
 

JAK TRZEBA NAPISAĆ LUDOWĄ HISTORIĘ 
POLSKI? ESEJ O METODZIE

1. Zwyczajna historia z!przesz"o#ci

22 marca 1737 r. chłopi z  klucza łąckiego w  Małopolsce spisali 
długą listę zarzutów wobec księdza Marcina, administratora lo-
kalnej parafii.

„Punkta” przeciwko księdzu były liczne1956. Z różnych wsi ze-
brało ich się kilkadziesiąt. Dobrze wyćwiczona w piśmie ręka ze-
stawiła je w długiej, efektownej tabeli, w której w jednej kolumnie 
opisano wykroczenia duchownego, w drugiej – pracowicie zsumo-
wano pieniądze pobrane przez niego, zdaniem chłopów, nieuczci-
wie. 

Jakie były przewiny księdza Marcina? Z lenistwa nie chciał je-
chać do chorej chłopki, która „ducha oddała” bez spowiedzi – ale 
za jej pogrzeb już wziął 8 zł. Innemu chłopu, któremu zmarł brat, 
a zaraz potem bratowa, ksiądz zabrał w ramach zapłaty za pogrzeb 
dwie krowy (wyceniając je odpowiednio na 16 i 13 zł). Chłop pro-
sił, żeby ksiądz oddał mu choć jedną krowę, i na zachętę dał mu 
dodatkowo 8 zł w gotówce. Kapłan pieniądze wziął, ale „krowy 
żadney nie wrócił”. 

Innym razem, skarżyli się chłopi, ksiądz Marcin usiłował się 
wykręcić od udzielenia ostatniej posługi, ponieważ „mu się nie 
chciało od Gorzałki iachać”. Od chłopa, który do niego przy-
szedł, zażądał albo sań, albo podkutego konia, ponieważ nie 
chciał jechać inaczej po śniegu. Chłopu się spieszyło, bo jego żona 
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umierała. Pożyczył więc podkutą kobyłę u  sąsiada. Pijany ksiądz 
wsiadł na nią i pogalopował. Autorzy skargi bardzo szczegółowo 
opisali, co się działo dalej. 

Wsiadszy nat! klacz nale"ycie sobie wypiwszy y podpiwszy 
sobie gorza#k$ od Samego Ko%cio#a &$ckiego co tylko klacz si#y 
mia#a lecia# Szalenie i'wypadszy za Bartosza (losarza Nadworne-
go za Mostkiem przed Figur$ przed Stawem pad# ko) na wszyst-
kie cztery nogi wioz$c Sanctisimum [!] do Chorego który ani r!k$ 
ani nog$ nie rusz$c [!] wi!cej Godzin! a'ko) odskoczy# od niego. 

Chłopi zbiegli się ratować księdza, ale ten podniósł się, zakrwa-
wiony („krwi kwaterka była”), odepchnął ich i odesłał „do wszyst-
kich diabłów”. Zabrał jednemu z gapiów konia, ale przynajmniej 
pojechał do chorej. 

Ksiądz nabożeństw w święta nie odprawiał i wdowom majątek 
po zmarłych mężach zabierał – narzekali wieśniacy. Chłopów bił, 
kiedy go nie słuchali. Wchodził do chałup i zabierał sobie rzeczy na-
leżące do zmarłych – oficjalnie zamiast kosztów pogrzebu (niezależ-
nie od gotówki, której i tak się domagał). Poszkodowani opisywali 
zabrane dobra pedantycznie: pościel, suknie, malowane skrzynie. 

Łatwo dziś wyobrazić sobie chłopa, który – wobec zebranych 
sąsiadów i pisarza – wylicza cenne przedmioty pozostałe po zmar-
łej żonie, zawłaszczone przez księdza:

Po której *onie moiey Po%ciel by#a porz$dna, Suknia druga 
Futrem podszyta bia#ym [nieczytelne] by#o ma%ci Pieprzowej pod 
któr$ bia#e futro by#o Sukienka druga jasna Sukienna Skrzynia 
malowana Bukowa […].

