
części tnącej) pozwalający nim lepiej (w sensie zaspokajania potrzeb) 
działać, to wówczas stworzony zostaje pewien fakt historyczny (i kul-
turowy), który wzbogaca zbiór dotychczasowych tego rodzaju faktów 
i zarazem otwiera określone nowe możliwości życiowe. Może tu chodzić 
oczywiście nie tylko o fakty, które oceniamy, odwołując się do kryterium 
postępu rozumianego jako rozwój możliwości zaspokajania przez czło-
wieka potrzeb materialnych i duchowych, w sposób pozytywny. Rów-
nież fakty, które ocenimy negatywnie (jak na przykład zniszczenie sie-
dzib ludzkich), tworzą to, co przekazuje się potomności. Ten stan, który 
człowiek wytworzył, staje się w ten sposób określoną rzeczywistością 
społeczną (oczywiście istniejącą w danych warunkach przyrodniczych), 
którą w swych działaniach, chcąc działania te możliwie uwieńczyć suk-
cesem, musi brać, podobnie jak ramy przyrodnicze, co jednak w stanie 
ich „normalnym” jest niemal automatyczne, pod uwagę. Aby je brać 
pod uwagę, tzn. by wyciągać odpowiednie wnioski co do działania, musi 
owe społeczne warunki działania możliwie dobrze poznać.
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Tak jak w przypadku otoczenia przyrodniczego poznanie go jest nie-
zbędne, a więc niezbędne jest, co stało się wyraźne na pewnym etapie 
rozwoju historycznego, odwoływanie się do nauk przyrodniczych szero-
ko pojętych, tak w przypadku tego, co stworzył sam człowiek, a co staje 
się wraz z rozwojem historycznym coraz bardziej skomplikowanymi ra-
mami społecznymi (historycznymi) działania, w coraz większym stopniu 
wysuwała się i wysuwa konieczność rozwijania nauk społecznych z hi-
storią i szeroko pojętą teorią kultury na czele. Można nawet stwierdzić, 
że zbyt słaby rozwój tych nauk lub niesięganie do ich rezultatów przez 
tych ludzi czy te grupy ludzi, które ze względu na swe usytuowanie spo-
łeczne (na przykład w elitach władzy) mają możliwości decydowania 
o bycie całych społeczeństw (na przykład narodów), był i jest zwykle 
jedną z głównych przyczyn różnych trudności, kryzysów czy zaburzeń. 

Z tego, co stwierdziliśmy dotąd, wynika, że człowiek przez swą dzia-
łalność sam wytwarza dzieje, będąc zarazem w tym wytwarzaniu ogra-
niczonym przez to, co z przeszłości zostało mu przekazane. Ów przekaz 
z przeszłości to historycznie nagromadzone rezultaty ludzkich działań, 
mających, rzecz jasna, miejsca w określonych warunkach przyrodni-
czych. W sformułowanym tu wniosku ogólnym, który jest zarazem 
swego rodzaju modelem procesu historycznego, o owych warunkach 
przyrodniczych osobno mówić nie trzeba, wszelka bowiem działalność 
ludzka dokonuje się w warunkach przyrodniczych. 

Wydaje się, że wzięcie pod uwagę momentu, gdy historia jako histo-
ria ludzka w ogóle zaczęła się, tzn. samego początku jej tworzenia przez 
człowieka, uwidacznia wyraźnie mechanizm dziejów w jego najprostszej 
postaci. Jest zatem oczywiste, że to człowiek dążący do zaspokojenia 
swych najpierw bardzo prostych, a następnie rozwijających się potrzeb 
kształtuje dzieje, biorąc pod uwagę, z mniejszym czy większym sukce-
sem, warunki owego kształtowania. 

Owo proste tworzenie historii przez ludzi ulega coraz większej kom-
plikacji, gdy rezultaty owego tworzenia w postaci spuścizny historycznej 
coraz bardziej się nagromadzają i coraz bardziej stają się własnością ca-
łej ludzkości. Jest tak tym bardziej dlatego, że przeszłość żyje nie tylko 
poprzez konkretne skutki, jakie wywierają nieraz przez długi czas fakty 
z przeszłości, lecz również dlatego, że stopniowo, wraz z rozwojem świa-
domości historycznej, żyje w niej niezależnie od tego, czy skutki danych 
faktów historycznych jeszcze trwają, czy też nie. 
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Jeśli stwierdzamy, że to człowiek poprzez swe działania tworzy hi-
storię, czyli że jest on jej jedyną siłą sprawczą, to wówczas odrzucić 
trzeba wszelkie wyjaśnianie przeszłości w kategoriach czynników kształ-
tujących dzieje. W historii zatem żadne czynniki nie „działają”, dzia-
ła jedynie żyjący w społeczeństwie człowiek. Ponieważ jednak bardzo 
często takimi sformułowaniami się posługujemy, należy dodać, że są 
one jedynie skrótami bardziej skomplikowanej relacji. Gdy mówimy, 
że rozwój historyczny lub po prostu dane zdarzenia wywołane były ta-
kimi czy innymi czynnikami, czy przyczynami, wówczas oznacza to, że 
w działaniach ludzkich, które doprowadziły do zaistnienia danego zda-
rzenia, brano pod uwagę – spośród społecznych warunków działania 
– w większym stopniu głównie dany czynnik. Tak zatem, gdy historyk 
stwierdza, że główną przyczyną rozbiorów Polski w XVIII wieku była 
słabość państwa polskiego w tym czasie, to wówczas – czego zwykle nie 
wypowiada expressis verbis – chodzi po prostu o to, że państwa zabor-
cze, poprzez ludzi nimi rządzących, określając swój stosunek do Polski 
(tzn. projektując ewentualny zabór ziem polskich), brały pod uwagę 
przede wszystkim ową słabość państwa, zapewniającą brak skutecznego 
 oporu.

Aby jakiś fakt materialny (czynnik, przyczyna) mógł wpłynąć na 
bieg rzeczy, konieczne jest uprzednie przeniknięcie wiedzy o owym fak-
cie (niekoniecznie wiedzy prawdziwej, na ogół zresztą będzie to wiedza 
mniej lub bardziej zdeformowana) do świadomości działających. Wa-
runki zewnętrzne typu społecznego nie oddziałują bowiem na człowie-
ka bezpośrednio, lecz za pośrednictwem wiedzy o nich. Jeśli o jakichś 
rzeczywistych faktach historycznych nie ma wiedzy, to możność wpły-
wania ich na tworzenie historii jest bardzo ograniczona lub żadna.

Wydaje się, że wiele z rozważań na temat mechanizmów rządzących 
dziejami obciążonych było brakiem rozleglejszej perspektywy widzenia. 
Podając w wątpliwość rolę jednych czynników (na przykład Opatrzno-
ści Boskiej) wysuwano inne, równie fatalistycznie ujmujące dzieje (na 
przykład wbudowany w proces historyczny, wspomniany już, samoreali-
zujący się postęp). Przypisywano człowiekowi moc sprawczą w dziejach 
lub pozbawiano go jej na rzecz koniecznych praw rozwoju historyczne-
go, czyli niezależnych od człowieka prawidłowości rządzących wytwo-
rzonymi przez niego (tego jednak zwolennicy tego poglądu nie podkre-
ślali) społecznymi (historycznymi) warunkami działania. 
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Okazuje się, że ani fatalizm, ani woluntaryzm, ani nawet stanowisko 
leżące na linii między jednym a drugim, czyli będące kompromisowymi 
mieszankami jednego i drugiego, nie są przekonywające. Nie biorą bo-
wiem one pod uwagę związku między warunkami ludzkiego działania 
a samym działaniem. Fatalizm bierze pod uwagę tylko niezależne od 
człowieka warunki działania ludzkiego i od nich uzależnia bieg dziejów, 
przy czym fatalizm biologiczny czy geografi czny warunkom, które wy-
suwa, nadaje bezprawnie życie społeczne, woluntaryzm zaś bierze pod 
uwagę tylko ludzkie działania. Ani jedno, ani drugie stanowisko, a tak-
że stanowiska kompromisowe nie są w stanie odtworzyć mechanizmów 
tego działania, a zwłaszcza tego, co w mechanizmach tych odgrywa 
centralną rolę, czyli tego, co stało się w toku ewolucji cechą wyróż-
niającą człowieka, mianowicie świadomości. W ten sposób wracamy 
do punktu wyjścia naszych rozważań – do podkreślenia podstawowej 
roli pojawienia się świadomości i inteligencji w toku ewolucji świata 
przyrodniczego. 

Pozostaje jeszcze do rozważenia istotne dalsze pytanie. Jeśli, jak 
wskazywaliśmy, dzieje tworzone są przez człowieka, który w tym tworze-
niu musi brać pod uwagę obiektywne warunki będące dla niego czymś, 
czego nie może zmienić, to jak dalece skrępowany jest on w swym dzia-
łaniu, bowiem to, że jest skrępowany, nie może ulegać wątpliwości? 
Czy można by sądzić, że fatalizm jednak jest, wobec tego skrępowa-
nia, stanowiskiem słusznym? Rzecz oczywista, iż ci, którzy doszukują 
się w rzeczywistości społecznej jakichś jednoznacznych prawidłowości, 
a tym samym traktują ludzkie działania (a więc i społeczeństwo) jedy-
nie jako przejawy tych prawidłowości, sprowadzają mechanizm dziejów 
do relacji fatalistycznego warunkowania działań przez „czynniki” ze-
wnętrzne, eliminując tym samym z procesu historycznego czynną rolę 
świadomości. Dodajmy, że wynikałby z tego wniosek dość absurdalny: 
w pierwszej fazie tworzenia przez człowieka kultury rola świadomości 
byłaby czynna i oczywista, jeszcze bowiem rzeczywistość społeczna jako 
dłuższy fakt historyczny nie istniała, fatalistyczna presja pojawiłaby się 
natomiast dopiero po wytworzeniu przez człowieka zakumulowanej już 
historii z prawami nią rządzącymi. Przyjęcie takiego poglądu, jakkol-
wiek to, co człowiek już stworzył, określa w taki czy inny sposób jego 
dalsze działania, wydaje się niemożliwe. […]
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Jaki wniosek można by wysnuć na podstawie tego, co dotychczas 
powiedziano? Oto powiedzieć trzeba tak. Jedynym czynnikiem spraw-
czym historii jest żyjący w społeczeństwie człowiek, tzn. jednostki, grupy 
ludzkie, klasy, instytucje itd., i w jego myślach, zachowaniach i czynach 
szukać trzeba mechanizmów dziejów. Nie jest to jednak działalność 
swobodna, zależna tylko od ludzkiej woli. Jest ona poddana licznym 
uwarunkowaniom i presjom, zarówno natury przyrodniczej, jak i spo-
łecznej. Człowiek może działać tylko w zastanych warunkach, a przy 
tym daleko jest jeszcze do głębszego poznania ich, szczególnie dotyczy 
to otoczenia społecznego, które sam stworzył, tak by przez wzrost wie-
dzy oraz zarazem rozwój moralny mógł uzewnętrzniać wolność swego 
działania, i to działania skierowanego na dobro ogólne.

[1990]
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II

ŚWIAT BEZ HISTORII

Z faktu, że historia (w sensie pamięci czy relacji o dziejach) towa-
rzyszy człowiekowi jak cień, wywnioskować można o jej społecznej nie-
zbędności lub jej nieuchronności. Niezbędność i nieuchronność! Jedni 
– w trakcie nie kończących się dyskusji nad wartością historii – skłonni 
są podkreślać tę niezbędność, drudzy zaś ową nieuchronność – trak-
towaną jak fatalistyczna siła krępująca, a nawet ujarzmiająca człowie-
ka. Z dyskusjami na ten temat wiążą się liczne wywody o „używaniu” 
i „nadużywaniu” historii. Tendencja do podkreślania bądź to jednej, 
bądź to drugiej strony społecznego oddziaływania historii wiązała się 
zresztą ze zmiennymi kolejami dziejów ludzkiej społeczności. 

Zwykle po wielkich kataklizmach wojennych, gdy następowały chwi-
le spokojniejszej refl eksji, dokonywały się reorientacje poglądów i zmia-
ny postaw w stosunku do historii. Po pierwszej wojnie światowej, która 
przyszła dla ogromnej większości ludzi zupełnie niespodziewanie, zaczę-
to namiętnie oskarżać historię jako „nauczycielkę życia”. Spod pióra 
francuskiego poety Paula Valéry’ego wyszło wielkie, znane powszech-
nie, oskarżenie. Nazwał on historię najniebezpieczniejszym wytworem, 
jaki wyprodukowała chemia intelektu; zarzucił jej, że tworzy mity, upa-
ja narody wiodąc je do obłędów wielkości bądź wpędzając w kompleksy. 
„W obecnej sytuacji na świecie – pisał Valéry – niebezpieczeństwo, by 
ulec historii, jest większe, niż było kiedykolwiek”1. Wyrażał on w ten 
sposób rozczarowanie do historii, która w XIX stuleciu osiągnęła szczy-
ty erudycji i uznania. Podobną manifestację antyhistoryzmu głosił już 
wcześniej fi lozof Fryderyk Nietzsche, wzywając do uwolnienia się od 
presji historii, która – jego zdaniem – niepotrzebnie hamuje swobodną 
działalność ludzką. 

1 Paul Valéry, Regards sur le mond actuel, Paris: Dalemain et Boutelleau, 1931, s. 64.
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Po drugiej wojnie światowej również wzrosła fala krytycyzmu w sto-
sunku do historii. Mimo że w okresie międzywojennym nauka histo-
ryczna starała się odbudowywać swe stracone pozycje, krytykując 
dziewiętnastowieczny erudycjonizm i podważając wiarę w celowość 
rekonstrukcji możliwie największej liczby faktów z przeszłości – efekty 
były minimalne. Nowa fala krytyki miała więc ułatwione zadanie. Kry-
tyka ta wszakże okazała się znacznie bardziej wszechstronna i rzeczowa, 
w większym stopniu pozbawiona owego poetyckiego przestrachu przed 
odwoływaniem się do doświadczeń historii, tak charakterystycznego 
dla okresu po pierwszej wojnie światowej. 

Jednym z przejawów owej krytyki jest zespół poglądów zaprezento-
wanych przez Claude Lévi-Straussa znanych pad nazwą strukturalizmu. 
Śledzenie myśli tego sławnego współczesnego etnologa odnoszących się 
do społeczeństw pierwotnych ułatwi nam zapewne ocenę miejsca hi-
storii w życiu społeczeństw. Wraz z Lévi-Straussem wkroczymy w świat 
bez historii.

 MYŚLENIE AHISTORYCZNE 

W swej chyba najbardziej ambitnej pracy, La pensée sauvage, 
wydanej w 1962 roku, której tytuł można przetłumaczyć jako „myśl 
dzika”, „myśl nieoswojona”, „myśl nieujarzmiona” czy „myśl pierwot-
na”, Lévi-Strauss próbował uchwycić charakterystyczne cechy myśle-
nia ludów zwanych prymitywnymi. Autor w sposób najbardziej dotąd 
wszechstronny istotnie wydobywa te cechy, odtwarzając wchodzące tu 
w grę struktury myślowe. 

Cóż okazuje się? Oto owa myśl „nieujarzmiona” ludów prehistorycz-
nych lub żyjących współcześnie ludów prymitywnych ma wiele cech 
wspólnych z myślą „oswojoną”. Wysiłki Lévi-Straussa, płynące mię-
dzy innymi z głęboko humanistycznego podejścia do badanych przez 
niego społeczności, którym przypisuje te same struktury logicznego 
myślenia, co społeczeństwom „oswojonym”, idą w tym kierunku, by 
również znaleźć jak najwięcej innych wspólnych właściwości tego my-
ślenia. Tak więc stwierdza, i chyba słusznie, że nie można przeciwsta-
wiać myśleniu magicznemu, opierającemu się na wierzeniu, myślenia 
naukowego. Myślenie magiczne tworzy również określony, powiązany 
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system, wprawdzie niezależny od nauki, lecz mający z nauką formalne 
podobieństwo. 

Zamiast więc przeciwstawiać magię nauce – pisze Lévi-Strauss – lepiej jest 
traktować je równolegle jako dwa sposoby poznawania, jakkolwiek ich teo-
retyczne i praktyczne wyniki nie mają jednakowej wartości. Nauka ma bo-
wiem z tego punktu widzenia lepsze osiągnięcia niż magia, choć magia jest 
odpowiednikiem nauki w tym znaczeniu, że i ona ma niekiedy osiągnięcia. 
Obydwie jednak wymagają tego samego rodzaju operacji umysłowych, róż-
niących się nie tyle istotą, ile tym, że dotyczą różnych typów zjawisk2.

Myśl „nieoswojona” nie jest wszakże wyłącznie magiczna, aczkolwiek 
logicznie rozwinięta. W jej obrębie istnieje również myśl naukowa i na-
ukowe działanie wywołane ciekawością poznania, chęcią poznania dla 
przyjemności poznania. Różni się ono od naukowego myślenia nowo-
czesnego większym udziałem „intuicji zmysłowej”, czyli większym zbli-
żeniem do konkretnej rzeczywistości. Nowoczesne myślenie naukowe 
charakteryzuje się więc większym stopniem abstrakcji, w oparciu o któ-
rą dokonuje się dopiero badanie konkretu. Tymczasem świat narzędzi 
owego pierwotnego badacza jest zamknięty, a regułą pracy jest zawsze 
posługiwanie się środkami będącymi „skończonym zasobem przedmio-
tów i materiałów, niejednorodnym z tego względu, że skład jego nie 
wiąże się z aktualnie realizowanym planem, ani zresztą z żadnym pla-
nem szczególnym, lecz jest przypadkowym rezultatem wszystkich nada-
rzających się okazji odnowienia czy wzbogacenia posiadanego zasobu 
lub też nawiązywania do poprzednich konstrukcji i destrukcji”3.

Lévi-Strauss nie odmawia jednak cech abstrakcyjności myśleniu 
„pierwotnemu” czy „nieoswojonemu”. Wskazuje on, że bardzo często 
cytuje się przykłady języków, w których brak terminów abstrakcyjnych, 
zapominając o wielu ludach mówiących językami zawierającymi niema-
ło terminów ogólnych. Jednym ze świadectw zdolności ludów pierwot-
nych do abstrakcyjnego myślenia jest, jak wskazuje Lévi-Strauss, umie-
jętność intelektualnego organizowania obserwacji świata zewnętrznego 

2 Claude Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, przeł. Andrzej Zajączkowski, Warszawa: 
PWN, 1969, s. 26.

3 Tamże, s. 32.
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w pewne całościowe, wewnętrznie powiązane systemy. W systemach 
tych podstawową siatkę relacji powiązań stanowią klasyfi kacje doty-
czące tak przyrody, jak życia społecznego i rodzinnego. […]

Łatwo zauważyć, że w takim ujęciu uwidacznia się podobieństwo ży-
cia społecznego grup pierwotnych do bytowania świata przyrody, cha-
rakteryzującego się, jak wiadomo, względną trwałością form. Człowiek 
pierwotny czuje się cząstką przyrody, uodporniony wobec płynących 
obok niego zdarzeń, nie zakłócających jego sposobu widzenia rzeczywi-
stości jako trwałej, zrozumiałej i stale odtwarzającej się w tych samych 
formach. „Porządek ludzki” jest ujmowany jako projekcja „porządku 
przyrody”. Społeczność pierwotną traktować więc można, gdy chodzi 
przede wszystkim o wyjaśnianie jej działań, jako społeczność zniewolo-
ną przez strukturę. Struktura ta, odporna wobec zdarzeń, trwa i warun-
kuje czyny członków społeczności. Działanie członków społeczeństw 
pierwotnych stać się więc może dla nas zrozumiałe (wyjaśnione) do-
piero wtedy, jeśli uprzednio dokonaliśmy „odtworzenia” struktury, 
w ramach której owa grupa żyje, to znaczy rekonstrukcji jej sposobu 
myślenia. Człowiek pierwotny działając nie wychodzi poza tę strukturę 
(czy struktury), stosując się do nich, ściślej zaś – do związanych z tymi 
strukturami zakazów czy nakazów. Układ sterujący działaniem człowie-
ka stanowi więc w tym przypadku wiedza o ponadczasowej strukturze, 
a nie wiedza o realnym zmieniającym się świecie. „Swoistą cechą myśli 
nieoswojonej jest pozaczasowość” – pisze Lévi-Strauss4. 

 LUDY „ZIMNE” I LUDY „GORĄCE”

Należy uznać ogromny wkład Lévi-Straussa w odsłonięcie cha-
rakterystycznych cech myśli „nieoswojonej”, czyli myśli ludów pier-
wotnych. Jego analizy mają – naszym zdaniem – wielkie znaczenie 
dla wszelkiej refl eksji nad myśleniem historycznym i w konsekwencji 
ukazują rolę historii czy, idąc dalej, nauki historycznej w życiu społe-
czeństw.

Lévi-Strauss nie pomija problemu stosunku społeczeństw ludzkich 
do historii; dokonuje jednak przy tym pewnego zabiegu, z którym trud-

4 Tamże, s. 394.

Topolski-Antologia.indd   Sek1:53Topolski-Antologia.indd   Sek1:53 29.06.2016   12:04:3729.06.2016   12:04:37



MARKSISTOWSKI ANTROPOCENTRYZM, CZYLI CZŁOWIEK JAKO TWÓRCA DZIEJÓW

54

no się zgodzić. Oto rozróżnia on społeczeństwa (ludy) „bez historii” 
(jakkolwiek nie zgadza się z tą nazwą) oraz ludy „stające po stronie 
historii” i sugeruje, jakoby ze strony tych społeczeństw był to jakiś świa-
domy wybór bądź przynajmniej świadome trwanie przy jednym z tych 
modeli i umacnianie go. Pisze on wyraźnie, że wprawdzie „każde społe-
czeństwo tkwi w historii”, lecz nie oznacza to podobnego reagowania 
na ten fakt. Oto społeczeństwa pierwotne „chcą go ignorować i usiłują, 
z nie docenianą przez nas zręcznością, utrwalić, jak tylko się da, stany, 
które uważają za pierwsze w swym rozwoju”5.

Tak na przykład pewne ludy wpoiły sobie, że wszelkie czynności są 
odtworzeniem tego, co praktykowali ich totemiczni przodkowie lub, jak 
powiedzieliby psychologowie, wyuczyły się takiego, a nie innego zacho-
wania. Można metaforycznie powiedzieć, że w ten sposób (przy wyko-
rzystaniu zabiegu klasyfi kacji, czyli – inaczej mówiąc – strukturalizacji) 
ze zdarzeń historycznych wydarta zostaje czasoprzestrzenna treść, po-
zostaje zaś tylko ponadczasowa forma. „Systemy klasyfi kacyjne – pisze 
Lévi-Strauss – umożliwiają więc zintegrowanie historii, nawet – i nade 
wszystko tej, którą można by uznać za oporną wobec systemu”6. 

Do podobnych wniosków dochodzi znany historyk religii Mircea 
Eliade, gdy pisze w swej książce o micie wiecznego powrotu: 

człowiek pierwotny wszelkimi dostępnymi sobie środkami stara się prze-
ciwstawić historii, uważanej za ciąg wydarzeń nieodwracalnych, nie do 
przewidzenia i obdarzonych autonomiczną wartością. Człowiek pierwotny 
nie chce zgodzić się na historię i zwaloryzować jej jako takiej, nie zawsze 
jednak udaje mu się ją zażegnać; tak na przykład nie może zaradzić takim 
zjawiskom, jak katastrofy kosmiczne, niesprawiedliwości społeczne, klęski 
militarne, związane z samą strukturą społeczeństwa, bądź też nieszczęście 
osobiste itd.7

Człowiek taki żyje zgodnie z „wzorcami pozaludzkimi”, czyli z tak 
zwanymi archetypami, dlatego też wszystkie owe nieszczęścia wiąże, jak 

5 Tamże, s. 366.
6 Tamże.
7 Mircea Eliade, Sacrum. Mit. Historia, przeł. Anna Tatarkiewicz, Warszawa: PIW,   

1970, s. 249.
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to podkreśla Eliade, z wpływem sił magicznych bądź demonicznych; 
nie występują więc one bez powodu czy bez sensu, są jakimś skutkiem 
naruszenia tabu, akcji magicznej wroga, gniewu boga itd. Zdarzenia 
mieszczą się zatem w ponadczasowym, powtarzającym się cyklu, nie 
układając się w ciąg chronologiczny. 

Powiedzieliśmy, że Lévi-Strauss nie zgadza się na rozróżnienie mię-
dzy ludami „bez historii” a innymi, uważając owo rozróżnienie za nie-
zręczne. Można je zastąpić według niego podziałem na społeczności 
czy ludy „zimne” i „gorące”. Społeczeństwa „zimne” starają się zacierać 
skutki, jakie mogłyby wywierać czynniki historyczne na ich równowagę 
i ciągłość, dbają, by porządek następstwa czasowego oddziaływał jak 
najmniej na ich treść, społeczeństwa „gorące” natomiast śmiało sięgają 
do historii, „by zeń czynić motor swego rozwoju”. 

Z samym rozróżnieniem całkowicie się zgadzamy, bowiem istotnie 
znamy społeczności bez historii i społeczności z historią; nie jest to 
wszakże kwestia świadomego wyboru, lecz sprawa osiągnięcia odpo-
wiedniego poziomu rozwojowego ludzkiego myślenia. 

Myślenie, które nazwiemy na razie skrótowo myśleniem historycz-
nym, może być uznane za wyższy (w sensie: bardziej skomplikowany 
i bardziej integralny) etap ludzkiej aktywności intelektualnej. Z tego 
punktu widzenia społeczeństwo czy ludy, które badał Lévi-Strauss, 
należy istotnie uważać za „pierwotne”, gdyż nie umieją one przyswo-
ić sobie historii i są oporne wobec diachronii, czyli chronologicznego 
następstwa zdarzeń. Najbardziej nawet życzliwa postawa badacza nie 
może w tym zakresie nic zmienić. Wprowadzone przez Lévi-Straussa 
przeciwstawienie: myśl „dzika” myśl „uporządkowana” (czy „nieoswo-
jona” i „oswojona” – co nie oddaje jednak, podobnie jak i nasz termin, 
istoty rzeczy), wskazujące na rzekomo równorzędne pod względem po-
ziomu rozwojowego sposoby ujmowania rzeczywistości, wydaje się bez-
wartościowe. Rozróżnienie to da się obronić jedynie w przypadku, gdy 
uznamy, że chodzi tu o dwa etapy (a zarazem dwie formy) myślenia, 
z których jedna – z uwagi na włączenie do niej kategorii historycznych 
– jest związana z „niższym” szczeblem rozwoju ludzkości. Myślenie lu-
dów pierwotnych nie jest oczywiście jakieś „prelogiczne” (jak kiedyś 
sądzono), lecz oznacza – tego chyba zaprzeczyć się nie da – system bar-
dziej pierwotny, uboższy i – w ostatecznym rachunku – mniej abstrak-
cyjny, nie operujący bowiem wieloma klasami abstrakcji, czyli klasami 
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elementów posiadających określoną cechę wyróżniającą, związanymi 
z procedurą ujmowania zdarzeń w różnego rodzaju relacje czasowe. 

Do podobnych wniosków prowadzą nie tylko badania nad ludami 
pierwotnymi żyjącymi w przeszłości bądź występującymi aktualnie, lecz 
również obserwacje między innymi dzieci i młodzieży szkolnej uczącej 
się historii oraz badania świadomości historycznej różnych grup społe-
czeństwa współczesnego, szczególnie zaś pewnych grup ludności wiej-
skiej. Okazuje się z jednej strony (w odniesieniu do uczniów), że wdra-
żanie myślenia historycznego ma charakter procesu, który przebiega 
stopniowo, a z drugiej (w odniesieniu do grup związanych silnie z trady-
cyjną kulturą ludową), że dość często spotyka się działania dyktowane 
w poważnym stopniu stosowaniem się do przyswojonego sobie pewnego 
(względnie) ponadczasowego systemu. Do tego rodzaju działań odnieść 
można w dużej mierze wszelkie czynności dyktowane wyznawanym sys-
temem wierzeń typu religijnego. 

Podobnie jak w przypadku myśli pierwotnej, również w odniesieniu 
do myśli religijnej (oczywiście w tej „czystej” formie) działanie ludzkie 
określane jest nie przez wiedzę o zmieniającej się rzeczywistości, lecz 
przez skostniałe ponadczasowe struktury czy systemy, których wyznaw-
cy baczą przede wszystkim na to, by nie naruszyć ich całości. W toku 
naszych własnych badań nad świadomością historyczną mieszkańców 
wsi, jakie przeprowadziliśmy przy okazji paroletniej wspólnej pracy z et-
nografami, wyraźnie w różnych kontekstach uwidaczniał się wpływ na 
działanie praktyczne silnie zakorzenionych struktur myślenia religijne-
go (występujących zresztą w powiązaniu z całym kompleksem pozosta-
łości wierzeń pierwotnych, a szczególnie kultu przyrody). 

Rozwój myślenia historycznego uważać należy więc za istotne wzbo-
gacenie ludzkiego świata myśli, wzbogacenie, które stało się niezbęd-
nym warunkiem wszelkiego postępu w dziejach. Mamy w tym przy-
padku na uwadze postęp w potocznym tego słowa rozumieniu, a więc 
przede wszystkim postęp cywilizacyjny (dotyczący zasięgu i sposobu 
zaspokajania potrzeb ludzkich). 

Operowanie pojęciami abstrakcyjnymi związanymi z przebiegiem 
zdarzeń w czasie jest, jak wspominaliśmy, zjawiskiem stosunkowo póź-
nym. Wiadomo (co przypomina między innymi znany językoznawca 
i etnolog amerykański B.L. Whorf), że obecnie istnieją jeszcze języ-
ki, w których niemożliwe jest ukazanie równoczesności zdarzeń, gdy 
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chodzi o fakty wprawdzie równoczesne, ale rozgrywające się w różnych 
miejscach. Prawdopodobnie w okresach dostatecznie odległych, kiedy 
tworzyły się gramatyki języków indoeuropejskich, świat relacji czaso-
wych był u nich ubogi.

 MYŚLENIE AHISTORYCZNE A DZIAŁANIE

Odwołanie się do wiedzy o – badanych na przykład przez Lévi- 
-Straussa – społeczeństwach bez historii (społeczeństwach pierwot-
nych) pozwala dostatecznie jasno wyobrazić sobie rolę, jaką w życiu 
społeczeństwa ludzkiego spełniają historyczne struktury myślowe. Świat 
bez historii (lub inaczej mówiąc, bez myślenia historycznego) ukazuje 
nam konsekwencje takiej sytuacji, a pośrednio również rolę twórczą 
świadomości historycznej. 

Można bez przesady stwierdzić, że wszelkie społeczności, które przez 
wieki przetrwały na tym samym poziomie rozwoju, to znaczy nie zmieniły 
w sposób bardziej zasadniczy swych działań i swego wyposażenia kultu-
rowego, pozwalają nam zorientować się z grubsza, jaki byłby obraz całej 
ludzkości, gdyby na odpowiednim etapie rozwoju nie nauczyła się myśleć 
historycznie i rozwijać swego intelektu. Badania Lévi-Straussa dostar-
czają tu najlepszych przykładów. Przekonują one istotnie o bogactwie 
struktur myślowych ludów pierwotnych żyjących jeszcze aktualnie na kuli 
ziemskiej, lecz zarazem pokazują cały niezmiennie przez wieki trwający 
prymityw ich bytowania, widoczny w każdej chwili, gdy ludy te porównu-
jemy ze społecznościami, które wyszły ze stanu pierwotności. Oczywiście 
zgadzamy się z tym, że nawet najuboższe kultury owych ludów „operują 
systemami logicznymi o licznych wymiarach, których rejestracja, anali-
za i interpretacja wymagałyby całego skarbca informacji etnografi cznych 
i ogólnych, czego nazbyt często brak”8, lecz to nie podważa ocen dokony-
wanych z innego punktu widzenia. Ludy prymitywne wegetują w ramach 
skostniałych, zautomatyzowanych form kierujących ich życiem rodzin-
nym, produkcją i wszelkimi przejawami działalności duchowej.

Podobieństwo ich życia do warunków bytowania typowych dla hor-
dy pierwotnej jest tym większe, w im większej izolacji od innych ludów 

8 C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, s. 99.
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i kultur znajdowały się w toku swych dziejów. Pigmeje z lasów Afryki 
środkowej prowadzą prymitywną gospodarkę łowiecko-zbieracką, a ich 
życie społeczne przebiega w ramach organizacji klanowo-totemistycznej. 
Struktury myślenia mają charakter magiczny, tradycja zaś (wyłącznie 
ustna) nie potrafi  łączyć w ciągi rozwojowe przeszłości hord. Podobnie 
można mówić o – niemal już wymarłych – Andamanach, zachowują-
cych prymitywny, koczujący tryb życia i łowiecko-zbieracką gospodarkę 
o tych samych cechach, które w XIII wieku obserwował Marco Polo. 
Semangowie z Półwyspu Malajskiego, Algonkinowie i Czipewejowie-
Osagowie (z południowego wschodu Ameryki Północnej), Buszmeni 
(zamieszkujący obecnie tereny pustyni Kalahari), pierwotne ludy Au-
stralii, Nowej Gwinei, Borneo i inne – to dalsze przykłady społeczności 
zastygłych w rozwoju. Wprawdzie ludy te charakteryzowały się rozwi-
niętą sztuką o różnorodnych funkcjach (na przykład informacyjnych, 
rytualnych i magiczno-religijnych), stanowiącą swoisty czynnik więzi 
międzyludzkiej, lecz była ona raczej odbiciem ponadczasowych struktur 
myślenia aniżeli namiastką historii.

Świat bez historii, w jakiś sposób szczęśliwy, bo nie obarczony pro-
blemami, z którymi boryka się ludzkość, nie jest pociągający dla świata 
z historią. Może być jedynie (i taką rolę wielokrotnie spełniał) przed-
miotem nierealnych westchnień za utraconym stanem natury. 

Powstaje pytanie, które już w pewnym stopniu było przedmiotem 
naszych rozważań. Jest to pytanie o związek między brakiem historycz-
nego myślenia a zacofaniem. Dlaczego ludy z historią potrafi ły stanąć 
oko w oko ze zmieniającą się rzeczywistością, podczas gdy ludy bez hi-
storii zastygły w swym tradycjonalizmie? 

Pytanie to zbliża nas do koncepcji marksowskiego aktywizmu w roz-
patrywaniu dziejów. W świetle aktywistycznego poglądu na dzieje to 
człowiek, a nie jakieś stojące poza nim siły, jest „twórcą” historii. Tym 
samym dzieje nie dają jakiegoś z góry „wbudowanego” w nie, tkwiące-
go w nich celu, do którego mniej lub bardziej nieuchronnie zmierzają, 
lecz ów cel czy sens nadaje im działający człowiek. Nie istnieje więc 
jakiś sens dziejów poza tym, który nada mu człowiek; istnieje natomiast 
sens, to znaczy cel działania. 

Sens dziejów i sens działania! W tych sformułowaniach kryje się 
opozycja fatalistycznego i aktywistycznego poglądu na rzeczywistość 
przeszłą i obecną. Ponieważ kształt i treść rzeczywistości zależy od ludz-
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kiego działania, w rekonstrukcji jego warunków szukać trzeba rozwią-
zania zagadki bezruchu społeczeństw bez historii. 

Przypomnijmy tu raz jeszcze świetne analizy Lévi-Straussa wyja-
śniające działanie społeczności pierwotnych. Określiliśmy działania te 
jako „zniewolone” przez zdogmatyzowane struktury myślowe. Człowiek 
pierwotny działa nie dlatego, by zmieniać otaczającą go rzeczywistość, 
lecz by utrzymać system, w którym żyje. Gdy – jak przypomina Gordon 
Childe – Anglicy położyli kres łowom głów wśród krajowców Tasmanii, 
zamieszkałych koło przylądka Eddystone Point, znieśli zwyczaj, którego 
korzenie tkwiły głęboko w systemie myślenia i działania tej ludności. 
W wyniku zakazu ludność ogarnęła apatia, co pociągnęło za sobą tak 
poważny spadek przyrostu naturalnego, że wyspie groziło wyludnienie. 
Jak podaje Lévi-Strauss, wyspiarze z Dobu zamieszkali w rejonie połu-
dniowo-wschodnich wybrzeży Nowej Gwinei podzieleni są na rody ma-
trylinearne (susu). Mąż i żona, którzy muszą pochodzić z różnych susu, 
są zobowiązani przynieść ze sobą sadzonki jarnu; uprawiają je w osob-
nych ogrodach, nigdy ich nie mieszając. Sadzonka nie pochodząca 
z susu nie wyrośnie, gdyż uprawianie roli – wierzą wyspiarze z Dobu – 
możliwe jest tylko dzięki właściwości magicznej dziedziczonej po bracie 
matki. Łatwo zauważyć, że procedura wymiany kobiet i proces pracy 
produkcyjnej ujawniły się we wspólnej strukturze określającej ludzkie 
działanie. Oznaczało to równoległość zakazu alimentacyjnego i zakazu 
zawierania małżeństw w obrębie własnej grupy.

A oto co piszą Dorothea Leighton i Clyde Kluckhohn po przepro-
wadzeniu badań wśród północnoamerykańskich Indian Nawaho, Pa-
pago, Siuks i innych. Zauważyli oni wiele interesujących cech postaw 
tych ludów.

Człowiekowi białemu wydaje się często, że Nawahowie są wyzuci z poczu-
cia odpowiedzialności. W najlepszym razie – jeśli pracują dla ludzi białych 
– robią to, co im się poleci i nic ponadto. Nawet gdy zmienia się sytuacja, 
nadal mechanicznie wykonują poprzednie polecenia. Rzadko mają poczu-
cie własnej kompetencji […] Postawę Nawaho lepiej jednak określa „bier-
ność” lub „brak osobistego zaangażowania” niż „nieodpowiedzialność”. Ta 
sama jednostka, która pełni odpowiedzialne funkcje w obrzędach, wyda-
je się do tego niezdolna, gdy pracuje dla białego człowieka. Paradoks ten 
można zrozumieć za pośrednictwem innego: Nawaho, choć pod pewnymi 
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względami zdecydowany indywidualista, w gruncie rzeczy myśli kategoria-
mi grupy […] Unikanie bezpośrednich, osobistych decyzji i przesunięcie 
władzy osobistej to istotne elementy zlokalizowania władzy w grupie, do 
której według Nawahów powinna ona należeć […] Gdy Nawaho działa 
w układzie, w którym wie, czego się od niego i innych oczekuje, czuje się 
pewny9. 

Model działania charakterystyczny dla ludów pierwotnych można 
grafi cznie ująć w sposób następujący: 

Dążność do zaspokojenia różnego rodzaju potrzeb może tu być 
uznana za cel działania. O ile jednak w aktywności społeczeństw cy-
wilizowanych cele działania osiągane są dzięki wiedzy o zmieniających 
się warunkach tego działania, co umożliwia jego stałe dynamizowanie, 
o tyle w działaniu członka społeczności pierwotnej funkcję owej zmie-
niającej się wiedzy spełnia wiedza o trwającej w czasie strukturze lub 
lepiej: wiedza o ich całej sieci, tworzącej określony system. Powstaje 
w ten sposób coś w rodzaju błędnego koła: te same cele osiągane są 
w oparciu o te same układy odniesienia. Niemożliwa jest – bez prze-
rywania tego błędnego koła, na przykład w drodze kontaktów kultu-
rowych – zmiana tak jednego, jak drugiego elementu; niemożliwy jest 

9 Dorothea Cross Leighton, Clyde Kay Maben Kluckhohn, Children of the People: 
The Navaho Individual and His Development, Cambridge Mass.: Harvard University 
Press, 1947, cyt. za: Etnologia, Wybór tekstów, pod red. Zofi i Sokolewicz, Warszawa: 
PWN, 1969, s. 274-275.

Dążność 
do zaspokojenia potrzeb

(cel działania)

Struktury 
(ponadczasowe)

określające ramy działania
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postęp polegający na zwiększaniu wachlarza potrzeb i sposobu ich za-
spokajania. 

W społecznościach cywilizowanych (inaczej mówiąc: w społeczeń-
stwach z historią) struktura ludzkiego działania wykazuje znaczne 
odrębności w porównaniu ze strukturą społeczeństw pierwotnych. 
Przypomnieć należy, że na gruncie metodologii nauk (mamy na myśli 
głównie prace Jerzego Kmity i Leszka Nowaka)10 szeroko opracowy-
wana koncepcja racjonalnego działania oraz tak zwanej interpretacji 
humanistycznej (wyjaśniającej działania ludzkie poprzez rekonstrukcję 
celów, wiedzy i norm działającego) rzuciła wiele światła na mechanizm 
tych działań.

Uproszczony model działania człowieka-członka społeczności z hi-
storią można by grafi cznie przedstawić w sposób następujący:

Łatwo zauważyć, że różnica między schematem działania ludów 
„bez historii” i społeczności o rozwiniętych strukturach myślenia hi-
storycznego uwidacznia się w sposób najbardziej wyraźny wtedy, gdy 
zastanawiamy się nad celem działania. Można powiedzieć, że w każdym 
przypadku myślenia nastawionego na dbałość o utrzymywanie w stanie 
nienaruszonym pewnych systemów strukturalnych, formułowanie celu 
działania skrępowane jest przez wymogi owych całościowych systemów 
lub, inaczej mówiąc, przez wiedzę o formie zaksjomatyzowanej (to zna-
czy tworzącej zbiór określonego rodzaju pewników). Nie ma więc tutaj 

10 Por. Jerzy Kmita, Leszek Nowak, O racjonalizującym charakterze badań humani-
stycznych, „Studia Filozofi czne”, nr 5, 1969.
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względnie swobodnego, ograniczonego jedynie obiektywną strukturą 
świata, wytyczania celów działania: cele działania uwikłane są w przy-
rodniczą niemal tendencję pchającą ludzi do zaspokajania swych po-
trzeb. Do sprawy tej jeszcze wrócimy. 

W myśleniu otwartym dla bodźców płynących ze strony zmienia-
jącego się świata (a więc operującym dynamiczną, opartą o stały kon-
takt z praktyką, czyli empiryczną wiedzą) formułowanie celu działania 
wyodrębnia się jako względnie „samodzielny”, sterujący działaniem 
element. Na miejsce wizji świata skrępowanego systemem, ustabilizo-
wanego w swym bezruchu, pojawia się wizja świata zmieniającego się. 
Jest rzeczą oczywistą, że taka wizja mogła pojawić się tylko w warun-
kach stałego kontaktu myśli ludzkiej z historią. Z kolei zaś włączenie 
tego rodzaju wizji do zasobu wiedzy i struktur myślenia jest warunkiem 
niezbędnym wszelkiego dynamicznego działania. Zmiana i postęp wiążą 
się więc wyraźnie z myśleniem historycznym, stagnacja i zacofanie – 
z uporczywym trwaniem przy ponadczasowych strukturach, systemach 
czy formach.

Świat z historią i świat bez historii to oczywiście dwa skrajne modele 
relacji: społeczeństwo – myślenie historyczne. Rzeczywistość, szczegól-
nie gdy rozpatrujemy ją w sposób dynamiczny (jako układ zmieniający 
się w czasie), zawiera się między tymi skrajnościami. Obserwacje społe-
czeństw zaliczonych przez Lévi-Straussa do myślących w sposób „dziki” 
lub „nieoswojony” dostarczają nierzadko niemal „czystych” przykładów 
pierwszego z wymienionych modeli. 

Natomiast gdy mowa o społeczeństwach z historią, sprawa jest bar-
dziej skomplikowana. Zarysowany przed chwilą abstrakcyjny model 
działania opartego na dynamicznej i empirycznej formie wiedzy dotyczy 
oczywiście wszystkich społeczeństw z historią; społeczeństwa te przed-
stawiają wszakże bogatą mozaikę różnych stopni i form „oswojenia” 
z historią – związanych zwłaszcza z różnicami w ich bytowaniu histo-
rycznym, tym samym zaś w charakterze ich dziejowych doświadczeń. 
Znajdą się wśród tych społeczeństw również takie, które znając wagę 
myślenia historycznego w działaniu ludzkim, świadomie wykorzystują 
historię do kształtowania tych działań. Pojawiają się w takich wypad-
kach nieraz owe „nadużycia” historii, a na tym tle przeciwstawiające się 
im koncepcje, niechętne wyjaławianiu myślenia ludzkiego z wszelkich 
ponadczasowych (absolutnych) struktur. 
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Do sprawy tej jeszcze wrócimy. Obecnie zaś kontynuujemy rozwa-
żania nad związkiem myślenia historycznego z działaniem. Powstaje 
pytanie, w jaki sposób dynamiczna wizja świata lub – inaczej mówiąc 
– dynamiczna i empiryczna forma wiedzy sprawia, że oparte na tym 
typie wiedzy działanie ludzkie przynosi zmiany i postęp (to znaczy roz-
szerzenie się zakresu potrzeb ludzkich oraz sposobów ich zaspokajania). 
Dlaczego świat bez historii cierpi na brak dynamicznego działania, pod-
czas gdy świat z historią – operując myśleniem historycznym – nie znosi 
bezruchu? 

Wyjaśnienie widzimy nie tylko w różnym uwarunkowaniu celów 
działania ludzkiego w obu światach, lecz także w tym, co można by 
nazwać ruchliwością celów. W świecie bez historii cele działania są sta-
tyczne, nie ożywia ich bowiem zmieniająca się rzeczywistość. Dla świata 
z historią charakterystyczna jest ruchliwość celów działania. Stanowi 
ona bezpośrednią konsekwencję nieustannego kontaktu społeczeństwa 
z otoczeniem przez to społeczeństwo zmienianym. Mamy tu coś w ro-
dzaju dodatniego sprzężenia zwrotnego: zmieniająca się rzeczywistość 
stanowi podłoże ruchliwości celów; te zaś stopniowo pogłębiają zmiany. 
Myślenie historyczne nie tylko pozwala na gromadzenie doświadczeń 
(między innymi w zakresie skuteczności lub nieskuteczności działania), 
lecz przede wszystkim czyni umysł ludzki wrażliwym na zmiany w cza-
sie. Gromadzenie wiedzy historycznej okazuje się z kolei koniecznym 
warunkiem kształtowania się społecznej świadomości historycznej nie-
zbędnej do działań grupowych. 

Do działania grupowego (zmierzającego świadomie ku pewnemu 
celowi) niezbędna jest określona wspólna wiedza. Cele bowiem moż-
na sobie stawiać różne: mniej lub bardziej ambitne, mniej lub bardziej 
dalekosiężne. Nazwijmy te ambitniejsze i bardziej dalekonośne – celami 
wiodącymi. Są to zarazem cele spajające grupy ludzkie na gruncie dzia-
łania, a nie, jak w przypadku myślenia religijnego czy strukturalno-dog-
matycznego, na gruncie utrzymywania systemu w stanie niezmiennym.

Jest oczywiste, w świetle naszych dotychczasowych wywodów, że 
owe cele wiodące można stawiać jedynie opierając się na wiedzy hi-
storycznej, a więc wiedzy dynamicznej, czyli – inaczej mówiąc – na 
historycznej świadomości. Wiedza dogmatyczna, jak wielokrotnie pod-
kreślaliśmy, nie tylko nie jest dla takiego działania wystarczająca, lecz 
stanowi dlań podstawowy hamulec. Uczucia religijne mogą wprawdzie 
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też nakłaniać ludzi do działania, jako przykład może służyć działanie 
Mahometa, za którym poszły do walki znaczne masy ludzkie, ale mamy 
tu do czynienia ze skonstruowaniem najpierw (w oparciu o elemen-
ty historyczne) określonego systemu poglądów, a następnie dopiero ze 
sformułowaniem w oparciu o ten system celu działania. Przyszłe po-
kolenia mogły już nawiązywać do czasów Mahometa jako do historii, 
która wtedy właśnie (622 r.n.e.) zaczęła się kształtować dla wchodzą-
cych tu w grę społeczności. Jedynie nawiązanie do przeszłości i dotych-
czasowego rozwoju pozwala wytyczać cele wybiegające poza codzienne 
zaspokajanie potrzeb. 

Wiedza historyczna spełnia więc, na rzecz wytyczania celów wiodą-
cych, zarówno rolę spajającą (w wkreślonym stopniu) grupę, jak i dy-
namizującą jej działanie. W tym tkwi najgłębszy sens z jednej strony 
– niezbędności historii, z drugiej zaś – jej nieuchronności. 

Myślenie historyczne weszło tak silnie do naszego intelektualnego 
krwiobiegu, że nie zdajemy sobie z tego na co dzień sprawy. Dopiero 
spojrzenie na świat bez historii, nie umiejący przełamać ram bezruchu, 
skłania nas do pogłębienia refl eksji nad rolą historii w naszym życiu – 
indywidualnym i społecznym – i umożliwia ujrzenie owej roli w pełniej-
szym świetle. To samo dotyczy wyjaśnień w odniesieniu do przeszłości, 
które przyjmując za podstawę analizę procesu rozwoju historycznego 
myślenia, a więc ludzkiej świadomości – zyskują nowy punkt oparcia. 

Jest oczywiste, że myślenie, historyczne może mieć różną głębię cza-
sową, czyli sięgać wstecz bliżej lub dalej. Zależy to przede wszystkim 
od osiągniętego przez daną społeczność stopnia kontaktów z historią. 
Kontakty te zawierają się w szerokich granicach: od przekroczenia pro-
gu historycznego myślenia do wykształcenia się nowoczesnej nauki hi-
storycznej, będącej najwyższą formą pamięci zbiorowej, rozwijaną przez 
zawodowych historyków. 

Podkreślić warto – dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień – że 
w grę wchodzi tu ogromnie skomplikowana sieć zależności. Trzeba się 
więc wystrzegać wysnuwania z naszych rozważań pochopnego wniosku 
stawiającego znak równania między myśleniem historycznym a rozwojem 
materialnym i intelektualnym ludzkości. Błędem by też było uznanie au-
tora tej książki za bezkrytycznego entuzjastę świata z historią. W swych 
rozważaniach pragnie on jedynie wskazać na ogromną rolę tego, co moż-
na nazwać myśleniem historycznym w działaniu człowieka. […]
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Widzieliśmy, obserwując przykład społeczeństw pierwotnych, że po-
zostawanie jedynie w obrębie warstw wiedzy aktualnej, to znaczy wie-
dzy chronologicznie „płaskiej”, stwarzało tym społeczeństwom ogrom-
ne hamulce w dynamicznym działaniu. Zbadanie przez Lévi-Straussa 
charakterystycznych dla społeczności pierwotnej działań opartych na 
statycznej i ponadczasowej wiedzy o warunkach im towarzyszących sta-
ło się dla tegoż uczonego punktem wyjścia do stworzenia określonej 
koncepcji ludzkiego działania w ogóle. Koncepcja ta (wspomniany już 
strukturalizm) usiłuje wszelkiemu ludzkiemu działaniu przypisać cechy 
właściwe działaniu uwikłanemu w określone systemy strukturalne, sta-
wiające granice tym działaniom. 

Badacz działań ludzkich winien – zdaniem Lévi-Straussa – docho-
dzić do najgłębszych, ponadczasowych struktur całościowych (w osta-
tecznym rachunku chyba jakichś wspólnych wszystkim ludziom praw 
„mózgowych”), które kierują wszelkimi poczynaniami człowieka. Mamy 
tu już do czynienia nie tylko z ograniczeniem wiedzy o warunkach dzia-
łania do prostej wiedzy aktualnej, lecz także z przesunięciem założeń 
o zależności działań ludzkich z płaszczyzny świadomego działania kiero-
wanego wiedzą, na płaszczyznę działania uzależnionego od określonych, 
nieuświadamianych lub nie w pełni uświadamianych struktur. „Trzeba 
i wystarczy dotrzeć – mówi Lévi-Strauss – do owej «nieuświadomionej 
struktury», zasadniczo tożsamej dla wszystkich umysłów: starożytnych 
nowożytnych, pierwotnych i cywilizowanych”11. 

Jest oczywiste, że koncepcji, wedle której główne siły określające 
ludzkie działanie leżą poza świadomą i celową aktywnością człowie-
ka, niepotrzebna jest wiedza historyczna i historyczne myślenie. Dla 
tej koncepcji też nie istnieje inna możliwość wyjaśniania odrębności 
w rozwoju różnych regionów świata, jak odwoływanie się do przypadku. 
Cała współczesna cywilizacja jest dla Lévi-Straussa dziełem przypadku. 
Ponadczasowe struktury to reguły gry, dane raz na zawsze, zdarzenia 
i rozwój to wynik różnych „rozdań kart”. 

Nie wykluczając istnienia pewnych wspólnych struktur myślowych 
właściwych dla wszystkich ludzi żyjących w przeszłości i aktualnie, uzna-
jemy, że nie wystarczają one do wyjaśnienia działań ludzkich. Gdyby 

11 Claude Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, przeł. Krzysztof Pomian, War-
szawa: PIW, 1970, s. 77.
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człowiek miał się powodować głównie nieuświadamianymi instynktami 
(jak na przykład chciał Sigmund Freud) czy ponadczasowymi struktu-
rami (jak głosił Lévi-Strauss), problem wiedzy o warunkach działania 
musiałby zejść na plan dalszy, a edukacja historyczna musiałaby okazać 
się li tylko zaspokajaniem pewnych potrzeb intelektualnych, nie mają-
cych wpływu na praktykę społeczną. Doświadczenie pokoleń przeczy 
jednak takim koncepcjom i wskazuje na niesłuszność wszelkich ujęć za-
barwionych fatalistycznie, to znaczy szukających czynników sprawczych 
procesu historycznego poza świadomą i celową działalnością ludzką. 

Na gruncie koncepcji aktywistycznej człowiekowi przyznana zosta-
ła, zgodnie z tym, o czym poucza obserwacja rzeczywistości i refl eksja 
nad tą rzeczywistością, rola twórcy dziejów. Pociąga to za sobą właściwe 
widzenie roli myślenia historycznego w działaniu człowieka. 

Jakkolwiek w rozwoju ludzkości obserwujemy stopniowe rozszerza-
nie się historycznego myślenia, nie był to jednak proces prostolinijny 
i dokonujący się po niezmiennie wznoszącej się krzywej. O stałym prze-
plataniu się tendencji do rozwoju myślenia historycznego i tendencji 
do szukania oparcia w strukturach trwałych i ponadczasowych będzie-
my jeszcze mówili szerzej. Tu warto by podkreślić, co zresztą wynika 
wyraźnie z naszych rozważań, że rozwijające się myślenie historyczne to 
nie żaden autonomiczny czynnik rozwoju historycznego, lecz integralny 
składnik ludzkiego działania, a więc i efektów tego działania, czyli pro-
cesu historycznego. Myślenie historyczne, jako jeden z elementów ste-
rujących ludzkim działaniem, dzieli losy tego działania i w tym aspekcie 
nas w tej chwili interesuje. 

Nie w każdych warunkach istniały (istnieją) wszakże takie same 
możliwości uruchamiania wiedzy historycznej w działaniu. Sami ludzie 
z różnych względów czynili utrudnienia ograniczające wymiar i rolę 
wiedzy o działaniu. W takich przypadkach między wiedzą historycz-
ną uruchamianą w działaniu a wiedzą historyczną przez dane społe-
czeństwo osiągniętą zachodzić mogą mniejsze lub większe rozbieżno-
ści. Przypomnieć bowiem trzeba, że w działaniu ludzkim „uczestniczy” 
przecież na ogół nie ta wiedza historyczna, która osiągnięta została 
w najwybitniejszych dziełach historycznych, lecz społeczne wyobraże-
nie o przeszłości, które może być mniej lub więcej w stosunku do tej 
przeszłości zdeformowane. […] Dochodzimy więc do silnego zaakcen-
towania tego, że proces historyczny, czyli cała rzeczywistość społeczna, 
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jest efektem masowych działań ludzkich, zaś działania ludzkie – jeśli 
mają być skuteczne – muszą się z kolei opierać na wiedzy o tej rzeczywi-
stości. Obserwujemy więc tutaj swego rodzaju sprzężenie zwrotne cha-
rakterystyczne dla wszystkich kolejnych etapów rozwoju historycznego 
i ludzkiego działania. 

Zamieszczony powyżej schemat ukazuje rolę wiedzy historycznej 
uruchamianej w działaniu poprzez zdolność, którą nazywamy myśle-
niem historycznym. Sama zdolność, rzecz jasna, nie wystarcza, aby 
do działania mogła być włączona możliwie jak najprawdziwsza wiedza 
o warunkach działania. Wiedzy takiej zresztą mogło jeszcze nie być 
wówczas, gdy nie dostarczyła jej nauka historyczna znajdująca się na 
przykład dopiero w określonym stadium rozwoju lub też gdy nie było 
warunków do posługiwania się taką wiedzą w praktyce społecznej. 

[1976]

Formułowanie
celu działania

Proces 
historyczny

Działanie ludzkie

Wiedza o warunkach 
działania – historyczna 

i aktualna

Działanie ludzkie
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III

TRZY RZECZYWISTOŚCI 
ŚWIATA Z HISTORIĄ

 ZAPOŻYCZENIE Z JĘZYKA MATEMATYKI

Z tego, co powiedzieliśmy dotychczas, wynika wyraźnie, że świat 
zmieniający się, świat dynamiczny – to świat z historią. Mowa tu oczy-
wiście o historii w rozumieniu wiedzy o przeszłości a nie po prostu 
„przeszłości” jako „dziejach”. W każdej chwili i w każdym miejscu świat 
posiada przeszłość, czyli posiada historię. Nie oznacza to jednak, że lu-
dzie owego świata mają w każdym czasie i miejscu wiedzę o własnej (czy 
szerszej) przeszłości. Świat z przeszłością nie oznacza zarazem w każdym 
czasie świata z historią; sytuacja w tym zakresie zależy od intelektualnej 
działalności ludzi – od charakteru ich świadomości, ściślej zaś mówiąc, 
od stopnia rozwoju ich myślenia historycznego.

„Świat z historią”, podobnie jak „świat bez historii” są w naszym ro-
zumieniu, jak łatwo to można było zauważyć, tak zwanymi pojęciami 
idealnymi, ułatwiającymi poruszanie się w skomplikowanej rzeczywi-
stości. Świat bez historii w pełnym tego określenia znaczeniu przecież 
nie istnieje; nawet w opisywanych przez nas społeczeństwach pier-
wotnych mamy ślady myślenia historycznego. Nie spotyka się również 
świata z historią w pełnym znaczeniu tego terminu, a więc nie ma takiej 
sytuacji, by wszyscy członkowie danego społeczeństwa (choćby w pew-
nych granicach wieku) posiadali dokładną (ale niekoniecznie idealnie 
szczegółową) wiedzę o przeszłości. Taki stan byłby stanem idealnym. 
Wymagałby on spełnienia dwóch warunków:

rozwinięcia nauki historycznej tak, aby potrafi ła ona w sposób 1. 
integralny (pełny i wewnętrznie powiązany) ująć przeszłość spo-
łeczeństwa ludzkiego;
opanowanie przez całe społeczeństwo (nie precyzujemy tu tego 2. 
terminu) wyników takiej nauki historycznej.
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Rzecz oczywista, stan idealny jest nie do osiągnięcia, może być jedy-
nie celem, do którego mniej lub bardziej konsekwentnie dążymy.

Dane społeczeństwo w tym większym stopniu zasługuje na miano 
świata z historią, im silniej rozwinięta jest w nim nauka historyczna 
oraz im więcej treści przez naukę tę ustalanych przeniknie do niego, 
kształtując w ten sposób jego świadomość historyczną i rozwijając my-
ślenie historyczne. Odwrotnie przedstawia się sytuacja przy rozpatry-
waniu świata bez historii. W praktyce więc obracamy się stale – teraz 
i w przeszłości – między światem bez historii a światem z historią, czyli 
między światem bezruchu a światem, w którym królują cele dynamicz-
ne, zmieniające rzeczywistość.

Łatwo zauważyć, że gdy mówimy o świecie z historią, operujemy 
przynajmniej trzema różnymi pojęciami przeszłości. Bez tego rozróż-
nienia trudno byłoby zastanawiać się nad stopniem historyczności czy 
 ahistoryczności świata, który nas interesuje lub świata, w którym ży-
jemy.

Po pierwsze, jest to przeszłość, taka jaka była, to znaczy taka, jaka 
odeszła już bezpowrotnie. Wspominaliśmy już o tym szerzej w pierwszym 
rozdziale, gdy zastanawialiśmy się nad znaczeniem terminu „historia”. 
Dowodziliśmy wtedy, iż jednym ze znaczeń tego terminu są po prostu 
dzieje społeczeństwa ludzkiego, jego przeszłość. Ta przeszłość jest nam 
nie znana; staramy się ją „odzyskać” na drodze badania historycznego, 
a więc dojść do jej możliwie prawdziwego obrazu. Rzeczywistość taka, 
jaka była naprawdę, czyli przedmiot badań historyka, to pierwsza rze-
czywistość. Obraz rzeczywistości, który daje nam nauka historyczna, 
to druga rzeczywistość – mniej lub bardziej zbliżona do pierwszej. Jest 
to rzeczywistość, a raczej jej obraz, funkcjonujący w nauce historycznej.

Z kolei obraz minionej rzeczywistości, odbity w świadomości spo-
łeczeństwa, to jeszcze inny obraz, mniej lub bardziej odległy od dwu 
poprzednich. To jest właśnie owa trzecia rzeczywistość, istniejąca tym 
razem w świadomości społecznej. Zdajemy sobie sprawę, że jest ona 
odmienna u poszczególnych klas i grup społecznych, a także u poszcze-
gólnych jednostek, ale dla uproszczenia naszych dalszych rozważań 
zróżnicowania tego nie będziemy brali pod uwagę. Także w przypadku 
rzeczywistości funkcjonującej w nauce historycznej należałoby mówić 
o wielu zróżnicowanych rzeczywistościach, jakkolwiek ze względu na 
wymogi badania naukowego, obowiązujące wszystkich uczonych, ist-
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nieje zapewne w tym względzie mniejsza różnorodność – choć i tego nie 
można stwierdzić z absolutną pewnością.

W każdym razie jedna jest tylko owa pierwsza rzeczywistość, zaś jej 
obrazy: naukowy i popularny (albo powszechny) są mniej lub bardziej 
zróżnicowane.

Sytuację, którą zarysowaliśmy, można przedstawić grafi cznie (na ra-
zie w sposób uproszczony) tak, jak to ujmuje schemat zamieszczony 
niżej.

Schemat ten pokazuje jedynie owe trzy mniej lub bardziej różniące 
się od siebie rzeczywistości, nie uwidaczniając związków między nimi.

W świecie bez historii (w sensie absolutnym lub, inaczej mówiąc, 
idealnym) pierwsza rzeczywistość (to znaczy dzieje) jest martwa, gdyż 
nie odzwierciedla się w świadomości ludzi, nauka historyczna zaś nie 
istnieje. Inaczej w świecie z historią. Tutaj funkcjonuje myślenie histo-
ryczne, a więc funkcjonują także wszystkie trzy rzeczywistości, a w sytu-
acji idealnej (to znaczy idealnego świata z historią) między wszystkimi 
trzema rzeczywistościami winien zachodzić stosunek odpowiedniości, 
czyli izomorfi zmu. To wzięte z matematyki pojęcie wydaje się w tym 
przypadku bardzo przydatne.

Izomorfi zm nie musi oznaczać stosunku identyczności między po-
równywanymi obiektami; wystarczy, by można było mówić o tożsa-
mości zasadniczych cech charakterystycznych. Tak na przykład mapa 
stanowi izomorfi czny obraz takiego czy innego fragmentu rzeczywiste-
go krajobrazu; nie powtarza jednak owego fragmentu. Każdy jednak, 
kto ma odpowiednią wiedzę i umiejętność „przestrzennego” myślenia, 
jest w stanie wyobrazić sobie, jak wygląda odzwierciedlany przez mapę 
krajobraz. Co więcej, mapy mogą być różne: fi zyczne, polityczne, wy-

I
Rzeczywistość przeszła 

(dzieje)

III
Rzeczywistość 

popularna

II
Rzeczywistość 

naukowa

Topolski-Antologia.indd   Sek2:70Topolski-Antologia.indd   Sek2:70 29.06.2016   12:04:3729.06.2016   12:04:37



TRZY RZECZYWISTOŚCI ŚWIATA Z HISTORIĄ 

71

konane w takiej czy innej skali, taką czy inną techniką – wszystkie 
jednak pozostawać będą w stosunku odpowiedniości (izomorfi zmu) do 
określonego, rzeczywistego terytorium. Każda z nich ukazuje inne ce-
chy tego terytorium, lecz wszystkie łączy, mniej lub bardziej dokładnie 
uwidoczniony, wspólny kształt tego terytorium, czyli jego najbardziej 
istotna (pozwalająca owo terytorium rozpoznać) cecha.

Sprawa jest oczywiście skomplikowana. Mapa fi zyczna pozostaje 
w stosunku izomorfi cznym do rzeczywistego terenu tylko wtedy, gdy 
interesuje nas jego strona przyrodnicza. Nie jest natomiast izomorfi cz-
na, gdy dajmy na to badamy podziały administracyjne kraju. Moje opo-
wiadanie o zdarzeniu jest izomorfi czne w stosunku do tegoż zdarzenia 
również wtedy, kiedy dokonuję pewnej selekcji z punktu widzenia słu-
chającego, na przykład kiedy pominę takie czy inne szczegóły. Ogólny 
opis gospodarki danego terenu, dokonany właściwie, jest izomorfi czny 
(lub może być izomorfi czny) do określonego fragmentu rzeczywistości 
(w tym przypadku gospodarczej), lecz powstaje pytanie, jak dalece wol-
no przeprowadzać ową selekcję, jeśli nie chce się zagubić tego, co pisząc 
przed chwilą o mapie, nazwaliśmy kształtem terenu.

Gdy chodzi o historię, można by mówić o kształcie dziejów uwi-
dacznianym w ich rekonstrukcji. Rekonstrukcja ta może być mniej lub 
bardziej szczegółowa, dotyczyć takiego czy innego aspektu rzeczywisto-
ści (na przykład politycznego, gospodarczego, demografi cznego), lecz 
nie powinna nigdy – ze względu na konieczność zachowania stosunku 
izomorfi zmu – zagubić owego kształtu dziejów. Jedyną receptą na prze-
strzeganie wymogów izomorfi zmu w przypadku rozpatrywania dziejów 
jest, o czym już w innym kontekście była mowa, równoczesne zwracanie 
uwagi na zmiany w czasie (diachronia) i powiązania między zjawiskami 
w tym samym przekroju chronologicznym (synchronia).

Wróćmy jednak do izomorfi zmu. Oto w idealnym świecie z historią 
winna istnieć odpowiedniość między rzeczywistym kształtem dziejów 
a ich obrazem funkcjonującym w świadomości społecznej. Chodzi tu, 
powtórzmy, wyłącznie o ów kształt dziejów (lub ich określonego frag-
mentu), nie zaś o identyczność „zagęszczenia” szczegółów. Tak więc rze-
czywistość funkcjonująca w świadomości społecznej nie musi, a nawet 
nie może być równie bogata w szczegóły, jak obraz rzeczywistości wystę-
pujący w obrębie nauki historycznej. Wystarczy, by w jednym i drugim 
przypadku kształt dziejów był podobny. Podobne do siebie są również 
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szczegółowe mapy (na przykład w skali 1:100 000) oraz schematyczne, 
oddające kształt terenu i jego zarysy.

Grafi cznie można by rzecz (w sposób oczywiście uproszczony) przed-
stawić za pomocą takiego schematu:

Wszystkie trzy rzeczywistości pozostają tu wobec siebie w stosun-
ku izomorfi cznym. Tylko w takiej sytuacji działać możemy w sposób 
racjonalny, to znaczy zapewniający dotarcie najprostszą drogą do sta-
wianych celów. Jeśli rzeczywistość „popularna” odbiegałaby (w swym 
kształcie) od dziejów, działanie nasze opierałoby się, jak wiemy, na wie-
dzy zdeformowanej, nie dającej prawdziwego wyobrażenia o tym, gdzie 
się znajdujemy i jak doszło do aktualnego stanu rzeczy. Znaleźlibyśmy 
się wówczas w sytuacji człowieka, który obudziwszy się w swym pokoju 
(sparafrazujemy przykład Robinsona) nadal uważa, że jest to pałac kró-
lewski, o którym właśnie przed chwilą śnił. Wyobraźmy sobie postępo-
wanie tego człowieka, opierające się na sennych marzeniach. Kontakt 
z rzeczywistością stosunkowo szybko zmusi go do odpowiednich korek-
tur w działaniu.

Uzupełnijmy jeszcze pojęcie izomorfi zmu często używanym obecnie, 
również w naukach historycznych, a zarazem przydatnym naukowo, 
pojęciem modelu. Termin „model” jest nader wieloznaczny. Omówimy 
teraz dwa jego znaczenia, chyba najbardziej podstawowe. Otóż w pierw-
szym przypadku modelem jest – posługujemy się nadal przykładem 
mapy – ów fragment krajobrazu, który mapa odzwierciedla. Podobnie 
modelem historycznej rekonstrukcji jest odpowiedni fragment przeszłej 
rzeczywistości. Sama rzeczywistość stanowi w tych przypadkach model 
dla ujęć dążących do izomorfi zmu z nią.

Z odwrotną niejako sytuacją mamy do czynienia w przypadku dru-
giego z interesujących nas tu znaczeń terminu „model”. Chodzi bowiem 
wtedy nie o samą rzeczywistość, lecz o jej mniej lub bardziej uproszczoną 
charakterystykę, pozostającą do tej rzeczywistości w stosunku izomor-
fi zmu. Ponieważ wszelki budowany przez nas obraz rzeczywistości nie 

I
Rzeczywistość przeszła 

(dzieje)

III
Rzeczywistość 

popularna

II
Rzeczywistość 

naukowa
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jest tak bogaty w szczegóły jak rzeczywistość sama, a więc ma charakter 
modelu (w drugim z rozpatrywanych tu znaczeń), można powiedzieć, że 
poznawanie rzeczywistości odbywa się poprzez konstruowanie modelu.

 ROLA HISTORYKA

Świat z historią dąży do izomorfi zmu trzech rzeczywistości: dziejów, 
ich naukowego ujęcia i powszechnego, choć oczywiście dość zróżnico-
wanego u poszczególnych klas i grup społecznych, wyobrażenia o tych 
dziejach. Dla ludzkiego działania, jak stwierdziliśmy, nader ważna jest 
kwestia, jak dalece do izomorfi zmu z rzeczywistym przebiegiem dziejów 
zbliża się obraz tych dziejów funkcjonujący w świadomości społeczeń-
stwa. Jest to, jak wiemy, fakt o podstawowym znaczeniu dla praktyki 
społecznej. Powstaje w związku z tym pytanie, od jakich czynników za-
leży obraz przeszłości (powiązany wieloma nierozerwalnymi nićmi z ob-
razem teraźniejszości) funkcjonujący w świadomości ludzkiej i stano-
wiący (oczywiście w świecie z historią) element sterujący działaniem.

Otóż łatwo zauważyć, że właśnie historyk dostarcza społeczeństwu 
odpowiednich treści, które w większym lub mniejszym stopniu umoż-
liwiają uzyskanie stanu izomorfi zmu między przeszłą rzeczywistością 
a społecznym o niej wyobrażeniem, czyli między pierwszą a trzecią z na-
szych rzeczywistości. Z kolei zaś dostarczane przez historyka treści sta-
nowią niezbędną pożywkę dla rozwoju historycznego myślenia, które 
nie może wszak rozwijać się bez kontaktu z doświadczeniem.

Jest oczywiste, że wiedza o przeszłości, jaką historyk przekazuje spo-
łeczeństwu, w najlepszym przypadku jedynie zbliża się do stosunku izo-
morfi zmu z rzeczywistością przeszłą. Z drugiej zaś strony większa chyba 
jeszcze rozbieżność istnieje między obrazem przedstawianym przez hi-
storyków, a tym, co z owego obrazu dociera do świadomości społecznej. 
Samo społeczeństwo przecież jest tworem ogromnie skomplikowanym 
i w każdej klasie czy mniejszej grupie, a nawet u jednostki, kształtuje 
się inna więź informacyjna między wiedzą naukową (dla uproszczenia 
wywodu traktowaną tutaj jednolicie) a odbiorcami, w których świado-
mości pozostają treści bynajmniej nie identyczne.

System barier funkcjonujących w rzeczywistym świecie z histo-
rią, który utrudnia kształtowanie się stosunku izomorfi cznego między 
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rzeczywistością przeszłą a jej naukowym odbiciem i świadomością hi-
storyczną społeczeństwa, jest bardzo zróżnicowany. Już na odcinku 
między historykiem a rzeczywistością przeszłą istnieje wiele przeszkód 
uniemożliwiających nawet najbardziej metodycznie przygotowanemu 
i bezstronnemu historykowi względnie pełne i adekwatne odtworzenie 
danego fragmentu przeszłości. Wystarczy sam fakt zaginięcia pewnych 
źródeł historycznych, a także niemożność dotarcia do innych, by proces 
dążenia do izomorfi zmu między przeszłością a jej obrazem naukowym 
czy popularnym został zakłócony.

Postać historyka lub, inaczej mówiąc, rola nauki historycznej, prze-
bijającej się przez wiele trudności na drodze do możliwie adekwatnego 
odtworzenia rzeczywistości, rysuje się nam w sposób interesujący i by-
najmniej nie nakierowany wyłącznie na czasy minione. […]

Hasło o historii jak nauczycielce życia pojmowane było przez całe 
wieki w sposób nader wąski, jakkolwiek intuicyjnie zdawano sobie spra-
wę z motorycznej siły myślenia historycznego i roli wiedzy historycznej 
dla praktycznego działania. Budzenie podziwu dla bohaterów i odda-
nia dla władców miało stwarzać klimat określonej aktywności, której 
cele wiodące formułować miał władca czy elita wokół niego skupiona. 
To wychodziło jednak poza powszechne rozumienie hasła. Dawało bo-
wiem w pierwszym rzędzie dyrektywę szukania przykładów w historii, 
tak aby nie popełniać raz popełnionych błędów, czyli dyrektywę nega-
tywną. W mniejszym stopniu kryła się za nim treść pozytywna, a więc 
dyrektywa uczenia się na pociągnięciach ocenianych jako bezbłędne.

Voltaire w swym sławnym Wieku Ludwika XIV, uznanym za dzie-
ło pionierskie na drodze do nowoczesnej historiografi i, zastanawiając 
się nad „użytecznością historii”, wskazywał na rolę obu rodzajów przy-
kładów z przeszłości. Według niego jednak owa użyteczność polegała 
głównie na możliwości dokonywania porównań między „obcymi pra-
wami i zwyczajami” a „prawami i zwyczajami własnego kraju”, co skła-
niać miało ludzi do „współzawodnictwa w umiejętnościach, rolnictwie, 
handlu”.

Wielkie błędy przeszłości – pisał dalej – są również wielorako użyteczne 
[…] Dzieje tyrana Christierna mogą przestrzec naród przed dawaniem 
władzy absolutnej tyranowi, a klęska Karola XII pod Połtawą ostrzeże do-
wódcę, by nie zapuszczał się zbyt głęboko na Ukrainę bez zaopatrzenia […] 
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Przykłady wywrą wielki wpływ na umysł króla, który poznaje je dokładnie 
[…] Zobaczy, że królowa Elżbieta oparła się potężnemu Filipowi II jedynie 
dzięki handlowi i mądrej gospodarce, i że z setki okrętów, które wysłała 
przeciw niezwyciężonej armadzie, trzy czwarte było wyposażone przez an-
gielskie ośrodki handlowe […]1.

Voltaire – przed którym zawsze, szczególnie jako historycy, chylimy 
czoła – zdawał sobie sprawę, że historia to nie tylko zbiór przykładów 
kształtujących działania. W jego dziełach uwidacznia się również prze-
konanie, że historia to przede wszystkim czynnik nastawiający ludzki 
intelekt w odpowiednim kierunku. Kierunkiem tym jest dynamiczne 
działanie.

Stanowi więc historia naukę na wskroś praktyczną, bo kształtującą 
wielostronne ludzkie działanie tak indywidualne, jak grupowe. Jeśli nie 
potrafi  ona dotrzeć do świadomości działających, jej miejsce zapełnią 
struktury sformalizowane i dogmatyczne oraz mity deformujące stawia-
nie i realizowanie celów.

Ta strona nauki historycznej nie jest powszechnie uświadamiana. 
Tak jak fi zyk czy chemik odkrywa strukturę materii, tak historyk bada 
ludzkie działanie. O ile jednak każdy powie, że fi zyk czy chemik poznaje 
materię, by wykorzystać odsłonięte jej właściwości, o tyle nie istnieje 
jeszcze – ani w społeczeństwie, ani na ogół wśród historyków – świado-
mość, że owo badanie ludzkiego działania, w toku którego odkrywamy 
stałą obecność myślenia historycznego, może i winno być wykorzysty-
wane do kształtowania działań społecznych. Znajomość struktury ludz-
kiego działania jest równie niezbędna dla rozwijającego swe potrzeby 
społeczeństwa, jak znajomość struktury atomu. Historia może wydat-
nie współdziałać w odkrywaniu tej struktury; tylko wtedy uświadomi 
sama sobie własną rolę w „zmieniającym się świecie”.

Oczywiście na stopień izomorfi zmu między pierwszą a trzecią rzeczy-
wistością wpływa nie tylko historyk i nauka historyczna. Treści ahisto-
ryczne i antyhistoryczne atakują świadomość społeczną z różnych stron; 
podlega tym wpływom, rzecz jasna, również sam historyk. Idealna sy-
tuacja miałaby miejsce tylko wówczas, gdyby treści ustalone w nauce 

1 Cyt. za: The Varieties of History: From Voltaire to the Present, ed. by Fritz Stern, 
New York: Meridian Books, 1956, s. 57-58.
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historycznej, izomorfi czne w stosunku do rzeczywistości pierwszej, mo-
gły (na drodze odpowiednio rozwiniętego systemu edukacji) dostawać 
się do społecznej świadomości, zaś wpływy elementów ahistorycznych 
i antyhistorycznych okazywałyby się nieznaczne.

Mimo owych zastrzeżeń, o której jeszcze powiemy na dalszych 
kartach tej książki, nie ulega wątpliwości, że najważniejszym źródłem 
historycznej świadomości społeczeństwa (oczywiście myślącego histo-
rycznie) jest nauka historyczna i dostarczane przez nią treści określają-
ce ludzkie postawy i działanie.

Z tego wynika, że pierwszorzędne znaczenie dla świata z historią ma 
poziom nauki historycznej, jej zdolność do ukazywania przeszłej rze-
czywistości. Nie może być mowy o izomorfi zmie między rzeczywistością 
przeszłą a społecznym o niej wyobrażeniem, gdy uprzednio nie uzyska 
się izomorfi zmu między ową rzeczywistością a jej naukowym obrazem.

Powstaje pytanie: Jak historyk stara się dojść do owego izomorfi -
zmu?

 BUDOWA OKRĘTU NA OTWARTYM MORZU

Sprawa nie jest łatwa, choć pozornie często wydaje się inaczej. 
O ile nikt nie ma zastrzeżenia co do tego, że most zbudować może je-
dynie odpowiednio wykształcony inżynier, a leczyć ludzi dyplomowany 
lekarz, o tyle uznaje się często, że o przeszłości może pisać w zasadzie 
każdy. Tymczasem właściwa integralna rekonstrukcja przeszłości (przy 
zdawaniu sobie sprawy z praktycznej wagi historycznego badania) jest 
zadaniem równie fachowym, trudnym i odpowiedzialnym. Niejedno-
krotnie jest to zadanie wyjątkowo skomplikowane.

Znani fi lozofowie, zmarły przed dwudziestu paru laty Otto Neurath, 
jeden z twórców neopozytywizmu, oraz żyjący współcześnie Willard 
van Orman Quine, wybitny metodolog i logik amerykański, przyrów-
nują zadania fi lozofa do pracy marynarza przebudowującego swój okręt 
na otwartym morzu. To samo można by powiedzieć również o historyku 
odtwarzającym przeszłą rzeczywistość. Płynie on wraz ze wszystkimi na 
wzburzonych falach zdarzeń. Jest nie tylko ich obserwatorem, lecz rów-
nież współtwórcą nieobojętnym na bieg rzeczy. Połączenie obserwacji 
z uczestnictwem w tworzeniu rzeczywistości obserwowanej może mieć 
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różne skutki, zależne przede wszystkim od charakteru owego uczestnic-
twa historyka w życiu społecznym, czyli tego, z jaką klasą bądź grupą 
społeczną się on utożsamia. Klasy, które w danym okresie znajdują się 
w stadium rozwoju i walki o postępowe cele (z punktu widzenia reali-
zacji ideałów poprawy bytu szerokich mas ludności), zainteresowane są 
w ukazaniu dotychczasowej historii w jak najpełniejszym świetle oraz 
w przedstawieniu innego kręgu problemów niż ten, który interesuje 
klasy tracące dominację. Fakt więc, iż historyk jest równocześnie ob-
serwatorem i uczestnikiem życia społecznego, prowadzi do dwojakich 
skutków: może wpływać pozytywnie na jego krąg i ostrość wdzenia, 
może jednak także obserwację tę deformować.

Przejdźmy teraz do innego zagadnienia. Otóż mówiąc o przebudo-
wywaniu okrętu na otwartym morzu, mamy również na myśli koniecz-
ność stałego, niekończącego się odtwarzania przeszłości lub inaczej mó-
wiąc, ciągłego pisania historii na nowo przez historyka, który również tę 
historię przez swą działalność praktyczną tworzy.

To stałe pisanie historii na nowo przyrównujemy do przebudowy-
wania okrętu na pełnym morzu, przy czym owo pełne morze, czyli 
płynący szeroki ciąg zdarzeń, jest czymś w świecie historii nieuniknio-
nym. Dlaczego? Gdyby było tak, jak uważają niektórzy metodologowie 
o nastawieniu pozytywistycznym, a mianowicie gdyby prawdą było, że 
nauka historyczna zajmuje się zdarzeniami martwymi, które odeszły 
bezpowrotnie w przeszłość, podczas gdy na przykład socjologia – żywą 
teraźniejszością, nie istniałaby wspomniana potrzeba stałego pisania hi-
storii na nowo. Tymczasem pogląd o faktach martwych po ich odejściu 
w przeszłość lub o faktach martwych jako przedmiocie badań historycz-
nych – jest głęboko niesłuszny.

Fakty są martwe jedynie w świecie bez historii. W świecie tym od-
pływają one w przeszłość, nie zostawiając widoczniejszego śladu w świa-
domości ludzi niemyślących historycznie. Nie przedostając się do zaso-
bu wiedzy ludzi działających, fakty te nie żyją; nie wpływają bowiem 
– poprzez działania ludzi – na kształt procesu historycznego. Giną bez-
powrotnie w niepamięci, czekając na ewentualnego historyka z innych 
miejsc i czasów.

Ważne w tej chwili jest uświadomienie sobie istotnej sprawy, a mia-
nowicie tego, że ludzie za rzeczywistość „przeszłą” uważają jedynie tę 
rzeczywistość, która została poznana i w jakiś sposób zarejestrowana 
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(choćby w postaci ustnych przekazów). To historyk ożywia fakty histo-
ryczne, umożliwiając przeniknięcie wiedzy o nich do ludzkich struktur 
motywacyjnych, sterujących działaniem. Historyk, rekonstruując prze-
szłość, w pewnym sensie jest jej twórcą – jeśli bowiem nie odtworzy ja-
kiegoś fragmentu przeszłości, zginie on, niewłączony do zasobu wiedzy 
o tym, co minęło, a tym samym wiedza o nim nie będzie mogła funk-
cjonować w świadomości społecznej. O tej nader ważnej roli historyka 
(lub, inaczej mówiąc, nauki historycznej) rzadko się pamięta. Tak przy-
zwyczailiśmy się do świata z historią, że niezbyt często zastanawiamy 
się nad skomplikowanym mechanizmem nasycania tego świata wiedzą 
historyczną i centralną w tym procesie rolą historyka.

Fakty historyczne współistnieją więc – poprzez wiedzę o nich – stale 
z teraźniejszością; przeszłość stapia się w każdej chwili z tym, co dzieje 
się aktualnie, odtwarza się w każdym momencie, żyje w każdym z nas.

Fakty historyczne są żywe nie tylko w znaczeniu pamięci społecznej 
i opartych na niej działaniach praktycznych. Żyją one również nieza-
leżnie od tego, czy wejdą do zasobu wiedzy o przeszłości, czy też nie. 
Mamy tu na myśli skutki wywierane przez fakty historyczne, to znaczy 
ich wpływ na przebieg procesu historycznego. Skutki zdarzeń historycz-
nych mogą być bardziej lub mniej długotrwałe, przy czym na ogół trudno 
orzec, kiedy wpływ jakiegoś zdarzenia się kończy; oddziaływanie faktu 
może być przecież przerywane, ożywiające się i zanikające w pewnych 
warunkach. Oto przykład. Wprawdzie pierwsza wojna światowa skoń-
czyła się w 1918 roku, lecz jej skutki (bezpośrednie i pośrednie) były 
bardziej długotrwałe. Reformacja XVI wieku, która przyniosła trwające 
do dziś zmiany w Kościele, jest żywa do chwili obecnej. W mniejszym 
stopniu można by powiedzieć to o wojnie trzydziestoletniej, wyprawach 
krzyżowych czy o wojnach handlowych Anglii z Niderlandami w XVII 
wieku. Gdy jednak pomyślimy na przykład o I Międzynarodówce, ude-
rzy nas stała „żywotność” tego faktu.

Czas biegnie stale naprzód, fakty historyczne ujawniają coraz to 
nowe skutki, występują w coraz to nowym świetle, a zwiększająca się 
wiedza o skutkach faktów rozszerza naszą wiedzę o samych faktach. 
Jest oczywiste, że na przykład rewolucję francuską (a raczej jej rolę hi-
storyczną) łatwiej było oceniać historykom, patrzącym z mniejszej czy 
większej perspektywy, aniżeli ludziom bezpośrednio wówczas działają-
cym. Jako regułę można przyjąć to, że wiedza historyczna znacznie swą 
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kompletnością przewyższa wiedzę ludzi epoki, spoglądających na swe 
czasy bez perspektywy, a więc bez znajomości tego, co czasy te rzeczywi-
ście do procesu dziejowego wniosły.

Łatwo dostrzec, że w dniu 23 maja 1618 roku nie można było napi-
sać prostego zdania: „dziś zaczęła się wojna trzydziestoletnia”, dopiero 
bowiem z pewnej perspektywy fakt ten ukazał się w pełniejszym świetle. 
Podobnie inaczej musiałby przedstawiać się historyczny obraz dziejów 
Napoleona, gdyby zginął on w którejś z prowadzonych przez siebie bi-
tew, nie doczekawszy 1812 roku.

Fakty historyczne można odtwarzać w każdym momencie ich dzie-
jów, lecz dopiero z pewnej perspektywy; zwłaszcza gdy zamknie się krąg 
skutków przez nie wywieranych, rekonstrukcja ta nabrać może charak-
teru bardziej wszechstronnego.

Fakty historyczne żyją więc niejako podwójnym życiem. Żyją po-
przez skutki przez nie wywierane, a także pod postacią wiedzy o nich 
(to znaczy w ramach rzeczywistości rekonstruowanej przez historyka 
oraz funkcjonującej w świadomości społecznej). Wszystko to powoduje 
konieczność nieustannej, nigdy niekończącej się pracy historyka. Po-
nieważ proces dziejowy jest w całej swej rozciągłości czasowej procesem 
żywym, wiedza historyczna musi być stale przebudowywana w ten spo-
sób, by stopniowo coraz pełniej ten proces odzwierciedlać. Nie można 
choćby na chwilę przycumować okrętu do brzegu, nie da się bowiem 
powstrzymać biegu zdarzeń i odebrać faktom historycznym życia.

Metafora z przebudową okrętu na otwartym morzu pozwala nam 
zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną stronę zagadnienia. Oto wiele 
z materiału konstrukcyjnego, a także całych fragmentów, można przy 
każdej przebudowie wykorzystać. Nigdy nie jest to zupełnie nowa budo-
wa. Niekiedy nowych elementów jest więcej aniżeli starych, nieraz zaś 
dzieje się odwrotnie. Czasem zmienia się głównie podpory konstrukcji, 
a kiedy indziej tylko wymienia się niewłaściwe (z określonego punktu 
widzenia) detale.

Podobnie ma się rzecz ze stałym procesem przebudowy wiedzy histo-
rycznej. Wykorzystuje się przy tym coraz bardziej bogaty zbiór już zre-
konstruowanych faktów historycznych, dodając do tego nową wiedzę 
o nich, ukazując niewidoczne lub niedoceniane dawniej powiązania 
między faktami, dążąc do nowego ujęcia całości i ewentualnie nowej 
oceny z punktu widzenia takich czy innych kryteriów.
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Rzeczywistość rekonstruowana przez historyków okazuje się więc 
różnorodnością stale będących w ruchu barw i kształtów. Społeczeń-
stwo otrzymuje nie wiedzę uzgodnioną między historykami, lecz wiedzę 
o elementach nieraz sprzecznych, w której akcenty są rozłożone roz-
maicie, a gra świateł i cieni jest odmienna. Jedynie podręczniki szkolne 
zawierają wiedzę w pewnym stopniu uzgodnioną, ale i w tym przypadku 
przeważa obraz przeszłości charakterystyczny dla klasy czy grupy w pań-
stwie dominującej, czyli mającej możność przeforsowania w edukacji 
historycznej takich a nie innych treści utrwalających myślenie histo-
ryczne bądź ugruntowujących stare i wsteczne postawy.