Tabela z występkami księdza ciągnie się przez wiele stron, gro-
mada po gromadzie. W kolumnie po prawej stronie skrupulatnie 
zapisywane są sumy, które wyłudzał, kradł i  na które naciągał. 
Chłopka o imieniu Ewa, która przyszła do księdza się wyspowia-
dać, spotkała się z taką odprawą:

Zaszed#szy do Ko%cio#a (wi!tego &$ckiego na Nabo"e)stwo 
i'na spowied+ przyszedszy tedy do Imci Xi!dza Marcina prosz$cy 
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o'Spowied+, na co on Jej odpowiedzia#, a'ty Bestia, Czarownica, 
Widmo, Ma#po, gdzie% by#a wtenczas, kiedym tam by# u'chorego, 
tobym ci! wys#ucha#.

Wiernym ksiądz wymyślał nawet przed ołtarzem w kościele pod-
czas mszy. Kiedy ktoś naprawdę nie miał pieniędzy na pogrzeb – ani 
majątku, ani krowy, którą ksiądz mógł „otaksować” i zabrać – wów-
czas duchowny kropił tylko zwłoki święconą wodą i nie odprawiał 
pogrzebu. Zdarzało mu się w  furii pobić chłopa, który przyszedł 
z prośbą w złym momencie – np. wówczas, kiedy kapłan sobie wy-
pił.

Całe to zestawienie trafiło do księcia Sanguszki, właściciela 
dóbr. Suplika z prośbą o interwencję, jeżeli została napisana, nie 
zachowała się do naszych czasów (zdarzało się, że wyliczenie za-
rzutów w takiej skardze powstawało jako załącznik do właściwego 
listu z błaganiem władzy o działanie). Dokument nie miał auto-
ra: oficjalnie skargę wysuwali wójtowie prawni, wówczas de facto 
urzędnicy dworscy, najważniejsze osoby w gromadzie. Nie wiemy, 
jak potoczyły się losy księdza Marcina i czy sprawie nadano bieg. 

Oto jeden dokument, jedna banalna sprawa z  odległych cza-
sów. Mówi on jednak dużo o przeszłości – a przy okazji, pośred-
nio, także nieco o współczesności.

Mamy tu w nim opowieść o  relacjach władzy oraz podległo-
ści – i to nie tylko pomiędzy księdzem a chłopami. To właściciel 
dóbr jest ostateczną instancją w sprawach trapiących poddanych. 
Skarżą się też oni rzadko i dopiero w ostateczności, kiedy przeleje 
się czara goryczy. Ksiądz Marcin musiał latami sobie źle poczynać, 
zanim się przełamali. 

Przygotowanie supliki wymagało też dużych przygotowań. 
Listę przewin duchownego zbierano w kilku wsiach, notując każ-
dy szczegół. Widzimy także, iż władza – w tym władza w osobie 
księdza – chłopa bije przy różnych okazjach albo nawet bez okazji, 
tylko w  przypływie złego humoru. Codzienną przemoc autorzy 
supliki traktują jako coś całkowicie normalnego i wpisanego w po-
rządek rzeczy. Właściwie też bicie chłopa nie wydaje się im samym 
niczym nienaturalnym: nie chodzi im o  sam fakt egzekwowania 
w ten sposób posłuszeństwa, ale o to, że ksiądz bije za dużo i bez 
uzasadnionego zdaniem autorów skargi powodu. 
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Chłopi oczywiście nie są ani głupi, ani bezwolni: są jednak cał-
kowicie podporządkowani, a przynajmniej jako tacy prezentują się 
władzy. Z władzą próbują negocjować, żeby ugrać swoje: targują 
się z księdzem, błagają, proszą. Jego status wynika z faktu, że ry-
tuał religijny odgrywa we wspólnocie rolę kluczowego elementu 
społecznej kontroli.

Dokumentów podobnych – często o znacznie bardziej drastycznej 
treści, zawierających opisy niesłychanie brutalnej przemocy lub trak-
towania poddanych jako elementu inwentarza – zachowało się w ar-
chiwach bardzo wiele. Historycy sięgają po nie jednak zadziwiająco 
rzadko, a dziś pewnie rzadziej niż kiedykolwiek wcześniej w dziejach 
polskiej historiografii. W tym momencie dokument o księdzu Mar-
cinie mówi też – pośrednio – o nas.

2. Marksizm i!reakcja w!polskiej historiografii 

Polityka w części wyjaśnia ten deficyt. Apogeum zainteresowania 
polskich badaczy wewnętrznymi relacjami władzy w  społeczeń-
stwie polskim w przeszłości przypada na lata 50. i 60. XX w. Na 
historykach  – nie wszystkich, ale na wielu  – wymusiła je partia 
komunistyczna, dla której był to badawczy priorytet. Stalinowski 
program uprawiania historii, zatwierdzony na Pierwszej Konfe-
rencji Metodologicznej Historyków Polskich w Otwocku na prze-
łomie 1951 i 1952 r., zakładał wysunięcie badań nad chłopstwem 
i mieszczaństwem w historii Polski na pierwszy plan oraz opisywa-
nie historii naszego kraju – od średniowiecza zaczynając – w kate-
goriach walki klas. 

Jeszcze przed zjazdem historycy o marksistowskich poglądach 
i  perspektywie metodologicznej  – była ich w  dwudziestoleciu 
garstka  – zarzucali głównemu nurtowi narodowej historiografii 
błędne założenia metodologiczne, „odchylenie nacjonalistyczne” 
oraz „klasowy, reakcyjny sposób oceniania rzeczywistości histo-
rycznej”1957. 

Marksiści oskarżali też swoich kolegów o „idiografizm” (który 
w istocie był XIX-wiecznym postulatem metodologicznym i zakła-
dał ograniczenie się przez naukę historyczną do opisu jednostko-
wych faktów) oraz „bezprzedmiotową faktografię”1958. Odtrutką 
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na chorobę idiografizmu miało być konsekwentne zastosowanie 
założeń materializmu historycznego, zwłaszcza w wymiarze anali-
zy stosunków klasowych i gospodarczych. 

W  brutalny sposób atakowano z  tej perspektywy historyków 
tworzących w okresie międzywojennym, takich jak Władysław Ko-
nopczyński. W przypadku Konopczyńskiego atak miał dodatkowe 
polityczne podłoże: faktycznie miał on katolicko-narodowe poglą-
dy, w młodości utrzymywał bliskie stosunki towarzyskie z Roma-
nem Dmowskim i Zygmuntem Balickim, założycielami Narodowej 
Demokracji, publikował w pismach endecji, był członkiem rozmai-
tych organizacji z nią związanych, a w 1922 r. wszedł z  jej listy 
do sejmu. Konopczyński był przy tym wybitnym przedstawicie-
lem atakowanego przez stalinistów typu pisarstwa historycznego 
i przez to jeszcze bardziej nadawał się na cel. Postrzegał historię 
przede wszystkim jako odtwarzanie tego, co widział w źródłach, 
bez prób formułowania daleko idących ogólnych wniosków („idio-
grafizm”), koncentrował się na przedstawianiu faktów („bez-
przedmiotowa faktografia”), a  interesowały go przede wszystkim 
zagadnienia polityczne opisywane z  perspektywy elit („klasowy, 
reakcyjny sposób odtwarzania rzeczywistości historycznej” – w ję-
zyku jego krytyków). 

Konopczyńskiemu nikt przy tym nie zarzucał pospolitej nierze-
telności badawczej  – jego staranność i  pedanteria były legendar-
ne  – miał jednak przy tym bardzo wyraźne polityczne sympatie 
i antypatie. Sympatyzował np. z konfederatami barskimi – ruchem 
protonacjonalistycznym i  broniącym konserwatywnych funda-
mentów państwa szlacheckiego. Nad ich pobudkami i  emocjami 
pochylał się ze zrozumieniem. Okazywał znacznie mniej empatii 
oświeceniowym modernizatorom, przeciwko którym wymierzona 
była konfederacja.