Nauka historyczna dostarcza społeczeństwu nie tylko obrazów stale 
się zmieniających, lecz również obrazów pod wieloma względami od-
miennych. Jak już wskazywaliśmy, owa odmienność wypływa w dużym 
stopniu z solidaryzowania się historyka z różnymi klasami i grupami, 
które z kolei oczekują takiego a nie innego obrazu przeszłości. Sprawa 
jest wszakże daleko bardziej skomplikowana. Dlaczego tą samą przeszłą 
rzeczywistość historycy rekonstruują w różny sposób? Czy taka sytuacja 
dotyczy tylko rzeczywistości społecznej i czy stanowi osobliwość nauki 
historycznej? Podobnych pytań można by postawić więcej. 

[1976]
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IV

HISTORIA JAKO WIEDZA PRAKTYCZNA

Do tej pory uznanie dla nauk historycznych wypływało raczej 
z ich wiekowej szacowności i z funkcji wychowawczych. Jednak histo-
ria jest nauką praktyczną i to nauką – wbrew pozorom – bynajmniej nie 
zapatrzoną w przeszłość, lecz skierowaną ku przyszłości.

Centralnym problemem nauk społecznych są badania działań 
ludzkich (jednostek, grup, instytucji) oraz skutków tych działań wy-
stępujących w charakterze procesów społecznych. Nie ma w naukach 
społecznych badań jednostek bez badań społeczeństwa, działanie in-
dywidualne jest (mówiąc ogólnie) zarazem w takim czy innym sensie 
działaniem społecznym. Z kolei badanie działań ludzkich, ich struktur 
motywacyjnych (a więc warunków działania i systemów wartości) win-
no ukazywać prawidłowości w tym zakresie, by na tej podstawie ułatwić 
ludziom stawianie celów działania, czyli dostarczać niezbędnej wiedzy 
dla kierowania procesami społecznymi.

Jaka jest na tym tle rola nauk historycznych? Czy mogą one współ-
działać w tak zarysowanym programie badawczym? Można z góry po-
wiedzieć, że tak, a nawet więcej, że bez historii program ten nie da się 
w ogóle zrealizować. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z pewnych za-
gadnień podstawowych. Przede wszystkim z samego pojmowania, czym 
zajmuje się historia. Dotychczas zbyt jednostronnie widzieliśmy w hi-
storii naukę o procesach społecznych zachodzących w przeszłości, a to 
w konsekwencji zamykało drogę do wyjaśniania właśnie tych procesów, 
które utkane są przecież z ludzkich działań.

Chodziłoby więc o historię z aktywnie działającym człowiekiem, lecz 
zarazem o historię o zarysowanym jasno programie badania obu stron 
przeszłości – działań ludzkich i procesów.

Historia należała zawsze do nauk wyjątkowo blisko związanych ze 
społeczeństwem. Zdawali sobie z tego doskonale sprawę wszyscy ci, 
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którzy – jako np. panujący – chcieli wpływać na kształtowanie się dzia-
łań i postaw ludzi poddanych ich władzy. Równocześnie zaś w mniej-
szym czy większym stopniu do historii, szukając w niej tzw. mądrości 
życiowych, potwierdzania czy zaprzeczenia własnych doświadczeń. Hi-
storia od czasu, gdy przed paru tysiącami lat stawiała pierwsze kroki, 
miała być w swym założeniu wiedzą praktyczną. Dlatego też przez cały 
olbrzymi okres starożytny oraz średniowiecze dominowała tzw. historio-
grafi a pragmatyczna, czyli inaczej mówiąc, praktyczna. Z tego samego 
też wreszcie powodu już w starożytności rodzi się, znamienne dla tego 
okresu rozwojowego historiografi i, powiedzenie o historii jako nauczy-
cielce życia – magistra vitae. Hasło pozostało żywe do dziś, co wcale, 
rzecz jasna, nie oznacza, iż zdajemy sobie dokładnie sprawę z treści, 
które się za nim kryją lub kryć się za nim mogą. Sprawa zaś jest wy-
jątkowo aktualna. Wiąże się z samymi podstawami życia współczesne-
go i wszelkimi usiłowaniami zmian w tym zakresie. Może będę jeszcze 
zbytnim optymistą, gdy powiem, że coraz bardziej zdajemy sobie sprawę 
z niezbędności właściwie uprawianych (tzn. pozbawionych elementów 
apologetyki) nauk społecznych we współczesnej rewolucji naukowo-
technicznej. Nie ulega w każdym razie wątpliwości, że nauki społeczne 
poza swą funkcją ściślej poznawczą, zaspokajającą ludzką ciekawość 
wobec tego, co się dzieje, winny dostarczać prawdziwej wiedzy umoż-
liwiającej skuteczne organizowanie życia społecznego, zapobiegające 
deformacjom, nieprawidłowościom, sugerujące przeprowadzanie sku-
tecznych zmian.

Jakie jest miejsce historii w kontekście tych zadań? Czy jej rola 
ogranicza się do dostarczania społeczeństwu wiedzy o jego przeszłości, 
stanowiąc zarazem określony materiał wykorzystywany w jego eduka-
cji? Co oznacza hasło: historia nauczycielką życia – we współczesnym 
świecie?

Już w starożytności i w średniowieczu hasło to rozumiano w sposób 
dość zróżnicowany. Historia miała w pierwszym rzędzie dostarczać prak-
tycznych wzorów postępowania (przez dawanie – oczywiście – również 
przykładów negatywnych), zaś nosicielami wzorów mieli być przede 
wszystkim panujący, wodzowie, nawet bogowie. „Synu mój, szukaj wie-
dzy u minionych pokoleń, dopytuj się o nią” – głosił sumeryjski tekst 
parę tysięcy lat temu. Ludzie kierujący przed wiekami w ten czy inny 
sposób działaniami ludzkimi wiedzieli, że przez dostarczanie określo-
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nych treści można wpływać na świadomość i działanie społeczne. Ce-
sarz August wysoko cenił Liwiusza, bowiem dostarczał mu treści, które 
wydawały mu się praktycznie w jego polityce wewnętrznej użyteczne. 
Głosząc powrót do starorzymskiej „cnoty” uznawał, że obraz przeszłości 
Rzymu namalowany przez Liwiusza i jego poprzedników może w tym 
być mu pomocny. Nawet ci historycy starożytni, jak np. Polibiusz, któ-
rzy byli wrogami tego typu wykorzystywania historii, uważali, że po-
kazywanie czynów przeszłości jest najlepszym sposobem doskonalenia 
człowieka.

Historia w starożytności pojmowana jest jako zbiór przykładów, 
a także jako swego rodzaju narzędzie kształtowania postaw ludzkich. 
Jes oczywiste, że dla tego rodzaju historiografi i ściśle chronologiczne 
umiejscowienie zjawisk nie było ważne; ważna była dostarczana treść. 
Mimo widocznego rozwoju historiografi i w okresie średniowiecza, 
a zwłaszcza w XVI, XVII i XVIII wieku, rozwoju związanego z taki-
mi nazwiskami, jak Valle, Bodin, Macchiavelli, Mabillon, czy Voltaire, 
Montesqieu, Hume, Fergusson, przeświadczenie o możliwości bezpo-
średniego wykorzystywania przykładów z różnych epok przeszłości na-
dal trwa. W czasie Oświecenia opiera się o ideę niezmiennej natury 
ludzkiej. Uzasadniał to, szczególnie szeroko operując koncepcją czło-
wieka stale takiego samego, wspomniany Hume. Zastanawiając się nad 
„użytecznością historii” Voltaire wskazuje na dwa aspekty. Mówi, po 
pierwsze, że porównania z innymi narodami mogą przyczynić się do 
pobudzenia ludzi do współzawodnictwa w sztukach, rolnictwie, han-
dlu. Po drugie zaś, starym zwyczajem wskazuje na użyteczność historii, 
przestrzegającej przed czynami złymi i uczącej spraw pożytecznych. Tak 
więc, na przykład, znajomość panowania Elżbiety w Anglii wskazuje 
na znaczenie handlu i mądrej gospodarki dla kraju. „Znieśmy badania 
historii, a będziemy mieli nową noc św. Bartłomieja we Francji, czy no-
wego Cromwella w Anglii” – woła przeświadczony o dobroczynnej roli 
uświadomienia sobie przykładów Voltaire.

W ciągu XIX wieku, nazwanego wiekiem historii, nieaktualne stają 
się idee niezmiennej natury ludzkiej. Dominujący staje się prąd wprost 
przeciwstawny, lecz hasło o historii jako nauczycielce życia nie zmie-
nia swego zasadniczego charakteru. Do historii odwołuje się wiek ten, 
by szukać genezy, rodowodu narodów, instytucji, państw. Historia jest 
w większym stopniu narzędziem działania mas, aniżeli ostoją rządzą-
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cych, choć rozwijająca się świadomość narodowa i powstające prena-
cjonalizmy i nacjonalizmy na ogół ułatwiały im wpływanie na takie czy 
inne grupy społeczne.

Dopiero na przełomie XIX i XX wieku, gdy wybitnemu rozwinięciu 
uległa teoria poznania historycznego, następuje wyraźna zmiana akcen-
tów w naszym haśle. Oto na przykład J. Robinson w swej Nowej historii 
z 1912 roku wskazuje na wyraźny związek myślenia historycznego (ka-
tegorii poprzednio niewystępującej). Pisał on m.in., że historia jest po-
trzebna praktyce „nie dlatego jednak, że przeszłość dostarczałaby nam 
przykładów działania, lecz dlatego, że nasze działanie opierałoby się na 
dokładnym zrozumieniu istniejących warunków opartych o doskonałą 
wiedzę o przeszłości”. W tym samym roku ukazuje się K. Lamprechta 
Wprowadzenie do myślenia historycznego, a B. Croce pisze pracę, którą 
zatytułuje Historia jako myśl i działanie. Równocześnie więc ujęcie na-
szego hasła akcentuje związek między myśleniem historycznym i dzia-
łaniem. Warto przypomnieć, że tego rodzaju idee głęboko tkwiły już 
w kilka dziesiątków lat wcześniejszych, aktywistycznych koncepcjach 
K. Marksa i F. Engelsa. Historia ma więc być we współczesnym społe-
czeństwie orężem skutecznego działania.

Nowoczesne rozumienie bardzo starego hasła nie odwołuje się więc 
już do historii jako dostarczycielki pouczających przykładów (jakkol-
wiek nie neguje pewnej przydatności tego rodzaju wiedzy), lecz przede 
wszystkim upatruje w nauce historycznej główne i najbardziej przydat-
ne narzędzie, kształtujące myślenie historyczne człowieka i grup ludz-
kich, a tym samym ich działanie.

[1972]
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V

MYŚLENIE HISTORYCZNE

Co to jest myślenie historyczne? Ogólnie można powiedzieć, że 
jest to określona zdolność intelektualna człowieka, która pojawiła się 
na pewnym etapie jego rozwoju, a która jest przeciwieństwem myślenia 
zdogmatyzowanego, odtwarzającego – w działaniu – stale te same sytu-
acje. Myślenie zdogmatyzowane operuje wiedzą niezmienną i w związ-
ku z tym niezdolne jest do wytyczenia dynamicznych celów działania. 
Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku tzw. ludów pierwot-
nych badanych przez etnologów, które – przy braku kontaktów – trwały 
niejednokrotnie w tym samym kształcie kulturowym przez tysiąclecia. 
O ludach takich dowiadujemy się niejednokrotnie i dzisiaj. Myślenie 
tych ludów, nieodwołujące się do wizji świata zmieniającego się, nasta-
wione jest na dbałość o utrzymywanie w stanie nienaruszonym pew-
nych systemów strukturalnych, nie zaś na ich zmiany.

Myślenie historyczne zaś, operujące wizją świata zmieniającego się, 
a przy tym zmieniającego się pod wpływem działań ludzkich, otwarte 
jest dla bodźców płynących z zewnątrz. Jest to więc myślenie operu-
jące dynamiczną, opartą o stały kontakt z praktyką, czyli empiryczną 
wiedzą. Jest chyba oczywiste, że tylko wówczas, gdy operujemy wiedzą 
o warunkach działania (a więc i o sposobach ukształtowania się tych 
warunków) możliwe jest formułowanie dynamicznych celów te warunki 
zmieniających. Zmiana i postęp łączą się w ten sposób wyraźnie z my-
śleniem historycznym, stagnacja i zacofanie z uporczywym trwaniem 
przy ponadczasowych strukturach, systemach czy formach.

Przyjrzyjmy się bliżej tej sprawie, mającej nader istotne znaczenie 
dla zdania sobie sprawy z roli historii, a zarazem pracy historyka w spo-
łeczeństwie i wśród innych nauk społecznych. Chwila zastanowienia 
wystarczy, by uświadomić sobie, że właśnie ludzkie działanie (a więc 
działanie społeczne) stwarza to, co nazywamy procesem historycznym 
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lub, inaczej mówiąc, stwarza warunki, w których żyjemy i działamy. 
Skoro ludzkie działanie traktujemy jako zasadniczy czynnik i treść tego, 
co określamy mianem rzeczywistości przeszłej i aktualnej, nader ważne 
dla zdania sobie sprawy z zasadniczych sił kształtujących rzeczywistość 
jest zrekonstruowanie struktur ludzkiego działania, czyli wszystkiego 
tego, co działanie to kształtuje, co nim steruje. Nie trzeba bliżej uzasad-
niać, że wszelkie świadome i celowe działanie ludzkie, aby miało szan-
se skuteczności, musi brać pod uwagę warunki działania. Owo branie 
pod uwagę warunków działania dokonuje się jednak nie bezpośrednio, 
lecz za pośrednictwem wiedzy o warunkach działania, która może być 
u różnych ludzi i u różnych grup społecznych różna. Jeśli wiedza ta bę-
dzie niepełna, zdogmatyzowana, zmitologizowana czy przesycona pier-
wiastkami irracjonalnymi, działanie o tę wiedzę oparte będzie również 
zdeformowane, dające skutki inne od zamierzonych, zwodzące ludzi 
sądzących, że opierają się o wiedzę prawdziwą.

W ramach owej wiedzy o warunkach działania współokreślającej 
cele i wybór strategii działania można wyróżnić dwie niejako warstwy: 
wiedzę o warunkach aktualnych i wiedzę o kształtowaniu się tych 
warunków, czyli wiedzę historyczną – nie są to jednak warstwy, któ-
re dadzą się bez daleko idących skutków od siebie oddzielić. Wiedza 
o warunkach aktualnych może być wiedzą (względnie) pełną dopiero 
wówczas, gdy ma ona pewien wymiar historyczny. Stanem idealnym 
byłaby pełna równowaga tych warstw – oczywiście przy założeniu, iż 
mamy do czynienia z wiedzą prawdziwą (tzn. będącą wynikiem stałe-
go zmierzania do prawdy). Rzecz jasna, stanu idealnego nie osiągamy, 
jedynie się doń w większym czy mniejszym stopniu zbliżamy. Warto 
zaznaczyć, że jeśli chcemy rozwoju dynamicznego działania, a więc 
i postępu rewolucji naukowo-technicznej, musimy dbać o wspomnia-
ną tu równowagę, co w dużym stopniu wiąże się z docenianiem roli 
edukacji historycznej, mającej przecież nie tylko kształcić postawy 
patriotyczne i uczyć przeszłości, lecz w pierwszym rzędzie uczyć my-
ślenia dynamicznego, niezbędnego dla wszelkiego skutecznego dzia-
łania. Poznawanie aktualnych warunków działania, które są przecież 
ukształtowane historycznie, musi iść w parze ze wzbogacaniem ich 
poznawania historycznego, a więc z rozwijaniem myślenia historycz-
nego, w którym w sposób trwały zintegrowane są kategorie zmienno-
ści i dynamiki.
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Jakkolwiek w rozwoju ludzkości obserwujemy stopniowe rozszerza-
nie się zasięgu historycznego myślenia, to jednak nie był to proces pro-
stolinijny i dokonujący się po niezmiennie wznoszącej się krzywej. Sta-
le widoczne było i jest przeplatanie się tendencji do rozwoju myślenia 
historycznego i tendencji do szukania oparcia w strukturach trwałych 
i ponadczasowych.

Skoro przyjmiemy, że niemożliwe jest ludzkie skuteczne działanie 
bez wiedzy o warunkach tego działania – postać historyka, a zarazem 
nauka historyczna rysuje nam się w sposób interesujący i wcale nie-
nakierowany jedynie na przeszłość. Historyk w tym świetle ukazuje się 
nam nie jako obcujący z przeszłością badacz, lecz jako aktywny praktyk, 
kształtujący struktury ludzkiego działania. Nakierowanie na przeszłość 
jest równocześnie nakierowaniem na teraźniejszość. Nakierowanie je-
dynie na teraźniejszość, nieraz postulowane, tylko pozornie służy te-
raźniejszości: uczy bowiem zastępować obraz rzeczywisty obrazem pła-
skim, a więc w najlepszym przypadku w ten sposób zdeformowanym. 
Jest więc historia nauką na wskroś praktyczną, bo kształtującą ludzkie 
działanie, tak indywidualne, jak i grupowe. Jeśli nie potrafi  ona dotrzeć 
do świadomości ludzi działających – jej miejsce zajmą struktury sforma-
lizowane i dogmatyczne oraz mity i zwykle nieprawdy służące wąskim, 
bieżącym celom, a deformujące stawianie i realizowanie celów daleko-
siężnych, służących ogółowi.

Ta strona nauki historycznej nie jest powszechnie uświadamiana. 
Tak jak fi zyk czy chemik odkrywa strukturę materii, tak historyk bada 
ludzkie działanie. O ile jednak każdy zgodzi się, że fi zyk czy chemik 
poznaje materię, by wykorzystać odsłonięte jej właściwości, o tyle nie 
istnieje jeszcze powszechniejsza świadomość, że owo badanie ludzkie-
go działania, w toku którego – dodajmy – odkrywamy stałą obecność 
myślenia historycznego, może i winno być w pełni wykorzystywane dla 
kształtowania działań ludzkich. Znajomość struktury ludzkiego działa-
nia jest więc równie niezbędna dla rozwijającego swe potrzeby społe-
czeństwa, jak znajomość tego wszystkiego, co tak znakomicie badają 
nauki przyrodnicze.

Jeśli zastanowimy się nad strukturą działania ludzkiego i dojdziemy 
do wniosku, że dla działania skutecznego niezbędne jest operowanie 
adekwatną wiedzą o warunkach działania oraz jeśli uświadomimy so-
bie, że wiedza ta musi wówczas mieć swój wymiar historyczny, to zary-
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suje nam się wyraźniej rola wiedzy, a więc i nauki historycznej, a także 
rola historyka w społeczeństwie. Okaże się, że historia może być po-
ważnym sojusznikiem w walce o postęp, co więcej – bez niej walka ta 
jest z góry przegrana. Przestrzegając przed niedocenianiem istotnego 
miejsca historii jako głównego motoru myślenia historycznego wybitny 
historyk i myśliciel współczesny, Fernand Braudel, mówi: „Nie wierzę, 
aby można było ominąć historię (ma na myśli naukę historyczną – J.T.) 
lub skryć się przed nią”. Bez historii, wskazuje Braudel, badacz może 
pozostawać jedynie na powierzchni zjawisk, może jedynie zauważyć to 
„co błyszczy”, nie wnikając w głębsze pokłady rzeczywistości, które po-
zwalają nam zrozumieć tak przeszłość jak teraźniejszość. „Czyż historia, 
dialektyka trwania – mówi Braudel – nie jest swoistym wyjaśnianiem 
rzeczywistości w jej całości? A zatem teraźniejszości?” […]

[1972]
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VI

HISTORIA JAKO WIEDZA 
O DZIAŁANIACH LUDZKICH

 HISTORIA WŚRÓD NAUK

Termin „historia” może przybierać różne znaczenia. Można 
więc mówić tak o historii szaty roślinnej na ziemi w czasie przed poja-
wieniem się człowieka, jak i o historii społeczeństw ludzkich. Przyjęło 
się jednak, że mówiąc po prostu o historii, mamy na myśli jedynie 
przeszłość związaną z działalnością człowieka. Termin „historia” bez 
żadnego dodatku oznacza więc po prostu historię humanistyczną. 
Warto może zwrócić jeszcze uwagę na inną wieloznaczność terminu 
„historia”. Może więc termin ten oznaczać zarówno samą przeszłość 
(czyli dzieje), jak i opis tej przeszłości, relację o niej. Gdy więc na 
przykład mówimy „historia Warszawy” możemy mieć na myśli zarów-
no przeszłość tego miasta, jak i jego historyczną rekonstrukcję. Z tym 
ostatnim znaczeniem łączy się jeszcze pewne specyfi czne rozumienie 
terminu „historia”, a mianowicie pojmowanie terminu „historia” jako 
odpowiednika nauki lub – można też powiedzieć – wielkiej grupy nauk 
historycznych. W dalszym ciągu, gdy będzie mowa o historii jako na-
uce, będziemy mieli na myśli właściwie naukę historii w owym szer-
szym znaczeniu, obejmującym wszystkie dyscypliny zajmujące się prze-
szłością społeczeństw ludzkich.

Ów fakt zajmowania się przeszłością społeczeństw ludzkich łączy 
wszystkie dyscypliny historyczne. Równocześnie zaś fakt ten stanowi 
platformę wiążącą historię z innymi naukami społecznymi (lub inaczej 
mówiąc – humanistycznymi) oraz – z drugiej strony – odróżniającą ją 
(a także inne nauki społeczne) od nauk przyrodniczych. 

Zarysowują się więc na wstępie dwa podstawowe dla naszych roz-
ważań metodologicznych problemy, a mianowicie określenie, choćby 
w jak najbardziej skrótowy sposób: 
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metodologicznej specyfi ki nauk historycznych (oraz innych nauk 1. 
społecznych) w łonie wszystkich nauk; 
metodologicznej specyfi ki nauk historycznych w węższych już ra-2. 
mach, mianowicie w ramach nauk społecznych. 

Rozpatrzeć więc można interesujący nas problem niejako z dwu 
punktów widzenia, bardziej ogólnego i bardziej szczegółowego. Rezul-
tatem spojrzenia bardziej ogólnego jest w pierwszym rzędzie podkreśle-
nie wspomnianego już humanistycznego (tzn. związanego bezpośrednio 
z człowiekiem) charakteru nauk społecznych. Otóż nauki te (a wraz 
z nimi nauki historyczne) zajmują się działaniami ludzkimi, ich wytwo-
rami oraz skutkami. Mimo więc iż stoimy na stanowisku jedności pod-
stawowych procedur badawczych, tak w naukach przyrodniczych jak 
i społecznych, to jednak wspomniana różnica (tzn. zajmowanie się czy 
niezajmowanie działalnością ludzką) pociąga za sobą istnienie określo-
nych swoistych, w porównaniu z sytuacją metodologiczną nauk przy-
rodniczych, problemów nauk społecznych (humanistycznych), przede 
wszystkim zaś problemu wyjaśniania działań ludzkich. 

Jeżeli zatem zajmowanie się działaniami ludzkimi stanowi o specy-
fi ce wszelkich wraz z historią nauk społecznych, to cóż w takim razie 
wyróżnia w rodzinie nauk społecznych dyscypliny historyczne, które też 
zajmują się przecież działaniami ludzkimi?

Odpowiedź na to pytanie – wbrew pozorom – nie jest wcale prosta 
lub dostatecznie jednoznaczna. Można by podać tutaj jedynie pewne 
czynniki wyróżniające. Wymienimy ich cztery. 

Pierwszy z nich ma charakter konwencjonalny, gdyż wiąże się 
z umownym charakterem pojęcia „przeszłość”. Otóż nasuwałoby się 
przede wszystkim spostrzeżenie, że historia zajmuje się działaniami ludz-
kimi w przeszłości, w odróżnieniu od innych nauk społecznych badają-
cych raczej procesy zachodzące w świetle aktualnym. A przecież to, co 
minęło przed chwilą, minutą, sekundą – to też przeszłość; wspomniana 
więc różnica między historią a innymi naukami społecznymi zaciera się 
i niknie. W praktyce wszakże operujemy pojęciami czasów aktualnych 
i przeszłych i zdajemy sobie intuicyjnie sprawę z zachodzącej tu, a opie-
rającej się na pewnym milcząco przyjmowanym założeniu, różnicy. Wy-
miar czasowy teraźniejszości (1 rok, 5 lat, 10 lat…) jest w świetle tych 
założeń, rzecz jasna, płynny – bo zależny od różnych czynników lecz dla 
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codziennej komunikacji językowej ostrość wchodzących tu w grę pojęć 
jest w zasadzie wystarczająca. 

Drugi z owych czynników wyróżniających historię spośród ogółu 
nauk społecznych dotyczy przedmiotu badań. Jakkolwiek wszystkie na-
uki społeczne badają ten sam przedmiot, tzn. – mówiąc ogólnie – społe-
czeństwo ludzkie, to w odniesieniu do historii zachodzi sytuacja szczegól-
na. Otóż nauki historyczne w równym stopniu interesują się wszystkimi 
przejawami życia człowieka w przeszłości, a więc jego działalnością (i jej 
skutkami) gospodarczą, społeczną, polityczną, artystyczną itd., podczas 
gdy poszczególne nauki społeczne rozpatrują rzeczywistość społeczną 
zawsze z pewnego określonego punktu widzenia (np. gospodarczego – 
ekonomia polityczna, społecznego – socjologia itd.). Wprawdzie rów-
nież w ramach historii jako nauki wyodrębniają się poszczególne dyscy-
pliny historyczne (np. historia gospodarcza, historia polityczna, historia 
wychowawcza, historia sztuki itd.) badające określone aspekty działań 
ludzkich i ich skutków, to jednak zawsze na gruncie nauki historycznej 
dokonuje się praca scalania wyników owych poszczególnych dyscyplin 
historycznych. Przejawem tej pracy integrującej są różnego typu opra-
cowania syntetyczne obrazujące np. dzieje danego narodu, państwa, 
miasta czy regionu. Poszczególne dyscypliny historyczne, jakkolwiek 
wymagające nieraz bardzo różniących się od siebie technik badawczych 
(weźmy choćby z jednej strony historię gospodarczą, a z drugiej historię 
sztuki), nie odrywają się od swego wspólnego pnia, jakim jest syntetycz-
nie pojęta nauka historyczna. Nie trzeba podkreślać, że tego rodzaju 
sytuacja w zakresie nauk historycznych jest wynikiem określonego ich 
etapu rozwojowego. Jest ona także swego rodzaju programem badaw-
czym. Stopień wiązania w syntetycznie spójny obraz różnych aspektów 
działań ludzkich może być bowiem rożny. Możemy więc mieć do czy-
nienia z mechanicznie połączonymi wynikami badań różnych dyscy-
plin historycznych z jednej strony, bądź z różnymi mniej lub bardziej 
organicznie powiązanymi syntezami z drugiej strony. W tym ostatnim 
przypadku wymagana jest od przedstawicieli poszczególnych dyscyplin 
historycznych określona wiedza teoretyczna i ogólna nadająca ich ba-
daniom nie tylko szerszy wymiar, lecz uświadamiająca historykowi na 
każdym etapie po pracy badawczej to, że nawet najbardziej szczegółowe 
analizy takiego czy innego aspektu działań ludzkich w przeszłości są za-
razem elementem dochodzenia do ujęć syntetycznych.
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Trzeci z czynników nadających historii określone, w pewnej mie-
rze odrębne piętno w łonie nauk społecznych, dotyczy pewnej ogólnej 
dyrektywy metodologicznej wykształconej w toku dotychczasowego 
rozwoju nauki historycznej. Mamy na myśli fakt operowania przez hi-
storyka tzw. czasem datowanym, czyli pojęciem czasu zlokalizowanego 
(mniej lub bardziej precyzyjnie) na skali chronologicznej biegnącej od 
przeszłości do przyszłości. Historyk nie może w toku rekonstruowania 
dziejów tej skali chronologicznej nie uwzględniać i jakkolwiek odstęp-
stwa od tej zasady są dla samego rozwoju badań historycznych bardzo 
ważne, to jednak trudno wyobrazić sobie – przynajmniej przy obecnym 
stanie rozwoju nauk społecznych – narrację historyczną, która nie po-
siadałaby silnej osi chronologicznej. 

Czwartą wreszcie z wymienionych tu cech charakterystycznych hi-
storii jako nauki jest pewna swoistość w zakresie podstaw źródłowych 
badania historycznego. Historyk zajmujący się przeszłością musi opie-
rać się w swej pracy rekonstruującej przeszłość na odpowiednich, na-
dających się do tego celu źródłach. Będą więc to, w większym aniżeli 
w odniesieniu do innych nauk społecznych stopniu, materiały powstałe 
jako pozostałości działań ludzkich bez wpływu badacza na ich powsta-
nie. Historyk nie może na ogół (z wyjątkiem historyka dziejów najnow-
szych) tworzyć źródeł dla przeprowadzania badań. 

Wszystkie te „swoistości” nauk historycznych, które oczywiście moż-
na by mnożyć, gdybyśmy zastanawiali się nad poszczególnymi dyscypli-
nami historycznymi, są – jak łatwo było zauważyć – jedynie różnicami 
stopnia natężenia określonej cechy. Historia po prostu w większym stop-
niu niż inne nauki społeczne sięga w dalszą przeszłość, prowadzi prace 
syntetyzujące różne aspekty działań ludzkich, dba o chronologiczny 
tok rekonstruowanego obrazu przeszłości, opiera się na źródłach nie-
wywołanych czy „zaprojektowanych” przez badacza. Z tego też powodu 
w ogólnych rozważaniach metodologicznych nad historią poruszamy 
sprawy wspólne nie tylko dla wszystkich dyscyplin historycznych, lecz 
w dużym stopniu również i dla całości nauk humanistycznych. Różnice 
dotyczą więc – na tym ogólnym szczeblu rozważań – przede wszystkim 
stopnia zaakcentowania i rozwinięcia tych czy innych problemów. 
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 PRZEDMIOT BADAŃ HISTORYCZNYCH 

Zacząć wypada od nieco bliższego zastanowienia się nad samym 
przedmiotem badań historycznych, który – w toku dotychczasowych 
rozważań – związaliśmy ogólnie z działaniem ludzkim. Stanowisko w tej 
sprawie ma bezpośredni wpływ na charakter rozważań nad samym pro-
cesem badawczym. Jeśli ktoś na przykład uważa, że o działaniach ludz-
kich decydują przede wszystkim nieuświadamiane lub niemal nieuświa-
damiane mechanizmy psychiczne, na jakie zwracał uwagę S. Freud, ten 
nie będzie skłonny uznać modelu człowieka działającego świadomie 
i racjonalnie za hipotezę badawczą, której warto poświęcić więcej uwa-
gi w analizie metodologicznej. 

Można by zaproponować wskazanie trzech aspektów wprowadzone-
go tu a szeroko rozumianego pojęcia ogólnego „działania ludzkie”: 

działania ludzkie 1. sensu stricto (tzn. proces działania lub zachowa-
nia człowieka czy grupy od momentu podjęcia decyzji do kolej-
nych etapów wprowadzania jej w życie); 
wytwory działań ludzkich, które mogą mieć najróżniejszą postać 2. 
(np. narzędzia, towary, przedmioty i idee artystyczne, teorie na-
ukowe itd.);
skutki masowych działań ludzkich, czyli – inaczej mówiąc – pro-3. 
cesy historyczne.

Ten ostatni aspekt pojęcia „działania ludzkie” wymaga – być może 
– pewnego wyjaśnienia. Gdy uświadomimy sobie, że wszystko to, co 
zachodzi w świecie jest efektem działań ludzi – jednostek, a zarazem 
najróżniejszych grup – sprawa stanie się jasna. Proces rozwoju kapitali-
zmu, industrializacja nowoczesna, rozwój sztuki renesansowej itd. – to 
skutki masowych działań ludzkich. Łatwo zauważyć, że wytwory dzia-
łań ludzkich tworzą również to, co nazywamy skutkami masowych dzia-
łań ludzkich. Tak więc proces industrializacji, to nie tylko pewien stan 
rzeczy w zakresie np. struktury ludności, lecz również zbiór wytworów 
człowieka, takich jak fabryki czy poszczególne składniki infrastruktury 
gospodarczej. To samo dotyczy podanego przykładu sztuki renesanso-
wej. To zarówno pewien, o określonej strukturze, proces z zakresu życia 
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artystycznego, jak i zbiór – coraz bardziej w miarę rozwoju procesu na-
rastający – wytworów działalności artystycznej. 

Poszczególne dyscypliny historyczne, a także poszczególne typy ba-
dań przeszłości w różnym stopniu zajmują się wskazanymi trzema aspek-
tami działań ludzkich. Historia polityczna koncentruje np. swą uwagę 
przede wszystkim wokół procesu podejmowania decyzji i działania jed-
nostek oraz grup, gdy tymczasem historia kultury materialnej w znacz-
nie większym stopniu interesuje się wytworami działań człowieka. Ty-
powym przykładem badań nastawionych na analizę działań ludzkich 
sensu stricto są prace biografi czne. Procesami historycznymi interesują 
się oczywiście wszystkie dyscypliny historyczne i wszystkie typy badań. 
Historia sztuki więc, jakkolwiek szczególną uwagę zwraca na wytwory 
działań ludzkich (artystów, mecenasów itd.) to jednak równocześnie 
rekonstruuje sam proces tych działań (idee artystyczne wpływające na 
działalność artystyczną, powstawanie dzieła sztuki itd.) oraz ich skutki 
(wyrażające się w postaci pewnych prądów artystycznych rozwijających 
się i ulegających przemianom).

[1973]
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VII

HISTORIA JAKO RES GESTAE I HISTORIA 
JAKO HISTORIA RERUM GESTARUM

W ciągu wieków termin historia przybrał przynajmniej dwa za-
sadnicze znaczenia: odpowiednika dziejów (res gestae) oraz określenia 
relacji o tych dziejach (historia rerum gestarum). Historia jako dzieje jest 
z kolei różnie pojmowana. Jeśli więc używa się tego terminu bez przy-
miotnika określającego jego bliższy zakres chronologiczny czy rzeczo-
wy, może chodzić albo o dzieje w ogóle rozumiane jako całość zaszłych 
w przeszłości faktów, albo o antropomorfi zację tego pojęcia objawiającą 
się w sądach, w których mowa o „wyrokach historii”, o „karzącej ręce” 
historii lub podobnych. Ponieważ dzieje wyobrażamy sobie zawsze na 
podstawie tego, co o nich wiemy, treść, którą poszczególni ludzie (czy 
grupy ludzkie) łączą z terminem historia (na oznaczanie dziejów) może 
być bardzo różna, oscylując między wyobrażeniami wypływającymi z na-
uki a przedstawieniami nasyconymi legendami i mitami. Analiza tego 
zagadnienia stanowi przedmiot badań nad świadomością historyczną 
grup i jednostek, a tym samym nad rolą historii jako sumy odpowied-
nich wyobrażeń o dziejach i wypływających stąd wniosków.

Posługiwanie się terminem historia z przymiotnikiem określającym 
jego zakres, a więc np. historia Polski, historia średniowiecza, historia 
Gniezna, historia ruchu robotniczego itp. wskazuje wyraźnie, że termin 
ten występuje w znaczeniu dzieje.

Termin historia używany jako odpowiednik relacji o dziejach (histo-
ria rerum gestarum) ma przynajmniej dwa znaczenia, o czym nie zawsze 
się pamięta. Po pierwsze, oznaczać może samą procedurę badawczą 
rekonstruującą dzieje (nauka rozumiana jako rzemiosło uczonych), 
a po drugie, rezultaty tego odtwarzania w postaci zbioru ustalonych 
przez historyka twierdzeń o dziejach (nauka rozumiana jako rezultaty 
badania). We współczesnych językach wprowadza się jednak na ogół 
rozróżnienie między historią jako dziejami i historią jako nauką (czy 
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wiedzą), używając obok historii terminu historiografi a (Historiogra-
phie, historiografi a, historiography, storiografi a i podobne) lub obok 
Geschichte – Geschichtsschreibung. Nie podważa on jednak ogólnego 
charakteru terminu typu historia, bowiem termin historiografi a zyskał 
jedynie znaczenie pomocnicze. Dominuje tylko w zestawieniu histo-
ria historiografi i, a to, jak się zdaje, w dużym stopniu ze względów fo-
netycznych (by nie mówić historia historii, jak to czynił Popelinière). 
W języku francuskim nieraz spotkać można przeciwstawienie Histoire 
oraz histoire przy zarezerwowaniu dużej litery do oznaczenia dziejów. 
Dość wyraźnie daje się odczuć pewną jednostronność terminu historio-
grafi a. Sugeruje on właściwie tylko same efekty pracy historyka, czyli 
rezultaty jego pisarstwa. Tak było z terminem historiografi a znanym już 
w języku greckim1. Nie wyczuwamy w tym terminie treści wskazujących 
na procedurę badawczą. Być może z tego powodu termin historiogra-
fi a nie zyskał, choćby tylko w swym węższym znaczeniu, powszechnego 
zastosowania. Skłonność do używania jednolitego oznaczenia historia, 
choćby za cenę pewnej niejasności, jest wyraźna.

Proponowane rozróżnienie wydaje się oczywiste. Można przecież, 
mówiąc historia, mieć na myśli jedynie sam proces badawczy. W zna-
nym podziale Hegla na res gestae i historia rerum gestarum2, które roz-
powszechniło się potem w nauce, nie wszystko jest jasne, zresztą spra-
wa skomplikowała się dopiero później. Historia rerum gestarum oznacza 
właściwie w tych ujęciach narrację historyczną. Nie bardzo wiadomo, 
czy można było tu włączyć treść związaną z samą procedurą badawczą 
(tzn. naukę rozumianą jako czynność). Problem ten zaczyna występo-

1 Por. Felix Jacoby, Über die Entwicklung der griechischen Historiographie Und den 
Plan einer neuen Sammlung der griechischen Historikerfragmente, „Klio”, t. IX, Leipzig 
1909, s. 96, przyp. 1.

2 Warto przypomnieć rozważania J. Lelewela z 1818 roku. Pisze on: „w rozmaitym 
bierze się znaczeniu wyraz historia. Oznacza on również zdarzenia, jako też i opowia-
danie, czyli spisywanie ich. Wyraz polski zdaje się właśnie odpowiadać zdarzeniom, 
czyli wypadkom, o których mówić trzeba, i ten może zastąpić także wyrazu historii 
znaczenie… tak [tj. w sposób naukowy – dop. J.T.] wyłożone dzieje noszą zwyczajnie 
dostojne nazwisko historii w najwyższym i najznaczniejszym stopniu uważanej. Prócz 
języka niemieckiego, który na to dobiera wyrazu Geschichte, wszystkie europejskie 
języki przyjmują obcy wyraz grecki historia, bez wykładu. Polski też chętnie w tym 
razie na niego zgodzić się może” (Joachim Lelewel, Dzieła, t. II, cz. 2, Warszawa: 
PWN, 1964, s. 871).
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wać dopiero wraz z rozwojem naukowej metody badania historycznego 
(w XIX wieku), kiedy to droga od dziejów do narracji o tych dziejach 
stała się skomplikowana, bowiem musiała spełniać coraz surowsze wa-
runki krytyki źródeł i precyzji „opowiadania”. Jest to głównie dziełem 
pozytywizmu, który to prąd chciał historię wznieść na wyżyny praw-
dziwej nauki. Pojęcie historia rerum gestarum, po wyłączeniu zeń treści 
dotyczących postępowania badawczego, odpowiada rozumieniu historii 
jako zbioru stwierdzeń o dziejach, czyli jako rezultatu pracy historyka. 
Zwykle, gdy używamy terminu historia we wskazanym tu znaczeniu, 
dodajemy przymiotnik bliżej określający jego zakres, np. historia Rewo-
lucji Francuskiej, historia Florencji, historia kapitalizmu itd. Wynika 
z tego stwierdzenie, że mówiąc np. historia Gniezna możemy mieć na 
myśli zarówno same dzieje Gniezna, tzn. ich nieznany nam rzeczywisty 
przebieg, jak i to, co w formie np. książki o tym mieście zrelacjonowa-
li nam historycy. Nie wchodzi jednak w takim przypadku w grę rozu-
mienie terminu historia w sensie procedury badawczej. Jednakże już 
określenia takie, jak historia gospodarcza, historia wojskowa, historia 
kultury materialnej itd., przywodzi w pewnym stopniu na myśl, również 
metodę postępowania dla odtworzenia dziejów gospodarczych, dziejów 
wojskowych, dziejów kultury materialnej itd. Historia gospodarcza to 
więc dzieje gospodarcze i nauka o tych dziejach rozumiana jako metoda 
postępowania i zbiór stwierdzeń o dziejach.

W sumie więc wyróżniliśmy 3 zasadnicze znaczenia terminu histo-
ria: historia jako dzieje, historia jako czynność badawcza historyka i hi-
storia jako rezultat tych czynności, czyli zbiór stwierdzeń o dziełach. 
W obu tych ostatnich znaczeniach chodzi nam o historię jako naukę. 
Takie rozumienie historii wykształciło się, jak już poprzednio wskaza-
no, stopniowo wraz z rozwojem refl eksji o dziejach oraz nauki, która te 
dzieje odtwarza.

Przyjęty poprzednio podział zainteresowań metodologii historii jest 
odpowiednikiem wskazanego trojakiego rozumienia historii. Każdy 
dział metodologii „zajmuje się” jednym z tych znaczeń.

[1968]
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VIII

OGÓLNA REKONSTRUKCJA 
BADANIA HISTORYCZNEGO

Najogólniej można by scharakteryzować sposób rekonstrukcji 
przeszłości we wszystkich jej aspektach (a więc działań ludzkich, wy-
tworów tych działań i procesów historycznych) w sposób następujący: 

Łatwo zauważyć, że schemat ten podany został w formie sprzężenia 
zwrotnego; jest bowiem oczywiste, że między pytaniem, poszukiwaniem 
informacji umożliwiających odpowiedź (rozwiązanie problemu) a for-
mułowaniem odpowiedzi istnieje stała więź. Częściowe (lub szkicowe) 
odpowiedzi, które formułujemy wstępnie, niezależnie od tego, iż sterują 
poszukiwaniem oraz interpretowaniem informacji, wpływać mogą na 
modyfi kowanie samego pytania. Działa tu po prostu pewna prosta za-
leżność, którą można by nazwać prawem nagromadzania wiedzy. Mówi 
ona o tym, że stopień orientacji w rozwiązywanej problematyce wzrasta 
wraz z powiększaniem się naszych informacji z tym problemem związa-
nych, przy czym mogą tu wchodzić zarówno informacje o poszczegól-
nych faktach, stanach rzeczy czy związkach między faktami, jak również 
wiedza ogólna o charakterze teoretycznym. 

Podany schemat ogólny ukrywa nader skomplikowany proces ba-
dawczy. Zdołamy wejrzeć w tym wstępnym ujęciu jedynie – użyjemy tu 
wyrażenia metaforycznego – za pierwszą zasłonę owej skomplikowanej 
rzeczywistości. 

Najpierw sprawa pytań w badaniu historycznym. Z punktu widzenia 
procesu badawczego rozróżnić można by trzy podstawowe typy pytań:

pytania faktografi czne w rodzaju: co było? 1. 

Poszukiwanie 
informacji

Pytanie badacza 
(problem)

Odpowiedź
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pytania eksplanacyjne w rodzaju: dlaczego tak było? 2. 
pytania teoretyczne w rodzaju: jakie prawidłowości (synchro-3. 
niczne i diachroniczne) działały w toku rozwoju historycznego?

Na pierwsze pytanie historyk odpowiada poprzez procedurę, któ-
rą nazywamy ustalaniem faktów historycznych. Aby odpowiedzieć na 
przykład na pytanie, kto był autorem określonej kroniki lub twórcą 
określonego dzieła plastycznego, musimy – jeśli to jest możliwe – ustalić 
odpowiedni, interesujący nas fakt. Na pytanie eksplanacyjne odpowia-
damy natomiast poprzez procedurę wyjaśniania, w pierwszym rzędzie 
wyjaśniania przyczynowego. Historyk nie może poprzestać na rozwiązy-
waniu problemów faktografi cznych; one mogą stanowić jedynie wstęp 
do następnego, trudnego lecz podstawowego w sensie zadań nauki hi-
storycznej, etapu pracy historyka, mianowicie do pracy wyjaśniającej 
współistnienie i następstwo faktów. Pytania teoretyczne w pracy histo-
rycznej stawiamy sobie znacznie częściej, aniżeli to na pozór mogłoby 
się wydawać. Niezależnie od bezpośredniego zainteresowania prawidło-
wościami, które może historyk wyrażać, wiedzą o takich prawidłowo-
ściach (tzw. wiedzą nomotetyczną) historyk musi posługiwać się w każ-
dym przypadku wyjaśniania przyczynowego. Aby postawić hipotezę 
o tym, że fakt a spowodował fakt b należy dysponować wiedzą ogólną, 
w skład której wchodzi między innymi stwierdzenie o tym, że fakty typu 
A powodują (zawsze, na ogół) fakty typu B. Taką wiedzę ogólną może 
(i powinien) historyk czerpać w możliwie szerokim stopniu z bardziej 
teoretycznych aniżeli historia nauk czy dyscyplin społecznych (ekono-
mia polityczna, psychologia społeczna, socjologia i inne) lub samemu 
odpowiednie prawa (tzn. zdania o prawidłowościach) formułować. 

 WIEDZA ŹRÓDŁOWA I POZAŹRÓDŁOWA

Wskazane w naszym schemacie informacje, na podstawie których 
formułuje się odpowiedź na postawione pytanie badawcze, historyk 
czerpie z jednej strony ze źródeł historycznych, a z drugiej strony z wie-
dzy (potocznej i naukowej), którą nazwać można wiedzą pozaźródłową. 
Nie można sobie wyobrazić żadnego, nawet najprostszego kroku badaw-
czego historyka bez „współdziałania” obu typów wiedzy, lub – mówiąc 
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inaczej – obu typów informacji. Przecież odczytanie np. tak prostego 
zdania siedemnastowiecznego źródła jak: „Kmiecie z każdej włóki osia-
dłej powinni robić 4 dni w tydzień po jednemu tak zimie, jako i lecie” – 
byłoby niemożliwe bez dysponowania przez historyka uprzednią wiedzą, 
w tym przypadku nawet dość rozległą, bo zawierającą informacje o tym, 
czym byli kmiecie, co to były włóki, co to znaczyło włóki osiadłe, co 
oznaczało „robić 4 dni w tydzień po jednemu” itd. Obok tego niezbęd-
na dla zrozumienia przytoczonej tu informacji źródłowej jest określona 
wiedza ogólna dotycząca struktury siedemnastowiecznej rzeczywistości 
feudalnej w Polsce (i nie tylko w Polsce). Jest oczywiste, że ze wzglę-
du na ogromną rolę wiedzy pozaźródłowej w badaniu historycznym od 
jej zakresu i jakości zależą sukcesy historyka rekonstruującego różne 
aspekty działań ludzkich w przeszłości. W tradycyjnych rozważaniach 
metodologicznych nie zwracano na ogół uwagi na tę zależność, rozpa-
trując w sposób izolowany wiedzę pochodzącą ze źródeł historycznych 
i absolutyzując jej rolę. 

Źródła historyczne – czyli, mówiąc ogólnie, to wszystko, skąd histo-
ryk czerpie (lub może czerpać) informacje o faktach historycznych – są 
najróżniejsze i z najróżniejszych punktów widzenia mogą być klasyfi ko-
wane. Rozróżniamy klasyfi kacje źródłoznawcze (w których kryterium 
może być geneza lub charakter merytoryczny bądź miejsce przechowy-
wania źródła) oraz klasyfi kacje metodologiczne zdające sprawę z różnic 
między źródłami punktu widzenia związku poznawczego między histo-
rykiem rekonstruującym przeszłość a źródłem. 

Można by wskazać na dwie, wiążące się zresztą ze sobą, klasyfi kacje 
typu metodologicznego. Jest to, po pierwsze, podział na źródła, bezpo-
średnie i pośrednie. Kryterium wyróżniającym jest w tym przypadku 
istnienie bądź nieistnienie osoby informatora (lub większej ich liczby). 
Takim informatorem jest wiec np. kronikarz lub autor pamiętnika, 
informujący historyka o pewnym fragmencie przeszłej rzeczywistości. 
Fakt istnienia informatora wymaga badania jego wiarygodności; musi-
my bowiem (mówiąc prosto) wiedzieć, czy informator mógł i czy chciał 
powiedzieć prawdę. Badanie wiarygodności informatora nazywane jest 
niejednokrotnie krytyką wewnętrzną źródła.

Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku źródeł, które na-
zwaliśmy bezpośrednimi. Tutaj między przeszłą rzeczywistością a histo-
rykiem nie ma żadnego informatora; historyk bezpośrednio (tzn. bez 
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pośrednictwa innych osób) w oparciu o własną wiedzę (w tym przy-
padku wspomnianą wiedzę pozaźródłową) poznaje określony fragment 
przeszłej rzeczywistości. Tak jest w przypadku wszystkich źródeł typu 
materialnego, które funkcjonowały w przeszłości i bądź spełniają swą 
rolę dalej (np. wszelkiego typu użytkowane budynki, dzieła sztuki pla-
stycznej itd.), bądź też mają już charakter muzealny (jak np. wszelkie 
wykopaliska, relikty materialnej kultury ludowej itd.). Również część 
źródeł pisanych ma charakter bezpośredni. Tak więc np. ustawa w jej 
autentycznym tekście, rozkaz dowódcy przesłany w czasie walki itp., 
w przypadku których nie ma informatora stojącego między historykiem 
a faktem historycznym, mają charakter źródła bezpośredniego. Warto 
zauważyć, że źródła pośrednie są na ogół równocześnie źródłami bezpo-
średnimi; bezpośredni charakter ma więc cała materialna strona źródła 
pośredniego (np. kronika jako pewien rękopis, jej okładka itd.); po-
średnie są tylko informacje.

Poszczególne dyscypliny historyczne wykorzystują w różnym stopniu 
bądź źródła pośrednie, bądź bezpośrednie. I tak np. archeologia, hi-
storia kultury materialnej czy historia sztuki (a także etnografi a) mają 
w pierwszym rzędzie do czynienia ze źródłami bezpośrednimi, czyli 
wytworami ludzkiej działalności, które dotrwały do czasu badania ich 
przez historyka. Wiąże się to ze wspomnianym już zróżnicowaniem dys-
cyplin historycznych z punktu widzenia zainteresowania określonym 
aspektem pojęcia „działania ludzkie”.

W przypadku źródeł bezpośrednich nie zachodzi potrzeba badania 
wiarygodności informatora; trzeba natomiast (dotyczy to również źró-
deł pośrednich) badać ich autentyczność (tzn. ustalać czas i miejsce, 
a także – w niektórych przypadkach – autorstwo).

Drugi z wspomnianych metodologicznych podziałów źródeł zdaje 
sprawę z faktu istnienia bądź nieistnienia więzi informacyjnej (typu: 
nadawca informacji – kanał informacyjny – odbiorca) między autorem 
źródła a historykiem (bądź innym odbiorcą). Z tego punktu widzenia 
wyróżnić można by tzw. źródła adresowane i nieadresowane. Dla histo-
ryka to odróżnienie jest ważne; pozwala bowiem zwrócić uwagę na to, że 
nadawca informacji nie tylko obiektywnie informuje odbiorcę o jakimś 
fragmencie rzeczywistości, lecz również wyraża pewne swoje subiektyw-
ne stany (już choćby przez samą selekcję „nadawanych” informacji). 
Typowym źródłem nieadresowanym (jakkolwiek zarazem pośrednim) 
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jest dziennik intymny pisany nie z zamiarem publikacji, podczas gdy już 
pamiętnik pisany z zamiarem ogłoszenia jest typowym źródłem adre-
sowanym. Adresowane (do potomności, by świadczyć o bogactwie czy 
potędze) mogą być także pewne budowle (np. piramidy egipskie, pałace 
itd.) czy dzieła sztuki. 

 USTALANIE FAKTÓW 
I WYJAŚNIANIE HISTORYCZNE 

Fakty historyczne ustala się w oparciu o informacje źródłowe przy 
stałym współuczestnictwie wiedzy pozaźródłowej. Podstawowym celem 
w toku ustalania faktów historycznych jest nadanie im możliwie precy-
zyjnych wyznaczników czasu i przestrzeni, tzn. związanie ich z określo-
nym czasem i terytorium. Dopiero w tych ramach czasoprzestrzennych 
dokonywać można dalszych, mniej lub bardziej szczegółowych charakte-
rystyk. Ustalony fakt historyczny wymaga wyjaśnienia czyli – jak wska-
zywaliśmy poprzednio – odpowiedzi na tzw. pytanie eksplanacyjne.

Owo pytanie eksplanacyjne ma na gruncie historii zwykle następu-
jący kształt: 

dlaczego osoba X (grupa X itp.) podjęła działanie A?1. 
dlaczego wytwór działania X-a posiada cechy A2. 1, A2,…, An? 
dlaczego wykształciło się zjawisko Z (przemiana gospodarcza, wy-3. 
buch wojny, prąd artystyczny itd.)? 

Łatwo zauważyć, że podczas gdy pytania (1) i (2) są sformułowane 
w kategoriach działań ludzkich, pytanie (3) takiego charakteru nie ma. 
Mówi ono – jak podkreślaliśmy w innym miejscu – wprawdzie o efek-
tach masowych działań ludzi – sformułowane jest jednak nie w kate-
goriach działań ludzkich, lecz w kategoriach procesów historycznych. 
W odniesieniu do tych dwu rodzajów problemów pytamy – w odnie-
sieniu do działań ludzkich – o różne sprawy. Między pytaniem typu: 
„dlaczego Napoleon wyruszył na Moskwę?” lub „dlaczego obrazy Rafa-
ela charakteryzują się stylem pełnym harmonii i znakomicie wyważoną 
kompozycją?” a pytaniem typu „dlaczego kultura renesansu najwcześ-
niej rozwinęła się we Włoszech?” różnica z tego punktu widzenia jest 
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łatwo uchwytna. W pierwszym przypadku mamy do czynienia bezpo-
średnio z człowiekiem, w drugim zaś z pewnymi procesami, w których 
człowiek – jako ich twórca – jest do pewnego stopnia „ukryty”. Od-
powiadając na pytanie, dlaczego to X podjął działanie lub dlaczego to 
nadał on swemu wytworowi określoną cechę (cechy), należy zrekon-
struować w pierwszym rzędzie cel działania oraz wiedzę działającego 
w warunkach działania (o możliwościach i sposobach realizacji celu); 
człowiek działa bowiem w określonych warunkach, które zna lepiej lub 
gorzej. Jak łatwo jednak zauważyć, ze zdania o celu działania i wiedzy 
o tym, że działając w określony sposób uzyska się realizację celu, nie wy-
nika jeszcze logicznie, że działający podejmie określone działanie. Po-
trzebne są tu pewne dodatkowe przesłanki, z których najważniejszą jest 
tzw. założenie o racjonalności działającego. Dopiero gdy przyjmiemy, że 
działający jest człowiekiem racjonalnym, tzn. że podejmuje te właśnie 
czynności, które rzeczywiście (na gruncie jego wiedzy) prowadzą do wy-
tyczonego przez niego celu a nie jakieś inne, wówczas ze zdania o celu 
i zdania o wiedzy działającego, w świetle której dane działanie prowadzi 
do samego celu, wynika podjęcie przez działającego określonego dzia-
łania. Wybitny polski metodolog J. Kmita nazywa tego rodzaju wyja-
śnienie działań ludzkich interpretacją humanistyczną. Jest ono, rzecz 
jasna, możliwe tylko wówczas, gdy przyjmiemy (co jest zresztą, naszym 
zdaniem, zgodne z rzeczywistością), że człowiek działa świadomie i ce-
lowo; wszelkie zaś niezgodne z tym działania mają jedynie charakter 
odstępstw od tego – idealizującego rzecz jasna – założenia.

Spośród różnego rodzaju działań (czynności) lub ich wytworów wy-
różnić można takie, których celem jest – mówiąc w sposób uproszczony 
– zakomunikowanie pewnego stanu rzeczy. Owe czynności lub wytwory 
funkcjonują w tym przypadku jako tzw. znaki. Spośród dyscyplin histo-
rycznych historia kultury, szczególnie zaś historia tzw. kultury duchowej 
(w tym sztuki) ma do czynienia w dużym stopniu z tego rodzaju czynno-
ściami i ich wytworami. Warto jednak dodać, że w odniesieniu np. do 
historii literatury czy historii sztuki – jak wykazują J. Kmita i W. Ławni-
czak – zachodzi sytuacja bardziej skomplikowana. Znaki bowiem przez 
te nauki rozpatrywane (jak dzieła literackie czy obraz), komunikujące 
określone stany rzeczy czy „wizje” świata, mają charakter dwuwarstwo-
wy, co domaga się również „dwuwarstwowej” (jakkolwiek prowadzonej 
w ścisłym powiązaniu) ich interpretacji (humanistycznej). Należy więc 
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w odniesieniu np. do utworu literackiego wyjaśnić, po pierwsze, jego 
cechy językowe (dlaczego one wystąpiły?) rekonstruując ich cel oraz 
wiedzę i tzw. kompetencję językowo-literacką twórcy oraz, po drugie, 
poddać interpretacji (wyjaśnić), co to dzieło przedstawia, czyli tzw. rze-
czywistość przedstawioną (tzn. cel komunikacyjny dzieła) oraz wiedzę 
przedmiotową i określoną, związaną z uzyskiwaniem tego celu kompe-
tencją literacką twórcy. Historyk sztuki interpretując dzieło plastyczne 
staje wobec podobnego problemu eksplanacyjnego. Dzieło plastyczne 
bowiem, będące wytworem działania ludzkiego, zawiera w sobie również 
dwie połączone ze sobą stosunkiem analogii warstwy. Jedna (tzw. struk-
tura przedstawiona – w przypadku np. obrazu to, co obraz przedstawia) 
stanowi odniesienie przedmiotowe (tak jak ,liczba” jest odniesieniem 
przedmiotowym „cyfry”, ta sama „liczba” może być wyrażona przy pomo-
cy różnych cyfr: łacińskich, arabskich) tzw. struktury przedstawiającej 
lub – mówiąc metaforycznie – „języka” danego obrazu. Twórca bowiem 
komunikuje swą wizję świata za pośrednictwem określonej struktury 
przedstawionej reprezentowanej przez strukturę przedstawiającą.

Wyjaśnianie działań ludzkich oraz ich wytworów poprzez podawanie 
ich celów (sensów) oraz rekonstrukcję wiedzy działającego występuje na 
gruncie historii zwykle w ścisłym powiązaniu z wspomnianymi już wyja-
śnieniami procesów historycznych. Procesy te interesują nas bądź w ich 
chronologicznym przebiegu (mamy wtedy do czynienia z wyjaśnianiem 
procesów sensu stricto), bądź też interesuje nas szczególnie jedno (np. 
końcowe) z ogniw tego procesu (określone zdarzenie, fakt historyczny). 
W każdym przypadku wyjaśnienie, tzn. odpowiedź na pytanie, dlaczego 
zachodził proces X, bądź dlaczego miało miejsce zdarzenie Z, dlaczego 
zdarzenie Z występowało razem ze zdarzeniem Y itd. – jest niemożliwe 
bez włączenia do rozumowania wyjaśniającego dodatkowej przesłan-
ki (podobnie jak w przypadku interpretacji humanistycznej założenia 
o racjonalności) w postaci przynajmniej jednego zdania ściśle ogólnego 
(tzw. prawa czyli zdania stwierdzającego, że okoliczności typu A są wa-
runkiem wystarczającym zajścia zdarzeń typu B). Gdy interesuje nas 
większa liczba ogniw danego procesu, to w ten sposób wyjaśniamy poja-
wienie się każdego ogniwa – dodatkowo uwidaczniając, każde poprzed-
nie ogniwo musiało stanowić warunek niezbędny następnego. 

Tak interpretacja humanistyczna, jak i wyjaśnianie procesów ma 
ten sam logiczny charakter dedukcyjny. W przypadku interpretacji hu-
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manistycznej rolę eksplanansu (tego, co wyjaśnia) pełni zdanie o celu, 
zdanie o wiedzy działającego, w świetle której podjęcie określonej czyn-
ności przynieść ma realizację celu i założenie racjonalności działają-
cego, z których logicznie wynika podjęcie danej czynności (nadanie 
wytworowi danych cech) stanowiącej eksplanandum (to, co ma być 
wyjaśnione). W wyjaśnianiu procesów, tzn. wyjaśnianiu nieoperującym 
bezpośrednio działaniami ludzkimi, rolę eksplanansu spełnia zdanie 
o przyczynach oraz jedno lub więcej zdań ściśle ogólnych. Na przykład, 
wyjaśniając rozwój ustroju folwarczno-pańszczyźnianego w Polsce nie 
wystarczyło wskazać na fakty takie jak dogodna koniunktura dla zbytu 
zboża i wzrost znaczenia politycznego szlachty, lecz trzeba było powołać 
się również na empirycznie uzasadnione zdanie ściśle ogólne, stwier-
dzające że zawsze, gdy zachodziły okoliczności tego typu, pojawiały 
się odpowiednie zmiany w sferze gospodarki (w tym również folwark 
pańszczyźniany).

Wyjaśnianie przybrało scharakteryzowaną poprzednio postać:

Eksplanans

Eksplanandum 

Interpretację humanistyczną oraz wyjaśnianie procesów łączy nie 
tylko wspólna struktura logiczna. Można stwierdzić, że interpretacja 
humanistyczna jest w pewnym sensie podstawą wyjaśniania procesów 
i skoro wszelkie zdarzenia i procesy są rezultatem (najczęściej różnokie-
runkowych) działań ludzkich, to w skład rozszerzonego ich wyjaśniania 
wchodzić musi również interpretacja humanistyczna. Z drugiej strony 
zaś, dodajmy, w drodze procedury wyjaśniania procesów uzyskać może-
my eksplanację pojawienia się i trwania w danym okresie danego syste-
mu wartości (określającego podejmowanie takich a nie innych celów) 
oraz danej wiedzy (jednostek i grup), czyli eksplanację poszczególnych 
członów interpretacji humanistycznej. Ten typ wyjaśnienia można by 
nazwać genetycznym wyjaśnianiem członów interpretacji humanistycz-
nej. Interpretacja humanistyczna szuka również innego dodatkowego 
wyjaśnienia. Tym uzasadnieniem może być odwoływanie się do zre-

zawsze i tylko wtedy gdy zachodziły pewne okolicz-1. 
ności, pojawiały się gospodarstwa własne feudała 
oparte na pracy pańszczyźnianej;
w Polsce zachodziły owe okoliczności;2. 
w Polsce rozwinął się folwark pańszczyźniany.3. 
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konstruowanego przez historyka w określonym czasie i w odniesieniu 
do określonej grupy osób (czy indywiduów) systemu wiedzy czy norm. 
W takim przypadku wyjaśniony zostaje cel i charakter określonego 
działania wydobyty w toku interpretacji humanistycznej w sposób, 
który można by nazwać strukturalnym wyjaśnianiem członów interpre-
tacji humanistycznej. W przypadku wyjaśniania procesów (i zdarzeń 
historycznych) takim „pogłębianiem” wyjaśniania przez związanie go 
z pewnymi bardziej ogólnymi twierdzeniami jest przeprowadzenie wy-
jaśnienia prawa (praw) pełniącego rolę przesłanki we wnioskowaniu 
wyjaśniającym.

Ogólnie da się stwierdzić, że procedura wyjaśniania szczególnie wy-
raźnie ukazuje historię jako naukę zajmującą się różnymi aspektami 
działań ludzkich tworzących to, co nazywamy dziejami, a zarazem jako 
naukę silnie nasyconą twierdzeniami teoretycznymi. Cechy te otwiera-
ją przed nią perspektywy wszechstronnego rozwoju metodologicznego, 
w którym wykorzystywane w coraz większym stopniu mogą i powinny 
być – szczególnie dla wyjaśnienia – twierdzenia innych nauk.

[1973]
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IX

ŹRÓDŁA HISTORYCZNE 

 MIT ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH

Refl eksja fi lozofi czna i metodologiczna nad źródłem historycznym 
jako elementem poznania przeszłości należy do szczególnie słabo rozwi-
niętych. W analitycznej fi lozofi i historii na czoło wysuwała się proble-
matyka wyjaśniania, zaś w różnokierunkowej fi lozofi i postanalitycznej 
(w tym postmodernistycznej) do głównych przedmiotów refl eksji urosła 
narracja historyczna oraz mechanizmy jej powstawania. Jerzy Giedy-
min jako jeden z niewielu fi lozofów zajął się kwestią klasyfi kacji źródeł 
oraz problemem wnioskowań na podstawie źródeł (mających autorów) 
wiarygodnych i niewiarygodnych1. Jego analizy wiarygodności autora 
źródła (informatora) pozostają do dziś jedynymi tego rodzaju studiami, 
a reguły przezeń sformułowane, dotyczące logiki wnioskowań na pod-
stawie świadectw, zachowują w pełni swą odkrywczość i wartość.

Inni autorzy interesujący się logicznym procedowaniem przez histo-
ryków ze źródłami, jak Tadeusz Buksiński2 czy C. Behan McCullagh3 
interesowali się w swych pracach przede wszystkim interpretacją da-
nych źródłowych, czyli zastanawiali się nad argumentacją na podstawie 
informacji branych ze źródeł, a nie nad problemem wiarygodności in-
formatorów. Było to zatem badanie przede wszystkim logicznej praktyki 
historyków, a nie samego problemu. U Giedymina mamy w większym 

1 Jerzy Giedymin, Z problemów logicznych analizy historycznej, Poznań: PWN, 
1961.

2 Tadeusz Buksiński, Metodologiczne problemy uzasadniania wiedzy historycznej, 
Warszawa–Poznań: PWN, 1982; tenże, Zasady i metody interpretacji tekstów źródło-
wych, Poznań: UAM, 1991; tenże, Interpretacja źródeł historycznych pisanych, Warsza-
wa–Poznań: UAM, 1992.

3 C. Behan McCullagh, Justifying. Historical Descriptions, Cambridge, New York: 
Cambridge University Press, 1984.
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stopniu do czynienia z powiązaniem badania praktyki historyków, czyli 
z uprawianiem podstawowej dla niego metodologii opisowej, z podej-
ściem charakterystycznym dla tzw. normatywnej metodologii historii. 
Wychodząc poza analizę praktyki historyków, Giedymin mógł, na przy-
kład, zestawić pewne zbiory reguł wnioskowań związanych z badaniem 
wiarygodności autora źródła.

Od czasu prac Giedymina w dziedzinie fi lozofi i źródła historycznego 
zrobiono niewiele. W dalszym ciągu chciałbym zaproponować pewien 
sposób refl eksji nad źródłem historycznym inspirowany w szczególno-
ści przez nowe prądy w fi lozofi i historii (narratywizm, postmodernizm) 
i nowe osiągnięcia w zakresie kategorii prawdy, w tym prawdy histo-
rycznej.

Pojęcie źródła historycznego ma formę metaforyczną, z tym że jest 
to metafora zużyta, której już nie odczytujemy jako metafory. Metafora 
„świeża”, i to jest jedną z jej zasadniczych cech, wytwarza wizualiza-
cje w wyobraźni posługujących się nią osób w procesie komunikacji. 
W przypadku źródeł historycznych metafora początkowo polegała na 
odwołaniu się do pojęcia rzeczywistego źródła, skąd płynie woda i two-
rzy strumienie i rzeki, i do wiążących się z tym wizualizacji. Co w ta-
kim razie miałoby „płynąć” ze źródła historycznego? Oczywiście coś 
czystego jak woda źródlana (bo takie jest pierwotne znaczenie terminu 
„źródło”), a więc prawda.

Choć dotarcie do prawdy tkwiącej w źródle wymaga specjalnych pro-
cedur (tzw. krytyki zewnętrznej i wewnętrznej), czym zajęły się rozwija-
jące się od XVII wieku tzw. nauki pomocnicze historii, z czego wcześnie 
historycy zdali sobie sprawę, to jednak nie przeszkodziło to wykształce-
niu się tkwiącego głęboko w świadomości (a może w nieświadomości 
czy podświadomości) historyków przeświadczenia o jakimś specjalnym 
statusie epistemologicznym źródeł historycznych w porównaniu z wy-
twarzaną na ich podstawie narracją. 

Można by powiedzieć metaforycznie, że w tym przekonaniu źródła 
(nawet te niewiarygodne, które o czymś przecież też informują) sto-
ją jakby w bardziej bezpośredniej aniżeli narracja już ze swej natury 
relacji do rzeczywistości, a więc i do prawdy (w sensie klasycznej jej 
koncepcji). Uznawane są bowiem za podstawę prawdy zawartej w nar-
racji, czyli za nośniki zawierające jakby prawdę bardziej autentyczną 
czy bardziej pierwotną aniżeli owa ewentualna prawda narracyjna 
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(choćby podawana nie w formie bezpośrednio narracyjnej, jak tabele 
statystyczne).

To przeświadczenie, z którego wynika kategorialne odróżnianie 
źródeł i narracji historycznej i traktowanie źródeł jako depozytariuszy 
prawdy nazywam mitem źródeł historycznych. Mit ten jest milczącym 
założeniem dokonywanych klasyfi kacji źródeł, a także przeprowadza-
nych na ich podstawie (czy przy ich użyciu) wnioskowań. Na przykład 
z tego mitu wywodzi się (będące podstawą ważnej reguły postępowa-
nia) przeświadczenie, iż posiadanie przynajmniej dwóch potwierdzają-
cych się wzajemnie informacji o tym samym fakcie historycznym (nad 
pojęciem faktu historycznego zastanowimy się w dalszym ciągu) pozwa-
la być praktycznie pewnym prawdziwości tego, co one podają. Choć 
obwarowuje się tę regułę postępowania ze źródłami warunkiem „nie-
zależności” owych przynajmniej dwu źródeł, skąd się czerpie informa-
cje o danym fakcie, to jednak nic nie gwarantuje tego, że stwierdzenie 
zaistnienia danego faktu w przeszłości na podstawie przynajmniej dwu 
takich samych (czy dostatecznie podobnych) informacji pochodzących 
z dwu „niezależnych” źródeł jest bardziej adekwatne aniżeli stwierdze-
nie oparte tylko na jednej informacji pochodzącej z jednego źródła4.

Możemy oczywiście uznawać (tzn. wierzyć), że stwierdzenie, iż dany 
fakt miał miejsce w przeszłości, dokonane na podstawie dwóch „nieza-
leżnych” źródeł, wskazuje na większe prawdopodobieństwo zaistnienia 
owego faktu, aniżeli takież stwierdzenie wywiedzione z jednego źródła, 
lecz, po pierwsze, jest to tylko ocena zrelatywizowana do innej sytuacji, 
niedająca wiedzy o tym, jak daleko pewności uplasować można owo 
bardziej prawdopodobne stwierdzenie, po drugie zaś niezmiernie trudno 
byłoby zdefi niować pojęcie „niezależności” źródeł. Mimo iż na przykład 
owe przynajmniej dwa źródła „niezależne” mogły powstać rzeczywiście 
niezależnie od siebie, lecz ich autorzy mogli być zależni od wspólnej 
wizji świata i człowieka, czyli mogli podobnie obserwować świat.

Przejawem mitu źródeł historycznych jest m.in. także przeświadcze-
nie o tym, że istnieje jakaś proporcjonalność w dochodzeniu do prawdy 
o przeszłości między formułowanymi o tej przeszłości sądami a liczbą 
wykorzystanych przez historyka źródeł (im więcej źródeł wykorzystamy, 

4 Gwidon Zalejko, Stereotypy w myśleniu historyków, w: Podręcznik historii – per-
spektywy modernizacji, pod red. Marii Kujawskiej, Poznań: UAM, 1994, s. 34.
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tym bardziej zbliżymy się do prawdy), czy przeświadczenie o tym, że już 
niejako a priori pewne źródła (na przykład źródła archiwalne) są bar-
dziej wartościowe od innych. Oczywiście nie można negować zróżnico-
wania wartości poznawczej źródeł, lecz może to być określane jedynie 
w relacji do konkretnego badania, tzn. że nie ma źródeł już z góry mniej 
czy bardziej wartościowych.

 POJĘCIE ŹRÓDŁA HISTORYCZNEGO

Zanim zaproponuję dalsze „odczarowywanie” źródeł historycz-
nych, chciałbym zastanowić się nad samym pojęciem źródła historycz-
nego oraz nawiązać do pewnej, odkrywczej w swoim czasie, obserwacji 
Giedymina dotyczącej charakterystyki źródeł. Według tzw. ogólnego 
pojęcia źródła historycznego, a więc pojęcia źródła niezrelatywizowa-
nego do badanego problemu, cytowanego (za E. Bernheimem) przez 
Giedymina5, źródłem historycznym jest wszelki przedmiot, który nada-
je się do poznania faktów historycznych.

W moich koncepcjach dotyczących źródeł historycznych nie mówię 
o wszystkich „przedmiotach”, lecz o „wszystkim”, co może być pomocne 
w konstruowaniu obrazu przeszłości i argumentowaniu na rzecz owego 
konstruowania. Źródłem może być także na przykład zachowanie się 
ludzi obserwowane przez historyka, w którym – zgodnie z przeświadcze-
niem historyka – utrwaliły się elementy tradycji. Wprawdzie „człowie-
ka” można by zaliczyć do szeroko pojętej kategorii „przedmiot”, lecz już 
jego zachowania przedmiotem na pewno nie są. Poza tym źródło to nie 
tytko, czy nie tyle, nośnik informacji, ile niesiona przezeń informacja. 
Można by ewentualnie mówić, co zaproponowałem w swoim czasie6, 
o źródłach potencjalnych, a więc o „wszystkim”, co może dostarczyć 
historykowi informacji, i źródłach efektywnych, którymi się stają, gdy 
historyk stawia im pytania. To zbliża mnie do wspomnianej obserwacji 
Giedymina. Był on chyba pierwszym, który zauważył, że źródło histo-
ryczne nie jest czymś raz danym, absolutnym, lecz zrelatywizowanym, 

5 J. Giedymin, Z problemów logicznych, s. 45.
6 Jerzy Topolski, Metodologia historii, Warszawa: PWN, 1968 (1975, 1984), 

rozdz. XVI.
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przy czym owa relatywizacja nie polega jedynie na tym, że źródło jest 
zrelatywizowane w stosunku do badanej kwestii (jest lub nie jest źró-
dłem do danej kwestii), lecz również polega na tym, że źródło jest zre-
latywizowane do wiedzy i reguł wnioskowania7. Paralelnie do tej myśli 
rozwijała się moja koncepcja wiedzy pozaźródłowej, w świetle której 
dokonuje się wydobywanie ze źródeł informacji8.

Zaproponowałem z kolei pojęcie katalogu pytań stawianych przez 
historyka źródłom, tzn. podkreśliłem to, że źródła odpowiadają (jeśli 
w ogóle) tylko na te pytania, które zostaną im zadane9. Jest to właśnie 
owa relatywizacja do wiedzy historyka i reguł wnioskowania, którymi 
się posługuje. W dalszym ciągu interesuje mnie zarówno źródło w sen-
sie ogólnym, jak i w sensie zrelatywizowanym, bowiem obu tych sensów 
nie da się rozdzielić. Relatywizacja pojęcia źródła odnosi się przecież do 
takiego pojęcia źródła w sensie ogólnym, jakie zostanie przyjęte.

Można sformułować tezę, że z punktu widzenia epistemologicznego, 
tzn. z punktu widzenia funkcjonowania jako tzw. narzędzia poznania 
przeszłości, źródła historyczne nie różnią się od produktu pracy history-
ka, którym jest narracja historyczna w sposób zasadniczy. Przechodze-
nie od źródeł historycznych do narracji, będące sensem pracy history-
ka, jest oczywiście pracą nieróżniącą się pod względem zaangażowania 
intelektualnego, twórczej pomysłowości, przeprowadzanych wniosko-
wań itd. od pracy w innych dziedzinach nauki (niezależnie od ich tzw. 
ścisłości), lecz nie zmienia to faktu, że owo przejście jest przejściem nie 
z obszaru zakumulowanej w źródłach prawdy do obszaru interpretacji, 
lecz poruszaniem się w tym samym obszarze interpretacji. Ze względu 
na ścisłe sprzężenie źródeł, historyka i jego narracji nie ma możliwo-
ści wyjścia poza krąg interpretacji i stwierdzenia, że oto w tym punk-
cie mamy pewność. Historyk odczytuje źródła w świetle swej wiedzy 
i wartościowań, lecz zarazem tę wiedzę czerpie również z owych źródeł 
i również opierając się na nich w jakimś stopniu kształtuje swój system 
wartości.

7 J. Giedymin, Z problemów logicznych, s. 46.
8 J. Topolski, Metodologia historii, rozdz. XV.
9 Jerzy Topolski, Teoria wiedzy historycznej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 

1983, s. 251-277.
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 ŹRÓDŁA BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE 
ORAZ ADRESOWANE I NIEADRESOWANE. 
MIĘDZY „ODBIJANIEM” RZECZYWISTOŚCI 
I PERSWAZJĄ

Czy jednak wszystkie źródła historyczne można traktować jedna-
kowo? Przecież dla wykazania ich różnego charakteru konstruuje się 
wiele ich klasyfi kacji, które – dodajmy – przez długi czas były głównym 
przedmiotem zainteresowań historyków zajmujących się teoretyczną 
problematyką źródeł historycznych. Z punktu widzenia, który nas tu in-
teresuje, nie mają znaczenia podziały źródeł stosowane przy ich groma-
dzeniu i przechowywaniu (tzw. klasyfi kacje archiwalne), czy też klasy-
fi kacje, które dzielą źródła pod względem typu informacji, jakich mogą 
dostarczać. W swoim czasie (1975) na Międzynarodowym Kongresie 
Nauk Historycznych w San Francisco zaproponowałem podział źródeł 
na źródła, które nazwałem adresowanymi i na takie, które nazwałem 
nieadresowanymi10. Kryterium podziału stanowi w tym wypadku istnie-
nie bądź nieistnienie autora źródła (informatora), który swe informacje 
adresuje do znanego mu (w mniejszym czy większym stopniu) odbiorcy. 
Może to oczywiście być również tzw. potomność.

Podział ten tylko pozornie pokrywa się z podziałem na źródła bez-
pośrednie i pośrednie, funkcjonującym w dotychczasowych refl eksjach 
nad źródłami historycznymi. Wprawdzie w obu wypadkach kryterium 
podziału jest istnienie czy nieistnienie autora informacji, lecz za każ-
dym z tych podziałów kryje się inne uzasadnienie fi lozofi czne. Za po-
działem na źródła bezpośrednie i pośrednie kryje się przekonanie o tym, 
że źródła bezpośrednie jakoby bezpośrednio „odbijają” przeszłą rzeczy-
wistość, podczas gdy źródła pośrednie czynią to pośrednio, za pośred-
nictwem informatora (autora źródła). W przypadku natomiast źródeł 
adresowanych i nieadresowanych nacisk położony jest na istnienie czy 
nieistnienie relacji perswazji między autorem źródła i odbiorcą infor-
macji. Źródła nieadresowane, jako że nie powstały w celu informowa-
nia kogoś o czymkolwiek, pozbawione są siłą rzeczy elementu perswa-

10 Jerzy Topolski, Historian in His Quest for Documentation, w: „XIVth Internatio-
nal Congress of Historical Sciences, San Francisco, 1975, August 22-29”, San Fran-
cisco, 1975, s. 1-40.
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zyjnego, podczas gdy w źródłach adresowanych ukryty jest zawsze jakiś 
bagaż perswazyjny, choćby chęć przekonania odbiorcy, że przekazuje 
mu się prawdę. Nie znaczy to jednak, że źródła bezpośrednie rzeczywi-
ście „bezpośrednio” odbijają rzeczywistość. Dodajmy jeszcze, że źródła 
nieadresowane mogą mieć autora (jak pośrednie), lecz (odmiennie od 
pośrednich) nie mają odbiorcy.

Źródła bezpośrednie bez interpretacji historyka milczą, natomiast 
w przypadku źródeł pośrednich (czyli adresowanych i nieadresowa-
nych mających autora) już w samym źródle zawarta jest interpretacja 
(dokonana przez autora źródła). Historyk, chcąc wydobyć z takich źró-
deł informacje, musi przeprowadzić swoją interpretację, tzn. dokonać 
interpretacji już zawartej w źródle. Badanie wiarygodności informato-
ra, czyli zastanawianie się nad tym, czy mówi on w danym przypadku 
prawdę (tzn. czy chciał i czy mógł powiedzieć prawdę, oczywiście praw-
dę w rozumieniu informatora), tu nie wystarcza. Nie wystarcza wie-
dzieć, czy informator chciał i mógł powiedzieć prawdę. Nawet gdyby 
informator był idealnie wiarygodny (obiektywny i dobrze rzeczywistość 
obserwujący), to i tak nie mielibyśmy pewności, że to, co nam prze-
kazuje, jest prawdziwe, czyli w jakim pozostaje stosunku do przeszłej 
rzeczywistości.

Interpretacja w przypadku źródeł adresowanych, która – jak wska-
zano – nie może ograniczyć się do badania wiarygodności informatora, 
jest zatem nadbudowana nad interpretacją pierwotną, czyli nad inter-
pretacją świata dokonaną przez autora źródła (informatora). W źró-
dłach nieadresowanych interpretacja nie ma takiego podwójnego cha-
rakteru (a gdy informator czerpie od innego informatora to potrójnego 
itd.), lecz w obu wypadkach historyk porusza się cały czas w obszarze 
interpretacji.

 EPISTEMOLOGICZNA ROLA 
BEZPOŚREDNICH INFORMACJI ŹRÓDŁOWYCH 
O INDYWIDUALNYCH FAKTACH HISTORYCZNYCH

Nie ma zatem istotnej różnicy między źródłami a narracją histo-
ryczną. Tak one, jak i narracja znajdują się, jak stwierdzono, we wspól-
nym obszarze interpretacji, z tym że mamy tu do czynienia z różnymi 
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jej etapami i formami. A przecież bez źródeł trudno sobie wyobrazić 
badanie historyczne i konstruowanie narracji. Gdzie zatem tkwi uza-
sadnienie tego, że źródła nazywa się źródłami, że w ogóle ta metafora 
powstała? Początkiem przeświadczenia o tym, że z jednej strony mamy 
źródła, a z drugiej opartą na interpretacji tych źródeł narrację histo-
ryczną, jest wczesnopozytywistyczny pogląd na naukę historyczną jako 
na wznoszenie budowli z cegieł – faktów historycznych, co oznaczało 
przypisanie podstawowej roli w badaniu historycznym sprawie ustala-
nia faktów historycznych. Już w samym pojęciu faktu historycznego za-
warte jest przekonanie, że to, co się ustaliło i nazwało faktem, rzeczywi-
ście miało miejsce. Zatem źródła historyczne pozwalające na ustalanie 
faktów historycznych stawały się w tym świetle już z samej swej natury 
solidną bazą narracji. Podstawą narracji, rzecz jasna, w jakimś sensie 
są, lecz samo to, że na ich podstawie można niejednokrotnie ustalać 
w sposób niebudzący wątpliwości fakty historyczne nie pozwala na tak 
optymistyczną ocenę sytuacji.

Narracja historyczna jest bardzo skomplikowanym tworem, podob-
nie zresztą jak dzieło literackie; jest bowiem zarówno dziełem literac-
kim (oczywiście w kwestię walorów artystycznych tu nie wnikam), jak 
i sprawozdaniem z efektów badania empirycznego. A tymczasem źródła 
historyczne dostarczają do jej budowy tylko jednego rodzaju materiału, 
który może spełniać w pewnym stopniu kryteria owej solidności, czyli 
niezależności od poznającego przeszłość historyka.

Tym materiałem są stwierdzenia o indywidualnych faktach histo-
rycznych, ustalonych na podstawie źródeł, które zawierają o nich bez 
pośrednie informacje, o wielu bowiem faktach indywidualnych, które 
interesują historyka i które chciałby ustalić (a właściwie skonstruować) 
nie ma w źródłach bezpośrednich informacji, tj. takich, które histo-
ryk, stosując reguły krytyki, mógłby uznać za bezpośrednie. Zauważ-
my, że wydzielenie tu kategorii bezpośrednich i pośrednich informacji 
o faktach historycznych zawartych w źródłach historycznych nie ma 
nic wspólnego z podziałem na źródła bezpośrednie i pośrednie. Źródło 
bezpośrednie (na przykład jakiś przedmiot odkopany przez archeologa) 
daje bezpośrednią informację o sobie samym (na przykład o budowie 
owego znalezionego przedmiotu), lecz zarazem służy do konstruowania 
faktów (tzn. konstatacji o takich faktach), o których bezpośrednich 
informacji nie ma.
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Stwierdzenia o indywidualnych faktach historycznych (nie wcho-
dzę tu w rozważania, co nazwać indywidualnym faktem historycznym), 
mogące pretendować do spełniania funkcji owej do pewnego stop-
nia „solidnej” i „niezależnej” bazy narracji historycznej i które zdają 
się spełniać kryteria klasycznej koncepcji prawdy, mają postać zdania 
w rodzaju: „x urodził się w czasie t”, oczywiście jeśli można było sięgnąć 
do księgi metrykalnej. Takie wszakże możliwości są bardzo ograniczone, 
zwłaszcza w odniesieniu do czasów dawniejszych. Bardzo często infor-
macja źródłowa mówiąca bezpośrednio o interesującym historyka fakcie 
wymaga skomplikowanej nieraz interpretacji (na przykład co do treści 
i znaczenia użytych słów), a to zbliża historyka do sytuacji, gdy w źró-
dłach nie ma bezpośrednich informacji o interesujących go faktach 
historycznych, tzn. gdy musi ustalać je (konstruować) na podstawie 
informacji pośrednich, posługując się różnymi wnioskowaniami. Duża 
część narracji historycznej dotyczącej historii średniowiecznej oparta 
jest na pośrednim konstruowaniu faktów historycznych, co oczywiście 
może wieść, i na pewno niejednokrotnie wiedzie, do konstrukcji całko-
wicie fi kcyjnych. Zresztą i w historii najnowszej nie brak takich sytuacji 
z powodu braku źródeł lub braku dostępu do nich. Na przykład można 
tu zaliczyć dyskusję na temat groźby radzieckiej interwencji w Polsce 
w 1981 roku.

Ustalanie faktów, przy braku o nich bezpośrednich informacji w do-
stępnych źródłach, wymaga, rzecz jasna, bardziej rozwiniętej interpre-
tacji aniżeli interpretacja dokonywana, gdy takie informacje istnieją, 
choć nie zawsze tak jest. Może tak nie być na przykład wówczas, gdy 
odczytanie bezpośredniej informacji o interesującym nas fakcie histo-
rycznym jest trudne i wieloznaczne. I w takich przypadkach i w ogóle 
w sytuacji, gdy ustalamy fakty historyczne na podstawie informacji po-
średnich, interpretacja polega na tworzeniu takich hipotetycznych ca-
łości dotyczących przeszłości, by znalazło się w nich miejsce dla tego, 
co ustalamy, tzn. by nie kłóciło się to z zaakceptowaną wiedzą, czyli by 
było z nią koherentne. W takim przypadku historyk uznaje swą kon-
strukcję za prawdziwy obraz danego fragmentu przeszłości. Zauważmy, 
że gdy ustala fakty, wykorzystując informacje (krytycznie zinterpreto-
wane), jest przekonany, że jego konstatacje są prawdziwe na zasadzie 
zgodności z rzeczywistością. Mamy tu zatem odwoływanie się do dwu 
koncepcji prawdy (koherencyjnej i korespondencyjnej), lecz podobne 
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w obu wypadkach jest przeświadczenie historyka, że zachodzi między 
jego stwierdzeniami a przeszłą rzeczywistością relacja zgodności. Owo 
jednolite przeświadczenie jest także elementem mitu źródła histo-
rycznego.

 NARRACYJNA STRUKTURA ŹRÓDEŁ 
HISTORYCZNYCH. MIĘDZY FILOZOFIĄ 
UZASADNIANIA A FILOZOFIĄ ARGUMENTACJI

Ustalanie (gdy istnieją niebudzące wątpliwości bezpośrednie in-
formacje) czy konstruowanie (gdy takich informacji nie ma) indywidu-
alnych faktów historycznych (tzn. konstatacji mówiących o takich fak-
tach) jest tylko jednym z elementów badania historycznego i procedury 
konstruowania narracji historycznej, a jak starałem się wykazać – po-
stępowanie to jest zarazem interpretacją i to coraz bardziej rozwiniętą 
w zależności od tego, jak jasne i bezpośrednie są w źródłach historycz-
nych informacje o interesujących historyka faktach. Jest oczywiste, że 
w wypadku źródeł nieadresowanych (jak na przykład dziennik intymny, 
wspomniana księga metrykalna, czy kwit kasowy stwierdzający zakup 
towaru) ustalanie faktów jest z punktu widzenia interpretacji łatwiejsze 
aniżeli w wypadku źródeł adresowanych (jak na przykład sprawozdanie 
dla władz czy pamiętnik).