Kluczowe spostrzeżenie wniesione przez marksistów do polskiej 
historiografii brzmiało: nie ma politycznie neutralnych faktów 
i  nie istnieje politycznie neutralna nauka historyczna. Historyk, 
niezależnie od tego, co sam myśli o swojej pracy, zazwyczaj legi-
tymizuje panujący porządek społeczny, o ile po prostu nie wspie-
ra aktualnego reżimu – twierdzili (chyba że zajmuje wobec niego 
stanowisko otwarcie krytyczne). Już sam wybór przedmiotu ba-
dań ma charakter politycznej deklaracji. Co innego mówi bowiem 
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o  przeszłości lektura korespondencji dyplomatycznej Stanisława 
Augusta, a co innego lektura suplik chłopskich składanych w tym 
samym okresie na ręce właścicieli ziemskich. Koncentrowanie się 
na wielkiej polityce – sojuszach, przemarszach armii, paktach, sej-
mach i dyplomatycznych intrygach – usuwa w cień analizę tego, 
co jest fundamentalne w  przeszłości: odsłonieniu przed oczami 
czytelnika podstaw społeczeństwa zorganizowanych wokół sys-
tematycznej przemocy i ucisku oraz ekonomicznej gry związanej 
z podziałem władzy i zasobów.

Staliniści wyciągnęli jednak, zgodnie z duchem epoki, krań-
cowe wnioski z  takiej diagnozy. Przytłaczająca większość pol-
skich historyków była wówczas metodologicznymi i polityczny-
mi konserwatystami. Niektórzy mogli być podatni na reedukację, 
innych komuniści próbowali odsunąć od wpływu na życie na-
ukowe, w tym zwłaszcza na kształcenie studentów. Próba prze-
kształcenia środowiska naukowego metodami administracyj-
nego przymusu wywołała jednak zrozumiały opór. u  schyłku 
1950 r. historyczka Żanna Kormanowa (1900–1988)  – ideowa 
działaczka wydelegowana przez partię na odcinek nauki histo-
rycznej – żaliła się:

Nie wytworzy# si! dot$d promieniuj$cy na ko#a bur"uazyjnych 
historyków o%rodek marksistowski; nie pojawi#a si! marksistowska 
produkcja naukowa; nie nast$pi#a zasadnicza zmiana w'nauczaniu 
uniwersyteckim, w'organizacji katedr, w'kszta#ceniu kadr; w'nie-
dostatecznym stopniu pog#!bia si! znajomo%, radzieckiej wiedzy 
historycznej; kadry historyków-marksistów rosn$ nader powoli, 
a'ich autorytet naukowo-polityczny ucierpia# (…)1959.

Referat Kormanowej na konferencji w  Otwocku stawiał trzy 
główne tezy: 

1. Nauka historyczna ma partyjny charakter, jest elementem ide-
ologicznej nadbudowy stosunków gospodarczych, a konfronta-
cja z nauką burżuazyjną będzie narastać; 

2. Osią historii jest walka klasowa; 
3. Wydarzenia z  przeszłości należy oceniać według tego, czy 

sprzyjają postępowi – zwycięstwu proletariatu – czy reakcji. 
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Stalinizm jako projekt ideologiczny dominował w polskiej hi-
storiografii bardzo krótko, do „odwilży” 1956 r. Później partia 
złagodziła kurs, traktując marksizm jako preferowany kurs me-
todologiczny, ale w praktyce pozostawiając badaczom dużą swo-
bodę. Dla całego pokolenia historyków stalinizm stał się jednak 
przede wszystkim traumatycznym formującym doświadczeniem 
i zarazem opresyjnym projektem ideologicznym, który odrzucano. 
Narzucony przez rządzących kierunek badań  – zainteresowanie 
chłopami i proletariatem miejskim – stał się dla wielu nieznośnym 
gorsetem, z którego wymykano się tak często, jak to możliwe.

Literatura historyczna powstała w tamtym okresie nosi też nie-
zmywalne piętno stalinowskiego projektu. Wydawano wówczas 
materiały źródłowe, np. właśnie supliki chłopskie – ale też selek-
cjonowano je w sposób, które naginały przeszłość do z góry zapo-
wiedzianej ideologicznej konkluzji.

Jak to wyglądało w  praktyce, najlepiej pokazać na przykła-
dzie. W  1954 r. pod oficjalnym nagłówkiem Instytutu Historii 
Polskiej Akademii Nauk ukazał się tom suplik chłopskich z archi-
wum prymasa Michała Poniatowskiego (1736–1794), opatrzony 
wstępem jednego z ówczesnych głównych specjalistów od dziejów 
epoki, Stanisława Arnolda1960. Arnold przedstawił publikowane 
teksty jako świadectwo procesu pierwotnej akumulacji kapita-
łu, służącego w  klasycznej narracji marksizm–leninizm przejściu 
z gospodarki feudalnej do kapitalistycznej. Diagnoza ta nie wyni-
kała z analizy dokumentów. Pojawiła się już na pierwszej stronie 
jako ideologiczna prawda objawiona, podobnie jak nawiązanie do 
Marksa, piszącego o akumulacji pierwotnej: 

Jak wiadomo z' klasycznej analizy tego procesu, dokonanej 
przez K. Marksa w' I' tomie Kapita!u, przebiega# on w' warun-
kach zgo#a nie sielankowych, lecz przeciwnie, w' warunkach 
bezwzgl!dnej pogoni za pieni$dzem, w'warunkach bezlitosnego 
wzrostu wyzysku klas uciskanych, zw#aszcza ch#opa1961.

Dalej Arnold opisywał po prostu w  sposób szczegółowy bar-
dzo zróżnicowane i  pomysłowe techniki zwiększania obciążeń 
chłopskich stosowane w  dobrach prymasowskich, często zresztą 
pod pozorem reform (więcej o nich w rozdziale piątym). Streszczał 
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także główne wątki skarg, odsyłając czytelnika do dokumentów. 
Do terminologii marksistowskiej wrócił w jednym zdaniu dopiero 
po kilku stronach takiej analizy – którą z czystym sumieniem moż-
na by było opublikować przed wojną.

Inne obci$"enia spada#y na ch#opa z' tytu#u jego pozycji 
w'ustroju feudalnym, pozycji, polegaj$cej na tym, "e jego produkt 
dodatkowy, a'cz!sto i'cz!%, niezb!dnego, by#y zabierane przez pa)-
stwo i'Ko%ció#. Chodzi tu przede wszystkim o'nadu"ycia, rabunki 
i'gwa#ty, jakich dopuszczaj$ si! oddzia#y wojskowe, przechodz$ce 
przez dan$ wie% albo kwateruj$ce w'niej lub w'jej pobli"u1962.

Poza słowami o „ustroju feudalnym” oraz „produkcie dodatko-
wym” – które nawiasem mówiąc, pochodzą nie tyle ze słownika 
marksizmu–leninizmu, co ekonomii klasycznej  – trudno znaleźć 
w  tekście historyka ideologiczne wpływy. Marksizm sprawia ra-
czej wrażenie doklejonej sztucznie fasady. 

Moralny odruch historyka wyrażającego oburzenie wobec scen 
przemocy i okrucieństwa, które opisuje, trudno przy tym uznać za 
akt ideologiczny. Można oczywiście przyjąć, że każde jawne okazy-
wanie emocji i ocen o moralnym charakterze przez historyka to błąd 
warsztatowy, ale jest to kwestia znacznie mniej oczywista, niż się 
może wydawać na pierwszy rzut oka (do tej sprawy za chwilę wró-
cimy). W każdym razie konsekwentne eliminowanie z historii ocen 
i  emocji autorów wykreśliłoby z  niej właściwie wszystkie wybitne 
dzieła historyczne, włączając w to także dzieła historyków polskich.

Czytelnik uderzony opisami przemocy i  okrucieństwa w  przy-
wołanym wyborze chłopskich suplik może powziąć podejrzenie, 
że ulega propagandowej manipulacji. Arnold cytuje np. suplikę wsi 
Wrzeczko. Mieszkańcy opisują w niej m.in., że dzierżawca nakazał 
zbić chłopa, któremu umarło dziecko i  który opuścił jeden dzień 
pańszczyzny, żeby zawieźć je do kościoła. Chłop kilka dni „prawie 
śmiertelnie chorował”. W piśmie skarżył się na dzierżawcę: „jeszcze 
umarłe dziecię dysponował mi w chlewie zagrzebać w gnoju”1963. 