Narracja historyczna, będąca głównym efektem pracy historyka, 
nie jest jednak, jak już podkreśliłem, konstrukcją złożoną z konstatacji 
o indywidualnych faktach historycznych, a zwłaszcza nie jest nią, gdy 
ma się na myśli fakty ustalone z pewnością (oczywiście zawsze w grani-
cach funkcjonujących konwencji językowych), tzn. na podstawie infor-
macji mówiących o nich bezpośrednio. Narracja jest strukturą złożoną 
z całości narracyjnych (tzw. obrazów historycznych), przy czym nie jest 
to ciąg takich struktur. Jest to w rzeczywistości zbiór całości narracyj-
nych różnego rzędu, w którym całości rzędów niższych są elementami 
całości rzędów wyższych (jak w tekście zdania są elementami akapitów, 
te z kolei podrozdziałów, a te ostatnie rozdziałów itd.). W ten sposób 
każde zdanie historyczne stwierdzające indywidualny fakt jest wielo-
krotnie powiązane przynależnością do coraz to pojemniejszych całości 
narracyjnych, tzn. jest elementem akapitu, wraz z innymi akapitami 
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podrozdziału itd. Nie ma zatem w narracji historycznej (dobrze skon-
struowanej) izolowanych zdań o faktach historycznych. Funkcjonują 
one w całościach narracyjnych, a to sprawia, że również ich treść nie 
ogranicza się do tej treści, która charakteryzuje je w stanie izolowanym. 
Jeśli na przykład zdanie o pojedynczym fakcie historycznym (na przy-
kład o działaniach jakiejś jednostki w jakimś powstaniu polskim XIX 
wieku) włączone jest w całość narracyjną, w której pojęciem wiążącym 
jest pojęcie narodu, to wówczas i owo zdanie o działaniach jednostki 
jest zarazem zdaniem dotyczącym narodu.

Źródła są oczywiście jedynymi nićmi, które wiążą historyka z prze-
szłością, jednakże (poza sytuacjami takimi jak ustalenie daty urodze-
nia na podstawie oryginalnej księgi metrykalnej, choć i tu nie można 
wykluczyć błędu) nie są one związane z jakąś obiektywnie istniejącą 
rzeczywistością, lecz same są owej rzeczywistości konstrukcjami, czyli 
są, kontynuując odwołanie się do metafor, nićmi powiązanymi ze świa-
domością autorów źródeł. O źródłach bezpośrednich można mówić, że 
są one fragmentami przeszłej rzeczywistości wyrwanymi z jej kontekstu, 
które bez powiązania ze świadomością historyka (czy archeologa, który 
też jest historykiem) nie mogą jako źródła w ogóle funkcjonować.

Bez źródeł historyk oczywiście nie może się obejść, są one niezbęd-
nym (choć niewystarczającym) elementem jego pracy, jednakże stano-
wią tylko punkt wyjścia dla pracy konstrukcyjnej historyka, a nie jej 
podstawę (jak to dość powszechnie się w historiografi i przyjmuje). Usta-
lenia indywidualnych faktów historycznych są swego rodzaju punktami 
zaczepienia do zorganizowania wokół nich narracji. Nie są, odwołując 
się w dalszym ciągu do metafor, cegiełkami, z których można wzno-
sić różne budowle (tzn. tworzyć różne narracje), lecz właśnie takimi 
punktami zaczepienia dla narracji, która nie tylko z nich, czy nie tyle 
z nich powstaje. Można by narrację przyrównać raczej do jakiejś tkani-
ny rozwieszonej przy wykorzystaniu owych niepodlegających w zasadzie 
dyskusji ustaleń dotyczących pojedynczych faktów historycznych. Tka-
nina ta może być różna i różnie tkana, a nawet może być (jak to często 
w narracji historycznej bywa) utkana z elementów fi kcyjnych, lecz nie 
może (czy nie powinna) być rozwieszona na fi kcyjnych punktach zacze-
pienia. Narracja historyczna przekroczyłaby wówczas granicę dzielącą 
ją z literacką fi kcją, chyba że historyk wyraźnie zaznaczy, że tę granicę 
przekracza.
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Tak źródła, jak i narracja historyczna pozostają, jak stwierdziłem, 
w obszarze interpretacji, przy czym źródła nieadresowane i te adreso-
wane, które mają autora (jak wspomniany dziennik intymny) powstają 
jako interpretacja. Jednakże tylko część źródeł adresowanych ma pełną 
strukturę narracyjną, choć może to nie być rozwinięta narracja. Zauważ-
my, że jeśli z nich, a także ze źródeł nieadresowanych mających autora 
wydobywamy informacje o indywidualnych faktach historycznych, to 
wówczas dokonujemy, rzecz jasna, wyrwania danych informacji z nar-
racyjnego kontekstu i gdyby nawet były to bezpośrednie informacje 
o faktach, to i tak już samo wyrwanie ich z kontekstu jest zabiegiem 
interpretacyjnym (niezależnie od innych). Dotyczy to oczywiście źródeł 
narracyjnych adresowanych i nieadresowanych, a nie źródeł nieadre-
sowanych nienarracyjnych (jak pozycje listy obecności) czy częściowo 
narracyjnych (jak wspomniana księga metrykalna podająca pewne ca-
łości informacyjne).

Pełna struktura narracyjna składa się z trzech podstruktur (czy 
warstw) narracji. Pierwszą z tych podstruktur (warstw) – przypomnijmy 
– jest podstruktura (warstwa), którą można nazwać informacyjną, dru-
gą jest podstruktura, którą określam mianem perswazyjnej (retorycz-
nej), a trzecia jest podstrukturą ideologiczno-teoretyczną. Oczywiście 
wyróżnienie tych warstw ma jedynie charakter analityczny, w rzeczywi-
stości bowiem funkcjonują one łącznie. Są aspektami narracji, perspek-
tywami jej rozpatrywania. Narracja bowiem informuje o przeszłości (czy 
raczej o tym, jak historyk sobie przeszłość wyobraża), zarazem jednak 
jest pewną całością perswazyjną. Historyk nie tylko chce przekazać in-
formacje o przeszłości, lecz zarazem przekonać przynajmniej do tego, by 
odbiorca zaakceptował narrację (by uznał ją za prawdziwą). Normalnie 
jednak, niezależnie od tej perswazji prawdziwościowej historyk prze-
kazuje w narracji swój punkt widzenia, swe wartościowania. Z kolei 
podstruktura ideologiczno-teoretyczna steruje całą narracją. Od niej 
zależna jest selekcja informacji stanowiących punkt wyjścia narracji, 
a także w narracji umieszczanych oraz hierarchizacja tych informacji 
w toku wykorzystywania ich w tworzeniu narracji. Nawet narracja nie-
rozwinięta (choćby z jedną całością narracyjną) ma owe trzy warstwy.

Źródła nieadresowane nie mają pełnej struktury narracyjnej, bo-
wiem brak im warstwy perswazyjnej, lecz prócz warstwy informacyjnej 
mogą mieć mniej czy bardziej wyraźnie zarysowaną warstwę ideologicz-
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no-teoretyczną. Gdy chodzi o wytwory świadomej działalności człowie-
ka, steruje ona powstawaniem tego przedmiotu czy tego stanu rzeczy, 
który uznajemy za źródło historyczne. Włączone przez historyka w nurt 
narracji z miejsca stają się elementem perswazji.

Z mitem źródła historycznego wiąże się włączanie pochodzących ze 
źródeł historycznych informacji o przeszłości w to, co można by nazwać 
fi lozofi ą uzasadniania. Uznaje się, że historycy na podstawie źródła do-
konują uzasadnienia tego, co konstatują. W tym kontekście mówi się 
zwykle o hipotezach dotyczących faktów historycznych, o których nie 
można się w źródłach bezpośrednio dowiedzieć, a osobno – w sposób 
bardzo rozbudowany na gruncie analitycznej fi lozofi i historii – o uza-
sadnianiu wyjaśnień (hipotez wyjaśniających).

W fi lozofi i uzasadniania, której podstawowym modelem logicznym 
jest dedukcja, panuje ideologia pewności (czy prawdziwości). Historycy 
są przeświadczeni (i rozwijają w tym kierunku perswazję narracyjną), że 
skoro uznają używane w rozumowaniu dedukcyjnym przesłanki za do-
statecznie pewne czy prawdziwe, to i wniosek jest dostatecznie pewny 
czy prawdziwy. Przenoszą zatem ideę formalnego modelu logicznego na 
rzeczywistość. Posługują się przy tym, rzecz jasna szczególnie chętnie 
(co oczywiście jest w pełni zrozumiałe), argumentem źródłowym. Tym-
czasem zapomina się przy tym, że można przeprowadzić w tej samej 
sprawie różnego rodzaju wnioskowania o tej samej strukturze logicznej, 
lecz niosące odmienne wnioski faktyczne. Każdy z odwołujących się do 
tych wnioskowań jest oczywiście przekonany o prawdziwości (czy naj-
większej pewności) własne go wywodu. A zatem modele te nie przyno-
szą eo ipso uzasadnienia twierdzeń (chyba że uzasadnieniem jest uzasad-
nienie formalne, tzn. spełnianie warunków modelu logicznego) i żadne 
odwołanie się do informacji źródłowych, gdy trzeba przeprowadzać ro-
zumowania dedukcyjne, pewności (prawdy) przynieść nie może.

Trzeba zatem, moim zdaniem, porzucić w historiografi i fi lozofi ę uza-
sadniania na rzecz fi lozofi i argumentacji oraz – jeśli chodzi o źródła – 
rozpatrywać to, co można z nich „wyciągnąć” w kategoriach właśnie 
tej ostatniej fi lozofi i. Filozofa argumentacji wspiera się na dwu fi larach. 
Pierwszym z nich jest odrzucenie przeświadczenia, że istnieje jakaś 
jedna prawda, do której w toku poznawania świata się zbliżamy oraz 
przyjęcia punktu widzenia pluralizmu prawd, zaś drugim zdanie sobie 
sprawy, że argumentacja to nie tylko logika (którą w sensie argumenta-
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cji zajął się m.in. Stephen Toulmin11, lecz także argumentacja w sensie 
arystotelesowskiej topiki (najpełniej przedstawiona w książce Perelma-
na i Olbrechts-Tyteca12).

Argumentacja nie zmierza do wykazania prawdziwości (konieczno-
ści) wniosku wywiedzionego z prawdziwych przesłanek, lecz zmierza 
(także poprzez odwołanie się do reguł retorycznych i toposów), po-
przez przytaczanie argumentów, do przekonania odbiorcy wypowiedzi. 
Pogłębia to, rzecz jasna, dyskusję naukową, która traci w ten sposób 
charakter ścierania się prawd, o których biorący udział w dyskusji są 
przekonani, że są prawdami jedynymi czy konstatacjami najbliższymi 
jedynej prawdy. Informacje wydobywane ze źródeł nie służą, w świetle 
takiego stanowiska, do uzasadniania jakichś jedynych prawd, lecz do 
coraz lepszej argumentacji posuwającej naprzód naszą znajomość prze-
szłości. Ponadto, przypomnijmy, względnie solidną bazą dla narracji hi-
storycznej są one jedynie w sytuacji ustalania indywidualnych (zwykle 
bardzo prostych) faktów historycznych, o których wiarygodne źródła 
mówią w sposób jednoznaczny bezpośrednio. Narracja historyczna zaś 
to ustalanie faktów także na podstawie informacji pośrednich oraz two-
rzenie całości narracyjnych. W przypadku tych ostatnich informacje 
źródłowe o pojedynczych faktach są jedynie mniej czy bardziej pośred-
nim punktem odniesienia.

[1996]

11 Stephen Toulmin, The Uses of Argument, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1976.

12 Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca, La nouvelle rhétorique. Traité de l’ar-
gumentation, Paris: Presses Universitaires de France, 1958.

Topolski-Antologia.indd   Sek4:123Topolski-Antologia.indd   Sek4:123 29.06.2016   12:04:3929.06.2016   12:04:39



124

X

ZDANIA BAZOWE

[…]
W historii między światem zewnętrznym (przeszłością) a history-

kiem znajdują się źródła historyczne. Nawet gdyby przyjąć, że nie ma 
do tego świata zewnętrznego żadnego dostępu (na źródłach sprawa się 
kończy), to i w takim przypadku, a może nawet jeszcze bardziej, zdanie 
sobie sprawy z tego, czym w procesie konstrukcji świata czy jego pozna-
wania są źródła, staje się szczególnie ważne.

Można powiedzieć, że historyk obserwuje zewnętrzny świat za po-
średnictwem źródeł. Obserwuje go oczywiście z całym bagażem inter-
pretacji, co sprawia, że w efekcie owo obserwowanie jest zarazem świata 
obserwowanego konstruowaniem. Nie ma, co już dostrzeżono w pełni 
na gruncie analitycznej fi lozofi i, „czystej” obserwacji. W przypadku hi-
storyka, który ze źródeł – przez stawianie im pytań – wydobywa infor-
macje źródłowe, do interpretacji autora (autorów) źródła dochodzi in-
terpretacja historyka: do jednej obserwacji dołącza się inna obserwacja 
będąca odkrywaniem tej pierwszej.

Tak jest w przypadku źródeł, które nazywam pośrednimi, tzn. źró-
deł mających informatora (czy informatorów). W kategorii źródeł bez-
pośrednich, typowych na przykład dla archeologii, sytuacja jest nieco 
inna. Nie ma w ich przypadku informatorów. Historyk sam obserwuje 
dany fragment przeszłości, który dotarł do jego czasów (jak starożytna 
urna, dawne narzędzie, okładka starej księgi, czy w ogóle cała ta księga 
itd.) i wydobywa z niego informacje. Różnica jest, lecz jest to jedynie 
różnica stopnia.

W obu przypadkach mamy do czynienia z interpretacją, choć w przy-
padku źródeł bezpośrednich nie jest ona podwójna (autora źródła i hi-
storyka). Nie znaczy to jednak, że wykorzystując źródła bezpośrednie 
jesteśmy w lepszej sytuacji aniżeli wykorzystując źródła pośrednie. Nie. 
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Wyrwane z kontekstu historycznego źródła bezpośrednie, by przemó-
wić, muszą być uprzednio przez historyka znarratywizowane i dopiero 
z tej „narracji” (można także powiedzieć „deskrypcji”) wydobywać on 
może interesujące go informacje.

Wprowadzenie do tej analizy kategorii informacji źródłowej wydaje 
się niezwykle ważne, bowiem dopiero ona, a nie samo źródło, staje się 
tworzywem, z którego powstaje narracja historyczna. Źródło historycz-
ne jest tworem złożonym, na ogół zarówno bezpośrednim, jak i pośred-
nim (jego materialna postać ma charakter źródła bezpośredniego), źró-
dło musi być poddane krytyce, po której historyk jest upoważniony do 
wykorzystywania wydobytych ze źródła informacji. Gdy zatem mowa tu 
o informacjach źródłowych, chodzi o informacje krytycznie rozpatrzo-
ne, czyli profesjonalnie uznane za dostatecznie wiarogodne, w każdym 
razie opatrzone odpowiednią „etykietką” wiarogodności.

Jest oczywiście różnica między interpretacją źródeł pośrednich i bez-
pośrednich. W przypadku pierwszych z nich dokonujemy interpretacji 
wypowiedzi, w przypadku zaś drugich chodzi przede wszystkim o na-
zwanie (zdefi niowanie) przedmiotu będącego źródłem bezpośrednim 
(lub jego części) oraz o hipotetyczne umieszczenie go w całości, z której 
został wyrwany (na przykład odnaleziona w Azji moneta rzymska zo-
staje hipotetycznie umieszczona w kontekście handlu Rzymu z Azją). 
O owej procedurze pisze wiele Ian Hodder1.

Dla rozważań nad dostępem historyka do przeszłej rzeczywistości 
ważne jest zastanowienie się nad naturą informacji źródłowych, bo-
wiem tylko one mogą pretendować do pośrednictwa między history-
kiem a przeszłą rzeczywistością. Można ogólnie powiedzieć, że im źró-
dło wykorzystywane przez historyka jest mniej znarratywizowane, tym 
można je umieścić „bliżej” przeszłej rzeczywistości. W ten sposób, jak 
się okazuje, źródła bezpośrednie, mimo pozornego reprezentowania 
przeszłości, nie są wcale w „bliższej” relacji do przeszłej rzeczywistości 
aniżeli źródła pośrednie, w których może znajdować relacje z bezpo-
średnich obserwacji.

1 Ian Hodder, Czytanie historii, przeł. Elżbieta Wilczyńska, Poznań: Obserwator,  
1995.
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 BAZOWE INFORMACJE ŹRÓDŁOWE

Informacje wydobywane ze źródeł trzeba zróżnicować z punktu wi-
dzenia ich dystansu do przeszłej rzeczywistości. Miarą tego dystansu jest 
w tym kontekście nasilenie interpretacji, stopień obciążenia nią tego, 
co źródło niesie. Aby nieco bliżej określić ów stopień intensywności in-
terpretacji, należy zrelatywizować je do pytań interesujących historyka.

Historyk konstruując narrację stawia źródłom pytania i znajduje 
w nich na nie odpowiedzi lub nie. W najbardziej komfortowej sytuacji 
jest wówczas, gdy w źródłach znajduje bezpośrednie informacje o fak-
tach, które go interesują: jeśli na przykład chce wiedzieć, kiedy urodził 
się polityk X i znajduje w księdze metrykalnej o tym wiarogodną infor-
mację (księga była autentyczna, prowadzona właściwie itd.), to może 
stwierdzić, że posiadł bezpośrednią informację o interesującym go fak-
cie historycznym. Gdy jednak na przykład chciałby dowiedzieć się o da-
cie lokacji jakiegoś miasta w Polsce średniowiecznej, a okazałoby się, 
że dokument lokacyjny nie dotrwał do jego czasów, wówczas musiałby 
podjąć staranie o ustalenie tej daty na podstawie innych informacji (na 
przykład o powołaniu się na ów zaginiony dokument w późniejszym do-
kumencie lokacyjnym dotyczącym innego miasta, co poinformowałoby 
go o pewnej granicy chronologicznej). Byłoby to pośrednie ustalanie 
faktu. Zresztą takie ustalanie pośrednie jest typowe dla historii. Niezbyt 
bowiem często znajdujemy w źródłach informacje bezpośrednie i bez 
niejasności informujące historyka o interesujących go zdarzeniach.

Informacje mówiące bezpośrednio o interesującym historyka fakcie 
nie wymagają od niego szczególnej interpretacji poza umiejętnością ich 
odczytania. Powinny to być przy tym informacje o pojedynczych (in-
dywidualnych, dobrze określonych, jasnych itd.) faktach z przeszłości. 
Wówczas można stwierdzić, że nasycenie takich informacji interpreta-
cją jest stosunkowo niskie, choćby dlatego, że zbędna w ich przypadku 
staje się bardziej rozbudowana, mogąca nieść kontrowersje, interpreta-
cja historyka.

Można zatem wyróżnić różne stopnie nasycenia informacji zawar-
tością interpretacyjną. Gdy wydobywam z urzędowego notowania 
cen informację na przykład o cenie pszenicy w Paryżu w 1788 roku, 
to formułuję konstatację faktografi czną o małym stopniu nasycenia in-
terpretacją. Gdy jednak na przykład zestawię obok siebie kilka takich 
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informacji z kolejnych lat i stwierdzę, że w latach (powiedzmy) 1785-
-1788 miał miejsce wzrost cen, wówczas będzie to już interpretacja za 
pośrednictwem stworzenia ciągu narracyjnego. Taka informacja, gdyby 
znaleźć ją w źródle historycznym (na przykład w relacji o sytuacji w Pa-
ryżu w tym czasie), byłaby już informacją o wyższym poziomie nasycenia 
interpretacją. Z punktu widzenia dystansu do przeszłej rzeczywistości 
różnica jest widoczna. Jeszcze bardziej widoczna jest ona w zdaniu typu: 
„Wzrost cen pszenicy w Paryżu przed 1789 rokiem wywoływał niepo-
koje i zamieszki w mieście, przygotowując grunt dla rewolucji”. W tym 
przypadku narracyjność zdania (oczywiście funkcjonującego jako część 
jakiejś całości narracyjnej) równała się nasycaniu go interpretacją. Zda-
nia o bardzo niskim stopniu nasycenia interpretacją (nie używam tu 
zwrotu: nasycenia teorią, bowiem niesie on mniej treści) proponuję, jak 
już stwierdzałem, nazwać zdaniami bazowymi, informacje zaś będące ich 
podstawą informacjami bazowymi. Informacją bazową jest zatem infor-
macja o cenie pszenicy w Paryżu w 1788 roku, zdanie zaś typu: „W Pa-
ryżu w 1788 roku ceny pszenicy były takie a takie” zdaniem bazowym.

Jest oczywiste, że trudno byłoby podać dostatecznie ścisłą defi nicję 
zdania bazowego czy informacji bazowej. Nie można bowiem stwier-
dzić, że informacje bazowe są informacjami o zerowym stopniu inter-
pretacji, bowiem takich nie ma. Wydaje się jednak, że intuicyjnie dość 
dokładnie potrafi my wskazać na informacje obciążone w większym czy 
mniejszym stopniu interpretacją.

Ważnym wszakże kryterium owego obciążenia interpretacją jest sto-
pień konsensu. Informacje bazowe uzyskują powszechny (praktycznie) 
konsens: nie ma w ich przypadku opozycji co do ich zaakceptowania 
przez profesjonalny świat historyków. Gdy jednak tylko powstają jakie-
kolwiek wątpliwości, nie można już, rzecz jasna, mówić ani o informa-
cjach, ani o zdaniach bazowych.

Dalej stwierdzić trzeba, że bazowe informacje źródłowe nie są ani 
neopozytywistycznymi informacjami czy zdaniami protokolarnymi (Pro-
tokollsätze) zdającymi sprawę z prostych obserwacji, ani popperowskimi 
zdaniami bazowymi. Neopozytywistyczne zdania bazowe są cegiełkami, 
z których buduje się gmach wiedzy, zaś popperowskie stwierdzenia ba-
zowe służą do weryfi kowania (ewentualnie falsyfi kowania) teorii. Na-
sze informacje i zdania bazowe są tworzywem (lecz nie „cegiełkami”) 
narracji. Z nich można budować różne narracje, co oznacza, że w osta-
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tecznym rachunku, jeśli z tych samych informacji bazowych można 
konstruować różne narracje, że decydujący jest w tym konstruowaniu 
udział interpretacji historyka.

 INFORMACJE BAZOWE 
JAKO REALISTYCZNE ALIBI NARRACJI

W informacjach i zdaniach bazowych (historyk informację ba-
zową przetwarza z miejsca na zdanie bazowe, dokonując w ten sposób 
jej prostej narratywizacji, w której – jak wspomniano – nie uczestni-
czy w większym stopniu interpretacja) należy zatem szukać odpowiedzi 
na pytanie o dostęp historyka do przeszłej rzeczywistości lub inaczej, 
o możliwości włączenia narracji historycznej (jako całości) w ramy ko-
respondencyjnej koncepcji prawdy, czyli o odpowiedź na pytanie, czy 
narracja może być prawdziwa, a jeśli tak, to w jakim sensie? Można 
by powiedzieć, że gdyby istniał dostęp do przeszłej rzeczywistości, to 
wówczas byłaby również szansa na to, że można by z tą obserwowaną 
rzeczywistością porównywać narrację historyczną i orzekać o jej praw-
dziwości jako korespondencji z tą rzeczywistością.

Zanim odpowiemy na pytanie o ten dostęp, trzeba zastanowić się 
nad pojęciem przeszłej rzeczywistości. Jak ją można rozumieć? O tym 
mówią różne fi lozofi e dziejów i ten aspekt zagadnienia mnie tu nie in-
teresuje. To w każdym razie można bez wątpienia o tej rzeczywisto-
ści (a dotyczy to też rzeczywistości aktualnej) powiedzieć, że jest ona 
niezmierzoną liczbą działań ludzkich i ich skutków układających się 
w ciągi chronologiczne lub w struktury (systematyzowanie tych ciągów 
działań oraz układanie faktów w struktury jest oczywiście efektem pro-
cesów kognitywno-konstruujących podmiotu poznającego).

Do tak pojętej rzeczywistości nie możemy mieć dostępu przede wszyst-
kim ze względu na ową niezmierzoną liczbę faktów, działań, skutków dzia-
łań itd. Niektórzy (jak L. Goldstein) sądzą, że do tej rzeczywistości dostę-
pu nie mamy w ogóle. Zwolennicy realizmu epistemologicznego sądzą, że 
dostęp ten istnieje (zapewniają go źródła), nie zastanawiając się wszakże 
bliżej, na czym ów dostęp miałby polegać. Niezmierzona liczba faktów 
ich nie przeraża, gdyż uznają oni konstrukcje historyka (tzn. narrację) za 
„chwytające”, choć w sposób uproszczony i niepełny, tę rzeczywistość.
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Można by zgodzić się z tym, że dostępu do przeszłej rzeczywistości nie 
mamy, gdyż nawet pojedyncze „fakty” istniejące w narracji są konstruk-
cjami. Nie reprezentuję jednak tak radykalnego zdania, choć jest inną 
sprawą właściwe zdefi niowanie (czy wyeksplikowanie) pojęcia „dostę-
pu” do przeszłej rzeczywistości. Do sprawy tej za chwilę wrócę. Najpierw 
chciałbym przytoczyć pewne argumenty na rzecz złagodzenia owego rady-
kalnego sądu, czyli przekonania o całkowitym odcięciu historyka od prze-
szłej rzeczywistości i pozostawieniu go jedynie sam na sam ze źródłami.

Pierwszym argumentem jest opisany już fakt różnego nasycenia in-
formacji źródłowych interpretacją. Zdania wyrażające te informacje są 
bliższe aktom obserwacji (na podstawie których formułowane są owe 
zdania) aniżeli zdania, w których interpretacja odgrywa większą rolę. 
Nie byłoby właściwe, by tego zróżnicowania nie brać pod uwagę. Mó-
wiąc metaforycznie można by powiedzieć, że zdania o większym konsen-
sie, a zatem zdania o małym współczynniku interpretacji, są w jakimś 
sensie „bliższe” wspomnianej poprzednio pozawerbalnej rzeczywistości, 
która dla ludzi posługujących się językiem (w praktyce zawsze wspól-
notowym) jest dość oczywistym punktem odniesienia. Ludzie, można 
stwierdzić, są w tym sensie spontanicznymi realistami, podobnie zresztą 
są nimi na ogół historycy.

Tak zatem, jeśli zastanawiać się nad dostępem historyka do przeszłej 
rzeczywistości, to w jakimś sensie ten „dostęp” (na razie jeszcze niewy-
eksplikowany) mogą zapewnić jedynie informacje bazowe. Nazywam je 
realistycznym alibi narracji historycznej, lecz nie realistycznym jej od-
niesieniem, tak jak odniesienie (mimo całej niejasności tego pojęcia) 
rozumiane jest na gruncie pozytywistycznej semantyki.

 „KONTAKT” NARRACJI HISTORYCZNEJ 
Z PRZESZŁĄ RZECZYWISTOŚCIĄ

Związek między informacjami (i zdaniami) bazowymi a prze-
szłą rzeczywistością (w takim czy innym jej pojmowaniu) nie jest, 
moim zdaniem, związkiem semantycznym. Można by jedynie mówić 
o  quasi-semantycznym związku między owymi informacjami (i zda-
niami) a jakimiś fragmentami owej przeszłej rzeczywistości. Mówię 
o quasi-semantycznym związku, a nie po prostu semantycznym, bo-
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wiem informacje bazowe są swego rodzaju Protokollsätze, obarczonymi 
wprawdzie małym jedynie quantum interpretacji, lecz niepozbawionymi 
elementów konstrukcji.

Spontaniczny realizm historyków zrodził dość duży zbiór metafor, 
poprzez które charakteryzuje się źródła historyczne (bez, rzecz jasna, 
wskazania na tkwiące w nich informacje bazowe). Są to w większości 
metafory optyczne będące manifestacją podzielania przez ich użytkow-
ników „zwierciadlanej” koncepcji języka, traktowanego jak „przeźro-
czyste” medium pośredniczące między użytkownikiem języka i pozaję-
zykową rzeczywistością.

I tak w wielu tekstach można przeczytać, że źródła historyczne „od-
bijają” czy odzwierciedlają przeszłą rzeczywistość i że wystarczy odkryć 
odpowiednie źródło, by dojść do prawdziwego opisu danego fragmentu 
przeszłości. Źródła porównywane są do szyby, szkła, szkła nieregularnego 
(distorted), skrzywiającego obraz, do soczewki czy podobnie. Tego rodza-
ju metafory nie mogą służyć, rzecz jasna, nowym koncepcjom prawdy. 
Zakładają one, że historyk może w jakimś sensie obserwować przeszłość, 
choćby nawet ta szyba (czy soczewka), przez którą dokonuje obserwacji, 
dawała obraz zniekształcony. Zakładają także istnienie rzeczywistości 
„z zewnątrz” historyka, nie zaś konstruowanej przez niego. W sumie re-
prezentują one jeszcze przedkantowskie rozumienie poz nania.

Także metafora „śladu”, niejednokrotnie spotykana w rozważaniach 
nad źródłami, obarczona jest podobną fi lozofi ą. W jej świetle jest jakaś 
obiektywnie istniejąca rzeczywistość, która „zostawia ślady” w postaci 
źródeł. Po tych z kolei śladach historyk dociera do tej rzeczywistości 
(może ją rekonstruować tak jak detektyw rekonstruuje zbrodnię). Moż-
na oczywiście odwoływać się do metafory śladu, lecz będzie to ślad nie 
przeszłej rzeczywistości, lecz jakiegoś konkretnego faktu (jak akt kup-
na-sprzedaży).

Nie wydają się adekwatne także inne metafory ilustrujące funkcjo-
nowanie źródeł. Metafora „dostępu” do przeszłości sugeruje zbyt wiele, 
bowiem dostęp to możliwość dotarcia do tego, do czego ma się dostęp, 
a nawet wejścia do „pomieszczenia udostępnionego” przez fakt istnienia 
dostępu. Takiego „dostępu” do przeszłości historyk, nawet dysponujący 
najbardziej wartościowymi źródłami, nie ma i mieć nie może. Żadna 
przeszła rzeczywistość nie czeka na historyka, by – mając zapewniony 
dostęp – przekroczył jej próg.
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Coś jednak informacje bazowe wydobyte ze źródeł historykowi mu-
szą z samego swego charakteru (tzn. dlatego że są praktycznie nieobar-
czone powodującą ewentualne rozbieżności interpretacją) zapewnić. 
Nie jestem zwolennikiem postmodernistycznej tezy, że źródła nie tylko 
nie dają dostępu do przeszłej rzeczywistości, lecz stanowią mur, który 
wyklucza taki dostęp2. Moim zdaniem, wyrażając się metaforycznie, 
źródła (a raczej wydobyte z nich informacje bazowe) zapewniają hi-
storykowi „kontakt” z przeszłą rzeczywistością (owym zbiorem faktów 
płynących chronologicznie oraz wiązanych strukturalnie). Kontakt ten 
interpretowany być może jedynie jako kontakt „punktowy”, za pośred-
nictwem informacji bazowych, mówiących bezpośrednio o indywidu-
alnych faktach. Owe opisywane na podstawie informacji bazowych 
fakty mogą być traktowane jako reprezentujące przeszłą rzeczywistość, 
o której charakterze jednak niczego, poza informacjami o danych kon-
kretnych faktach, nie mówią.

„Kontakt” to znacznie mniej niż „dostęp”, a przynajmniej taki jest 
sens obu wchodzących tu w grę metafor. Zarazem jednak „kontakt” po-
zwala na wzięcie pod uwagę tego, co nazwać można nieepistemologicz-
ną funkcją źródeł historycznych, szczególnie źródeł zawierających infor-
macje bazowe. Źródła za pośrednictwem wydobytych z nich informacji 
nie tylko przekazują jakąś wiedzę o przeszłości, lecz również pozwalają tę 
przeszłość „doświadczać” w sensie odczuwania i przeżywania. Nie mam tu 
na myśli metody re-enactment R.G. Collingwooda ani  Diltheyowskiego 
„wczuwania” się przy interpretacji źródeł, lecz doświadczanie bezpośred-
nie niebędące nakierowane na zrozumienie źródła.

Konkludując można zauważyć, że informacje bazowe zapewniają 
pewien, w sumie dość luźny, „kontakt” historyka z przeszłą rzeczywisto-
ścią. Jest to „kontakt” metaforyczny, nie zaś jakieś ułomne odniesienie 
semantyczne czy jakieś oddziaływanie przyczynowe. Kontakt taki nie 
daje jednak podstawy dla aplikacji do narracji historycznej klasycznej 
koncepcji prawdy; „kontakt” nie nadaje się do porównania z narracją. 
Z nią trzeba by porównać przeszłą rzeczywistość. Można jednakże od-
wołać się w naszym przypadku do koncepcji realizmu wewnętrznego 
Hilarego Putnama czy do koncepcji podobnych, w których o prawdzie 

2 Por. Joyce Appleby, Lynn Hunt, Margaret Jacob, Powiedzieć prawdę o historii, 
przeł. Stefan Amsterdamski, Poznań: Zysk i S-ka, 2000, s. 268.
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zdań (a także całości narracyjnych) decyduje adekwatnie przeprowa-
dzony proces poznawczy oraz konsens wewnątrz wspólnoty komunika-
tywnej (w naszym przypadku: wspólnoty profesjonalnych historyków). 
Będzie to rodzaj prawdy koherencyjnej.

Historyk nie ma dostępu do przeszłej rzeczywistości, lecz może z nią 
wejść w metaforyczny (akognitywny) kontakt za pośrednictwem infor-
macji bazowych. Na tym bowiem poziomie może obcować z relacjami 
z obserwacji bezpośrednich i na ich podstawie konstruować narrację 
historyczną. Narracja historyczna może być prawdziwa czy fałszywa, 
lecz nie w sensie korespondencji z przeszłą rzeczywistością, tylko w sen-
sie nadania jej takiego czy innego statusu na linii prawda–fałsz przez 
wspólnotę komunikatywną, tzn. ludzi posługujących się tym sakiem, 
z tymi samymi konwencjami oraz podobnym rozumieniem – choćby 
w najogólniejszych zarysach – świata.

Stwierdzam zatem, że nie ma możliwości zastosowania korespon-
dencyjnej koncepcji prawdy (tzn. gdy w defi nicji prawdy Tarskiego 
„rzeczywistość” rozumie się jako obiektywnie istniejącą „na zewnątrz” 
poznającego) do narracji historycznej. Te punkty w narracji, które ja-
koś się do tej rzeczywistości zbliżają (gdyż stopień ich nasycenia inter-
pretacją jest niski), czyli zdania bazowe (oparte na bazowych informa-
cjach źródłowych) nie „wystarczą”, by można mówić o porównywaniu 
narracji z przeszłą rzeczywistością. Nie jest też tak (jak sądzą Franklin 
R. Ankersmit czy Hayden White), że w narracji historycznej stwierdze-
nia faktografi czne (nie używają ci i inni autorzy pojęcia bazowych zdań 
źródłowych) tworzą jakąś warstwę, która może być oceniana z punk-
tu widzenia wartości logicznych (tzn. prawdy–fałszu). Można, jak już 
stwierdziłem, czynić to w stosunku do pojedynczych zdań mówiących 
o indywidualnych faktach w przypadku potwierdzenia tego przez kon-
sens profesjonalistów. Nie dotyczy to jednak narracji historycznej. Nar-
rację jako całość (czy konstrukcję złożoną z różnego poziomu narra-
cyjnych całości) można oceniać z punktu widzenia prawdy jedynie na 
gruncie semantyki wewnętrznej języka wspólnotowego3.

[1996]

3 Taką terminologię przejmuję od Jerzego Kmity (Por. Jerzy Kmita, Jak słowa łączą 
się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, Poznań: Instytut Filozofi i. Wydaw-
nictwo Naukowe, 1995).
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XI

FAKT HISTORYCZNY

 UWAGI WSTĘPNE

Historyk przystępuje do badania wybranego fragmentu minio-
nej rzeczywistości między innymi z określoną wiedzą ogólną o procesie 
dziejowym oraz z bardziej szczegółową orientacją historyczną w proble-
matyce badanego okresu i terenu. Ta wiedza ogólna, lepsza lub gorsza, 
mniej lub bardziej pomagająca badaniom, stanowi jedną z najważniej-
szych części tzw. pozaźródłowej wiedzy historyka. Jej strukturą i funk-
cjami zajmiemy się bardziej szczegółowo w części czwartej, analizując 
procedurę badawczą w historii.

W tej części natomiast uwagę naszą skupimy wokół repertuaru owej 
ogólnej, niezbędnej historykowi, wiedzy o procesie historycznym. Za-
proponujemy przy tym rozumienie tego procesu w sposób zwracający 
uwagę tak na zmiany kierunkowe, jak i na problemy struktury, czyli 
operujące podstawowym dla wszelkich badań historycznych pojęciem 
rozwoju, który stanowi syntezę zmiany i struktury. Pojęcie rozwoju jest 
w związku z tym rozumiane tak, by odciąć się nie tylko od wszelkich 
koncepcji mówiących o tym, że przeszłość to bezładny, różnokierunko-
wy chaos, lecz w większym może stopniu od licznych teorii cyklicznego 
biegu dziejów, ewolucji i niezależnego od działań ludzkich postępu.

Pamiętając o głównej dla naszych rozważań sprawie rozwoju w hi-
storii, przeprowadzimy analizę przedmiotu badań historycznych niejako 
w dwu poziomach:

pierwszy, bardziej abstrakcyjny, dotyczyć będzie pojęcia faktu hi-1. 
storycznego, czyli – tak jak to się zwykle przyjmuje – podstawo-
wego elementu zainteresowań historyka;
drugi zbliży do podstawowych problemów procesu historycznego 2. 
i jego mechanizmu.
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W przeprowadzonej analizie pomocą służyć nam będą niektóre po-
jęcia cybernetyczne.

 SPÓR WOKÓŁ FAKTU HISTORYCZNEGO

Z niezbyt jasnym pojęciem faktu historycznego spotykamy się na-
der często. Wszyscy na ogół zdają sobie sprawę z trudności eksplikacji 
tego terminu, jednakże nie decydują się go zastąpić innym. Fakt histo-
ryczny traktowany jest jako część składowa procesu dziejowego, tzn. 
element przedmiotu badań historycznych.

Dotychczasowy dorobek w zakresie analizy faktu historycznego nie 
wykracza poza pewną tradycyjną problematykę, ograniczającą się głów-
nie do kilku ogólnych, nieraz sprzecznych ze sobą, propozycji klasyfi ka-
cyjnych1.

Fakt historyczny rozumiany jest w literaturze dwojako. Pierwsze ro-
zumienie (ontologiczne) wskazuje na fakt historyczny jako na obiek-
tywnie, tzn. niezależnie od podmiotu poznającego istniejący „przedmiot 
badania historycznego”, „samo zdarzenie”, to co „rzeczywiście było” lub 
podobnie. W tym ujęciu przedmiot poznania historycznego – dzieje – 
stanowiły określony zbiór faktów, które historyk poprzez „odbicie” ich 
w jego świadomości rekonstruuje. Drugie rozumienie (epistemologicz-
ne i metodologiczne) dotyczy właśnie procesu owej rekonstrukcji dzie-
jów, tzn. mówi o fakcie historycznym jako o „konstrukcji naukowej” czy 
o „ujęciu zdarzenia” przez historyka. W odróżnieniu od faktu-przed-
miotu, jego rekonstrukcję dokonaną przez historyka (lecz nie zdanie 
historyczne, a raczej „materiał” dla sformułowania takiego zdania) za-
częto nazywać faktem historiografi cznym.

Ujęcie z kolei wzajemnego stosunku tych dwu aspektów rozumienia 
faktu historycznego jest dwojakie. Nieraz traktuje się fakt historyczny 
jednocześnie i jako kategorię ontologiczną, i kategorię teoriopoznaw-

1 Por. Witold Kula, Rozważania o historii, Warszawa: PWN, 1958, s. 61 i nast.; 
Kazimierz Budzyk, Fakt historyczny, prawa rządzące historią, „Przegląd Humanistycz-
ny”, nr 5, 1958; Józef Dutkiewicz, Fakt historyczny, „Sprawozd. Łódzkiego Tow. Na-
ukowego”, R. XIV, 1959, nr 5, s. 1-6; Gerard Labuda, O metodyce kształcenia młodych 
historyków, „Kwartalnik Historyczny” nr 3, 1960, s. 776; Celina Bobińska, Historyk. 
Fakt. Metoda, Warszawa: Książka i Wiedza, 1964, s. 21 i nast.

Topolski-Antologia.indd   Sek6:134Topolski-Antologia.indd   Sek6:134 29.06.2016   12:04:3929.06.2016   12:04:39



FAKT HISTORYCZNY

135

czą, tzn. w ten sposób, że tzw. fakt historiografi czny jest mniej czy bar-
dziej przybliżonym odbiciem faktu – obiektywnego przedmiotu pozna-
nia. Spotyka się jednak również dość silną tendencję do traktowania 
pojęcia faktu historycznego wyłącznie jako konstrukcji naukowej, tzn. 
mówienia jedynie o fakcie historiografi cznym bez szukania bezpośred-
nich jego odpowiedników w rzeczywistości historycznej. Pierwsze z tych 
ujęć jest charakterystyczne dla pozytywizmu, który zresztą wprowadził 
do metodologii historii samo pojęcie faktu historycznego; drugie z nich 
zaś wiąże się z antypozytywistyczną reakcją strukturalną w refl eksji nad 
poznaniem historycznym, która podkreśliła aktywną rolę podmiotu po-
znającego w „tworzeniu” rzeczywistości badanej.

Wśród historyków najbardziej popularne jest pozytywistyczne rozu-
mienie faktu historycznego, prawdopodobnie dlatego, że jest ono na 
pierwszy rzut oka najbardziej zgodne z tzw. zdrowym rozsądkiem. Oto 
rzeczywistość składa się z odpowiedniej liczby faktów – cegiełek, które 
historyk po prostu rekonstruuje. Rekonstrukcja ta winna być zgodna 
z owymi faktami i ta zgodność stanowi z kolei kryterium jej prawdzi-
wości.

Ujęcie widzące w fakcie historycznym jedynie konstrukcję naukową 
jest nieraz krytykowane jako przejaw tzw. subiektywizmu, tzn. tenden-
cji do „tworzenia” przez historyka własnej rzeczywistości historycznej2. 
Krytyka taka jest słuszna tylko w tym przypadku, gdy uznawanie faktu 
historycznego jedynie za konstrukcję naukową wiąże się z negacją ist-
nienia obiektywnej rzeczywistości, niezależnej od podmiotu poznają-
cego, bo w tym przypadku mamy istotnie do czynienia z subiektywną 
konstrukcją rzeczywistości historycznej przez badacza.

Można jednak przecież uznawać istnienie obiektywnej rzeczywi-
stości, niezależnej od podmiotu poznającego, a jednocześnie uważać, 
że rzeczywistość ta wcale nie jest jakimś zbiorem „gotowych” faktów, 
które należy tylko odbić w świadomości i zrekonstruować. Można więc 
zaproponować takie ujęcie faktu historycznego, które uznawałoby jed-
nocześnie istnienie obiektywnej rzeczywistości historycznej jako przed-
miotu badania, i twórczej roli poznawczej umysłu historyka. Nazwijmy 
to ujęcie dialektycznym. Zakłada ono, iż rzeczywistość historyczna jest 

2 Krytykę w tym kierunku prowadzi Celina Bobińska, Historyk, fakt, metoda, s. 21 
i nast. Z wieloma ujęciami autorki nie zgadzamy się.
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tak skomplikowana i bogata w swej różnorodności i powiązaniach, że 
konstruowanie faktów jest niezbędną formą jej uproszczonego pozna-
wania, tzn. poprzez prawdy przybliżone zbliżania się do prawdy absolut-
nej. Nie ma to nic wspólnego z subiektywizmem. Właśnie stanowisko 
przeciwne jest przejawem swego rodzaju subiektywizmu w ujęciu faktu 
historycznego, bowiem narzuca ono skomplikowanemu, nieznanemu 
nam w pełni przedmiotowi badania formę oglądu tego przedmiotu po-
przez rekonstrukcję faktów, które tylko w przekonaniu badacza są zgod-
ne z tym przedmiotem. W ujęciu dialektycznym dokonuje się ciągły 
proces konfrontacji coraz lepiej poznawanej rzeczywistości historycznej 
z konstruowanymi faktami historycznymi. Oznacza to, że kierując się 
rosnącym lub zmieniającym się zasobem informacji modyfi kujemy na-
sze konstrukcje, które z hipotez słabiej uzasadnionych stają się hipote-
zami coraz lepiej uzasadnionymi. Zanika tu owa jednoznaczna relacja: 
fakt historyczny � fakt historiografi czny oraz wyraźny staje się związek 
faktu historiografi cznego z rzeczywistością historyczną. Fakt historycz-
ny w rozumieniu pozytywistycznym, tzn. jako cząstka rzeczywistości hi-
storycznej, traci w ujęciu dialektycznym rację bytu, bowiem tzw. fakt 
historiografi czny odnosimy nie do faktu historycznego jako jego od-
powiednika czy nawet prawzoru, lecz do całej skomplikowanej rzeczy-
wistości, którą próbujemy poznać, nie wiadomo jeszcze czy w sposób 
najwłaściwszy, przez konstruowanie faktów. Ujęcie dialektyczne wy-
maga do ewentualnego zachowania pojęcia faktu historycznego jako 
przedmiotu badania, dokonywanego w procesie konstruowania faktów 
historiografi cznych, nadania temu pojęciu odpowiedniej treści. Zaj-
miemy się tym w dalszym ciągu.

Grafi cznie można dialektyczne ujęcie faktu historycznego podać 
w sposób następujący:

Sprawa klasyfi kacji faktów historycznych wywołuje rozbieżności 
jedynie w odniesieniu do podziału na tzw. fakty proste (jednostkowe, 
cząstkowe) i złożone (zjawisko, fakt zbiorowy, masowy, fakt – pro-
ces). Fakty proste rozumie się nieraz jako fakty przyrodnicze (fi zycz-

Fakt historiografi czny
Dzieje-przedmiot

badań historycznych
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ne, biologiczne), które stanowią treść przyrodniczą mniej czy bardziej 
skomplikowanego faktu historycznego, a nieraz jako fakty historyczne 
w porównaniu z innymi mniej skomplikowane. Przydatny wydaje się 
jedynie podział na fakty proste i złożone, pamiętając, że podział ten 
ma charakter względny. Do klasy faktów prostych zaliczylibyśmy więc 
np. zranienie żołnierza na jednym z pól bitew drugiej wojny światowej, 
a faktem złożonym byłaby w tym kontekście cała druga wojna świa-
towa. Wprowadzenie natomiast do klasyfi kacji faktów przyrodniczych 
jako prostych elementów faktów historycznych, na które te fakty moż-
na „rozłożyć”, nic istotnego historykowi nie daje. Cóż bowiem może dać 
historykowi wiedza o tym, że np. na złożony fakt – bitwa pod Grunwal-
dem – składa się m.in. pewna liczba takich faktów „prostych” jak różne 
typy zniekształceń metali, wynikłych np. z zetknięć tarczy i mieczy.

Przyrodnicze rozumienie tzw. faktów prostych nie wydaje się więc 
dla historii przydatne. Bardziej oczywiste podziały na fakty według dzie-
dzin rzeczywistości, których dotyczą, nie wymagają bliższego omówie-
nia. Chodzi w tym przypadku o rozróżnienie faktów np. ekonomicz-
nych, politycznych, kulturalnych. Rzecz jasna, każda z tych kategorii 
może wzbudzać najróżniejsze dyskusje.

Kontrowersje wywołuje podział na fakty według hierarchii ich waż-
ności. Różnice zdań ogniskują się w tym, czy wszystkie fakty z przeszło-
ści są „historyczne”, tzn. czy wszystko to, co się zdarzyło, należy do hi-
storii czy też historyczne są tylko fakty jakoś „ważniejsze”. Stanowisko 
eliminujące pewne fakty z przeszłości jako niehistoryczne jest sprzeczne 
z podstawowymi zasadami obiektywizmu badania naukowego. Przecież 
nawet najdrobniejszy fakt, niewybijający się swą indywidualnością, jest 
częścią jakiegoś faktu „większego” (np. masowego), który ma już nie-
wątpliwą dla każdego rangę historyczną.

Wskazać należy jeszcze na spotykane w rozważaniach metodologicz-
nych pojęcie faktu źródłowego, oznaczającego odbicie w źródle histo-
rycznym faktu historycznego (części rzeczywistości historycznej). Poję-
cie to może być przyjęte jedynie w sposób wysoce umowny. W źródle 
bowiem nie chodzi o sam fakt; zawarte są w nim jedynie informacje 
o fakcie historycznym. Tzw. fakt historiografi czny jest konstruowany 
dopiero w wyniku wzajemnego stopienia się informacji źródłowych 
i pozaźródłowych. Schematycznie związki te zobrazować można nastę-
pująco:

Topolski-Antologia.indd   Sek6:137Topolski-Antologia.indd   Sek6:137 29.06.2016   12:04:3929.06.2016   12:04:39



TEORIA  W WARSZTACIE BADAWCZYM  HISTORYKA

138

W konsekwencji naszych rozważań dochodzimy do wniosku, że fakt 
historiografi czny jest oparty na wykorzystaniu informacji źródłowych 
i pozaźródłowych poprzez konstrukcję naukową historyka. Rekonstruk-
cja ta już ze swych założeń nie może być identyczna u wszystkich histo-
ryków, bowiem niewątpliwe są różnice już choćby w samym repertuarze 
wiedzy pozaźródłowej, reprezentowanej przez poszczególnych history-
ków. Podstawą rekonstrukcji jest rzeczywistość miniona. Można powie-
dzieć, że rzeczywistość ta składa się z faktów historycznych, lecz jedynie 
pod warunkiem, że je właściwie rozumiemy.

Historyk rekonstruuje więc rzeczywistość minioną poprzez konstruk-
cję faktów historycznych, stopniowo zbliżając się do stanu izomorfi zmu 
faktu historycznego i faktu historiografi cznego. W pewien sposób jed-
nak historyk jest „twórcą” faktów historycznych. Otóż przez ich rekon-
strukcję powołuje on te fakty do życia społecznego, czyli do istnienia 
w narracji historycznej dostępnej dla społeczeństwa. Gdyby nie praca 
historyka nie wiedzielibyśmy nic o przeszłości poza mglistymi przekaza-
mi tradycji ustnej. Przeszłość ta, jakkolwiek obiektywnie kiedyś istniała, 
pozostałaby nieznana; w tym sensie więc dla nas nie mogłaby istnieć. 
Każda praca historyczna, czy to rekonstruująca nieznane dotąd fakty 
historyczne, czy to inaczej, a zarazem pełniej oświetlająca fakty znane, 
nie tylko przeszłość opisuje, lecz również ją „tworzy”. Wyraz „tworzy” 
wzięliśmy w cudzysłów, ażeby podkreślić, że tworzenie to nie ma nic 
wspólnego z subiektywno-idealistycznymi koncepcjami poznania.

Powstaje wreszcie problem stosunku pojęcia faktu historycznego 
do faktu społecznego. Panujące, pozytywistyczne, rozumienie faktu hi-
storycznego jest wybitnie statyczne, a więc sprzeczne z istotą procesu 
dziejowego i badania historycznego. Pojęcie faktu historycznego jest 
konkretyzacją w odniesieniu do historii pojęcia faktu społecznego, roz-
powszechnionego przede wszystkim przez szkołę Durkheima i socjolo-

Informacje
źródłowe

Rzeczywistość miniona 
jako

przedmiot badań

Rekonstrukcja rzeczywistości
poprzez tzw. fakty
historiografi czne

Informacje pozaźródłowe
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gię strukturalistyczną (funkcjonalistyczną). Tak jak socjologia ma do 
badania swe fakty społeczne, tak historia ma swe fakty historyczne. Ze 
stwierdzeniem tym nie poszło jednak w parze zastanowienie się nad 
różnicą między strukturalnymi (funkcjonalnymi) ujęciami socjologii 
a koniecznością dynamicznych ujęć historii.

Jaki jest stosunek faktu społecznego do historycznego? W każdym 
razie jest jasne, że każdy fakt historyczny (tak prosty, jak złożony) jest 
faktem społecznym, tym bardziej jeśli uświadomimy sobie (por. dalsze 
rozważania), że istnieje jedynie przeszłość i przyszłość, a teraźniejszość 
jest pojęciem umownym. Odnosiłaby się więc do niego defi nicja, jaką 
podaje S. Czarnowski mówiący, że fakt społeczny to taki fakt, który 
„w swym powstaniu, przebiegu lub wyniku uwarunkowany jest ist-
nieniem zbiorowości ludzkiej”3. Faktem społecznym (i historycznym) 
jest np. tak śmierć Napoleona, jak i śmierć kogokolwiek innego, bo-
wiem nie chodzi tu o fakt biologiczny śmierci człowieka w ogóle, lecz 
o śmierć kogoś, kto miał imię, nazwisko, jakiś zawód itd., czyli w ogóle 
był członkiem określonej społeczności. Każdy fakt społeczny jest rów-
nież historyczny w tym sensie, że jest produktem rozwoju. Tego rodza-
ju „historyczność” tkwi w fakcie społecznym immanentnie. Jednakże 
równocześnie fakt społeczny może nie być faktem historycznym, gdy 
rozpatrywany jest pod kątem jego egzystencji jedynie jako elementu 
struktury społecznej, bez uwzględnienia momentu rozwojowego.

W rezultacie można powiedzieć, że z pojęciem faktu historyczne-
go wiążą się wymogi tak uwzględnienia jego miejsca w strukturze, jak 
i uwidocznienia jego roli w procesie zmian. Jest to więcej niż zwykłe od-
niesienie do przestrzeni i czasu, bowiem samo umiejscowienie w prze-
strzeni i czasie nie jest równoznaczne z ruchem i rozwojem. […]

 WYZNACZNIKI CZASOWO-PRZESTRZENNE 
FAKTU HISTORYCZNEGO

Niezależnie od sposobu rozumienia faktu historycznego (pozyty-
wistycznego, strukturalnego, dialektycznego) nieodłączną jego cechą 

3 Stefan Czarnowski, Defi nicje i klasyfi kacje faktów społecznych, w: tegoż, Dzieła, 
t. II, Warszawa: PWN, 1956, s. 227.
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są wyznaczniki czasowo-przestrzenne, przypisujące każdy fakt do czasu 
i miejsca. Pewna znajomość problematyki fi lozofi cznej czasu i przestrze-
ni musi więc należeć do repertuaru wiedzy historyka.

W odniesieniu do czasu i miejsca zwrócimy uwagę na: materialny 
charakter i obiektywność czasu i przestrzeni4, kierunek upływu czasu5 
i granice czasowe faktu historycznego.

Zasada materialnego charakteru i obiektywności czasu i przestrzeni 
zyskała, jak wiadomo, nowe oparcie w teorii względności, stanowią-
cej dialektyczne przekształcenie klasycznej teorii czasu i przestrzeni. 
Zamiast stwierdzenia o niezmienności interwału czasowego między 
zdarzeniami wyprowadzone zostało stwierdzenie, że interwał ten jest 
niezmienny jedynie w danym układzie; w skali całego wszechświata nie 
jest on absolutny, lecz względny. Zdarzenia, które wydają się równo-
czesne, jeśli się je obserwuje z jednego układu, obserwowane z innego 
mogą okazać się nierównoczesne. Również odległość przestrzenna mię-
dzy zdarzeniami ma charakter relatywny. Różnice tak w odniesieniu do 
czasu, jak przestrzeni zależą od prędkości ruchu ciał. Ciała nie tracą 
nigdy swych rozmiarów, chociaż względem różnych układów są różne.

Niezależnie od stwierdzenia zależności czasu i przestrzeni od pręd-
kości ruchu ciał teoria względności wskazuje na współzależność mię-
dzy interwałem czasowym a odległością przestrzenną. Odzwierciedla 
to koncepcja tzw. czasoprzestrzeni (czterowymiarowej), w której czas 
zachowuje swój jeden wymiar, a przestrzeń fi zyczna – trzy wymiary, 
tzn. w której odrębność czasu i przestrzeni nadal istnieje. Poza różni-
cą wymiarów przestrzeń jest izotropowa, a czas anizotropowy (biegnie 
w określonym porządku). Powiązanie w teorii względności czasu i prze-
strzeni z ciałami materialnymi, bez których czas i przestrzeń nie mo-
głyby istnieć, oraz wskazanie na łączność czasu i przestrzeni uzasadniło 

4 Opieramy w tym punkcie nasz wywód głównie na pracy Zdzisława Augustynka, 
Czas i przestrzeń a materia, w: Jedność materialna świata, pod red. Heleny Eilstein, 
Warszawa: Krytyka i Wiedza, 1961, s. 205-254.

5 W tym punkcie por. pracę Irena Szumilewicz, O kierunku upływu czasu, War-
szawa: PWN, 1964. Z innej literatury o czasie por. szczeg. Zygmunt Zawirski, Rozwój 
pojęcia czasu, „Kwartalnik Filozofi czny”, t. 12, 1936, oraz Hans Reichenbach, Philoso-
phie der Raum-Zeit Lehre, Berlin-Leipzig: De Gruyter, 1928 oraz tenże, The Direction of 
Time, Berkeley: University of California Press, 1956. Ta ostatnia praca stanowi jedno 
z największych osiągnięć współczesnej fi lozofi i w kwestii czasu.
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w sposób dialektyczny obiektywność tych kategorii. Czas i przestrzeń 
istnieją obiektywnie, lecz tylko łącznie z przedmiotami materialnymi 
(zdarzeniami); mają więc i materialny, i obiektywny (w stosunku do 
podmiotu poznającego) charakter. Inne rozumienie obiektywności cza-
su i przestrzeni reprezentował np. I. Newton, uznający, że czas istnieje 
obiektywnie, lecz zupełnie samoistnie, niezależnie od zdarzeń, kryty-
kowany za to już przez G.W. Leibniza. Teoria względności potwierdziła 
więc materialistyczne przekonanie o tym, że czas i przestrzeń są atrybu-
tami materii. Należy jednak przy tym pamiętać, że w praktyce badania 
historycznego, które dotyczy tylko jednego układu (ziemia, ewent. wraz 
z „najbliższym otoczeniem”), posługujemy się absolutnymi kategoriami 
czasu i przestrzeni właściwymi dla mechaniki klasycznej, która dotyczy 
rzeczywistości znanej nam z potocznego doświadczenia.

Można wszakże mówić o względności czasu i przestrzeni w odnie-
sieniu do badania przeszłości w zupełnie innym sensie. Szybkość hi-
storycznego przebiegu interwału czasowego oraz rozmiary przestrzeni 
zależne są w tym rozumieniu od kryterium odniesienia, z którego oce-
nia się owo trwanie procesu oraz odległość przestrzenną zdarzeń. Kry-
terium odniesienia stanowi w takim przypadku wiedza pozaźródłowa 
historyka, formująca zestaw kierujących jego zbadaniem dyrektyw war-
tościujących. W świetle tych dyrektyw może okazać się, że w niektó-
rych okresach czas6 biegnie „szybciej”, a w innych wolniej; w jednych 
bowiem przemiany w kierunku ocenianym przez historyka pozytywnie 
dokonują się szybciej, a w innych przemian takich wyraźniej zanotować 
się nie da. Na ogół ocena historyków co do nagromadzenia przemian 
w pewnych okresach jest podobna. Wszyscy są bowiem zgodni co do 
tego, że czas (nazwijmy go czasem historycznym) biegnie szybciej np. 
w okresach rewolucji, wojen itd., kiedy to każda godzina przynosi coraz 
to nowe układy. Można ogólnie powiedzieć, że to przyspieszenie biegu 
czasu historycznego odczuwamy w odniesieniu do interwałów, w któ-
rych następuje przekształcanie się drobnych zmian ilościowych w nowe 

6 Należy tu podać różne znaczenia terminu czas. K. Ajdukiewicz wyróżnia 4 zna-
czenia: 1. czas jako chwila – zdarzenie „punktowe”; 2. okres (np. okres panowania 
Kazimierza Wielkiego); 3. trwanie tzn. długość okresu (różne okresy mogą mieć to 
samo trwanie); 4. wszechobejmujący okres – nieograniczona linia czasu. Wszystkie 
występują w narracji historycznej.
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jakościowo układy. Chodzi przede wszystkim o takie układy, które mo-
dyfi kują wyraźniej dotychczasowe warunki bytowania społeczeństwa. 
Odczuwa ono wtedy niemal dosłownie bieg czasu historycznego. Powią-
zanie czasu historycznego z rytmem rozwoju, dokonującego się w toku 
walki sprzeczności, implikuje wrażenie nierównego tempa biegu czasu, 
który w obrazie przeszłości pulsuje wraz ze zdarzeniami. To pulsowanie 
odbija się nawet w zewnętrznym obrazie narracji. Proszę w podręczniku 
historii policzyć liczbę stron poświęconych Rewolucji Francuskiej czy 
Październikowej (jeśli historyk potrafi  ocenić jej miejsce w historii) oraz 
czasom „spokojniejszym” i porównać to z rzeczywistym trwaniem jed-
nych i drugich zdarzeń. Problem czasu historycznego z punktu widze-
nia badań struktury świadomości społecznej ma dość obszerną litera-
turę, głównie socjologiczną7, ale również i historycy zajęli się badaniem 
świadomości upływu czasu w różnych okresach i wśród różnych grup 
społecznych8. Sprawy te w dużym stopniu wiążą się z kształtowaniem 
wyobrażeń społecznych o kierunku upływu czasu. Należą one bardziej 
do dziejów świadomości historycznej aniżeli do metodologii historii.

Także świadomość przestrzeni nie jest prostym odpowiednikiem 
jej obiektywnych wymiarów. Historyk musi sobie doskonale zdawać 
sprawę z odmiennej w różnych okresach i na różnych terytoriach roli 
odległości w zdarzeniach. Jak słusznie pisze W. Kula: „Jeśli mamy zrozu-
mieć przestrzenny aspekt istniejących i zmieniających się w toku dzie-
jów współzależności między ludźmi i grupami ludzkimi – nie możemy 
poprzestać na obliczaniu kilometrażu według dzisiejszej mapy. Zada-
nie jest o wiele bardziej złożone”9. Rozwój szeroko pojętej łączności 
i komunikacji oraz postęp w zakresie transportu sprawiły że nastąpi-
ło względne skrócenie odległości, czyli swego rodzaju skurczenie się 
przestrzeni. Jeśli na przykład mówimy o przyjeździe kupców z różnych 
terenów na średniowieczne jarmarki szampańskie we Francji, musimy 
pamiętać, że niektórzy z nich jechali z towarami wiele tygodni. Wyjazd 

7 Na ten problem zwracają uwagę w szczególności etnologowie.
8 Por. np. Jacques Le Goff, Czas Kościoła i czas kupca, przeł. Andrzej Frybes, w: 

Czas w kulturze, pod red. Andrzeja Zajączkowskiego, Warszawa: PIW, 1988. Por. też 
Gallimard Beaujouan, Le temps historique, w: L’ Histoire et ses méthodes, Paris 1963, 
s. 52-67. Autor podkreśla niehomogeniczność czasu historycznego.

9 Witold Kula, Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa: PWN, 1963, 
s. 631.
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do miasta odległego o kilkadziesiąt kilometrów równał się specjalnej 
wyprawie, a zawiadomienie kogoś było problemem, mimo pojawienia 
się w czasach nowożytnych poczty.

Skrócenie odległości oznaczało jednocześnie przyśpieszenie odczu-
cia upływu czasu. Ułatwienia w kontaktach między ludźmi wzmagały 
intensywność życia społecznego, a tym samym powodowały większe 
spiętrzenie przemian. W sumie dla człowieka nowoczesnego czas bie-
gnie szybciej, a przestrzeń jest „mniejsza” (mimo sukcesów w pozna-
waniu ziemi), aniżeli dla jego przodków, żyjących wprawdzie krócej, 
lecz „wolniej”. Niezależnie od tego pamiętać trzeba o tym, że już same 
mapy (np. o różnej skali) mogą dawać różne wyobrażenie o przestrzen-
nym rozmieszczeniu zjawisk. Na przykład na mapie o małej skali mogą 
zjawiska wypaść w większym skupieniu aniżeli to wynika z sytuacji rze-
czywistej.

Ogólnie rzecz biorąc, fakty historyczne ujmowane jako odpowied-
niki minionej rzeczywistości, dotyczą przeszłości. Pojęcie przeszłości 
zakłada nasze przekonanie o tym, że czas upływa w jednym kierunku, 
przy czym przeszłość jest zawsze pojęciem zrelatywizowanym do oso-
by. Dla człowieka żyjącego w XVIII wieku pierwsza wojna światowa 
nie istniała w przyszłości. Dla człowieka urodzonego np. w 1905 roku 
w pewnym okresie należała ona do przyszłości, by w odpowiednim 
okresie stać się dla tegoż człowieka elementem przeszłości. Każdy ma 
więc swoje usytuowanie w czasie. W przypadku przewidywania nauko-
wego historyk przekracza punkt dzielący przeszłość i przyszłość i zaj-
muje się przyszłością. Równie względne jest pojęcie teraźniejszości. Dla 
teraźniejszości nie ma miejsca na osi czasowej, chyba że potraktujemy 
to pojęcie jako niemający wymiarów punkt lub określimy je umow-
nie: na przykład uznawać będziemy za teraźniejszość ostatni rok, 5 czy 
10 lat. Umowa ta, jak widać, może być zupełnie dowolna. Zakłada 
ona oczywiście również umowność podziału na przeszłość i przyszłość 
(oczywiście nie w skali jednego człowieka, lecz w skali społecznego 
uzgodnienia).

Dla wiedzy pozaźródłowej historyka nieobojętna jest znajomość ar-
gumentów przemawiających za kierunkowym upływem czasu. Sprawa 
ta bowiem wiąże się z problemem odwracalności czy nieodwracalności 
procesów historycznych. Poczucie, że czas upływa w jednym kierunku 
należy do najbardziej podstawowych, opartych wszakże na małym do-
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świadczeniu kategorii zdroworozsądkowych. Okazuje się jednak, że nie 
da się dziś jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy czas stanowi 
zamknięte, czy też otwarte continuum.

I. Szumilewicz dzieli teorie kierunkowego upływu czasu na trzy gru-
py: kauzalne, entropijne oraz koncepcje opierające się na określonych 
modelach kosmologicznych10. Stwierdza ona, że pierwsze z nich, oparte 
na zasadzie przyczynowości (przyczyna jest wcześniejsza niż skutek), nie 
wystarcza do sprecyzowania kierunku upływu czasu; pozwala jedynie 
wyznaczyć relację „znajdowania się pomiędzy”, a relacja ta porządkuje 
zbiór zdarzeń w sposób symetryczny – bez zwrotu. Głównymi reprezen-
tantami współczesnych przyczynowych teorii upływu czasu są H. Weyl 
i H. Reichenbach z wcześniejszego okresu ich twórczości. Stwierdzają 
oni, że podział na przeszłość i przyszłość uwarunkowany jest obiektyw-
nymi cechami samej rzeczywistości, której struktura jest kauzalna. En-
tropijne teorie upływu czasu za punkt wyjścia przyjmują fakt tendencji 
do wzrostu entropii w ramach układów (a więc i wszechświata), tzn. 
tendencji do rozpraszania energii (o czym mówi druga zasada termo-
dynamiki). W fi zyce pojęcie entropii używane je do opisów (mierze-
nia) owego rozpraszania się energii. W ostatecznym rachunku chodzi 
o procesy rozpraszania się energii cieplnej, które są nieodwracalne. 
Rozwój przyrodoznawstwa zwrócił jednak uwagę również na procesy 
nieentropijne. W obecnym stanie rozważań uzasadniony więc wydaje 
się podział na przeszłość i przyszłość przy przyjęciu koncepcji „lokal-
nego”, wystarczającego dla historii społeczeństw, pojęcia czasu. Kon-
cepcje kosmologiczne pominiemy w naszej relacji o kierunku upływu 
czasu, bowiem wprowadziłyby nas one w gąszcz poglądów nadzwyczaj 
dyskusyjnych11.

Wyznaczniki czasowo-przestrzenne faktu historycznego mogą być 
określone w sposób mniej lub bardziej precyzyjny. Postęp w mierzeniu 
czasu i przestrzeni umożliwił względnie dokładne określenie tych wy-
znaczników. Problemy te należą do chronologii (w odniesieniu do mie-
rzenia czasu) oraz geografi i historycznej i metrologii (w odniesieniu do 
przestrzeni) jako tzw. nauk pomocniczych historii. […]

10 I. Szumilewicz, O kierunku upływu czasu, s. 9.
11 Por. tamże, s. 101 i nast.
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Określenie granic chronologicznych (początkowej i końcowej) fak-
tu historycznego, tzn. odniesienie danego faktu do wyznacznika cza-
sowego, nie jest proste; traktujemy bowiem fakt (wyłączając tzw. fak-
ty proste) jako układ ulegający stałym transformacjom. Kiedy wobec 
tego kończy się jeden fakt a zaczyna następny, będący ewentualnie jego 
skutkiem?12 Zależy to od tego, w jaki sposób skonstruowaliśmy fakt hi-
storiografi czny stanowiący uproszczone ujęcie nieznanego nam faktu 
historycznego (układu), tzn. zależy od tego, gdzie sami wyznaczyliśmy 
mu granice. Możemy jedynie zwrócić uwagę na to, że wyznaczanie tych 
granic jest ułatwione przez związanie z odczytaniem w przeszłości pro-
cesu przechodzenia od drobnych zmian ilościowych do nowych jakości. 
Pojęcie nowej jakości ma przy tym, rzecz jasna, charakter względny. Pe-
wien fakt może oznaczać nową jakość w stosunku do faktów „drobniej-
szych”, może jednak z kolei sam być przejawem zmiany ilościowej, gdy 
rozpatrujemy ją z punktu widzenia „większych” jakości13. Na przykład 
bitwa stalingradzka 1942-1943 roku była nową jakością w stosunku 
do poszczególnych jej fragmentów; w odniesieniu zaś do całej drugiej 
wojny światowej oznaczała jedną z najważniejszych zmian, co prawda 
ilościowych, lecz doprowadzających w sumie do zwycięstwa nad faszy-
zmem niemieckim.

Są fakty, których granice chronologiczne bardzo łatwo oznaczyć. Do 
takich należy na przykład panowanie takiego czy innego władcy, wyzna-
czone na ogól datą objęcia władzy oraz śmiercią lub odebraniem wła-
dzy. Nie da się jednak na przykład powiedzieć dokładnie, kiedy zaczyna 
się kapitalizm w Europie lub kiedy kończy się Oświecenie. W praktyce 
historyk posługuje się trzema rodzajami czasu: czasem krótkim (mie-
rzonym za pomocą zegara), czasem średnim (mierzonym za pomocą 
kalendarza) i czasem długim mierzonym za pomocą lat14.

[1968]

12 Trudność tę wskazuje również W. Kula, Rozważania o historii, s. 64.
13 Na ten temat wypowiadaliśmy się nieco szerzej w Historia gospodarcza Polski, 

VIII Powsz. Zjazd Historyków, Warszawa 1960, s. 73-75.
14 Alfred Cordoliani, Comput, chronologie, calendriers, w: L’histoire et ses méthodes 

paru sous la direction de Charles Samaran, Paris: Gallimard, 1961, s. 37-52.
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XII

WARTOŚCIOWANIE A OCENY

Wypowiedzi, w których bezpośrednio wyraża się postawa warto-
ściująca, nazywamy najczęściej zdaniami wartościującymi, sądami mo-
ralnymi lub ocenami. Stanowią one także jeden ze składników narracji 
historycznej. Istnieje zadawniony spór o to, czy ocenom w odróżnie-
niu od zdań opisujących można przypisać wartość logiczną (prawdę 
lub fałsz). Większość specjalistów zdecydowanie odrzuca ten pogląd 
twierdząc, że oceny są logicznie neutralne, niektórzy starają się bronić 
tradycyjnego rozumienia prawdy w odniesieniu do sądów wartościują-
cych, zaś pewna część badaczy bądź to proponuje swoiste rozumienie 
prawdy w odniesieniu do sądów wartościujących, bądź to stwierdza – 
jak M. Ossowska – że „odmówienie normom prawdziwości względnie 
fałszywości w sensie tradycyjnym, tj. w sensie jakiejś zgodności lub nie-
zgodności z rzeczywistością, nie jest jednak jeszcze odmówieniem im 
wszelkiej wartości logicznej”1.

Osobiście reprezentujemy w tej sprawie pogląd następujący. Jego 
punktem wyjścia jest stwierdzenie, że w większości ocen2 spotykanych 
w pracach naukowych, szczególnie historycznych, można doszukać się 
dwojakiego typu informacji o rzeczywistości: (a) o rzeczywistości oce-
nianej, (b) o systemie wartości oceniającego (w przypadku historyka 
o odpowiednim aspekcie wiedzy pozaźródłowej), co przecież też stano-

1 Maria Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Warszawa: Czytelnik, 1947, 
s. 125-126; por. też Bernard Mayo, Ethics and the Moral Life, New York: St. Mar-
tin Press, 1958; Alan Montefi ore, A Modern Introduction to Moral Philosophy, New 
York: Routledge and Kegan Paul, 1958; Jerzy Kmita, Problemy wartości logicznej ocen, 
„Studia Filozofi czne”, nr 1, 1964, s. 119-137; Marek Fritzhand, Zagadnienie prawdy 
w etyce, „Studia Filozofi czne”, nr 2, 1966, s. 11-34; Jerzy Vetulani, Wartość logiczna 
zdań wartościujących, „Studia Filozofi czne”, nr 2, 1966, s. 75-86.

2 Mowa tu, rzecz jasna, o ocenach właściwych, a nie pozornych, o których po-
jęciu za chwilę.
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wi jakiś fragment rzeczywistości. Weźmy dla przykładu zdanie ocenia-
jące: (1) „Rewolucyjne reformy agrarne oznaczały bardziej postępową 
drogę przemian historycznych aniżeli powolne odgórne przekształce-
nia ustroju rolnego” lub zdanie (2) „Wolność jest dobrem najwyższym”. 
Z (1) dowiadujemy się, że rewolucyjne reformy agrarne były przyczy-
ną jakichś przemian historycznych oraz dodatkowo, że przemiany te 
w jakiś sposób inaczej wpływały na bieg dziejów aniżeli odgórne prze-
kształcenie ustroju rolnego. Drugie z przytoczonych zdań informuje nas 
o tym, że wolność w rozumieniu wypowiadającego to zdanie ma takie 
cechy, które ocenia on (wartościuje) jako dobre. Informacje te, nie da 
się zaprzeczyć, są nadzwyczaj ogólnikowe, lecz na nich, jak zobaczymy, 
nie kończy się wartość informacyjna ocen. Oto w oparciu o nasze zda-
nia oraz pewną dodatkową wiedzę można (w mniejszym lub w więk-
szym stopniu) zrekonstruować także system wartości tych, którzy te 
zdania wygłosili. Z (1) wynika, że wypowiadający jest zwolennikiem 
szybkiego i konsekwentnego zniesienia nierówności społecznych i wy-
zysku jednych grup ludzkich przez drugie, z (2) zaś, że spośród różnych 
wartości preferuje wolność, czyli że w jego systemie ocen ta wartość 
przyjęła miejsce naczelne; dobre jest według niego to, co powiększa, 
broni, umacnia wolność. Po zrekonstruowaniu systemu wartości (do 
czego potrzebne są zwykle, obok dodatkowej wiedzy, jeszcze inne wy-
powiedzi oceniającego) możemy wrócić jeszcze raz do pytania o infor-
macje typu (a), czy o informacje o rzeczywistości. Obecnie ze zdania 
(1) nie tylko dowiemy się o tym, że rewolucyjne reformy agrarne były 
przyczyną jakichś przemian historycznych oraz że przemiany te w jakiś 
sposób inaczej wpływały na bieg dziejów aniżeli odgórne przekształce-
nia ustroju rolnego, lecz także o tym, że rewolucyjne przemiany agrarne 
szybciej aniżeli reformy odgórne wprowadzały w życie zasadę równości 
społecznej i łagodziły wyzysk. Odpowiednio zdanie (2) informuje nie 
tylko o tym, że wolność jest dobra, lecz – wraz z pewną dodatkową wie-
dzą również i o tym, że ma ona jakieś (intersubiektywnie sprawdzalne) 
cechy, które oceniający uznaje za dobre.

Zdanie oceniające (wyjąwszy wypowiedzi czysto emocjonalne nie-
stwierdzające niczego poza wyrażeniem aprobaty czy dezaprobaty) ma 
więc, w odróżnieniu od zdania opisującego, dwojakie odniesienie do 
rzeczywistości lub inaczej mówiąc ma dwojaki (wzajemnie się nakła-
dający) model. Pierwsze odniesienie to jakiś fragment rzeczywistości 
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istniejącej obiektywnie poza oceniającym, a drugie to system wartości 
przyjęty przez oceniającego. W zakresie każdego z tych odniesień – bo-
wiem są to odniesienia do rzeczywistości – można orzekać o zgodności 
wypowiedzi (lub konsekwencji wypowiedzi) z modelem (czyli rzeczy-
wistością), a więc orzekać o jej prawdziwości czy adekwatności. Cała 
trudność polega na konieczności, w przypadku rozpatrywania wartości 
logicznej ocen, rozwarstwienia tych dwu układów odniesienia. W od-
niesieniu do zdania (1) mogę się zapytać, czy rzeczywiście rewolucyjne 
przemiany agrarne szybciej aniżeli reformy odgórne wprowadzały zasadę 
równości społecznej i łagodziły wyzysk, i jeśli stwierdzę, że tak rzeczy-
wiście było, mam prawo powiedzieć, że zdanie to jest w swej warstwie 
deskryptywnej prawdziwe. Z kolei mogę zapytać się o to, czy zawarta 
w nim ocena (opowiedzenie się za szybkimi przemianami w kierunku 
równości społecznej i zniesienia wyzysku) jest zgodną z całym syste-
mem wartości reprezentowanym przez oceniającego; jeśli stwierdzę, że 
tak, mam prawo orzec, że zdanie (1) jest adekwatne w swej warstwie 
moralnej (lub emocjonalnej). W praktyce zdanie może być prawdziwe 
w swej warstwie deskryptywnej, a nieadekwatne w emocjonalnej lub 
nieprawdziwe w warstwie opisowej, lecz adekwatne w emocjonalnej. 
Istnieje wszakże ogromna różnica między obu rodzajami odniesienia. 
Otóż prawdziwość (lub fałszywość) warstwy deskryptywnej jest nieza-
leżna od osoby wypowiadającego, bowiem odnosimy ją do obiektywnej 
rzeczywistości, gdy tymczasem adekwatność lub nie warstwy emocjo-
nalnej jest zrelatywizowana do wypowiadającego zdania. W związku 
z tym, o ile w pierwszym przypadku określone zdanie oceniane będzie 
jako albo prawdziwe, albo fałszywe (oczywiście na danym etapie ba-
dań, bo przecież nasza wiedza o rzeczywistości może się zmienić), o tyle 
w drugim może być jednocześnie i adekwatne, i nie, w zależności od 
tego, kto je wypowie. Jeśli notoryczny zwolennik np. muzyki konkret-
nej, stale wypowiadający się o niej pozytywnie i podnoszący jej różne 
walory powie raz, że jest to muzyka zła, to (przyjmując, że nie zmienił 
nagle swego systemu wartości) będziemy mieli prawo powiedzieć, że 
na gruncie jego indywidualnego języka jest to wypowiedź „fałszywa”. 
Słysząc tę samą wypowiedź z ust zwolennika muzyki bardziej tradycyj-
nej powiemy, że jego ocena jest adekwatna. W praktyce rzadko w ten 
sposób mówimy o wypowiedziach oceniających, tak że przypisywanie 
im cech adekwatności czy nieadekwatności trochę nas razi. Jest tak 
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dlatego, iż zwykle nie porównujemy ocen wypowiadanych przez innych 
ani z rzeczywistością, ani z systemem wartości wypowiadającego, lecz 
z naszym systemem wartości, a to przecież dla właściwego orzekania 
o adekwatności zdań oceniających nie jest żadnym układem odniesie-
nia. O zdaniu (1) lub zdaniu (2) jesteśmy gotowi zaraz powiedzieć: tak, 
to prawda! lecz rzadko w takich przypadkach pamiętamy, że wyrażamy 
tu jedynie naszą emocję. Do analizy ocen w nauce taka postawa, rzecz 
jasna, nie wystarcza.

Relatywny charakter logicznej wartości emocjonalnej warstwy zdań 
oceniających uzasadnia ich odrębne traktowanie w metodologii nauk, 
a jednocześnie skłania do wysunięcia następującego ogólnego postu-
latu. Ponieważ jest chyba bezsporne, że składnikami nauki mogą być 
w ostatecznym rachunku jedynie zdania, o których orzec można, czy są 
prawdziwe, czy fałszywe, nader ważne jest, by w przypadku wypowie-
dzi oceniających informować (pośrednio lub bezpośrednio) o repre-
zentowanym systemie wartości. Wiedza o tym systemie pozwala, jak 
wskazywaliśmy, na właściwe wydobycie warstwy deskryptywnej oceny 
(tzn. w rezultacie daje wiedzę potrzebną do orzekania o prawdziwo-
ści tej warstwy), a poza tym umożliwia orzeczenie o adekwatności czy 
nieadekwatności warstwy emocjonalnej. W ten sposób nie występu-
jąc przeciw ocenom w wypowiedziach naukowych, byłoby to bowiem 
wystąpieniem niepotrzebnym i beznadziejnym, możemy bronić nakazu 
precyzji i jasności języka nauki w ogóle, a nauki historycznej w szcze-
gólności.

Jakkolwiek u podłoża wszelkich decyzji w nauce tkwi postawa war-
tościująca, to jednak stopień jej uwidocznienia się w relacji z osiągnię-
tych wyników badawczych jest w różnych naukach i u różnych bada-
czy różny. Jeśli więc poszukujemy odmienności z tego punktu widzenia 
między naukami przyrodniczymi a społecznymi, to nie leżą one w braku 
wartościowania w jednych naukach, a wartościowaniu w drugich, lecz 
w tym, że przy wspólnej podstawie wartościującej, oceny, czyli językowa 
forma przejawiania się postawy wartościującej, nie są na ogół składni-
kami nauk przyrodniczych, podczas gdy w narracji nauk społecznych, 
a szczególnie narracji historycznej, oceny stanowią jeden z jej skład-
ników. Różnica więc, zauważmy marginesowo, ma charakter niejako 
zewnętrzny, dotyczy form uzewnętrznienia się wartościowań.
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 RÓŻNE FORMY 
POSTAWY WARTOŚCIUJĄCEJ HISTORYKA

Z tego, co powiedziano, wynika, że oceny są tylko jedną z form 
przejawiania się postawy wartościującej historyka. […] Obecnie, m.in. 
aby wskazać na miejsce ocen wśród tych form, postaramy się je zesta-
wić. Wyróżnimy 6 takich form3, dzieląc je na pozajęzykowe i językowe.

Pierwszą z pozajęzykowych form przejawiania się postawy oceniającej 
wobec przeszłości jest sam dobór problemu do badania (wybór dziedzi-
ny). Wybieram do badania określone zagadnienie, bo uważam, że do-
brze (z jakichś powodów) będzie, jeśli je zbadam. Tak więc na przykład 
problemy dotyczące patriotycznej roli biskupów i arcybiskupów chętnie 
podejmowali historycy związani z obozem katolickim, problemy zaś po-
zwalające pokazać fakty zdrady kraju, ucisku chłopów i opartego na tym 
niebywałego przepychu dostojników kościelnych chętnie podejmowali 
historycy przekonani o negatywnej roli polskiego katolicyzmu.

Po drugie, stosunek badacza do opisywanych faktów może się prze-
jawiać w przemilczaniu albo bagatelizowaniu faktów niewygodnych, 
chociaż podjęte zagadnienie nakazywałoby o nich mówić. Tak na przy-
kład niektórzy historycy związani z obozem szlacheckim opisywali dzie-
je chłopów w Polsce, zwracając przede wszystkim uwagę na reformy po-
dejmowane przez wielkich właścicieli, charakteryzując je jako przejaw 
wielkoduszności i głosząc, że „chłopi polscy nigdy nie uciekali się do 
buntów, jak w innych krajach”.

Trzecią formą przejawiania się postawy oceniającej w historii jest 
sposób wyjaśnień. Otóż na podstawie czynników, które historyk uznaje 
za „ważne” w wyjaśnieniu określonego faktu, można powiedzieć spo-
ro o kierujących nim wartościowaniach. Niekiedy kryteria te wiążą się 
wyraźnie z koncepcjami politycznymi autora. Przykładów różnic w wy-
jaśnieniach dostarcza analiza prac historycznych związanych z różnymi 
tradycjami metodologicznymi i ugrupowaniami po1itycznymi. History-
cy marksistowscy jako dyrektywę w wyjaśnianiu przyjmują materiali-
styczną teorię rozwoju społecznego (materializm historyczny). 

3 Por. Andrzej Malewski, Jerzy Topolski, Metoda materializmu historycznego w pra-
cach historyków polskich, „Studia Filozofi czne”, nr 6, 1959. Niektóre sformułowania 
i przykłady przejmujemy z tego artykułu.
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Po czwarte, osobista postawa wobec badanych faktów może się prze-
jawić w tym, że tym samym faktom przypisuje się różną doniosłość, lub 
że zwraca się uwagę tylko na niektóre, odpowiadające własnej postawie 
następstwa faktów, a pomija lub bagatelizuje inne. W dyskusji doty-
czącej znaczenia obrony klasztoru jasnogórskiego jeden z historyków 
dochodził do wniosku, że obrona ta odegrała „w całokształcie spraw 
wojennych poważną rolę”4. Znany zaś ze swego krytycyzmu autor 
wskazywał na „tylko czysto lokalny zasięg wpływu wojskowo-politycz-
nego” tej obrony5.

Do językowych form przejawiania się postawy wartościującej nale-
ży słownictwo o dodatnim lub ujemnym zabarwieniu emocjonalnym 
oraz oceny wyrażone w formie zdań, czyli zdania oceniające. W przy-
padku słownictwa, które zresztą rzadko bywa neutralne, ocena ukryta 
jest w samym opisie. Również w zdaniach oceniających rzadko ocena 
wypowiedziana jest bezpośrednio. Warto także zauważyć, że w pewnym 
stopniu i c a ł o ś ć, choćby najbardziej spokojnej narracji, daje jakieś 
wyobrażenie o postawie wartościującej narratora.

Oto przykłady (może dość skrajne) używania słownictwa o ujem-
nym lub dodatnim zabarwieniu emocjonalnym (podkreślenia nasze).

(3) W. Konopczyński nastawiony niechętnie do walki chłopów z feu-
dałami przedstawiając sytuację przed bitwą pod Beresteczkiem pisał, że 
„setki emisariuszów p o d s z c z u w a ł y  włościan do łączenia z k o z a c-
t w e m  i  m o r d o w a n i a  dziedziców”, lecz przyniosło to rezultaty je-
dynie na Podhalu, gdzie „n i e j a k i  Kostka… opanował z bandą górali 
Czorsztyn”6.

(4) A.M. Skałkowski, wyrażając podobne nastawienie, pisał o armii 
kościuszkowskiej, że „w ł ó c z y ł a  za sobą c h m a r ę  c h ł o p s t w a  bez 
pożytku, ogładzając tylko kraj…”7.

4 Tadeusz Nowak, Spór o rolę dziejową Jasnej Góry w 1655 r., „Przegląd Historycz-
ny”, nr 1, 1958, s. 164.

5 Olgierd Górka, Legenda o rzeczywistości obrony Częstochowy w roku 1655, War-
szawa: PWN, 1957, s. 164.

6 Władysław Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. II, 1648-1795, Warszawa: Ge-
bethner i Wolf, 1936, s. 11.

7 Adam Mieczysław Skałkowski, Z dziejów insurekcji 1794, Warszawa: Zakł. Druk. 
F. Wyszyński i S-ka, 1926, s. 24.
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Nie zawsze słownictwo jest aż tak daleko idące, a poza tym oceny 
mogą mieć charakter pozytywny.

(5) Wystąpienie ludu miało d o n i o s ł e  z n a c z e n i e  zarówno po-
lityczne – gdyż było dowodem, że masy ludowe popierają walkę naro-
dowowyzwoleńczą, jak i wojskowe…8, lub takie zdanie:

(6) „Tymczasem w samej Polsce istniało już od dziesięciolecia wspa-
niałe dzieło z zakresu myśli ustrojowej, które stanowiło o r y g i n a l n e 
p o l s k i e  o s i ą g n i ę c i e  i było uogólnieniem polskich doświadczeń 
ustrojowych – mianowicie Stanisława Konarskiego O skutecznym rad 
sposobie”9.

 RODZAJE OCEN W NARRACJI HISTORYCZNEJ

W nauce wyróżnia się m.in. dwa rodzaje ocen: utylitarne i wła-
ściwe10. Zbliżony podział można w zasadzie odnieść również do nar-
racji historycznej. Oceny utylitarne, mówiąc z dużym uproszczeniem, 
byłyby tu oceniającymi wypowiedziami dotyczącymi przedmiotów ob-
serwowalnych, zrelatywizowanymi do innych, bardziej pierwotnych 
ocen. Wskazują one, że coś jest dobre ze względu na coś innego, że jest 
potrzebne do czegoś lub coś jest lepsze od czegoś. Porównania dokonu-
jemy albo bezpośrednio z jakimś ogólnym wzorem, który uznaliśmy za 
właściwy, albo też z innym egzemplarzem tej samej klasy (co w rezulta-
cie prowadzi również do relatywizacji do wzoru)11. Gdy mówię, że praca 
historyczna nie powinna być nudna, dokonuję przyrównania do jakie-
goś zaaprobowanego przeze mnie wzoru, któremu winny odpowiadać 
prace historyczne. Gdy zaś stwierdzam, że lekarz a jest lepszy od lekarza 
b, dokonuję porównania w ramach tej samej klasy. Muszę jednak mieć 
jakieś wyobrażenie o tym, jaki jest, według mego przekonania, wzór 
„dobrego” lekarza. Oceny utylitarne w naszym ujęciu nazwiemy ocena-
mi komparatywnymi.