Może więc historycy w czasach stalinizmu manipulowali opu-
blikowanym materiałem? Wykreślali z  niego opisy ciepłych oj-
cowskich relacji pomiędzy poddanymi a dworem? Oryginały do-
kumentów nie dowodzą jednak, że wydawcy manipulowali ich 
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treścią1964. Wybierali te, które najbardziej pasowały do ich tezy, 
ale ich nie fałszowali. Nie było to zresztą trudne. Podobnych su-
plik do zacytowanej wyżej można znaleźć bez trudu wiele.

W  wyborze dokonanym pod tezę gubią się jednak rozmaite 
niuanse zależności i podległości. Przede wszystkim chłopi nie ja-
wią się w tych suplikach jako bezwolne ofiary władzy właściciela, 
ale jako ludzie obdarzeni podmiotowością i sprawczością. Analiza 
Arnolda grzeszyła również prezentyzmem, czyli ocenianiem sto-
sunków społecznych z minionej epoki ze współczesnego autorom 
punktu widzenia. Mamy np. dobre powody, by przypuszczać, że 
stosunki międzyludzkie w  przeszłości w  ogóle były w  znacznie 
większym stopniu nasycone przemocą niż dziś i przykładanie do 
nich dzisiejszych norm w  oczywisty sposób może prowadzić na 
manowce; przemoc fizyczna, czy w rodzinie, czy w relacjach pra-
cy, stanowiła akceptowany (do pewnego stopnia) element życia 
społecznego1965. 

Prace z czasów PRL są więc wadliwe i anachroniczne z dzisiej-
szego punktu widzenia. Problem w tym, że lepszych często nie ma. 

Pisanie historii ludu polskiego pod dyktando władz przyniosło 
sporo badań podstawowych, publikacji archiwalnych i  całkiem 
pokaźny zasób książek poświęconych dziejom warstw ludowych 
w przeszłości. Opublikowano np. wielotomowe historie chłopów 
polskich: w  1947 r. wznowiono przedwojenną książkę pozyty-
wistycznego publicysty Aleksandra Świętochowskiego, w  drugiej 
połowie lat 60. ukazała się trzytomowa praca Kazimierza Tymie-
nieckiego, a niedługo później – opracowanie zbiorowe pod redak-
cją Stefana Inglota1966. Już od lat 60. strumień prac poświęconych 
warstwom ludowym – cennych, przy wszystkich wadach tych ksią-
żek – zaczyna się kurczyć. 

Nawet w PRL jednak historia warstw ludowych była traktowana – 
podobnie jak w XIX w. – jako pole badawcze osobne, poza głów-
nym nurtem historiografii dziejów ojczystych. Mieliśmy więc dzie-
ła pod takimi tytułami jak Rolnicza ludność w Polsce (1862)1967, 
Historia włościan i stosunków ich politycznych, społecznych i eko-
nomicznych (1874)1968, Historia wsi w Polsce (1929)1969. 

Zatrzymajmy się chwilę nad tymi tytułami. Chłopi stanowili 
siedem czy osiem dziesiątych populacji Rzeczypospolitej przez 
dziewięć dziesiątych czasu jej istnienia. Tymczasem o ich dziejach 
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pisano tak, jak gdyby byli mniejszością, a przynajmniej osobnym, 
zamkniętym i obcym dla autora oraz czytelnika światem! 

Odrębność tę tylko w części tłumaczą różne źródła i problemy 
badawcze. Można równie łatwo interpretować ją jako świadectwo 
utrwalonej w  społecznej wyobraźni społecznej przepaści, dowód 
zakorzenionego od stuleci dystansu pomiędzy elitą a  ludem. To 
świadectwo tym bardziej znamienne, że autorzy przywołanych 
przed chwilą książek piszą o wsi z empatią, co bynajmniej nie było 
normą wśród polskich warstw wykształconych (o  czym każdy 
czytelnik tej książki miał okazję wielokrotnie się przekonać). Oto 
tylko jeden przykład: w 1925 r. Władysław Orkan, pisarz wywo-
dzący się z  ludu, pisał o  pogardzie i  lekceważeniu okazywanym 
przez inteligentów z miasta chłopom i ich zwyczajom. Są one, pisał 
Orkan, bardziej skomplikowane niż reguły zachowania tzw. klas 
wyższych: stąd też chłopu łatwiej nauczyć się życia w świecie inte-
ligencko-mieszczańskim niż na odwrót. Rzecz też w tym, że przy-
bysz z miasta nie chce się uczyć chłopskich reguł! Dla niego byłoby 
to tym samym – pisał Orkan – „jakby się od Zulów uczyć”.