 8 Historia Polski, oprac. zbior. pod red. Tadeusza Manteuffela, t. II, cz. 2, Warsza-
wa: PWN, 1957, s. 426

 9 Tamże, cz. I, s. 369.
10 Por. Maria Ossowska, O dwóch rodzajach ocen, „Kwartalnik Filozofi czny”, 

t. XVI, z. 2-4, Kraków 1946, s. 279-292.
11 Por. J. Kmita, Problemy wartości logicznej ocen.
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Oceny właściwe, do których w ostatecznym rachunku sprowadzić 
można oceny komparatywne, mają charakter bardziej, jak powiedzie-
liśmy, pierwotny. Jest to jednak tylko różnica stopnia, tak że w sumie 
można nie przypisywać większego praktycznego znaczenia wprowadzo-
nemu tu rozróżnieniu. Podamy charakterystyczne przykłady obu typów 
ocen. Oto kilka ocen komparatywnych (podkreślenia nasze):

(7) „Prąd p r z y c h y l n y  dla włościan wzmocnił się po konstytu-
cji majowej pod wpływem wydarzeń francuskich i gdy konstytucja nie 
spełniła pokładanych w niej nadziei”12. Autor porównuje ów „prąd” 
poczynań w sprawie chłopskiej do jakiegoś wzoru „przychylności” dla 
nich w tym czasie. Jest więc to ocena zrelatywizowana do wzoru (przy-
chylności dla włościan).

(8) „Sam Aleksander był uczniem Arystotelesa. Jego armii towa-
rzyszyli stale geometrzy i obserwatorowie, zatrudnieni przy rysowaniu 
map i opisywaniu bogactw zdobywanych terenów. Wysłał również spe-
cjalną fl otę w celu zbadania Morza Arabskiego. Tradycje te g o d n i e 
pielęgnowali jego, następcy w Egipcie i Azji…”13. Jest to również ocena 
przedmiotowa relacjonowana do wzoru (godnego naśladowania).

W obu tych przypadkach wchodzące tam w grę oceny można łatwo 
sprowadzić do innych ocen. Tak więc w zdaniu (7) dojdziemy do pytania, 
dlaczego uważam, że takie, a nie inne postępowanie jest „przychylne” 
dla włościan, a następnie stopniowo do podstawowych kryteriów doko-
nywanych ocen. To samo w zdaniu (8) – dochodzimy do pytania, dlacze-
go takie postępowanie Aleksandra było godne naśladowania i aprobaty.

Niektóre zdania mogą sprawiać wrażenie, że dotyczą ocen kompa-
ratywnych. Bliższa analiza wskazuje jednak, że mamy tu do czynienia 
jedynie z opisem.

Oto przykłady:
(9) „Jak tylko sięgnąć wstecz, tj. do XII w., widzimy na wielką skalę 

rozdawnictwo dóbr na rzecz rycerstwa przez panującego. Rozdaje on całe 
grody, np. Łekno, Wyszogród, Skrzyno, a z pewnością, gdyby nie ubó-
stwo źródeł, znalazłoby się więcej takich przykładów. Później w  ciągu XIII 

12 Hipolit Grynwaser, Kwestia agrarna i ruch włościan w Królestwie Polskim w pierw-
szej połowie XIX wieku, w: tegoż, Pisma, t. II, Wrocław: Wyd. Zakł. Nar. im. Ossoliń-
skich, 1951, s. 34-35.

13 V. Gordon Childe, O rozwoju w historii, przeł. Halina Krahelska, Warszawa: 
PWN, 1963, s. 239.
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i XIV w. nadania owe nie są już tak wielkie, bo już nie było stać na nie 
dzielnicowych książąt, a nawet ostatnich dwóch królów – Piastów, Ło-
kietka i Kazimierza, wszelako płyną one ciągle; po jednej i po kilka wiosek 
dostaje się to temu, to innemu z rycerstwa za usługi oddane księciu”14.

W tym przypadku nie odwołujemy się do ocen, lecz po prostu po-
równujemy rozmiary nadań w różnych okresach. Podobna jest sytuacja 
we wszelkich zwrotach typu: w kraju x dochód na głowę jest większy 
aniżeli w kraju y. Jednakże już zdanie: w kraju x jest przyjemniej (lepiej, 
gorzej itp.) żyć niż w kraju y, należy do ocen komparatywnych. Ocenę 
porównujemy tu z naszym wzorem życia „przyjemnego”, „dobrego” itd.

Oto inny przykład tego rodzaju:
(10) [W Niemczech] w porównaniu z Francją (Thierry czy Miche-

let) bardzo nieśmiało pojęcie narodu łączono z ludem, z najszerszymi 
masami i jeszcze Ranke rozumiał je w sensie warstw oświeconych, wyż-
szych”15. W tym przypadku porównuje się nasilenie tego samego zjawi-
ska w różnych krajach. I tu nie mamy do czynienia z oceną, lecz opisem 
faktów.

Oceny właściwe dość rzadko występują w pracach historycznych 
expressis verbis. Na ogół są one mniej lub bardziej głęboko ukryte w zda-
niach pozornie opisowych. Sprawia to, że oddzielenie warstwy deskryp-
tywnej od emocjonalnej takich zdań oceniających nie narzuca się bez 
przeprowadzenia odpowiedniej analizy.

Oto przykład ocen właściwych, wyrażonych w sposób bardziej  ukryty:
(11) „…przed warstwami pracującymi w Polsce (w roku 1921) 

stanęło… jako najbliższe zadanie wywalczenie sobie reform społecz-
nych”16. Zdanie to, pozornie opisowe, ma charakter oceny. W części 
deskryptywnej informuje o tym, że warstwy pracujące znajdowały się 
w położeniu wymagającym poprawy. W części emocjonalnej zaś mówi 
o sposobie wartościowania autora zdania. Autor uważa mianowicie, że 
walka o reformy polepszające położenie warstw pracujących jest progra-
mem w owej sytuacji dobrym, właściwym, godnym poparcia, a w związ-

14 Karol Potkański, Studia nad XIV wiekiem, w: tegoż, Lechici, Polanie, Polska, War-
szawa: PWN, 1965, s. 630.

15 Marian H. Serejski, Koncepcja historii powszechnej Joachima Lelewela, Warszawa: 
PWN, 1958, s 108.

16 Adam Próchnik, Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej, Warszawa: Książka 
i Wiedza, 1957, s. 111.
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ku z tym twierdzi, że należy walczyć o reformy, bo fakt polepszenia sy-
tuacji warstw pracujących jest dobry (postępowy).

Oto inny przykład:
(12) „Przełomowe znaczenie powstania styczniowego polegało na 

tym, że ówczesny ruch chłopów polskich wiązał się z podobnym jeszcze 
szerszym ruchem chłopstwa w Rosji”17.

Niżej podajemy przykłady oceny właściwej, wypowiedzianej nieco 
wyraźniej:

(13) „Powstanie listopadowe miało doniosłe znaczenie międzynaro-
dowe. Spełniona przez nie obiektywna rola jest bezspornie postępowa. 
Wybuchłe na fali wzmożonych ruchów burżuazyjno-demokratycznych 
i narodowowyzwoleńczych w Europie powstanie 1830-1831 r. osłoniło 
Zachód przed interwencją zbrojną caratu”18.

Łatwo dostrzec, że za każdą oceną właściwą, wyrażoną w sposób bar-
dziej wyraźny lub bardziej ukryty, kryje się określony pogląd danego ba-
dacza na proces dziejowy, czyli daje znać o sobie wiedza pozaźródłowa 
w swej funkcji systemu wartości.

 KRYTERIUM POSTĘPU JAKO GŁÓWNY SKŁADNIK 
OCEN WŁAŚCIWYCH W HISTORII

Kryterium postępu nazwiemy takie kryterium, z punktu widzenia 
którego historyk ocenia opisywane przez siebie fakty. Termin „postęp” 
użyty tutaj jest oczywiście wolny od wszelkich implikacji wiążących 
z postępem tezy o jego nieuchronności, czyli dokonywaniu się niezależ-
nie od działań ludzkich. Postępowe jest w tym znaczeniu to, co historyk 
aprobuje (uznaje za dobre, słuszne, właściwe i godne poparcia itp.), 
a wsteczne to, co potępia (uznaje za złe, niesłuszne, zasługujące na 
zwalczanie itp.). Kryterium to ma więc charakter pierwotny, bowiem 
jest odpowiednikiem orzeczników „dobry” i „zły”, do których sprowa-
dzić można wszelkie oceny19. Łatwo odczytać, jakie kryteria postępu 
leżą u podstaw wymienionych poprzednio ocen właściwych.

17 Historia Polski, t. II, cz. 3, s. 524.
18 Tamże, s. 488.
19 Por. M. Ossowska, Podstawy nauki o moralności, s. 40-41. Bliższa analiza orzecz-

ników „dobry” i „zły” na s. 44-53.

Topolski-Antologia.indd   Sek7:155Topolski-Antologia.indd   Sek7:155 29.06.2016   12:04:3929.06.2016   12:04:39



TEORIA  W WARSZTACIE BADAWCZYM  HISTORYKA

156

W zdaniu (10) autor stoi na stanowisku, że postępem jest wzrost 
równości w stosunkach społecznych. W zdaniu (12), jak można są-
dzić, jako postępowe uznawane jest to, co zwalczało feudalizm, czyli 
przyspieszało nadejście nowej formacji społeczno-gospodarczej. Zdanie 
(13) wyraża aprobatę dla walki z ustrojem feudalnym i reakcją poli-
tyczną, czyli za postępowe uważa to, co zwiększało stopień wyzwolenia 
człowieka. Do podobnych, podstawowych ocen sprowadzić można zda-
nia (7) i (8).

Niejednokrotnie w toczonych dyskusjach nie dostrzegano, że roz-
bieżność dotyczy nie faktów, lecz ocen, czyli odmiennych dla poszcze-
gólnych uczestników dyskusji kryteriów postępu. Przypomnijmy dysku-
sję o folwarku pańszczyźnianym.

(14) S. Hoszowski pisał, że postępowość folwarku w początkowej 
fazie wynikała z kilku przyczyn; takich jak: „wzrost areału ziemi upraw-
nej, ciągłość jej uprawy, sprawniejsza organizacja dużego gospodarstwa 
rolnego, umiejętna organizacja zbytu produktów, lepsza niż dawniej 
gospodarka leśna, łąkowa, rybna, wzrost hodowli, wzrost ilości osób 
zatrudnionych w rolnictwie, wzrost społecznego podziału pracy, uto-
warowienie produkcji rolnej, wzrost przemysłu rolnego (młyny, bro-
wary) i innego przemysłu dworskiego, zaspokojenie potrzeb rynku we-
wnętrznego wielkich miast, rozwinięcie się rynku zewnętrznego, przede 
wszystkim zaś pogłębienie i upowszechnienie gospodarki pieniężnej na 
skutek dodatniego bilansu handlowego i napływu środków obiegowych 
z zagranicy”20.

(15) J. Bardach wyrażał się podobnie. „Osobiście – pisał on – przy-
chyliłbym się do opinii tych, którzy widzą ograniczenie postępową rolę 
folwarku w pierwszym jego okresie, przede wszystkim ze względu na 
zwiększenie ilości zboża towarowego”21.

W obu przypadkach dopatrzyć się możemy kryterium rozwoju go-
spodarki i wzrostu produkcji jako odpowiednika kryterium postępu.

(16) Odmienne kryterium postępu spowodowało wypowiedź S. 
Szczo tki. Postępowość folwarku wynika, zdaniem tego autora, między 
innymi z tego, „że przyczyniał się do zaostrzenia, wzmożenia walki kla-

20 Stanisław Hoszowski, Rola folwarku pańszczyźnianego, w: Pierwsza konferencja 
metodologiczna historyków polskich, t. 1, Warszawa: PWN, 1953, s. 489-490.

21 Tamże, s. 432.
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sowej”22. Jest to kryterium uznające za postępowe zjawiska przyspiesza-
jące upadek jednej formacji i nadejście innej.

W dyskusji nad folwarkiem posługiwano się również innym kryte-
rium. S. Arnold traktował na przykład folwark jako zjawisko wsteczne 
od chwili jego powstania. Pisał m.in. (17), że wsteczna była rola fol-
warku „w stosunkach społecznych wyrażająca się w zepchnięciu chłopa 
do poziomu niewolnika żyjącego w rozpaczliwej nędzy”23. Kryterium 
postępu związane jest w tym przypadku z położeniem ludzi pracy. Po-
dobnie pisał S. Inglot twierdząc, że (18) „przejścia do folwarku pańsz-
czyźnianego rozpatrywanego od strony stosunków produkcji nie można 
uznać za zjawisko postępowe”24.

Jak widać, w dyskusji o folwarku posługiwano się przynajmniej trze-
ma kryteriami postępu (wzrostu gospodarczego, przyśpieszania nadej-
ścia nowej formacji, położenia mas ludowych). Oczywiście kryteria te 
nie w każdym przypadku okazują się sprzeczne. Mogą być sprzeczne 
wtedy, gdy jeden uważa, że należy popierać przede wszystkim działa-
nia zmierzające do wzrostu gospodarczego kraju, a ktoś inny, że raczej 
zwracać uwagę na poprawę położenia ludności. Sprzeczność ta może 
wystąpić tylko wtedy, gdy sprawę rozpatrujemy z punktu widzenia krót-
szego odcinka czasu. W dłuższym okresie kryteria mogą się pokrywać. 
Na przykład wzrost gospodarczy kraju może na dłuższą metę okazać się 
skuteczniejszym środkiem poprawy położenia 1udności. Sprawy kryte-
rium postępu wymagają więc zwykle nader dokładnej analizy.

W podanych przykładach ocenie poddawano pewne fakty niewyra-
żone w terminach działań ludzkich, zastanawiając się nad ich progre-
sywnością lub wstecznością.

Obok tego typu faktów ocenie poddaje się nieraz zamierzenia ludzkie 
w przeszłości. Zamierzenia te mogły przy tym wcale nie zostać zrealizo-
wane, choćby dlatego, że nie było ówcześnie odpowiednich warunków 
historycznych do ich realizacji. W przypadku zamierzeń zrealizowanych 
lub niezrealizowanych dokonuje się oceny tych zamierzeń (ideologii) 
w sposób dwojaki: albo porównuje się je z różnego typu programami 

22 Tamże, s. 491.
23 Stanisław Arnold, Podłoże gospodarczo-społeczne polskiego Odrodzenia, Warsza-

wa: PIW, 1954, s. 50.
24 Stefan Inglot, Wstęp do Krzysztof Kluk, O rolnictwie, Warszawa: Wyd. Zakł. 

Nar. im. Ossolińskich, 1954, s. XLII.
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działania ówcześnie uznawanymi (kryterium historyczne), albo też z od-
powiednimi programami współczesnymi (kryterium aktualne). W ten 
sposób pewien program działania, oceniony bardzo wysoko z punktu 
widzenia jednego kryterium, może uzyskać bardzo mierne noty, gdy ze-
stawić go z dążeniami dzisiejszymi. W pierwszym przypadku ocena ma 
charakter komparatywny, a w drugim właściwy.

Oto przykład oceny programu na podstawie kryterium historycz-
nego:

(19) „Ideologia Braci Polskich, a zwłaszcza nurtu plebejskiego, była 
pod względem społecznym najbardziej postępowym, acz utopijnym 
w ówczesnych warunkach programem polskiego Odrodzenia”25.

A oto ocena działania ludzi na podstawie kryterium aktualnego:
(20) „Poglądy społeczno-polityczne Kamieńskiego miały charakter 

antyfeudalny; wiązały walkę o niepodległość Polski z bezwarunkowym 
uwłaszczeniem chłopa posiadacza. Program ten był wyłożony w Praw-
dach żywotnych, miał jednak charakter taktyczno-polityczny; pozosta-
wiał bez ziemi cały proletariat rolny i nie naruszał własności folwarcz-
nej. W podstawowych sformułowaniach był zgodny z programem TDP 
i w ówczesnych warunkach politycznych – niewątpliwie postępowy, 
choć nie oznaczał on rewolucji agrarnej”26.

Ocena, przyjmując kryterium aktualne (uznane przez autora), może 
przybierać nieraz formy karykaturalne. Pisze o nich W. Kula, analizując 
prace dawniejszych historyków: „Osąd przeszłości dokonywany przez 
historyka był z reguły docelowy. Wynikał z walki o coś, z postawy zaj-
mowanej przez historyka w aktualnym społeczeństwie. Antyniemiecko 
nastawiony historyk III Republiki gromił polityków minionych wie-
ków, którzy zawierali sojusze z Niemcami – i wychwalał tych, którzy 
prowadzili z nimi wojny. Radykał francuski stawiał pomnik Dantono-
wi i ukrywał (ba! niszczył) dokumenty świadczące o tym, że Danton 
brał angielskie pieniądze. Socjalista francuski z radością demaskował 
Dantona i wysławiał »Nieprzekupnego«. U nas Korzon z Kościuszką, 
Askenazy z Księciem Józefem i Skałkowski z Dąbrowskim postępowali 
w podobny sposób”27.

25 Historia Polski, t. I, cz. 1, s. 289
26 Tamże, t. II, cz. 3, s. 130.
27 W. Kula, Rozważania o historii, Warszawa: PWN, 1958, s. 139.
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 HISTORYK WOBEC OCEN

Warto jeszcze zastanowić się nad tym, jaki winien być stosunek 
historyka do wartościowania w ogóle, a do ocen w narracji w szczegól-
ności. Można spotkać się z dwoma skrajnymi odpowiedziami. Pierwsza 
z nich głosi, że historyk nie może odciąć się od ocen, a druga wyraża 
poparcie dla iluzji, że możliwe jest badanie historyczne całkowicie wol-
ne od ocen, w pełni „obiektywne” i neutralne. Wyrażając stanowisko 
zbliżone do pierwszej odpowiedzi A. Próchnik pisał, że „historyk w wy-
rażaniu swej opinii, w doborze faktów, w ocenie wydarzeń nie może 
oderwać się od platformy, na której stoi. Nie potrafi  zapomnieć o swym 
światopoglądzie, choćby udawał przed samym sobą, że to czyni”28. Po-
dobne stanowisko, uznające postulat uwolnienia historii od ocen za 
niewykonalny, a nawet dla historii szkodliwy, wyraża W. Kula29.

Uznając, że wartościowanie jest nierozerwalnie zrośnięte z wszyst-
kimi naukami można wszakże rozważać, które z form przejawiania się 
postawy wartościującej są zgodne z postawą historyka-badacza, a które 
są z tą postawą sprzeczne i w związku z tym muszą być potępione.

Otóż całkowicie uprawnione, a poza tym nieuniknione jest przeja-
wianie się własnej postawy historyka przez dobór problematyki. W za-
leżności od różnych czynników jeden będzie stawiał takie, inny inne 
pytania. Nie ma w tym nic dla nauki niebezpiecznego. Ewentualne wią-
żące się z tym braki może częściowo korygować coraz silniej rozwijająca 
się praktyka koordynowania oraz inspirowania (czyli inaczej mówiąc, 
planowania badań).

Inna jest natomiast sytuacja z pozostałymi spotykanymi nieraz for-
mami selekcji. Potępić więc trzeba wszelką postawę wartościującą, 
wyrażającą się w przemilczaniu niewygodnych faktów, chociaż podję-
te zagadnienie nakazywałoby o nich mówić. Podobnie odrzucić należy 
wszelkie jednostronne selekcje następstw badanych faktów. Niejedno-
krotnie tylko jednostronne przygotowanie historyka jest przyczyną ta-
kich niewłaściwych selekcji. W takim przypadku kuracja jest względnie 
prosta: wzbogacenie wiedzy pozaźródłowej.

28 A. Próchnik, Pierwsze piętnastolecie, s. 4-5.
29 W. Kula, Rozważania o historii, s. 144.
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A sprawa ocen? Można tu zgłosić dwojakiego rodzaju postulaty:
(1) eliminacji niektórych form,
(2) modyfi kacji pozostałych.
W odniesieniu do pierwszego postulatu chodzi nam o to, by tak 

dobierać w naukowych pracach historycznych słownictwo, aby było 
ono możliwie jednoznaczne i precyzyjne, pamiętając, że słowo powinno 
funkcjonować w nauce przede wszystkim jako znak informujący o rze-
czywistości badanej, a nie o emocjach badającego. Postulaty skrajne 
byłyby niewykonalne; proponujemy więc umiar.

W związku z drugim postulatem mamy na myśli oceny wyrażone 
w formie zdań oceniających. W tych przypadkach należałoby dbać o to, 
by ocena była czytelna, to zaś zapewnić da się jedynie poprzez możliwie 
pełne ujawnianie wchodzących w grę przy ocenianiu systemów war-
tości. Gdy warunek ten zostanie spełniony, to na podstawie wypowie-
dzi historyka, że jakiś fakt był postępowy, będziemy mogli stwierdzić, 
czy ma rację, a więc orzec, czy ocena w swej warstwie deskryptywnej 
jest prawdziwa. Nie postulujemy eliminacji ocen. Przeciwnie – uzna-
jemy, że m.in. poprzez oceny historia staje się czynnikiem twórczym 
w przekształcaniu świata. Zadanie oceniania nie może jednak w żad-
nym punkcie stać w sprzeczności z zadaniami ściśle naukowymi, tzn. 
prowadzić do ujawniania się wspomnianych poprzednio negatywnych 
form wartościowania.

Jakie przyjąć jednak kryteria wartościowania, czyli kryteria postępu 
historycznego? W ciągu wieków poprzez swą praktykę i bezpośrednie 
odpowiedzi historycy wyrażali różne stanowiska w tej sprawie. Zaznaczył 
się przy tym w każdym chyba okresie podział na historyków-aktywistów, 
chętnie służących aktualnym celom takiej czy innej grupy społecznej, 
oraz historyków-sceptyków, krytycznie nastawionych wobec różnych 
wzorów. W. Kula pierwszych nazwał „ministrantami” (bowiem „dzwo-
nią na mszę w kościołach swej epoki”), a drugich „ikonoklastami” (bo-
wiem walczyli „o otwarcie oczu swym współczesnym, o to, by dostrzegli, 
że «król jest nagi»”)30.

W dobie panowania wzoru pragmatycznego naczelnym zadaniem 
historyka było propagowanie wzorów postępowania. Aksjomatów do 
budowania tych wzorów dostarczała mitologia, państwo i religia. Wraz 

30 Tamże, s. 219.
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z wkroczeniem do badań historycznych racjonalizmu na miejsce religii, 
a właściwie obok niej wkracza jako ostateczny układ odniesienia ocen 
niezmienna natura ludzka ze swymi niezmiennymi potrzebami.

W wizji Kartezjusza wiedza o człowieku, podobnie jak geometria, 
miała dać się wydedukować z pewnej liczby aksjomatów. Oznaczało 
to umocnienie praktyki rozpatrywania człowieka, mimo heroistycz-
no-personalistycznego pisarstwa, jedynie sub specie gatunku ludzkiego, 
a całkowite zagubienie tych elementów indywidualnego traktowania 
człowieka, które można było dostrzec już u starożytnych.

W walce z absolutnymi układami odniesienia wartościowań, pro-
pagowanymi tak przez religię, jak przez koncepcję niezmiennej natury 
ludzkiej, wykształca się przeciwstawny tym koncepcjom, absolutny re-
latywizm historyzmu (głównie niemieckiego). Zabiera on historykowi 
wszelką podstawę wartościowania, głosząc hasło virtus fi lia temporis, co 
oznacza, że odrzucając wszelkie wartości absolutne, do których można 
by odnieść oceny, zaproponował skrajny relatywizm w tym względzie.

Rozwiązaniem unikającym obu skrajności okazuje się dialektyczna 
synteza skrajnych stanowisk, tzn. synteza dająca w efekcie uznawanie 
pewnych wzorców wartościowania przy jednoczesnym podkreśleniu ich 
historycznego charakteru. Najbardziej ugruntowaną propozycję takiej 
syntezy znaleźć można na gruncie marksizmu, szczególnie w twórczości 
Marksa i Engelsa, a następnie w pismach wielu marksistów, jak m.in. 
Gramsciego czy Lukácsa. Rozumiemy tę koncepcję w sposób następu-
jący: W ocenie procesu historycznego należy odróżnić to, czy: (1) oce-
niamy zdarzenia nieujmowane w kategoriach działań ludzkich, czy 
(2) oceniamy działania ludzkie (jednostki, grupy, instytucji stworzonej 
przez człowieka). Rozróżnienie to, nader istotne dla rozważanej sprawy, 
nie było niestety należycie respektowane, a to prowadziło do wielu nie-
porozumień. Wobec innego problemu znajduje się przecież historyk, gdy 
chce ocenić na przykład proces powstawania kapitalizmu w XVI-XVIII 
wieku i wobec innego, gdy chce dać wypowiedź oceniającą pionierów 
kapitalistycznej industrializacji bez granic wyzyskujących ówczesnych 
robotników. W pierwszym przypadku historyk powie zapewne, że pro-
ces powstawania kapitalizmu był postępowy, w drugim zaś okaże nie-
wątpliwie współczucie dla cierpień człowieka. A więc dwoistość ocen?

W jaki sposób uchronić od niej? Niewłaściwa w każdym razie wy-
daje się droga podporządkowywania ocen działań ludzkich ocenie 
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procesów, tzn. ewentualnego rozgrzeszania jednostek, grup czy insty-
tucji z pewnych działań, dlatego że działania te tworzyły, umacniały 
czy przyspieszały pewne procesy oceniane przez nas dodatnio. Niewła-
ściwa byłaby jednak i druga skrajność, tzn. zapominanie przy ocenie 
działań ludzkich o procesie historycznym i jego rezultatach dla życia 
człowieka. Historyk musi znajdować każdorazowo drogę między tymi 
skrajnościami. Marksizm proponuje stanowisko antropocentryczne, 
uznając człowieka za wartość najwyższą i ostateczną; to stanowisko też 
ma największą szansę, by stać się najbardziej pierwotnym kryterium 
ocen historycznych i pomocą historykowi w szukaniu kryteriów warto-
ściowania. O ile w procesie ustalania praw, czyli zależności ogólnych, 
historyk musi się oderwać od człowieka jako jednostki, o tyle – w myśl 
postulatu antropocentryzmu – w toku dokonywania ocen musi mieć 
tego człowieka konkretnego, człowieka żywego i jego indywidualne 
potrzeby – stale przed oczyma. Trzeba zaznaczyć, że antropocentryzm 
głoszony na gruncie marksizmu nie traktuje człowieka jednostronnie 
i absolutnie w jego sferze egzystencjalnej. Nie odrywa tej sfery od sfery 
społecznej, a tym bardziej (tak jak niektóre fi lozofi e „egzystencjalne” 
i personalistyczne) obu sfer sobie nie przeciwstawia. Jednostka nie jest 
traktowana ani w oderwaniu, ani jedynie jako twór społeczeństwa, lecz 
jako czynnik twórczy w dziejach. Nie wchodzimy głębiej w te sprawy, 
bowiem z naszą pracą wiążą się one jedynie ubocznie.

Sformułowane tu stanowisko antropocentryczne zawiera się między 
abstrakcyjną koncepcją niezmiennej natury ludzkiej a relatywizmem 
historyzmu. Wynika z niego uznanie w pewnym zakresie wspólnej pod-
stawy natury ludzkiej w odniesieniu do różnych okresów i różnych te-
rytoriów. Chodzi przy tym nie tylko o płaszczyznę biologiczną (choć 
w tym względzie wspólna podstawa wydaje się najwyraźniejsza), lecz 
również o płaszczyznę psychologiczną. Każdy historyk jest przekonany 
o pewnych stałych cechach natury ludzkiej, o pewnych stałych potrze-
bach człowieka i na tym opiera wiele swych stwierdzeń.

[1968]
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XIII

RELATYWIZM POZNAWCZY 

O ile sceptycyzm co do tego, czy możemy wypowiadać sensow-
ne zdania o przeszłości, a zarazem zdania, których przedmiotem była-
by przeszłość, nie jest podzielany, jak wskazywaliśmy, przez historyków, 
o tyle dość rozpowszechnione jest wśród nich stanowisko relatywistycz-
ne. Jest ono poza tym, w zwulgaryzowanej postaci, popularne w szero-
kich kręgach społeczeństwa. W tym przypadku występuje ono w po-
staci konfl iktu między budowaną w oparciu o własną (tzn. głoszącej 
ten pogląd jednostki) wiedzę i doświadczenia wizją dziejów – a obrazem 
dostarczanym przez naukę historyczną. W przypadku niezgodności pro-
wadzi to często do sceptycznych uwag o „braku prawdy” w narracji kon-
struowanej przez historyków, lecz co ciekawe, nie przeszkadza głoszą-
cym ten sceptycyzm co do możliwości poznawczych historyka sądzić, że 
to właśnie wizja jakiegoś fragmentu dziejów zaproponowana przez nich, 
chociaż oparta jedynie na wąskim własnym doświadczeniu, jest jakoby 
prawdziwa. Dotyczy to najczęściej historii najnowszej, co do której wy-
powiadają się aktualnie żyjący ludzie jakoś w tej historii uczestniczący.

Relatywista, nie podważając na ogół poglądu o samej możliwości 
wypowiadania sensownych (prawdziwych lub fałszywych) zdań o zda-
rzeniach minionych a zarazem zdań, których przedmiotem byłaby prze-
szłość, wyraża sceptycyzm co do tego, czy jesteśmy w stanie dojść do 
znaczniejszego stopnia prawdziwości tych zdań lub ciągów zdań (nar-
racji historycznej). Inaczej powiedziawszy, relatywista nie negując tego, 
że historyk wypowiada zdania o obiektywnej (w rozumieniu: istniejącej 
niezależnie od niego) minionej rzeczywistości, ma bardzo niskie wy-
obrażenie o obiektywności (zgodności z rzeczywistością) tych zdań, 
zarzucając historycznej narracji nieobiektywność, czyli subiektywizm. 
Ów zarzucany historii subiektywizm (tzn. brak obiektywizmu), odno-
szący się nie do rzeczywistości historycznej, lecz do zdań o niej, należy 

Topolski-Antologia.indd   Sek8:163Topolski-Antologia.indd   Sek8:163 29.06.2016   12:04:4029.06.2016   12:04:40



TEORIA  W WARSZTACIE BADAWCZYM  HISTORYKA

164

rozumieć z jednej strony jako mniejszy lub większy stopień spowodowa-
nej przez „tworzącego” obraz przeszłości historyka nieprawdziwości wy-
powiadanych przez niego zdań o zdarzeniach przeszłych, lub raczej nie-
prawdziwości obrazu przeszłości, zarysowanego w narracji historycznej, 
a z drugiej jako niemożność (przynajmniej zadowalającego) intersubiek-
tywnego sprawdzenia tych zdań czy ich ciągów1. Można powiedzieć, że 
wchodzi tu w grę z jednej strony subiektywizm (a zarazem obiektywizm) 
poznawczy (problem prawdy) oraz z drugiej subiektywizm (a zarazem 
obiektywizm) metodologiczny (problem uzasadniania i sprawdzania). 
Jest oczywiste, że drugi z nich jest konsekwencją pierwszego; źródłem 
przypisywanego badaniu historycznemu subiektywizmu jest bowiem, 
w opinii relatywistycznej, skrajne uzależnienie efektów poznania histo-
rycznego od podmiotu poznającego. Ta przypisywana historii, niedająca 
się wyeliminować słabość poznania, dostarczająca wiedzę nieobiektyw-
ną zmusza – jak sądzą relatywiści – do utrzymywania, że historia nie 
może być obiektywna. Ów subiektywny element, który do procesu po-
znania wnosi historyk, jest na tyle silny, iż wprowadza poważne różnice 
między danym fragmentem rzeczywistości (obiektywnej) a jej opisem, 
zawartym w narracji historycznej.

Zwykle wskazuje się na cztery czynniki uzależnienia efektów pozna-
nia historycznego od podmiotu poznającego: usytuowanie społeczne 
poznającego, określające jego „perspektywę” badawczą; odniesienie do 
wartości; to wszystko, co moglibyśmy nazwać wiedzą ogólną czy teore-
tyczną, z którą historyk przystępuje do badania; cechy osobiste histo-
ryka. Czynniki te, jakkolwiek ściśle ze sobą powiązane, rozpatruje się 
na ogół oddzielnie. W odniesieniu do wszelkiego poznania naukowego 
zajmuje się nimi socjologia wiedzy (uprawiana w różny sposób), teoria 
i fi lozofi a wartości, oraz metodologia i psychologia. Socjologia wiedzy, 
rozwijająca marksistowską myśl o społecznym uwarunkowaniu świado-
mości ludzkiej, rysuje się w ujęciach dawniejszych, jak K. Mann heima2 

1 Zwracamy uwagę na wprowadzone tu dwojakie rozumienie terminu obiekty-
wizm (obiektywność). W pierwszym przypadku, tzn. gdy mówimy, że rzeczywistość 
jest obiektywna, odnosi się on do rzeczywistości (i wtedy należy do języka przedmio-
towego), zaś w drugim do zdań o tej rzeczywistości (wtedy należy do metajęzyka).

2 Od niego też pochodzi zwrot o „perspektywie” badawczej określonej przez sy-
tuację społeczną. Por. Karl Mannheim, Ideologia i utopia, przeł. Jan Miziński, Lublin: 
„Test”, 1992, s. 215 i nast.
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i nowszych, jak W. Starka3, jako nauka badająca społeczne uwarun-
kowanie wiedzy ludzkiej. O ile jednak Marks nie uważa tego uwarun-
kowania za czynnik uniemożliwiający dojście do prawdziwego obrazu 
opisywanego fragmentu rzeczywistości, o tyle Mannheim, głosząc ist-
nienie subiektywizmu w badaniach społecznych, od którego, jak twier-
dzi, „przynajmniej w fazach ilościowych”4 wolne są nauki przyrodnicze, 
jest w tym względzie pesymistą, a więc relatywistą w wyłożonym po-
przednio znaczeniu.

Związek poznania historycznego z problemem wartości, czyli inaczej 
mówiąc kwestia wpływu poglądów poznającego na efekty poznania, na 
to co powinno jego zdaniem być (co jest dobre czy złe, pożyteczne czy 
szkodliwe, postępowe czy wsteczne itd.), a więc związek poznania z ide-
ologią w jednym z jej znaczeń, podkreślany jest dość powszechnie. Nie-
którzy uznają ten stan rzeczy za swego rodzaju „zło konieczne”, właści-
we w głównej mierze naukom społecznym, i postulują badanie „czyste”, 
„obiektywne”, niekierowane możliwie niczym, jak tylko w przypadku 
historii, aktualnie wykorzystywanymi źródłami. Innych ten stan nie 
przyprawia o niepokój, uznają bowiem, że w naukach przyrodniczych 
nie ma badania czystego; jeśli więc coś postulują, to bardziej aniżeli 
dotąd uświadomione wartościowanie, a nie jego niemożliwą elimina-
cję. Uznawanie wpływu wartościowania na efekty poznawcze w historii 
w tym sensie, iż odmawia się im – jako zinterpretowanym przez system 
wartości wyznawany przez poznającego – obiektywizmu, oznacza rela-
tywizm epistemologiczny.

Uwzględniając to, co powiedzieliśmy o socjologii wiedzy, możemy 
więc mieć do czynienia z relatywizmem opierającym się na uznaniu de-
formującej roli poznawczej bądź sytuacji społecznej poznającego, bądź 
wyznawanego przezeń systemu wartości.

Jeśli chodzi o wspomnianą wiedzę ogólną, z którą historyk przystę-
puje do badania i która w konsekwencji wpływa również na budowaną 
przez niego narrację, to autorzy podkreślający jej rolę nie zawsze do-
chodzą do wniosków relatywistycznych. Mówi się więc zwykle o uza-

3 Werner Stark, The Sociology of Knowledge, An Essay in Aid of a Deeper Under-
standing of the History of Ideas, London: Transaction Publishers, 1958.

4 K. Mannheim, Ideologia i utopia, s. 239. W polskim wydaniu książki sformu-
łowanie: especially in its quantifi able phases przetłumaczone zostało jako: „zwłaszcza 
w swych częściach wyrażalnych matematycznie” (przyp. red.).
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leżnieniu selekcji faktów od ogólnych kategorii myślenia i specjalnych 
kategorii myślenia historycznego (np. A. Stern), od teorii reprezento-
wanej przez historyka (np. R. Aron), od posiadanej wizji świata czy 
dziejów. Podobnie ma się rzecz z podkreślaniem wpływu osobowości 
historyka, jego cech psychicznych na rekonstruowany (lub – według 
niektórych autorów – konstruowany) obraz przeszłości (np. H.I. Mar-
rou, Paul Valéry).

W świetle tego, co dotychczas powiedziano, powstają dwa ściśle 
z sobą związane pytania:

czy zależność poznania historycznego od sytuacji społecznej 1. 
historyka, od wyznawanego przezeń systemu wartości oraz od 
kierujących jego poznaniem dyrektyw teoretycznych i cech oso-
bistych – prowadzi nieuchronnie do relatywizmu poznawczego, 
zaprzeczającego możliwości uzyskiwania prawdy w historii,
czy sytuacja, jaka w tym zakresie charakteryzuje poznanie histo-2. 
ryczne jest jego osobliwością, czy też jest tylko odmianą pewnej 
ogólnej sytuacji epistemologicznej.

Zależność poznania historycznego od sytuacji społecznej (klasowej) 
historyka, od wyznawanego przezeń systemu wartości, od kierujących 
jego poznaniem dyrektyw teoretycznych oraz od jego osobowości, nie 
może być kwestionowana. W tym ogólnym stwierdzeniu relatywizm ma 
zapewne rację. Jednakże konieczne są tutaj trzy zastrzeżenia. Po pierw-
sze, przyjmowany przez relatywistów związek wymienionych czynników 
z rezultatami poznania jest bardziej złożony aniżeli to wydawałoby się na 
pierwszy rzut oka. Po drugie owa zależność nie jest osobliwością jedynie 
poznania historycznego (czy socjologicznego), a po trzecie niekoniecz-
nie musi ona prowadzić do zaprzeczenia obiektywności tego poznania, 
a przecież nie mamy tu na myśli obiektywności absolutnej. Omówienie 
tych trzech spraw dostarczając argumentów przeciw sceptycyzmowi co 
do możliwości uzyskania prawdziwego obrazu dziejów stanowić będzie 
jednocześnie odpowiedź na postawione wyżej pytania.

Sytuacja społeczna poznającego, wyznawany przezeń system warto-
ści, dyrektywy ogólne kierujące jego procesem poznawczym oraz cechy 
psychiczne tworzą skomplikowany splot, który dla wskazania roli tych 
czynników winien zostać w swych zasadniczych powiązaniach uwidocz-
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niony. Pokazuje go poniższy schemat. Strzałki oznaczają kierunek od-
działywania.

Łatwo zauważyć liczne sprzężenia zwrotne oraz oddziaływania po-
średnie. Sytuacja społeczna poznającego wpływa na efekty poznania za 
pośrednictwem systemu wartości, ukształtowanego na podstawie po-
siadanej wiedzy o tej sytuacji oraz własnej psychiki. Nie jest więc ona 
czynnikiem samodzielnym, który można by rozpatrywać bez uzyskanej 
przez historyka do czasu dokonywanego aktu poznania wiedzy oraz bez 
uwzględnienia jego aktualnych cech psychicznych. Można w związ-
ku z tym skrótowo powiedzieć, że rezultaty poznania historycznego, 
abstrahując na razie od kwestii przedmiotu poznania oraz pomijając 
bezpośredni wpływ psychiki na efekty poznania, zależą od wiedzy ogól-
nej historyka oraz od wyznawanego przezeń systemu wartości, oczywi-
ście jeśli pamiętać będziemy, że ów system wartości jest, ujmując rzecz 
inaczej, funkcją sytuacji społecznej historyka oraz posiadanej przezeń 
wiedzy lub tylko funkcją wiedzy, bowiem sytuacja społeczna, by wpły-
nąć na system wartości, musi najpierw znaleźć odbicie w zasobie wie-
dzy poznającego. Można więc stwierdzić, że efekty poznania zależą od 
wiedzy, z którą podchodzi historyk do badania; oczywiście wiedzę tę 
należy w tym przypadku rozumieć szeroko, tak że obejmie ona również 
system wartości, czyli przede wszystkim system norm aksjologicznych 
wyznawanych przez historyka. Wszelki akt poznania, wzbogacając wie-
dzę (opisową), wpływa zwrotnie na system wartości. Całość procesu 

Wiedza ogólna
historyka

Sytuacja społeczna
historyka

Efekty poznania –
narracja historyczna

Cechy psychiczne 
historyka

Wyznawany 
przez historyka system 

wartości
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poznania okazuje się więc ciągłym wzajemnym oddziaływaniem róż-
nych czynników. Widać wyraźnie, że wpływ podmiotu poznającego na 
efekty poznania jest znaczny, dając obraz procesu poznawczego daleko 
odbiegający od pozytywistycznych przekonań o możliwości biernego 
odzwierciedlania świata przez podmiot poznający.

Wpływ ten jednakże nie dotyczy tylko historii. Podstawowym bra-
kiem relatywistów (np. Ch. Bearda) była nie tyle przesada w podkre-
ślaniu podmiotu poznającego w odniesieniu do historii, ile operowanie 
błędnym mniemaniem o sytuacji epistemologiczno-metodologicznej 
w naukach ścisłych, przy rozpatrywaniu poznania historycznego w ode-
rwaniu od ogólnego procesu poznania.

Tymczasem wszelkie poznanie ludzkie, jak już wskazywaliśmy, jest 
w odpowiednim stopniu kierowane posiadaną przez poznającego wie-
dzą, w której skład wchodzą, rzecz jasna, również określone wartościo-
wania. Nie poznajemy tego, na co nam owa wiedza (np. zbyt w danej 
dziedzinie ograniczona) nie pozwala; wszystko inne poznajemy przez 
pryzmat owej wiedzy. Dostarczając dyrektyw selekcji w poznaniu uka-
zuje nam ona wprawdzie świat, lecz świat z bądź to silniej, bądź słabiej 
zaznaczonymi fragmentami. Nie uzyskujemy więc obrazu o równomier-
nie rozłożonych akcentach, a poza tym w pełni zarysowanego, lecz ob-
raz „zinterpretowany” przez naszą wiedzę, a więc w konsekwencji pe-
łen świateł i cieni. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że poznanie jakże 
przecież bogatej rzeczywistości jest trudne, a nasza wiedza pełna luk, 
lecz równie dlatego, że w owej rzeczywistości nie wszystko wydaje się 
nam równie ważne, czyli mające równie dużą wartość – a jak wiado-
mo – to wszystko, co z jakichś powodów uważamy za mniej ważne, 
nie przyciąga tak silnie naszej uwagi. I nie ma w tym względzie różnicy 
między poznaniem przeszłości i teraźniejszości. W obu przypadkach in-
terweniuje posiadana przez nas wiedza. Dla człowieka nieposiadające-
go odpowiedniej wiedzy obraz Giotta, niezależnie od roli, jaką odegrał 
w historii malarstwa, będzie jedynie kawałkiem zamalowanego płót-
na, podobnie jak np. cyklotron będzie jakimś bliżej niesprecyzowanyrn 
urządzeniem. Z tym stanowiskiem wiążą się – co jest jednak już funkcją 
całokształtu wiedzy jednostki poznającej, a nie tylko owego fragmentu 
wiedzy „czynnego” przy poznawaniu danego przedmiotu – konsekwen-
cje w zakresie wartościowania. Mogę np. ze względu na lukę w mej wie-
dzy, uznać obserwowany przeze mnie cyklotron za mało ważny w życiu 

Topolski-Antologia.indd   Sek8:168Topolski-Antologia.indd   Sek8:168 29.06.2016   12:04:4029.06.2016   12:04:40



RELATYWIZM POZNAWCZY

169

człowieka; mogę jednak również – bowiem z mej wiedzy wynika np. 
przyznawanie dużej czy nawet przesadnej roli przedmiotom nieznanym, 
a „tajemniczym” – przypisać temu urządzeniu wybitną rolę. Analogicz-
nie w poznaniu historycznym – z całokształtu mej wiedzy, szczególnie 
historycznej, wynika przypisywanie mniejszej czy większej roli danym 
przedmiotom, jednostkom, grupom czy zdarzeniom. Historyk niemają-
cy zbyt dużej wiedzy porównawczej, a w związku z tym „nie najlepiej” 
wartościujący zdarzenia, jest skłonny przypisywać nadmierną rolę dzie-
jom badanego przez siebie regionu, kraju, jednostki czy zdarzenia.

Trzeba zaznaczyć, że w odniesieniu do badania historycznego stano-
wisko relatywistyczne nie formułuje swego sceptycyzmu na podstawie 
stwierdzenia, że poznanie historyczne jest „względne” (subiektywne, 
uwarunkowane itd.), ponieważ zależy w jakiś sposób od owej wiedzy 
w ogóle, lecz przede wszystkim podkreśla, iż jest ono nieobiektywne, bo 
zinterpretowane przez system wartości reprezentowany (wyznawany) 
przez poznającego. Można by powiedzieć, że relatywizm uwypuklając 
w poznaniu historycznym oraz wszelkim innym poznaniu m.in. rolę 
wiedzy pojmowanej jako zbiór zdań o rzeczywistości (mających określo-
ną wartość logiczną, tzn. leżących na osi: prawda–fałsz) przypisuje po-
znaniu historycznemu w odróżnieniu od poznania w naukach ścisłych 
– i to ma być specyfi czne dla historii – kierowanie się poza tym, a więc 
niejako dodatkowo, również systemem wartości, czyli dyrektywami le-
żącymi na osi: dobry–zły (pożyteczny–szkodliwy; postępowy–wsteczny 
itp.), co w sumie zabarwia „wartościami” owo poznanie. Ów fakt, że 
w poznaniu historycznym (jako coś jakoby dla tego poznania osobli-
wego) krzyżują się wskazane dwie linie, ma być – według relatywistów 
– przeszkodą w dochodzeniu w historii do poznania, o którym mogli-
byśmy powiedzieć, że jest prawdziwe. Ponieważ wiedza o rzeczywisto-
ści jest, jak wskazywaliśmy, w dużym stopniu związana z charakterem 
uczestnictwa (pozycją) poznającego w życiu społecznym, stanowiąc 
podstawę do uformowania się określonego systemu wartości, relatywi-
ści niejednokrotnie mówią o zniekształceniu poznania przez warunki 
życiowe lub bardziej abstrakcyjnie – przeszłości przez teraźniejszość, co 
doprowadzało, jak widzieliśmy, do uznawania wszelkiej historii za histo-
rię teraźniejszą (np. B. Croce).

Takie stanowisko było konsekwencją ożywionych antypozytywi-
styczną reakcją przekonań o swoistości badań historycznych w od-
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różnieniu od badań w dziedzinie nauk ścisłych. W rzeczywistości zaś 
zwracając słusznie (choć w sposób nazbyt skrajny) uwagę na zależność 
poznania historycznego od systemu wartości wyznawanego przez po-
znającego, relatywiści uznali problem wspólny dla wszystkich nauk za 
specyfi czny dla historii. Pogląd (wyznawany m.in. przez H. Rickerta) 
o naukach wartościujących i wolnych od wartości, stanowiący przykład 
tego stanowiska, był zresztą nader rozpowszechniony; należy poza tym 
do spotykanych również dziś.

Tymczasem wartościowanie leży u podstaw wszelkiej nauki, a więc 
nauk przyrodniczych i społecznych5 i nie może być inaczej, bowiem 
nauka jest dziełem żyjącego w społeczeństwie człowieka. Człowiek 
najpierw musiał uznać, że warto zająć się poszukiwaniem prawdy, i to 
uznanie (a więc określone wartościowanie) stało się punktem wyjścia 
do podjęcia badań naukowych; wszelkie próby odgraniczania świata 
nauki (niezależnie od tego, o jaką dyscyplinę chodzi) od świata war-
tości czy przeciwstawiania jednego drugiemu muszą się więc załamać 
już w tym punkcie wyjściowym. Niektórzy metodologowie podkreślają 
dość silnie ten fakt. K. Kaufmann stwierdza na przykład, że działalność 
naukową da się ująć między innymi jako dążenie do osiągnięcia pew-
nych celów, których nie można „zdefi niować wyłącznie w terminach 
procedury badawczej”. Celem takim może być dla naukowca dążenie 
do podniesienia dobrobytu i szczęścia ludzkości, uzyskanie zabezpiecze-

5 Warto odesłać w tym miejscu do wnikliwych rozważań M. Webera na temat 
wartości w nauce. Był on, jak wiadomo, zwolennikiem ścisłego oddzielania zdań 
posiadających wartość logiczną i norm (które nie są ani prawdziwe, ani fałszywe). 
Por. Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen: J.C.B. Mohr, 
1922. Tamże Der Sinn der Wertfreiheit der soziologischen und ökonomischen Wissenscha-
ften. Por. też Victor Kraft, Die Grundlagen einer wissenschaftlichen Wertlehre, Wien: 
Springer 1937. Literatura dotycząca problematyki wartości w nauce jest bardzo 
bogata. Wskażemy tu na dwie pozycje mające w pewnym sensie charakter podsu-
mowujący; w odniesieniu do nauk społecznych w ogóle: Gunnar Myrdal, Value in 
Social Theory, New York: Harper, 1958 (korzystaliśmy z wydania włoskiego, Torino 
1965), zaś w odniesieniu do historii Alfred Stern, Philosophy of History and the Pro-
blem of Values, Hague: Mouton&Co, 1962. Myrdal wskazuje na to, że wartościo-
wanie jest częścią nauki i że nie można wyobrazić sobie „bezinteresownej” wiedzy 
społecznej. Nie stoi to, jak podkreśla on, w sprzeczności z dążeniem do racjonali-
zacji myślenia. Podobnie sądzi Stern o historii, przeciwstawiając się zarazem skraj-
nemu nieuznawaniu różnic między naukami społecznymi a przyrodniczymi. Zasa-
da wartościowania jednak dotyczy, jak podkreślamy, tak pierwszych jak i drugich.
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nia materialnego i prestiżu społecznego dla siebie lub wreszcie samego 
zadowolenia z podjętych badań naukowych6. Do tak czy inaczej sfor-
mułowanego celu ogólnego, ze względu na który podjęliśmy badanie 
naukowe, sprowadzić można w ostatecznym rachunku wszelkie, nawet 
pozornie najbardziej wolne od wartościowania, decyzje w nauce. Jeśli 
nawet, powiedzmy, przeprowadzając doświadczenie chemiczne, decy-
duję się wywołać jakąś reakcję, by uzyskać odpowiedni efekt, to za-
pytany o podstawy tej decyzji muszę dojść do owego „rozstrzygnięcia 
bazowego”7, które skłoniło mnie w ogóle do podjęcia badania.

Wskazany wspólny punkt wyjścia nie oznacza zupełnego braku róż-
nic między poszczególnymi naukami z punktu widzenia ich stosunku do 
wartości; różnice te nie polegają jednak na wolności od wartościowania 
jednych, a związaniu ze światem wartości innych nauk (jak np. histo-
rii), lecz jedynie na stopniu uwidocznienia się owego związania.

W celu bliższej analizy tej sprawy konieczne jest wskazanie, iż na 
podejmowanie decyzji badawczych (sprowadzających się w praktyce 
przede wszystkim do sprawy selekcji) wpływa jednocześnie kilka sys-
temów wartościowania, różniących się pod względem stopnia ogólno-
ści. Jest to system wartości powszechnych, wartości grupowych (wśród 
których na czoło wysuwają się wartości klasowe) oraz wartości indywi-
dualnych8. Wartości powszechne (których nie należy utożsamiać z war-
tościami absolutnymi, a więc ahistorycznymi głoszonymi, jak wskazywa-
liśmy, w toku walki z niemieckim historyzmem np. przez H. Rickerta), 
akceptowane są na ogół przez wszystkich, co oczywiście nie oznacza, że 

6 Felix Kaufmann, The Methodology of the Social Science, (II wyd.), New York: 
Humanities Press, 1958, s. 67.

7 Termin „Basenentscheidungen” znajdujemy m.in. u Hansa Alberta, Probleme 
der Wissenschaftslehre in der Sozialforschung, w: Handbuch der empirischen Sozialfor-
schung, René König (Hrsg.). Bd. 1. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1962, s. 48. Por. 
też Richard Rudner, Value Judgements in the Acceptance of Theories, w: The Validation 
of Scientifi c Theories, ed. by Philipp Frank, New York: Collier, 1961.

8 Podobny podział znajdujemy u A. Sterna Philosophy of History, s. 132-133 (uni-
versal values, collective values, individual values). W poszczególnych pracach zajmu-
jących się wartościami znajdujemy (już począwszy np. od Etyki Nikomachejskiej czy 
Państwa) podziały na różne klasy wartości. Nam w tej chwili chodzi jedynie o po-
dział budowany według społecznego zasięgu akceptacji. Hywel David Lewis rozróżnia 
„przeświadczenie osobiste” (personel predilection) i „powszechne” tzw. general presup-
positions ( Freedom and History, London: Allen and Unwin, 1962, s. 202-206).
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każdy w każdej chwili akceptuje wszystkie wartości powszechne, lecz 
jedynie, że akceptuje je w ogóle, niezależnie od swej pozycji grupowej 
(czy klasowej). Na przykład ktoś może uznać, że dążenie do poprawy 
materialnego bytu jest dyrektywą bardziej naczelną aniżeli uzyskiwanie 
zadowolenia z pracy, inny znów bardziej szanować będzie zasadę ochro-
ny swego zdrowia aniżeli poprawę położenia materialnego, choć wszyst-
kie te normy zaliczymy do systemu wartości powszechnych. Również 
wymienione poprzednio cele pracy naukowej zaliczyć należy do tego 
systemu. W zakresie wartości powszechnych, leżących u podstaw de-
cyzji tak w naukach społecznych (a więc i historii), jak przyrodniczych, 
proces wartościowania ma charakter zbieżny, co powoduje, że nie uwi-
dacznia się on „na zewnątrz” w ogóle jako wartościowanie9.

Dla realizacji wartości powszechnych konieczne jest podejmowanie 
określonych działań. Ponieważ w społeczeństwie podzielonym na klasy 
i warstwy różna sytuacja tych klas i warstw nakłania do niejednokrot-
nie odmiennych, jakkolwiek dążących do osiągnięcia tego samego celu 
ogólnego działań, wytwarzają się w konsekwencji pewne wartości ak-
ceptowane przez grupę (tzn. przez większość jej członków), które mogą 
różnić się od wartości akceptowanych przez inną grupę. Na przykład 
dla realizacji następującej wartości powszechnej (czyli pewnego celu 
ogólnego): „należy poprawiać swe położenie materialne, a przynaj-
mniej go nie pogarszać” kapitalista będzie wyznawał wartość grupową, 
nakazującą mu kapitalizmu bronić, a robotnik, czy w ogóle pracownik 
najemny, wartość nakazującą mu go zwalczać. Wartości grupowe (czy 
nawet klasowe) niekoniecznie muszą być sprzeczne. Na przykład re-
alizacja wartości powszechnej: dbaj o zdrowie – nakłania, niezależnie 
od grupy społecznej, do podejmowania różnych podobnych zabiegów 
(np. rozwijania higieny). Wśród wartości grupowych można więc wy-
różnić takie, które są prostym przeniesieniem, czyli zaakceptowaniem 
przez grupę wartości powszechnych (wartości grupowe1) oraz takie, 
które są konieczną w sytuacji grupy dla osiągnięcia wartości powszech-
nych transformacją tych powszechnych wartości (wartości grupowe2). 
W sumie wartości grupowe1 i wartości grupowe2 dają system wartości 

9 Problem zbieżności i rozbieżności wartościowania omawia Józef Bańka, Ideologia 
i nauki humanistyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Pozna-
niu, Filozofi a, Psychologia, Pedagogika”, nr 9, 1966.
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grupowych, stanowiący podstawę procesu wartościowania grupowego. 
Uczony jako (obiektywny lub subiektywny) członek takiej czy innej 
grupy społecznej akceptuje na ogół wyznawany przez ową grupę sys-
tem wartości. W toku realizacji wartości grupowych1 przez uczonych 
należących do różnych grup społecznych mamy jednak, podobnie jak 
w przypadku wartości powszechnych, nadal do czynienia z wartościo-
waniem zbieżnym.

Natomiast dążność do realizacji wartości grupowych może wiązać 
się z rozbieżnym wartościowaniem tych samych faktów przez uczonych 
należących do różnych grup społecznych, a to z kolei może mieć (mniej 
czy więcej świadomy, nieraz zamierzony) wpływ na efekty prowadzone-
go przez nich badania. Jeśli jeden uczony uznaje, że należy utrzymywać 
ustrój kapitalistyczny (bo wartościuje go pozytywnie), a inny jest za 
obaleniem tego ustroju, to te rozbieżne wartościowania grupowe (bio-
rąc pod uwagę w tym przypadku grupy w rozumieniu klas społecznych) 
wywrą zapewne piętno, choćby tylko na przeprowadzonej przez tych 
uczonych selekcji naukowej. Nie wszystkie wszakże fakty w dążeniu do 
realizacji wartości grupowych są wartościowane rozbieżnie. Wartościo-
wanie zbieżne zachodzi na ogół w przypadku faktów ze świata przy-
rodniczego (na przykład powodzie pogarszające położenie materialne 
oceniane przez różne klasy społeczne na ogół negatywnie, co nakłania 
je wszystkie do akcji zapobiegawczej), a wartościowanie rozbieżne na 
ogół, gdy chodzi o fakty ze świata społecznego (np. inaczej ocenia strajk 
przeciwnik, a inaczej zwolennik ustroju kapitalistycznego). Są jednak 
również fakty ze świata przyrodniczego wartościowane rozbieżnie przez 
poszczególne klasy społeczne (np. urodzaj wpływający na obniżkę cen), 
jak i fakty ze świata społecznego wartościowane zbieżnie (np. w wie-
lu wypadkach wzrost dochodu narodowego na głowę mieszkańca czy 
zwycięstwo własnej ojczyzny w obronnej wojnie). Z przeświadczenia, 
że to, co się dzieje w świecie przyrodniczym, wartościujemy zbieżnie 
(lub inaczej mówiąc – nie wartościujemy w ogóle), zaś to, co w spo-
łecznym – rozbieżnie – pochodzi przekonanie o różnym „usytuowaniu” 
wobec wartości nauk przyrodniczych z jednej, a społecznych (z historią 
na czele) z drugiej strony. Pogląd ten jest, jak widać, w znacznym stop-
niu uzasadniony. Poza tym – ponieważ wartości grupowe2 (a szczególnie 
klasowe) dotyczą na ogół świata społecznego – tożsamość przedmiotu 
stwarza możliwości większego ich oddziaływania na proces badawczy 
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w naukach społecznych aniżeli w przyrodniczych. W sumie jednak 
nie da się między tymi naukami przeprowadzić „wartościowej” granicy. 
Na obie grupy nauk wpływa zarazem świat grupowego wartościowania 
zbieżnego, jak i rozbieżnego.

System wartości indywidualnych jest jeszcze bardziej skomplikowa-
ny aniżeli system wartości grupowych. Składają się nań akceptowane 
przez jednostkę wartości powszechne (poprzez wartości grupowe1), 
wartości grupowe2 oraz właściwe danej jednostce wartości indywidual-
ne. Te wartości indywidualne są związane z doświadczeniami jednostki 
oraz jej strukturą psychiczną. Zwykle dadzą się one wyprowadzić z war-
tości powszechnych lub grupowych2, choć pewne mogą stać z tamtymi 
w sprzeczności. Na przykład negatywną ocenę palenia tytoniu zaliczy-
my do wartości indywidualnych związanych z doświadczeniem jednost-
ki (oczywiście – niekoniecznie własnym paleniem tytoniu), a na przy-
kład wysoką ocenę działań ryzykownych – do wartości indywidualnych 
wiążących się z jej strukturą psychiczną. Wartości indywidualne wywrą 
jednaki wpływ na badaniach społecznych i przyrodniczych. Na przykład 
wspomniana negatywna ocena palenia tytoniu przez badacza z zakre-
su medycyny może odbić się na dokonywanej przez niego interpretacji 
danych o zachorowalności na raka płuc, a pochwała (czy potępienie) 
ryzyka na odpowiedniej (bardziej lub mniej pozytywnej) ocenie rozpa-
trywanej przez historyka postaci działającej w przeszłości. W ostatecz-
nym rachunku wszelkie wartości (uniwersalne, grupowe i indywidualne 
właściwe) ulegają stopieniu w systemie wartości indywidualnych.

Podsumowując nasze wywody o uzależnieniu poznania historyczne-
go od wartości dochodzimy do wniosku, że uzależnienie to nie stanowi 
żadnej osobliwości historii, bowiem dotyczy wszelkiego poznania na-
ukowego. Nauki przyrodnicze nie różnią się pod tym względem w spo-
sób zasadniczy od nauk społecznych. Ich „wolność od wartości” dotyczy 
jedynie części wartościowań grupowych (chodzi o rozbieżne wartościo-
wanie grupowe2), natomiast wartości powszechne, grupowe1, zbieżne 
grupowe oraz właściwe wartościowanie indywidualne mają dostęp do 
wszelkich nauk. Niezależnie od tych wywodów dodać trzeba, że jak 
już stwierdziliśmy, w społeczeństwie podzielonym na klasy cała nauka, 
a więc tak nauki przyrodnicze, jak społeczne pełnią funkcje klasowe, 
bowiem są one narzędziami działania określonych klas (czy grup). Na-
uka pełni w takim przypadku rolę ideologii i nie ma w tym względzie 
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różnic między naukami. Współcześnie jesteśmy na przykład świadkami 
ogromnej roli ideologicznej rozwoju nauk technicznych.

Wnioski te skierowane przeciw relatywizmowi poznawczemu, przy-
pisywanemu jedynie naukom społecznym, a szczególnie historii, nie 
oznaczają jednak, jak już stwierdziliśmy, rozciągnięcia owego relaty-
wizmu na całość poznania naukowego, czyli zaprzeczenia jego obiek-
tywności i w ten sposób „zlikwidowania” problemu. Cały czas bowiem 
prowadzimy dyskusję z relatywizmem, który można by nazwać relaty-
wizmem absolutnym. Historia w jego świetle okazywała się „tworem” 
historyka konstruującego przeszłość, jego „wyznaniem wiary”, zawsze 
historią teraźniejszą itp., niezdolną do osiągnięcia prawdy. Na miejsce 
relatywizmu absolutnego nie można było proponować jego przeciwień-
stwa, czyli pozytywizmu, bowiem, jak już wskazywaliśmy, upraszcza on 
zbytnio proces poznawczy; chcielibyśmy natomiast na podstawie do-
tychczasowych wywodów zarysować pogląd, który dałoby się nazwać 
relatywizmem umiarkowanym albo dialektycznym. Relatywizm ten, 
uznając związek poznania naukowego ze światem wartości (oraz w ogó-
le wiedzę poznającego) nie wyraża, tak jak relatywizm absolutny, pe-
symistycznego poglądu co do nieodwracalnie deformującego wpływu 
tego związku na efekty poznania, tzn. co do możliwości istnienia histo-
rii obiektywnej, a więc dostarczającej narracji prawdziwej i sprawdzal-
nej intersubiektywnie10. Nie przeczy to oczywiście temu, że w praktyce 
można było spotkać lub że spotyka się jeszcze przykłady historii, pisanej 
według wzorów, jakie relatywizm absolutny przypisuje historii w ogóle.

Dla poparcia tezy relatywizmu umiarkowanego można wysunąć na-
stępujące trzy argumenty, wskazujące na granice „płynności” zmien-
nych czynników poznania. Są to:

10 Spośród literatury zajmującej się problemem tzw. obiektywizmu w historii wy-
mienimy: Maurice Mandelbaum The Problem of Historical Knowledge. An Answer to 
Relativism, New York: Liveright Publishing Corporation, 1938; F. Kaufmann, The 
Methodology of the Social Sciences; Isaiah Berlin, Historical Inevitability, London, New 
York: Oxford University Press, 1955; Christopher Blake, Can History Be Objective?, 
w: Theories of History, ed. by Patrick Gardiner, Glencoe, Illinois: The Free Press, 
1963. Z Blake’m dyskutuje H.D. Lewis, Freedom and History, s. 201 i nast.; John 
A. Passmore, Can the Social Sciences Be Value-Free?, w: Proceedings of the Tenth In-
ternational Congress of Philosophy, vol. 2, 1949; Witold Kula, Rozważania o historii, 
Warszawa: PWN, 1958.
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argument zależności charakteru wpływu sytuacji społecznej ba-1. 
dacza na efekty poznania;
argument wartościowania grupowego uczonych;2. 
argument rozszerzania i ujednolicania wiedzy pozaźródłowej hi-3. 
storyków.

[…]
Główne oparcie dla obiektywizmu w historii widzimy więc w sferze 

wiedzy pozaźródłowej. Jak zobaczymy dalej – analizując tak samo po-
jęcie prawdy w historii (a więc owego celu, do którego zmierza histo-
ria obiektywna), jak i pojęcie wiedzy pozaźródłowej – nie ma żadnych 
niepokonalnych przeszkód do zapewnienia nauce historycznej obiekty-
wizmu. Ponieważ zupełną fi kcją byłoby założenie, iż dojdzie kiedykol-
wiek do pełnego ujednolicenia wiedzy pozaźródłowej historyków – nie 
będzie to obiektywizm absolutny. Pryzmaty, przez które uczeni będą 
oglądali kształty i barwy świata – z zupełnie zrozumiałych względów, 
choćby różnych doświadczeń osobistych – okażą się zawsze zróżnicowa-
ne. Oznacza to, że opis danego faktu (czy układu) dokonany przez hi-
storyka A będzie się różnił, mimo w zasadzie wspólnej wiedzy pozaźró-
dłowej, od analogicznego opisu przygotowanego przez historyka B. Od 
pewnego momentu rozwoju nauki historycznej uważać to będziemy za 
czynnik dodatni badań, dochodzących stopniowo do obiektywnego 
(prawdziwego) obrazu dziejów. Historię będziemy pisać stale na nowo, 
lecz nie dlatego, że jest „subiektywnym tworem historyka” niezdolnego 
do odkrycia prawdy, lecz dlatego, że w miarę upływu czasu wzrastać bę-
dzie owa indywidualna oraz wspólna dla wszystkich historyków wiedza 
pozaźródłowa, zbliżająca do prawdy. „Obiektywny znaczy zawsze «po 
ludzku obiektywny» – pisał A. Gramsci – co znaczy ściśle odpowiadać 
określeniu «historycznie subiektywny», zatem «obiektywny» znaczy ty-
leż, co «powszechnie subiektywny»”11.

[1968]

11 Antonio Gramsci, Pisma wybrane, t. 1, przeł. Barbara Sieroszewska, Warszawa: 
Książka i Wiedza, 1961, s. 132-133.
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XIV

PARADOKS PRAWDY HISTORYCZNEJ

Zarówno historyków, jak i czytelników prac historycznych inte-
resuje nie tylko, bądź w wielu przypadkach nie tyle, prawdziwość poje-
dynczych twierdzeń historycznych (faktografi cznych, wyjaśniających, 
dotyczących indywidualnych faktów i generalizacji itd.), ile prawdzi-
wość całych obrazów historycznych. W ich sprawdzaniu, powtórzmy, 
tkwi główny sens procesu weryfi kacji historycznej, czyli, jak to już wy-
nika z samego terminu sprawdzania, orzekania o prawdzie. Chodzi bo-
wiem przede wszystkim o prawdę dotyczącą całości, nie zaś o prawdę 
cząstkową, która jest znacznie „tańsza”.

To, wydawałoby się oczywiste i słuszne dążenie, napotyka na, nie-
poddane jeszcze bliższemu rozpatrzeniu przez logików i fi lozofów na-
uki, trudności konceptualizacyjne. Klasyczna teoria prawdy nie tylko 
nie zawiera idei stopniowalności prawdy (a także prawdy względnej), 
lecz ponadto posiada dalsze dotkliwe ograniczenie: odnosi się jedynie 
do w sposób izolowany rozpatrywanych zdań, nie zaś do zbiorów zdań, 
a tym hardziej nie do zbiorów zdań powiązanych ponadindywidualnie, 
charakterystycznych dla narracji historycznej. Nawet, jak stwierdziliśmy, 
w średniowiecznych rocznikach historycznych poszczególne informacje, 
będące skrótami zdań, nie są całkiem „luźne”: wiąże je zawsze jakaś kon-
cepcja świata i człowieka wyrażana przez autora rocznika, typowa dla 
mentalności ówczesnych ludzi. To samo ograniczenie, tzn. odnoszenie 
się do pojedynczych zdań, dotyczy klasycznego rachunku zdań (rachun-
ku logicznego), niezależnie od tego, jaki to będzie rachunek, tzn. jakie 
będą nim rządzić reguły dedukcyjne. Klasyczny rachunek logiczny do-
tyczy zdań pojedynczych oraz złożonych i ustala, jakie są reguły wnio-
skowania, wskazuje, które z nich wyznaczają tautologie logiczne, a także 
podaje reguły prawdziwości zmiennych zdaniowych powiązanych spój-
nikami koniunkcji, negacji, alternatywy, implikacji i równoważności. 
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Z reguł tych m.in. wynika, że koniunkcja zdań jest tylko wtedy prawdzi-
wa, gdy prawdziwe są wszystkie jej człony (zmienne zdaniowe).

Jeśli dla uproszczenia przyjmiemy, że (n-członowy) ciąg zdań two-
rzący narrację historyczną, a więc obejmujący również obrazy historycz-
ne, tworzy (n-członową) koniunkcję zdań1, czyli jeśli pominiemy fakt, 
że w narracji historycznej występują również inne (poza koniunkcją) 
zdania złożone oraz jeśli będziemy abstrahowali od wspomnianego wią-
zania ponadindywidualnego narracji – wówczas okaże się, że nie jeste-
śmy zgodni z klasycznym rachunkiem zdań. Nasunie się także uwaga, 
że i w tym punkcie klasyczna koncepcja prawdy wymaga dalszych ada-
ptacji dla potrzeb nauk empirycznych2. Dochodzimy bowiem do wnio-
sku, który jest oczywisty zarówno dla historyka, jak i czytelników prac 
historycznych, że:

prawdziwość wszystkich zdań tworzących obraz historyczny (czy-(1) 
li prawdziwość wszystkich członów koniunkcji) nie gwarantuje 
prawdziwości obrazu;
obraz historyczny może pozostać prawdziwy nawet wówczas, gdy (2) 
okaże się, że niektóre składające się nań zdania są fałszywe;
proporcjonalnie większy udział zdań prawdziwych w obrazie hi-(3) 
storycznym nie gwarantuje większej (tj. bardziej zbliżonej do rze-
czywistości) jego prawdziwości w porównaniu z innymi obrazami 
dotyczącymi tego samego fragmentu przeszłej rzeczywistości.

Co zatem decyduje o prawdziwości (oraz o porównawczo większej 
prawdziwości) obrazów historycznych? Lord Acton stwierdził kie-
dyś o pisarstwie historycznym Rankego, uważanego za wzór ścisłości 
i obiektywności naukowej, iż mimo prawdziwości wszystkich zdań, 
które składają się na jego wywody, ich „całość jest nieprawdziwa”3. 
W różnych obrazach Rewolucji Francuskiej czy gospodarki europej-

1 W podobny sposób, choć dla innych celów, charakteryzował tekst dzieła lite-
rackiego Jerzy Kmita, Podstawy semantycznej koncepcji rzeczywistości przedstawionej 
w dziele literackim, „Studia Filozofi czne”, nr 1, 1966, s. 79.

2 Por. Jerzy Topolski, Conditions of Truth of Historical Narratives, „History and 
Theory”, nr 1, 1981, s. 47-60.

3 Por. Herbert Butterfi eld, Man On His Post, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1977, s. 87 (apendix).
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skiej w XVII wieku również pojedyncze zdania są z zasady prawdziwe 
(w sensie, rzecz jasna, prawdziwości względnej), a tymczasem obrazy te 
są niejednolicie oceniane z punktu widzenia ich mniejszej czy większej 
zgodności z rzeczywistością.

Niejednokrotnie rozbieżności są tak znaczne, iż podaje się w wątpli-
wość samo istnienie danego obrazu historycznego. Nikt wprawdzie nie 
neguje istnienia faktu (obrazu) Rewolucji Francuskiej, lecz już zagad-
nienie kryzysu XVII wieku wzbudza wiele dyskusji. Nie wszyscy history-
cy są przekonani o słuszności mówienia w ogóle o takim zjawisku jako 
dotyczącym całej czy prawie całej Europy. Jedni uważają, że kryzys taki 
miał rzeczywiście miejsce, inni natomiast, nie negując istnienia w XVII 
wieku różnych specyfi cznych dla poszczególnych terenów kryzysów, za-
przeczają istnieniu kryzysu ogólnoeuropejskiego, tym bardziej takiego, 
który miałby wspólne przyczyny.

To samo dotyczy tzw. kryzysu XIV-XV wieku, który jakoby miał być 
charakterystyczny dla całej ówczesnej Europy. Obraz Europy  XIV-XV 
wieku, jako przeżywającej kryzys gospodarczy i społeczny (nie chodzi 
tu, przypomnijmy, o skutki tzw. czarnej śmierci z połowy XIV wie-
ku), wprowadzony został do historiografi i, jak wiadomo, m.in. przez 
M.M. Postana i E. Perroy. Znaczna część autorów, zgodnie z opisaną 
już tendencją myślenia historycznego chętnie akceptującego widzenie 
przeszłości w kategoriach przełomów, rewolucji i kryzysów, poszła za 
tym kierunkiem konceptualizacji historii europejskiej późnego śre-
dniowiecza. Niemniej niektórzy historycy (jak na przykład G. Duby4) 
i w tym, bardziej zdawałoby się aniżeli kryzys XVI wieku niewątpliwym 
przypadku, pozostali sceptyczni.

W najbardziej chyba skrajnej postaci teza o kryzysie XIV-XV wie-
ku zaprezentowana została przez P. Andersona. W jego opisie kryzy-
su XIV-XV wieku mamy odwołania do poszczególnych zdań, które, 
brane oddzielnie, są w większości prawdziwe. W ujęciu Andersona 
kryzys dotyczył, co nawet wśród zwolenników tezy o kryzysie nie było 
podkreślane, również Europy wschodniej. Wskazuje on, że w Europie 
wschodniej załamał się w ostatnich wiekach średniowiecza poprzedni 
dynamizm osadniczy, zaczęły pojawiać się wsie opuszczone w Branden-

4 Tego rodzaju jest również nasze zdanie wyrażone w swoim czasie w: Jerzy Topol-
ski, Narodziny kapitalizmu w Europie, Warszawa: PWN, 1965.
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burgii i na Pomorzu. Dokonywało się wyjaławianie ziemi na pobrzeżach 
Bałtyku. Zmniejszenie się wydobycia srebra z kopalń czeskich spowo-
dowało dewaluację pieniądza i spadek dochodów właścicieli ziemskich. 
W okresie między 1340 a 1490, wskazuje Anderson, było 11 większych 
epidemii w Prusach, zaś 20 w Rosji między 1350 a 1450. Bardzo słabe 
urodzaje w latach 1437-1439, pisze, nie miały sobie pod tym względem 
równych od przynajmniej 100 lat. Na dodatek wiele regionów w Eu-
ropie wschodniej uległo dewastacji w wyniku konfl iktów zbrojnych, 
spośród których Anderson wymienia opanowanie Serbii i Bułgarii 
przez Turków, wojny w Rosji, prywatne konfl ikty zbrojne na pograniczu 
Brandenburgii i Pomorza, wojnę między Polską a Zakonem Krzyżackim, 
różne konfl ikty społeczne i wojny domowe (szczególnie powiązane z ru-
chem husyckim). Wskazuje wreszcie na ucisk chłopów przez właścicieli 
feudalnych zwiększający się wszędzie od początków XV wieku. W Ro-
sji, uważa Anderson, kryzys zaczął się wcześniej – już wraz z rozkładem 
państwa kijowskiego. Pojawiło się także niebezpieczeństwo mongolskie 
i nowe zniszczenia. W rezultacie kryzysu agrarnego zaczęły upadać mia-
sta5. W sumie daje to obraz czasów trudnych i kryzysowych.

Ten, jak łatwo zauważyć, logicznie oraz historycznie mało spójny 
zbiór stwierdzeń ma na celu ukazać Europę wschodnią XIV-XV wieku 
jako teren rosnących trudności, załamania i upadku. Skonstruowany 
został on na podstawie niedostatecznej podstawy empirycznej i dlatego 
pozostaje w sprzeczności z obrazem, jaki na przykład uzyskują history-
cy polscy, rozwijający szerokie źródłowe badania nad okresem późnego 
średniowiecza.

Istnieją wszakoż sytuacje jeszcze bardziej drastyczne. Jest tak wów-
czas, gdy autor w konstrukcji obrazu idzie tak daleko, że odrywa go 
niemal całkowicie od materiału empirycznego, tworząc świat w dużym 
stopniu wyimaginowany. Przykładem takiego postępowania jest […] 
model I. Wallersteina, widzącego już w XVI wieku istnienie gospodarki 
światowej (the modern world-system). Nawet jednak, powtórzmy, gdy 
wszystkie zdania obrazu historycznego są prawdziwe i gdy nie posta-
wimy autorowi zarzutu utworzenia z nich bądź zbioru mało spójnego 
(jak w przypadku P. Andersona), bądź zbioru o zbyt dużym ładunku 

5 Perry Anderson, Passages from Antiquity to Feudalism, London: NLB, 1974, 
s. 246-264.
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niekontrolowanej materiałem empirycznym wyobraźni (jak w przypad-
ku Wallersteina) – koniunkcja wszystkich zdań prawdziwych nie daje 
gwarancji uzyskania prawdziwego obrazu przeszłości. Mamy do czynie-
nia z tym, co można by nazwać paradoksem prawdy historycznej.

 JAK PRZEZWYCIĘŻYĆ 
PARADOKS PRAWDY HISTORYCZNEJ

Paradoks prawdy historycznej zmusza nas do dokładniejszego 
zastanowienia się nad strukturą narracji historycznej. Okazuje się, że 
w perspektywie problematyki prawdy wyróżnienie w jej strukturze jedy-
nie zdań i obrazów historycznych nie jest wystarczające. Jest to bowiem 
pozostawianie w obrębie analizy poziomej struktury narracji historycz-
nej. Tymczasem narracja historyczna ma również swą strukturę piono-
wą lub warstwową. Okazuje się również, że dopiero łączne wzięcie pod 
uwagę obu tych struktur daje pełniejszy wgląd w problematykę praw-
dziwości narracji i warunków tej prawdziwości.

Można by, mówiąc o pionowej strukturze narracji historycznej, wy-
różnić przynajmniej trzy jej warstwy, co nie wyklucza oczywiście dal-
szych podziałów w ich obrębie. Są to warstwy następujące:

artykułowana warstwa powierzchniowa wyrażona explicite przez (1) 
ciąg zdań (warstwa faktografi czna1);
warstwa powierzchniowa, która nie jest artykułowana (2) explici-
te w narracji, lecz która zawarta jest w niej pośrednio lub nawet 
w sposób entymematyczny (warstwa faktografi czna2);
warstwa głęboka (lub warstwy głębokie), zwykle nieartykułowane (3) 
explicite (warstwa teoretyczna).

Warstwa faktografi czna1 jest tą warstwą, z którą ma bezpośredni 
kontakt czytelnik prac historycznych; jest równocześnie tym zbiorem 
zdań, w stosunku do którego stosuje się klasyczną defi nicję prawdy. 
W rzeczywistości jest to jednakże jedynie mały fragment narracji, coś 
w rodzaju widocznego szczytu góry lodowej, której główny, niewidocz-
ny, masyw tkwi w głębi morza. W naszym przypadku ów masyw tworzą 
pozostałe warstwy narracji.
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Warstwa faktografi czna2 jest jedynie rozwinięciem warstwy fakto-
grafi cznej1. Bardzo często wizualnym przejawem istnienia tej warstwy 
są przypiski. Teksty popularne różnią się od ściślej naukowych mak-
symalnym ograniczaniem tej warstwy na rzecz rozwinięcia warstwy 
faktografi cznej1. W tekstach przeznaczonych dla ograniczonego kręgu 
specjalistów nie mówi się o wielu sprawach, zakładając ich znajomość 
u czytelników, do których teksty te są adresowane. Powołuje się w nich 
na opinie i dzieła nie podając ich treści, gdyż zakłada się, że są one zna-
ne z tego powodu. Posługuje się w nich takimi czy innymi pojęciami bez 
bliższego ich wyjaśnienia. Innym przejawem funkcjonowania w narra-
cji warstwy faktografi cznej2 jest powoływanie się na wypowiedziane 
już przez autora tekstu wcześniej (także w tym samym dziele) opinie. 
Na przykład M. Dobb w Studiach nad rozwojem kapitalizmu w rozdziale 
dotyczącym XIX wieku odwołuje się do wcześniejszych prób rozwoju 
przemysłu. Pisze tam m.in.: „Wspomnieliśmy już poprzednio, że w nie-
których dziedzinach zmiany, które kojarzymy z rewolucją przemysło-
wą, wystąpiły już pod koniec panowania Tudorów. Wypadki te, chociaż 
jeszcze wyjątkowe, nie były bynajmniej bez znaczenia, jak to niedawno 
wykazał w swych pracach prof. Nef”6.

We fragmencie tym, obok powołania się na wcześniejsze stwierdzenia 
autora, mamy akceptujące odwołanie się do badań prof. Nefa. Oznacza 
to, że Dobb rozszerzył w tym punkcie swą narrację o wyniki tychże ba-
dań. Oznacza to także, w przypadku sprawdzania, że chodzi już nie tylko 
o prawdziwość jego własnych stwierdzeń, lecz także stwierdzeń Nefa in-
korporowanych w postaci fragmentów warstwy faktografi cznej2 do jego 
narracji. Podobnie w następującym fragmencie warstwa faktografi czna1 
została wyraźnie rozszerzona o pewne elementy występujące w niej expli-
cite w skróconej formie: „Obecnie uważa się, że szybkość, z jaką rewo-
lucja opanowała główne dziedziny przemysłu, z chwilą gdy podstawowy 
zespół wynalazków dostarczył środków podboju, była mniejsza niż przy-
puszczano”7. Łatwo zauważyć jak wiele treści kryje się za artykułowaną 
bezpośrednio warstwą tego tekstu. Kryje się za nim w rzeczywistości od-
wołanie do dużego fragmentu badań nad rewolucją przemysłową.

6 Maurice Dobb, Studia o rozwoju kapitalizmu, przeł. Halina Hagemajer, Jerzy Zda-
nowicz, Warszawa: Państ. Wyd. Ekonomiczne, 1964, s. 270.

7 Tamże, s. 271.
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Jeśli warstwa faktografi czna2 jest tylko sui generis rozszerzeniem war-
stwy faktografi cznej1, to zwrócenie na nią uwagi i rozszerzenie o nią 
narracji historycznej nie rozwiązuje jeszcze paradoksu prawdy histo-
rycznej. Okazuje się, że konieczne jest w tym celu sięgnięcie do głęb-
szych warstw narracji historycznej, a w szczególności do warstwy na-
zwanej przez nas, niezależnie od tego czy chodzi w niej o precyzyjne 
teorie, czy po prostu o ogólną wiedzę o świecie i człowieku, warstwę 
teoretyczną. Cechą nowoczesnej historiografi i jest dążenie do tego, aby 
ingerencja wizji świata i człowieka oraz wiązanych z nią przeświadczeń 
ideologicznych w proces wiązania narracji historycznej nie była bezpo-
średnia, tzn. aby była „przefi ltrowana” przez wiedzę teoretyczną sensu 
strictiori, tzn. wiedzę teoretyczną o charakterze naukowym. W obecnej 
analizie dla uproszczenia nie wprowadziliśmy podziału warstwy głębo-
kiej narracji na warstwę ogólną dotyczącą wizji świata i człowieka oraz 
warstwę ściślej teoretyczną. Wszystko to, co steruje selekcją, hierarchi-
zacją i wiązaniem, objęliśmy tu terminem warstwy teoretycznej.

Łatwo zauważyć, że istotą obrazu historycznego nie jest dystrybutyw-
nie rozumiany zbiór jego elementów. Taki zbiór nie jest żadnym obrazem 
choćby dlatego, że z jego elementów tworzone mogą być równocześnie 
różne obrazy historyczne. O istocie obrazu decyduje to wszystko, co de-
terminuje taki a nie inny układ elementów. Jeśli więc pytanie o praw-
dziwość obrazu ograniczyć tylko do pytania o prawdziwość elementów 
tego zbioru i potraktować odpowiedzi na te pytania sumująco (staty-
stycznie) – wówczas pozostawimy poza zakresem naszej uwagi wspo-
mnianą sprawę najistotniejszą, a mianowicie pytanie o prawdziwość tej 
wiedzy, która determinuje samo istnienie obrazu i jego całą strukturę, 
tzn. która decyduje o tym, że obraz jest nie zbiorem elementów, lecz 
właśnie obrazem. Wzięcie pod uwagę obu rodzajów zdań łącznie (tzn. 
zdań o poszczególnych elementach zbioru, z którego skonstruowany 
został obraz, oraz zdań stanowiących system wiedzy sterującej) wpraw-
dzie komplikuje znacznie problem prawdy historycznej, lecz za to po-
zwala uniknąć jej paradoksu.

Nie jest przy tym tak, iż dla tego uniknięcia chodzi o jakieś sumowa-
nie prawdy faktografi cznej (prawdy elementów) i prawdy teoretycznej 
(prawdy założeń). Prawdziwość elementów składowych obrazu, której 
domagamy się od obrazów historycznych, jest czymś oczywistym, jest do 
pewnego stopnia wstępnym warunkiem konstrukcji obrazu. Chodzi tu, 
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rzecz jasna, tylko o taką prawdziwość tych elementów, którą zapewnić 
mogą standardowe metody historyczne, a nie o prawdziwość absolutną. 
Z uwagi wszakże, iż znaczna część owych elementów ustalona zostaje 
w oparciu o źródła o niej bezpośrednio niemówiące, oraz także z uwagi 
na to, że wiele owych elementów (faktów) składających się na obraz 
historyczny nie da się zaobserwować, czyli że zawsze muszą być one od-
zwierciedlane w sposób bardziej pośredni (wskaźnikowy) – płaszczyzna 
kontrowersji w obrębie obrazów może dotyczyć i dotyczy zwykle nie 
tylko warstwy ściślej teoretycznej, lecz również owych trudniejszych do 
ustalenia elementów faktografi cznych. Tak czy inaczej jednak rozważe-
nie prawdziwości elementów jest czym innym aniżeli wypowiadanie się 
o prawdziwości całego obrazu.

Aby mówić o prawdziwości obrazu, trzeba być przekonanym o praw-
dziwości zarówno wiedzy sterującej, jak i o słuszności posługiwania się 
nią w toku konstruowania danego obrazu historycznego. Zapożyczona 
z ekonomii koncepcja teoretyczna, w której wskazuje się na system za-
leżności między centrum, peryferiami i semiperyferiami, a którą posłu-
żył się Wallerstein w konstrukcji swego modelu gospodarki światowej 
w XVI wieku, sama w sobie nie jest ani prawdziwa, ani fałszywa, jest, 
jeśli wyabstrahowana z kontekstu, pewną abstrakcyjną strukturą. O jej 
wartości logicznej orzec można dopiero wówczas, gdy stanie się ona 
pryzmatem, przez który będzie obserwowany świat. Inna z tego punktu 
widzenia sytuacja ma miejsce w odniesieniu na przykład do XIX, a inna 
w odniesieniu do XVI wieku, gdy poziom rozwoju gospodarczego świa-
ta był znacznie niższy, a faktyczne powiązania między regionami, poza 
wyjątkowymi sytuacjami, bardzo znikome. Aplikacja takiej abstrakcyj-
nej teorii jeśli nie odpowiada rzeczywistości deformuje jej obraz, mimo 
że jego poszczególne elementy byłyby prawdziwe.

W poglądach na kryzys gospodarczy XVII wieku, mimo że każdy 
z tych poglądów jest prawomocny naukowo i operuje na ogół (w gra-
nicach metody) prawdziwymi elementami składowymi, również tym, 
co określa, że dany pogląd jest takim właśnie poglądem (obrazem), 
jest prawdziwość układu sterującego czyli prawdziwość ogólnych zało-
żeń teoretycznych. Na ogół jest tak (jak to wykazuje przykład Waller-
steina), że teorie traktowane w sposób bardziej instrumentalny, prze-
jęte z jakiejś analizy teoretycznej dotyczącej rzeczywistości różnej od 
badanej przez historyka lub sformułowane w sposób abstrakcyjny, rzad-
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ko spełniają adekwatną rolę w badaniach historycznych. Lepiej jest 
posługiwać się teoriami pojmowanymi bardziej realistycznie, tzn. opra-
cowanymi w zasadzie samodzielnie przez historyka (oczywiście nie bez 
inspiracji płynących z innych, choćby abstrakcyjnych teorii) w oparciu 
o badanie rzeczywistości historycznej. 

Wracając do sprawy kryzysu XVII wieku łatwo wykazać, że zwolen-
nicy tezy o istnieniu tego kryzysu charakteryzują się tym, co można by 
nazwać rynkowym widzeniem rzeczywistości historyczno-gospodarczej 
Europy czasów nowożytnych, podczas gdy historycy sceptycznie się na 
tę ideę zapatrujący w większym stopniu rozpatrują tę rzeczywistość przez 
pryzmat stosunków produkcyjnych. Charakteryzuje ich „produkcyjne” 
widzenie rzeczywistości gospodarczej. Dla pierwszych spośród nich punk-
tem wyjścia była, jak wiadomo, analiza ruchu cen, z której wynikało, że 
po okresie wzrostu cen w XVI wieku nastąpił w wieku XVII okres zniżki 
i stagnacji cen, przezwyciężony dopiero w wieku XVIII. To, związane ze 
swej strony z wpływem neoklasycznej ekonomii politycznej, skoncen-
trowanie uwagi wokół cen i utożsamianie ich spadku czy stagnacji ze 
stagnacją gospodarczą znalazło się u źródeł tezy o kryzysie. Przeciwnicy 
tej tezy (jak na przykład M. Morineau) z tego samego ruchu cen wycią-
gają inny zupełnie wniosek. Twierdzą mianowicie, że spadek cen w XVII 
wieku w warunkach dominacji rolnictwa świadczy raczej o poprawie za-
opatrzenia rynku w zboże (czyli produktu określającego ówczesny ruch 
cen) aniżeli o stagnacji gospodarczej. Widzimy, że te same elementy wy-
zyskane zostały dla budowy przeciwstawnych obrazów. Odpowiedzialna 
za to jest odmienna teoria autorów poszczególnych obrazów.

Teoria jest dla obrazu historycznego tym, czym rysunek dla obrazu 
malowanego przez malarza. Jeśli historyk wykona zły szkic (czyli dojdzie 
do złego zarysu koncepcji) tego, co zamierza przedstawić, zaprezento-
wany przezeń obraz będzie również zły. J. Cybis tak wypowiedział się 
w swych notatkach malarskich o Cézanne’ie: „Zrozumieć Cézannow-
ską prawdę, że rysunek i malarstwo to jedno! Ile razy widzę u siebie 
błąd malarski, jest to zarazem błąd rysunkowy. No i cała reszta złych 
następstw. Prawda ta jest podstawą wspaniałej jednolitości stylu Cézan-
ne’a. Chaos będzie wszędzie tam, gdzie o niej zapominamy”8.

8 Jan Cybis, Notatki malarskie. Dzienniki 1954-1966, wyboru dokonał i wstępem 
poprzedził Dominik Horodyński, Warszawa: PIW, 1980, s. 21.
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 KRYTERIA PRAWDY HISTORYCZNEJ

Z podkreślenia, że przezwyciężenie paradoksu prawdy historycz-
nej leży we wzięciu pod uwagę prawdziwości tego, co decyduje o ta-
kim a nie innym układzie elementów (a przedtem o wzięciu ich pod 
uwagę w ogóle jako elementów obrazu), nie wynika w żadnym stop-
niu negliżowanie ważności prawdy faktografi cznej. Ona jest czymś dla 
konstrukcji obrazów niezbędnym, lecz nie ona – przeciwnie do tego, 
co głosił M. White w swych analizach narracji, stwierdzając, że lepsza 
jest tu „historia”, która ma lepszą „kronikę” czyli osnowę faktografi czną 
– decyduje o ich prawdziwości. Dlatego to weryfi kacja faktografi czna 
(łącznie z weryfi kacją eksplanacyjną, będącą zawsze weryfi kacją roz-
proszoną) nie może zapewnić względnie pełnej weryfi kacji historycznej. 
Konieczna jest oddzielnie i ze szczególną uwagą potraktowana weryfi -
kacja obrazów.

Stwierdzenie, że weryfi kacja ta polega na testowaniu teorii, nie jest 
jednak wystarczające, nie mówi ono nam bowiem jeszcze nic o kryteriach 
tego testowania. Nie wystarczy powiedzieć, tak jak to formułuje Popper, 
że ta teoria jest lepsza, która bardziej przybliża nas do rzeczywistości. 
Trzeba mieć jakieś zdanie o tym, jakimi to mianowicie cechami winna 
charakteryzować się teoria, która miałaby ułatwiać nam owo zbliżanie 
do rzeczywistości, jeśli nie jest do uniknięcia, jak to wyraźnie wynika 
z praktyki historycznej, hermeneutyczny „krąg” poznania ludzkiego, 
czyli uzależnienie tego poznania od (świadomej czy nieuświadomionej) 
interwencji podmiotu poznającego. Historycy zdają sobie również spra-
wę z tego, że – jak już wspominaliśmy – nie ma żadnego niepodlegają-
cego sprawdzaniu rodzaju wiedzy, która mogłaby służyć jako ostateczne 
kryterium sprawdzania. W przypadku pojedynczych twierdzeń typu fak-
tografi cznego bardzo często takim praktycznym kryterium jest bezpo-
średnio o danym fakcie mówiące wiarogodne źródło. Takiemu testowi 
może być jednak poddana tylko znikoma część sprawdzanych twierdzeń 
w nowoczesnej historiografi i. W innych przypadkach, a szczególnie gdy 
chodzi o sprawdzanie obrazów, odwołania do wiarogodnej i bezpośred-
niej wiedzy źródłowej są tylko jednym z przydatnych w testowaniu hi-
potez rodzajów wiedzy. Lecz i one nie są niepodważalne ze swej natury; 
jedynie w pewnych przypadkach mają dostarczyć wiedzy, jak wspomnie-
liśmy, praktycznie wystarczająco sprawdzonej.

Topolski-Antologia.indd   Sek9:186Topolski-Antologia.indd   Sek9:186 29.06.2016   12:04:4029.06.2016   12:04:40



PARADOKS PRAWDY HISTORYCZNEJ

187

Zdają sobie zatem historycy również sprawę z tego, że i teoria, któ-
ra decyduje o prawdziwości obrazów historycznych (tym bardziej że – 
i o tym doskonale są przekonani – nie ma narracji historycznej bez 
selekcji i hierarchizacji), nie jest jakimś tych obrazów niepodważalnym 
fundamentem. Wydaje się zresztą, że analiza praktyki oraz świadomo-
ści metodologicznej historyków pokazuje, jak bardzo rozmijały się z tą 
praktyką i świadomością różnego rodzaju opinie i propozycje formuło-
wane w toku długotrwałych i uwikłanych w liczne sprzeczności sporów 
o charakter poznania historycznego toczonych przez fi lozofów nauki. 
Wprawdzie w sporach tych uczestniczyli nieraz również historycy (na 
przykład C. Becker), lecz wówczas jakby zapominali oni o tym w jaki 
sposób sami pracują i formułowali opinie fi lozofi czne niezgodne z ich 
własną praktyką. Z praktyki historycznego badania wynika zaś, że hi-
storycy nie są ani przekonani o tym, iż możliwe jest osiągnięcie jakiejś 
prawdy samej w sobie i przemawiającej tylko „językiem” rzeczywisto-
ści bez subiektywnego udziału historyka w jej uzyskiwaniu, a więc bez 
udziału jego kategorii poznawczych, ani o tym, że takie ograniczenie 
poznania (tzn. aktywna postawa poznawcza historyka) stanowi prze-
szkodę w dochodzeniu do prawdziwego obrazu przeszłości. W świetle 
tej praktyki owe spory traktować należy jedynie jako pewien typ za-
sadniczych kontrowersji fi lozofi cznych, dla których (tak jak to na przy-
kład stwierdziliśmy w odniesieniu do sporów o charakter wyjaśniania 
historycznego prowadzonych na gruncie fi lozofi i nauki) odwołania do 
historii były (czy są) ze względu na specyfi kę poznania historycznego 
(dotyczy ono przeszłości) interesującym materiałem myślowym.

Historycy nie żądają zatem rzeczy niemożliwych ani nie mają za-
miaru podcinać, w drodze nieadekwatnej w stosunku do ich praktyki 
refl eksji fi lozofi cznej, gałęzi, na której siedzą. W toku tej praktyki wy-
pracowują coraz bardziej zwiększającą się liczbę reguł, które pozwalają 
im na ocenę tego czy i na ile dokonuje się postęp w poznawaniu prze-
szłości. O tym zaś, że postęp taki się dokonuje, przekonuje ich coraz 
bardziej pełne z biegiem lat rekonstruowanie przeszłości.

Do postulatów, które jeśli chodzi o sprawę teorii mającej ułatwiać 
zbliżanie do przeszłej rzeczywistości, można by sformułować w oparciu 
o analizę tej praktyki, ujmowanych zarazem w perspektywie potrzeb hi-
storii, należą przede wszystkim postulaty realistycznego i dynamicznego 
traktowania teorii. Jeśli teoria ma ułatwiać „chwytanie” skomplikowa-
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nej rzeczywistości, a rzeczywistość ma być ujmowana w kategoriach tej 
teorii – wówczas nasuwa się wniosek, iż teoria ta winna być opracowy-
wana w kontakcie z tą rzeczywistością, że winna zdawać sobie sprawę 
z istotnych cech tej rzeczywistości lub, inaczej mówiąc, że w idealnej 
sytuacji winna być w stosunku do tej rzeczywistości izomorfi czna. Jeśli 
mówimy o opracowywaniu teorii w „kontakcie” z rzeczywistością, to, 
rzecz jasna, nie mamy na myśli rzeczywistości jako takiej, do której nie 
mamy bezpośredniego dostępu, lecz wiedzę o tej rzeczywistości. Sukce-
sy w budowie takiej teorii zależą zatem od rozległości i głębokości tej 
wiedzy, a także od znajomości teorii już istniejących, m.in. teorii o wyż-
szym szczeblu ogólności, będących zawsze ważnym materiałem inspiru-
jącym. Z niezbędności wskazanego kontaktu z rzeczywistością wynika, 
iż, jak to już wskazywano, bardzo ostrożnie należy podchodzić do ada-
ptacji teorii powstałych w oparciu o inne (chronologicznie, terytorial-
nie, merytorycznie) fragmenty rzeczywistości aniżeli nas interesujący. 
Bez niezbędnych modyfi kacji uzyskać można efekty podobne do tych, 
które przyniosło bezpośrednie, omawiane już przez nas, zastosowanie 
do badania czy to feudalizmu, czy to skomplikowanej rzeczywisto-
ści ekonomicznej XIX wieku narzędzi teoretycznych wypracowanych 
przez neoklasyczną ekonomię polityczną. Podobnie jest z bezpośrednią 
adaptacją teorii ogólnych do konkretnego materiału historycznego bez 
poddania ich przedtem zabiegowi konkretyzacji. Tak było na przykład 
z analizowanym wyjaśnianiem R. Brennera, który usiłował ująć prze-
miany społeczno-gospodarcze Europy preindustrialnej w kategorie wal-
ki klasowej i tym, potraktowanym w sposób jednostronny, czynnikiem 
je wyjaśnić. Kierował się przy tym bardzo ogólnym teoretycznym twier-
dzeniem teorii materializmu historycznego o dużej roli walki klasowej 
w dziejach, bez odpowiedniej konkretyzacji tego twierdzenia, czyli bez 
dostatecznego rozpatrzenia tego, czy można je w całej rozciągłości za-
stosować do badanego przezeń materiału.

Skoro istnieje nie tyle porównywanie wyników badań z rzeczywisto-
ścią, ile z naszą wiedzą o tej rzeczywistości, do której doszliśmy kierując 
się teorią odzwierciedlającą tę rzeczywistość, czyli wydobywającą z tej 
naszej wiedzy w sposób ustrukturalizowany jej istotne cechy – wów-
czas ważne staje się to, by teoria, która ma być pryzmatem, przez który 
mamy poznawać świat, a więc zwiększać naszą o nim wiedzę, była sta-
le sprawdzana co do adekwatności odzwierciedlania przez nią tej stale 
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rozwijającej się wiedzy o rzeczywistości. Chodzi o realizację znanego 
nam już postulatu dynamicznego traktowania teorii. Teoria winna być 
w stałym kontakcie z materiałem empirycznym i, mimo że sama steruje 
poznawaniem tego materiału, winna być stale sprawdzana w oparciu 
o ten stale wzbogacający się materiał.

Jeśli teoria będzie konstruowana w sposób realistyczny oraz ada-
ptowana do materiału historycznego z zachowaniem realistycznego 
jej traktowania, a ponadto jeśli będzie stale z nim konfrontowana – 
wówczas ma szansę nabrania takich cech merytorycznych, które będą 
adekwatnie odzwierciedlały rzeczywistość. Jest oczywiste jednak, że 
wspomniane tu postulaty muszą być kierowane w stosunku do teorii 
wszystkich poziomów ogólności, a nie tylko do tych, które ewentual-
nie próbuje konstruować historyk. Jeśli wyłączy się spod kontroli em-
pirycznej teorie ogólniejsze, wówczas całe omówione tu postępowanie 
może mieć tylko bardzo ograniczone efekty, chyba że ową teorię ogólną 
potraktuje się jako swego rodzaju teoretyczny ornament, zaś do teorii 
praktycznie wykorzystywanych doda się implicite jakąś odpowiadającą 
im nadbudowę (ta bowiem zawsze, czy się chce, czy nie, interweniu-
je). Ogólnie stwierdzić można, że dla historyka ta teoria jest przydatna, 
która pozwala odkrywać przeszłość w sposób możliwie najpełniejszy, 
tzn. która uwzględnia istnienie i powiązanie różnych jej dziedzin.

 PROBLEM OBIEKTYWNOŚCI POZNANIA 
HISTORYCZNEGO. DYNAMIZM HISTORII

Jak już stwierdzono, jedną z ról teorii we współczesnej nauce histo-
rycznej jest zwiększanie dystansu między systemem wartościowania re-
prezentowanym przez badacza (jego ideologię) a procesem badawczym. 
Wprawdzie również w wyborze teorii tkwi znaczny ładunek wartościo-
wania, lecz inna jest sytuacja, gdy historyk inspirowany jest bezpośrednio 
jakąś ideologią, a inna, gdy ta inspiracja, nawet jeśli występuje wyraźnie, 
musi przedostać się przez sito teorii. Na tym zresztą  polega m.in. postęp 
w rozwoju historiografi i XX wieku. Niemniej aktywna rola poznawcza 
historyka przejawia się zawsze nie tylko w tym, że wnosi on do poznawa-
nia przeszłości określoną wiedzę wstępną, lecz również w tym, że wno-
si do procesu badawczego jakiś świat wartości. Jest tak niezależnie od 
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tego, czy dzieje się to w sposób świadomy, czy też jest to automatyczna 
pochodna dokonywanego przez niego poznawania przeszłości. Tak za-
tem jak niemożliwe jest uzyskanie absolutnie prawdziwego obrazu prze-
szłości, tak również jest niemożliwe uzyskanie tegoż obrazu absolutnie 
pozbawionego elementów wnoszonych przez historyka, a zarazem uni-
wersalnie i niezmiennie ważnego, tzn. obrazu absolutnie obiektywnego. 
Absolutnie obiektywne poznanie historyczne i absolutnie obiektywny 
obraz przeszłości byłyby pozbawione jakiegokolwiek odniesienia do war-
tościowań historyka, to zaś, jak to już wielokrotnie wykazywano, choćby 
w dyskusji z obiektywistycznymi koncepcjami, jest niemożliwe.

Przyjęte przez nas pojęcie obiektywności procesu poznania i uzy-
skiwanych rezultatów, w odróżnieniu od pojęcia prawdziwości zrela-
tywizowanego do rzeczywistości historycznej, jest zrelatywizowane do 
wartościowań historyka. Oznacza to, że bardziej obiektywne jest to 
poznanie i jego wyniki, w którym porównawczo w mniej istotny spo-
sób interweniowały stale w poznaniu obecne wartościowania. Jest to, 
oczywiście tylko jedno spośród możliwych określeń obiektywności po-
znania historycznego. Za obiektywne poznanie uważa się nieraz po pro-
stu poznanie prawdziwe, co prowadzi do posługiwania się terminami 
prawdziwości i obiektywności zamiennie. Dla niektórych z kolei auto-
rów obiektywność poznania oznacza intersubiektywną sprawdzalność 
hipotez9, dla innych zaś wiedza jest obiektywna wówczas, gdy została 
intersubiektywnie zaakceptowana. W pojęciu obiektywności kładzie się 
nieraz szczególny akcent na to, by prezentowany obraz przeszłości był 
przedstawiony w sposób bezstronny, nieuwypuklający jakoś szczególnie 
miejsca w nim i roli takich czy innych faktów historycznych, kiedy in-
dziej zaś by nie uwidaczniały się w nim emocje. Można by oczywiście 
wskazać jeszcze na dalsze odcienie przypisywanych pojęciu obiektyw-
ności znaczeń, lecz nie zaprowadziłoby to nas na nowe ścieżki analizy. 
Dodać należy, że nie wspominamy tu o takich znaczeniach obiektywno-
ści, jak obiektywne, tzn. niezależne od podmiotu poznającego, istnienie 
czegoś. W tym sensie wielokrotnie używaliśmy pojęcia obiektywności, 
mówiąc na przykład o obiektywnych warunkach ludzkiego działania, 

9 Tak sądzi na przykład Herbert Keuth, Realität und Wahrheit, Tübingen: Mohr, 
1997, s. 197.
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o obiektywnym świecie czy obiektywnej rzeczywistości. Są to jednak 
znaczenia, które nas w tej chwili nie interesują.

Wskazanie, iż poznanie obiektywne jest zależne od wartościowania, 
oznacza, że zależne jest ono w dużym stopniu od historyka jako dzia-
łającej jednostki. Mówimy, że zależne jest w dużym stopniu, bowiem 
wyróżnić można, gdy chodzi o subiektywną rolę historyka w procesie 
poznawczym, dwie warstwy owego subiektywizmu10. 

Pierwsza z nich to warstwa subiektywnych wpływów, a zarazem 
przeświadczeń nieuświadamianych, automatycznych, wynikających ze 
swego rodzaju zalgorytmizowanego postępowania charakterystycznego 
dla członków danej grupy społecznej, szkoły naukowej, nurtu ideolo-
gicznego itp. Drugą zaś warstwą są te elementy wartościowania, które 
historyk świadomie włącza do swego badania. Jeśli uznamy, że dąże-
niem godnym aprobaty jest staranie się o poznanie cechujące się moż-
liwie wysokim stopniem obiektywności, to wówczas pierwszoplanowym 
problemem w rozwoju i ocenie wiedzy historycznej, a także sprawą na-
der praktyczną stanie się szukanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób 
można, uznając postulat neutralności aksjologicznej za nierealny i dla 
procesu poznania szkodliwy, bowiem wprowadzający do tego poznania 
założenia o charakterze mitu, dochodzić mimo tego do możliwie wyso-
kiego stopnia obiektywności.

W odniesieniu do wartości określonych jako nieuświadamiane pod-
stawowym postulatem, który można by zgłosić, jest postulat dążenia do 
przesuwania tych wartości do warstwy wartości uświadamianych. Mó-
wiliśmy o tym w innym kontekście, wskazując na drogi ułatwiające prze-
rwanie hermeneutycznego „kręgu” w procesie poznania. Trudno bez spe-
cjalnych badań orzec, na ile jest to możliwe; można jednak stwierdzić, 
że nie ma jakichś przeszkód, które ze względów epistemologicznych by 
to z gruntu uniemożliwiały. Jeśli w toku analizy tekstów historycznych 
da się stawiać hipotezy co do czynników sterujących badaniem, to nie 
ma powodu, by negować możliwość sprawdzania tych hipotez. Tego ro-
dzaju analiza jest, jak można sądzić, na ogół łatwiejsza dla osób trzecich 

10 Na temat różnego rodzaju wartościowania (powszechnego, grupowego, indywi-
dualnego itd.) por. Jerzy Topolski, Metodologia historii, Warszawa: PWN, 1984, rozdz. 
XIII 5. Nie wchodzimy obecnie bliżej w tę problematykę. Rozpatrujemy ją obecnie 
z innego punktu widzenia.
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aniżeli dla autorów danych studiów, lecz nie ma powodu, by i im odma-
wiać również podobnych możliwości. Oznacza to postulat stałej autore-
fl eksji nad własnym postępowaniem badawczym i kontrolowanie w nim 
działania elementów sterujących. Nie chodzi tu o żadne eliminowanie 
interweniujących wartości, gdyż oznaczałoby to podcięcie jednej z pod-
staw samego badania (elementy sterujące są w badaniu niezbędne, a ich 
ujemny wpływ dotyczy przecież tylko pewnej ich części), lecz o umie-
jętność różnicowania zarówno tych wartości, jak i charakteru wywiera-
nego przez nie wpływu. Chodzi tu o to, że wartości mogą wpływać na 
proces poznawczy pozytywnie, inspirując badacza do dążenia do prawdy, 
mogą jednak również wpływać, w następstwie obrony jakichś interesów 
praktycznych, na to dążenie hamująco czy deformująco. Niezmiernie 
rzadkie jest to, jak się wydaje, by dążenie do obrony jakichś pozanauko-
wych wartości wpływało pozytywnie na obiektywność poznania. Wią-
zanie tego, ewentualnie pozytywnego, wpływu z takim czy innym usy-
tuowaniem społecznym (klasowym) badacza (tzn. z utożsamianiem się 
jego z daną klasą społeczną) okazuje się tezą trudną do empirycznego 
udowodnienia. Sprawa wpływu wartościowania na badania historyczne 
jest, jak się okazuje, znacznie bardziej skomplikowana. Postulować nale-
ży stałe kontrolowanie wpływu wartościowania na badanie i uczynienie 
z tego jednego z istotniejszych elementów procedury poznawczej.

Dalej idącym postulatem, którego realizowanie wpisane winno być 
w program badawczy ambitniejszej poznawczo historii wyjaśniającej 
i teoretycznej, jest dążenie nie tylko do ujawniania, uświadamiania so-
bie, artykułowania itd. wartościowań, lecz również do ich wyjaśniania, 
tzn. do odkrywania podłoża ich pojawiania się oraz uwarunkowań ich 
treści. Jest to postulat wprawdzie daleko idący lecz nieodzowny. Bez 
włączenia starań o jego realizację do badawczej rutyny trudno mówić 
o programie bardziej konsekwentnego zrywania z historiografi ą trady-
cyjną. W tej ostatniej nieuświadomione wartościowania, szczególnie 
na poziomie konceptualizacji i wyjaśnień, odgrywają ogromną rolę. By 
przekonać się o tym wystarczy prześledzić dyskusje toczone wokół róż-
nych kontrowersyjnych problemów, w których tylko z pozoru chodziło 
o fakty. W rzeczywistości przedmiotem sporu okazywały się wartościo-
wania. W toczonych nieraz dyskusjach o tym, czy jakiś fakt, proces, 
działanie były postępowe czy nie – małą zwracano uwagę na to, że 
w rzeczywistości spór toczył się o kryteria postępu, czyli o wartości, bo-
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wiem u źródeł opowiadania się za takim czy innym kryterium postępu 
leżało zawsze jakieś rozstrzygnięcie wartościujące.

W odniesieniu do elementów wartościowania, które historyk świa-
domie wnosi do procesu badawczego, realizacja postulatów zmierza-
jących do zapewnienia badaniom i ich wynikom możliwie wysokiego 
stopnia obiektywności jest, przynajmniej teoretycznie, prostsza aniżeli 
w odniesieniu do elementów nieuświadamianych. I tu trzeba jednak 
odróżnić wartościowania związane z samym procesem poznawczym (jak 
przede wszystkim chęć uzyskania prawdy) oraz wartościowania płynące 
z innych źródeł, tzn. z wpływu na historyka obiektywnych warunków 
życia, jego usytuowania społecznego, wyznawanej ideologii, konkret-
nych praktycznych interesów itd. Interesują nas w tej chwili, rzecz ja-
sna, te drugie wartościowania.

Mówi się o nich już od wieków. Stanisław Iłowski w jednym z pierw-
szych w Europie, a pierwszym w Polsce traktacie o pisaniu historii (De hi-
storica facultate libellus, 1557) w części tekstu poświęconej zasadom kon-
stytuowania narracji historycznej zestawia wiele, negatywnie przez niego 
osądzanych, rodzajów wnoszenia przez historyka do narracji w sposób 
świadomy własnej postawy wartościującej. Pisze on m.in.:

Nie rozwódźmy się szeroko w pochwałach naszych władców i nie wynośmy 
pod niebo tylko naszych czynów, ganiąc czyny wrogów lub pomijając mil-
czeniem to, czy się wsławili […] nie posługujmy się przesadą i nie wplatajmy 
w nasze opowiadanie rzeczy nieprawdopodobnych […], w przedstawianiu 
dziejów nie umieszczajmy pochlebstw […] nie upiększajmy pochwałami 
ani nie oszpecajmy złorzeczeniami opisywanych przez nas wydarzeń […] 
[a] kto pragnie utrwalić na piśmie czyny ludzkie, winien dołożyć starań, by 
w swoje opowiadanie nie wplatać kłamstw i zmyśleń11.

Czytając te zalecenia sprzed wieluset lat, a przy tym zdając sobie 
sprawę z istnienia we współczesnej historiografi i w wielu przypadkach 
takiego ustosunkowywania się do różnych wydarzeń, jakby one w ogóle 
nie miały miejsca, a więc eliminowania z dziejów różnych narodów fak-
tów z jakichś względów niewygodnych i przesadnego, nieraz kłamliwe-

11 Traktat Polaka Stanisława Iłowskiego o historii jako nauce, przetłumaczył i wydał 
Ignacy Lewandowski, „Historyka”, t. 5, 1976, s. 92-93.
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go wynoszenia innych – można zapytać się czy rzeczywiście, jeśli chodzi 
o wpływ bezpośrednich, świadomie wprowadzanych przez historyka do 
narracji wartościowań, dokonał się bardziej widoczny postęp. Czyż nie 
mamy tu do czynienia z istniejącą stale rozbieżnością między postę-
pem w zakresie metod ustalania faktów a rzeczywistymi mechanizmami 
sterującymi budową obrazów historycznych, szczególnie tych, których 
wpływ na świadomość społeczną jest największy?

Często taka postawa świadomie pozapoznawczo interweniująca 
w rekonstruowany obraz przeszłości wywoływana jest jakimiś celami 
moralnymi czy pedagogicznymi. I w tej sprawie cytowany Iłowski ma 
swe stale aktualne, jak się okazuje, zdanie. 

Winniśmy dołożyć starań – twierdzi on – aby z opowiadania historycznego 
nie wyciągać przy tej i innej okazji zasad moralnych ani ich nie podawać 
czytelnikowi. Może jednak ktoś powiedzieć: historia jest zwierciadłem 
ludzkiego życia i dlatego wszystko w niej należy odnieść do określenia na-
uki i przepisów życia. Odpowiadam: zdarzenia i czyny innych ludzi czy-
telnicy sami powinni wykorzystać dla własnej nauki. Jest przecież rzeczą 
fi lozofa-moralisty, a nie historyka, ustalać zasady życia; cała bowiem fi lozo-
fi a moralna rodzi się i wywodzi z tradycji historycznej. Na podstawie więc 
obserwacji jednostkowych działań fi lozofowie ustalają prawidła ogólne 
i wyprowadzają zasady moralne; im tedy, a nie historykom przydzielimy to 
zadanie do spełnienia12.

Z tego co powiedzieliśmy wydaje się wynikać w sposób niewątpliwy, 
że postulatu dochodzenia do prawdziwości obrazu przeszłości nie moż-
na oddzielić od postulatu dążenia do obiektywności poznania histo-
rycznego. Nie wystarczy bowiem posiadać, nawet najlepsze, narzędzia 
ułatwiające zbliżanie się do prawdy (na przykład teorie), trzeba również 
chcieć się do niej zbliżać, to ostatnie zaś nastawienie zależne jest cał-
kowicie od wartościowania. Wartościowanie nie może być poddawane 
kryterium prawdy: wartości nie są ani prawdziwe, ani fałszywe. Nie pod-
dają się zatem sprawdzaniu. Jedyną drogą wpływania na ten, niepodda-
jący się weryfi kacji, świat wartości stanowi odpowiednio ukształtowana 
świadomość metodologiczna historyka oraz jego indywidualna postawa 

12 Tamże, s. 94.
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moralna. Od nieuświadomionych negatywnych wpływów wartościowa-
nia może go chronić i metoda, i wiedza, czyli to wszystko, co decyduje 
o prawomocności twierdzeń i obrazów historycznych. Jeśli jednak cho-
dzi o wpływ wartościowań świadomych historyka, to jest on w stosunku 
do nich pełnym dysponentem i o tym winien stale pamiętać. Jeśli sam 
z takich czy innych względów pozbawia się tej możliwości, pozbawia się 
równocześnie jednego z głównych kluczy do prawdy historycznej.

Osiąganie prawdziwości i obiektywności obrazu przeszłości jest 
trudne nie tylko dlatego, że stale w poznaniu historycznym interwe-
niują subiektywne przeświadczenia historyka uczestniczącego w two-
rzeniu historii, lecz również dlatego, że rzeczywistość historyczna nie 
jest bytem statycznym, dokonanym i niezmiennym. Mimo że przeszłość 
historyczna minęła i nic nie może nam jej przywrócić, nie jest ona mar-
twa. Jest ona żywym bytem dynamicznym; nie istnieje bowiem, nawet 
w odniesieniu do bardziej odległych epok, zamknięty proces poznawczy 
przeszłości. Wraz z upływem czasu te same zdarzenia widzimy w coraz 
to nowym, zwykle pełniejszym świetle, poznajemy je z coraz to innej 
perspektywy. Przeszłość nie przestaje wpływać na teraźniejszość i to tak 
bezpośrednio – poprzez skutki zdarzeń i działań, jak i pośrednio – po-
przez świadomość ludzi poznających przeszłość. Już to samo, niezależ-
nie od postępu w zakresie metod historycznych i niezależnie od stale 
zmieniających się uwarunkowań obiektywnych, każe niezmiennie pi-
sać historię na nowo. Daje to również pewność, że prawdy historycznej 
ominąć się nie da.

[1983]
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XV

STRUKTURA NARRACJI HISTORYCZNEJ 

 I

Narracja historyczna (tekst historiografi czny) jest skomplikowaną 
strukturą rozpoznawaną na gruncie fi lozofi i historii dopiero w ostatnich 
dziesięcioleciach1. W pozytywistycznej fi lozofi i historii nie zajmowano 
się narracją historyczną jako pewną tekstualną (i nie tylko tekstualną) 
całością. Interesowano się wówczas przede wszystkim logicznymi mo-
delami rozumowań, czyli tym, co nazwano kontekstem uzasadniania 
(context of justifi cation), zaś kluczowym przedmiotem badań było wyja-
śnianie historyczne. 

Stopniowo jednak, i to już na gruncie owej pozytywistycznej (anali-
tycznej) fi lozofi i historii, rodzić zaczęło się zainteresowanie dla ciągów 
narracyjnych, czyli dla tekstu wraz z jego strukturą. Dość dawno wyróż-
niono w narracji warstwę kronikarską i warstwę interpretacyjną, jed-
nakże dopiero Danto w swej Analytical Philosophy of History2 starał się 
wniknąć głębiej w mechanizmy narracji, wskazując w szczególności na 
czynnik czasu jako jej osi. Pewne zrozumienie dla problematyki narracji 
wykazałem, jak się wydaje, w mojej Metodologii historii3, w której między 
innymi postawiłem tezę o swoistości problematyki prawdy w odniesie-

1 Por. Jerzy Topolski, A Non-postmodernist Analysis of Historical Narratives, Histo-
riography Between Modernism and Postmodernism. Contributions to the Methodology of 
the Historical Research, „Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the 
Narratives”, vol. 41, ed. by Jerzy Topolski, Amsterdam, Atlanta Ga: Rodopi, 1994, 
s. 9-85.

2 Arthur C. Danto, Analytical Philosophy of History, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1965.

3 Jerzy Topolski, Metodologia historii, Warszawa: PWN, 1968 (i wydania na stęp-
ne).
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niu do całości narracyjnych, kwestionując możliwość bezpośredniego 
zastosowania wobec niej klasycznego rachunku zdań.

Stopniowo, wraz ze zmianami na gruncie fi lozofi i, dokonał się w fi -
lozofi i historii tzw. linguistic turn, czyli zwrot zainteresowań w kierun-
ku dyskursu, narracji, tekstu i języka, który przestawał być traktowany 
jako przezroczyste medium, za pomocą którego można mówić o świecie. 
Zwrot ten wyraził się m.in. w powstaniu narratywistycznej fi lozofi i hi-
storii, w obrębie której narracja historyczna stała się centralnym przed-
miotem zainteresowania, przy czym punkt ciężkości przesunięty został 
w kierunku retoryki, powstawania narracji oraz prawdy. Najbardziej 
charakterystycznymi dziełami owego powstającego narratywistycznego 
kierunku fi lozofi i historii były książki White’a pt. Metahistory z 1973 ro-
ku4 oraz Ankersmita pt. Logika narracyjna z 1983 roku5. 

Pojawiły się wkrótce inne opracowania. Wiązało się to z coraz agre-
sywniejszym postmodernizmem w fi lozofi i i teorii literatury, a także 
z postmodernizmem występującym w innych dziedzinach. W sumie 
wiedza o narracji historycznej została znacznie pogłębiona, jakkolwiek 
nie pokuszono się o zaproponowanie bardziej całościowej koncepcji, 
która nie byłaby przede wszystkim opowiedzeniem się za odpowiednią 
fi lozofi ą. 

Rzeczą oczywistą jest, że zarówno Danto, White czy Ankersmit za-
proponowali pewne koncepcje rozumienia narracji historycznej, jed-
nakże – jak wspomniano – są one określonym głosem w dyskusji fi lo-
zofi cznej, a ponadto mają charakter częściowy. Danto wyeksponował 
wspomniany już czynnik czasu wiążący narrację, White zajął się przede 
wszystkim narracją historyczną jako formą produkcji literackiej, pod-
czas gdy Ankersmit skupił uwagę wokół tzw. substancji narracyjnych 
(narrative substances), czyli pojęć wiążących rozproszone informacje 
(takich jak renesans, Rewolucja Francuska czy zimna wojna), którym 
odmówił odniesienia do przeszłej rzeczywistości, traktując je jako kon-
strukty historyka, które ową rzeczywistość reprezentują. 

4 Hayden White, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth Century Eu-
rope, Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1975.

5 Franklin R. Ankersmit, Narrative Logic. A Semantic Analysis of the Historian’s 
Language, Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1983.
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 II 

Uznając wielki inspiracyjny wpływ, jaki przyniósł linguistic turn, 
do którego oczywiście włączyć trzeba dla fi lozofi i historii wpływ płynący 
z dzieł Foucaulta6, Ricoeura7, Eco8, Hintikki9 czy Gadamera10, chciał-
bym zaproponować bardziej całościowe ujęcie narracji historycznej i to 
zarówno jej struktury, jak i jej dynamiki. W dalszych wywodach zajmę 
się jedynie strukturą narracji. Nie będę tu omawiał mojego zdania na 
temat prawdy narracyjnej. 

Proponuję spojrzenie na narrację historyczną (tekst historiogra-
fi czny) jako na strukturę, w której można wyróżnić trzy warstwy lub 
trzy aspekty. Wskazując na owe warstwy, nie należy ich utożsamiać ze 
strukturą podobną do geologicznej, w której jedna warstwa spoczywa 
na drugiej. W narracji historycznej nic takiego nie zachodzi. Owe war-
stwy są dokładnie wymieszane. Można je jedynie z tekstu, w sposób 
mniej czy bardziej udany, wyabstrahować bądź wydobyć. Dlatego uży-
łem tu także określenia aspektów narracji, czyli odmiennych na nią 
spojrzeń. Można by także powiedzieć, że chodzi tu o, za każdym razem 
inne, oświetlenie narracji wydobywające z niej coraz to różne konfi gu-
racje. Narrację można by także przyrównać do światła, którego jedy-
nie część jest widoczna gołym okiem. Zadaniem fi lozofa historii byłoby 
w związku z tym m.in. odkrycie owych niewidocznych na pierwszy rzut 
oka części całego widma.

W dalszym ciągu, zdając sobie sprawę ze schematyczności takiego po-
stawienia sprawy, ale także dla uproszczenia wywodu, będę używał określe-
nia warstw narracji historycznej. Wyróżniam zatem następujące warstwy:

 6 Por. Michel Foucault, Słowa i rzeczy: archeologia nauk humanistycznych, przeł. 
Tadeusz Komendant, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2006; tenże, Archeologia wiedzy, 
przeł. Andrzej Siemek, słowem wstępnym opatrzył Jerzy Topolski, Warszawa: PIW, 
1977.

 7 Paul Ricoeur, Czas i opowieść, t. I-III, przeł. Małgorzata Frankiewicz, Jarosław 
Jakubowski, Urszula Zbrzeźniak, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008.

 8 Umberto Eco, I limiti dell’interpretazione, Milano: Bompiani, 1990.
 9 Aspects of Metaphor, ed. by Jakko Hintikka, Dordrecht, Boston, London: Klu-

wer Academic, 1994.
10 Hans-Georg Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki fi lozofi cznej, przeł. 

Bogdan Baran, Kraków: Inter Esse, 1993.
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1) warstwę logiczno-gramatyczną – informacyjną, 
2) warstwę perswazyjną – retoryczną, 
3) warstwę teoretyczno-ideologiczną – głęboką. 

Warstwa logiczno-gramatyczna, informująca o przeszłości jest w za-
sadzie artykułowana, czyli expressis verbis wyrażona za pomocą struktur 
logicznych i gramatycznych tekstu. Pewne jej fragmenty są często nie-
artykułowane, a jedynie entymematycznie założone. To założenie jest 
oczywiście możliwe, gdy bierze się pod uwagę odpowiednią wiedzę od-
biorców tekstu. Na przykład historyk pisząc: „W dotychczasowych ba-
daniach stwierdzono to i to”, zakłada, że czytelnik orientuje się w tych 
badaniach i będzie wiedział, jak rozwinąć dany fragment narracji. 

Warstwa perswazyjna, której celem jest przekonanie czytelnika 
o tym, że to, co podaje warstwa informacyjna powinno zostać zaakcep-
towane oraz ponadto, w mniejszym czy większym stopniu, wpłynięcie 
na czytelnika, by przyjął pozainformacyjne (na przykład ideologiczne) 
przesłanie tekstu, jest w założeniu słabo artykułowana. Chodzi o to, aby 
retoryka tekstu nie rzucała się „w oczy”, by nie zauważono większej 
czy niniejszej manipulacji perswazyjnej, od której nie jest wolny żaden 
tekst historiografi czny. 

Warstwa teoretyczno-ideologiczna jest na ogół jeszcze mniej artyku-
łowana aniżeli warstwa perswazyjna. Zawarte są w niej te mechanizmy 
intelektualne, a także nieuświadomione (czy częściowo uświadomio-
ne), od których zależna jest warstwa perswazyjna oraz które wpływa-
ją na strukturę warstwy informacyjnej (przede wszystkim na selekcję 
oraz hierarchizację informacji). Tylko w bardzo małej części owe treści 
z głębi narracji dochodzą do artykułowanego tekstu. Zadaniem fi lozofa 
historii (a także na przykład historyka historiografi i) jest hipotetycz-
na rekonstrukcja owych ukrytych treści. Bez tego (przy czym mogą 
tu wchodzić w grę różne propozycje interpretacyjne, jak na przykład 
wydobywanie przez Foucaulta charakterystycznych dla poszczególnych 
okresów tzw. epistem) trudno jest zrozumieć całość narracji, choć – jak 
wiadomo – Jacques Derrida radzi zajmować się tekstem samym w sobie 
bez odczytywania intencji autora. 
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 III 

W niniejszej części omówione zostaną dokładniej poszczegól-
ne warstwy narracji historycznej. Warstwa logiczno-informacyjna po 
wyeliminowaniu różnych komplikacji gramatycznych i logicznych (na 
przykład zdań pytających) składa się ze zdań historycznych, czyli zdań 
oznajmujących (prostych i złożonych) mających wyznaczniki czasu 
i przestrzeni. Dodać trzeba, że struktura czasowa i przestrzenna nar-
racji ma charakter podstawowy (wszystko umiejscowione jest w czasie 
i przestrzeni). Nie zajmuję się nią w tym krótkim szkicu, choć gra cza-
sem i przestrzenią, do której należą oscylacje wokół strzałki czasu oraz 
konfi guracje i transfi guracje przestrzenią, związana jest w jakiś sposób 
z retoryką narracyjną.

Zdania historyczne (o różnym zakresie tematycznym) nie występują 
w narracji w sposób izolowany. Stąd nie ma sensu mówienie w narra-
cji o warstwie kronikarskiej składającej się ze zdań historycznych oraz 
o warstwie interpretacyjnej. W dobrej narracji (tzn. narracji idealnie 
koherentnej) są one elementami całości narracyjnych (które nieraz na-
zywałem obrazami historycznymi). Całości narracyjne są sekwencjami 
zdań historycznych, przy czym w narracji (rozwiniętej) mamy zwykle do 
czynienia z sekwencjami różnego rzędu, a więc z sekwencjami sekwencji 
historycznych, z sekwencjami sekwencji sekwencji historycznych (czy-
li sekwencjami sekwencji historycznych pierwszego rzędu) itd. Można 
powiedzieć, że sekwencją zdań historycznych jest akapit, sekwencją se-
kwencji zdań historycznych (tzn. akapitów) jest, powiedzmy, paragraf 
podrozdziału, zaś sekwencją sekwencji sekwencji zdań historycznych, 
czyli sekwencją sekwencji historycznych pierwszego rzędu jest podroz-
dział. W tym ujęciu rozdział jako sekwencja podrozdziałów byłby se-
kwencją sekwencji zdań historycznych, czyli sekwencją sekwencji zdań 
historycznych drugiego rzędu. 

Taka struktura warstwy informacyjnej ma bardzo doniosłe konse-
kwencje. Ponadindywidualne powiązanie zdań historycznych sprawia, 
że zmieniają one swoją treść wraz z wkraczaniem do obszerniejszych 
całości narracyjnych. Zmieniają dlatego, że wchłaniają do swego pier-
wotnego kształtu informacyjnego coraz to ogólniejsze treści niesione 
przede wszystkim przez pojęcia wiążące (coligatory concepts, narrative 
substances itd.). 
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Na przykład proste zdanie historyczne: „W latach osiemdziesiątych 
XVIII wieku rosły w Paryżu ceny zboża” mówi jedynie o wzroście cen 
zboża w Paryżu w latach osiemdziesiątych XVIII wieku. Jeśli zdanie to 
osadzimy w całości narracyjnej dotyczącej na przykład genezy Rewolu-
cji Francuskiej (w rzeczywistości chodzi tu o całości narracyjne różnych 
rzędów), wówczas przestanie ono informować jedynie o wzroście cen 
zboża. Zawrze się w nim wówczas także informację, że wzrost cen zboża 
w Paryżu miał wpływ na wybuch Rewolucji Francuskiej. Zdanie obję-
te zostało pojęciem wiążącym czy, inaczej mówiąc, pojęciami ogólny-
mi różnego stopnia generalizacji, aż do pojęcia Rewolucji Francuskiej 
włącznie.

 IV 

Szczególnie skomplikowana jest warstwa retoryczna narracji hi-
storycznej. Dzieje się tak, gdyż retoryka „chodzi różnymi drogami”, 
a ma wpływać nie tylko na umysł, lecz także na emocje i procesy nie-
uświadomione11. Mówiąc o retoryce mam tu na myśli przede wszystkim 
perswazję, czyli retorykę w sensie klasycznym, taką jaką opracowano 
już w starożytności (Arystoteles, Quintillianus, Cycero i inni). W dal-
szej części pragnę zająć się takimi narzędziami retoryki w narracji hi-
storycznej, jak: 

1) branie pod uwagę wiedzy i systemów wartości odbiorców, 
2) kompozycja tekstu, 
3) posługiwanie się tropami retorycznymi. 

Branie pod uwagę wiedzy i systemów wartości odbiorców narracji 
historycznej (czytelników, słuchaczy) jest nader istotne, by uzyskać za-
łożone efekty. Nie chodzi tu tylko o różnicowanie narracji z punktu 
widzenia poziomu jej trudności (czyli wyróżnianie narracji popularnej, 
podręcznikowej, monografi cznej o różnym kręgu odbiorców itd.), lecz 
także o poznawanie psychologii tych, do których teksty historyczne 

11 Por. Jerzy Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław–Warszawa–Kraków: Wyd. Zakł. 
Nar. im. Ossolińskich, 1990.
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mają dotrzeć. Warto w tym kontekście przypomnieć podział czytelni-
ków wprowadzony przez Eco. Podzielił on ich mianowicie na „poczci-
wych” (czy naiwnych) oraz „krytycznych”12. Czytelnicy poczciwi czy 
naiwni to tacy, którzy traktują tekst w sposób literalny, podczas gdy 
czytelnicy krytyczni wnikają w głąb tekstu i odkrywają zawarte w nim 
mechanizmy retoryki, czyli intencje autora, a nie intencje tekstu (jeśli 
dalej posługiwać się kategoriami wprowadzonymi przez Eco). 

Retoryka uzyskiwana poprzez kompozycję tekstu jest wielokierun-
kowa i trudna do skrótowej analizy. Ogólnie rzecz biorąc, cały tekst jest 
przesłaniem retorycznym. Aby to stwierdzenie uzasadnić, wskażmy, że 
owo przesłanie, czyli treść perswazji, dotyczyć może i zwykle dotyczy 
dwóch spraw: przekonania odbiorców o prawdziwości, adekwatności, 
obiektywności czy słuszności podawanych w warstwie logiczno-grama-
tycznej informacji o przeszłości oraz przekazania odbiorcom sygnałów 
natury ideologicznej, czyli przekonań autora (beliefs), a w każdym razie 
tego, co chciałby przekazać odbiorcom z punktu widzenia ideologicz-
nego. Pierwsza jest perswazją, którą nazywam prawdziwościową, druga 
– perswazją ideologiczną. 

W kompozycji tekstu, w odniesieniu do wspomnianych dwu płasz-
czyzn perswazji najważniejsze, moim zdaniem, znaczenie mają selekcja 
i hierarchizacja informacji, a także periodyzacja. Wszystkie te niezbęd-
ne w pracy historyka działania, do których zaliczyć także trzeba wspo-
mniane oscylacje chronologiczne oraz konfi guracje i transfi guracje 
przestrzenne (czyli grę czasem i przestrzenią), mają głęboki sens reto-
ryczny. Nieobojętną z punktu widzenia ekspozycji materiału sprawą jest 
na przykład problem wytyczenia granicy chronologicznej między wy-
dzielanymi okresami. W każdym przypadku będziemy mieli do czynie-
nia z różnymi konstrukcjami narracyjnymi niosącymi różne przesłania 
informacyjne i perswazyjne. 

Posługiwanie się tropami retorycznymi ma dwojaki charakter. Mogą 
one pełnić funkcje epistemologiczne w konstruowaniu (czy, jak kto 
chce, rekonstruowaniu) obrazu przeszłej rzeczywistości13. Na przykład 

12 U. Eco, I limiti dell’interpretazione, s. 29-31.
13 Wojciech Wrzosek, Metamorfozy metafor. Historiografi a nieklasyczna w kręgu epi-

stemologii historii, „Historyka”, t. 24, 1994; Ewa Domańska, Metafora, mit, mimesis, 
„Historyka”, t. 22, 1992.
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metafora „Polska XVI wieku była spichlerzem Europy” może wpływać 
na odpowiednie pojmowanie przeszłej rzeczywistości, w innych zaś przy-
padkach może zarazem (czy tylko) spełniać funkcje retoryczne (perswa-
zyjne). Bismarcka nazywa się często „żelaznym kanclerzem”, a nieraz 
także (zwłaszcza w polskich opracowaniach) „Polakożercą”. Każde 
z tych retorycznych określeń niesie inne przesłanie perswazyjne. Daje 
także różne inspiracje dla konstruowania i rozumienia rzeczywistości.

Metafory, pełniąc rolę ram teoretycznych narracji (bądź danych ca-
łości narracyjnych), mogą mieć bardzo ogólny charakter. Mamy wów-
czas do czynienia z teoretyczną funkcją metafor (czy innych tropów). 
Obok funkcjonowania w narracji różnych tropów retorycznych, z któ-
rych każdy wykazuje swe osobliwości i wymaga osobnej analizy, trzeba 
wyróżnić to, co można nazwać ramami retorycznymi narracji historycz-
nej. Owe ramy retoryczne to stworzona przez różne środki retoryczne 
(a także teoretyczne) „atmosfera” narracji, jej „barwa”, ogólny charak-
ter, który bardziej się czuje niż racjonalnie odczytuje. Trudno byłoby 
skatalogować wszystkie sposoby tworzenia (mniej czy bardziej świado-
mie) ram retorycznych. Poza tym zachodzi swego rodzaju interferencja 
ram retorycznych, teoretycznych oraz ideologicznych. 

Na przykład tytuł książki Daviesa dotyczącej historii Polski Boże 
igrzysko (God’s Playground) stwarza (dość łagodne) ramy ironiczne za-
wartej w niej narracji. Należałoby dociec, czy owe ramy retoryczne są 
(jak może się wydawać) przełamywaniem przez ironię dystansu, jaki 
stwarza przeszłość przedstawiana często w polskich pracach w sposób 
koturnowy czy monumentalny, czy też traktowaniem historii Polski 
z pewnym pobłażaniem, jako odmiennej od historii narodów, w odnie-
sieniu do których autor nie wybrałby wspomnianego tytułu. Z ironią 
sterowaną ideologią mamy na przykład do czynienia wówczas, gdy za-
miast używania słów w ich normalnym sensie używa się ich w znaczeniu 
przeciwstawnym (ironia jest zawsze dysymulacją), tak by dezawuować 
nieakceptowaną rzeczywistość. 

Ramy retoryczne (powiązane w tym przypadku z ideologicznymi) to 
na przykład również ramy apolegatyczne narracji historycznej, gdy au-
tor stosuje amplifi kację czy emfazę. 
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 V 

Warstwa teoretyczno-ideologiczna narracji jest, jak wspomniano, 
układem sterującym narracją. Niezbyt często treści tej warstwy są wer-
balizowane docierając do artykułowanej powierzchni narracji. Dzieje 
się tak wówczas, gdy na przykład historyk odkrywa swoje opcje ideolo-
giczne. Częściej zdarza się to w przypadku założeń teoretycznych narra-
cji (i badania), a jest normalne w historiografi i silnie nasyconej teorią 
(na przykład miało to miejsce z amerykańską „New Economic History” 
odwołującą się do neoklasycznej ekonomii politycznej). 

Pragnę najpierw zauważyć, że problem związku między przekonania-
mi ideologicznymi i teoretycznymi historyka a funkcjonowaniem ich 
w narracji i badaniu wymaga jeszcze poważnego fi lozofi cznego namysłu. 
Można tu przyjąć założenie o racjonalności i uznać, że między myśle-
niem i działaniem zachodzi relacja konsekwencji, tzn. że działa się (na 
ogół) zgodnie z przekonaniami. Można by też powiedzieć, że działania 
symbolizują myślenie. 

W warstwie teoretyczno-ideologicznej, która w nieznany jeszcze 
dokładnie sposób steruje narracją, jest oczywiście stale obecna cała 
wiedza historyka, która ulega w toku badania odpowiedniemu wzboga-
ceniu, modyfi kacji itd. 

W sumie w procesie poznawczym historyka (zwanym zarazem pro-
cesem konstruowania obrazu przeszłości) czynne są następujące ele-
menty, obecne w warstwie teoretyczno-ideologicznej narracji: 

pewne ogólne sposoby myślenia charakterystyczne dla danej kul-1) 
tury (tzw. mity fundamentalne14); 
język z jego konwencjami; 2) 
wiedza faktografi czna, którą (także potencjalnie) dysponuje hi-3) 
storyk; 
wiedza ogólna, w tym ściślej teoretyczna, którą (także potencjal-4) 
nie) dysponuje historyk; 
system wartości historyka (mniej czy bardziej koherentny), czyli 5) 
ideologia historyka, w której wyróżnić trzeba ideologię grupową 

14 Por. Jerzy Topolski, Rzecz o socjologii wiedzy historycznej. Mity fundamentalne 
w pisaniu historii, „Przegląd Humanistyczny”, nr 5, 1994, s. 27-36.
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(dzieloną z narodem, kościołem itd.) oraz etykę zawodową dzie-
loną z grupą uczonych. 

Wszystkie te elementy „działają” w sposób syndromatyczny, osadza-
jąc się w różny sposób w tekście historiografi cznym.

[1996]
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XVI

MITY W HISTORIOGRAFII

 POJĘCIE MITU W NARRACJI HISTORYCZNEJ

Najogólniej rzecz biorąc mity, czyli przeświadczenia, które nie 
poddają się lub nie są poddawane weryfi kacji, a trwają w świadomości 
badaczy bądź w ich tekstach, biorą się w historiografi i z dwóch źródeł. 
Pierwszym z nich są zakorzenione w społeczeństwie sposoby pojmowa-
nia świata (tzw. mity fundamentalne), a drugim pewne stale zachodzą-
ce procesy związane z rozwojem wiedzy polegające m.in. na defi cycie 
tendencji do poddawania sformułowanych raz stwierdzeń procedurze 
falsyfi kacji, co prowadzi do ich „unieruchomiania”, a tym samym do 
ich mitologizacji.

Mity będące manifestacjami owych zakorzenionych sposobów poj-
mowania świata osadzają się w świadomości historyków, a tym samym 
funkcjonują w teoretyczno-ideologicznej (głębokiej, sterującej) war-
stwie narracji historycznej. Mają zatem wpływ na to, co historyk za-
mieszcza w warstwie logiczno-gramatycznej (informującej o przeszło-
ści) oraz jakiej dokonuje perswazji. Z kolei zaś mity, które są stałym 
produktem powstawania, rozwoju i akumulowania się wiedzy, wrastają 
w narrację wpływając na jej wartość z punktu widzenia konfrontacji ze 
źródłami. Można stwierdzić, że historiografi a jest stałym tworzeniem 
takich mitów, a zarazem usuwaniem ich ze swego zasobu narracyjnego.

Pojęcie mitu jest nader przydatne w różnego rodzaju rozważaniach 
na temat wiedzy ludzkiej i nauki. Z tego prawdopodobnie powodu tak 
liczba studiów dotyczących mitów, a myślę jedynie o studiach mających 
charakter teoretyczny czy fi lozofi czny, jest ogromna, jak i niezmierzo-
na jest mnogość defi nicji czy eksplikacji pojęcia mitu. Z mojej analizy 
kilkunastu przynajmniej charakterystyk mitu wynika możliwość wska-
zania na pewne łączące je cechy. Spośród tych cech główne wydaje 
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się to, że mit uznawany jest za pewną całość najpierw świadomościo-
wą i ewentualnie także narracyjną, kryjącą w sobie specyfi czny spo-
sób myślenia, o cechach dogmatycznych, będącą pewnym sposobem 
pojmowania świata. Jest to zatem, inaczej mówiąc, pewna opatrzona 
cechami sakralnymi (a więc „unieruchomiona”, nieweryfi kowana) wie-
dza o świecie tkwiąca w ludzkiej kulturze.

Niektórzy wiedzę tę (czy tego rodzaju świadomość), tak jak to czyni 
Ernst Cassirer, przeciwstawiają wiedzy naukowej czy nauce (ewentu-
alnie także sztuce), przyznając mitom czy myśleniu mitycznemu (jak 
E. Mieletinski) specyfi czną logikę, pozwalającą odzwierciedlać rzeczy-
wistość w sposób niepoddany rygorom naukowym, bardziej symbolicz-
nym i odwołującym się do metafory, inni zaś, jak na przykład Mircea 
Eliade czy Stanisław Filipowicz, nie wykopują tak głębokiej fosy między 
mitem a nauką (czy teorią), choć nie wnikają bliżej w zachodzące tu 
relacje.

Tymczasem właśnie te relacje są w moich dalszych wywodach najbar-
dziej istotne; moim celem jest bowiem wykorzystanie pojęcia mitu do ana-
lizy nauki historycznej. W związku z tym już na wstępie dalszych rozważań 
stwierdzę, że mit jest nieodłączny od nauki, tak jak jest nieodłączny od 
kultury i ludzkiego myślenia. Z istniejących zaś defi nicji mitu, o których 
była mowa, biorę to, że mit jest wiedzą zsakralizowaną, unieruchomioną, 
niepoddawaną krytyce odzwierciedlającą – w rozumieniu tych, którzy do 
mitów się odwołują – w jakiś sposób rzeczywistość. Nie uznaję zaś istnie-
nia przepaści między mitem a nauką. Widzę sprawę w sposób bardziej 
skomplikowany niż to się nieraz czyni. Mit może być zarazem czymś prze-
ciwstawnym nauce (czy wiedzy osiągniętej w wyniku stosowania nauko-
wych, tzn. w danym okresie za naukowe uznanych metod), jak i czymś 
funkcjonującym (przynajmniej do czasu) w obrębie nauki.

Pora jednak na naszą defi nicję mitu. Otóż za mit uważam sformuło-
wania mające coś mówić o świecie, które uzyskały w sposób żywiołowy, 
bądź którym nadano (przez siły społeczne, polityczne czy inne), status 
prawd faktografi cznych czy symbolicznych nieweryfi kowanych, „unie-
ruchomionych”, w mniejszym czy większym stopniu zsakralizowanych. 
Łatwo zauważyć, iż mamy tu do czynienia z pojęciem, którego treść ma 
charakter stopniowalny, możliwy do eksplikacji tylko przez odwołanie 
się do konstrukcji continuum. 
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W takim przypadku na jednym biegunie owego continuum umieści-
my twierdzenia naukowe o świecie, tzn. stwierdzenia powstałe w wy-
niku stosowania metod naukowych i uznane przez naukę (wspólnotę 
badaczy) za prawdziwe, na drugim zaś stwierdzenia czy zespoły twier-
dzeń będące mniej czy bardziej (na końcu skali oczywiście bardziej) 
zdeformowanym (w relacji do tego, co w danym czasie niesie nauka) 
obrazem rzeczywistości. W ten sposób, mówiąc prosto, mity są w tych 
rozważaniach równoważnikiem wiedzy zmistyfi kowanej, przekształco-
nej w mniejszym czy większym stopniu w dogmat.

Specjalną klasą tych mitów są mity symboliczne (jak kosmogonicz-
ne) będące konstrukcjami objaśniającymi czy opisującymi rzeczywi-
stość za pośrednictwem fantazji i bajki. Między tymi mitami a mitami, 
które traktujemy jako wspomnianą wiedzę „unieruchomioną” nie ma 
wyraźnej granicy. Oczywiście nie każda wiedza sformułowana w toku 
badań naukowych, która okaże się nieadekwatna (a tak jest na ogół) 
jest w tym rozumieniu mitem. Wiedza taka może natomiast stać się 
mitem, gdy utrwali się w swej deformacji, gdy „unieruchomi” się. Kiedy 
zaś w tym trwaniu w korpusie wiedzy naukowej określone twierdzenia 
czy ich zespoły stają się mitami, kiedy się mitologizują nie da się z całą 
precyzją, rzecz jasna, określić.

Można tylko powiedzieć, że w nauce zachodzą stałe, nieodłączne od 
niej samej, procesy mitologizacji (i to tak twierdzeń faktografi cznych, 
jak i teorii). Mit jest zatem zarazem jakąś całością narracyjną, jaki pro-
cesem.

 RODZAJE MITÓW W HISTORIOGRAFII 

Proponuję odróżnienie następujących rodzajów mitów:

mity jako opowieści o początkach świata, ludów, plemion, na-1) 
rodów czy państw będące na ogół przedmiotem analiz etnolo-
gicznych, a także mity o charakterze religijnym;
mity jako projekcje dotyczące przyszłości (na przykład mit 2) 
społeczeństwa komunistycznego czy mit tysiącletniej Rzeszy 
Niemieckiej); 
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mity historiografi czne (także narracyjne):3) 
faktografi czne (nazwane przez A.F. Grabskiego wydarzenio-a) 
wymi);
teoretyczne, przy zastrzeżeniu, iż ze względu na stopniowalność b) 
granicy między zdaniami faktografi cznymi i teoretycznymi gra-
nica między tymi dwoma podtypami mitów narracyjnych (hi-
storiografi cznych) jest niemożliwa do precyzyjnego ustalenia;

mity fundamentalne (zwane przez niektórych autorów metafora-4) 
mi fundamentalnymi).

Historyków interesują, czy powinny interesować, wszystkie te rodzaje 
mitów. Mają one jednak fi lozofi cznie różny charakter. Mity 1) i 2) trak-
towane są przez historyków jako elementy przedmiotu badania. Badają 
oni zatem na przykład mitologię dynastii Piastów, by pełniej czy lepiej 
opisać i wyjaśnić dzieje Polski średniowiecznej. Podobnie rekonstruują 
ideologie polityczne (które mają często znaczny komponent mitu czy, 
co po części jest tym samym, utopii), by zrozumieć działania ludzi czy 
grup ludzkich (na przykład wspomniany mit „tysiącletniej Rzeszy”).

Mity 3) i 4) mają inny charakter. Ich rozpoznanie jest niezbędne 
do zrozumienia „produkcji” narracji historycznej i do jej oceny nieza-
leżnie od tego, czy stoi się na gruncie klasycznej koncepcji prawdy czy 
jakiejś wersji nieklasycznej. Mity 3) powstają poprzez dwa podstawowe 
procesy. Pierwszym z nich jest dostawanie się do narracji historycznej 
informacji niemających oparcia w wiarogodnych źródłach (a także nie-
uprawniona amplifi kacja informacji z pochodzących źródeł), zaś dru-
gim stała – jak się wydaje – właściwość myślenia ludzkiego polegająca 
na niechęci poddawania własnych konstatacji testowi falsyfi kacji, co 
prowadzi do „unieruchomiania” mniejszych czy większych partii nar-
racyjnych, czyli ich dogmatyzowania (mitologizowania). Dotyczy to 
tak twierdzeń bardziej faktografi cznych, jak i bardziej teoretycznych. 
W obrębie mitów typu 4) będących z zakorzenionymi sposobami myśle-
nia o rzeczywistości, czyli bardziej trwałymi osadzonymi w świadomości 
(czy nieświadomości) strukturami, mechanizmami, pryzmatami, kąta-
mi czy punktami widzenia, wyróżniam następujące:

1) mit ewolucji (postępu);
2) mit rewolucji; 
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3) mit wzniosłości (sublimacji);
4) mit koherencji;
5) mit kauzalności;
6) mit aktywizmu;
7) mit determinizmu.

 CHARAKTERYSTYKA 
MITÓW FUNDAMENTALNYCH

Mit ewolucji (postępu) jest to coraz silniej od czasów odrodze-
nia zakorzeniające się w pisarstwie historycznym przekonanie (na ogół 
nieartykułowane wyraźnie, a fi lozofi cznie dość gruntowanie zdyskre-
dytowane) o jakiejś linii wiodącej od stanów, które należy ocenić jako 
mniej rozwinięte, bardziej prymitywne, do stanów zaawansowanych, 
historycznie bardziej dojrzałych, przy czym fakt niewątpliwego postę-
pu w rozbudzaniu i zaspokajaniu materialnych potrzeb człowieka (tzn. 
postęp w sferze cywilizacji) i w uczestnictwie w związku z tym postę-
pem w oświacie i kulturze przenosi się na cały proces historyczny. Istotą 
mitu ewolucji jest rozciągnięcie spojrzenia na dzieje z jednego punktu 
widzenia na inne ich wymiary, w szczególności dochodzenie na podsta-
wie tego zrelatywizowanego do potrzeb aspektu ich globalnej oceny.

Mit ewolucji, bardzo głęboko osadzony w historiografi i, występuje 
w różnych, bardziej konkretnych, postaciach. Jest to w szczególności 
pisanie historii w duchu postępu osadzonego na osi chronologicznej 
i ocenianie zdarzeń i procesów według standardów późniejszych, przede 
wszystkim według standardów współczesnych historykowi, w taki czy 
inny sposób przezeń podzielanych. Można wskazać tu na przykład na 
koncepcję modernizacji czy koncepcje stadiów rozwojowych, w tym 
marksistowską koncepcję formacji. Widać wyraźnie, jak w takich przy-
padkach kryterium futurologiczne determinuje ciąg narracyjny, a więc 
w jaki sposób konkretna ocena bądź zwykła wiara w taki, a nie inny bieg 
rzeczy steruje ujmowaniem (czy lepiej: penetrowaniem przeszłości). 
Przykładem takiej postawy jest, powiedzmy, interpretowanie historii 
starożytnej Grecji czy starożytnego Rzymu jako wcielającej w życie, na 
przykład ideę demokracji czy ideę republikańską, które to idee w ciągu 
tysiącleci zdołały już obrosnąć swą własną treścią. Inną konkretyzacją 
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mitu ewolucji jest odwoływanie się w pisaniu historii do porównań po-
ziomych (terytorialnych), w których jedne terytoria z takimi czy innymi 
strukturami (na przykład ustrojem politycznym, organizacją społecz-
ną, wielkością dochodu narodowego, poziomu zdrowia ludności itd.) 
porównuje się z innymi, dając do zrozumienia, że jedne są mniej czy 
bardziej nowoczesne, mniej czy bardziej rozwinięte, tzn. że jedne mogą 
być dla innych wzorami. Kryje się za tym zawsze jakieś przekonanie 
o nieuchronnej ewolucji czy o pożądaniu takiej ewolucji.

Jeszcze bardziej konkretne formy mitu ewolucji, będące ekspresjami 
owych porównań terytorialnych, są różne „centryzmy”, jak europocen-
tryzm, okcydentalizm, polonocentryzm itd. Historia Europy nowożytnej 
jeszcze dziś pisana przez historyków z Europy Zachodniej jest historią 
osadzoną na linii Paryż–Wiedeń–Londyn. W tej historii kraje Europy 
Środkowej i Wschodniej postrzegane są jako margines pewnego, jakby 
bardziej podstawowego, procesu.

Przejawem mitu ewolucji nie są, rzecz jasna, wszelkie porównania. 
Wprost przeciwnie – porównania są niezbędne w badaniu. Jedynie po-
równanie, czyli przekraczanie granic lokalnych, pozwala wzbogacić opis 
i eliminuje błędy polegające na przypisywaniu takim czy innym czasom 
bądź terytoriom czy narodom itd. jakoby im tylko właściwych cech. 
Takie porównania nie muszą jednak nieść ze sobą (zwykle głęboko 
tkwiącego, nieartykułowanego) założenia o postępie, czyli o różnych, 
ocenianych w świetle owej linii postępu, usytuowaniach opisywanych 
zdarzeń w procesie dziejowym.

Można zatem, jak się zdaje, ustalać określone lokalne kryteria po-
stępu (na przykład w dziedzinie nauki) i zarazem dążyć do tego, by 
nie poddawać się mitowi ewolucji. Inna sprawa, na ile jest to w ogóle 
w większym stopniu możliwe. Uświadomienie w każdym razie głębo-
kiego tkwienia w naszym myśleniu tego, co nazwałem mitem ewolucji, 
może być w każdym razie pożyteczne.

To samo dotyczy, moim zdaniem, także mitu rewolucji. Na pierw-
szy rzut oka mógłby się on wydawać koleiną myślenia przeciwstawną 
mitowi ewolucji. Tak jednak w praktyce historiografi cznej, a także na 
gruncie historiozofi i nie jest: mit ewolucji idzie na ogół w parze z mitem 
rewolucji, choć na gruncie na przykład programów politycznych może 
zaistnieć absolutyzacja rzekomych różnic. Mit rewolucji nie dezawuuje 
mitu ewolucji. Jest on bowiem w gruncie rzeczy fragmentem mitu ewo-
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lucji. W obu przypadkach przecież chodzi o jakieś kierunkowe zmiany, 
o rozwój od stanów „niższych” do stanów „wyższych”, a to, że dokonuje 
się to z przełomami czy bez (tzn. z kontynuacją czy dyskontynuacją) 
ma charakter drugorzędny. Dlatego w praktyce historiografi cznej oba 
wspomniane mity, z których mit ewolucji zdaje się mieć charakter nad-
rzędny, doskonale współistnieją.

Istotą mitu rewolucji (który, podkreślmy raz jeszcze, jest niezależ-
ny od tego, czy ktoś jest zwolennikiem czy przeciwnikiem rewolucji 
w przeszłości czy teraźniejszości) jest przeświadczenie o istnieniu w hi-
storii zdarzeń, faktów, procesów itd. mających moc dzielenia procesu 
historycznego na odcinki, w których wyraźnie wskazuje się na różnice 
między „przed” i „po” i organizuje narrację. W zależności od poglądu 
na dany przełom w opisach stanów „przed” kumuluje się informacje 
bądź uzasadniające ów przełom (ową rewolucję) bądź wskazujące na 
zjawiska ów przełom kwestionujące. To samo dotyczy analizy okresów 
„po”. W historiografi i dla podniesienia rangi danych badań często fakty 
w nich podnoszone opatruje się mianem rewolucjonizujących. Mamy 
w związku z tym w narracji historycznej dziesiątki różnych rewolucji 
(jak rewolucja przyniesiona przez odkrycie zegara, koła czy zaprzęgu 
końskiego, uprawy ziemniaka czy koniczyny)1.

Mit wzniosłości lub sublimacji (sublime, das Erhabene) jest w hi-
storiografi i bardzo mało rozpoznany, choć sama kategoria wzniosłości 
występuje już u Kanta, a ostatnio włączona została do języka postmo-
dernizmu. Mit ten może być usytuowany obok mitu ewolucji. Oba są 
zakorzenione w myśleniu o historii zapewne z tą samą siłą2.

Kategoria wzniosłości jest, moim zdaniem, niezbędna, do zrozumie-
nia narracji historycznej, zdaje ona bowiem sprawę z pewnego stosunku 
ludzi (nie tylko historyków) do przeszłości, polegającego na odczuwaniu 
w stosunku do niej czegoś odmiennego aniżeli w stosunku do rzeczywi-
stości, w której żyjemy, jakiejś kategorialnej różnicy. Przeszłość widzimy 
przede wszystkim w jej ogólnych konturach, pozbawioną codzienności 
i przyziemności.

1 Por. Jerzy Topolski, Mit rewolucji w historiografi i, w: tegoż, Jak się pisze i rozumie 
historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa: Rytm, 1996, s. 217 i nast.

2 Na temat mitu sublimacji por. Jerzy Topolski, Wzniosłość (sublime) jako kategoria 
refl eksji fi lozofi cznej nad narracją historyczną, w: tegoż, Jak się pisze i rozumie historię, s. 
232 i nast.
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Wyróżniam dwa rodzaje wzniosłości:
1) wzniosłość uniwersalną (naturalną);
2) wzniosłość ideologiczną (skonkretyzowaną).

Wzniosłość 1) dotyczy całej historii, historii jako takiej, podczas gdy 
wzniosłość 2) odnosi się do pewnych zdarzeń, struktur, procesów czy 
nawet osób z przeszłości. Sterowana jest ona poglądami ideologicznymi 
historyka.

Wzniosłość wyraża się za pośrednictwem różnych środków. W przy-
padku wzniosłości ideologicznej (konkretnej) efekt sublimacji wywoły-
wany jest często przez ideologię, podczas gdy w przypadku wzniosłości 
uniwersalnej ten sam efekt psychologiczny (onieśmielenia, zaparcia 
tchu, podziwu, bezkrytyczności itd.) wywołany jest spontanicznie przez 
wspomnianą kategorialną różnicę między rzeczywistością, w której żyje-
my a rzeczywistością przeszłą. Nasuwa się analogia z życiem i śmiercią. 
Nie można ożywić przeszłości; pozostaje ona zawsze dla nas w tym sen-
sie obca. Wzniosłość uniwersalna ogarnia nasze myślenie o przeszłości 
niezależnie od tego, czy do tej przeszłości (bądź jej fragmentów) ma 
się stosunek krytyczny. Zauważmy, że można bardzo ostro krytykować 
jakąś wybitną (czy znaną, nieprzeciętną itd.) osobę, lecz równocześnie 
skoro tylko znalazłaby się ona wśród nas, czulibyśmy w stosunku do niej 
mniejsze czy większe onieśmielenie i poczucie dystansu.

Historycy starają się przezwyciężyć to poczucie wzniosłości, jakie bu-
dzi przeszłość i czynią to spontanicznie bądź, ostatnio, także w pewnym 
stopniu programowo, jako element myślenia postmodernistycznego. 
Spontaniczność takich starań wyrażać zaczynała się poprzez m.in. roz-
wój badań nad tzw. życiem codziennym, zbliżającym nas do dawnych 
ludzi i dających wrażenie czegoś w rodzaju „udomowiania” przeszło-
ści. W podobnym kierunku szły niektóre (lecz nie wszystkie) biografi e, 
szczególnie te, które nie były naznaczone kultem dla opisywanej osoby. 
Ze świadomym zamysłem pisania „innej”, bardziej „ludzkiej”, pozbawio-
nej wzniosłości, historii były związane pojawiające się książki opisujące 
różne sprawy pozostające poza nurtem tzw. wielkiej historii.

Często kategorie ogólne, które wydają się niezbędną siatką poję-
ciową (kośćcem teoretycznym) narracji historycznej wnoszą do niej 
ogromny ładunek wzniosłości. Przemoc zorganizowana przez państwo 
(jak wojna) przestaje być postrzegana w kategoriach zbrodni i nieszczę-
ścia, a staje się elementem innych pojęć, jak obrona, ekspansja, racja 
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stanu, bohaterstwo. Powoduje to zwykle zachwianie proporcji w oce-
nie różnych zdarzeń, procesów, osób, faktów na rzecz sublimacji, czyli 
uwznioślania przeszłości. Kolosalna sublimacja dotyczyła w historio-
grafi i na przykład Napoleona, a przedtem rewolucji francuskiej. Przy-
kładem zaś szczególnie znamiennym sublimacji sterowanej imperialną 
ideologią rosyjską było pisanie historii ZSRR, w szczególności rewolucji 
październikowej.

Jedną z dróg sublimowania przeszłości jest to, co można by nazwać 
modernizacją pojęć. Jeśli na przykład posługujemy się w odniesieniu do 
czasów na przykład średniowiecza pojęciem państwa, to niezależnie od 
tego, że znana nam jest ewolucja instytucji państwa w ciągu wieków, 
myślimy o państwie dawnym przez pryzmat doświadczenia aktualnego. 
Dotyczy to prawdopodobnie w jeszcze większym stopniu nieprofesjo-
nalnych odbiorców narracji historycznej.

Mit koherencji jest swego rodzaju presją czy wewnętrzną dyrektywą 
nakazującą historykowi dążyć do konstruowania w narracji koherent-
nego, czyli wewnętrznie powiązanego, niemającego tego, co w angiel-
skim nazywa się loose ends, obrazu. Postmodernistycznie nastawieni fi lo-
zofowie historii czy historycy krytykują to dążenie. Dominick LaCapra 
z pewną ironią mówi o „historiografi i koherencyjnej”3. Hans Kellner zaś 
pisze, że „język tekstu historycznego (w świetle dążenia do koherencji 
– dop. J. T.) musi reprezentować myślowy obraz, który będzie zawsze 
zmierzał do koherencji” 4. Autorzy ci są zdania, że założenie koherencji 
(tzn. mit koherencji) jest „tyranią dla historyków”5.

Doskonałą analizę koherencji w perspektywie porządku czasowego 
narracji jako jej osi przeprowadził Leonard Krieger. Ów tkwiący w nar-
racji historycznej element czasu nazwał on jej „racjami czasu” (time’s 
reasons)6. Krieger twierdzi, że historyk „musi tak postępować, jakby 

3 Dominick LaCapra, History and Criticism, Ithaca–New York: Cornell University 
Press, 1989, s. 24 i nast.

4 Hans Kellner, Language and Historical Representation: Getting the History Cro-
oked, Madison: University of Wisconsin Press, 1989, s. 54.

5 Tamże, s. 272. Por. John H. Zammito, Are We Being Theoretical Yet? The New 
Historicism, The New Philosophy of History and „Practising Historians”, „Journal of Mo-
dern History”, vol. 65, 1993, s. 808-810.

6 Leonard Krieger, Time’s Reasons, Philosophy of History Old and New, Chicago– 
–London: University of Chicago Press, 1989.
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relacje sukcesji bądź równoczesności między faktami z przeszłości kon-
stytuowały między nimi silniejszą więź aniżeli samo przeciwstawienie 
i było tak samo logiczne, jak związek logiczny, choć różne od niego”7. 
Wskazuje się w tym kontekście na względy estetyczne (obok logicznych) 
dążenia do literackiej koherencji. Bez koherencji, stwierdza Krieger, 
narracja historyczna zostałaby zredukowana do prostej kroniki. Autor 
ten sądzi, że dążenie do koherencji zostało wniesione do praktyki histo-
ryków wraz z rozwojem historiografi i, przy czym głównym fi lozofi cznym 
wehikułem była tu koncepcja uniwersalnej natury ludzkiej. Należy zgo-
dzić się z autorem, gdy odróżnia dwa rodzaje koherencji: koherencję 
teoretyczną (którą nazwał rationalist) oraz koherencję faktografi czną 
(którą nazwał historist). W pierwszej z nich powiązanie jest zapewnio-
ne przez strukturę teoretyczną niezwiązaną z ciągiem chronologicznym 
(przykładem jest Hegel, Comte czy Marks), w drugiej przez opis i narra-
cję, czego przykładem jest w odniesieniu do analizowanej przez autora 
historiografi i dziewiętnastowiecznej, Leopold von Ranke.

Jak osądzać mit koherencji (i inne mity fundamentalne) w prak-
tyce historyków? Czy są one jedynie apriorycznym gorsetem poznania 
historycznego czy też czymś w poznaniu historycznym niezbędnym lub 
nieuniknionym? Jest różnie. Mity te mogą być utrudniającym ruchy 
gorsetem, czymś ściśle związanym z daną dyscypliną bądź (czy także) 
czymś ułatwiającym poznanie przeszłości lub tym wszystkim równocze-
śnie. Mit koherencji uznać można zarówno za ów gorset narzucany na 
przeszłość, która mogła być mniej lub bardziej odeń koherentna, jak 
i za niezbędny atrybut historiografi i. Kellner wprawdzie atakuje dążenie 
do koherencji, lecz Krieger uważa (słusznie), że ludzkie myślenie zawsze 
dąży do koherencji, znajdując w tym swoistą satysfakcję czy poczucie 
komfortu. Jak stwierdza John H. Zammito, „podstawą takiej opinii… 
jest ogólna teoria potrzeb ludzkich, natury ludzkiej, wysoce podejrzana 
wśród postmodernistów i poststrukturalistów”8.

W pewien sposób z mitem koherencji związane są mity kauzalności, 
aktywizmu i determinizmu. Mit kauzalności dominujący w myśleniu 
historyków występuje w dwu odmianach: jako przekonanie o tym, że 
„wszystko” ma swą przyczynę oraz że owe przyczyny są „czynnikami”, 

7 Tamże, s. 169.
8 J.H. Zammito, Are We Being Theoretical Yet?, s. 811.
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które wywołują zmiany bądź utrzymują stan rzeczy. Wiedzie to do tego, 
co można nazwać myśleniem czynnikowym w procesie badania prze-
szłości i konstruowania narracji. Takie widzenie rzeczywistości eliminu-
je lub odsuwa na plan dalszy działania ludzkie w procesie historycznym 
i ukazuje rzeczywistość jako kategorię obiektywną istniejącą niezależnie 
od historyka tę rzeczywistość opisującego czy wyjaśniającego. Myślenie 
czynnikowe wkroczyło do historiografi i w widoczniejszy sposób wraz 
z odwoływaniem się do teorii, czyli wraz z teoretycznym konceptuali-
zowaniem historiografi i, to zaś coraz bardziej narastało do XVIII wieku 
i znajdowało swe oparcie w pozytywizmie.

Myślenie czynnikowe jest platformą czy środkiem sprowadzania hi-
storii do procesu podobnego do przyrodniczego, w którym mamy do 
czynienia z oddziaływaniami pozbawionymi komponentu świadomo-
ściowego (nie bierzemy tu pod uwagę koncepcji typu prowidencyjne-
go). Proces historyczny w takim rozumieniu staje się swego rodzaju grą 
czynników traktowanych jak oddziałujące na siebie kule bilardowe. 
Łatwo zauważyć, że współgra to znakomicie z poglądami naturalistycz-
nymi na naukę.

W pewnym sensie odwrotnością mitu kauzalności jest mit akty-
wizmu, czyli przeświadczenie o tym, że w historii decydują w sposób 
mniej czy bardziej absolutny działania ludzkie, czyli ludzka aktywność. 
Książka moja Wolność i przymus w tworzeniu historii (1990) była nasta-
wiona na dezawuowanie zarówno tego mitu, jak i mitu kauzalności. 
Starałem się wskazać na to, że nie ma zupełnie swobodnych działań 
ludzkich, bowiem przy nawet słabym założeniu o racjonalności, każ-
de działanie ma miejsce w istniejących już uwarunkowaniach, czyli 
jest przez te uwarunkowania (efekty wcześniejszych ludzkich działań) 
w taki czy inny sposób determinowane. Niektórzy wskazują na więk-
szą, a inni na mniejszą samodzielność człowieka w takiej sytuacji, lecz 
jedynie w skrajnych koncepcjach (takich jak te, które przypisują bieg 
rzeczy działaniom wybitnych jednostek) owe uwarunkowania działań 
ludzkich są w mniejszym czy większym stopniu pomijane.

O ile mity ewolucji, sublimacji czy koherencji mają charakter uni-
wersalny w sensie szerokim, tzn. występują z różnym nasileniem w całej 
historiografi i, o tyle mity kauzalizmu i aktywizmu dzielą wspólnotę hi-
storyków: jedni historycy w większym stopniu skłaniają się do jednego 
z nich bądź do drugiego. Zarówno mit kauzalizmu, jak i mit aktywizmu 
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są wówczas mitami, gdy występują w sposób izolowany czy wyabsoluty-
zowany: albo jeden albo drugi, tzn. gdy są – jeśli chodzi o siły sprawcze 
procesu historycznego – traktowane jako jedyne liczące się mechani-
zmy zmian. Nie oznacza to, że oba te mity nie mogą występować obok 
siebie w narracji tego samego autora. Jest to skutkiem częstego braku 
koherencji teoretycznej ogólnych ram narracji. Można zatem ulegać 
raz jednemu, raz drugiemu mitowi. Tak długo, jak są od siebie w danej 
całości narracyjnej izolowane, pozostają strukturami zmitologizowany-
mi narzucającymi procesowi historycznemu określony gorset. Dopiero 
gdy autor próbuje spojrzeć na problem zmiany i rozwoju z obu punktów 
widzenia (tzn. kauzalnego i aktywistycznego), może dokonać się demi-
tologizacja tych zdogmatyzowanych przeświadczeń.

Mity kauzalizmu i aktywizmu zwykle powiązane są w taki czy inny 
sposób z mitem determinizmu, czyli przeświadczeniem o działaniu 
w historii jakichś sił niezależnych od człowieka (jak opatrzność boska, 
prawa historyczne tkwiące immanentnie w procesie historycznym, jak 
„obiektywne” prawa występujące w deterministycznie interpretowa-
nym marksizmie czy jak jakieś siły tkwiące w samym człowieku, które 
na przykład próbował odkryć Freud itd.). Siły te są w tym micie bar-
dziej podstawowe aniżeli „czynniki” procesu historycznego czy motywy 
działań ludzkich. Sterują one (w sposób na ogół bliżej nieokreślany) 
zarówno procesem historycznym jako czymś obiektywnym, jak i dzia-
łaniami ludzkimi. Rozumiane są jako siły działające za kulisami. Jak ła-
two zauważyć, mit determinizmu jest składnikiem lub (można tak ująć) 
podstawą mitu ewolucji.

Powstaje problem stosunku historyków do mitów. Możliwe są tu – 
najogólniej rzecz ujmując – trzy podstawowe postawy. Pierwsza z nich 
to, wywodząca się ze skrajnego antyscjentyzmu, w świetle którego to 
nie nauka, lecz literatura jest podstawą kultury, tendencja do uznania 
mitów (w historiografi i fragmentów w sensie mythos jako – w odróżnie-
niu od fragmentów typu logos – niemających oparcia w wiarogodnych 
źródłach) za pełnoprawne składniki narracji, czyli potraktowanie mitów 
tak, jak traktuje się kulturę, o której się nie mówi, czy jest prawdziwa 
czy fałszywa. Jest to postawa, którą można by nazwać fatalistyczną, przy 
czym istnieje w jej ramach wersja optymistyczna (mit jest współtwórcą 
kultury) oraz wersja pesymistyczna (mit jest koniecznością, z którą nie 
ma co walczyć).
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Druga postawa, która może oczywiście wiązać się z pierwszą, nasta-
wiona jest na analizę mitów, a przedtem na ich odkrywanie, co moż-
na w pewnym stopniu porównać z dekonstruującą krytyką tekstów 
głoszoną przez strukturalistów (typu Michela Foucaulta czy Haydena 
 White’a) bądź przez niektórych postmodernistów. Analiza taka może 
być potraktowana jako cel sam w sobie bądź też może ona zmierzać do 
tego, by (na przykład historykom) uświadomić, jaka jest struktura two-
rzonej przez nich narracji. Nie głosi się w takich przypadkach programu 
eliminacji mitów z narracji czy z procesu jej konstruowania. Ukazuje 
się je.

Trzecia postawa ma charakter aktywistyczny i odzwierciedla, jak 
się wydaje, najtrafniej przekonania historyków praktyków, którzy nie 
chcą wyrzec się tezy o istnieniu transkulturowego języka naukowego 
oraz nie są za wtopieniem historiografi i do szeroko pojętej literatury, 
choć na ogół zgadzają się oni ze zdaniem, że narracja historyczna ma 
więcej wspólnego z literaturą aniżeli wydawało się to w świetle pozy-
tywistycznej fi lozofi i historii. W świetle tej trzeciej postawy mitów nie 
należy traktować jedynie jako przedmiotu badania, lecz należy – po ich 
odkryciu – z nimi walczyć bądź też starać się neutralizować ich wpływ 
na kształt badania i narracji. Oczywiście, jak już wspomniano, można 
to czynić zarówno w świetle klasycznej, jak i nieklasycznych koncepcji 
prawdy.

Niektórzy autorzy, jak na przykład Peter Heehs, który – dodajmy 
– uznaje historię jako mythistory, postulują jakąś „dialektyczną” koeg-
zystencję między logos i mythos w narracji historycznej, uznają, iż frag-
menty o typie mythos dadzą się oddzielić od fragmentów o typie logos 
odwołującego się do klasycznego kryterium prawdy9. Wymagało to, 
rzecz jasna, przyjęcia uprzedniego operacyjnego kryterium źródłowego, 
w świetle którego prawdziwe są te informacje, które mają niezawod-
ne odniesienia do źródła, tzn. o których źródło „mówi” bezpośrednio, 
a przy tym jest to źródło autentyczne i wiarygodne. Jest oczywiste, że 
kryterium to, które w sensie fi lozofi cznym skłonny jest uznać także sam 
Richard Rorty, zawodzi, gdy nie chodzi o izolowane pojedyncze infor-
macje, lecz o całości narracyjne i to niezależnie od ich komponentu 

9 Por. Peter Heehs, Myth, History and Theory, „History and Theory”, vol. 33, nr 1, 
1994, s. 1-20.
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teoretycznego. Wówczas weryfi kacja ma charakter grupowy (na grun-
cie skrajnie tekstualnym jest, zauważmy, ona w ogóle niemożliwa) i jest 
zawsze wybieraniem między różnymi natężeniami mitu.

Mity fundamentalne są najtrudniej rozpoznawalne. Postawa w sto-
sunku do nich winna być zróżnicowana. Niektóre docierają do histo-
ryków (jak na przykład mit koherencji) z dobrodziejstwem inwentarza 
metody historycznej jako różnej od annalistyki czy kronikarstwa, inne 
prefi gurują proces poznawczy i warto by zdawać sobie z nich sprawę, 
choć nie wiadomo, czy warto podejmować z nimi walkę. Wszystko zale-
ży od tego, jak zdecydujemy się pojmować naukę historyczną i jej cele. 

[1996]
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XVII

BOHATEROWIE W HISTORII

Chciałbym na wstępie zaznaczyć, że w dalszym ciągu nie będę 
zajmował się bohaterami w sensie postaci literackich oraz bohatera-
mi związanymi z jednorazowymi wydarzeniami, nienadającymi owym 
bohaterom jakichś trwałych cech. Bohaterowie utworów literackich 
(jak powieści czy dramatu) mogą być postaciami fi kcyjnymi czy na poły 
fi kcyjnymi (choć ewentualnie typowymi) i żyć swym niemal realnym 
życiem w świadomości społecznej (jak na przykład Zagłoba czy Kmi-
cic), czego nie można by twierdzić o osobach realnych (choć w toku 
ich istnienia w zbiorowej wyobraźni jako bohaterowie wyposażanych 
niejednokrotnie w wiele cech nierzeczywistych). Z kolei bohaterowie, 
których można by nazwać efemerycznymi, nie posiadają tych cech, któ-
re wiąże się z bohaterami właściwymi, są ludźmi skupiającymi na sobie 
przejściową uwagę, lecz ich czyn (działanie) nie zostaje zaliczony do 
właściwego bohaterstwa (jak na przykład bycie bohaterem skandalu).

Tymczasem bohater, który jest tu przedmiotem mojego zaintereso-
wania, musi mieć na swym koncie jakieś czyny czy postawy o znacznie 
większej niezwyczajności (tak oceniane) aniżeli bohater efemeryczny, 
a na dodatek owe czyny czy postawy muszą być w opinii społecznej 
(co nie znaczy, że przez wszystkich) oceniane jako pozytywne. Bohater 
efemeryczny może być bohaterem negatywnym, lecz bohater tout court 
(szczególnie bohater narodowy, bohater ludzkości, bohater cichy) musi 
być kimś o cechach godnych pochwały, zalecanych na ogół w procesie 
wychowawczym do naśladowania. 

Taki bohater (jak zresztą również bohater efemeryczny) jest wytwo-
rem społecznym. Ktoś zostaje bohaterem jedynie w rezultacie konsensu 
danej grupy społecznej (jak na przykład naród) i od tego konsensu jego 
trwanie jako bohatera jest zależne. Jest oczywiste, że znając konwencje 
zachowań, które w owym konsensie grają istotną rolę, kandydat na 
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bohatera może mieć świadomość owego „kandydowania”, lecz nie ma 
bohaterów w jakimś sensie „obiektywnym”, niezależnym od języka. Jest 
ktoś bohaterem jedynie dlatego, że dane czyny czy zachowania są uzna-
wane (w danej grupie społecznej) za świadectwa bohaterstwa, tzn. że są 
nazywane czynami bohaterskimi, ich sprawcy zaś bohaterami. W pro-
cesie kreowania bohaterów, a przynajmniej utrwalania ich istnienia 
w świadomości społecznej, niemałą rolę odgrywa historiografi a.

Problem bohaterów identyfi kowanych w przeszłości jest zarów-
no problemem historycznym, jak i problemem historiografi cznym. 
W pierwszym przypadku chodzi o wskazanie na działania ludzi, których 
nazwano bohaterami oraz o określenie ich roli w procesie historycz-
nym, w drugim zaś o analizę miejsca problematyki bohaterów w nar-
racji historycznej, czyli o refl eksję nad tym, w jaki sposób działalność 
bohaterów z przeszłości odzwierciedla się w historiografi i.

Te dwa podejścia do problemu bohaterów (w historii i w historio-
grafi i) są ze sobą ściśle powiązane, choć nie identyczne. Bohaterowie 
z przeszłości istnieją jedynie wówczas, gdy są obecni w pamięci zbio-
rowej, w tradycji, w świadomości historycznej bądź w historiografi i. 
Poza tymi formami historycznego zakodowania nie istnieją nie tylko 
bohaterowie, lecz także wszystkie inne fakty historyczne. Jeśli nie są 
utrwalone w takiej czy innej formie świadomości społecznej, wów-
czas choćby w przeszłości miały miejsce, przechodzą do historycznego 
niebytu. W ostatecznym wszakże rachunku to historiografi a jest tym 
narzędziem, które w największym stopniu wpływa (głównie przez edu-
kację) na utrwalanie się w danym społeczeństwie (zwłaszcza mamy tu 
na myśli narody) listy bohaterów oraz na takie czy inne rozumienie 
ich roli w historii. W tym ostatnim zadaniu historiografi a wspomagana 
jest przez socjologię i etnologię. W sumie jednak, jak dotąd, problem 
bohaterów nie stał się przedmiotem bardziej szczegółowej analizy teo-
retycznej i historiografi cznej. 

 MIEJSCE BOHATERÓW W KONSTRUKCJI 
PROCESU HISTORYCZNEGO PRZEZ HISTORYKÓW

W dalszym ciągu chciałbym zająć się przede wszystkim teore-
tycznymi aspektami problematyki bohaterów w narracji historycznej. 
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Zacznijmy od założenia, że ludzie są twórcami historii i że to ludzkie 
działania decydują o tym, jaki kształt przybiera proces historyczny. 
Działania ludzkie traktuje się na gruncie humanistyki (poza m.in. kon-
cepcjami psychoanalitycznymi) jako racjonalne, czyli dla działających 
w jakiś sposób przewidywalne, przynajmniej w ich przekonaniu; inaczej 
bowiem nie wybieraliby danych działań z istniejącej zawsze puli jakichś 
działań alternatywnych1.

Ludzie działając chcą osiągnąć jakieś cele i – zgodnie z założeniem 
racjonalności – w działaniach tych odwołują się do posiadanej wiedzy 
o warunkach działania oraz do reprezentowanych systemów wartości. 
Jest oczywiste, że w praktyce działania ludzkie nie są nigdy w pełni 
racjonalne. Są niekonsekwentne, zwykle „zabarwione” czynnikiem 
emocjonalnym, a poza tym zawsze podejmowane z niepełną wiedzą 
o warunkach działania. Historyk oceniający działania ludzi z przeszło-
ści odwołuje się wprawdzie do tzw. racjonalności ex post2, czyli racjo-
nalności operującej wiedzą pełniejszą aniżeli wiedza, którą dysponował 
w przeszłości działający, ze względu jednak na występującą i tutaj nie-
pełność wiedzy (niemożliwa jest znajomość wszystkich skutków ludz-
kich działań, nie znamy bowiem przyszłości) oceny historyków, choćby 
najbardziej obiektywne, muszą być z konieczności ułomne.

Zwrócenie uwagi na działania ludzi (jednostek, grup, instytucji) 
jako na czynnik sprawczy procesu historycznego nie wyjaśnia jednak 
w sposób dostateczny kształtu dziejów. Jest tak, gdyż działania ludzkie 
są silnie zróżnicowane, przy czym nie chodzi tu o podział pracy (ist-
niejący także w społecznościach pszczół czy mrówek) lub o następstwo 
zróżnicowania społecznego. Działania ludzkie są różne.

W obrębie społeczności ludzkich pojawiają się osoby o szczegól-
nych kwalifi kacjach (predyspozycjach, talentach itp.) i to właśnie ma 
dla rozwoju historycznego istotne znaczenie. Podział pracy czy podział 
klasowy byłby dla tego rozwoju niewystarczający. Blokady klasowe czy 
stanowe lub wszelkie inne mogą w dużym stopniu utrudniać czy defor-
mować proces owego pojawiania się ludzi o szczególnych talentach czy 
kwalifi kacjach.

1 Por. na ten temat: Jerzy Topolski, Rozumienie historii, Warszawa: PIW, 1978. Por. 
też tenże, Wolność i przymus w tworzeniu historii, Warszawa: PIW, 1991.

2 Por. J. Topolski, Rozumienie historii, rozdz. IV.
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Można stwierdzić, że od liczby takich ludzi i od procesu ich pojawia-
nia się zależą w dużym stopniu dynamika i kierunek rozwoju historycz-
nego. Bez takich ludzi ludzkość pogrążyłaby się w stagnacji i marazmie, 
co wcale jednak nie znaczy, że działalność owych ponadprzeciętnych 
osób może być w każdym przypadku z punktu widzenia losów większo-
ści społeczeństw oceniana pozytywnie.

Ludzi tych można nazwać inicjatorami, organizatorami oraz – wpro-
wadźmy ten nie najszczęśliwszy może termin – integratorami3. Inicja-
torzy inspirują różne działania, wciągając do nich mniejsze czy większe 
grupy ludzkie. Mogą to być działania polityczne (wówczas są polityka-
mi)4, gospodarcze, kulturalne, religijne czy artystyczne. Inicjatorami 
byli na przykład twórcy prądów intelektualnych, literackich, artystycz-
nych, twórcy ruchów religijnych, wynalazcy dający początek nowym 
sposobom życia itd. Niektórzy inicjatorzy (szczególnie na przykład poli-
tycy) łączą inicjowanie i organizowanie (w tym koordynowanie), inspi-
rując przez to dalsze zmiany i wpływając na ich zachodzenie.

 BOHATEROWIE JAKO „INTEGRATORZY” 
I ICH MIEJSCE W OBRAZIE (KONSTRUKCJI) 
PRZESZŁOŚCI

Bohaterów (w sensie przyjętym w tej analizie) zaliczyć można do 
tych ponadprzeciętnych ludzi, których nazwałem integratorami. Wy-
daje się, że ich główna rola w społeczeństwach polega właśnie na wno-
szeniu do nich elementów integrujących, wiążących ludzi należących 
do tych społeczności. Choć bohaterowie mogą być również inicjatora-
mi czy organizatorami (a tak nieraz w historii bywało), to jednak ich 
rola integrująca dzięki dawaniu swymi czynami albo całym życiem przy-
kładów do naśladowania dla danej społeczności bądź też dzięki byciu 
dla danej społeczności przedmiotem czci wyraźnie wysuwa się na czoło. 
Bohaterowie wywołują wokół siebie kult.

3 Por. Jerzy Topolski, Metodologia historii, Warszawa: PWN, 1983, s. 216-218.
4 Por. Jerzy Topolski, Format polityka: kryteria i uwarunkowania, „Studia Politolo-

giczne”, t. 1, 1996, s. 15-27.
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W bohaterstwie w świetle panującego w historiografi i konceptu 
bohatera musi istnieć jakieś zaangażowanie fi zyczne własnej osoby, 
nieraz śmierć czy jej niebezpieczeństwo, podczas gdy w przypadku ini-
cjowania bądź organizowania tego elementu nie ma. Nikt nie wątpi 
w wielkie, przełomowe znaczenie odkryć Alberta Einsteina (jako w tym 
przypadku inicjatora w dziedzinie nauki), lecz nie nazwiemy go boha-
terem. Podobnie na przykład Jan Gutenberg, którego wynalazek miał 
dla ludzkości rewolucjonizujące znaczenie, nie jest określany mianem 
bohatera. Nawet Winstona Churchilla jako charyzmatycznego męża 
stanu (należącego przede wszystkim do kategorii organizatorów) do bo-
haterów w przyjętym tu sensie również się nie zaliczy, choć zaliczy się 
do nich narażających swe życie, szczególnie odważnych, mających za 
sobą nieprzeciętne czyny uczestników drugiej wojny światowej. Wyna-
lazca, który odkrył jakiś nowy lek przynoszący ulgę ludzkości, dopiero 
wówczas uznawany jest za bohatera, gdy na przykład sam na własnym 
organizmie sprawdzi skuteczność owego leku, szczególnie, gdy czyn ten 
kosztować go będzie własne życie.

Bohater niekoniecznie musi cierpieć; konieczne jest jednak, by wy-
kazał jakąś nadzwyczajną odwagę, by jakoś narażał swą osobę czy swój 
byt. Owo narażanie jest oczywiście różnie oceniane, szczególnie przez 
członków innych społeczności aniżeli ta, z której pochodzi bohater. Bo-
hater dla jednej społeczności może być niekiedy przedmiotem śmiesz-
ności, dla innej zaś natchnienia. I tak na przykład polskie przejawy 
bohaterstwa powstańczego spotykają się z krytycznymi ocenami (jako 
działania mało racjonalne czy w ogóle nieracjonalne) innych narodów, 
choć dla dużej części Polaków są one zgodne z wyznawanym przez nich 
systemem wartości.

Elementy integrujące wspólnoty ludzkie wnoszone są oczywiście nie 
tylko przez jednostki (m.in. przez bohaterów), lecz także przez pewne 
wspólne systemy myślenia czy emocjonalnego odczuwania świata, takie 
jak religia czy nacjonalizm. Ogólnie owe elementy można podzielić na 
dwie grupy: osoby i systemy wspólnego myślenia i przeżywania świata. 
Jeśli chodzi o osoby, to obok bohaterów taką integrującą rolę odgrywać 
mogą wszyscy ci ludzie, z których dana społeczność jest dumna i któ-
rzy, podobnie jak bohaterowie, mogą też być traktowani jako przykład 
do naśladowania. Są to na przykład wielcy wynalazcy, pisarze, artyści, 
sportowcy, wyraźnie wybijający się ponad innych członków owych grup. 
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Niekiedy wytwarza się wokół nich zataczający szerokie kręgi kult (jak 
wokół Elvisa Presleya).

Bohaterowie należą zatem do dość zróżnicowanej grupy osób, które 
dzięki konsensowi zarówno członków danych społeczności, jak i histo-
ryków uznawane są za godne szczególnego szacunku, czci czy uwiel-
bienia i które poza tym wnoszą do swych społeczności (a nieraz i poza 
nie) elementy spajające ludzi. Jednakże przede wszystkim bohaterów, 
dla których charakterystyki, jak wspomniano, ważne jest fi zyczne nara-
żanie swej osoby na ryzyko ponadprzeciętnych cierpień czy utraty życia, 
a nie posiadanie jakichś szczególnych talentów czy charyzmy, zaliczyć 
można do tych osób, które znalazły się na przedpolach procesów sakra-
lizacji stale mających miejsce w historii.

 SPOŁECZNE I HISTORIOGRAFICZNE 
KREOWANIE BOHATERÓW

W procesach społecznego wyróżniania osób ze względu na tak 
czy inaczej ujmowane czy oceniane ich zasługi dla tych społeczności 
można by wskazać, najogólniej biorąc, na niesakralne i sakralne spo-
soby tego wyróżniania. Bohaterowie zaś mieściliby się, gdyby przyjąć tę 
klasyfi kację, między jedną a drugą kategorią, podobnie jak to było z bo-
haterami w mitologii greckiej. W niej bohaterowie (herosi) już nie byli 
zwykłymi ludźmi, a jeszcze nie byli bogami. Bohaterstwo zapewniały im 
ich nadludzkie cechy, które co prawda były im dane, podczas gdy bo-
haterowie historyczni muszą swe ponadprzeciętne cechy sami z siebie 
wyzwalać. Poza codziennymi procesami wyróżniania osób (takich jak 
na przykład uzdolnieni badacze, sportowcy czy artyści) wskazać można 
trzy szczególne procesy dające w efekcie jeszcze wyższy stopień owego 
wyróżniania. Są to procesy:

1) heroizacja;
2) sanktyfi kacja;
3) deifi kacja.

Sanktyfi kacja i deifi kacja są przejawami sakralizacji osób, czyli 
nadawania im cech pozaziemskich, podczas gdy heroizacja, czyli kre-
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owanie społeczne i historiografi czne bohaterów, nie przekracza progu 
świeckości. Bohaterami mogą być oczywiście także osoby, które uznane 
zostały za święte (przy czym nie chodzi tu jedynie o świętych ofi cjalnie 
uznanych przez taki czy inny kościół), ta ewentualność nie występuje 
jednak w przypadku osób deifi kowanych, uznanie bowiem za boga jest 
wyższą formą sakralizacji. Z każdym z wymienionych procesów związana 
jest jakaś forma kultu. W przypadku bohaterów taką formą jest przede 
wszystkim nie przeżycie religijne, lecz uczucie tzw. wzniosłości (niem. 
das Erhabene, ang. sublime), występujące w historiografi i w postaci mitu 
wzniosłości5, w rocznicowych obchodach, w edukacji szkolnej itd.

Przykładem bohatera, który poddany został procesowi sanktyfi kacji 
(w legendzie niemal deifi kacji), jest św. Patryk, uznawany za narodo-
wego bohatera (zarazem patrona) Irlandii. Jak wskazuje w swych ba-
daniach Stefan Czarnowski, ogół świętych irlandzkich zachował swój 
bohaterski charakter (jako bojownicy i opiekunowie) w procesie za-
stępowania mitycznych bohaterów świętymi. „Święci irlandzcy – pisze 
Czarnowski – nie są jedynie patronami grup w sensie chrześcijańskim. 
Są ponadto ich przedstawicielami i bojownikami ich sprawy […] są to 
święci wojujący: wojownicy Boga-pogromcy demonów. Legendy hagio-
grafi czne – dodaje Czarnowski – roją się od nieustannych walk, stacza-
nych z druidami, niegodziwymi wodzami i złośliwymi duchami”6.

Również św. Patryk zajął miejsce lokalnych bohaterów, a to dlatego 
(jak w przypadku świętych irlandzkich), że walczył, dokonując więcej 
niż inni. „Całe jego życie – twierdził Czarnowski – to jedna długa walka 
z druidami”7. Święty Patryk, zgodnie z tym, co mówią o nim legendy, 
nawrócił wiele irlandzkich klanów i plemion. Nie jest dla moich wy-
wodów ważne, w jakim stopniu był on postacią historyczną, a w jakim 
kreacją hagiografi cznej legendy. Wszyscy bowiem bohaterowie i święci, 
również ci, co do których realności nie ma żadnych wątpliwości, są 
– jako bohaterowie i święci – konstrukcjami ludzi. Ich byt w ludzkiej 

5 Por. Jerzy Topolski, Wzniosłość (sublime) jako kategoria refl eksji fi lozofi cznej nad 
narracją historyczną, w: tegoż, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji histo-
rycznej, Warszawa: Rytm, 1996, s. 232 i nast.

6 Stefan Czarnowski, Kult bohaterów i jego społeczne podłoże. Święty Patryk – bohater 
narodowy Irlandii, w: tegoż, Dzieła, t. IV, pod red. Niny Assorodobraj i Stanisława 
Ossowskiego, Warszawa: PWN, 1956, s. 151.

7 Tamże, s. 115.
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świadomości jest całkowicie zależny od społecznego konsensu. Gdy 
kończy się konsens, kończy się również realny byt (choćby nierealnych) 
bohaterów. Ze świętymi sprawa jest bardziej skomplikowana. Wówczas 
gdy znajdują się oni na specjalnych listach kościelnych (po przeprowa-
dzeniu odpowiedniej procedury), konsens nabiera charakteru urzędo-
wego, a ich istnienie w świadomości – gdy owi święci nie są zarazem 
świeckimi bohaterami – podporządkowane jest wyznawanej religii jako 
jej integralna część.

Bohaterowie jednak raczej rzadko są sanktyfi kowani. Casus ir-
landzki należy do wyjątków. Bohaterstwo jest bowiem, jak powiedzia-
no, rzeczą świecką i człowieczą. Bohater przekracza wprawdzie granice 
„normalnych” zachowań ludzkich (zawsze w odniesieniu do danej spo-
łeczności), lecz pozostaje człowiekiem związanym z ziemią. Sanktyfi -
kowany bohater nie przestaje być bohaterem, choć (jak św. Patryk) 
jest zarazem świętym; jednakże święty, nawet mający za sobą czyny 
bohaterskie (jak na przykład męczeństwo w obronie wiary czy przy jej 
szerzeniu), nie funkcjonuje w świadomości jako bohater. Bytuje bo-
wiem już nie w rejonach ziemskich i tak jest postrzegany w świado-
mości społecznej. Śmierć św. Wojciecha z rąk Prusów, których chciał 
nawrócić na wiarę chrześcijańską, czy domniemana śmierć św. Sta-
nisława z rąk króla (według jednej z wersji jego historii) nie uczyniła 
w świadomości społecznej z tych osób bohaterów, lecz przyczyniła się 
do ich sanktyfi kacji. Nie oznacza to, że w odniesieniu do tego rodzaju 
świętych (mających za sobą czyny uznawane za bohaterskie) w opisie 
ich działań nie używa się terminów z języka charakteryzującego boha-
terów. Nie ma w każdym razie koniecznego związku między heroizacją 
a sanktyfi kacją.

Więcej, nie zostaje – jak wykazuje historia – uznany za bohatera 
ktoś, kto ma na swym koncie czyny nieznajdujące bardziej powszechnej 
aprobaty, choć może zostać uznany za świętego. I tak na przykład uzna-
ny za świętego Ludwik IX (1214-1270) miał wprawdzie za sobą udział 
w wyprawach krzyżowych, w których wykazywał wolę walki i odwagę 
(choć w sumie poniósł klęskę), lecz równocześnie przyczynił się do na-
silenia zbrodniczej w gruncie rzeczy działalności inkwizycji (ustanowio-
nej w 1231 roku). Zalecane przez inkwizycję tortury nie były oczywiście 
czymś powszechnie akceptowanym, ale nie tylko nie przeszkodziło to 
w uznaniu Ludwika za świętego, lecz w znacznej mierze się do tego 
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przyczyniło. Liczyła się bowiem jego walka o rozszerzanie wpływów ko-
ścioła rzymskiego.

Tymczasem w przypadku bohaterów, szczególnie gdy poddani oni 
zostają analizie historiografi cznej (która oczywiście może ich głęboko 
idealizować), sprawa musi być, przynajmniej z pozoru, moralnie „czy-
sta”. Inaczej pozycja bohatera jest zagrożona. Nie jest to bowiem, jak 
w przypadku sanktyfi kacji ofi cjalnej (szczególnie w odniesieniu do osób 
istniejących realnie w przeszłości), pozycja zagwarantowana formalnie 
przeprowadzeniem odpowiedniej procedury.

Nie ma, rzecz jasna, żadnej procedury w przypadku procesów de-
ifi kacji. Są one dwojakiego rodzaju. Deifi kacja dotyczy albo twórców 
religii, szczególnie wielkich religii, albo innych osób. Procesowi deifi -
kacji, na podstawie konsensu wiernych, podlegli na ogół twórcy wiel-
kich religii, jak Jezus Chrystus, Mahomet (Muhammad ibn Allah) czy 
Budda (Sidhartha Guatama). Deifi kacja ta ma, ze względu na niezbęd-
ny konsens, charakter ograniczony. Wspomniani twórcy religii stali się 
bogami jedynie dla swych wyznawców. Dla ludzi spoza kręgu tych wy-
znawców bogami oczywiście nie są, gdyby bowiem tak było, przestaliby 
być wyznawcami „swego” boga. Ich uznanie nowych innych bogów nie 
może przekroczyć przyjęcia istnienia tych bogów w wierzeniach innych 
ludzi.

Deifi kacja spoza sfery religijnej dotyczy przede wszystkim ludzi, któ-
rzy skupili w swym ręku wielką władzę i którzy – przez różnego rodzaju 
manipulację, a także w sposób naturalny – zdołali w danych społeczno-
ściach zdobyć odpowiedni konsens, tzn. uznanie społeczne (mniej czy 
bardziej powszechne), ich „boskości”.

W takich przypadkach obok manipulacji dużą rolę grają wpływy 
ideologii, organizowanie kultu, a często terror.

Już niektórzy cesarze rzymscy (jak Oktawian August, 63 p.n.e.-
-14 n.e.) kazali oddawać sobie cześć boską. Ludwik XIV, co pięknie 
ukazał w swej książce Peter Burke, podejmował bardzo różnorodne 
i wielostronne działania, by wyjątkowo silnie uwznioślić swą osobę (na 
przykład za pośrednictwem wizerunków o odpowiedniej retoryce), tak 
by jawiła się jako przekraczająca próg świeckości8.

8 Peter Burke, Fabrykacja Ludwika XIV, przeł. Robert Pucek, Michał Szczubiałka, 
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
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Do szczególnie zaś silnego deifi kowania doszło na terenie byłe-
go Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (przedtem Rosji) 
w przypadku postaci Lenina (Władimira I. Uljanowa) czy Stalina 
(J.W. Dżugaszwilego). Tutaj motorami deifi kacji, której nie przeszka-
dzały ogromne zbrodnie, były ideologia, terror oraz swoista podatność 
na tego rodzaju procesy mentalności społeczeństwa, szczególnie rosyj-
skiego, żyjącego od wieków w świecie absolutnej władzy caratu. Lu-
dziom tym nie wystarczyłaby pozycja bohaterów (zresztą nie spełniali 
odpowiednich kryteriów), a uznanie za „świętych” wobec wyznawania 
„naukowej” ideologii nie wchodziło w grę. Pozostawały procesy deifi ka-
cji, wyrażającej się w rozbudowanym kulcie.

 KATEGORIE BOHATERÓW. 
OSOBLIWOŚCI KONCEPTU „BOHATERA”

Bohaterowie występujący w historii oraz funkcjonujący w wy-
obraźni społecznej mają różny zasięg oddziaływania. Na szczycie ich 
hierarchii znajdują się bohaterowie uznawani za takich nie tylko przez 
jeden naród (na przykład ci, którzy zginęli dla nauki czy w czasie nie-
sienia bezinteresownej pomocy innym). Wchodzą oni do swego rodza-
ju moralnego panteonu ludzkości. Są to takie postacie, jak Florence 
 Nightingale, ks. Maksymilian Kolbe (w tym przypadku także święty) 
czy matka Teresa z Kalkuty.

Poniżej mieszczą się bohaterowie zwani narodowymi. Stanowią oni 
swego rodzaju punkty krystalizacji mitologii narodowych. Ze względu 
na zróżnicowanie polityczne narodów takich bohaterów jest zwykle 
niewielu. Ich kreowanie silnie związane jest z charakterem historii 
danego narodu. Szczególnie duże znaczenie dla kreowania bohaterów 
mają na ogół walki danego narodu o wolność. W odniesieniu do Polski 
za niewątpliwego bohatera narodowego uznawany jest jedynie Tadeusz 
Kościuszko, a także – być może – Romuald Traugutt. Inni wyróżniający 
się bohaterskimi czynami w tej walce nie zdobyli takiej ogólnonarodo-
wej pozycji, pozostawszy bohaterami lokalnymi bądź bohaterami danej 
walki (na przykład danego powstania). Józef Piłsudski dopiero stopnio-
wo zdobywa sobie rangę bohatera narodowego, do czego – jak się oka-
zuje – potrzebny jest upływ czasu, dający dłuższą perspektywę oceny.
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Bohaterem narodowym USA jest niewątpliwie Jerzy Washington, 
związany z walką o niepodległość kraju, w Irlandii do tej pozycji dorósł 
Ramon de Valera, również bojownik o niezależność. Takich przykładów 
można by przytoczyć więcej. Bohaterką narodową Francji jest Joanna 
d’Arc, lecz już nie żaden z bojowników rewolucji 1789 roku, na co nie 
byłoby zgody powszechnej; dotyczy to także Napoleona. Bohaterem 
walk o niepodległość krajów Ameryki Łacińskiej (nie chodzi to o jedno 
konkretne państwo) jest oczywiście Simon Bolivar. Rosja musiała się 
ograniczyć do Aleksandra Newskiego, a Niemcy do Arminiusza (Her-
mana), który pokonał Rzymian w Lesie Teutoburskim w 9 r. n. e.

Można by jeszcze wyróżnić bohaterów narodowych o charakterze 
efemerycznym, tzn. czasowo ograniczonym. Są to ludzie, którzy w ja-
kiejś chwili dziejowej stali się wyrazicielami dążeń narodu, zintegrowali 
go. Wskazać tu można by w odniesieniu do historii Polski – Władysława 
Gomułkę, który bardzo krótko w 1956 roku uosabiał nadzieje narodu 
na uniezależnienie się (choćby niepełne, bo w pełne nie wierzono) od 
ZSRR. Także Lech Wałęsa w latach 1980-1989 (do czasu rozpętania 
tzw. wojny na górze, która podzieliła społeczeństwo polskie, idące do-
tąd wspólnie w dążeniu do reform, oraz rozbiła Solidarność, będącą 
manifestacją tej jedności) wyrósł (w opinii bardzo wielu) na bohatera 
narodowego.

W tym kontekście wskazać trzeba, że wszelki status bohatera, za-
wsze zależy od wspomnianego już konsensu społecznego, ma charak-
ter czasowy, nic bowiem nie gwarantuje długotrwałości, a tym bardziej 
niezmienności tego statusu. Wówczas założyć trzeba by niezmienność 
wyznawanych przez społeczeństwa wartości.

[1996]
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XVIII

WOJNA JAKO PRZEDMIOT 
BADAŃ HISTORYCZNYCH 

 I

Nie ulega wątpliwości, że wojny są patologią historii, jakkolwiek 
dotąd ściśle z nią związaną. Podobnie chorobą historii są rewolucje. 
Wszystkie tego rodzaju fakty przynoszą wiele cierpień człowiekowi, za-
razem zaś oznaczają jego klęskę. Świadczą o tym, że spraw ludzi obcho-
dzących nie udało się rozwiązać metodami pokojowymi bez ludzkich 
cierpień i przemocy. Rzadko też przemoc rzeczywiście rozwiązuje ludz-
kie sprawy, przesuwa tylko ich rozwiązanie, komplikuje proces histo-
ryczny i stawia przed ludźmi jeszcze więcej trudniejszych zadań. […]

Jednoznaczna negatywna ocena moralna przemocy w historii, nieza-
leżnie od różnych konstrukcji starających się osłabić jej wymowę (jak na 
przykład koncepcja tzw. wojen sprawiedliwych), nie zwalnia historyków 
od dążenia do teoretycznego „opanowania” problemu wojen w historii. 
Ogromna literatura dotycząca wojen ograniczała się zwykle do charak-
terystyki wojen jako takich, do opisu działań wojennych i wyciągania 
z tego ogólnych wniosków na temat prowadzenia działań wojennych. 
Brak natomiast na ogół rozważań, mających dostateczne podstawy 
w historii, o związkach wojen z procesem historycznym, szczególnie zaś 
brak całościowych ujęć miejsca i roli wojen w procesie historycznym, 
tzn. wojen jako integralnego fragmentu teorii dziejów. Chodzi, rzecz 
jasna, nie o cząstkowe teorie związane z takimi czy innymi problema-
mi dotyczącymi wojen, które to teorie są oczywiście ważne, lecz o osa-
dzoną w ogólnej teorii procesu historycznego teorię wojen. By nie być 
źle zrozumianym – nie chodzi o teorię wojen konstruowaną z punktu 
widzenia ściśle wojskowego, lecz o teorię wojen w perspektywie teorii 
procesu historycznego. To są, rzecz jasna, dwie różne sprawy, jakkol-
wiek dość wyraźnie ze sobą powiązane. Oczywiście w dotychczasowych 
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pracach (jak choćby klasycznych dziełach Clausewitza) jest wiele ma-
teriału myślowego, który taką pracę może ułatwiać, lecz tym niemniej 
praca ta pozostaje do zrobienia. 

Brak dobrze opracowanej teorii wojen nie jest niczym dziwnym, jeśli 
zważyć, że zbudowana ona winna być przez historyka przygotowanego 
faktografi cznie i teoretycznie. Tymczasem zainteresowania teoretycz-
ne wśród historyków są niewielkie, zaś wśród historyków wojskowych, 
mających przed sobą trudne zadanie rekonstrukcji szeroko pojętych 
dziejów militarnych, tendencje do przekraczania pola ściślejszej historii 
wojskowej, a tym bardziej do refl eksji teoretycznych, są dość rzadkie. 
Zresztą nasz wywód nie oznacza wcale, że pracą nad taką teorią należa-
łoby obarczać właśnie historyków wojskowych. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że faktem o istotnym znaczeniu, 
jeśli chodzi o postęp refl eksji teoretycznej w zakresie wojen, jest spe-
cjalny zeszyt jednego z czołowych światowych pism historycznych, ja-
kim jest „The Journal of Interdisciplinary History”. W zeszycie z wiosny 
1988 (tom XVIII, nr 4) zamieszczone zostały materiały z zakresu ogól-
niejszej refl eksji nad wojnami w historii. Cały zeszyt został zatytułowa-
ny: The Origin and Prevention of Major Wars. Zbiór tych studiów stano-
wi jakby podsumowanie dotychczasowego stanu refl eksji teoretycznej 
nad wojną w historii, w szczególności w odniesieniu do wyjaśniania 
wojen, zarazem zaś próbę nowoczesnego spojrzenia na to zjawisko wraz 
z naukami wynikającymi ze studium wojen. We wspomnianym zeszycie 
oryginalne studia zamieścili tacy znawcy, jak m.in. Joseph S. Nye jr., 
dyrektor Center for Science and International Affairs z Uniwersyte-
tu Harvarda, autor książki pt. Nuclear Ethics (1986), Robert Gilpin, 
Kenneth N. Waltz, Jack S. Levy, Gunther E. Rothenburg. Ten ostatni 
– dodajmy – zamieścił w zeszycie studium o przyczynach i rozszerzaniu 
się wojen Rewolucji Francuskiej i czasów Napoleona. 

 II 

Przyczynki do teorii wojen jako elementu procesu historycznego 
rozproszone są w licznych pracach, od wymienionego już Karla von 
Clausewitza (Vom Kriege, 2 tomy, 1832), poprzez Hansa Delbrücka 
(Geschichte der Kriegskunst in Rahmen der politischen Geschichte, 4 tomy, 
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1900-1920), Quincy Wrighta (A study of War, 2 tomy, 1942-1947), 
Franciszka Ryszkę (Polityka i wojna, 1974), Martina i Andersona Net-
tleshipów (wraz z R. Dale Givensem wydawcami tomu pt. War: Its Cau-
ses and Correlates, 1975) i innych, do wspomnianego zeszytu „Journal 
of Interdisciplinary History” z 1988 roku. To co dotychczasowe prace 
wnoszą do teorii wojen jako elementu procesu historycznego, sprowa-
dza się do następujących spraw: 

defi nicji wojny; 1) 
czynników sprawczych wojen oraz 2) 
generalizacji dotyczących demografi cznych i materialnych skut-3) 
ków wojen, które wszakże nas tu mniej interesują. 

Można jeszcze dodać do tego wyliczenia wspomnianą kwestię oceny 
moralnej wojen, związanej po części z problemami klasyfi kacji wojen, 
gdyż ma ona bezpośredni wpływ na ewentualne konstrukcje teoretyczne 
dotyczące miejsca wojen w procesie historycznym. Najogólniej można 
stwierdzić, że głównym rezultatem dotychczasowej refl eksji i dyskusji 
w sprawie defi nicji wojny i czynników ją wywołujących jest upowszech-
nienie się przeświadczenia, że zarówno elementów pozwalających zde-
fi niować wojnę, jak i jej czynników sprawczych szukać należy przede 
wszystkim w treściach i formach życia społecznego. Ogranicza to zasięg 
oddziaływania dość głęboko w świadomości badaczy i w świadomości 
społecznej zakorzenionych przekonań o historycznej nieuchronności 
wojen, które jakoby tkwią immanentnie bądź to w psychiczno-biolo-
gicznej strukturze jednostek, bądź w społeczeństwie. 

W ten sposób uczyniony został, jak można stwierdzić, ważny krok 
w kierunku racjonalnej teorii wojen, pozbawionej z góry elementu fa-
talizmu, a więc teorii ewentualnie zdolnej do funkcjonowania jako ma-
teriał do prognoz. Takie przeświadczenie wymaga jednak uzasadnienia, 
czyli oparcia w bardziej ogólnej teorii. 

Zanim zaproponujemy próbę takiego uzasadnienia, będącego wstę-
pem do budowy wspomnianej teorii, poświęćmy nieco uwagi defi nicji 
wojny. Chodzi o to, by mieć w dalszym ciągu jasność, w jakim sensie 
używany będzie ten kluczowy dla nas w obecnych rozważaniach termin. 
Do najbardziej istotnych elementów, które pojawiły się w defi nicji woj-
ny, należą pojęcia: konfl iktu między społeczeństwami (jako całościami) 
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czy państwami, przemocy, organizacji i wojska. Z tych elementów nie-
zbędnymi, a zarazem wystarczającymi dla defi nicji wojny są następu-
jące: przemocy, organizacji, państwa (czy w ogóle władza polityczna) 
i wojska. Często występująca w dotychczasowych defi nicjach kategoria 
konfl iktu nie jest konieczna, bowiem nie zawsze u podłoża wojny jest 
wcześniej istniejący konfl ikt (na przykład gdy chodzi o jednostronną 
agresję mającą na celu na przykład zwiększenie terytorium na korzyść 
napastnika). Konieczna natomiast jest w defi nicji wojny kategoria prze-
mocy, organizacji, armii i państwa oraz – co w dotychczasowych defi -
nicjach nie było brane pod uwagę – kategoria celu. Kategoria państwa 
(czy organizacji politycznej) jest – wbrew poglądom niektórych histo-
ryków, chcących włączyć do klasy wojen również konfl ikty czy agre-
sje plemienne – niezbędna, jeśli chce się uzyskać defi nicję możliwie 
precyzyjną i nie nazbyt szeroką. Podstawową w tym zespole kategorii 
jest pojęcie zorganizowanej przemocy narzucanej jednym grupom ludzi 
przez drugie. Jeśli zakres tego pojęcia ograniczymy przez skorelowanie 
go z pojęciem państwa, wówczas uzyskamy coś w rodzaju continuum, 
które rozciągać będzie się od wspomnianej zorganizowanej przemocy 
narzucanej jednym przez drugich, co nie jest wystarczające do uznania 
tego rodzaju faktów za wojnę, do wojen światowych, w których zaanga-
żowanych jest wiele państw i armii. Na obszarze tego continuum woj-
nami nazwiemy te przypadki zorganizowanego narzucania własnej woli 
jednym przez drugich, gdy w grę wchodzi państwo (lub dostateczna 
grupa ludzi mająca cele polityczne) dążące do realizacji jakichś celów. 
Zdawać sobie trzeba sprawę, że nawet przy tej defi nicji, w której czyn-
nikami niezbędnymi a zarazem wystarczającymi wojen są: zorganizo-
wana przemoc, państwo, wojsko i cel, trudne jest odgraniczenie wojen 
od rewolucji. Można tylko stwierdzić, że rewolucje zawierają elementy 
wojny wówczas, gdy dojdzie do zorganizowanego z obu stron starcia mi-
litarnego. Wówczas jednak mamy do czynienia z dwoma przynajmniej 
ośrodkami władzy politycznej. To samo dotyczy tzw. wojen domowych.

 III 

Podstawowym pytaniem dotyczącym wojen w procesie histo-
rycznym jest to, czy są one jego niezbędnym elementem. Już wcześniej 
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stwierdziliśmy, że przyjęcie założenia fatalistycznego zamyka drogę do 
budowy adekwatnej teorii wojny jako elementu procesu historycznego. 
Uzasadnienie tego punktu widzenia wymaga odwołania się do podsta-
wowych twierdzeń teorii tego procesu. Założeniem podstawowym jest 
przyjęcie, jako typu idealnego (w sensie weberowskim), człowieka ra-
cjonalnego, tzn. działającego w dążeniu do realizacji stawianych sobie 
celów w sposób zgodny z posiadaną wiedzą i wyznawanym systemem 
wartości. Mówiąc skrótowo, zakładamy istnienie człowieka dążącego 
zgodnie z jego wiedzą i przyjętymi normami najkrótszą drogą do wybra-
nego celu. Oczywiście ludzie konkretni rzadko spełniają to założenie: 
powodują się emocjami, są niekonsekwentni i nie dysponują właściwą 
wiedzą oraz spójnymi systemami wartości, mają spadki energii i chęci 
działania, poddani są zaburzeniom fi zycznym i psychicznym, tym nie-
mniej jednak nie eliminuje to samego założenia, bez którego wszelkie 
wyjaśnianie i przewidywanie działań ludzkich byłoby niemożliwe. 

W działaniach grupowych sprawa jest znacznie bardziej skompli-
kowana, lecz w ostatecznym rachunku sprowadza się do tego samego 
modelu co odnoszący się do działań indywidualnych. Czy w tzw. na-
turze ludzkiej tkwi – jako coś autonomicznego – bakcyl konfl iktu, jest 
wątpliwe, lecz nawet gdyby ów konfl ikt był w naturze ludzkiej jakoś 
wbudowany, nie można by w nim szukać genezy przemocy i wojen. 

Historia jest dziełem dążących do realizacji swych celów (przede 
wszystkim zaspokojenie potrzeb człowieka) jednostek, grup i klas spo-
łecznych, instytucji itd. Działając ludzie, niezależnie od tego czy zda-
ją sobie z tego sprawę, czy nie, tworzą historię. Tworzenie to jest tym 
bardziej w procesie historycznym „widoczne”, im bardziej dotyczy ludzi 
mających wpływ na podejmowanie decyzji odnośnie do innych ludzi, 
szczególnie większych grup ludzkich (jak narody). Tak więc wszyscy 
tworzą historię i to tworzenie dotyczy tak codziennej pracy, jak działań 
o zasięgu szerszym, głównie politycznych, mających wpływ na warunki 
do owej codziennej pracy. W tym kontekście mieszczą się wojny i de-
cyzje ich podejmowania. Nie ulega wątpliwości, że są one, podobnie 
jak inne przejawy procesu historycznego, dziełem ludzi lub, inaczej mó-
wiąc, skutkiem ich decyzji. 

Tworzenie historii przez ludzi jest jednak tylko jednym aspektem 
procesu historycznego. Jest jego stroną subiektywną. Drugim aspek-
tem, a zarazem jakby drugą „stroną” procesu historycznego są rezultaty 
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ludzkich działań, lub – lepiej – globalne rezultaty tych działań. Jest 
to obiektywna strona procesu historycznego, obiektywna w sensie du-
żego stopnia niezależności od indywidualnych (czy grupowych) celów 
realizowanych przez ludzi. Człowiek bowiem działa chcąc realizować 
jakiś cel, lecz to, co po skrzyżowaniu się z tym różnych innych działań 
z tego wyniknie, jest w dużym stopniu niewiadomą, czymś, co trudno 
przewidzieć i nie wiadomo czy w ogóle kiedykolwiek przewidzieć się 
da. Można zatem stwierdzić, że wojna jest zawsze „dziełem” ludzi, lecz 
czy i na ile w każdym przypadku rezultatem zaplanowanego działania 
(szczególnie gdy chodzi o wojny „większe”) to inna sprawa. 

Z tego wynika, że człowiek w swym działaniu, jeśli chodzi o uzyski-
wanie zamierzonych rezultatów, nie jest wolny, czyli, że nie kształtuje 
rzeczywistości swobodnie (czy w pełni swobodnie). Nie jest wolny jed-
nak i z innego powodu. Już w samym momencie podejmowania decyzji 
działania, a potem jego realizacji musi, jeśli chce działać racjonalnie, 
brać pod uwagę sytuację zastaną, będącą również efektem działań ludz-
kich, tyle że wcześniejszych. Sytuacja ta stwarza określoną pulę alterna-
tywnych działań, których rozeznanie zależne jest od wiedzy działającego 
o warunkach działania i od systemu wartości działającego (tzn. ideologii, 
światopoglądu itd.). Ów system wartości jest swego rodzaju sitem, które 
kształtuje takie a nie inne widzenie świata. Tak więc działania ludzkie są 
zarówno wolne, jak i uwikłane w sieć istniejących faktów i zależności.

 IV 

Z tego co dotychczas powiedziano wynikają dość oczywiste wnio-
ski dotyczące wyjaśniania działań ludzkich, a więc i działań (oraz de-
cyzji) związanych z wojnami. Aby wyjaśnić działanie, należy zrekon-
struować następujące elementy składające się na to działanie, będące 
podstawowym składnikiem procesu historycznego: cel działania, wie-
dzę działającego (działających) o warunkach działania oraz wyznawany 
przez działającego (działających) system wartości. Nie można, rzecz ja-
sna, w tej rekonstrukcji pominąć również wpływających na to działanie 
czynników emocjonalnych. Te ostatnie mogą wpływać na samo działa-
nie pozytywnie (na przykład inspirująco, mobilizująco) bądź negatyw-
nie (na przykład obezwładniająco). 
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Wyjaśnienie podjęcia i przeprowadzenia danego działania przez re-
konstrukcję struktury motywacyjnej, czyli celu działania, wiedzy i sys-
temu wartości, ewentualnie także czynnika emocjonalnego, nie kończy 
sprawy wyjaśniania w historii. Trzeba przecież wyjaśnić jeszcze takie 
a nie inne kształtowanie się globalnych rezultatów działań, które mogą 
różnić się (i na ogół się różnią) od zakładanych celów. Jednym słowem: 
obok wyjaśniania historycznego jako wyjaśniania działań, które trzeba 
w wyłożonym dotąd sensie „zrozumieć” (przez rekonstrukcję celu, wie-
dzy i systemu wartości), trzeba wyjaśniać równocześnie przy założeniu 
historii jako procesu. Wówczas nie wchodzą już w grę odwoływania się 
do motywacji; należy niezależnie od tego wykryć w owym procesie (tzn. 
historii rozumianej jako proces) określone prawidłowości pozwalające 
na wyjaśnienie takiego a nie innego ukształtowania się rzeczywistości 
(tzn. owych globalnych rezultatów ludzkich działań). 

W odniesieniu do wyjaśniania wojen, tzn. wyjaśnień pojawiania się 
wojen jako elementów procesu historycznego, oznacza to niezbędność 
ich dualnego wyjaśniania: raz jako efektu działań ludzkich, a drugi raz 
jako obiektywnego faktu historycznego. W pełnym modelu takiego 
wyjaśniania należałoby zawrzeć również rzecz niezmiernie trudną i sta-
nowiącą do dziś jeden z głównych problemów metodologicznych do 
rozwiązania, jeśli chodzi o nauki społeczne, a mianowicie powiązanie 
obu rodzajów podejścia eksplanacyjnego. 

Chcąc wyjaśnić wybuch określonej wojny (podjęcie działań wojen-
nych) należy zatem – mówiąc bardziej konkretnie – najpierw odtwo-
rzyć świadomość podejmujących działania wojenne (ideologię, świato-
pogląd, mity itd.) oraz zrekonstruować kolejne fazy działania z punktu 
widzenia ograniczania czy modyfi kowania stojącej przed podjęciem 
działań wojennych do dyspozycji puli alternatywnych działań. Przed 
podjęciem działań wojennych istniała alternatywa ich niepodjęcia, 
choć – rzecz jasna – inaczej wygląda to z punktu widzenia atakującego, 
a inaczej z zaatakowanego. Po podjęciu pierwszych kroków wojennych 
pula alternatyw się zmienia. Kształtują się inne alternatywy, spośród 
których można wybierać (rozejm, kontynuowanie wojny itd.). 

Jeśli chodzi o wyjaśnianie wojny jako obiektywnego faktu histo-
rycznego, to należy odpowiedzieć na pytanie o tendencje w dotych-
czasowym rozwoju historycznym lub – inaczej mówiąc – o to, dlaczego 
ukształtowały się takie a nie inne warunki działania (takie a nie inne 
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alternatywy), czy powstały ogniska możliwych konfl iktów itd. Bierzemy 
wówczas pod uwagę różne tzw. czynniki, jak ekonomiczny, kulturowy, 
polityczny, ideologiczny itd., zastanawiając się, który (które) z nich 
mógł (mogły) mieć wpływ na podejmowanie decyzji w przedmiocie 
wojny i pokoju. Decyzje ludzkie są bowiem w mechanizmie powodu-
jącym wojny elementem podstawowym. Żadne czynniki w historii nie 
„działają” czy „wpływają”. Proces historyczny jest niemożliwy poza dzia-
łaniem ludzkim. 

Fakt, że w wyjaśnianiu wojen jako obiektywnego faktu historycz-
nego koncentrować musimy naszą uwagę na odkrywaniu roli różnego 
rodzaju czynników, które trzeba rekonstruować, w podejmowaniu de-
cyzji (w tym decyzji prowadzących do wojny) zbliża nas do rozwiązania 
problemu powiązania – w wyjaśnianiu wojen – interpretacji motywa-
cyjnej z interpretacją czynnikową. Oto jest dość oczywiste, po tym co 
dotychczas stwierdziliśmy, że owego powiązania należy szukać w sferze 
świadomości. 

Analiza motywacyjna wskazuje na to, że do wojny popchnęła taka 
a nie inna świadomość (tzn. cel działania motywowany określoną ide-
ologią i wiedzą o rzeczywistości), zaś analiza czynnikowa wyjaśnia, dla-
czego w owej świadomości funkcjonowały takie a nie inne treści. Zatem 
dla wyjaśniania na przykład wojen Rewolucji Francuskiej i wojen napo-
leońskich niezbędne jest w pierwszym rzędzie odtworzenie świadomości 
podejmujących działania wojenne czy broniących się i walczących, co 
w przypadku Napoleona wcale nie jest zadaniem łatwym. Należy zda-
wać sobie sprawę z tego, jakimi ideami kierowali się walczący, co chcieli 
realizować; dla oceny zaś samych działań wojennych niezbędna jest ich 
wiedza, w tym wiedza militarna. Należy odpowiedzieć na pytanie, na ile 
była to wiedza prawdziwa, umożliwiająca działanie racjonalne nie tylko 
z punktu widzenia działających, lecz również z punktu widzenia wiedzy 
względnie prawdziwej, a na ile była to wiedza zdeformowana, nasycona 
mitami, utrudniająca realistyczne działanie. 

Jeśli zejdziemy obecnie jeszcze stopień niżej na drodze konkretyza-
cji naszego modelu, to powiedzieć, w oparciu o materiał historyczny, 
można, że typami świadomości, które w sposób najbardziej widoczny 
inspirowały w toku dotychczasowej historii do wojen, były: wierzenia 
religijne (lub lepiej: na ogół fanatyzm religijny), nacjonalizm (wcześniej 
także ideologie dynastyczne) oraz socjalizm. Było tak przede wszystkim 
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dlatego, że nosiciele owych form świadomości łączyli je z przekona-
niem o wyższości swego stanowiska nad stanowiskami innymi, a więc 
o wyższości własnej religii, o wyższości własnego narodu czy własnego 
modelu społeczeństwa, co jakoby usprawiedliwiać miało ich dążenie 
do narzucania swej woli (także przemocą) innym. Na tle tych typów 
przekonań, które na ogół występowały w takich czy innych powiąza-
niach, rodziły się różnego rodzaju imperializmy (nacjonalistyczno-ka-
pitalistyczny, nacjonalistyczno-komunistyczny i inne). W każdej z wo-
jen, w tym w 10 wojnach „dużych”, które miały miejsce w Europie od 
czasu ukształtowania się państw nowożytnych, można odkryć różne 
kombinacje tych czynników. Rozwinięcie możliwej tu eksplanacyjnej 
klasyfi kacji mogłoby być istotnym elementem zarówno teorii wojen, jak 
i metodologii ich badania. Osobnego opracowania w kontekście teorii 
wojen, jak i metodologii ich badania wymaga problem imperiów w hi-
storii. Jest to obszar badań mający wprawdzie obszerną literaturę, lecz 
niezbyt spenetrowany z punktu widzenia nas tu interesującego. Wiąże 
się z tym, rzecz jasna, także problem kolonializmu i procesu dekolo-
nizacji, oczywiście nie tylko w aspekcie świata kapitalistycznego, lecz 
również tego, który utożsamiał się – w sensie czynników decydujących 
o władzy – z socjalizmem czy komunizmem. 

 V 

Powstaje z kolei pytanie o miejsce wojen w procesie historycznym. 
Stwierdziliśmy już, że nie są one niezbędnym elementem tego procesu 
(podobnie jak rewolucje), niezależnie od tego, że w tym procesie są 
stale obecne. O tym, że zorganizowana przemoc nie jest koniecznym 
elementem procesu historycznego, dostatecznie przekonują fakty re-
wolucji, których udało się uniknąć, a także okresy czy terytoria bez 
wojen. Oznacza to, że rewolucje i wojny nie są koniecznymi konse-
kwencjami takich nurtów ogarniających ludzką świadomość, jak reli-
gie, nacjonalizmy czy ideologie socjalistyczne, choć nadal mogą w tych 
nurtach znajdować inspirację do wojen i przemocy.

Obecność wojen i rewolucji w procesie historycznym, a zarazem brak 
ich niezbędności w tym procesie pozwała na następujące stwierdzenie, 
mające odniesienie do pewnego podstawowego wartościowania: nie 
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jest możliwe uwidacznianie wojen i rewolucji w procesie historycznym 
bez ocen. Można niejako w sposób „spokojny” opisywać wojny i odkry-
wać ich stronę techniczną, wychwalać umiejętności wodzów, odwagę 
żołnierzy, lecz nie jest to w tym stopniu możliwe, gdy przechodzimy do 
umiejscawiania wojen w procesie historycznym. Tutaj nie sposób unik-
nąć choćby terminologii oceniającej, skoro wojny niszczą życie ludzkie, 
czyli coś, co ma w historii charakter ostateczny. 

Dotykamy tu problemu zróżnicowania w ocenie wojen, jakie nie-
jednokrotnie spotyka się w literaturze przedmiotu. Chodzi przede 
wszystkim o pojęcie tzw. wojen sprawiedliwych. Oczywiście jest to kon-
strukcja, jak wszelkie konstrukcje relatywistyczne tego rodzaju, nie do 
przyjęcia. Nie ma żadnych wojen sprawiedliwych, żadnych sprawiedli-
wych podbojów. W ten sposób na przykład w historiografi i radzieckiej 
uzasadniano podboje carów, bowiem włączały one jakoby różne ludy 
w ramy bardziej cywilizowanego świata. Nie oznacza to jednak, że hi-
storyk odrzucając koncepcję wojen „sprawiedliwych” winien tak samo 
w procesie historycznym oceniać odruchy obrony tych, którzy zostali 
zaatakowani, skoro podjęte przez tych ostatnich środki zostały narzu-
cone przez napastnika. Nie ma to jednak nic wspólnego z koncepcją 
wojen sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Problem oczywiście jedynie 
sygnalizujemy. Wymaga on bowiem bardzo szczegółowych, dotąd nie-
przeprowadzanych jeszcze w naszej literaturze, rozważań. 

Niezależnie od tego oceniającego określenia plasującego wojny 
w dziejach, jako choroby czy nawet zbrodnie historii, we właściwym 
świetle, pozostaje problem dla teorii wojen (i rewolucji) nader istot-
ny, obok sprawy wyjaśniania wojen, ich mechanizmów, najważniejszy, 
a mianowicie wpływu wojen na dzieje. W obecnym tekście nie ma 
miejsca na rozważenie tego ogromnego problemu. Wskażemy tylko na 
fakt, że wojny i rewolucje należą, jak dotąd, do najbardziej historio-
twórczych wydarzeń, przynajmniej gdy pod uwagę brać krótką i śred-
nią falę historii (w terminologii koncepcji Fernanda Braudela). Wojny 
napoleońskie, które były rezultatem maniakalnego planu przebudowy 
świata poprzez wojenną przemoc, przyniosły Europie i nie tylko Euro-
pie śmierć, cierpienie i zniszczenie, lecz równocześnie wzruszając stare 
struktury społeczne czy ustrojowe spowodowały daleko idące zmiany, 
które nieraz określa się jako rozpowszechnianie idei Rewolucji Francu-
skiej. Jest to oczywiście przesada mieszcząca się w ogarniającym histo-
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riografi ę micie rewolucji, w którym chętniej zwraca się uwagę na pozy-
tywnie oceniane skutki, lecz przyśpieszającej roli wojen napoleońskich 
na zmiany różnych struktur zaprzeczyć się nie da. Badanie tych skutków 
nie wymaga tego rodzaju ocen, jak dokonywanie ich na najwyższym 
niejako poziomie analizy miejsca wojen w procesie historycznym, kiedy 
to musimy w odniesieniu do nich użyć słów wartościujących, podobnie 
jak nie da się mówić o zbrodni czy zabójstwie bez użycia tych terminów. 
Analiza skutków wojen tak w płaszczyźnie teorii, jak i badania ściślej 
historycznego winna być prowadzona z zachowaniem wszelkich reguł 
tego, co można by nazwać anatomiczną sekcją. Dopiero w konsekwen-
cji tego badania mogą się nasuwać takie czy inne określenia czy zdania 
oceniające.

[1993]
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XIX

ŹRÓDŁA LITERACKIE 
W BADANIU HISTORYCZNYM

 I

Historycy niejednokrotnie zastanawiali się nad przydatnością lite-
ratury pięknej jako źródła w badaniu historycznym; dość wyraźnie zbli-
żali się do tej problematyki, szczególnie gdy brali pod uwagę tak ważne 
dla odtwarzania przeszłości źródło, jakim są pamiętniki czy dzienniki 
(mające przecież w niektórych przypadkach cechy dzieła literackiego), 
lecz nie są mi znane bardziej systematyczne próby rozważań typu meto-
dologicznego w odniesieniu do tego wyjątkowo złożonego zagadnienia. 
Już na wstępie stykamy się tu na przykład ze – zdawałoby się nie do 
przezwyciężenia – sprzecznością między tzw. prawdą artystyczną wyma-
ganą od dzieła sztuki lub też jemu przypisywaną (nie wchodzę tu w naj-
mniejszym stopniu w kwestię zdefi niowania tego rodzaju prawdy, po-
zostawiając to fi lozofom i teoretykom sztuki) a prawdą tout court, czyli 
prawdą semantyczną (tzn. zgodnością zdania o rzeczywistości z rzeczy-
wistością samą), do której dąży nauka. Czy więc fakt fi kcyjności świata 
przedstawionego w literaturze, choćby nawet osłabionej elementami 
relacji o faktach rzeczywistych, oraz realności narracji historycznej i jej 
źródeł – nie winien skłonić nas już na wstępie do odłożenia pióra, tzn. 
uznania, iż zadanie poszukiwania źródeł historycznych w dziedzinie li-
teratury pięknej jest z gruntu beznadziejne?

Źródło historyczne winno historykowi komunikować (w świetle re-
prezentowanej przez niego wiedzy W) fakty, czyli zawarte w nim czy 
sformułowane w oparciu o nie zdania winny posiadać tzw. odniesie-
nie przedmiotowe; skoro zaś dziełom literackim przypisuje się zdania 
fi kcjonalne, czyli takie, które nie komunikują żadnych faktów, a więc 
nie posiadają – ze względu na wiedzę W – odniesienia przedmiotowego 
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będącego faktem1, bądź są, jak to formułuje Roman Ingarden, quasi- 
-sądami2, to czyż można w ich polu znaczeniowym poszukiwać wiedzy 
o rzeczywistości?

Odpowiadając na te pytania, chciałbym stwierdzić, że ani zadanie 
poszukiwania źródeł historycznych na gruncie literatury pięknej nie 
jest tak mało obiecujące, jak to mogłoby się na pierwszy rzut oka wyda-
wać, ani problem odniesienia przedmiotowego dzieł literackich tak jed-
noznacznie negatywnie rozstrzygnięty, by z góry rezygnować z dalszych 
rozważań na temat prawdy semantycznej w literaturze pięknej.

 II

Kluczem otwierającym źródłową wartość dzieł literackich dla ba-
dania przeszłości jest określenie ich odniesienia przedmiotowego, czyli 
nadanie im wartości logicznej: prawdy lub fałszu. Nie jest to, jak zoba-
czymy dalej, klucz jedyny (drugim jest, uprzedźmy późniejsze rozważa-
nia, rozpatrywanie dzieł literackich z punktu widzenia wyrażania), lecz 
z kilku powodów warto by zacząć nasze uwagi od refl eksji nad odniesie-
niem przedmiotowym treści literackich.

Punktem wyjścia niech będzie próba klasyfi kacji zjawisk literackich, 
a zarazem zdań (i zbiorów zdań, czyli tzw. obrazów3) zawartych w dzie-
łach literatury pięknej.

Julian Krzyżanowski zaproponował klasyfi kację wypowiedzi literac-
kich (zdań i „układów” zdań), w której łączy dwa kryteria: formy i – jak 

1 Por. Jerzy Kmita, Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa: PWN, 1973, 
s. 101-107.

2 Roman Ingarden, O tak zwanej „prawdzie” w literaturze, w: tegoż, Studia z estety-
ki, t. I, Warszawa: PWN, 1957, s. 399-439.

3 Jest to termin zaczerpnięty z teorii narracji historycznej. Obrazem nazywa-
my fragment narracji tworzący pewną całość. Możemy pytać o prawdziwość zdań 
i o prawdziwość obrazów czy całej narracji. Może być wówczas tak, że suma zdań 
prawdziwych wcale nie daje prawdziwego obrazu, podczas gdy np. „domieszka” zdań 
fałszywych (gdy dotyczą spraw ubocznych) może wcale nie naruszać prawdziwości ob-
razu. Por. Jerzy Topolski, Metodologiczna struktura syntez historycznych, w: tegoż, Nowe 
idee współczesnej historiografi i, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1980.
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pisze – „treści czy znaczenia” zdania4. W dziedzinie formy najistotniej-
szym dlań składnikiem jest czas, w dziedzinie treści – człowiek. Z punk-
tu widzenia więc czasu mamy w dziełach literackich (przede wszystkim 
w powieści) wypowiedzi mówiące o sprawach przeszłych, aktualnych 
bądź przyszłych w stosunku do czasowego „usytuowania” autora zdań, 
z punktu zaś widzenia treści – mówiące o życiu wewnętrznym człowie-
ka, jego otoczeniu społecznym oraz o jego „postępkach, które mogą 
rozgrywać się w otoczeniu społecznym, ale nie muszą”. Do tego warto 
by dodać jeszcze jedno kryterium, a mianowicie kryterium znaczenia, 
jako denotacji. Mówił o znaczeniu Krzyżanowski, lecz utożsamiał je 
z treścią.

Jakkolwiek na gruncie fi lozofi i nauki utożsamianie znaczenia z tre-
ścią czy sensem wypowiedzi (konotacja) jest spotykane, to jednak 
przydatniejsze – jak to uzasadnia na przykład M. Bunge5 – wydaje się 
ujmowanie znaczenia jako pary uporządkowanej, złożonej z sensu i od-
niesienia przedmiotowego wypowiedzi. Z punktu widzenia odniesienia 
przedmiotowego, wypowiedzi zawarte w dziełach literackich można by 
podzielić na zdania (czy obrazy) denotujące (komunikujące) jednostko-
we fakty (i przedmioty) rzeczywiste (oczywiście z uwagi na wiedzę W), 
po drugie, zdania denotujące nie jednostkowe przedmioty konkretne 
i dotyczące ich predykaty (tzn. fakty i przedmioty rzeczywiste), lecz 
przedmioty typowe oraz klasy ich cech i zachowań (tzn. klasy predyka-
tów, a więc i prawidłowości) i, po trzecie, zdania fi kcjonalne niedeno-
tujące ani rzeczywistych faktów pojedynczych, ani rzeczywistych klas 
faktów.

W zaproponowanym tu podziale wypowiedzi literackich z punktu 
widzenia ich odniesienia przedmiotowego, jak można zauważyć, pew-
nym novum jest operowanie pojęciem denotacji klas faktów, czyli – 
używając terminów spotykanych w teorii literatury – denotacji rzeczy-
wistych zjawisk typowych, typów ludzi itp. Pozwala to nam poważnie 

4 Julian Krzyżanowski, Problematyka powieści, w: Problemy teorii literatury, pod red.  
Henryka Markiewicza, Wrocław–Warszawa–Kraków: Wyd. Zakł. Nar. im. Ossoliń-
skich, 1967, s. 256 i nast.

5 Por. Mario Bunge, Znaczenie w nauce, w: Teoria a rzeczywistość, pod red. Zbignie-
wa Brzezińskiego, Warszawa–Poznań: PWN, 1976.
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ograniczyć klasę wypowiedzi fi kcjonalnych lub, inaczej mówiąc, podzie-
lić wypowiedzi tego rodzaju na reprezentujące fi kcjonalność pełną, tzn. 
dotyczącą tak faktów jednostkowych, jak i klas faktów, czyli zjawisk 
ogólnych, oraz fi kcjonalność ograniczoną, tzn. odnoszącą się jedynie 
do warstwy faktografi cznej, lecz niedotykającą głębszych warstw rze-
czywistości, dotyczących zjawisk typowych dla danego czasu i miejsca, 
a także prawidłowości, czyli związków między klasami faktów.

Wracając do naszej klasyfi kacji wypowiedzi literackich (nieobejmu-
jącej, dodajmy, jak łatwo było zauważyć, wielu rodzajów wypowiedzi 
poetyckich), czyli odwołując się do kryterium czasu, treści i odniesienia 
przedmiotowego, uzyskujemy trzy porządki zdań, dotyczących:

 I. 1. przeszłości; 2. aktualności; 3. przyszłości (w stosunku do czasu 
powstania wypowiedzi);

 II. 1. życia wewnętrznego jednostki; 2. społeczeństwa; 3. działań ludzi;
 III. 1. faktów rzeczywistych; 2. klas faktów rzeczywistych; 3. fi kcji.

Można z góry powiedzieć, że podział zdań z punktu widzenia treści 
nie jest interesujący dla naszych obecnych rozważań, tak, że możemy 
go pominąć. Z pozostałych dwu porządków zdań ułożyć możemy tabel-
kę informującą o możliwym ich krzyżowaniu się:

Czas

Odniesienie
przedmiotowe

Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość

Fakty rzeczywiste A1 A2 X

Klasy faktów rzeczywistych B1 B2 X

Fikcje C1 C2 C3

Łatwo dostrzec, że największe zainteresowanie historyka poszuku-
jącego w literaturze bezpośrednich informacji o rzeczywistości muszą 
przyciągać wypowiedzi literackie oznaczone w tabelce symbolami A2 
i B2, a więc informacje o faktach rzeczywistych czy o klasach faktów 
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rzeczywistych współczesnych autorowi dzieła literackiego. Z tego punk-
tu widzenia nie mają wartości źródłowej dla historyka dzieła literackie 
o treściach historycznych bądź dzieła typu science-fi ction, których ak-
cja rozgrywa się w czasach w stosunku do autora przyszłych. Jak po-
staramy się wykazać w dalszym ciągu – dzieła takie nie są całkowicie 
pozbawione funkcji źródła historycznego, lecz ich wartość nie wiąże 
się z informowaniem o faktach rzeczywistych, interesujących historyka. 
Dzieła literackie o treści historycznej wprawdzie informują w pewnym 
stopniu o faktach rzeczywistych z przeszłości, lecz przecież historyk nie 
z ich kart czerpać będzie materiał do rekonstrukcji dziejów. Inna spra-
wa, że przez swą sugestywność dzieło literackie o treści historycznej 
(np. powieść historyczna) może wpływać (pozytywnie bądź deformują-
co) na sposób widzenia przeszłości przez historyka.

Tak na przykład o ile wcześniejsze prace Ludwika Kubali wpłynęły 
silnie na Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza, o tyle w jego Wojnie 
szwedzkiej odczytać można, jak wskazuje A. Kersten, wyraźne wpływy 
interpretacji sienkiewiczowskich6. Dzieło literackie stało się w tym 
przypadku, odpowiednio nasycając wiedzę pozaźródłową historyka, 
źródłem inspiracji interpretacyjnych. Jest to wszakże relacja nieco inna 
aniżeli relacja typu źródło–historyk–ustalenie faktów historycznych.

Wskazać wreszcie warto na pewien specyfi czny typ literatury histo-
rycznej, bardzo zbliżonej do „normalnych” prac historycznych. Dzie-
więtnastowieczni historycy byli nader dbali o piękno formy swoich 
dzieł, tak, że niektórzy z nich (np. w Polsce Karol Szajnocha, w Anglii 
T.B. Macaulay czy we Francji Jules Michelet) zbliżali się bardzo do pro-
gu literatury pięknej. Dziś to czynią raczej pisarze, zbliżając się z kolei 
do granicy dzielącej dzieło literackie od naukowego dzieła historycz-
nego, bo czyż książki Mariana Brandysa (jak m.in. Ofi cer największych 
nadziei czy Kozietulski i inni) bądź Pawła Jasienicy bardzo – z punktu 
widzenia ich podstaw źródłowych – różnią się od prac historyków? Na 
pewno więcej w nich wyobraźni, większa swoboda wypowiedzi, ładniej-
sza forma, lecz z punktu widzenia odniesienia przedmiotowego różnic 
większych nie znajdziemy. Innym przykładem jest niedawny bestseller 
amerykański, będący swego rodzaju sagą rodziny murzyńskiej: Roots. 
The Saga of an American Family Alexa Haley’a (Garden City, N.J. 1976). 

6 Por. Adam Kersten, Sienkiewicz – „Potop” – historia, Warszawa: PIW, 1966, s. 85-86.
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Autorowi udało się – z dużym udziałem powieściowego domysłu – od-
tworzyć dzieje własnej rodziny (murzyńskiej) od połowy XVIII wieku, 
od czasu, gdy przodek tejże rodziny znalazł się w transporcie niewolni-
ków idącym z Gambii do Nowego Świata.

 III

Wróćmy jednak do sprawy, która ma w tej chwili dla nas zna-
czenie istotniejsze – bowiem tu szukać winniśmy przede wszystkim 
bezpośrednich wartości źródłowych literatury pięknej – a mianowicie 
do kwestii odniesienia przedmiotowego dzieł literackich dotyczących 
czasów współczesnych pisarzowi. Tę wartość źródłową dzieł literackich 
dostrzega się na gruncie teorii literatury.

Julian Krzyżanowski, przeciwstawiając się poglądom, że dzieło li-
terackie jest dokumentarnym odbiciem życia (czyli, odwołując się do 
wprowadzonych tu pojęć, że ma odniesienie przedmiotowe do konkret-
nych faktów rzeczywistych) i wskazując, że składniki fi kcyjne są „jego 
częścią integralną i konieczną”, stwierdza zarazem:

Nie znaczy to jednak bynajmniej, by dzieło literackie, w szczególności zaś 
powieść, nie miało wartości poznawczej, i to nieraz bardzo dużej. Historia 
powieści mówi coś wręcz przeciwnego. Powieść mianowicie bywała i bywa 
nieraz poprzedniczką nauki, chwyta bowiem i przedstawia sprawy, które 
długo muszą czekać na ujęcie naukowe. Widać to jaskrawo na przykła-
dzie dwu nauk, które powstały dopiero w XIX w.; jedna z nich, to nauka 
o życiu psychicznym człowieka, psychologia; druga, socjologia, zajmuje 
się życiem zbiorowym jednostek ludzkich. Zagadnienia będące ich przed-
miotem występowały od XVII w. w powieści, która w ten sposób torowała 
drogę dociekaniom naukowym. A to samo – dodaje J. Krzyżanowski – do-
tyczy historii. Powieści „współczesne” Kraszewskiego, traktujące o mar-
nieniu i wygasaniu arystokracji, o życiu szlachty, o stosunkach między 
chatą chłopską a dworem czy dworkiem, mają dzisiaj, po stu latach, war-
tości dokumentów dla historyka danych zjawisk, pod warunkiem jednak, 
że potrafi  on wyłuskać z nich prawdę, oddzielić ją od nieodzownej fi kcji. 
Naiwne zaś rozumienie ich jako dokumentów tylko, takich samych jak 
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dokumenty istotne, hipoteczne czy sądowe, prowadzi do bałamuctw, nie 
mających niczego wspólnego z prawdziwym poznaniem naukowym7.

Chodzi więc o to, jak mogliśmy powiedzieć, by nie mieszać płasz-
czyzny faktów, klas faktów i fi kcji, a rozstrzygać w każdym przypadku 
o tym, gdzie się znajdujemy. Jest to podstawowa reguła postępowania 
historyka chcącego sięgać do literatury pięknej jako źródła historycz-
nego.

Nasza propozycja poszukiwania odniesienia przedmiotowego dzieł 
literackich w klasach faktów, nadająca tym samym prawdom literackim 
(lub przynajmniej ich części) walor prawd logicznych, a więc pozwala-
jąca zakwestionować ingardenowską koncepcję quasi-prawd – znajduje 
pewne interesujące punkty wspólne z wieloma dotychczasowymi uję-
ciami prawdy w literaturze. Już u samego Ingardena znajdujemy ideę 
prawdy literackiej jako zgodności rzeczywistości przedstawionej w dzie-
le literackim nie z rzeczywistością samą, lecz z jej obrazem, jaki wyro-
bił sobie odbiorca (lub odbiorcy) dzieła literackiego8, a więc z pewnym 
obrazem ogólnym, oczyszczonym z faktów konkretnych.

Idee Ingardena rozwija Michał Głowiński9. Odrzuca on pojęcie 
quasi-prawd, a wprowadza – dla konstrukcji prawdy literackiej – po-
jęcie prawdopodobieństwa literackiego dotyczącego tak reguł rządzą-
cych konstrukcją wypowiedzi (gatunkami literackimi), jak i wyobrażeń 
i przekonań – odnoszących się do porządku świata. Oto prawda lite-
racka jest zgodnością wypowiedzi literackiej ze społecznymi wyobraże-
niami o tym, co jest prawdopodobne (tzn. o tym, że tak właśnie mogło 
być, że takie mogło być życie psychiczne ludzi itd.) oraz ze społecznie 
aprobowanym typem wypowiedzi, bowiem od różnych rodzajów literac-
kich oczekuje się różnych ujęć świata.

7 J. Krzyżanowski, Problematyka powieści, s. 260-262. Por. też Henryk Markie-
wicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976, 
s. 328.

8 Roman Ingarden, O różnych rozumieniach „prawdziwości” w dziele literackim, w: 
tegoż, Studia z estetyki, t. I, s. 377-378.

9 Michał Głowiński, Powieść i prawda, w: tegoż, Gry powieściowe, Warszawa: 
PWN, 1973, s. 9-36.
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Owo powiązanie prawdopodobieństwa z prawdą nie wydaje się nam 
konieczne również dlatego, że linia fałsz–prawda jest odrębna od linii 
różnych stopni prawdopodobieństwa10 (prawdopodobieństwo logiczne 
to nie stopień prawdziwości, lecz stopień pewności prawdziwości), tym 
bardziej zaś odrzucimy propozycje preferujące w ogóle pojęcie praw-
dopodobieństwa w odniesieniu do wypowiedzi literackich, ale zwrócić 
warto uwagę na intuicje ogólności – a więc możliwych czy prawdo-
podobnych typów faktów i zdarzeń pojedynczych, lecz „prawdopodob-
nych”, gdyż spełniających założenia ogólnej wizji świata odbiorcy dzieła 
literackiego – zawarte w tym pojęciu.

Krzyżanowskiego prawda pozadokumentarna, Ingardena prawda 
odzwierciedlana w wizji rzeczywistości czytelnika dzieł literackich, czy 
Głowińskiego konsekwentne postawienie problemu prawdy literackiej 
na gruncie społecznej akceptacji wypowiedzi literackich, jako psychicz-
nie, socjologicznie czy historycznie możliwych – dotykają problemu bu-
dowania przez twórcę dzieła literackiego obrazu rzeczywistości, którego 
elementami głównymi są klasy faktów, zachowań, typy ludzkie, prawi-
dłowości itd.

Historyk, jeśli chce korzystać z pewnego typu dzieł literackich jako 
ze źródła, musi traktować autora dzieła literackiego (chodzi tu głów-
nie o powieść), jako szczególnego rodzaju kronikarza, a mianowicie 
kronikarza modelującego rzeczywistość w sposób idealizacyjny, czyli 
zwracający uwagę na jej istotne cechy i zagęszczającego uwagę wokół 
tych cech. Konkretyzacja owego modelu ma w tym ujęciu dla wartości 
dzieła literackiego już charakter uboczny. Wypełnianie modelu mate-
riałem faktografi cznym o charakterze fi kcyjnym w zasadzie nie podważa 
prawdy z poziomu klas faktów, odzwierciedlającej istotne cechy rzeczy-
wistości.

Stwierdzenie to wiąże się z wielostopniową strukturą pojęcia prawdy, 
odkrywaną na gruncie marksistowskiej teorii poznania. Mam tu na my-
śli w pierwszym rzędzie pojęcia prawdziwości esencjalnej, zdające spra-
wę czynników głównych wpływających na daną wielkość bądź z cech 
istotnych faktów (przedmiotów, zdarzeń, zjawisk itp.), stanowiących 
podstawę wyodrębnienia klasy faktów (przedmiotów, zdarzeń, zjawisk 
itp.). Otóż – jak pisze Izabella Nowak – „prawdą esencjalną jest twier-

10 Por. Jerzy Topolski, Metodologia historii, Warszawa: PWN, 1984, s. 315.
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dzenie, którego autor coś już przynajmniej trafnie uchwycił ze świata – 
znalazł już jakieś rzeczywiście wpływające na badaną wielkość czynniki, 
a ponadto potrafi ł również odnaleźć sposób działania pewnych z tych 
czynników na wyróżnioną przez siebie wielkość. Wśród prawd esencjal-
nych – dodaje I. Nowak – dają się odróżnić prawdy częściowe i prawdy 
absolutne”11. Do tej charakterystyki prawdy esencjalnej, ograniczonej 
tylko do odzwierciedlania wpływu czynników na badaną wielkość, do-
dajemy, jak można było zauważyć, również twierdzenie odzwierciedla-
jące istotne cechy elementów rzeczywistości (a tym samym czynników 
wpływających i będących przedmiotem wpływu).

Z tego, że w toku pracy literackiej dokonuje się często modelowania 
rzeczywistości, aby uchwycić jej istotne cechy oraz podstawowe relacje, 
zdają sobie sprawę zarówno teoretycy literatury, jak i sami pisarze.

Henryk Markiewicz pisze, że wniosek o ograniczonym zasięgu wy-
stępowania zdań prawdziwych w literaturze (w sensie zdań o faktach 
rzeczywistych) 

nie podważa jednak tezy o swoistych funkcjach poznawczych literatury. 
Funkcje te bowiem spełniane są nie tylko przez sądy prawdziwe. W utwo-
rach narracyjnych i dramatycznych spełniane są przede wszystkim przez 
zdania fi kcjonalne i nieasertoryczne zdania fałszywe o przedmiotach rze-
czywistych. Zdania te wyznaczają lub sugerują wyższe układy znaczenio-
we (postacie, przedmioty, zdarzenia, procesy i stany, związki przyczynowe 
i funkcjonalne charakteryzujące świat przedstawiony w utworze literac-
kim), które przeważnie pretendują do reprezentowania pewnych dziedzin 
świata realnego (danego empirycznie), mówiąc innymi słowy realnego 
(danego empirycznie), mówiąc innymi innymi słowy – są ich znakowany-
mi modelami12.

W tym kontekście warto przytoczyć zebrane przez Marię Żmigrodz-
ką wypowiedzi Elizy Orzeszkowej na temat ewolucji bohatera w jej po-
wieściach.

11 Izabella Nowak, Prawda cząstkowa – prawda względna – prawda absolutna, w: 
Teoria a rzeczywistość, s. 235.

12 H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy, s. 143.
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Ewolucja bohatera – pisze Żmigrodzka – jaka dokonała się w obrębie 
wczesnej twórczości, zmierzać będzie do coraz większego uwypuklania jego 
funkcji reprezentatywnych. […] Reprezentatywność bohaterów powieści 
powstałych w połowie lat siedemdziesiątych zbliża się już do koncepcji 
realistycznego typu, wcielającego cechy określonych grup społecznych. 
Jan Brochwica to dla pisarki „przeciętny typ szlachcica polskiego sprzed 
 1863-go roku, taki, jakich na własne oczy widywałam mnóstwo, taki, jaki 
wydaje mi się najprawdziwszym i najogólniejszym”. Kajetan Orchowski 
ukazany został również jako reprezentant przedpowstaniowego pokolenia 
szlacheckiego. „Skupiło się we mnie wszystko dobre i złe, tworzące to zna-
mię szczególne, po którym pokolenie owo pozna ducha historii” – mówi 
o sobie synowi. Tak więc zmieniało się również kryterium „prawdziwości” 
postaci. We wczesnych utworach jej [tzn. Orzeszkowej – J.T.] gwarancją 
była dla autorki, zgodnie z założeniami Kilku uwag nad powieścią, możliwość 
odszukania w rzeczywistości „pierwotypu” postaci literackiej. W „ziemiań-
skich” utworach z połowy lat siedemdziesiątych koncepcja bohatera zbliża 
się do stanowiska wyłożonego w artykule O powieściach T.T. Jeża, gdzie 
„wynajdywanie typów”, „wytwarzanie ich za pomocą skupienia i prostowa-
nia linii, wykrzywionych i rozproszonych w naturze” [czyli modelowanie 
– J.T.], uznane zostanie za warunek wagi i piękności dzieła literackiego13.

Rzeczywistość dzieła literackiego może być zatem źródłem dla histo-
ryka, bowiem może informować go (w płaszczyźnie prawdy esencjalnej) 
o istotnych strukturach świata realnego. Jest to źródło wyjątkowo cen-
ne (choć nazbyt słabo wykorzystywane), krystalizujące w sobie siłę wy-
obraźni pisarza. Wyobraźnia zaś jest jednym z podstawowych narzędzi 
i warunków dobrej pracy historyka; dlaczego więc nie korzystać w pra-
cy z tej cechy intelektu silniej na ogół rozwiniętej u pisarzy? Mamy 
tu oczywiście na myśli w pierwszym rzędzie dzieła, w których pisarze 
odzwierciedlają współczesną im rzeczywistość.

Tym, co [współcześni] pisarze – wskazywał Aleksis Tocqueville w swych 
notatkach do nienapisanego drugiego tomu o Rewolucji Francuskiej – 
znają lepiej od potomności, są przesunięcia opinii, powszechne skłonności 

13 Maria Żmigrodzka, Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu, Warszawa: PWN, 1965, 
s. 448-449.
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epoki, wibracje, które sami mogą jeszcze wyczuwać we własnych umysłach 
i sercach. […] Tym, którzy są blisko [wydarzeń] łatwiej jest śledzić ogólny 
przebieg historii, sprawy pochłaniające ogół społeczeństwa, wielkie nurty 
wydarzeń, prądy duchowe, których z oddalenia nie można już dostrzec14.

Zdawał sobie z tego doskonale sprawę K. Marks, który m.in. ce-
nił wysoko wartości dzieł Balzaka odtwarzających istotne cechy ów-
czesnego społeczeństwa. W I tomie Kapitału, gdy zastanawia się nad 
akumulacją i stwierdza, że typowy kapitalista nie będzie akumulował 
towarów w sensie gromadzenia skarbu, odwołuje się do Balzaka: „Toteż 
u Balzaka, który tak gruntownie zgłębił wszelkie odcięcie skąpstwa, sta-
ry lichwiarz Gobseck jest już zdziecinniały, gdy zaczyna tworzyć skarb 
z nagromadzonych towarów”15.

Mówiąc o wartości literatury jako źródła prawd esencjalnych należy, 
rzecz jasna, przypomnieć istnienie wielu gatunków literackich, z któ-
rych historyk czerpać może pełną garścią informacje nie o klasach fak-
tów, lecz o konkretnych faktach rzeczywistych. Są to różnego rodzaju 
dzienniki, pamiętniki, listy, reportaże, a nawet kroniki historyczne, zali-
czane ze względu na wartości artystyczne do literatury pięknej. W tym 
miejscu wskazać można też na tradycję ustną o charakterze folklory-
stycznym, coraz bardziej wykorzystywaną w badaniach historycznych, 
tam, gdzie brak źródeł tradycyjnych.

 IV

Stwierdziliśmy uprzednio, że odniesienie przedmiotowe wypo-
wiedzi literackich nie jest jedynym kluczem otwierającym historykowi 
drogę do literatury pięknej jako źródła. Drugim kluczem – niezależ-
nym od kwestii prawdy esencjalnej zawartej w treści dzieła literackiego 
– jest symptomatyczna wartość literatury, tzn. rozpatrywanie jej jako 
wskaźnika (znaku bądź oznaki) takich czy innych faktów i procesów. 

14 Cyt. za: Arthur M. Schlesinger Jr., The Historian as Participant, „Daedalus”, 
vol. 100, nr 2, 1971, s. 347.

15 Karol Marks, Kapitał, t. I, bez nazwiska tłumacza, Warszawa: Książka i Wiedza, 
1951, s. 635.
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Będziemy wówczas mówili, że dzieło literackie, ich zbiór czy cały płód 
literacki coś wyraża, jest czegoś ekspresją. To, oczywiście, jest już mniej 
zależne od gatunku literackiego aniżeli poszukiwanie prawdy esencjal-
nej. Równie dobrze pewne procesy czy fakty wyrażać może poezja bądź 
dramat, powieść historyczna bądź współczesna, a nawet literatura typu 
science-fi ction. Mamy tu również odniesienie przedmiotowe, bowiem 
w przeciwnym przypadku nie moglibyśmy w ogóle mówić o źródle histo-
rycznym, lecz odniesienie to nie dotyczy bezpośrednio treści zawartych 
w dziele literackim, a tych treści, które dzieło bezpośrednio wyraża, 
których jest wskaźnikiem.

Wskazanie na możliwości traktowania literatury pięknej jako odbi-
cia określonych procesów historycznych (głównie, rzecz jasna, ze sfery 
świadomości) wprowadza nas w samo centrum najnowszych tendencji 
w nauce historycznej i teorii źródła historycznego. Owe najnowsze ten-
dencje to, ujmując najkrócej, dążenie do zejścia w głąb procesu histo-
rycznego; czyli możliwie wszechstronnego sięgnięcia poza jego warstwę 
zdarzeniową. Proponuje się w tym celu różne metody domagające się 
z kolei różnego typu źródeł. Zwolenników koncepcji psychoanalitycz-
nych najbardziej ucieszyłoby, gdyby mogli dysponować zapisami snów 
czy dokumentami mówiącymi o stosunkach rodzinnych badanych lu-
dzi, strukturaliści poszukujący inwariantów w dziejach ludzkich sięgają 
do materiałów antropologicznych i etnologicznych, historycy nastawie-
ni hermeneutycznie preferują dokumenty biografi czne itd., wszyscy zaś 
badacze – opowiadający się expressis verbis za określonym kierunkiem 
fi lozofi cznym czy też nie – chcą coraz więcej wiedzieć o przemianach 
w kulturze, zachowaniach, motywacjach, postawach, świadomości, 
wartościach charakterystycznych dla jednostek, grup ludzkich, różnych 
epok i terytoriów. Tendencję tę szeroko rozwija marksistowska refl eksja 
nad przeszłością i jej badaniem.

W aktywistycznej koncepcji procesu dziejowego, najbardziej chyba 
wyraziście wyłożonej (i praktycznie w oparciu o materiał historyczny 
zrealizowanej) przez K. Marksa w Osiemnastym brumaire’a Ludwika 
Bonaparte, miejsce i rola świadomości (społecznej oraz indywidualnej) 
w dziejach są ukazane w sposób umożliwiający wiązanie ich obiektywnej 
i subiektywnej „strony”. Czynniki zewnętrzne nie wpływają na postawy 
ludzi i ich działania w sposób bezpośredni, lecz za pośrednictwem świa-
domości (tj. wiedzy ludzi o tych czynnikach oraz ich systemów warto-
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ści)16. Koncepcja ta, jak łatwo zauważyć, otwiera perspektywy zarówno 
dla badania czynników natury gospodarczo-społecznej czy politycznej, 
jak i form świadomości społecznej (wiedzy, ideologii), i to w ich global-
nym powiązaniu. Nie pomija przy tym roli mechanizmów psychicznych 
(np. emocji), lecz traktuje je jako „wmontowane” w proces celowych 
i świadomych działań ludzkich.

Chęć coraz wszechstronniejszego poznawania przeszłości, a w każ-
dym razie poznania wychodzącego poza tradycyjną konstrukcję war-
stwy zdarzeniowej, znajduje swe równoległe pendant w zmieniającym 
się stosunku historyków do źródeł, a w konsekwencji, jak wspomina-
liśmy, w teorii źródła historycznego. Przede wszystkim coraz bardziej 
własnością historyków staje się nader pojemna, a zarazem dynamiczna 
defi nicja źródła historycznego17. Pojemność tej defi nicji to wskazanie, 
że źródłem może być „wszystko”, skąd historyk czerpie (czy może czer-
pać) informacje o przeszłości, zaś jej dynamiczność to podkreślenie, że 
źródła nie można pojmować jako czegoś niezmiennego i z góry danego. 
Te pytania historyka (generowane przez jego wiedzę), stanowiące więź 
łączącą go ze źródłem, odkrywają coraz to nowe warstwy informacyjne 
źródeł. Podobnie nie co innego jak pytania historyka pełnią rolę głów-
nego mechanizmu poszukiwania nowych źródeł.

Źródło przez kontakt z historykiem staje się określoną strukturą in-
formacyjną, pozwalającą rozwijać w sposób niemal nieskończony swą 
moc poznawczą. Ze źródłami literackimi jesteśmy w procesie wykorzy-
stywania ich struktur informacyjnych dopiero u początku drogi. Doty-
czy to również źródłowego wykorzystania przez historyka dzieł sztuki 
plastycznej czy fi lmu. Jest tak dlatego, że nie umiemy jeszcze stawiać 
tym źródłom odpowiednich pytań. Stawianie zaś takich, coraz to no-
wych pytań, uzależnione jest od stopnia teoretycznego opanowania rze-
czywistości społecznej, w tym procesu historycznego.

Problem jest nader aktualny, bowiem główną tendencją nauki histo-
rycznej w naszych czasach, z punktu widzenia docierania do struktur 
informacyjnych źródeł, jest poszukiwanie ich „mowy” wskaźnikowej. 

16 Por. Jerzy Topolski, Aktywistyczna koncepcja procesu dziejowego, „Studia Filozo-
fi czne”, nr 2, 1972.

17 Por. na ten temat szerzej: Jerzy Topolski, Refl eksje na temat teorii źródła historycz-
nego, „Historyka”, t. 11, 1976, s. 19-41.
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Zmusza nas to do wspomnianego już, bardziej pojemnego traktowania 
źródeł, a tym samym do rehabilitacji tzw. źródeł wtórnych i poszukiwa-
nia nowych typów źródeł. Coraz bardziej odczytywanie wskaźnikowej 
zawartości źródeł staje się jedyną drogą do rekonstrukcji wielu aspek-
tów przeszłej rzeczywistości.

Problemy metodologiczne związane z wykorzystywaniem przez histo-
ryka źródeł literackich w ich funkcji wskaźnikowej wiążą się w pierwszym 
rzędzie z teorią znaku oraz procedurą wyjaśniania. Z różnych defi nicji 
znaku wybierzemy następującą: znakiem jest czynność lub przedmiot, 
które są efektami celowego komunikowania określonego stanu rzeczy 
(oczywiście na gruncie odnośnego systemu kulturowego)18. Inaczej 
jest z oznaką. Oznaki podzielić można na humanistyczne i naturalne. 
Oznaki humanistyczne to czynności ludzkie lub ich wytwory niena-
stawione na komunikowanie, podczas gdy oznaki naturalne nie mają 
charakteru działań ludzkich bądź ich wytworów. W przypadku znaku 
akcent położony jest na celowe komunikowanie, w przypadku oznaki 
żadnego komunikowania nie ma. Dla ujrzenia rzeczywistości ukrytej 
za oznaką trzeba odpowiedniej wiedzy. Trzeba jej również, rzecz jasna, 
w przypadku znaku, by odczytać komunikat, lecz znak wychodzi nieja-
ko naprzeciw odbiorcy, podczas gdy odczytanie oznaki wymaga wyłącz-
nie aktywności poznawczej obserwatora.

Powstaje pytanie, czy poszukiwanie wskaźnikowej wartości dzieła 
literackiego to odczytywanie go jako znaku czy też oznaki. Aby na to 
pytanie odpowiedzieć, zastanowić się trzeba nad interesującymi me-
todologa składnikami dzieła literackiego. Analogicznie do dzieł sztuk 
plastycznych (także na przykład fi lmu), dzieło literackie stanowi swego 
rodzaju powiązanie trzech struktur: przedstawiającej, przedstawionej 
i komunikowanej. Struktura przedstawiająca to wszelkie środki użyte 
przez autora dzieła do realizacji założonego celu. Będzie to gatunek li-
teracki, charakter dzieła z punktu widzenia jego stosunku do problemu 
realizmu, indywidualne cechy stylu autora itd. Struktura przedstawio-
na to świat przedstawiony dzieła, czyli te wszystkie treści, za pośrednic-
twem których autor chce osiągnąć swój cel, a więc coś zakomunikować 
(np. zaproponować wzory postępowania, „pokrzepić” serca, wzbudzić 
zapał dla jakiejś sprawy, propagować jakąś fi lozofi ę itp.).

18 Por. J. Kmita, Wykłady z logiki, s. 32-33.
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Jako znak traktować można jedynie strukturę komunikowaną, okre-
ślającą sens (cel) nadany przez autora dzieła. Struktury przedstawiająca 
i przedstawiona są jedynie środkami do uzyskania tego celu i choć na 
przykład w strukturze przedstawionej znajdujemy zdania celowo coś 
komunikujące („ogary poszły w las”), to jest to komunikowanie jedynie 
w obrębie struktury przedstawionej, zapytamy bowiem wówczas o to, 
jaki był cel komunikowania, jak składa się on na cel ogólny dzieła. 
Traktować więc trzeba strukturę przedstawiającą i przedstawioną jako 
oznaki. Forma dzieła i jego treść stają się w ten sposób swego rodzaju 
szyfrem treści ukrytych, łatwiej lub trudniej czytelnych. Zadaniem hi-
storyka jest potraktowanie struktury przedstawiającej i przedstawionej 
jako wyrazu, a zarazem elementu określonych procesów obiektywnych, 
będących „produktem” świadomej realizacji przez autora dzieła literac-
kiego pewnych celów (struktury komunikowanej).

Podobnie jednak można uczynić ze strukturą komunikowaną. Jest 
ona zarazem znakiem (bo coś celowo komunikuje), lecz również ozna-
ką, bowiem wyraża istnienie pewnych procesów obiektywnych. To, że 
na przykład pisarz w okresie zaborów jako cel swego działania literac-
kiego przyjmował rozwijanie tematyki narodowej (np. poprzez powieść 
czy dramat historyczny) dla ukazywania świetności Polski niepodległej, 
dla pocieszenia i oddziałania emocjonalnego – było wyrazem pewnej 
sytuacji ogólnej, pewnego typu świadomości wywoływanej przez obiek-
tywne zapotrzebowanie życia. Należy przy tej okazji powiedzieć, że dla 
odczytywania wskaźnikowej wartości dzieła literackiego nader pomoc-
ne (a nieraz niezbędne) okażą się badania nad jego percepcją społeczną.

 V

Trzeba uprzedzić, że odczytywanie wskaźnikowej wartości dzieł 
literackich wiąże się dość ściśle z procedurą wyjaśniania. Spraw tych, 
jak się wydaje, nie można bez negatywnych konsekwencji badawczych 
rozdzielić. W tym powiązaniu zawarta jest w znacznej części trudność 
postępowania, a zarazem wytłumaczenie, dlaczego tak mało dotąd od-
woływano się w badaniu historycznym do źródeł literackich traktowa-
nych jako oznaki. Do tego celu konieczne byłoby wyjaśnienie następu-
jących spraw:
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struktury przedstawiającej (jako oznaki);1. 
struktury przedstawionej (jako oznaki);2. 
struktury komunikowanej jako znaku stanowiącego punkt wyj-3. 
ścia dla wyjaśniania;
struktury komunikowanej jako oznaki.4. 

Nawiązując do pewnych ustaleń z metodologii wyjaśniania histo-
rycznego możemy stwierdzić, że wchodzi tu w grę z jednej strony wy-
jaśnianie działań ludzkich (gdy wyjaśniamy sens działania literackie-
go, czyli cel założony przez autora), a z drugiej – procesów i faktów19. 
Pierwszy typ wyjaśniania dotyczy struktury komunikowanej, drugi – 
struktur przedstawiającej i przedstawionej. W obrębie pierwszego typu 
pytamy o to, jaki był cel dzieła, czyli dlaczego autor posłużył się taką 
a nie inną strukturą przedstawioną i przedstawiającą. Odpowiadając na 
to pytanie możemy posłużyć się modelem interpretacji humanistycznej, 
nakazującej rekonstrukcję celu, wiedzy i wartościowań autora20 lub też 
zaproponować inny sposób wyjaśniania. W przypadku wyjaśniania fak-
tów i procesów nieujmowanych bezpośrednio w kategoriach działań 
ludzkich pytamy o to, dlaczego taka a nie inna forma upowszechniła 
się, szczególnie zaś, dlaczego takie a nie inne treści pojawiły się w struk-
turze dzieła czy dzieł literackich. Dopiero w oparciu o postępowanie 
eksplanacyjne zbliżyć możemy się do określenia tego, co dane treści wy-
rażają, tzn. jakich innych treści (a więc i procesów, i faktów) są wskaź-
nikami. Niekiedy wyjaśnianie staje się bezpośrednim docieraniem do 
niektórych przynajmniej wartości wskaźnikowych dzieła.

Wyjaśnianie, dlaczego pojawił się taki a nie inny typ struktury przed-
stawiającej, może mieć dwojaki charakter. Można więc, po pierwsze, szu-
kać pewnych struktur bardziej ogólnych, w których mieszczą się treści 
reprezentowane przez dzieło (czy dzieła) literackie i w ten sposób tłuma-
czyć te treści, jako wyrażające tendencje bardziej ogólne (czy bardziej 
powszechne). Można również, po drugie, poszukiwać pewnych prawi-
dłowości wyjaśniających przyczynowo pojawienie się takich a nie innych 
treści struktury przedstawionej czy takiej a nie innej struktury przedsta-

19 Por. J. Topolski, O rodzajach wyjaśniania historycznego, w: Teoria a rzeczywistość, 
s. 69-88.

20 Por. Jerzy Kmita, Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, 
Warszawa: PWN, 1971.
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wiającej. W tym przypadku chodziłoby o odpowiedź typu: treści dzieł da-
nego okresu i terenu są takie a nie inne, zawsze bowiem gdy zajdą pew-
ne okoliczności, wywołują one odpowiednie reperkusje w świadomości 
ludzkiej, a zarazem zapotrzebowanie na określone treści. Nietrudno za-
uważyć, że znajomość takich praw pozwoliłaby na wiązanie określonych 
treści dzieła literackiego z pewnym typem sytuacji, którą ono wyraża lub 
której jest wskaźnikiem – czyli na odkrycie tej sytuacji. Z uwagi na słaby 
stopień nasycenia badań historycznych teorią, wskazany tu sposób po-
stępowania należy na razie do postulatów metodologicznych.

Wyjaśnianiem dzieł literackich, jak dotąd, historycy na ogół nie zaj-
mują się, a równocześnie w słabym stopniu sięgają do tego rodzaju ana-
liz przeprowadzanych przez historyków i teoretyków literatury. Analizy 
te są wprawdzie różnorakie, związane z różnymi szkołami i tradycjami 
badawczymi, lecz niezależnie od tego mogą często być bardzo pomocne 
w odkrywaniu wskaźnikowej wartości dzieła literackiego.

Odwołamy się do dwu przykładów. Jednym z nich jest analiza oko-
licznościowej pozycji i prozy artystycznej, powstałej na tle wydarzeń 
konfederacji barskiej. Autor tej analizy, Janusz Maciejewski, rozpoczyna 
badanie od roku 1767, tzn. od czasu porwania przez Repnina senatorów 
z sejmu warszawskiego, a kończy na roku 1772. Uwidacznia ono dwie 
przynajmniej warstwy znaczeniowe, tzn. dwie struktury treściowe odno-
szące się do różnych elementów odzwierciedlanej przez literaturę barską 
rzeczywistości. Są to więc poszczególne wydarzenia okresu konfederacji, 
które znajdują swoje odzwierciedlenie w literaturze, lecz, w pierwszym 
rzędzie, manifestacja pewnego typu świadomości spo łecznej. Ukazuje to 
zarówno struktura przedstawiająca, jak i przedstawiona.

Można ją widzieć – pisze Maciejewski – jako określone ogniwo swoiste-
go „rodzaju” literackiego – okolicznościowej literatury politycznej, która 
w tym okresie z różnych względów znalazła się prawie w całości w obrębie 
„folkloru szlacheckiego” ale miała znacznie starsze tradycje, datujące się 
jeszcze od czasów średniowiecza, miała także późniejsze kontynuacje. Ob-
fi ty plon tego typu literatury przyniesie wkrótce Sejm Czteroletni. Później 
znajdzie ona swe miejsce w piśmiennictwie XIX i XX wieku21.

21 Janusz Maciejewski, Literatura barska, w: tegoż, Przemiany tradycji barskiej, pod 
red. Zofi i Stefanowskiej, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1972, s. 62.
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Bardziej interesujące dla historyka są wszakże wskaźnikowe wartości 
struktury przedstawionej.

Niepowtarzalność literatury barskiej polegała też nie tyle na formach czy 
strukturach gatunkowych (mimo innowacji, jakich w tym zakresie doko-
nywano), ale na specyfi cznej atmosferze religijno-politycznej oraz nowej, 
jej tylko właściwej ideologii. Poprzez poezję i prozę artystyczną tego okresu 
– pisze autor – zamanifestowała się świadomość społeczna, która zadecy-
dowała o odrębności na tle dziejów polskich – i o legendzie – konfederacji 
barskiej. A na świadomość tę złożyły się trzy elementy, które – tak sprawiła 
historia następnych dziesięcioleci – okazały się dłużej aktualne dla Pola-
ków […] Były nimi: poczucie zagrożenia, duch bojowy, duch szlachecko-
demokratyczny i republikański. Wszystkie one – co też warto podkreślić 
– kierowały się wyraźnie przeciw atmosferze czasów saskich, były pewnym 
novum na gruncie polskim, choć jednocześnie wyrażały się w „języku” sar-
matyzmu i reprezentowały jego mentalność. Była więc pod tym względem 
epoka barska wyraźną kontynuacją pewnej bogatej już w tradycje formacji 
kulturowej (formacji nb. już wówczas skostniałej i wypieranej przez młodą 
kulturę oświecenia), a zarazem – z innego punktu widzenia – początkiem 
szeregu nowych ciągów22.

Nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju wskaźnikowe odczytywanie li-
teratury wzbogaca obraz przeszłości, a przecież na tym głównie historyko-
wi w jego badaniu zależy. Czy ma on wyłącznie opierać się na tym, co zro-
bią historycy literatury, czy też – rozwijając różne metody (np. tzw. analizę 
zawartości, content analysis) – sam dokonywać potrzebnych analiz?

Drugi przykład dotyczy interpretacji twórczości Franciszka Rabela-
is’go dokonanej przez Michaiła Bachtina w znanym dziele Twórczość 
Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu23. Bach-
tin, poszukując pewnych szerszych struktur świadomowościowych, 
w których osadzić mógłby twórczość Rabelais’go, dochodzi, jak wia-
domo, do wniosku, że była ona wyrazem ludowej kultury śmiechu. 

22 Tamże, s. 80-81.
23 Michaił Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza 

i renesansu, przeł. Anna i Andrzej Goreniowie, oprac. wstęp, komentarze i weryfi kacja 
przekładu Stanisław Balbus, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975.
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Owa ludowa kultura śmiechu jest dla Bachtina pewnego rodzaju sys-
temem myślenia społecznego lub mentalności społecznej epoki, zaś 
twórczość literacka ekspresją tej mentalności. Aby tę kulturę śmiechu 
odzwierciedlić, Rabelais ucieka się do różnych zabiegów ze sfery struk-
tury przedstawiającej. Zestawiając elementy struktury przedstawiającej 
z ich odpowiednikami (tzn. odniesieniem przedmiotowym) w kulturze 
śmiechu, ujawnia Bachtin „obecność w ich strukturze semantycznej 
znaczeń wyznaczonych przez współczesny paradygmat kulturowy”1.

Nie zastanawiając się w tej chwili nad granicami prawomocności 
zastosowanej przez Bachtina metody interpretacyjnej – bowiem budzi 
ona pewne wątpliwości ze względu na zbyt wiele wyjaśnień typu ad 
hoc – chcieliśmy jedynie zwrócić uwagę na coraz bardziej różnorodne 
próby widzenia w literaturze wskaźników ogólniejszych zjawisk ze sfe-
ry świadomości, jak w przypadku twórczości Rabelais’go kształtowanie 
się, w oparciu także o pierwiastki kultury średniowiecznej, nowej świa-
domości renesansowej.

Istnieją – ogólnie ujmując – dwie drogi przenikania inspiracji i treści 
z literatury pięknej do warsztatu historyka, a tym samym do efektów 
jego pracy – do narracji historycznej. Pierwszą z nich jest wkraczanie 
tych treści królewskim gościńcem, czyli za pośrednictwem źródeł histo-
rycznych. Wymaga to jednak, by historyk potrafi ł prawdę esencjalną 
zawartą w dziele literackim, bądź też prawdę, którą moglibyśmy na-
zwać prawdą odzwierciedloną (wskaźnikową) – ująć jako informację 
źródłową i bezpośrednio w badaniu się nią posłużyć. Drugą drogą jest 
wzbogacanie wiedzy pozaźródłowej historyka, a więc jego wiedzy o epo-
ce, o prawidłowościach, typach ludzi i sytuacji, mentalności i psychice 
zbiorowej, do czego przyczyniać może się w poważnym stopniu studium 
dzieł literackich. W tym przypadku dopiero w toku budowania narracji 
opartej na źródłach (choć również w toku interpretacji źródeł), uwi-
dacznia się wpływ treści przejętych z literatury pięknej.

Wydaje się, że obecnie jesteśmy dopiero na tym pierwszym etapie. 
Nie porzucając go, warto by równocześnie sięgać dalej, do literatury 
jako źródła historycznego.

[1980]

1 Stanisław Balbus, Propozycje metodologiczne M. Bachtina i ich teoretyczne kontek-
sty, w: M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go, s. 46.
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XX

HISTORIA ALTERNATYWNA 

 I

Jeszcze w niezbyt odległej przeszłości zastanawianie się nad tym, 
co mogłoby się zdarzyć, gdyby nie zdarzyło się a, lecz zdarzyło się b, nie 
miało prawa obywatelstwa na gruncie historii. Uznawano, że historycy 
powinni zajmować się twardą przeszłą rzeczywistością, a nie prowadzić 
„nienaukowe” spekulacje. Obecnie prowadzenie tego rodzaju rozważań 
jest uznawane za dopuszczalne, jednak raczej na gruncie publicystyki 
historycznej, niemniej nie jest już traktowane jako coś niegodnego po-
ważnego historyka. W dalszym ciągu chciałbym zastanowić się nieco 
głębiej nad ową alternatywną historią. 

Przede wszystkim warto przypomnieć – na co metodologia historii 
(i w ogóle metodologia nauk) zwracała uwagę – że obecność wnio-
skowania kontrfaktycznego jest w postępowaniu historyka i w narracji 
historycznej powszechna2. Każde wnioskowanie, w którym mowa jest 
o roli jakiegoś „czynnika” (przyczyny, warunku), zakłada (zwykle en-
tymematycznie), że bez owego czynnika wchodzący w grę stan rzeczy 
byłby inny, ewentualnie w ogóle by nie zaszedł. Na przykład jeśli hi-
storyk stwierdza, że śmierć cesarzowej rosyjskiej Elżbiety w 1762 roku 
uratowała Prusy od totalnej klęski w wojnie siedmioletniej albo może 
nawet od rozbioru, to wówczas równocześnie zakłada, iż bez tej śmierci 
zaszedłby ów niemiły dla Prus skutek. Podobnie jeśli na przykład stwier-
dza się, że „niepowodzenia i upokorzenia, jakich doznał już u samego 
początku panowania [Stanisław August – dop. J.T.], uczyniły go nie-
zwykle pracowitym, a nawet zbyt skrupulatnym i drobiazgowym, można 
by nawet powiedzieć małostkowym, by mieć czas na szerokie koncepcje 

2 Por. Jerzy Topolski, Metodologia historii, wyd. 3, Warszawa: PWN, 1984.
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strategiczne”3, to wówczas automatycznie uznaje się, że gdyby Stani-
sław August w początkach panowania nie doznał owych niepowodzeń 
i upokorzeń, to wówczas zachowywałby się inaczej, byłby prawdopo-
dobnie nie tak niezwykle pracowity, skrupulatny i drobiazgowy, czy 
nawet małostkowy, a miałby czas na szerokie koncepcje strategiczne. 
Dodałem w tym wniosku słowo „prawdopodobnie”, bowiem, jak można 
sądzić, autorzy podobnych stwierdzeń, w których podają jakieś zależ-
ności, zapewne osłabiliby w ten sposób swe milczące założenie, gdyby 
chcieli je sformułować. 

Można zatem stwierdzić, że wnioskowania kontrfaktyczne stanowią 
stale obecną, nieartykułowaną warstwę narracji historycznej. W tzw. 
gdybaniu nie chodzi jednak o tego rodzaju alternatywną historię, tzn. hi-
storię będącą po prostu negacją tego, co uznaje się za przeszłą rzeczywi-
stość. Sformułowanie warunku niezbędnego (koniecznego) czy wystar-
czającego (lub obu łącznie) w każdym przypadku wiąże się z poglądem, iż 
brak takiego warunku uniemożliwiłby zajście danego zdarzenia czy stanu 
rzeczy. Można by powiedzieć, że zniesienie kontrfaktyczności pozosta-
wia nas z bardzo ułomną historią alternatywną, z historią, w której przy 
braku obecności danego warunku jakieś zdarzenie nie zaszłoby, czy jakiś 
stan rzeczy nie doszedłby do skutku. Nie wskazuje się jednak przy tym, 
jak w takim przypadku ukształtowałaby się przeszła rzeczywistość (jej 
wchodzący w grę fragment)4. W przytoczonym przypadku Prus stwierdza 
się po prostu, że gdyby caryca Elżbieta nie zmarła w 1762 roku, Prusy by-
łyby (prawdopodobnie) pokonane, inny byłby koniec wojny. Nic jednak 
więcej się nie konstatuje, w szczególności nie rozważa się tego, jak rozwi-
nęłaby się następnie sytuacja. Oczywiście historyk może przeprowadzać 
tego rodzaju eksperymenty myślowe i włączać te refl eksje do myślowego 
zaplecza narracji, lecz nie należą one już do owego nieartykułowanego, 
kontrfaktycznego jej założenia. Jeśli stwierdzam na przykład, że przyczy-
ną kryzysu lat trzydziestych XX wieku był brak globalnej polityki gospo-
darczej, to po prostu zarazem (w sposób domyślny) stwierdzam, że gdyby 
taka polityka była, do kryzysu (czy tak ostrego kryzysu) by nie doszło.

3 Zofi a Zielińska, Stanisław August Poniatowski, Wrocław–Warszawa–Kraków: 
Wyd. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1998, s. 133.

4 Por. na ten temat Umberto Eco oraz Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine 
Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, pod red. Stefana Colliniego, przeł. 
Tomasz Bieroń, Kraków: Znak, 1996.
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Takie stwierdzenie, będące koniecznym założeniem kontrfaktycz-
nym konstatacji pozytywnej (w tym przykładzie konstatacji, że przyczy-
ną kryzysu lat trzydziestych XX wieku był brak polityki globalnej w sfe-
rze gospodarki), może jednak być, jak już zauważyłem, punktem wyjścia 
dalszych rozważań o charakterze „gdybania”. Takie dalsze rozważania 
nie wchodzą jednak w obszar prawomocnej narracji historycznej, co 
oczywiście nie oznacza, że mają mniejszą wartość aniżeli narracja, którą 
nazwiemy prawomocną. Po prostu są one inną narracją. Można by ją 
nazwać narracją fantazjującą. 

Odróżniam ją od historiografi cznej fi kcji, bowiem ta – z samego za-
łożenia pracy historyka, który nie może zmyślać – nie jest zamierzona. 
Zamierzona jest tylko w jednym przypadku, a mianowicie w przypadku 
owych kontrfaktycznych założeń tkwiących w narracji jako wspomnia-
ne konieczne logiczne „uzupełnienie” twierdzeń pozytywnych o uwa-
runkowaniach. Owo zamierzone wprowadzanie fi kcyjnych założeń nie 
musi być uświadamiane, bo przecież nie myślimy w każdym przypadku 
formułowania zależności, że wiążą się z nimi kontrfaktyczne założenia. 
Fikcje niezamierzone w narracji historycznej to takie treści, które – 
mimo iż w jakiś sposób odniesione do ewidencji źródłowej – nie mają 
odpowiednika w rzeczywistości, ściślej zaś mówiąc: takie, które uzna-
ne być mogą (i są) przez społeczność badaczy za nadinterpretacje. Po-
nieważ nie mamy możliwości konfrontacji naszych narracji z przeszłą 
rzeczywistością, nigdy nie możemy być pewni, czy i w jakim stopniu 
w naszych narracjach historycznych kryje się fi kcja. Zdaniem jednych 
historyków można na przykład mówić o kryzysie europejskim XIV-XV 
wieku, podczas gdy według innych taka konstrukcja jest fi kcją (nadin-
terpretacją informacji źródłowych, które nie tylko mówią o zjawiskach 
negatywnych w ówczesnej Europie, lecz także o pozytywnych, zaś ich 
„zważenie” jest niemożliwe).

Rozważania zaś, które nazywam fantazjami, są jasno określone. Są 
one rozważaniami kontrfaktycznymi o liniach rozwojowych niezreali-
zowanych, które eo ipso nie mogą mieć żadnej ewidencji źródłowej. 
Dlatego są nie tylko fi kcjami, lecz równocześnie czymś mocniejszym 
– fantazjami, uprawnionymi wprawdzie, lecz jako inny aniżeli „zwy-
kła” narracja historyczna rodzaj pisarstwa historycznego, przed którym 
– być może – jest jeszcze nieprzewidywana przyszłość. Są one czymś 
w rodzaju science fi ction skierowanego w przeszłość. Oczywiście fantazje 
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te (podobnie zresztą jak science fi ction) mają pewne ograniczenia (w ich 
przypadku jest to negacja jakiegoś uznanego za rzeczywisty stanu rze-
czy), nie zmienia to jednak ich charakteru literackiego. 

Jest wszakże pewien wyjątek dotyczący takiej narracji operującej 
kontrfaktycznym punktem wyjścia. Nie nazwiemy fantazjami takich 
rozważań nad możliwym ukształtowaniem się danego fragmentu prze-
szłości, gdy wpływ czynnika, którego działanie się kontrfaktycznie za-
wiesza lub którego działanie (w przyjętej rzeczywistości istniejące) się 
zakłada, można jakoś zmierzyć. Pozostaną oczywiście w takim przypad-
ku zawsze jakieś elementy fantazjowania, lecz w sumie dana sytuacja, 
którą konstruuje się z uwzględnieniem założenia kontrfaktycznego, 
może być przedmiotem analizy, która ma jakieś oparcie w materiale 
źródłowym, choćby bardzo pośrednie. 

Taki typ postępowania rozwijano, jak wiadomo, na gruncie tzw. 
New Economic History (kliometrii). Przypomnijmy w tym kontek-
ście pokrótce badanie Roberta W. Fogla dotyczące roli kolei żelaznych 
w historycznym rozwoju Stanów Zjednoczonych w XIX wieku. Fogel 
postawił w pracy pt. Koleje żelazne i wzrost gospodarczy Ameryki (1964) 
pytanie, jak rozwijałaby się gospodarka amerykańska, a konkretnie: jak 
wysoki byłby dochód narodowy, gdyby nie było kolei żelaznych, a rów-
nocześnie gdyby alternatywnie zamiast koleją posługiwano się trans-
portem wodnym (systemem rzek i kanałów)5. W tym przypadku autor 
nie tylko wprowadził założenie kontrfaktyczne, stwierdzając ogólnie, że 
(jak powszechnie sądzono) wpływ kolei żelaznych na rozwój gospodar-
czy Ameryki był bardzo znaczny (może decydujący), bądź też, że wpływ 
ten był niewielki (bowiem, zgodnie z tym, co powiedziano, stwierdze-
nie, że wpływ kolei na rozwój gospodarczy Ameryki był „wielki”, wyma-
ga towarzyszącego założenia, że bez kolei wzrost ten nie byłby „wielki”, 
lub podobnego; podobnie zresztą stwierdzenie, że wzrost gospodarczy 
Ameryki w XIX wieku nie był zależny czy był w małym stopniu zależny 
od istnienia kolei żelaznych, zakłada, że bez kolei żelaznych osiągnięto 
by i tak znany jako rzeczywisty stan rzeczy w odniesieniu do dochodu 
narodowego lub że odstępstwa od niego nie byłyby duże), lecz zarazem 
dał swej „fantazji” oparcie w metodycznym postępowaniu opartym na 

5 Robert W. Fogel, Railroads and American Economic Growth. Essays in Econometric 
History, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1970.
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źródłach. Jest oczywiste, że takie postępowanie, mające charakter bar-
dzo hipotetycznej konstrukcji, choć odwołującej się do materiału źró-
dłowego, wzbudziło dyskusje. Stwierdzano na przykład, że wpływ kolei 
na historię amerykańską nie może być badany jedynie w perspektywie 
dochodu narodowego przez porównanie z modelem alternatywnym 
(w tym przypadku z gospodarką opartą na komunikacji wodnej), gdyż 
wpływ ten był wieloraki (na przykład dotyczący rozwoju zasiedlania 
kontynentu amerykańskiego). Wszystko to jednak zamykało się w gra-
nicach prawomocnej (nazwijmy to tak) dyskusji, a nie swobodnego 
(choć odwołującego się do takiej czy innej wiedzy) „fantazjowania”. 
Należy wszakże podkreślić, że granica między dyskusją prawomocną 
a „fantazjowaniem” nie jest ostra. Może bowiem istnieć fantazjowanie 
nieliczące się z istniejącą wiedzą historyczną i z taką wiedzą się liczące. 
Jedno może operować „światami możliwymi”, inne „światami niemożli-
wymi” (w świetle akceptowanej wiedzy)6. 

 II

Jak dotąd wyróżniłem dwa typy historii alternatywnej: 

historia alternatywna milcząca, złożona z założeń kontrfak-1) 
tycznych stanowiących logiczne „towarzystwo” dla twierdzeń 
pozytywnych o zależnościach, coś w rodzaju gabinetów cieni, 
niemających szans na dojście do władzy, bowiem ich czas już 
minął;
historia alternatywna jako myślowe spekulacje na temat tego, 2) 
co mogłoby się zdarzyć, gdyby założenie kontrfaktyczne zosta-
ło zniesione, nazwane przeze mnie fantazjowaniem (odróżnio-
nym od fi kcji w narracji historycznej), będące narracją nie-
prawomocną, choć w pewnych przypadkach, gdy siłę danego 
czynnika, którego działanie się kontrfaktycznie zawiesza, moż-
na w jakimś stopniu zmierzyć, taka narracja historyczna może 
stać się prawomocną, tzn. być uznaną za taką. 

6 Por. np. Umberto Eco, I limiti dell’interpretazione, Milano: Bompiani, 1990, 
s. 193-212.
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Jest jednak jeszcze przynajmniej trzeci rodzaj historii alternatywnej, 
któremu chciałbym poświęcić następne uwagi. Mam tu na myśli histo-
rię alternatywną, która bardzo często występuje w narracji historycznej, 
choć na ogół bez zdawania sobie sprawy, że może tak być określona. Ta 
historia jest także tylko częściowo artykułowana, w większości pozosta-
je w cieniu tego, o czym się pisze expressis verbis. Mamy z taką historią 
do czynienia, gdy historyk opisuje, jak doszło do określonego faktu, 
na przykład do zwycięstwa czy klęski w wojnie, do podpisania jakiegoś 
traktatu, do takiej czy innej decyzji. Opisuje się wówczas kolejne eta-
py pewnego procesu, prowadzącego do pewnego rozwiązania (wyniku). 
Weźmy pod uwagę następujący bardzo prosty przykład: król podpisał 
jakiś przywilej. Alternatywnym „cieniem” tego faktu historycznego jest 
ewentualność niepodpisania owego przywileju. Musiała zaistnieć prze-
waga motywów skłaniających do podpisu, jednak alternatywą dla tego 
podpisania było, jak powiedziałem, jego niepodpisanie. 

W powyższym przykładzie sprawa owych alternatywnych możliwo-
ści wydaje się dość prosta. Gdyby jednak tak było, wówczas można by 
w każdym przypadku jakąś alternatywną narrację towarzyszącą narracji 
artykułowanej sobie wyobrazić, lecz nie w każdym przypadku miało-
by to, jak zobaczymy, sens. Weźmy pod uwagę następujący fragment 
 tekstu: 

Mikołaj Repnin był rad z przebiegu sejmu. Udało mu się odkryć (z pomocą 
opozycji) „spisek” króla i Czartoryskich ukryty w skromnym na pozór pro-
jekcie Zamoyskiego, który w rzeczywistości zmierzał niechybnie teraz lub 
w przyszłości do zmiany formy rządu polskiego bez zgody Rosji […] Roz-
wiązanie konfederacji zawiązanej przez Familię w 1764 r. otwierało księciu 
Repninowi drogę do osobistych rządów w Rzeczypospolitej. Wiele wskazu-
je na to, że książę Mikołaj Repnin nie tylko służył swoim mocodawcom, ale 
także rozgrywał własną partię w tej grze politycznych ambicji, zmiennych 
interesów i decyzji. Miał wygórowane ambicje i dążył wszelkimi środkami 
do skupienia władzy w swoim ręku7.

Napisanie do tego tekstu jego alternatywnej wersji nie miałoby 
większego sensu. Trzeba by na przykład zacząć tak: „Mikołaj Repnin 

7 Z. Zielińska, Stanisław August Poniatowski, s. 164.
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nie był rad z przebiegu sejmu. Nie udało mu się odkryć (z pomocą opo-
zycji) «spisku» króla” itd. Nie miałoby to sensu, bowiem – jak łatwo 
zauważyć – fakt odrzucenia projektu Andrzeja Zamoyskiego, a w rze-
czywistości zamiaru głębszych reform, to nie wybór jakiejś alternatywy 
spośród innych alternatyw możliwych do wyboru, lecz konsekwencja 
dużo wcześniejszej historii. Dużo wcześniej należałoby zatem szukać 
punktu historycznego, gdy jeszcze istniał wybór alternatywy (w tym 
tekście termin ten jest odpowiednikiem większej liczby możliwości, 
a nie tylko dwóch). W każdym takim przypadku, tzn. w przypadku, wy-
przedźmy dalsze rozważania, alternatyw w świetle wiedzy historycznej, 
co do której jest ogólniejszy konsens, nierealistycznych, konstruowanie 
narracji alternatywnej przez zaprzeczenie narracji istniejącej (prawo-
mocnej) wiedzie do fantazjowania. Fantazjowaniem jest więc konstru-
owanie narracji, w której Repnin działałby zupełnie inaczej, aniżeli 
działał w znanej nam rzeczywistości, a cała historia byłaby wywróce-
niem tego, co jest wiadome. Tak mógł pisać Teodor Parnicki, lecz nie 
obowiązywała go reguła brania pod uwagę alternatyw realistycznych. 
Fantazjowaniem byłoby snucie spekulacji myślowych na temat tego, 
co zdarzyłoby się, gdyby to nie Polska, lecz Krzyżacy zwyciężyli w bitwie 
pod Grunwaldem, lub co byłoby, gdyby Polacy nie sprowadzili na swe 
ziemie Krzyżaków; lecz nie byłoby tego rodzaju fantazjowaniem zasta-
nawianie się nad tym, jakie alternatywy działania miał przed sobą Wła-
dysław Jagiełło przed powzięciem decyzji o uprzedzeniu ataku Krzyża-
ków i przeprawieniu się na teren państwa krzyżackiego przez Wisłę pod 
Czerwińskiem. Historia alternatywna w moim trzecim rozumieniu jest 
właśnie tego rodzaju. Jest to: 

historia alternatywna w sensie uwidaczniania alternatyw dzia-3) 
łania czy możliwych wyborów i ewentualne wskazywanie na to, 
dlaczego ta, a nie inna alternatywa możliwa do wyboru została 
zrealizowana.

Jak więc widać, taka historia alternatywna zatrzymuje się na etapie 
uwidocznienia alternatyw. Zastanawianie się zaś nad tym, co byłoby, 
gdyby zrealizowana była inna możliwa alternatywa (na przykład nie-
podjęcie przez Jagiełłę decyzji o wszczęciu działań wojennych przeciw 
Krzyżakom), bardzo szybko może przerodzić się w fantazjowanie, do-
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puszczalne, jak stwierdziłem, lecz stanowiące inny aniżeli przyjęta nar-
racja historyczna rodzaj pisarski. 

Tego rodzaju snucie rozważań o alternatywnych możliwościach, 
obracających się w granicach światów możliwych, może dotyczyć nie 
tylko działań ludzkich i alternatywnych decyzji. Może odnieść się rów-
nież do faktów historycznych nieujmowanych w kategoriach ludzkich 
działań lub obu podejść łącznie. Nie jest więc fantazjowaniem typu Par-
nickiego przyjęcie, że realistyczną alternatywą była albo zgoda Ludwika 
XVI w maju 1789 roku na wspólne głosowanie wszystkich trzech sta-
nów, albo odmówienie tej zgody (mimo że radzono mu zgodę wyrazić)8. 
Jest to uprawnione rozumowanie historyczne. Można przy tej okazji na 
przykład stwierdzić, że nie wyrażając zgody na wspólne głosowanie, Lu-
dwik XVI nie tylko stracił szansę na aktywne włączenie się do dzieła 
reform, może nawet na stanięcie na czele całego ruchu, lecz w ten spo-
sób określił dalszy bieg rzeczy, tzn. dojście do wydarzeń rewolucyjnych, 
m.in. takich jak uaktywnienie się stanu trzeciego, powstanie osobnego 
przedstawicielstwa tego stanu, które uznało się za Zgromadzenie Naro-
dowe itd.

Można, rzecz jasna, także przeprowadzać rozumowania alternatyw-
ne z perspektywy nie działań ludzkich i ludzkich decyzji, lecz z per-
spektywy bardziej ogólnej. Na przykład można stwierdzić, że alternaty-
wą rozwojową był albo wybuch rewolucji, albo też uniknięcie takiego 
wybuchu. Przecież rewolucja francuska wcale nie musiała wybuchnąć, 
gdyż rozpatrując rzecz z dłuższej perspektywy, nie da się stwierdzić, że 
była ona „zakodowana” w historii Francji czy w historii Europy lub 
świata. Podobnie nie można stwierdzić, że rozbiory Polski były jedyną 
alternatywą rozwojową w ówczesnej historii Polski. Zadaniem history-
ka jest nie tylko opis tego, jak do rozbiorów doszło, lecz wskazanie na 
to, jakie były ewentualnie inne alternatywy historyczne. Jestem zdania, 
że historia to nie tylko ciąg zdarzeń będących realizacjami jakichś al-
ternatyw rozwojowych, lecz również owe alternatywy. W ten sposób 
można stwierdzić, że zastanawianie się nad alternatywami i ukazywa-
nie ich należy do konstruowania obrazu przeszłej rzeczywistości, jest 
tego konstruowania, szczególnie na etapach uogólniających, istotnym 
wzbogaceniem. 

8 Por. Jerzy Topolski, Wolność i przymus w tworzeniu historii, Warszawa: PIW, 1991.
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Dodajmy jeszcze, że w tego rodzaju postępowaniu refl eksja dotyczą-
ca alternatyw składa się (choć niekoniecznie musi się składać) z dwu 
członów: 

z ukazania (realistycznych) alternatyw historycznych (na przy-1) 
kład alternatywy zgody na wspólne głosowanie i niewyrażenia 
takiej zgody przez Ludwika XVI); 
z refl eksji nad tym, co mogłoby się zdarzyć, gdyby została zreali-2) 
zowana inna (uznawana także za realistyczną) alternatywa (na 
przykład gdyby Ludwik XVI zgodził się na wspólne głosowanie 
trzech stanów, nie popierając nurtu konserwatywnego). 

Pierwszy z tych członów nie ma charakteru wnioskowania kontr-
faktycznego. Jest opisem (zarazem oczywiście oceną) tego, co historyk 
uznał za rzeczywistość, do której należą także niezrealizowane alter-
natywy rozwojowe, jeśli miały jakąś szansę realizacji. Jest oczywiste, że 
wejście w takim przypadku w obszar fi kcji (jednak nie fantazjowania, 
które ograniczam do rozważań przy założeniu kontrfaktyczności – co 
byłoby, gdyby…) jest niezwykle łatwe. Natomiast w przypadku drugie-
go członu mamy do czynienia z konsekwencjami przyjęcia założenia 
kontrfaktycznego, tzn. przyjęcia, że zrealizowana została taka alterna-
tywa, która w świetle źródeł nie została zrealizowana. Historycy niejed-
nokrotnie włączają takie refl eksje do swej narracji, by w dodatkowym 
świetle pokazać (ocenić) alternatywę zrealizowaną (na przykład by 
wskazać, jak zła była omawiana tu, o dalekosiężnych skutkach, decyzja 
Ludwika XVI). Zbyt swobodne operowanie takimi refl eksjami doty-
czącymi konsekwencji niezrealizowanych alternatyw, szczególnie alter-
natyw nierealistycznych, nazwałem fantazjowaniem przypominającym 
pisarstwo science fi ction. 

 III

Pogląd, że historia to nie tylko opis zrealizowanych alternatyw 
rozwojowych, lecz także alternatyw niezrealizowanych (oczywiście 
w granicach rozsądku, tzn. w świetle prawomocnej w danym momen-
cie historycznym wiedzy), wymaga, rzecz jasna, odpowiedniego uzasad-
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nienia. Wymaga przyjęcia pewnej ogólnej wizji procesu historycznego 
(przeszłej rzeczywistości). Nie będzie natomiast zgodny z determini-
styczną koncepcją historii ani z jej ujmowaniem w ramy nowoczesnej 
teorii chaosu czy też – bez tej teorii – uznawaniem historii (przeszłej 
rzeczywistości) za chaotyczną magmę, której historyk w swej narracji 
nadaje jakiś kształt. W przypadku determinizmu rozważanie alternatyw 
nie ma większego sensu, bowiem rozwój jest z góry tak czy inaczej zde-
terminowany. Można najwyżej ograniczyć refl eksję nad alternatywami 
do spraw „drobniejszych”, niełamiących zdeterminowanej linii rozwo-
jowej. Są one wówczas zwykle traktowane jako „przypadki”, przez które 
się owe deterministyczne prawidłowości realizują. W koncepcji chaosu, 
nawiązującej do przyrodniczej koncepcji rozwiniętej na gruncie fi zyki 
i przenoszonej przez niektórych autorów także na grunt historii9, roz-
wój historyczny jest wprawdzie chaotyczny, lecz rozpatruje się go w ra-
mach systemu (nieliniowego i otwartego), w którym decyzje ludzkie 
są podporządkowane w ostatecznym rachunku „kauzalnym mechani-
zmom fi zycznym”10, a nie ludzkim motywacjom. Rozwijają się według 
praw chaosu, które są także w swej naturze deterministyczne, choć 
nie w sensie determinizmu jednoznacznego (powiedzmy – liniowego). 
Wreszcie w koncepcji historii jako chaosu, w którym nie ma żadnych 
prawidłowości, odróżnianie jakichś alternatyw rozwojowych, zakłada-
jących jednak jakąś strukturę rzeczywistości, nie mieści się zupełnie. 

Każde badanie historyczne, każda narracja historyczna, zakłada 
pewne rozumienie dziejów, choćby nawet było to owo utożsamianie 
ich z chaosem działań i faktów. Tak jest, czy badacz zdaje sobie z tego 
sprawę, czy nie. Zawsze badania (i narracja) realizowane są w świetle 
jakiejś wiedzy i jakiegoś systemu wartości. Nieraz jest to całość ostra 
i koherentna, a nieraz, jak to można odczytać na przykład z tekstów 
„produkowanych” przez historyka, całość owa jest niespójna, niekohe-
rentna, będąca odbłyskiem doświadczeń życiowych, poglądów politycz-
nych, wiedzy wyniesionej z domu czy ze szkoły itd. Konstruowanie ob-
razu przeszłości, bo przecież nie jej „odzwierciedlanie” (do przeszłości, 

9 Por. Jerzy Topolski, Rzeczywistość jako chaos. Czy nowy mit fundamentalny sterujący 
narracją historyczną?, w: tegoż, Jak się pisze i rozumie historię, Warszawa: Rytm, 1996.

10 Tak na przykład ujmuje to George A. Reisch, Chaos, History and Narrative, „Hi-
story and Theory”, vol. 30, nr 1, 1991, s. 6.
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która już – jako całość – minęła, historyk nie ma dostępu, ma tylko do 
dyspozycji rozproszone informacje źródłowe11), nie odbywa się w próż-
ni, odbywa się przy założeniu jakiegoś świata. 

Owo założenie może być, jak wspomniano, pozornie pozbawione ja-
kiejś struktury (w przypadku uznawania przeszłości za chaos), może być 
mniej czy bardziej szczegółowe, gdy historyk przyjmuje jako ramy swego 
badania jakąś teorię strukturalizującą jego badanie i narrację (na przy-
kład teorię materializmu historycznego, teorię modernizacji czy jakiś 
układ twierdzeń teoretycznych skonstruowany przez siebie, powiedzmy 
– teorię ustroju feudalnego), może też być jakąś bardziej „oszczędną” 
treściowo koncepcją rzeczywistości, która zyskałaby stosunkowo po-
wszechny konsens. 

Taką „oszczędną” koncepcję nazwać można minimalną charakte-
rystyką rzeczywistości (przeszłości). Wzmianki o niej, a zarazem o jej 
potrzebie pojawiają się w pracach dotyczących teorii i metodologii hi-
storii. Do minimalnej charakterystyki przeszłości zaliczyć można, poza 
czasem i przestrzenią, także działania ludzkie. Formułowana w narracji 
historycznej, mimo niesienia przez nią treści niejednokrotnie uniwer-
salnych, ma zawsze, mniej czy bardziej dokładne, wyznaczniki czasu 
i przestrzeni. Działania ludzkie w owej minimalnej charakterystyce rze-
czywistości rozumiane są różnie. Paul Ricoeur uznaje, że sama rzeczy-
wistość ma charakter narracyjny, bowiem działania ludzkie są ciągami 
czy łańcuchami, które można „opowiedzieć” (od podjęcia decyzji do 
skutków). W ten sposób sama rzeczywistość obdarza narrację określo-
ną strukturą12 (właśnie narracyjną). David Carr wskazuje na to, że nar-
racyjny charakter działań ludzkich nadaje narracji literacką strukturę 
o początku, środku i zakończeniu akcji13. Inny metodolog, Mark Bevir, 
wskazuje, że koherencja narracji historycznej w pewnym stopniu za-
pewniana jest przez, po pierwsze, wewnętrzną koherencję przekonań, 

11 Por. na ten temat Jerzy Topolski, Czy historyk ma dostęp do przeszłej rzeczywistości, 
w: Historia: o jeden świat za daleko?, pod red. Ewy Domańskiej, Poznań: Wydawnictwo 
IH UAM, 1997.

12 Paul Ricoeur rozwija te idee w pracy: Czas i opowieść, t. I: Intryga i historyczna 
opowieść, przeł. Małgorzata Frankiewicz, Jarosław Jakubowski, Urszula Zbrzeźniak, 
Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008.

13 David Carr, recenzja z pracy P. Ricoeura (por. przyp. 11), „History and Theory”, 
vol. 23, nr 3, 1984, s. 357-370.
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które sterują ludzkimi działaniami (nie można celowo działać, jedno-
cześnie sądząc, że jest tak i nie jest tak lub że coś jest i równocześnie 
czegoś nie ma), oraz, po drugie, przez związek między przekonaniami 
a samymi działaniami (by działać, trzeba nie tylko posiadać jakieś lo-
gicznie niesprzeczne przekonania, lecz także – chodzi oczywiście o dzia-
łania celowe – trzeba te przekonania w działaniu brać pod uwagę)14. 
Jak widać, w podanych przypadkach autorzy wyposażają rzeczywistość 
w pewne minimalne cechy związane z działaniami ludzkimi, które w ja-
kimś stopniu prefi gurują narrację historyczną. 

 IV

Moja koncepcja minimalnej charakterystyki rzeczywistości, 
z któ rej czerpię me uwagi o alternatywnej historii, także bierze pod 
uwagę działania ludzkie. Zwracam uwagę jednak nie na narracyjny ich 
charakter, czego nie neguję, oraz nie tylko na koherencję wynikają-
cą z niesprzeczności przekonań (przy celowym działaniu) i ze związku 
owych przekonań z podejmowanymi działaniami. Nie wchodzę przy 
tym w skomplikowany charakter owego związku. 

Punktem wyjścia mej koncepcji, która nie ma – jak się orientuję – 
odpowiednika w odnośnej literaturze teoretycznej (choć różne elemen-
ty podobnego podejścia można oczywiście w tej literaturze znaleźć), 
jest odróżnienie dwóch aspektów lub dwóch „stron” procesu historycz-
nego (przeszłości, przeszłej rzeczywistości), co oznacza, że na proces 
historyczny można, moim zdaniem, spojrzeć z dwu punktów widzenia. 
Jest to punkt widzenia subiektywny oraz punkt widzenia obiektywny 
lub, inaczej mówiąc, jest to subiektywna i obiektywna strona procesu 
historycznego bądź jego subiektywny i obiektywny aspekt. 

Rzecz się ma następująco. Oto nic w historii nie dzieje się poza 
działaniami ludzkimi. Nie ma ani jakichś działających „czynników”, 
rozwijających się procesów (jakoś samych z siebie) czy niezwiązanych 
z działaniami ludzkimi „faktów” lub „stanów rzeczy”. Żadne środowi-
sko przyrodnicze nie „oddziałuje” na ludzi, tak jak na przykład ciepło 

14 Mark Bevir, Mind and Method in the History of Ideas, „History and Theory”, 
vol. 36, nr 2, 1997.
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czy zimno oddziałuje na termometr. Oddziaływanie takie oczywiście 
następuje, lecz tylko wówczas, gdy człowiek bierze to, co płynie ze 
środowiska, pod uwagę, czyli gdy zostanie to uwzględnione przez jego 
świadomość. Oczywiście człowiek jako element przyrody podlega także 
jej oddziaływaniom bezpośrednim (na przykład w zimnie zmieniają się 
różne parametry fi zjologiczne oraz zachodzą jakieś automatyczne reak-
cje organizmu), lecz nie o to mi w tej chwili chodzi (choć oczywiście 
na przykład obawa przed zimnem może skłaniać do takich czy innych 
działań, niepodejmowanych wszakże poza świadomością). 

Wszelka historia zaczyna się od działań ludzkich. Dla uproszczenia 
przyjmuję, że są to działania świadome i celowe, a ponadto stosujące się 
do założenia racjonalności15, co nie oznacza, że z mej koncepcji wyłą-
czone są działania o małym czy żadnym współczynniku racjonalności, 
działania spontaniczne (bezrefl eksyjne), działania „tłumu” itd. Można 
powołać się tu na Marksa, niechętnie dziś cytowanego, choć – mimo 
upadku marksowskiej utopii – jego globalna teoria społeczeństwa i hi-
storii jest nadal w centrum uwagi nauki zachodniej16. Oto nadal ade-
kwatne pozostaje stwierdzenie, że to człowiek tworzy swoją historię, 
choć nie tworzy jej dowolnie, tylko w zastanych warunkach17. 

Można zatem spojrzeć na historię przez pryzmat owego tworzenia 
przez człowieka (jednostki, grupy, klasy, instytucje, wybitne indywidu-
alności, masy itd.) historii. Owo tworzenie to ludzkie działania zmie-
rzające do osiągania założonych celów, zaspokajania potrzeb różnego 
rodzaju, realizowania ambicji jednostek i narodów. Aby zdać sprawę 
z tego tworzenia, trzeba stawiać hipotezy dotyczące ludzkich motywa-
cji, czyli inaczej mówiąc, trzeba hipotetycznie przypisywać tym działa-
niom określone struktury motywacyjne. 

Struktury motywacyjne ludzkiego działania zawierają w sobie takie 
przede wszystkim elementy, jak cel działania, wiedza o warunkach dzia-
łania oraz reprezentowany przez działającego system wartości (prefe-
rencji, a więc jego w szerokim rozumieniu ideologia). Z tego wynika, że 
jeśli chcemy opisać czy wyjaśnić ludzkie działanie, powinniśmy odkryć 

15 O tym założeniu por. Jerzy Topolski, Rozumienie historii, Warszawa: PIW, 1979.
16 Por. na przykład tom Marx’s Theories Today, ed. by Ryszard Panasiuk and Leszek 

Nowak, Amsterdam–Atlanta: Rodopi, 1998.
17 Jest to znane stwierdzenie Karola Marksa z 18 brumaire’a Ludwika Bonaparte 

(bez nazwiska tłumacza), Warszawa: Książka i Wiedza, 1948, s. 13.
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cel tego działania, wiedzę działającego o warunkach działania oraz jego 
wartościowania i – dodajmy – w analizie konkretnych działań także 
czynnik emocjonalny. 

Ludzie działając „wytwarzają” proces historyczny. Oczywiście tyl-
ko w niewielkim stopniu zdają sobie z tego sprawę. Chodzi im przede 
wszystkim o osiągnięcie własnych celów, jakie zaś z tego wynikną 
konsekwencje krótszego i dłuższego trwania, to nie wchodzi na ogół 
w ich motywacje. Inaczej mówiąc, procesem historycznym są globalne 
rezultaty działań ludzkich, tylko częściowo przez ludzi zamierzone, im 
zaś dalej w czasie, tym coraz bardziej odległe od tego, co zamierzone. 
Niektórzy metodologowie wskazują na tkwiącą w ten sposób w historii 
ironię. Owe globalne rezultaty działań ludzkich to obiektywna strona 
procesu historycznego lub jego obiektywny aspekt. 

Narracja historyczna jest amalgamatem owego dwojakiego spojrze-
nia na historię: spojrzenia z punktu widzenia działań ludzkich (huma-
nistycznego) oraz spojrzenia z punktu widzenia globalnych rezultatów 
działań ludzkich (przyrodniczego). W tym drugim przypadku historyk 
obserwuje historię jakby z zewnątrz, podobnie jak przyrodoznawca na-
turę. Nie wnika wówczas w motywacje, bowiem proces historyczny nie 
kieruje się motywacjami, choć motywacje są jego siłą sprawczą. 

Oto fragment narracji historycznej, którą postaram się zanalizować 
z interesującego nas tu punktu widzenia: 

(1) Załamanie ekspansji angielskiej we Francji było wynikiem rozwoju na-
rodowych uczuć Francuzów. (2) Organizowali oni coraz liczniejsze żywio-
łowe wystąpienia przeciw okupującym Francję Anglikom. (2) Pojawienie 
się u boku Karola VII Joanny d’Arc (prostej dziewczyny wiejskiej głoszącej, 
że Bóg nakazał jej wyzwolenie kraju) i doprowadzenie do koronacji króla 
w Reims nadało ruchowi antyangielskiemu szczególną siłę. (3) Joanna po-
ruszyła sumienia Francuzów i stanąwszy na czele armii idącej na odsiecz 
Orleanowi (1429 r.), doprowadziła do jego uwolnienia i koronacji króla18.

Zdanie (1) jest zdaniem, które sformułowane zostało z perspektywy 
rezultatów ludzkich działań. Ma ono charakter przypominający analizy 

18 Jerzy Topolski, Cywilizacje i kultury V-XX wieku, w: Wielka encyklopedia geografi i 
świata, t. X, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, 1998, s. 89.
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dotyczące świata natury. Historyk mówi w nim o załamaniu się ekspansji 
angielskiej we Francji, czyli o rezultacie działań ówczesnych ludzi na tam-
tym terenie, a następnie stwierdza, także w języku „obiektywnej” strony 
procesu historycznego, że owo załamanie było wynikiem rozwoju naro-
dowych uczuć Francuzów, czyli zmian w obrębie świadomości. Można 
stąd wysnuć wniosek, że w działaniu Francuzów pojawiły się nowe cele 
i nowe wartościowania (tzn. zmiany w obrębie struktur motywacyjnych).

Także zdanie (2) jest sformułowane z punktu widzenia rezultatów 
działań. Pojawienie się Joanny d’Arc u boku Karola VII było, rzecz ja-
sna, rezultatem decyzji i działania Joanny (tu nie mamy do czynienia 
z rezultatami globalnymi działań ludzkich, bowiem chodzi o czyn jed-
nostkowy). Konsekwencjami tego pojawienia się były inne fakty, także 
formułowane nie w kategoriach działań ludzkich: doprowadzenie do 
koronacji króla w Reims oraz nadanie ruchowi antyangielskiemu szcze-
gólnej siły. Zdanie (3) natomiast zdaje sprawę z subiektywnej strony pro-
cesu historycznego. Mówi o działaniach Joanny d’Arc i ich skutkach.

Niektóre narracje pisane są w większym stopniu z punktu widzenia 
tworzenia historii (jak historia polityczna czy dyplomatyczna), niektóre 
zaś bardziej z punktu widzenia rezultatów tego tworzenia (jak na przy-
kład historia gospodarcza), inne łączą te dwa punkty widzenia w mniej 
czy bardziej integralny sposób. 

 V 

Owe dwa punkty widzenia w rozpatrywaniu historii i tworzeniu 
narracji historycznej są podstawą omawianej tu minimalnej charak-
terystyki procesu historycznego. Jej zdynamizowanie przez dołączenie 
elementu czasu zbliży nas do sprawy historii alternatywnej w trzecim ze 
wspomnianych na początku tego tekstu rozumień. 

Oto ludzie tworzą sami swoją historię, lecz – jak wspomniano – nie 
tworzą jej dowolnie, w wybranych przez siebie okolicznościach. Muszą 
działać w warunkach, które odziedziczyli z przeszłości, czyli stworzo-
nych przez poprzednie ludzkie działania (także oczywiście ludzi obecnie 
działających)19. W ten sposób okazuje się, że człowiek, dążąc do osią-

19 Bliżej na ten temat por. przyp. 7.
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gnięcia swych celów, zarazem tworzy warunki dalszego działania. Te 
warunki musi uwzględniać w swych działaniach. Można stwierdzić, że 
im pełniejsza jest jego wiedza o tych warunkach, tym większe są szanse 
na osiągnięcie założonych rezultatów. Oczywiście można osiągać rezul-
taty w oparciu o wiedzę niepełną, nawet zdeformowaną czy zmitologi-
zowaną (według istniejących standardów), jeśli uda się włączyć ją do 
struktur motywacyjnych działań ludzi (choćby kierujących tymi dzia-
łaniami, gdy innych do zamierzonych działań się zmusza). Ten ostatni 
przypadek zachodzi w warunkach dyktatur. 

W ślad za coraz to nowymi działaniami ludzkimi zmieniają się wa-
runki dalszych działań. Owe warunki działań tworzą pewną pulę al-
ternatywnych wyborów działania. Pula ta stale się zmienia, zawężając 
się bądź rozszerzając. Na przykład przed pierwszą wojną światową do 
alternatywnych warunków działania należały działania zmierzające 
do utrzymania pokoju oraz równocześnie działania prowadzące (w spo-
sób zamierzony czy niezamierzony) do wojny. Gdy wojna już wybuchła 
na skutek całego ciągu działań wzmagających niebezpieczeństwo jej 
wybuchu, co oznaczało wybór (z perspektywy całego procesu historycz-
nego) alternatywy wojny, pula alternatyw uległa zawężeniu. Już nie było 
alternatywy utrzymania pokoju jako możliwości działania. Pula alterna-
tyw uległa zmianie: w pewnym sensie zawęziła się. Cała historia indywi-
dualna i zbiorowa jest jednym ciągiem wyboru alternatywnych działań 
i zmiany puli alternatyw. Historia nie jest deterministyczna, lecz także 
nie jest polem swobodnej ludzkiej działalności. Człowiek swymi dzia-
łaniami tworzy warunki dalszych działań, a więc i dla nich ułatwienia 
czy ograniczenia. W ten sposób tworzenie historii jest (humanistycznie, 
nie zaś przyrodniczo) zdeterminowane, lecz przez wybory z puli alterna-
tyw tworzonych przez działania ludzkie (w sposób zamierzony i nieza-
mierzony), a zarazem do pewnego stopnia wolne. Zadaniem historyka, 
który opowiedziałby się za zaprezentowaną minimalną charakterystyką 
procesu historycznego, jest ukazanie w swej narracji takiej właśnie hi-
storii alternatywnej. Wielu historyków tak właśnie w konstruowaniu 
swych narracji postępuje.

[1980]
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XXI

PRZESTRZEŃ I HISTORIA: 
REGION HISTORYCZNY

[…]

 III

W dotychczasowych rozważaniach nad historią i procesem ba-
dawczym dotyczącym przeszłości znacznie więcej uwagi poświęcono 
kategorii czasu aniżeli kategorii przestrzeni. Wiele problemów jest jed-
nak wspólnych a poza tym to, co w rozważaniach nad czasem osiągnię-
to – może być użyteczne dla refl eksji nad przestrzenią. 

Arystoteles uznawał przestrzeń za miejsce wypełnione przez cia-
ła, czyli za coś realnego, choć odrębnego od samych ciał1. Dla Kanta 
przestrzeń, podobnie jak czas, były apriorycznymi kategoriami umysłu, 
czyli założeniami przyjmowanymi przed doświadczeniem. Istotnym 
rozwinięciem refl eksji nad czasem i przestrzenią było w szczególności 
wprowadzenie pojęcia względności czasu i przestrzeni (A. Einstein) 
i pojęcia przestrzeni nieeuklidesowych, czyli krytyka pojęcia przestrzeni 
bezwzględnej (absolutnej), podobnie zresztą jak i czasu, co oczywiście 
miało wpływ na refl eksję nad czasem i przestrzenią w historii.

Nie chciałbym tu wnikać głębiej w fi lozofi czną problematykę czasu 
i przestrzeni, bowiem niezależnie od tego, czy kategorie te uznamy za 
atrybuty rzeczywistości, za aprioryczne kategorie umysłu czy za kon-
strukty teoretyczne, pozostają one dla nas bazowymi założeniami onto-
logicznymi pracy historyka. Jednakże historyk konstruuje swe narracje 

1 Arystoteles, Fizyka. Dzieła wszystkie, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 1993, s. 83. Por. też Józef Bańka, Kategoria przestrzeni – jej funkcje i znaczenie, 
w: Karta kulturowa rzeki. Referaty wygłoszone na sympozjum w Rudach 4-5.11.1992, 
Katowice: Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 1993, s. 14-24.
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(obrazy przeszłości) nie tylko – jeśli chodzi o elementy bazowe – z infor-
macji bazowych pochodzących ze źródeł (i z obserwacji bezpośredniej 
historyka) oraz z przyjętych bazowych założeń ontologicznych, dają-
cych mu możliwość „zanurzenia” owych informacji w czasie i przestrze-
ni, lecz także z bazowych informacji geografi cznych. Wspomniane „za-
nurzenie” rekonstruowanych faktów z przeszłości w przestrzeni odbywa 
się przy uwzględnieniu owych informacji. Nie dotyczy to czasu. Prze-
strzeni jako kategorii ogólnej nie możemy oczywiście zaobserwować, 
podobnie zresztą jak czasu. Możemy natomiast zaobserwować to, co 
ową przestrzeń wypełnia. 

Wypełnia ją materia, która – jak to już zauważył Arystoteles – może 
się zmieniać. Opis zaś tego, co przestrzeń wypełnia w swym podstawo-
wym i indywidualnym wymiarze jest rezerwuarem wspomnianych ba-
zowych informacji geografi cznych. Jest oczywiste, że przestrzeń wypeł-
niają nie tylko takie czy inne elementy naturalne powstałe bez udziału 
człowieka (jak morze, góry, pustynie, atmosfera itd.), lecz również fak-
ty, które nazywamy historycznymi a niebędące elementami tzw. historii 
naturalnej. Te ostatnie zaliczymy do wyróżnionego tu rezerwuaru ba-
zowych informacji geografi cznych czy w ogóle przyrodniczych. Cechą 
charakterystyczną faktów historycznych (w sensie historii sensu stricto 
i w sensie historii naturalnej) jest to, że „zanurzone” są one równo-
cześnie w czasie i w przestrzeni. Tak zatem to, co historyk, moim zda-
niem, może przyjąć jako odzwierciedlenie rzeczywistości a zarazem jako 
wyjściowy materiał konstrukcyjny dla budowy całości narracyjnych, to 
kategorie czasu i przestrzeni oraz zróżnicowane, w zależności od badań 
i narracji, zestawy informacji bazowych dotyczących indywidualnych 
faktów historycznych, a także indywidualnych faktów geografi cznych. 
Wszystko co pojęciowo wznosi się ponad nie i jedynie w sposób ogólny 
osadza w czasie i przestrzeni jest zatem konstrukcją badacza. Jest jedynie 
w najlepszym przypadku powiązane cienką nicią źródeł i bezpośredniej 
obserwacji z rzeczywistością, z zespołem stwierdzeń, które – za zgodą 
wspólnoty badaczy a także i w pewnym stopniu innych odbiorców nar-
racji – mogą ewentualnie pretendować do odzwierciedlenia w mniej, 
czy bardziej adekwatny sposób rzeczywistości. 
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 IV

W oparciu o informacje bazowe historyk formułuje tzw. zdania 
historyczne, które są podstawowym elementem narracji historycznej, 
tzn. tak jej samej jak i składającej się na nią całości narracyjnych róż-
nego rzędu. Zdanie historyczne rzadko nie wychodzi poza informacje 
bazowe. Już ono samo zawiera mniej czy więcej elementów konstrukcji 
historycznej. W zdaniu historycznym następuje ścisłe powiązanie cza-
su i przestrzeni. Przestrzeń nie występuje w nim bez czasowego koor-
dynatu. Jest to przestrzeń w czasie. Jednakże nie jest to wspominane 
wielokrotnie „zanurzenie” w czasie i przestrzeni w ogóle, lecz w czasie 
i przestrzeni już przez człowieka (nie tylko badacza) skonceptualizo-
wanej (zorganizowanej). Organizacja ta jest bądź bardziej podstawowa 
bądź bardziej rozwinięta. Jeśli na przykład historyk stwierdza w zdaniu 
historycznym, że Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu w 1473 roku, 
to dokonuje umiejscowienia faktu historycznego w określonym punk-
cie przestrzeni oraz w określonym punkcie na strzałce czasu biegnącej 
od przeszłości do przyszłości i jest to umiejscowienie dość podstawowe. 
Można by takie zdanie historyczne nazwać historycznym zdaniem bazo-
wym. Elementy konstrukcji dotyczą tu owej strzałki czasu z podziałem 
na lata (i inne jednostki mierzenia czasu), jeśli zaś chodzi o Toruń, to 
tego typu określenia geografi czne (a zarazem polityczne, gospodarcze, 
administracyjne i inne) można uznać za bazowe. 

Weźmy jednak pod uwagę zdanie: „Toruń był w wiekach średnich sil-
nym ośrodkiem handlowym”. Tu mamy oczywiście do czynienia ze zda-
niem historycznym, będącym już nie reformulacją informacji bazowych, 
jak w przypadku zdania o urodzeniu się Kopernika w Toruniu, lecz z nar-
racyjną konstrukcją, z generalizacją w oparciu o pewną liczbę informa-
cji bazowych. Miejsce w przestrzeni, jakim jest w tym przypadku Toruń, 
jest elementem konstrukcji czasowo-przestrzennej historyka, która może 
mieć takie czy inne odniesienia do przeszłej rzeczywistości, a może też go 
wcale nie mieć, jeśli informacje bazowe zostały niewłaściwie zinterpreto-
wane (inny historyk mógł dojść do wniosku na podstawie tych samych 
informacji bazowych, że Toruń wcale takim „ważnym” ośrodkiem nie był 
i wtedy mielibyśmy do czynienia już z inną całością narracyjną).

Konstrukcyjna działalność historyka jest jeszcze bardziej widocz-
na na przykład w tytule dzieła Fernanda Braudela Morze Śródziemne 
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i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II2. Tu autor stworzył określoną 
jednostkę przestrzenno-czasową, która jest propozycją takiego a nie in-
nego rozumienia pewnego fragmentu historii. Inaczej mówiąc, Braudel 
dokonał pewnej organizacji przestrzeni historycznej niebędącej jakimś 
odbiciem rzeczywistości, lecz propozycją takiego a nie innego „uchwy-
cenia” narracyjnego (konceptualizacyjnego) tej rzeczywistości. Miał on 
w pełni świadomość takiego konstruowania. 

Nie łatwo więc było zrozumieć – pisał Braudel – jaką postacią historycz-
ną może być właściwie Morze Śródziemne; trzeba było cierpliwości, wielu 
wysiłków i na pewno jakichś nieuniknionych błędów. Nic jaśniejszego jak 
Morze Śródziemne w oczach oceanografa, geologa czy nawet geografa: są 
to dziedziny rozpoznane, sklasyfi kowane, wytyczone. Ale w oczach histo-
ryka? Sto uzasadnionych rad przestrzega nas: nie jest ono tym, nie jest 
ono tamtym; nie jest samowystarczalnym światem samym w sobie, ale tym 
bardziej nie jest zagrodzoną łączką. Biada historykowi, który uważa, że ta 
wstępna kwestia nie istnieje, że Morze Śródziemne jest postacią nie wyma-
gającą określenia, od dawna bowiem określoną, zrozumiałą, bezpośrednio 
rozpoznawalną, którą ogarniamy przez podzielenie historii powszechnej 
wedle znaków wytyczających jej kontury geografi czne. Ale jaką wartość 
mają te kontury dla naszych badań?… Te problemy granic, pierwsze jakie 
się wyłaniają, pociągają za sobą wszystkie inne: ograniczać – to defi niować, 
analizować, rekonstruować, a – w danym wypadku – wybrać, czyli przyjąć 
pewną fi lozofi ę historii3.

Powiedzmy raz jeszcze: historyk rozpoczyna swą pracę od konstru-
owania jednostek czasowo-przestrzennych o różnym stopniu koncep-
tualizacji. Przestrzeń jako element konceptualizacyjny narracji, czy to 
w postaci jednostek bazowych geografi cznych (jak na przykład Alpy), 
geografi czno-politycznych (jak na przykład Polska) czy innych, nie 
występuje w historii nigdy bez równoczesnego odwołania do czasu da-
towanego. Można by powiedzieć, że przecież w geografi i też wszystko 
jest osadzone w czasie. To prawda, lecz inne jest osadzenie w czasie 

2 Fernand Braudel, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, 
t. I-II, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1976-1977.

3 F. Braudel, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski, t. I, s. 21.
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na przykład atlasu geografi i fi zycznej ziemi, a inne osadzenie w czasie 
narracji historycznej. Różnica jest chyba jakościowa. Czas w historii ma 
znacznie bardziej konstytutywną rolę.

 V

Już przez samo łączenie jednostek przestrzennych różnego rodzaju 
z czasem, czyli przez umieszczenie ich na strzałce czasu, historyk orga-
nizuje przestrzeń. Dodatkowo, a może nie tylko dodatkowo, historyk 
organizuje przestrzeń przez nasycenie jednostek przestrzennych (bazo-
wych czy konstruowanych) różnego rodzaju treścią: polityczną, kultu-
rową, społeczną itd. W ten sposób dokonuje się historyczne zagospo-
darowanie przestrzeni. Rzeka jest bazowym pojęciem geografi cznym. 
W roku włączenia go do narracji historycznej uzyskuje ono wyznaczniki 
czasu oraz związek z działalnością człowieka. Element przestrzeni staje 
się w ten sposób elementem przestrzenno-historycznym. 

Konstruowanie przestrzeni przez historyka nie polega tylko na nada-
waniu – funkcjonującym w dyskursie społeczeństwa – jednostkom prze-
strzennym wymiaru czasowego, przez umieszczenie ich na strzałce cza-
su, lecz także na tworzeniu własnej, historycznej organizacji przestrzeni. 
Owo tworzenie własnej, historycznej organizacji przestrzeni to przede 
wszystkim wyodrębnianie tzw. regionów historycznych oraz – związane 
z tą procedurą – wskazywanie na relacje typu centrum–peryferie. 

Region historyczny jako kategoria narracji historycznej (tzn. jako 
kategoria wiążąca oraz jako zarazem typ interpretacji materiału histo-
rycznego) może pokrywać się z regionem geografi cznym lub nie. Po-
krywa się wówczas, gdy do charakterystyki geografi cznej regionu (czyli 
do wskazania na to, co go m.in. różni od innych podobnych jednostek 
przestrzennych) dodany zostanie element działalności ludzkiej i jej 
skutków. Tak zatem do wyróżnienia regionu historycznego potrzebne są 
trzy elementy: przestrzeń, czas i człowiek wraz z jego działalnością. 

Region historyczny (jak i region geografi czny) jest, powtórzmy, 
konstrukcją badacza. W przeszłej rzeczywistości nie ma nic takiego 
jak region historyczny (lub podobna próba organizacji przestrzeni). Są 
jedynie stojące do dyspozycji badacza elementy bazowe (informacje 
bazowe, zdania bazowe), z których wywodzi on uogólniające pojęcia, 
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mające owe indywidualne powiązać. Takim pojęciem jest w naszym 
przypadku kategoria przestrzenna regionu historycznego. Nie jest ona 
żadną właściwością przestrzeni, lecz nadbudowaną nad pewną rzeczy-
wistością geografi czną tkanką pojęciową, relacjonującą charakter efek-
tów działań ludzkich. 

Region historyczny może być, i czasem się to zdarza, powiązany z re-
gionem wyróżnionym z punktu widzenia geografi cznego. Owo ewentu-
alne powiązanie nie jest jednak dla konstrukcji regionu historycznego 
kryterium zasadniczym. Dla regionu historycznego zasadniczym kryte-
rium jest wspólna, wiążąca ludzi danego terenu, historia, jest wspól-
ne bytowanie, różne w jakimś stopniu od takiegoż bytowania ludzi na 
innych terenach. Inne elementy wspólne (jak pochodzenie etniczne, 
język, religia itd.) mogą (choć nie muszą) wzmacniać owe więzi wiążące 
ludzi, lecz dla wyróżnienia regionu historycznego nie są podstawowe.

Weźmy na przykład pod uwagę Szwajcarię. Jako państwo jest ona 
obserwowalną jednostką geografi czno-polityczną (choćby ze względu 
na istniejące granice). I choć pojęcie państwa jest konstrukcją teore-
tyczną a zarazem pewną konwencją językową, to jednak wyrazistość 
związanych z nim atrybutów (jak władza, wspomniane granice, stolica 
itd.) i powszechny oraz silny co do ich uznawania konsensus sprawiają, 
że państwo uznaje się za byt realny (choć jest ono oczywiście bytem 
idealnym). Atrybuty regionu historycznego nie są już tak wyraziste, nie 
zawsze wspiera je silny konsensus i dlatego fakt, że region historyczny 
jest konstrukcją badacza, jest łatwiej uchwytny. W przypadku Szwajca-
rii (Szwajcarzy mimo m.in. posługiwania się różnymi językami tworzą 
jeden naród) głębia historycznego doświadczenia powoduje, że kon-
sensus w widzeniu jej również jako regionu historycznego jest bardziej 
wyrazisty i powszechny. 

Są jednak inne przykłady. Szczególne rozbieżności powstają wów-
czas, gdy w proces osiągania (czy nie) konsensusu włączają się elementy 
polityczne. W oparciu o założenie nieistnienia odrębnego od niemiec-
kiego – narodu austriackiego, Hitler dokonał w 1938 roku przyłączenia 
Austrii do Niemiec (Anschluss). Była to równocześnie negacja istnienia 
Austrii jako regionu historycznego. Dziś oczywiście istnieje konsensus 
tak co do realności zarówno narodu austriackiego, jak i austriackiego 
regionu historycznego. Serbowie są oczywiście narodem, lecz trudno by 
się zgodzić, że istnieje coś takiego w sensie regionu historycznego jak 
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Wielka Serbia. Pojęcie to może jedynie oznaczać nasycony elementami 
agresji program polityczny. W każdym razie w tym przypadku brak kon-
sensusu jest widoczny. 

Z kolei rozbita przez rozbiory Polska, choć włączona do trzech orga-
nizmów politycznych, pozostała regionem historycznym w świadomości 
Polaków i w dyskursie naukowym. Czy jednak treść tego pojęcia pozo-
stała taka sama? Czy wszyscy myśląc o Polsce, jako o regionie histo-
rycznym, mieli na uwadze to samo? Oczywiście nie. W czasie okresu 
zaborczego, gdy nie istniało polskie państwo, dokonywało się przekon-
struowanie pojęcia Polski jako regionu historycznego. Rozwijała się 
świadomość narodowa ludności etnicznie niepolskiej, mieszkającej na 
terenach wschodnich przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Tworzyły się 
zatem, czy umacniały, inne regiony historyczne lub – precyzyjniej okre-
ślając – powstawały warunki do ich konstruowania. W świadomości 
społecznej pojęcie Polski jako regionu historycznego stawało się mniej 
jasne, czy mniej wyraziste aniżeli to było w okresie przedrozbiorowym. 
Stawało się konfl iktową konstrukcją polityczną a zarazem historyczną, 
funkcjonującą w narracji historycznej. 

Można podać następującą defi nicję regionu historycznego. Region 
historyczny jest pojęciem, które łączy w jedną teoretyczną konstrukcję 
określone terytorium zamieszkałe przez pewną liczbę ludności związanej 
wspólnymi (dłużej lub krócej trwającymi) dziejami – różnymi pod takim 
czy innym względem od dziejów innych tego rodzaju jednostek tery-
torialno-ludnościowych. Pojmowany jest więc jako pewien całościo-
wy układ (pewna struktura), charakteryzujący się własną odrębnością 
historyczną (nieraz odrębnymi granicami administracyjnymi), łączący 
elementy geografi czne, gospodarcze, społeczne, polityczno-administra-
cyjne, kulturalne i psychiczne (o zmiennej wadze, w różnych okresach, 
poszczególnych elementów4). Oczywiście nie wszystkie te elementy mu-
szą w każdym przypadku wchodzić w grę. Można bowiem wydzielać re-
giony historyczne w sferze gospodarki, kultury, życia artystycznego itd.

Historycy, organizując przestrzeń, tworzą w rezultacie układy wie-
lopłaszczyznowe, wzajemnie się krzyżujące. Równocześnie jest to or-

4 Jerzy Topolski, Model gospodarczy Wielkopolski w XVIII wieku, w: tegoż, Gospodarka 
polska a europejska w XVI-XVIII wieku, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1977, 
s. 267-270.
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ganizacja przestrzeni stale się zmieniająca (choćby wraz z rozwojem 
refl eksji nad dziejami i sposobami ich badania), a przy tym niejedno-
krotnie w takim czy innym stopniu konfl iktowa. Można by tę orga-
nizację przestrzeni (stanowiącą zarazem przęsła narracji historycznej) 
porównać do swego rodzaju continuum, na którego jednym biegunie 
umieścimy bardziej proste wyznaczniki przestrzeni (występujące zawsze 
łącznie z wyznacznikami czasu) w zdaniach historycznych, a na bie-
gunie przeciwległym – regiony historyczne różnego zasięgu i różnego 
stopnia zespolenia cech. 

Wyjaśnijmy bliżej wprowadzone tu pojęcie continuum charakteryzu-
jące organizację przestrzeni w narracji historycznej. Mówiąc o bardziej 
prostych wyznacznikach przestrzeni w zdaniach historycznych, mam na 
myśli odnoszenie faktów historycznych (mających wyznaczniki czasu) 
do elementów przestrzeni (a właściwie wytworów działalności ludzkiej 
osadzonych w przestrzeni) o silnym i powszechnym konsensusie. Bę-
dzie to zatem odniesienie do takich elementów jak: dom, ulica, miasto, 
wieś, jakiś teren związany z rzeką czy morzem (jak wybrzeże), góra, a ta-
kie jednostki polityczne (jak w szczególności państwa), które historyk 
przejmuje do swej narracji, w tym przypadku z obszaru polityki. 

Następne na naszym continuum elementy organizacji przestrzeni 
w narracji historycznej mają już charakter pewnych konstrukcji history-
ka, choć jeszcze bez cech, które wiążemy z pojęciem regionu historycz-
nego (oczywiście sprawa w każdym przypadku może być dyskusyjna).

Oto fragment z powołanej już pracy F. Braudela: 

Sieć drogowa Francji jest również odwrócona na południowy zachód, 
w stronę Hiszpanii. Wskazałem już na drogę przez Beaucaire. Inny ru-
chliwy trakt biegnie z Lyonu do Bajonny, przecinając Masyw Centralny 
i prowadząc przez Limoges, gdzie krzyżuje się z wielkim szlakiem wiodącym 
z Paryża do Hiszpanii. Ta wielka droga, zaczynająca się w stolicy ulicą Sa-
int-Jacques, jest nie tylko dawną drogą Saint-Jacques de Compostelle, ale 
najżywotniejszą osią Francji drugiej połowy XVI wieku5. 

We fragmencie tym Braudel opisuje sieć drożną we Francji. Ową 
sieć można zaliczyć do elementów przestrzeni o charakterze podstawo-

5 F. Braudel, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski, t. I, s. 228.
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wym, choć bardziej tu chodzi o poszczególne drogi, bowiem pojęcie sie-
ci jest już pewną konstrukcją. Jest pojęciem podsumowującym o dość 
prostej konstrukcji, nieangażującym w większym stopniu interpretacji. 
Mamy wszakże w owym fragmencie pewną próbę organizacji prze-
strzeni o znacznie wyższym stopniu interpretacji, czyli znajdującą się 
na naszym continuum bliżej bieguna, na którym umieściliśmy różnego 
rodzaju regiony historyczne. Tą próbą jest wprowadzone przez Braudela 
zinterpretowanie drogi wiodącej z Paryża do Hiszpanii (od ulicy Saint-
Jacques w Paryżu do Saint-Jacques de Compostelle), jako „osi Francji” 
(„najżywotniejszej”). Owa „oś” organizuje w pewien sposób przestrzeń 
francuską. Jest to oś przede wszystkim gospodarcza. 

W dalszym ciągu Braudel na zrekonstruowanej przez siebie w nar-
racji sieci drożnej „umieszcza” różne fakty historyczne (pisze na przy-
kład m.in.: „Francja zachodnia jest bez wątpienia omotana siecią sre-
bra hiszpańskiego, dla którego Bajonna, stacja graniczna, jest właśnie 
z tego powodu jednym z głównych punktów przeładunkowych, jakkol-
wiek nie jedynym”6, tworząc w ten sposób zdania historyczne i w kon-
sekwencji całości narracyjne. 

Pojęcie „osi” (którą najczęściej jest droga, rzeka, pasmo górskie), jako 
metafory pewnych elementów przestrzeni, nośnika określonych bliżej 
treści (gospodarczych, politycznych, kulturowych) oznacza oczywiście 
coś więcej aniżeli tylko przypisanie faktu historycznego do jakiegoś ele-
mentu przestrzeni, ponieważ tak sytuowanym faktom przydaje się pew-
nego typu ważność, lecz nie jest to warunek wystarczający do użycia 
pojęcia regionu historycznego. Region historyczny jest konstruowany 
jako pewna, mniej czy bardziej skomplikowana struktura. Zauważmy 
jednak, że gdy jest on uznawany powszechnie za rzeczywistość (czyli 
za jednostkę istniejącą realnie), to wówczas odnoszenie faktów do tak 
rozumianego regionu historycznego (jakim jest na przykład Wielkopol-
ska czy Śląsk) jest zabiegiem prostym, mieszczącym się na tym biegu-
nie naszego continuum, który grupuje podstawowe zabiegi w organizacji 
przestrzeni. Sam region historyczny mieści się na przeciwległym biegu-
nie continuum, lecz jednocześnie może być płaszczyzną odniesienia dla 
wielu faktów historycznych, podobnie jak w przypadku odniesienia ich 
do bardziej elementarnych jednostek przestrzennych. Zbliża się to do 

6 Tamże, s. 238-239.
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prostego opatrywania faktów wyznacznikami przestrzeni (typu: „W lip-
cu 1655 roku w Wielkopolsce przygotowywano się do obrony przed 
Szwedami”). W podanym przykładzie Wielkopolska występuje wpraw-
dzie jako region historyczny, lecz jest zarazem „punktowym” miejscem 
odniesienia określonego faktu historycznego, jakim były przygotowania 
do obrony przed nadciągającymi Szwedami. 

Gdyby jednak wziąć pod uwagę zdanie typu: „Wielkopolska była 
w XVIII wieku silnym ośrodkiem produkcji włókienniczej”, to wów-
czas już nie występuje tu region wielkopolski jako punktowe (czy ra-
czej quasi-punktowe) odniesienie przestrzenne, lecz jako region histo-
ryczny.

 VI

Regiony historyczne występują w narracji historycznej w róż-
nej postaci i nie jest tak, że przestrzeń historyczna (tzn. rozpatrywana 
w czasie) jest podzielona na regiony, składające się w ostatecznym ra-
chunku tak jak puzzle na całość. Jest nie tylko tak, że regiony większe 
zawierają w sobie większą czy mniejszą ilość regionów mniejszych lecz, 
jak już wspomniano, gra narracyjna regionami jest wielopłaszczyznowa. 
Przestrzeń historyczna może w związku z tym być (i w praktyce histo-
riografi cznej jest) pokryta wieloma regionami częściowo nakładającymi 
się na siebie i krzyżującymi jak np. regiony typu Wielkopolska czy Śląsk 
(ewentualnie osobno rozpatrywane na przykład Górny Śląsk i Dolny 
Śląsk).

Można zauważyć, że historycy operują trzema, z grubsza rzecz ujmu-
jąc, typami regionów historycznych o całościowym charakterze, czyli 
regionami o najbardziej rozbudowanej strukturze, obejmującej całość 
życia ich mieszkańców. Są to regiony, które schematycznie nazwiemy 
małymi, średnimi i wielkimi. Regionem małym będzie na przykład 
wspomniana Wielkopolska czy, powiedzmy, Górny Śląsk (ewentualnie 
regiony mniejsze, lecz mające swą osobowość historyczną), regionem 
średnim na przykład Polska czy Francja (regionem małym w relacji do 
niej jest na przykład Prowansja czy Bretania), zaś regiony wielkie to 
na przykład Ameryka Łacińska czy Europa zachodnia bądź środkowo-
wschodnia.
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Regiony (małe, średnie i duże) funkcjonujące w historiografi i, róż-
nią się pod wieloma względami. Jak już wspomniano, podstawowym 
kryterium je wyróżniającym nie jest geografi a, czyli wyodrębnienie da-
nego terytorium z przestrzeni ze względu na jedność geografi czną, lecz 
kryterium historyczne; dlatego też można zastanawiać się, czy i w ja-
kim stopniu istnieje zbieżność tych dwóch kryteriów (geografi cznego 
i historycznego) i z tego punktu widzenia charakteryzować (czy kla-
syfi kować) regiony historyczne. Wydaje się, że przy analizie historio-
grafi cznej ważniejsze jest zróżnicowanie regionów pod względem ich 
struktury. Przyjmując takie założenie, można z jednej strony wskazać na 
regiony (bardziej) homogeniczne i (bardziej) heterogeniczne7. To zróż-
nicowanie jest szczególnie ważne w odniesieniu do regionów wielkich, 
mieszczących w sobie różne ilości regionów średnich i małych. Bardziej 
homogeniczne są na przykład regiony górskie (region Alp czy Himala-
jów), bądź regiony o względnie ekstremalnych warunkach naturalnych 
(jak Sahara czy Antarktyda bądź Arktyka). 

Niektóre regiony są wyznaczane przez rzeki i ich dorzecza. Zwykle są 
to regiony o niższym stopniu złożoności struktury aniżeli regiony o cha-
rakterze całościowym. I tak na przykład na terenie wielkiego regionu, 
jakim jest Ameryka Łacińska, wydzielić można region mniejszy (choć 
przestrzennie olbrzymi) a mianowicie region Amazonki. Podobnie 
w Europie takim rzecznym regionem jest region Dunaju. 

Weźmy obecnie pad uwagę kolejny fragment narracji historycznej. 
Dotyczy ona Polski w czasach nowożytnych, a więc zarazem wielkiego 
regionu, jakim była Europa środkowo-wschodnia w czasach nowożyt-
nych jak i regionu politycznego, jakim była Polska w sensie państwa 
(Rzeczypospolitej). Polska jako państwo nie była oczywiście w owych 
czasach jednym regionem historycznym. Była związkiem politycznym 
paru przynajmniej regionów historycznych, takich jak Korona, Litwa, 
Białoruś czy Ukraina, choć – trzeba zauważyć – iż wkraczamy tu na te-
ren wysoce dyskusyjny. A oto wspomniany fragment, w którym bezpo-
średnio o wielkim regionie środkowo-wschodnio-europejskim expressis 
verbis się nie mówi: 

7 Por. Jerzy Topolski, Methodological Foundations of Comparative Studies of Large 
Regions of the World, w: tegoż, The Manorial Economy in Early Modern East-Central 
Europe, Aldershot, Hampshire: Ashgate Publishing Company, 1994, s. XII (23-35).
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Odrębny a bardzo charakterystyczny typ nowych lokacji stanowiły mia-
sta „rolnicze” zakładane w królewszczyznach na Podlasiu i w dobrach 
wielkoksiążęcych na Litwie… Tak powstały Augustów, Knyszyn, Suraż 
i inne ośrodki charakteryzujące się luźną, parterową zabudową, dużym 
rynkiem (dla pomieszczenia znacznej liczby wozów z płodami rolnymi), 
szerokimi ulicami i licznymi, obszernymi działkami rolno-ogrodowymi. 
Posiadały one bardzo często rozplanowanie podobne do wsi okolicznych 
(np. ulicówki czy owalnicy, z pewnymi regionalnymi cechami charakte-
rystycznymi dawnych osad targowych) i zabudową niewiele się różniącą 
od chłopskiej. Niektóre z planów małych miasteczek typu rzemieślniczego 
również zresztą nawiązywały do wiejskiej ulicówki…, inne miały założe-
nia o układzie centralnym, czasem były wyraźnie inspirowane przez model 
włoskiego miasta renesansowego… Pewne odrębne cechy posiadała grupa 
miasteczek o funkcjach składowo-przeładunkowych, zlokalizowanych nad 
spławnymi rzekami…8

We fragmencie tym mowa jest o takich regionach historycznych jak 
Podlasie, Litwa, a poza tym, gdy autorzy wymieniali różne przykłady 
miast (pominięte wyżej), także o Wielkopolsce, Małopolsce i innych 
regionach wchodzących w skład Korony. Niezależnie od tego, w tym 
fragmencie mamy do czynienia z często występującą w narracji histo-
rycznej transfi guracją regionów i innych jednostek organizacji prze-
strzeni historycznej, czyli z zestawianiem ich w różnych kombinacjach. 
Miasta z różnych regionów układane są w grupy ze względu na podo-
bieństwo jakiejś cechy (jak na przykład rozplanowanie), podobnie ze-
stawiane są regiony. Transfi guracja regionów i innych jednostek prze-
strzennych dokonywana jest przez historyków paralelnie do tego, co 
nazywam oscylacją na strzałce czasu czyli przerywaniem naturalnych 
ciągów chronologicznych, wybieganiem w przód w stosunku do opi-
sywanego fragmentu przeszłości lub przywoływaniem tego, co było 
przedtem. Historyk, prowadząc narrację, choć może w najogólniejszy 
sposób trzymać się strzałki czasu wiodącej od przeszłości do przyszłości, 
to jednak zazwyczaj czyni od tej głównej linii różne odstępstwa. W ten 

8 Maria Bogucka, Henryk Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Pol-
sce przedrozbio rowej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Wyd. Zakł. Nar. 
im. Osso lińskich, 1986, s. 506-507.
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sposób narracja historyczna staje się swego rodzaju grą czasowo-prze-
strzennymi elementami. Gra ta jest m.in. podstawą metody porównaw-
czej w historii. 

Gra ta może w niektórych przypadkach być powiązana z budowa-
niem ogólniejszych koncepcji wyjaśniających. Do głośnych koncepcji 
tego rodzaju, operujących jednostkami organizującymi przestrzeń i do-
konujących na nich transfi guracji, należy model centrum–peryferie 
Immanuela Wallersteina, osadzony w koncepcji gospodarki światowej. 
Autor ten, jak wiadomo, świat w XVI wieku ujął w system przestrzen-
no-gospodarczy, którego głównymi elementami były: kategoria gospo-
darki światowej istniejącej już jakoby od XVI wieku oraz powiązane 
ze sobą gospodarczo regiony nazywane ze względu na swe znaczenie 
w owej gospodarce światowej: centrum, semiperyferiami i peryferiami. 
Te ostatnie były w tej koncepcji uzależnione od centrum9. 

W tym kontekście nie chodzi o wyłożenie tej koncepcji, chodzi jedy-
nie o zwrócenie uwagi na pewną konstrukcję przestrzenno-czasową bę-
dącą określoną interpretacją rzeczywistości. Konstrukcja ta nie została 
w dostatecznym stopniu zaakceptowana przez communitas badaczy, by 
można uznać ją jako mającą wystarczające odniesienie do rzeczywisto-
ści, w postaci odpowiedniej ilości informacji bazowych10. Gra w tym 
przypadku posunięta została, jak się wydaje, za daleko. Narzucenie na 
ówczesną rzeczywistość schematu centrum–peryferie okazało się zbyt 
dowolną konstrukcją, choć nie można jej odmówić inspirującej roli. 

W kontekście wyjaśniających funkcji wiązanych z transfi guracja-
mi przestrzennymi i zarazem takimi czy innymi koncepcjami (jak np. 
I .Wallersteina) trzeba powiedzieć kilka słów o przypisywaniu w niektó-
rych ujęciach historiografi cznych wyjaśniającej roli nie tylko relacjom 
między jednostkami przestrzennymi (jak centrum–peryferie), ile bez-

9 Por. Michele Rostan, Il sistema-mondo di Immanuel Wallerstein: la comparazione 
storica in un approccio sistemico, w: La storia comparata. Approccie prospettive, a cura di 
P. Rossi, Milano: II Saggiatore, 1990, s. 339-356; Jerzy Topolski, Las causas del desarollo 
economico desigual an la Europa moderna. En torno al problema de la periferización, w: 
Desigualdad y Dependencia. La periferización del Mediterráneo Occidental, (s. XII-XIX), 
editado por Maria Teresa Pérez Picazo, Guy Lemanier y Pedro Segura, „Areas Revista 
de Ciencas Sociales”, Murcia: Editora Regional de Murcia, 1986, s. 16-21.

10 Por. Rondo Cameron, The Modern World-System II, by I. Wallerstein (review), 
„The Journal of Interdisciplinary History”, t. XII, nr 2, 1980, s. 345.
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pośrednim relacjom między przestrzenią pojmowaną jako przestrzenne 
usytuowanie (na przykład państwa), czy jako takie a nie inne naturalne 
ukształtowanie przestrzeni (środowiska naturalnego) a faktami histo-
rycznymi. Jest to na przykład tłumaczenie losów państwa jego położe-
niem geografi cznym (mówi się wówczas o położeniu geopolitycznym) 
czy charakteru gospodarki cechami środowiska naturalnego (na przy-
kład położeniem nad morzem). 

Takie wyjaśnianie jest zupełnie nieuprawnioną grą, trudno bowiem 
założyć istnienie jakiegoś realnego związku między, powiedzmy, rozbio-
rami Polski a jej położeniem geografi cznym, choć może na pierwszy rzut 
oka wydawać się, że jest inaczej. Jest to arbitralne konstruowanie związ-
ku, co do którego nie może istnieć żadna pula informacji bazowych. 
Nie mogą bowiem ani przestrzeń, ani jej elementy „działać”, a zatem na 
cokolwiek wpływać. Położenie geografi czne i inne cechy czy elementy 
przestrzeni mogą jedynie być brane pod uwagę przez ludzi w ich decy-
zjach i działaniach. Nie znaczy to, że muszą być pod uwagę brane. Zna-
my wiele przykładów z historii, kiedy – dajmy na to – położenie nad-
morskie wcale nie wykształciło u mieszkającej na tym terenie ludności 
chęci do zajęć morskich. Przestrzeń jest jednym z warunków ludzkiego 
działania. Poza tym, że wszelkie działanie odbywa się w przestrzeni, jej 
konkretne elementy stwarzają dla człowieka jedynie pewną pulę uwa-
runkowań szczególnych, które racjonalnie działający człowiek (chcący 
osiągnąć dany cel) bierze pod uwagę. Niektóre z tych elementów mogą 
być tak wyraziste (jak na przykład możliwości wykorzystania rzeki jako 
drogi wodnej), że człowiek w znacznej liczbie przypadków weźmie je 
pod uwagę. Presja jednak nic ma charakteru deterministycznego, bo-
wiem przestrzeń nie „działa”, lecz jest.

[1995]
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XXII

CZŁOWIEK WOBEC SIŁ PRZYRODY

 PROBLEM BIOLOGICZNEGO 
„WYMIARU” HISTORII

Człowiek w toku swego bytowania, a zarazem zaspokajania po-
trzeb i coraz większego uzależniania się od tego, co sam (w sensie mate-
rialnym i duchowym) stworzył (tzn. od struktur społecznych, ideologii 
politycznej, religii itd.), raz po raz przeżywa niezwykle trudne okresy. 
Jest, można stwierdzić, wystawiony nieraz na różnego rodzaju „próby” 
dziejowe. Wychodzi z nich zwykle z dużymi stratami, okaleczony, na 
ogół rozpoczynając po takiej „próbie” jakiś nowy etap rozwoju.

Owe bardzo często niespodziewane zdarzenia mają dwojaką gene-
zę. Są bądź całkowicie zawinione przez człowieka, choćby nosiły ce-
chy jakiejś siły poza nim stojącej (jak na przykład wojny), bądź też 
są manifestacjami sił przyrody, które jednak nie są „zawinione” przez 
człowieka. Sposób przejawiania się ich oraz ich skutki człowiek może, 
w zależności od stopnia poznania tkwiących w naturze mechanizmów 
oraz charakteru wypracowania na podstawie tej wiedzy odpowiednich 
działań, zmodyfi kować. Najczęściej mamy do czynienia z sytuacjami 
mieszanymi.

W dalszym ciągu z tego punktu widzenia poddamy analizie fakt hi-
storyczny znany w literaturze historycznej jako zaraza (dżuma) połowy 
XIV wieku, w efekcie którego wyginęły w Europie miliony ludzi, a więc 
fakt, który rzucił silny cień na wiele z tego, co działo się jeszcze wiele 
wieków później.

Wielka zaraza połowy XIV wieku często interpretowana jest, ostat-
nio w najbardziej dotąd skrajny sposób przez W.H. McNeilla, jako wy-
raz rzekomego istotnego „wpływu” czynnika biologicznego na historię 
bądź nawet jako dowód na to, że (jak pisze tenże autor) to „zarazy ro-
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bią historię”1. Dodajmy, że McNeill nie jest historykiem. Często zaś 
przedstawiciele nauk przyrodniczych wkraczający na grunt wyjaśnień 
historycznych dochodzą, patrząc na dzieje przez pryzmat jakiegoś jed-
nego elementu rzeczywistości przyrodniczej, do tego rodzaju nieuzasad-
nionych propozycji interpretacyjnych, wynikających z niezrozumienia 
charakteru procesu historycznego.

Tymczasem, […] należy ściśle odróżnić to, co rzeczywiście na bieg 
dziejów wpływa (czyli działania ludzkie oraz ich skutki, które ludzie 
w swych działaniach muszą brać pod uwagę), od danych człowiekowi 
przez przyrodniczą ewolucję warunków naturalnych, takich jak środo-
wisko fi zyczne i geografi czne, świat roślinny i zwierzęcy, mikroorgani-
zmy, bakterie i wirusy itd. Owe warunki, choćby należały do świata 
żywego, nie „działają” w sensie działania świadomego, nie mogą też 
wpływać na bieg historii. Są, powtórzmy, jedynie warunkami, w których 
człowiek historię tworzy. Mogą one być nader trudnymi dla człowieka 
„wyzwaniami”, którym człowiek nieraz nie może w większym stopniu, 
choćby przez brak wiedzy o mechanizmach tych „wyzwań”, sprostać. 
Mogą nakłaniać do działań (na przykład do szczepień przeciwchorobo-
wych), lecz nie są one reprezentantami jakiegoś biologicznego wymiaru 
historii. Można by mówić jedynie o biologicznym wymiarze rzeczywi-
stości. Historia w ścisłym tego słowa znaczeniu ma tylko jeden wymiar: 
społeczny.

Ewolucja kultury jest procesem, który przebiega w świecie przyrod-
niczym i w swoistej konfrontacji z tym światem. To zimno skłoniło czło-
wieka do wynalazku odzieży i to choroby nakierowały go na poszukiwa-
nie środków obrony przed nimi, lecz ani zimno, ani bakterie czy wirusy 
nie współtworzą historii, choć mogą krzyżować ludzkie zamierzenia 
i działania, szczególnie gdy pojawiają się nieoczekiwanie i gdy człowiek 
nie wkalkuluje ich w swą strategię poczynań. Gdyby nawet z powo-
du jakiejś epidemii wyginęła cała ludzkość, to wówczas nie można by 
powiedzieć, że owa epidemia wpłynęła na bieg dziejów. Okazałoby się 
w takim przypadku, że człowiek nie sprostał warunkom naturalnym, 
w których się znalazł, i przestał tworzyć historię kończąc w ten sposób 
swą ewolucję.

1 William H. McNeill, Plagues and Peoples, Garden City, NY: Anchor Press, 
Doubleday, 1976.
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 POCZĄTEK I POCHÓD „CZARNEJ ŚMIERCI” 
1348-1349 ROKU

Prześledźmy zatem, w kontekście problemu tworzenia przez ludzi 
historii, zachowania się ich wobec największej w dotychczasowej hi-
storii człowieka klęski biologicznej, spowodowanej przez bakterię Yersi-
na pestis, tzn. wobec wspomnianej zarazy połowy XIV wieku nazwanej 
czarną śmiercią.

Zarazek odkryty w 1894 roku przez Aleksandra Yersina, o bardzo 
silnym działaniu toksycznym, szczególnie na tkankę nerwową, powo-
dujący lokalne ogniska wygasających dość szybko zaraz dżumy, dawał 
o sobie od dawna znać w Azji. W połowie VI wieku n.e. (od 541 roku) 
zaraza ogarnęła wybrzeża Morza Śródziemnego, Egipt, Palestynę, Syrię. 
W Konstantynopolu (542 rok) trwała 4 miesiące. Potem jeszcze przez 
dwa następne wieki zaraza atakowała wielokrotnie, choć z mniejszą 
siłą, te tereny, by dać im odetchnąć na przeciąg około 600 lat.

Epidemia wywołana przez ten sam zarazek występowała w dwu pod-
stawowych formach: dymieniczej (bubonicznej) oraz płucnej. Pierwsza 
z nich, przenoszona drogą skórną przez ukąszenie pchły (Pulex iritans) 
zarażonej bakcylami, w 20-40% uleczalna, charakteryzowała się wystę-
powaniem, głównie w pachwinowych węzłach chłonnych, guzów (łaciń-
skie bubum = guz) świadczących o walce układu chłonnego człowieka 
z zakażeniem, drugiej zaś, przenoszonej bezpośrednio od człowieka do 
człowieka poprzez ślinę (nawet podczas mówienia kropelki wyrzucane 
są na odległość do dwu metrów!), o śmiertelności 100% na skutek nie-
wydolności krążeniowo-oddechowej, towarzyszyły ciemne podskórne 
wylewy krwi, skąd wzięła się wspomniana nazwa czarnej śmierci.

W zarazie połowy XIV wieku współistniały, jak to ustaliła Elizabeth 
Carpentier, obie formy2. Według Jean-Noëla Birabena, jedynie dżu-
ma płucna miała charakter rzeczywiście epidemiczny, rozszerzała się 
bowiem przez kontakty człowieka z człowiekiem3. Obie formy, na co 
wskazuje niemożność wyzdrowienia w przypadku dżumy płucnej i se-

2 Elizabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la Peste de 1348, Paris: 
Ecole pratique des hautes études, VIe section, 1962, s. 115.

3 Jean-Noël Biraben, Les Hommes et la peste en France et dans les pays européens er 
méditerranéens, t. I, Paris: Mouton, 1975, s. 15.
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zonowy charakter dżumy bubonicznej, nie mogą zagnieździć się w or-
ganizmie ludzkim, czyli nie są chorobami człowieka, choć go atakują. 
Również nie utrzymuje się dżuma dłużej u pcheł. Jedynym stwierdzo-
nym rezerwuarem zarazków są natomiast szczury (w Europie do końca 
XVIII wieku gatunku Rattus rattus) i dzikie gryzonie. W norach tych 
ostatnich zarazki dżumy przeżywały przez długi czas.

Nie jest dotąd jasne, jakie to czynniki powodowały przekształcanie 
się zarazy bubonicznej w płucną, kiedy to nie trzeba było ukąszenia 
przez pchłę i równoczesnego pojawienia się większej liczby szczurów. 
Przypuszcza się, że mogły to spowodować wilgotniejsza niż normalnie 
pogoda, trudne warunki życia, przeludnienie mieszkań, osłabienie or-
ganizmu przez niedożywienie itp. I tak, wbrew dawniejszym opiniom, 
udowodniono, że w rozpowszechnianiu się „czarnej śmierci” lat 1347- 
-1352 szczury nie odegrały widoczniejszej roli4.

Początek zarazie był dany przez zarażone podczas kontaktu ze szczu-
rami (czy dzikimi gryzoniami) pchły. Jak zatem stało się to, że pojawia-
jąca się lokalnie w Azji zaraza przedostała się do Europy, dokonując na 
jej terenach niebywałych spustoszeń? W jakim stopniu było to zjawisko 
niezależne od człowieka, swoisty dopust Boży będący karą za grzechy, 
jak to starano się potem tłumaczyć, a w jakim rzecz przez człowieka 
w pewnym sensie sprowadzona, czy – przez stworzenie takich, a nie 
innych warunków – ułatwiona? Jak wreszcie zachował się człowiek 
w obliczu niespodziewanej siły świata biologicznego? Czy wpływało to, 
i ewentualnie jak, na jego późniejsze zachowania, czyli na proces ewo-
lucji kulturowej?

Wiadomo, że zaraza ze swych ognisk azjatyckich jesienią 1346 roku 
osiągnęła Tebriz, a w początkach 1347 roku Krym. Tutaj, jak wiadomo, 
w końcu XIII wieku Genueńczycy, za zgodą Złotej Ordy (Państwa Tatar-
skiego), założyli w Kaffi e (dawniej Teodozji) kolonię handlową, lecz nie-
zależnie od układów często napadani byli przez żądnych łupów tatarskich 
władców półwyspu. W czasie jednego z takich napadów chan Dżanibek 
w 1347 roku kazał wrzucać do oblężonego miasta trupy zadżumionych, 
stając się jednym z prekursorów wojny bakteriologicznej. Przeniesione 

4 Por. w szczególności: David E. Davis, The Scarcity of Rats and the Black Death: 
An Ecological History, „The Journal of Interdisciplinary History”, vol. 16, nr 3, 1986, 
s. 455-470.
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przez pchły zarazki łatwo dostały się na statki genueńskie. Tam miały 
dogodne warunki do przeżycia w przewożonych balach towarów.

W połowie 1347 roku statki genueńskie płynące z Kaffy zatrzyma-
ły się w Konstantynopolu przywożąc zarazę (jej apogeum październik- 
 -listopad tegoż roku). Następnie udały się via Sycylia do ojczyzny. Po-
stój ich w Messynie oznaczał przywleczenie zarazy do głównych miast 
Sycylii (wrzesień–październik). Jedynie 3 lub 4 statki popłynęły dalej 
do Genui, lecz mimo iż na statkach nikt nie chorował, ojczyste miasto 
z ostrożności i lęku przed zarazą nie wpuściło ich w swe mury. Pojechały 
zatem do Marsylii, niosąc i tam zarazę.

Niebezpieczeństwo rozpowszechnienia się zarazy gwałtownie wzra-
stało. Z portów zarażonych coraz więcej statków przenosiło ją w róż-
ne miejsca. Z Konstantynopola zaraza doszła do Grecji, Anatolii i do 
Egiptu, z Sycylii przeniosła się na Sardynię, Korsykę, Elbę, zawitała do 
Dalmacji. Genua nadal broniła się zamykając swój port, lecz wszelkie 
wysiłki nie mogły już przynieść rezultatów. Zaraza dostała się i do niej, 
a następnie do Pizy. Marsylia, Genua, Wenecja i Piza stały się brama-
mi wypadowymi dla dżumy w kierunku północnym. Jeszcze zimą 1348 
roku zaraza przekroczyła Alpy. W Paryżu była w połowie roku, w Anglii 
w jego końcu, podobnie w Norwegii.

Ogólnie rzecz biorąc w 1348 roku dżuma szerzyła się już w całej 
zachodniej Europie i częściowo we wschodniej. W zbadanym dokład-
nie przez E. Carpentier Orvieto zaraza pojawiła się w maju 1348 roku 
i trwała do września. Dotarła także na Węgry, Mołdawię i Wołoszczyznę, 
do Bułgarii, Serbii, Bośni i Hercegowiny, do południowej Ukrainy. Jak 
widać, zaraza wróciła niemal dokładnie do terenów, z których wyszła, 
czyli do wybrzeży Morza Czarnego. Do Odessy dotarła w 1352 roku. 
W latach 1353-1357 Europa Zachodnia przeżywała jej nawrót.

W pochodzie zarazy wyraźnie zaznaczyła się rola Morza Śródziem-
nego jako strefy kontaktów Europy z terenami ognisk zarazy. Równo-
cześnie uwidoczniła się różnica między Europą południowo-wschodnią 
oraz dalszymi terenami i Europą północno-zachodnią. W pierw-
szej z tych stref istniały lepsze warunki klimatyczne dla pcheł aniże-
li w  gorętszej i suchszej strefi e południowo-wschodniej (Armenia, 
Kurdystan, Turkiestan, Iran czy północna Afryka), która jednakże ze 
względu na rozwiniętą faunę dzikich gryzoni była swoistą przechowal-
nią za razków.
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 STRATY DEMOGRAFICZNE

Już wielokrotnie próbowano ustalić zasięg strat ludzkich z po-
wodu zarazy połowy XIV wieku. Wiadomości w źródłach o ubytkach 
jest wiele, lecz trudniej dojść do ustaleń globalnych. Interesujące jest 
wszakże prześledzenie również danych bardziej szczegółowych. Według 
rejestru parafi alnego z Giory (lata 1334-1357), miasteczka liczącego 
około 2000 mieszkańców, liczba zgonów w latach poprzedzających za-
razę wahała się od 20 do 40, gdy tymczasem tylko w 1348 roku zmarło 
649 osób, a więc niemal trzecia część mieszkańców. Można wyobrazić 
sobie, jakim szokiem dla miasteczka były te straty, gdy uświadomimy 
sobie, że koncentracja zgonów nastąpiła w krótkim interwale czasu – 
od końca lipca do około połowy listopada, osiągając maksimum 10- 
-18 września (średnio 24 zmarłych dziennie). Z wielu danych wynika, 
że w początkach zarazy w danej miejscowości na jej niebezpieczeństwo 
w większym stopniu niż mężczyźni narażone były kobiety. Stopniowo 
dosięgała ona jednak w równym stopniu także mężczyzn, a przy tym 
przedstawicieli wszystkich warstw społecznych, choć nieraz w więk-
szym stopniu żyjących w trudniejszych warunkach ludzi biedniejszych.

Nie było to jednak regułą. Spośród 83 biskupów czynnych we Francji 
południowej zmarło aż 36 (czyli 43%), we Francji północnej wprawdzie 
zmarło ich mniej, lecz również niemało. Na ogółem 52 biskupów na 
tym terenie w latach 1348-1349 zmarło 12 (czyli 23%). Zaraza zabrała 
wszystkich augustianów w Awinionie, wszystkich franciszkanów w Car-
casonne i Marsylii. W Montpellier ze 140 przeżyło tylko 7, we Floren-
cji na 150 przeżyło 72. W Orvieto na 12 notabli miejskich (członków 
Rady Miejskiej) od maja do sierpnia 1348 roku zmarło czterech (czyli 
1/3), a być może, iż po sierpniu zaraza nie oszczędziła również innych 
spośród tego grona.

Jak widać, wysoki status społeczny nie chronił w jakiś widoczniej-
szy sposób od zarażenia. W sumie można przyjąć, że na skutek zarazy 
1348 roku wyginęła w zachodniej Europie przynajmniej trzecia część 
ludności, choć w zależności od okolic śmiertelność wahała się zwykle 
od kilkunastu do około 70%.

Dla określenia wpływu na bieg historii tego rodzaju nowego do-
świadczenia ówczesnego społeczeństwa europejskiego ważna jest bar-
dziej dokładna analiza reakcji na nie społeczeństwa. Fakt, że w ciągu 
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paru miesięcy wyginęła w Europie Zachodniej około trzecia część lud-
ności, był dla ówczesnego społeczeństwa bardzo silnym szokiem.

 WZROST LĘKU JAKO ELEMENTU ŻYCIA. 
SPOSOBY OBRONY PRZED ZARAZĄ

Do zwiększonej zarazą śmiertelności powodowanej jakimiś spe-
cyfi cznymi czynnikami (na przykład zatruciami pokarmowymi) ludzie 
Średniowiecza byli przyzwyczajeni, lecz wśród wielorakich lęków, we 
władaniu których żyli przez wiele wieków (na przykład lęku głodu czy 
wojny), lęk przed zarazą o znaczniejszych rozmiarach był już od dawna 
wyciszony. Zaraza stała się „wielką postacią historii” (według określenia 
Bennassara) dopiero od czasów „czarnej śmierci”.

Większość ówczesnego społeczeństwa żyła stale na granicy zaspo-
kajania podstawowych potrzeb, w związku z czym każdy nieurodzaj 
i w parze z nim idąca drożyzna, każde nieszczęście domowe i podobne 
wydarzenia oznaczały wyrwanie z normalnego bytowania.

Ten stan stałej niepewności i lęku, nawet nie tyle o przyszłość, ile 
o dzień następny, pogłębiał stan słabej odporności psychicznej ludzi 
Średniowiecza. Żyli oni w stanie stałego lęku, który w niejednym przy-
padku ukonkretniał się przechodząc w strach już przed czymś rzeczy-
wistym. Dżuma połowy XIV wieku dodała do struktury ówczesnego 
życia nowy element lęku, stale odtąd towarzyszący ludziom (w więk-
szym stopniu aż do postępów medycyny w XIX wieku), a mianowicie 
lęku przed zarazą („od powietrza, głodu, ognia i wojny…”). Lęk jako 
element życia w dawnych wiekach stał się już przedmiotem osobnych 
badań historycznych5. 

Przed zaczynającą się rozpowszechniać zarazą starano się bronić 
dwojako: z jednej strony działając z budzącą uznanie racjonalnością, 
a z drugiej poprzez konstruowanie ochrony psychicznej tworzącej swe-
go rodzaju barierę między jednostką a zjawiskiem zarazy. Równocześnie 
wskazana słaba odporność psychiczna ludzi Średniowiecza w połączeniu 
z nowym dramatycznym doświadczeniem życiowym (indywidualnym 

5 Por. Jean Delumeau, Strach w kulturze Zachodu: XIV-XVIII w., przeł. Adam Szy-
manowski, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1986.
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i społecznym), jakie niosła zaraza, produkowała różnego rodzaju reakcje, 
przede wszystkim typu agresji powiązanej często z histerią zbiorową.

Obrona przed zarazą, dyktowana nagromadzoną przez społeczeń-
stwo wiedzą o chorobach i ich zapobieganiu, tzn. będąca zastosowa-
niem tej wiedzy, przybierała najróżniejsze formy. O niewpuszczaniu 
do miast wszystkich, którzy mogli przynieść zarazę, była już po części 
mowa. Dodajmy, że częste były kwarantanny, nieraz otaczanie miast 
przez żołnierzy. Drzwi domów, wbrew powszechnemu zwyczajowi, trzy-
mano zamknięte, nie wychodzono na ulice, witano i żegnano się na 
dystans. Powodowało to przerywanie normalnych stosunków towarzy-
skich. Również lekarze często kontaktowali się z chorymi na odległość, 
lecz – dodać trzeba – wielu ryzykowało i dlatego śmiertelność wśród 
medyków była szczególnie wysoka.

Nie dysponowano wiedzą medyczną o mechanizmie choroby i jej 
szerzeniu się, lecz z miejsca zaczęto odwoływać się do nagromadzonego 
już doświadczenia i wiedzy praktycznej. W przypadku dżumy płucnej 
szybko zdano sobie sprawę z beznadziejności wszelkiego leczenia, lecz 
adaptowano wskazania znane z innych chorób. Tak więc słusznie łą-
czono zachorowania z wilgotną i zimną pogodą sprzyjającą rozwojowi 
zarazków w organizmie ludzkim. Zalecano wietrzenie i wykadzanie po-
mieszczeń. Gdy chodzi o dżumę buboniczną, to zalecano różnego ro-
dzaju leczenie, niewychodzące poza znany zasób wskazań (puszczanie 
krwi, zioła, dieta, higiena). W obu przypadkach, kto mógł, mając na 
to środki, szukał ocalenia w ucieczce do okolic nieogarniętych zarazą. 
W latach 1348-1352, ze względu na ogromny zasięg zarazy, ten sposób 
chronienia się przed zachorowaniem nie rokował dużych nadziei; przy-
czyniał się w efekcie do rozpowszechniania zarazy.

Zaraza rozprzestrzeniała się szybko, lecz dawała w wielu przypad-
kach możliwość przedsięwzięcia różnych środków prewencyjnych. 
W miastach zaczęto pilniej przestrzegać dawniejszych statutów sanitar-
nych. Zaraz po uwidocznieniu się zarazy w Messynie statuty takie przy-
pomniano we Florencji. Pistoia wydała Ordinamenta sanitatis tempore 
mortalitatis (Zarządzenia zdrowotne czasu zarazy).

Odwołano się również do ofi cjalnej nauki, co dało w efekcie sławną 
opinię o epidemii wyrażoną przez Wydział Lekarski Uniwersytetu Pa-
ryskiego, która wkrótce znana była w wielu krajach (w tym w Polsce). 
Świadectwem tego choćby jest to, że znane jest aż 25 zachowanych 
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rękopisów owej sławnej opinii Sorbony (Compendium de epidemia per 
Collegium Facultatis medicorum Parisiis ordinatum).

Bardzo precyzyjnie pilnowano, by przepisy te były stosowane w prak-
tyce. Nieraz środki przedsiębrane były bardzo drastycznie. Zamykanie 
miast było częste. W Mediolanie w domach, w których pojawiła się 
zaraza, zamurowywano wejścia i inne otwory skazując ich mieszkańców 
na śmierć. W zarządzeniach sanitarnych starano się zapobiec zarażaniu 
osób, ograniczano podróże, zakazywano przywozu używanej bielizny 
pościelowej, regulowano głębokość grobów, zakazywano odwiedzania 
domów żałoby. Przestrzegano czystości miejsc sprzedaży mięsa, latem 
w ogóle zakazywano jego sprzedaży, tępiono (nieraz przesadnie) zwie-
rzęta domowe.

We wspomnianej Florencji utworzono coś w rodzaju (jak to określa 
E. Carpentier) Komitetu Zdrowia Publicznego, złożonego z 8 „mędr-
ców”. Statuty sanitarne nieraz w czasie zarazy modyfi kowano, na przy-
kład w odniesieniu do sposobu pochówków. Na przykład ze względu 
na braki w zaopatrzeniu w wosk reglamentowano wagę świec palonych 
przy zmarłych. Z danych źródłowych wiadomo (M. Flinn), że działania 
ochronne przynosiły rezultaty. Niektóre miasta w ten sposób potrafi ły 
obronić się przed zarazą dość skutecznie, choć było to, ze względu na 
rozszerzające się rozmiary zjawiska, niezmiernie trudne.

Ogólnie stwierdzić należy, że przedsiębrane środki prewencyjne 
były w przeważającej mierze uzasadnione. Antycypowano w ten sposób 
to, co późniejsza nauka potwierdziła. W szczególności zdawano sobie 
sprawę z istniejącego związku między stanem higieny (publicznej i oso-
bistej) a szerzeniem się choroby. W pewnym stopniu zdawano sobie 
również sprawę z tego, że atakowała ona bardziej organizmy słabe czy 
osłabione, choćby przebytymi wcześniej chorobami. Obserwowano, że 
wzrost śmiertelności był większy tam, gdzie niedawno przed 1348 ro-
kiem ludzkość przeżyła jakąś lokalną epidemię. Były to wszystko kroki 
i skojarzenia logiczne (nazwaliśmy je racjonalnymi), świadczące o wy-
korzystywaniu przez człowieka tych właściwości (a więc świadomości 
refl eksyjnej), które dała mu ewolucja.

Już w czasie epidemii zaczęła się gorączkowa praca nad traktatami 
medycznymi. O ile do 1348 roku ich prawie nie było, o tyle od tegoż 
roku liczba ich rośnie w dziesiątki i setki. Znalazły się w nich dokładne 
opisy objawów choroby, lecz w zagadnieniu leczenia nie wychodzono 
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poza to, co wiedziano dotąd. Wzmożono starania o lekarzy. Orvieto 
w 1348 roku miało ich 12; 1 przypadł na około 170 osób.

Osobną grupą działań były wspomniane kroki mające na celu two-
rzenie bariery psychicznej lub, inaczej mówiąc, wzmacnianie odporno-
ści psychicznej w nowej sytuacji. Kroki te były bardzo różnorodne. Jed-
ne z nich miały wymiar bardzo indywidualny, inne bardziej społeczny. 
Charakterystyczne jest, że w tym czasie ochraniano przepisy sanitarne 
i przestrzegano ich, a zarazem starano się zachowywać w życiu publicz-
nym „normalnie”, tak jakby nic się nie stało, jakby zaraza nie zaczynała 
się srożyć. Było to psychiczne odgradzanie się od czegoś, co już istniało, 
odwlekanie niejako bezpośredniej z tym konfrontacji.

We Florencji czy Orvieto, a prawdopodobnie także w innych mia-
stach, mimo że zaraza dotarła do Włoch już w początku 1348 roku (do 
Wenecji, jak wskazano, już w styczniu), władze pracowały jak w cza-
sach zwykłych. W Orvieto jeszcze w marcu w obradach władz miej-
skich nie poruszano niczego innego poza sprawami bieżącymi (podatki, 
długi, sprawy kodyfi kacji praw itd.)

Nie jest wykluczone, że nie zdawano sobie jeszcze sprawy z tego, 
co się rozwinie; z lokalnymi epidemiami miano już do czynienia, lecz 
niezależnie od tego unikanie bezpośredniego roztrząsania spraw śmierci 
miało sens swego rodzaju reakcji psychicznej.

Do Orvieto zaraza przyszła, jak wspomnieliśmy, w maju, a Rada 
Miejska zbierała się regularnie do 5 lipca, kiedy to ze względu na to, 
że „czarna śmierć” osiągnęła szczyt swego nasilenia, zabierając z grona 
członków Rady parę osób, przerwano pracę. Podjęto ją na nowo już 
21 sierpnia 1348 roku. Święto Bożego Ciała w czerwcu, mimo zara-
zy, jeszcze przy udziale organizacyjnym Rady, obchodzono jak zwykle. 
Dopiero gdy zaraza zbierała szczególnie duże żniwo, największe święto 
religijne w Orvieto, Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), odbyło się bez 
publicznej manifestacji.

Starano się zatem nie przerywać normalnego życia i pilnowano 
przestrzegania przepisów sanitarnych. W Wenecji, przy obowiązującym 
zakazie wstępu do miasta obcym, a także chorym własnym obywate-
lom, wprost nakłaniano do urządzania festynów i do niestronienia od 
rozrywek. Polecano nie nosić żałoby po zmarłych. W Orvieto do 1350 
roku otwarto miasto dla pielgrzymów i w pełni wrócono do organizacji 
tradycyjnych świąt.
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Wszystkie te racjonalne zabiegi nie zapobiegły jednak powstawaniu 
atmosfery głębokiego kryzysu psychologicznego. Bardziej dokładne ba-
dania przekonują o tym, że nie był to wszakże kryzys wywołany wyłącz-
nie przez zarazę. Istniał on już przed nią, a powstawał na podłożu ro-
snących wówczas trudności (o czym jeszcze powiemy w dalszym ciągu). 
Stan szoku spowodowanego szerzącą się śmiercią kryzys ten pogłębił.

 KRYZYS PSYCHOLOGICZNY. 
IRRACJONALNA REAKCJA NA ZARAZĘ: 
PRZEŚLADOWANIE „OBCYCH”

Owo pogłębianie się kryzysu psychologicznego dało znać o sobie 
za pośrednictwem reakcji irracjonalizmu, głównie takich jak wspomnia-
ne już ogólnie przejawy zbiorowej histerii. Równocześnie zaś następo-
wał proces mitologizacji zarazy, pojmowanej w coraz większym stop-
niu jako tajemniczy dopust Boży ciążący nad grzesznym człowiekiem. 
Lęk, w którym żyli ówcześni ludzie, pogłębiał się prze to sprzyjając 
owej mitologizacji. Oznaczało to również widoczny wzrost zewnętrz-
nych przejawów pobożności, a tym samym roli religii i Kościoła w życiu 
społecznym. Czynienie pokuty, świadczenie na rzecz Kościoła, szukanie 
odpuszczenia grzechów weszły w większym niż poprzednio stopniu do 
modelu postaw. Na tym tle można zrozumieć nieuzasadnione, gdyż ab-
solutyzujące rolę jednego „czynnika”, próby wiązania „czarnej śmierci” 
z genezą reformacji (jako reakcji na wzrost wpływów i dochodów Ko-
ścioła). Istniejących tu związków wykluczyć nie można.

W parze z tego rodzaju reakcją, tzn. neutralizacją zjawiska, przez 
jego wyłączenie poza zasięg ewentualnej odpowiedzialności oraz in-
terwencji człowieka, szło nasycenie sztuki elementami grozy i gniewu 
Bożego. W szczególności w malarstwie religijnym pojawiły się ponure 
motywy śmierci i kary. W sumie zmodyfi kowało to w sposób widoczny 
formy i symbole życia religijnego. Kolejny nawrót tego zjawiska przy-
niosła dopiero kontrreformacja drugiej połowy XVI i XVII wieku.

Najgroźniejszym dla mentalności społecznej przejawem psychologicz-
nej reakcji na zarazę, kłócącym się ze wspomnianą mitologizacją typu fa-
talistycznego, szukającą wyjaśnienia w wyrokach losu i karze Bożej, było 
irracjonalne poszukiwanie konkretnych ludzi winnych rzekomo zarazie. 
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Znajdowano ich w grupach marginalnych ówczesnego społeczeństwa 
i w ludziach mu obcych, a więc głównie wśród Żydów, trędowatych i że-
braków. Przejawy agresji przeciw tym grupom nie były rzadkie w czasach 
przed „czarną śmiercią”, lecz 1348 rok wyraźnie je zintensyfi kował. Już 
wcześniej ludzi marginesu oskarżano o roznoszenie chorób, tym bardziej 
zatem musiało to wystąpić, gdy zaraza przybrała rozmiary pandemii. 
W pewnym stopniu, szczególnie gdy chodziło o żebraków czy pielgrzy-
mów, oskarżenia o roznoszenie zarazy miały pewne uzasadnienie, lecz 
uderza niejednokrotne w stosunku do nich okrucieństwo.

Jak podaje J.-N. Biraben, jedną z pierwszych masakr ludności żydow-
skiej w okresie „czarnej śmierci”, w której zginęło 40 osób, urządzono 
w Tulonie 13 i 14 kwietnia 1348 roku. Odtąd fala krwawych wystąpień 
przeciw Żydom rozszerzała się mimo kontrakcji: w wielu miastach tłum 
dziesiątkował mieszkańców żydowskich. Dotyczy to Francji, Szwajca-
rii, Niemiec. Spośród większych miast, gdzie, jak to zestawił Biraben, 
odbyły się poważniejsze masakry ludności żydowskiej, wymienić można 
Narbonę, Carcassone, Paryż, Besançon, Stuttgart, Augsburg, Fryburg 
w Bryzgowii, Bazyleę, Ulm, Spirę, Strasburg. W tym ostatnim mieście 
prawie połowę mieszkańców żydowskich (około 900 osób) spalono 
żywcem 14 lutego 1348 roku. Żydzi masowo ginęli m.in. w Konstancji, 
Baden, Wormacji, Erfurcie, Brukseli, Luksemburgu, Frankfurcie nad 
Menem, Kolonii, Moguncji, Norymberdze, a także na Śląsku w Gło-
gowie, Wrocławiu, Brzegu. Cesarza Karol IV dość skutecznie nato-
miast obronił Żydów w Czechach i na Morawach. Protekcję Żydzi 
czuli w Brandenburgii, szczególnie zaś na terenie Polski i Litwy, dokąd 
w większości udawali się z miejsc prześladowań. Tu wziął ich pod opiekę 
król Kazimierz III Wielki.

Wystąpienia antyżydowskie miały, rzecz jasna, nie tylko jako motyw 
agresję wywołaną lękiem przed zarazą. Nasilały się zwykle przed nadej-
ściem zarazy, wyzwalając również tłumione na przykład niechęci natury 
ekonomicznej. Żydzi byli dobrzy, gdy pożyczali pieniądze, lecz gdy czę-
sto zmuszani dużymi wymaganymi od nich podatkami i świadczeniami 
pieniężnymi z różnych okazji domagali się zwrotu pożyczek, wywoływali 
niechęć tym silniejszą, im trudniejsza była sytuacja.

Ta ciemna strona stanu ludzkiej świadomości, stale podatnej na mity 
i emocje tłumiące racjonalność, uwidacznia się, gdy chodzi o połowę 
XIV wieku, również w agresji skierowanej przeciw biczownikom. Ich 
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procesje połączone z samobiczowaniem były przejawem spontanicznej 
pokuty o cechach zbiorowej histerii.

Nie jest przypadkiem, że ogromne nasilenie aktywności biczowników 
(fl agelantów) przypadło na 1348 i 1349 rok. Sekta ta formowała kilku-
setosobowe procesje, które przemierzały kraj wstępując po drodze do 
miast. Nieraz tłum był tak duży, że hamował życie miejskie. Z tego powo-
du Karol IV zrezygnował z odbycia koronacji w Akwizgranie. Odbyła się 
ona w Bonn. W Brabancji na Boże Narodzenie 1349 roku liczono parę 
tysięcy osób w pochodzie inspirowanym przez biczowników. Od tego 
czasu obserwować można jednak zmniejszanie się tych zjawisk, otrzeź-
wienie w miastach. Przestały one przyjmować w swe mury pochody bi-
czownicze, równocześnie coraz bardziej niechętne w stosunku do nich 
okazywało się stanowisko Kościoła. Papież nie wpuścił fl agelantów do 
Awinionu oraz potępił ich za wywoływanie wystąpień antyżydowskich.

Związki między zarazą, wystąpieniami biczowników i gwałtami na 
ludności żydowskiej były nie zawsze (w konkretnych miejscach) bezpo-
średnie, choć nie ulega wątpliwości, że zaraza leżała u źródła intensyfi -
kacji psychozy społecznej oraz że biczownicy, wpływając na jej rozwój, 
stwarzali dodatkowe podłoże eskalacji gwałtu.

Warto dodać, że stan zbiorowej histerii ożywianej przez fl agelantów 
znajdował doskonałą pożywkę także w samym zewnętrznym ich wido-
ku. Mieli oni na głowach kaptury z otworami na oczy oraz nieśli krzyże. 
W miastach wysłuchiwali kazań, zawodzili pieśni oraz dwa razy dzien-
nie biczowali się publicznie. W ten sposób wpływali na utrzymywanie 
się stanu podrażnienia społecznego, co z kolei – jak to zwykle w takich 
sytuacjach bywa – wywoływało irracjonalne reakcje.

 PRÓBY MYŚLENIA O PRZYSZŁOŚCI

Zaraza – jako nowy element życia – była jednak impulsem także 
do działań pożytecznych, czyli, inaczej mówiąc, do myślenia o poprawie 
stanu rzeczy. Nie mamy tu na myśli omówionego już wzrostu zaintere-
sowania sprawami higieny, lecz inne poczynania. Mimo że w Orvieto 
zginęła około połowa ludności, zaczęto jeszcze w czasie zarazy myśleć 
o reformach życia miejskiego. Zintensyfi kowano prace nad nowymi sta-
tutami miasta (w kierunku demokratyzacji), szybko wzięto się za odbu-
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dowę wyludnionych okolic miasta, wzmożono troskę o administrację. 
Koncepcja reformy była gotowa już we wrześniu 1348 roku.

Nowym problemem była duża liczba sierot, którymi trzeba było się 
zaopiekować, a także pomyśleć o regulowaniu ich sytuacji majątkowej. 
Każdej sierocie „przydzielono” urzędowego opiekuna, zaczęto bardziej 
troszczyć się o lekarzy i przyznano im atrakcyjne przywileje. Jeśli lekarz 
podejmujący w Orvieto pracę był w stanie nauczyć innych zawodu, jego 
płaca wzrastała o 100%. Ogólnie po zarazie lekarze zarabiali w Orvieto 
4 razy więcej niż przed zarazą. Miasta ułatwiały imigrację. Starano się 
ożywić handel. W sumie – jeśli wrócić do Orvieto – już na początku 
1349 roku działania aparatu miejskiego sterowane były pryncypiami 
reformy z września poprzedniego roku. Bardzo szybko przebiegała od-
budowa należącego do miasta terytorium wiejskiego.

Około 1350 roku w Orvieto podjęto, podobnie jak to się działo we 
Francji, w Anglii i Hiszpanii, reformę gospodarczą i fi nansową. Chodziło 
głównie o zmianę (liberalizację) systemu podatkowego oraz o pobudzenia 
aktywności ekonomicznej. W Orvieto myślano o zachętach do wzrostu 
produkcji wina i jego eksportu. Największe trudności niósł brak rąk do 
pracy, w związku z czym próbowano wprowadzić taryfy płac. W ostatecz-
nym rachunku na życiu miasta ciążył kryzys demografi czny (brak lekarzy, 
sędziów, pracowników dniówkowych). O ile w 1292 roku w Orvieto było 
2816 rodzin, o tyle w 1354 roku tylko 922, a w 1402 – 1381.

Nie wszędzie kryzys demografi czny był tak głęboki, w skali ogólnej 
jednak zaczął się on – jak to wykazują zgodnie liczne studia – już przed 
zarazą 1348 roku. To samo dotyczy kryzysu ekonomicznego. Już przed 
zarazą wystąpiły, związane z czynnikami „ludzkimi”, trudności gospo-
darcze, obniżenie się odporności fi zycznej i psychicznej ludzi. Zaraza te 
zjawiska tylko w sposób wyjątkowo silny pogłębiła.

Kryzys demografi czny został, gdy wziąć pod uwagę ogólny punkt wi-
dzenia, stosunkowo szybko przezwyciężony. Straty demografi czne zwykle 
wyzwalały mechanizmy zapewniające wyższy przyrost naturalny. Jednym 
z takich mechanizmów był fakt otwarcia się, po większym spadku zalud-
nienia, stosunkowo łatwych możliwości – dla ludzi stosunkowo młodych 
– założenia rodziny (wraz z zapewnieniem jej utrzymania). Możliwości za-
kładania warsztatów rzemieślniczych w miastach czy gospodarstw chłop-
skich na wsiach stały się nieporównanie większe niż poprzednio. W ten 
sposób podnosił się wskaźnik urodzeń, dynamizujący rozwój zaludnienia.
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Również straty ludności oraz idące z tym w parze zmniejszenie się 
w pierwszej fazie liczby czynnych warsztatów produkcyjnych nie pocią-
gnęło za sobą kryzysu gospodarczego w skali ogólniejszej. Zjawisk kry-
zysowe występowały już, jak wspomnieliśmy, przed 1348 rokiem. Zaraza 
je na różnych terenach przejściowo pogłębiła, choć zarazem, jak stwier-
dziliśmy w odniesieniu do Orvieto, pobudzała do intensyfi kacji różnych 
działań inspirujących aktywność ekonomiczną. To, co bezsprzecznie po 
zarazie pozostało, to uzasadniony lęk przed jej powtórzeniem się.

 REFLEKSJE OGÓLNE

Wróćmy obecnie do postawionego już pytania o wpływ „czarnej 
śmierci” 1348 roku i lat następnych na bieg historii. Nikt nie prze-
czył nigdy, że wobec ujawnienia się w połowie XIV wieku tkwiących 
dotąd w „uśpieniu” oraz ograniczonych do pewnych regionów możli-
wości ataku sił mikrobiologicznych społeczeństwo europejskie podję-
ło różne działania, że wyzwoliło ono określone reakcje psychologicz-
ne i społeczne oraz że wywołało ono – poprzez zmniejszenie się liczby 
ludności – różnego rodzaju skutki natury bardziej lokalnej i bardziej 
ogólnej. Z małym natomiast odzewem spotkały się hipotezy widzące 
w zarazie przyczynę różnych doniosłych wydarzeń czy procesów histo-
rycznych, jak ogólny kryzys gospodarczy XIV-XV wieku czy reformacja. 
Jak już stwierdziliśmy, poglądy te były w każdym przypadku pochodną 
nierozumienia przez ich autorów mechanizmu procesu historycznego, 
a konkretniej ujmując, niebrania pod uwagę tego, że jedynym twórcą 
historii jest człowiek (jednostki, grupy, klasy itd.). Historii zaś tworzyć 
nie mogą inne „elementy” takie jak środowisko przyrodnicze, które sta-
nowi naturalne warunki ludzkiego działania.

Otoczenie bakteryjne człowieka, a zarazem procesy bakteryjno-wi-
rusowego ujednolicenia świata (na co zwrócił uwagę E. Le Roy La-
durie) są takimi samymi elementami środowiska naturalnego, jak, co 
już podkreślaliśmy, fauna i fl ora czy środowisko geografi czne. Człowiek 
w toku swej ewolucji, poprzez przymus myślenia refl eksyjnego, starał się 
i stara trwać w tym środowisku. Przynosiło mu ono kolejne problemy 
do rozwiązania, ostatnio zaś problem ochrony tego środowiska niezbęd-
nej dla owego trwania bytu ludzkiego.
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Stopień odpowiedzi społeczeństwa na powstające tego rodzaju wy-
zwania bywał w historii różny, w każdym przypadku zależny od jakości 
wiedzy, którą człowiek dysponował. Zaraza 1348 roku wykazała, że wy-
zwanie to, będące manifestacją, jak się okazuje, pewnego cykliczne-
go ruchu epidemii wywoływanego głównie wahaniami klimatycznymi, 
było dla ówczesnych ludzi zbyt poważne, by mogli nań odpowiedzieć 
skutecznym przeciwdziałaniem.

Okazuje się przy tym, że biologia nie zakończyła jeszcze (i nie wia-
domo, czy w ogóle zakończy tego rodzaju rolę) stawiania człowieka wo-
bec nowych wyzwań lub nowych zagadnień do rozwiązania (jak choćby 
współcześnie opanowania niebezpieczeństwa AIDS). W XX wieku czło-
wiek nie potrafi  sobie radzić z grypą, a nawet katarem. W odniesieniu do 
grypy (być może była to innego rodzaju epidemia) warto przypomnieć 
ogromną śmiertelność wywołaną tzw. hiszpanką po pierwszej wojnie 
światowej (1914-1918 roku). Choć zmarło wówczas więcej ludzi aniżeli 
w toku całej tej wojny, historycy nie stwierdzają, by wpłynęła ona w jaki-
kolwiek widoczny sposób na historię. Nie istnieją też takie przekonania 
wśród niespecjalistów. Nie znaczy to, że kataklizmy natury przyrodniczej 
nie zmieniają nieraz poważnie warunków ludzkiego działania (bytowa-
nia); obecnie wszakże coraz bardziej widoczne jest, że to prawdopodob-
nie przede wszystkim człowiek ma w swym ręku możliwość ewentualnego 
prowokowania sił przyrody, choćby poprzez swą nadmierną ingerencję 
w naturalne otoczenie czy igranie z niebezpieczeństwem. Było to widocz-
ne również w przypadku „czarnej śmierci”. Wywołanego niebezpieczeń-
stwa człowiek nie potrafi ł opanować. Wystąpiło niedostateczne jeszcze, 
jak na to zadanie, rozwinięcie się ewolucji kulturowej (wiedzy).

Z tego, co powiedziano, wynika, że z ewentualnego założenia braku 
zarazy w XIV wieku w Europie nie można by wyprowadzić jakichś da-
lej idących wniosków poza tym, że losy konkretnych miast czy okolic 
mogłyby przybrać nieco inny, aniżeli to w rzeczywistości było, kształt. 
Gdyby znano wówczas obecne środki medyczne, zaraza zostałaby opa-
nowana bardzo szybko. Dziś ludzkość stoi przed podobnym problemem 
nieadekwatności własnych możliwości w stosunku do zasięgu ataku 
czynnika biologicznego. Prawdopodobnie na skuteczne środki nie trze-
ba będzie czekać, jak to było w przypadku dżumy, blisko sześć wieków.

[1990]
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SŁOWNIK TERMINÓW 
JERZEGO TOPOLSKIEGO

aktywistyczna koncepcja procesu dziejowego – idea przejętą przez 
Jerzego Topolskiego z prac Karola Marksa. Przeciwstawia się fatali-
stycznym interpretacjom działań ludzkich, w świetle których działania 
te są determinowane czy to przez czynniki w stosunku do człowieka 
zewnętrzne (jak Bóg, środowisko geografi czne, samonapędzający się 
postęp, itd.), bądź przez czynniki związane z człowiekiem, ale nieza-
leżne od jego woli (np. freudowskie kompleksy czy popędy). W świetle 
tej koncepcji człowiek jest twórcą dziejów, ograniczonym jednak przez 
zastane warunki, w których przyszło mu działać. Działa on świadomie 
i celowo z zamiarem osiągnięcia określonych celów.

zob. także: fatalizm; interpretacja humanistyczna

bohaterowie w historii – status bohatera zależy od kontekstu społecz-
nego i ma charakter czasowy. „Bohaterów […] zaliczyć można do tych 
ponadprzeciętnych ludzi, których nazwałem integratorami. Wydaje się, 
że ich główna rola w społeczeństwach polega właśnie na wnoszeniu 
do nich elementów integrujących, wiążących ludzi należących do tych 
społeczności”. Istnieją sakralne i niesakralne sposoby wyróżniania bo-
haterów poprzez procesy heroizacji, sanktyfi kacji i deifi kacji. [BwH]

zob. także: mit

dyrektywy metodologiczne – zbiór norm postępowania badawczego 
związanych z przyjętą rama teoretyczną. Na przykład z teorii materiali-
zmu historycznego wypływa m.in. dyrektywa rozróżnienia subiektywnej 
(analiza działań ludzkich; decyzji i motywacji) i obiektywnej (rzeczywi-
stość zmieniająca się niezależnie od ludzkich zamierzeń) strony procesu 
dziejowego oraz dyrektywa warunkowania „w ostatniej instancji” przez 
czynnik ekonomiczny.
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interpretacja humanistyczna – koncepcja wypracowana przez Jerze-
go Kmitę (Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, 
1971). Wyjaśnia działania ludzkie (tj. dlaczego jednostka podjęła daną 
czynność) poprzez rekonstrukcję celów, wiedzy i norm działającego. 
Ważną rolę spełnia w niej założenie o racjonalności, tj. o racjonalnym 
działaniu człowieka [ŚbH].

zob. także: struktura motywacyjna

fakt historyczny i historiografi czny – w Metodologii historii Topolski 
zaproponował dialektyczne ujęcie faktu historycznego, które uzna-
je „jednoczesne istnienie obiektywnej «rzeczywistości» historycznej 
jako przedmiotu badania, i twórczej roli poznawczej umysłu historyka. 
(…) Zakłada ono, iż rzeczywistość historyczna jest tak skomplikowana 
i bogata w swej różnorodności i powiązaniach, że konstruowanie fak-
tów jest niezbędną formą jej uproszczonego poznawania, tzn. poprzez 
prawdy przybliżone zbliżania się do prawdy absolutnej” [MH]. Dalej 
Topolski odróżnia fakt historyczny (jako część rzeczywistości przeszłej) 
od faktu historiografi cznego, który jest częścią konstruowanej przez hi-
storyka wiedzy o przeszłości. „Historyk rekonstruuje więc rzeczywistość 
minioną poprzez konstrukcję faktów historycznych, stopniowo zbliża-
jąc się do stanu izomorfi zmu faktu historycznego i faktu historiogra-
fi cznego. W pewien sposób jednak – twierdzi Topolski – historyk jest 
«twórcą» faktów historycznych. Otóż przez ich rekonstrukcję powołuje 
on te fakty do życia społecznego, czyli do istnienia w narracji historycz-
nej dostępnej dla społeczeństwa” [MH].

fatalizm – pogląd, zgodnie z którym bieg dziejów uzależniony jest od 
niezależnych od człowieka sił i czynników (na przykład fatalizm bio-
logiczny czy geografi czny) [HEW]. „Fatalizm zakłada, że niezależnie 
od działań ludzkich dzieje toczyć się będą w określonym kierunku” 
[MH].

zob. także: woluntaryzm

historia – w pracach Topolskiego można znaleźć następujące rozu-
mienia terminu historia: [historia to] „wiedza na wskroś praktyczna, 
bo kształtująca wielostronne ludzkie działanie tak indywidualne, jak 
grupowe” [ŚzH]. „Historia jest nauką praktyczną […] bynajmniej nie 
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zapatrzoną w przeszłość, lecz skierowaną ku przyszłości” [HP], „Histo-
ria ma być we współczesnym społeczeństwie orężem skutecznego dzia-
łania” [HP]. Historia „jest dziełem dążących do realizacji swych celów 
(przede wszystkim zaspokojenia potrzeb człowieka) jednostek, grup 
i klas społecznych, instytucji, itd. Działając ludzie, niezależnie od tego, 
czy zdają sobie z tego sprawę, czy nie, tworzą historię” [W].

historia alternatywna – historia uwidaczniająca alternatywy; operu-
jąc w granicach światów możliwych ukazuje możliwe w danym miejscu 
i czasie alternatywy działania [HA].

historyk – „aktywny praktyk kształtujący struktury ludzkiego działa-
nia” [ŚzH].

izomorfi zm – „stosunek identyczności między porównywanymi obiek-
tami” lub też (w sensie słabszym) „tożsamość zasadniczych cech cha-
rakterystycznych” między tymi obiektami (np. mapy) [ŚzH].

ludy „zimne i gorące” – rozróżnienie stosowane przez francuskiego an-
tropologa – Claude’a Lévi-Straussa i przejęte przez Jerzego Topolskiego 
w rozważaniach na temat „świata z historią” (społeczeństw z historią tj. 
cywilizowanych) i „świata bez historii” (społeczeństw bez historii, pier-
wotnych) i ogólnie w jego refl eksji nad myśleniem historycznym. Ludy 
„zimne” („pierwotne”) odtwarzają praktyki przekazane im przez przod-
ków, trwając przez to w stagnacji i zacofaniu, ludy „gorące” zaś uczą 
się z historii, tj. czynniki historyczne wpływają i zmieniają porządek 
społeczny, a myślenie historyczne staje się podstawą zmiany i postępu. 
Topolski uważa, że przynależność do jednych czy drugich ludów nie 
jest wyborem, ale sprawą osiągnięcia odpowiedniego poziomu myślenia 
[ŚbH].

zob. także: „świat z historią” i „świat bez historii”.

minimalna charakterystyka rzeczywistości (przeszłości) – według 
Topolskiego składają się na nią: czas, przestrzeń i działania ludzkie. 
Punkt wyjścia stanowi idea człowieka jako twórcy dziejów i odróżnie-
nie subiektywnej i obiektywnej strony procesu historycznego [HA].

Topolski-Antologia.indd   Sek17:312Topolski-Antologia.indd   Sek17:312 29.06.2016   12:04:4429.06.2016   12:04:44



SŁOWNIK TERMINÓW JERZEGO TOPOLSKIEGO 

313

mit – „sformułowania mające coś mówić o świecie, które uzyskały 
w sposób żywiołowy, bądź którym nadano (przez siły społeczne, poli-
tyczne czy inne), status prawd faktografi cznych czy symbolicznych 
nieweryfi kowanych, «unieruchomionych», w mniejszym czy większym 
stopniu zsakralizowanych” [MwH].

model – „określony zespół reguł postępowania badawczego” [MH]. 
Model historycznej rekonstrukcji stanowi według Jerzego Topolskiego 
uproszczoną charakterystykę przeszłej rzeczywistości, pozostając wobec 
niej w stosunku izomorfi cznym (odpowiedniości) [ŚzH].

myślenie historyczne – „wyższy (w sensie bardziej skomplikowany 
i bardziej integralny) etap ludzkiej aktywności intelektualnej”. Świat 
bez historii to świat bez myślenia historycznego. W sposób bezpośredni 
związana jest z nim zmiana i postęp, bowiem kategorie zmienności i dy-
namiki są w jego strukturę na trwałe wbudowane. Myślenie historyczne 
jest zdolnością, która uruchamia wiedzę historyczną (wiedzę o warun-
kach działania) i umożliwia skuteczne działanie [ŚbH]. Myślenie hi-
storyczne to „zdolność intelektualna człowieka, która pojawia się na 
pewnym etapie jego rozwoju, a która jest przeciwieństwem myślenia 
zdogmatyzowanego, odtwarzającego – w działaniu – stale te same sy-
tuacje” [HP].

narracja historyczna – „efekt pracy badawczej historyka”; „ciąg zdań 
tworzących obrazy historyczne”. Narracja ma strukturę warstwową, 
w której można wyróżnić warstwę: informacyjną czy logiczno-gra-
matyczną (artykułowaną; podstawowym jej elementem jest zdanie 
historyczne); perswazyjną czy retoryczną (w części nieartykułowaną; 
do konstruowania narracji historyk wykorzystuje procedury retorycz-
ne, np. selekcję i hierarchizację przekazywanych informacji; podział 
chronologiczny materiału; stosowane słownictwo i fi gury retoryczne); 
sterującą czy teoretyczno-ideologiczną (w zasadzie nieartykułowaną; 
związana jest z wizją świata i człowieka badacza, a także mitami i prze-
świadczeniami, które wpływają na sposób opisywania i interpretowania 
faktów i procesów) [SNH].
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nauka historyczna – „najwyższa forma pamięci zbiorowej, rozwijana 
przez zawodowych historyków” [ŚbH].

prawda historyczna – Topolski pisał o różnych defi nicjach prawdy, 
m.in. tzw. klasycznej (tzw. „głoszącej, że jakieś zdanie jest prawdziwe, 
gdy jest zgodne z rzeczywistością”) i bliskiej jej semantycznej oraz o róż-
nych rodzajach prawdy, np. prawdzie względnej czy cząstkowej i praw-
dzie absolutnej (tj. „bezwzględnej zgodności wypowiadanych zdań 
z rzeczywistością”). W refl eksji historycznej – jak twierdził Topolski, 
metodologiczne twierdzenie, że „jedynie zdania mogą być prawdziwe 
lub fałszywe” (zdania w rodzaju: „x urodził się w czasie t”), musi być 
uzupełnione rozważaniami na temat prawdziwości lub fałszywości ca-
łości narracyjnych.

zob. prawda literacka; paradoks prawdy historycznej

prawda literacka – „zgodność wypowiedzi literackiej ze społecznymi 
wyobrażeniami o tym, co jest prawdopodobne […] oraz ze społecznie 
aprobowanym typem wypowiedzi” [ŹL].

zob. prawda historyczna; paradoks prawdy historycznej

paradoks prawdy historycznej – „(1) prawdziwość wszystkich zdań 
tworzących obraz historyczny (czyli prawdziwość wszystkich członów 
koniunkcji) nie gwarantuje prawdziwości obrazu; (2) obraz historyczny 
może pozostać prawdziwy nawet wówczas, gdy okaże się, że niektóre 
składające się na nań zdania są fałszywe; (3) proporcjonalnie większy 
udział zdań prawdziwych w obrazie historycznym nie gwarantuje więk-
szej (tj. bardziej zbliżonej do rzeczywistości) jego prawdziwości w porów-
naniu z innymi obrazami dotyczącymi tego samego fragmentu przeszłej 
rzeczywistości” [PPH]. W skrócie Topolski przedstawiał ten paradoks 
w postaci formuły, że „koniunkcja wszystkich zdań prawdziwych nie 
daje gwarancji uzyskania prawdziwego obrazu przeszłości” [PPH].

zob. prawda historyczna

proces historyczny – cała rzeczywistość społeczna będąca efektem 
masowych działań ludzkich. „Proces historyczny jest niemożliwy poza 
działaniem ludzkim” [W].
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region historyczny – „kategoria narracji historycznej”; „konstrukcja 
badacza”. „Region historyczny jest pojęciem, które łączy w jedną teore-
tyczną konstrukcję określone terytorium zamieszkałe przez pewną licz-
bę ludności związanej wspólnymi (dłużej lub krócej trwającymi) dzie-
jami – różnymi pod takim czy innym względem od dziejów innych tego 
rodzaju jednostek terytorialno-ludnościowych. Pojmowany jest więc 
jako pewien całościowy układ (pewna struktura) charakteryzujący się 
własną odrębnością historyczną (nieraz odrębnymi granicami admini-
stracyjnymi) łączący elementy geografi czne, gospodarcze, społeczne, 
polityczno-administracyjne, kulturalne i psychiczne (o zmiennej wa-
dze, w różnych okresach, poszczególnych elementów)”. „Dla regionu 
historycznego zasadniczym kryterium jest wspólnota, wiążąca ludzi da-
nego terenu, historia, jest wspólne bytowanie, różne w jakimś stopniu 
od takiegoż bytowania ludzi na innych terenach”. Region historyczny 
„nie jest żadną właściwością przestrzeni, lecz nadbudowaną nad pewną 
rzeczywistością geografi czną tkanką pojęciową, relacjonującą charak-
ter efektów działań ludzkich”. Do jego wyróżnienia „potrzebne są trzy 
elementy: przestrzeń, czas i człowiek z jego działalnością” [RH].

relatywizm poznawczy – „uznanie deformującej roli poznawczej lub 
sytuacji społecznej poznającego, bądź wyznawanego przezeń systemu 
wartości” [RP].

struktura motywacyjna – procedura związana z wyjaśnianiem podję-
cia przez człowieka określonego działania. Badanie struktury motywa-
cyjnej polega na rekonstrukcji elementów składowych tego działania, 
którymi są: cel działania, wiedza o warunkach działania, wyznawany 
przez działającego system wartości oraz czynnik emocjonalny. Jerzy To-
polski ujmował ją w formie formuły:

Sm = <C, W, N, e>
Sm – struktura motywacyjna,
C – cele działania,
W – wiedza o warunkach działania,
N – normy działającego (system wartości),
e – czynnik emocjonalny [W].

zob. także: interpretacja humanistyczna
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świat bez historii i świat z historią – świat bez historii to świat społe-
czeństw bez ruchu i bez myślenia historycznego, który pozostaje w ob-
rębie wiedzy chronologicznie „płaskiej”. Celem działań człowieka nie 
jest jego zmiana, ale utrzymanie systemu. Pozostaje on – jak pisze To-
polski – „przedmiotem nierealnych westchnień za utraconym stanem 
natury”. Natomiast  świat z historią to świat dynamiczny. Celem dzia-
łań ludzkich jest jego zmiana [ŚbH].

teleologizm – teza głosząca, że „wszystko w przyrodzie i społeczeństwie 
urządzone jest celowo przez jakieś siły wyższe (np. przez Boga). Każ-
dy element rzeczywistości ma swe wyznaczone ściśle miejsce; człowiek 
może jedynie poznać ten porządek, lecz nie może w nim niczego zmie-
nić” [MH].

teoria – Topolski propagował dynamiczne traktowanie teorii. Teoria 
– jego zdaniem – „winna być w stałym kontakcie z materiałem empi-
rycznym i, mimo że sama steruje poznawaniem tego materiału, winna 
być stale sprawdzana w oparciu o ten stale wzbogacający się materiał”. 
Twierdził też, że „dla historyka ta teoria jest przydatna, która pozwa-
la odkrywać przeszłość w sposób możliwie najpełniejszy, tzn. która 
uwzględnia istnienie i powiązanie różnych jej dziedzin” [PPH].

wiedza pozaźródłowa – określenie wprowadzone przez Jerzego Topol-
skiego dla odróżnienia od wiedzy zdobywanej w toku badania ze źródeł 
historycznych. Wiedza pozaźródłowa to wszystko, co wiemy lub może-
my wiedzieć poza informacjami o faktach historycznych w ogóle i poza 
wydobytymi ze źródeł informacjami o faktach historycznych. Ogólnym 
źródłem tej wiedzy jest obserwacja rzeczywistości [MH].

„wizja świata i człowieka” – pojęcie używane w antropologii (zob. 
Joanna Tomicka, Ryszard Tomicki, Drzewo życia: ludowa wizja świata 
i człowieka, 1975) i literaturoznawstwie stosowane przez Topolskiego 
od połowy lat siedemdziesiątych najpierw jako określenie ogólnej teo-
rii procesu historycznego, a później bardziej jako ogólne rozumienie 
świata reprezentowane przez jednostki lub grupy. Odpowiednik pojęcia 
przestrzeni ontologicznych stosowanego w książce Rozumienie historii 
(1978).
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woluntaryzm – teza głosząca, że człowiek jest jedyną siła sprawczą dzie-
jów; przypisuje subiektywnie i autonomicznie pojmowanym działaniom 
ludzkim rolę tworzenia historii.

zob. także: fatalizm

wskaźnikowe odczytywanie literatury – w kontekście rozważań na 
temat dzieła literackiego jako źródła historycznego polega, według 
Topolskiego, na poszukiwaniu przez historyka w dziełach literackich 
„wskaźników ogólniejszych zjawisk ze sfery świadomości” [ŹL].

zdania bazowe i informacje bazowe – podstawowy element narracji 
historycznej. „Zdania o bardzo niskim stopniu nasycenia interpretacją 
proponuję […] nazwać zdaniami bazowymi, a informacje zaś będące 
ich podstawą informacjami bazowymi. Informacją bazową jest zatem 
informacja o cenie pszenicy w Paryżu w 1788 roku, zdanie zaś typu 
«W Paryżu w 1788 roku ceny pszenicy były takie a takie» zdaniem ba-
zowym” [ZD].

źródła historyczne – „wszystko, skąd historyk czerpie (lub może czer-
pać) informacje o faktach historycznych” [RPH]. „Źródła odpowiadają 
(jeśli w ogóle) tylko na te pytania, które zostaną im zadane” [ŻH]. To-
polski proponował dynamiczne rozumienie źródła, co znaczyło, że „źró-
dła nie można pojmować jako czegoś niezmiennego i z góry danego” 
[ŹL]. „Przeświadczenie – pisał Topolski – z którego wynika kategorial-
ne odróżnianie źródeł i narracji historycznej i traktowanie źródeł jako 
depozytariuszy prawdy nazywam mitem źródeł historycznych” [ŹH].

źródła adresowane i nieadresowane – podział zaproponowany przez 
Jerzego Topolskiego w latach siedemdziesiątych. Kryterium takiego 
rozróżnienia stanowi „istnienie bądź nieistnienie autora źródła (infor-
matora), który swe informacje adresuje do znanego mu (w mniejszym 
czy większym stopniu) odbiorcy”. W odróżnieniu od klasycznego po-
działu na źródła pośrednie i bezpośrednie, tutaj „nacisk położony jest 
na istnienie czy nieistnienie relacji perswazji między autorem źródła 
i odbiorcą informacji. Źródła nieadresowane, jako że nie powstały 
w celu informowania kogoś o czymkolwiek, pozbawione są siłą rzeczy 
elementu perswazyjnego, podczas gdy w źródłach adresowanych ukry-
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ty jest zawsze jakiś bagaż perswazyjny, choćby chęć przekonania od-
biorcy, że przekazuje mu się prawdę. […] Źródła nieadresowane mogą 
mieć autora (jak pośrednie), lecz (odmiennie od pośrednich) nie mają 
odbiorcy” [ŹH].

źródła potencjalne i efektywne – podział przejęty przez Jerzego Topol-
skiego z klasycznej pracy R.G. Collingwooda The Idea of History (1946). 
„Źródła potencjalne to wszystko to, z czego historyk może czerpać in-
formacje o przeszłości, a źródło efektywne to sam zbiór tych informacji 
zaczerpniętych lub gotowych do zaczerpnięcia” [MH].

źródła zastane i wywołane – podział źródeł stosowany w naukach 
społecznych. Źródła wywołane są tworzone na potrzeby prowadzonych 
przez badacza analiz (np. ankiety, sondaże, wywiady), podczas gdy źró-
dła zastane to takie, które są już do jego dyspozycji (np. akta sądowe, 
kroniki, prasa). Charakter tych źródeł stanowi według Topolskiego 
cechę świadczącą o swoistości nauk historycznych opierających się 
przede wszystkim na źródłach zastanych, podczas gdy nauki społeczne 
odwołują się do źródeł wywołanych [HDL].

SKRÓTY

BwH – Bohaterowie w historii
HA – Historia alternatywna
HDL – Historia jako wiedza o działaniach ludzkich
HEW – Historia jako dalszy ciąg ewolucji człowieka
HP – Historia jako wiedza praktyczna
MH – Metodologia historii
MwH – Mity w historiografi i
PPH – Paradoks prawdy historycznej
RG – Przestrzeń i historia. Region historyczny
RP – Relatywizm poznawczy
RPH – Ogólna rekonstrukcja procesu historycznego
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SNH – Struktura narracji historycznej
ŚbH – Świat bez historii
ŚzH – Trzy rzeczywistości świata z historią
W – Wojna jako przedmiot badań historycznych
ZD – Zdania bazowe
ŹH – Źródła historyczne
ŹL – Źródła literackie w badaniu historycznym
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NOTA REDAKCYJNA

 1. Historia jako dalszy ciąg ewolucji człowieka [Historia jako dalszy ciąg ewolucji 
człowieka, w: Jerzy Topolski, Wolność i przymus w tworzeniu historii, Warszawa: 
PIW, 1990: 9-30 – skrót: 9-21 i 25].

 2. Świat bez historii [Świat bez historii, w: Jerzy Topolski, Świat bez historii, Warsza-
wa: Wiedza Powszechna, 1976: 24-51].

 3. Trzy rzeczywistości świata z historią [Trzy rzeczywistości świata z historią, w: Jerzy 
Topolski, Świat bez historii, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976: 191-209].

 4. Historia jako wiedza praktyczna [Fakty są martwe, historia je ożywia, w: Jerzy To-
polski, Historia i życie, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1988: 12-21 – skrót: 
12-17].

 5. Myślenie historyczne [Fakty są martwe, historia je ożywia, w: Jerzy Topolski, Histo-
ria i życie, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1988: 12-21 – skrót: 17-21].

 6. Historia jako wiedza o działaniach ludzkich [Elementy metodologii nauk historycz-
nych, w: Wstęp do historii sztuki, t. I: Przedmiot – metodologia – zawód, red. Piotr 
Skubiszewski, Warszawa: PWN, 1973: 149-163 – skrót: 149-154].

 7. Historia jako „res gestae” i historia jako „rerum gestarum” [Historia jako „res 
gestae” i historia jako „rerum gestarum (rozdz. III-4), w: Jerzy Topolski, Metodologia 
historii, Warszawa: PWN, 1984: 49-51].

 8. Ogólna rekonstrukcja badania historycznego [Elementy metodologii nauk histo-
rycznych, w: Wstęp do historii sztuki, t. I: Przedmiot – metodologia – zawód, Warsza-
wa: PWN, 1973: 149-163 – skrót: 154-163].

 9. Źródła historyczne [Źródła historyczne a narracja historyczna [rozdz. XX w: Jerzy 
Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa: 
Rytm, 1996: 335-348].
Zdania bazowe [10. Czy historyk ma dostęp do przeszłej rzeczywistości?, rozdz. XXIII, 
w: Jerzy Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, 
Warszawa: Rytm, 1996: 375-388 – skrót: 377-385].
Fakt historyczny [11. Fakt historyczny (rozdz. X-3-4), w: Jerzy Topolski, Metodologia 
historii, Warszawa: PWN, 1984: 183-199 – skrót: 183-188; 193-198].
Wartościowanie a oceny [12. Składniki narracji historycznej: oceny (rozdz. XXV), w: 
Jerzy Topolski, Metodologia historii, Warszawa: PWN, 1984: 531-545].
Relatywizm poznawczy [13. Relatywizm poznawczy i problem tzw. obiektywności pozna-
nia historycznego (rozdz. XIII-5), w: Jerzy Topolski, Metodologia historii, Warszawa: 
PWN, 1984: 275-287 – skrót: 275-285].
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Paradoks prawdy historycznej [14. Prawda i obiektywność w historii, w: Jerzy Topolski, 
Teoria wiedzy historycznej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1983: 479-495].
Struktura narracji historycznej [15. Struktura narracji historycznej, w: Z najnowszej hi-
storii kultury fi zycznej w Polsce, t. II, pod red. Leonarda Szymańskiego, Zbigniewa 
Schwarzera, Wrocław: Wydawnictwo AWF, 1996: 7-15].
Mity w historiografi i [16. Rodzaje mitów w historiografi i (rozdz. XI), w: Jerzy Topolski, 
Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa: Rytm, 
1996: 203-216].
Bohaterowie w historii [17. Pojęcia ogólne w narracji, Bohaterowie w historii (rozdz. 
XVIII), w: Jerzy Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji histo-
rycznej, Warszawa: Rytm, 1996: 309-319]. 
Wojna jako przedmiot badań historycznych [18. Wojny jako przedmiot badań histo-
rycznych, w: Pax et bellum, red. Karol Olejnik, Poznań: Wydawnictwo Naukowe 
UAM, 1993: 7-16].
Źródła literackie w badaniu historycznym [19. Problemy metodologiczne źródeł literac-
kich w badaniu historycznym (rozdz. VII), w: Jerzy Topolski, Nowe idee współcze-
snej historiografi i, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1980: 114-134].
Historia alternatywna [20. Refl eksje na temat historii alternatywnej. „Przegląd Huma-
nistyczny”, rok XLIII, nr 2/3, 1999: 1-11].
Przestrzeń i historia: region historyczny [21. Przestrzeń i historia, w: Rzeki: kultura, 
cywilizacja, historia, t. IV, pod red. Jerzego Kołtuniaka, Katowice: Śląsk, 1995: 
15-30 – skrót: 17-28].
Człowiek wobec sił przyrody [22. „Czarna śmierć” z połowy XIV wieku: społeczeństwo 
wobec sił przyrody, w: Jerzy Topolski, Wolność i przymus w tworzeniu historii. War-
szawa: PIW, 1990: 62-79].
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Lemanier Guy 292
Lenin Włodzimierz, właśc. Władimir 

I. Uljanow 32, 232
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Lévi-Strauss Claude 11, 19, 51-55, 57, 

59, 62, 65, 66, 312, 326, 327
Levy Jack S. 235
Lewandowski Ignacy 193

Lewis Hywel David 171, 175
Litwin Jakub 328
Liwiusz Tytus, właśc. Titius Livius Pata-

vinus 83 
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Ławniczak Włodzimierz 106
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64, 231
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condat, baron de la Brede et de Mon-
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Newski Aleksander 233
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328
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Nightingale Florence 232
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Nowak Leszek 9, 61, 276, 321
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Olejnik Karol 333
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Ossowska Maria 146, 152, 155
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Piłsudski Józef 28, 232
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Polibiusz, właśc. Polybios 83
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Pomian Krzysztof 65, 326, 327, 328
Pomorski Jan 32, 321, 322, 327, 328, 

329, 331
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Poniatowski Stanisław August 264, 265
Popelinière Lancelot Voisin de la 96
Postan Michael Moissey 179
Potkański Karol 154
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Próchnik Adam 154, 159
Przybysz Piotr 9
Pucek Robert 231
Pudłocki Tomasz 325
Putnam Hilary 131, 329
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Rabelais François 262, 263
Radomski Andrzej 329
Rafael, właśc. Raffaello Santi 105
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Ranke Leopold von 154, 178, 218
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Reisch George A. 273
Repnin Mikołaj 261, 269, 270
Rickert Heinrich 170, 171
Ricoeur Paul 201, 274, 329
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Wilczyńska Elżbieta 125, 325, 330
Wilczyński Marek 330
Wiślicz Tomasz 325, 330
Witek Piotr 325, 330
Wojciech, święty 230
Wright Quincy 236
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321, 322, 324, 327-330
Wyczański Andrzej 10, 322
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Zalejko Gwidon 32, 112, 331
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Zammito John H. 217, 218
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dyrektywy metodologiczne 16, 18, 20, 
31, 33, 74, 92, 141, 150, 166, 168-
169, 172, 217, 310 

 zob. także: materializm historyczny

ewolucja biologiczna 13, 27, 39-44, 48, 
133, 212-215, 219-220, 295, 302

 zob. także: mity w historiografi i

fakty historyczne/historiografi czne 13, 
18, 21, 23-25, 28-29, 31, 33, 45-48, 
51, 78-79, 101-105, 107-108, 112-
-113, 116-123,126, 129-140, 143- 
-145, 150-151, 154-157, 159-160, 
166, 173, 176, 181, 184, 190, 192-
-194, 215, 217, 224, 240-241, 245-
-253, 255-256, 260, 269, 271, 273, 
275, 278, 281-282, 287-289, 293- 

 -294, 311, 316-317, 321, 323, 328
f. bazowy 24
f. materialny 47
f. proste i złożone 136-137, 145
f. przyrodniczy 44, 136-137, 173
f. rzeczywiste 245, 247-250, 253, 255
f. społeczny 138-139
f. źródłowy 137
f. żywe i martwe 77-79
obiektywny f. historyczny 240-241
pozytywistyczne rozumienie f. histo-

rycznego 135
fatalizm 16, 28, 47-49, 50, 58, 66, 220, 

236, 238, 304, 310-311
zob. także: determinizm; teleologizm; 

woluntaryzm

aktywizm 14, 16, 58, 213, 218-220
zob. także: marksistowski antropo-

centryzm; mit
antropocentryzm
 zob. marksistowski a.

bohater/owie w historii 13, 27-28, 74, 
223-233, 310
zob. także: mity w historiografi i; mi-

tologizacja; mitologia narodowa

czas 16, 20, 29, 53-57, 64, 68, 71, 78-79, 
90, 92, 105, 118, 139-145, 199-200, 
203, 205, 217, 233, 247-248, 274, 
280-284, 289, 291-292, 312, 315, 
323, 325, 329-330

 zob. także: przestrzeń

determinizm 16, 18, 213, 218, 220, 273, 
279, 293

determinizm humanistyczny 18
zob. także: fatalizm; mity historio-

grafi czne; woluntaryzm
diachronia/synchronia 55, 71, 102
działania ludzkie 13-20, 28-31, 40-50, 

53, 56-67, 72-76, 78, 81-93, 101, 
103-106, 108, 120, 122, 128, 155, 
157-158, 161-162, 172, 174, 190-
191, 195, 212, 219-220, 223-227, 
238-241, 248, 256-257, 260, 271, 
274, 277-279, 284-285, 287, 293, 
295, 308-317, 332
zob. także: aktywizm; wyjaśnianie 

działań ludzkich
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historia 50, 62, 75, 81-83, 87-97, 104, 
139, 160, 164, 175-176, 186, 194, 
238, 265, 269-271, 279-280, 285, 
295, 311-312, 315-316, 321-331
defi nicje h. 14, 18, 69, 81, 89-90, 

95-97, 175, 238, 276
h. alternatywna 29, 264-265, 268, 

270-272
h. jako nauczycielka życia 82-83, 74
h. jako res gestae i jako rerum gesta-

rum 95-96
h. jako wiedza/nauka praktyczna 13, 

75, 81, 84, 87
h. jako wiedza o działaniach ludz-

kich 13-14, 20, 81, 89, 92, 94, 
238, 276, 279

h. ludzka 13, 42, 46
h. problemowa 21
użyteczność historii 74, 83
zob. także: historiografi a; historyk; 

mity w historiografi i; myślenie hi-
storyczne; świat z historią i świat 
bez historii

historiografi a 27-28, 82, 96, 183, 186, 
189, 192, 207, 209-224, 229, 231, 
290, 321-331

 zob. także: mity w historiografi i
historyk 13, 15, 20, 23-26, 29, 73-76-80, 

85, 87, 92, 95, 102-104, 113-121, 
124-126, 128, 130-135, 138, 141-
167, 175-176, 185, 187, 189-191, 
193, 195, 202, 205, 207, 216-217, 
219-222, 225, 234-235, 243, 235, 
249, 284, 287, 291, 311-318, 322, 
331
realizm spontaniczny h. 130
rola historyka 73-76, 87-88, 189
postawa wartościująca h. 13, 25-26, 

150, 189-191, 194, 202, 205, 207

izomorfi zm 70-76, 138, 188, 311-313
interpretacja humanistyczna
 zob.: wyjaśnianie działań ludzkich 

literatura/dzieło literackie 29, 106, 134, 
200, 220-221, 245-263
wskaźnikowe odczytywanie l./wskaź-

nikowa wartość d. l. 29, 255-262, 
265, 317

zob. także: źródła historyczne

marksizm 9, 14-15, 31, 161-162, 220, 
322, 329

 zob. także: materializm historyczny
marksistowski antropocentryzm 13-15, 

30, 33, 162
aktywistyczna teoria procesu dziejo-

wego 14-17, 81, 84, 93, 161, 256-
257, 277, 310, 312

aktywistyczna koncepcja człowieka/
człowiek jako twórca dziejów 19, 
58, 66

materializm historyczny 9-10, 15, 21, 
31, 33, 150, 188, 274, 310, 322

 zob. także: marksizm
metafora 111, 206, 210, 288, 323, 330
 zob. także: źródła historyczne
metodologia historii 7, 10, 12, 32-33, 

97, 111, 135, 142, 260, 264, 274, 
321-322, 325-330

minimalna charakterystyka rzeczywi-
stości/przeszłości 16, 274-275, 278-
279, 312

mitologia narodowa 28, 232
mitologizacja 27, 86-87, 209, 211-212, 

220, 279, 304
mity w historiografi i 20, 27-28, 33, 75, 

87, 95, 209-222, 241, 313, 321, 323
m. aktywizmu 213, 219-220
m. ewolucji (postępu) 27, 212-215, 

219-220
m. determinizmu 213, 220
m. fundamentalne 27, 207, 209, 212, 

218, 222, 273
m. historiografi czne/narracyjne 27, 

212
m. kauzalności 213, 218-220

Topolski-Antologia.indd   Sek17:342Topolski-Antologia.indd   Sek17:342 29.06.2016   12:04:4429.06.2016   12:04:44



INDEKS POJĘĆ

343

m. koherencji 213, 217-219, 222
m. rewolucji 27-28, 212, 214-215
m. sublimacji/wzniosłości 213, 215, 

219, 229
m. źródeł historycznych 110, 112, 

119, 122, 317
model 9, 19-20, 31, 54, 62, 72-73, 122, 

144, 147-148, 180, 184, 199, 238, 
240-242, 252-254, 268, 286, 292, 
313, 320-323, 326, 328
m. działania 61-62, 93
m. interpretacji humanistycznej 17, 

260
m. procesu dziejowego 46
m. wyjaśniania dziejów 10, 17
zob. także: proces dziejowy/histo-

ryczny; wyjaśnianie działań ludz-
kich

myślenie historyczne 13, 16, 19, 30, 42, 
53, 55-58, 61-70, 74-76, 80, 84-88, 
166, 179, 312-313, 316, 330
m. ahistoryczne/myśl „nieoswojo-

na”/pierwotna 51-57, 62, 77, 85, 
210, 212, 326

m. czynnikowe 219
m. magiczne 51-52, 59
m. naukowe 51-52
m. religijne 56, 63
zob. także: historia; mity w historio-

grafi i; świat z historią i świat bez 
historii

natura ludzka 15, 83, 161-162, 218, 238
narracja historyczna 13, 24-25, 28-30, 

33, 92, 96-97, 110-132, 138, 141, 
146, 149, 151-152, 159, 163-165, 
167, 175, 177-178, 181-183, 186-
187, 193-194, 199-207, 209, 212, 
215-221, 224, 229, 245-246, 263-
292, 311
zob. także: literatura/dzieło literac-

kie; narratywizm; postmodernizm; 
zdania bazowe; źródła historyczne

narratywizm 24, 26, 111, 200, 321, 323-
-324
zob. także: postmodernizm; struktu-

ralizm

obiektywizm 137, 163-165, 175-176
zob. także: podmiot poznający; rela-

tywizm poznawczy; subiektywizm; 
wartościowanie w historii

podmiot poznający 21, 23, 26, 128, 135, 
141, 164, 168, 186, 190
zob. także: historyk; proces badawczy 

historyka; relatywizm poznawczy
postęp (i zmiana) 19, 23, 27, 45, 47, 

56, 61-63, 77, 85-86, 88, 135, 142, 
144, 147, 155-161, 169, 187, 189, 
192-195, 212-214, 235, 300, 310, 
312-313

 zob. także: mity w historiografi i
postmodernizm 25-26, 110-111, 131, 

199-200, 215-218, 221, 323-325
zob. także: narratywizm; struktura-

lizm
prawda historyczna 13, 20, 25, 33, 69, 

72, 111-113, 116, 123, 136, 146, 
149, 163-164, 166, 169-170, 175- 
-177, 181, 183, 186, 192-195, 199-
-200, 250, 314, 317-318
p. absolutna 136, 194, 190, 253, 311, 

314
p. artystyczna 245
p. cząstkowa (pojedynczych zdań 

bazowych)/p. całości (obrazów 
historycznych) 26, 148, 166, 177-
-178, 181-184, 246, 314

p. cząstkowa / p. względna 177, 253, 
314

p. esencjalna 29, 252-256, 263
p. faktografi czna (p. elementów) 

183, 186, 210, 313
p. koherencyjna 118, 132
p. literacka 251-252, 314
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p. narracyjna 111, 201
p. semantyczna 245-246
p. teoretyczna (p. założeń) 183
p. wskaźnikowa (odzwierciedlona) 263
klasyczna koncepcja p. 111, 118, 

131, 178, 181, 212, 221, 314
korespondencyjna koncepcja p. 128, 

132
paradoks prawdy historycznej 13, 

20, 25-26, 177-178, 181, 314 
proces badawczy historyka 13, 20-22, 

24, 26, 34, 93, 96, 101, 139, 163, 
167-168, 173, 175, 189-193, 195, 
207, 219
pytania badawcze/historyczne 21- 

-24, 101-102, 105-107, 257
zob. także: narracja historyczna; 

obiektywizm; relatywizm poznaw-
czy; subiektywizm; wyjaśnianie; 
źródła historyczne

proces dziejowy/historyczny 9, 14-19, 
23, 28-29, 46-48, 66-67, 77-79, 85, 
93-94, 101, 105, 107-109, 133-134, 
138, 143, 155, 161-162, 213-215, 
219-220, 222-225, 234-244, 256- 
-257, 273, 275, 277-280, 295, 308, 
314, 318, 321, 323
subiektywna i obiektywna strona 

procesu dziejowego 14, 16-17, 19, 
28, 81, 108, 238-239, 256, 260, 
275-278, 310, 312, 321

zob. także: wyjaśnianie
przestrzeń 16, 29-30, 33, 105, 139-141, 

143-144, 203, 205, 274, 285-293, 
312, 315

 zob. także: czas; region historyczny
przyroda/natura/środowisko naturalne 

40-46, 48-49, 53, 56, 58, 71, 173, 
275-278, 293-295, 308-309, 316 

region historyczny 8, 30, 91, 169, 280, 
284-291, 315

 zob. także: przestrzeń

relatywizm poznawczy 13, 26, 163, 165-
-166, 168-170, 175, 315
zob. także: historyk; proces badaw-

czy historyka; obiektywizm; su-
biektywizm

religia 56, 63, 160-161, 211, 226-227, 
229-231, 241-242, 285, 294, 304, 
330

 zob. także: myślenie historyczne

struktura motywacyjna
zob.: działania ludzkie; interpretacja 

humanistyczna; wyjaśnianie
strukturalizm 11, 51, 65, 221, 256

zob. także: narratywizm; postmoder-
nizm

subiektywizm 135-136, 163-165, 191
zob. także: relatywizm poznawczy; 

obiektywizm

świat z historią i świat bez historii 13-
14, 55, 58, 61-64, 68-71, 73, 76, 78, 
312, 316

 ludy „zimnie” i „gorące” 19, 53, 55, 
312
zob. także: myślenie historyczne; 

strukturalizm
świadomość historyczna 46, 56-57, 63, 

69, 74, 95, 142, 224

teleologizm 16, 316
 zob. także: determinizm; fatalizm; 

woluntaryzm

wartościowanie w historii 13-15, 25-26, 
114, 121, 146, 149-150, 154, 159-
162, 165, 168, 170-174, 189-195, 
242, 260, 277

wiedza pozaźródłowa 23, 33, 102-105, 
114, 133, 141, 143, 146, 155, 159, 
176, 249, 263, 316

wizja świata i człowieka 13-14, 18, 21, 
27, 34, 112, 183, 313, 316, 322
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wnioskowanie kontrfaktyczne 29, 264- 
-268, 272

 zob. także: historia 
woluntaryzm 16, 18, 42, 48, 217

zob. także: determinizm; fatalizm; 
teleologizm

wojna jako przedmiot badań historycz-
nych 13-14, 17-18, 27-28, 234-243

 racjonalna teoria wojen 28, 236
wyjaśnianie 10, 16, 21, 25, 47, 59, 88, 

105, 107-109, 122, 150, 177, 187, 
192, 199, 219, 240-241, 258-260, 
292

 w. integralne 14, 16, 18, 28
 w. przyczynowe 102, 260
wyjaśnianie działań ludzkich 14, 16-18, 

28, 53, 61, 81, 90, 107-108, 238- 
-240, 260, 311, 315
interpretacja humanistyczna 17, 61, 

106-109, 260, 311
struktura motywacyjna 14, 17-18, 

21-22, 78, 81, 240-241, 276-279, 
315

założenie o racjonalności działań 
ludz kich 17, 31, 61, 93, 106-108, 
207, 219, 227, 238-239, 241, 276, 
293, 311

zob. także: aktywistyczna koncep-
cja procesu dziejowego; działania 
ludzkie; proces historyczny

wzniosłość (sublime) 213, 215-217, 219, 
229, 231, 327

 zob. także: mity historiografi czne

zdania bazowe i informacje bazowe 13, 
23-24, 26, 124, 126-132, 281-282, 
284, 292-294, 317 
zob. także: fakty historyczne; narra-

cja historyczna; źródła historycz-
ne

źródła historyczne 23, 25, 33, 76, 92, 
103, 110-126, 129-131, 184, 186, 
209, 212, 220-221, 245, 249, 256- 
-257, 266, 268, 317, 322, 325, 330
defi nicja ź.h. 23, 103, 113, 257, 317
dzieło literackie jako ź.h./wartość 

źródłowa literatury 29, 245-246, 
249-255, 257, 263, 317 

dynamiczna koncepcja ź.h. 257
informacje źródłowe 23, 105, 110, 

122, 124-127, 132, 137-138, 263, 
266, 274

mit ź.h. 110, 119, 317
pojęcie ź.h. jako metafora 111, 117, 

120, 130-131
znakowa koncepcja ź. 23
ź. adresowane i nieadresowane 23, 

104-105, 115-116, 121, 317-318
ź. potencjalne i efektywne 113, 318
ź. pośrednie i bezpośrednie 23, 103- 

-104, 115-117, 120, 124
ź. zastane i wywołane 20, 92, 318
ź.h. jako depozytariusze prawdy 317
zob. także: fakty historyczne/histo-

riografi czne
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