Niech"e, i'tak. Ale chc$c znale+, porozumienie istotne'– tak 
w'kraju Zulów, jak i'we wsi polskiej'– trzeba pozna, i'nie lekce-
wa"y, form obyczaju tubylców, maj$c si! wobec nich, z'przyczyny 
np. krawatki lub greckich paru zda), za pó#boga1970.

Ten dystans – dzielący kolonizatora i podbitego, pana i podda-
nego – jest wszechobecny w  literaturze, w tym także u autorów, 
którzy chłopom i ludziom ubogim życzą jak najlepiej.

Prawdziwym przełomem pod względem badań nad ludem był 
jednak rok 1989 i upadek rządów komunistycznych w Polsce. Hi-
storia nie tylko chłopstwa, lecz także całych warstw niższych kur-
czy się do jednego czy dwóch rozdziałów w podręcznikach i prze-
krojowych pracach o historii Rzeczypospolitej. W przypadku np. 
historii nowożytnej – jak policzył historyk Jacek Wijaczka – prze-
waga liczbowa prac poświęconych szlachcie, napisanych po 1989 r., 
jest przygniatająca1971.

Być może najlepszym przykładem (ale tylko jednym z  bardzo 
wielu) jest epickie przedsięwzięcie historyka Andrzeja Nowaka 
Dzieje Polski. Zamierzone zostało na 10 lub 11 tomów, do 2020 r.  
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ukazały się cztery1972. We wstępie do pierwszego wydawca i dzien-
nikarz Leszek Sosnowski chwalił dzieło – „To pierwsza wielka syn-
teza naszych dziejów” – oraz jasno wykładał polityczny program 
autora. „Andrzej Nowak jest zdeklarowanym katolikiem. Dla nie-
go i patriotyzm, i wiara stanowią zasadniczy budulec naszej histo-
rii” – pisał. Bez nich – streszczał przesłanie krakowskiego history-
ka – gmach „nazwany Polską dawno by już runął”.

Program badania przeszłości jest u Nowaka jednoznacznie tak-
że programem politycznym. „Ziemia, ludzie, język i kultura, pań-
stwo, wiara” – tak streszcza go autor w pierwszym tomie, o prapo-
czątkach państwa polskiego i monarchii pierwszych Piastów1973.

Początek państwa polskiego ma dla Nowaka wymiar symbolicz-
ny: zaczyna się od przybycia kobiety do mężczyzny, Dobrawy do 
Mieszka, chrztu i ślubu, zwieńczonego narodzinami następcy tro-
nu Bolesława w  roku 967. Drugim momentem początkowym był 
najazd niemiecki i  „podporządkowanie niemieckiemu cesarstwu” 
w roku 963, które sugerują kroniki Widukinda i Thietmara1974. 

Cała narracja Nowaka o dziejach Polski podporządkowana zo-
stała tym dwóm głównym wątkom. To – po pierwsze – niemal wy-
łącznie opowieść o dziejach elity rządzącej: wojen, ślubów królew-
skich i  książęcych, strategicznych decyzji podejmowanych przez 
władców. To również, po drugie, historia ukształtowania tożsa-
mości zbiorowej Polaków przez katolicyzm, będący (zdaniem hi-
storyka) fundamentem polskości. To wreszcie – po trzecie – histo-
ria odwiecznego konfliktu Polski z dwoma wrogami na wschodzie 
i na zachodzie, przy czym to Niemcy, przynajmniej w pierwszych 
tomach, są przeciwnikiem groźniejszym. Oto próbka narracji No-
waka:

Królestwo niemieckie i' jego wschodni reprezentanci mieli 
wci$" na g#owie walki ze S#owianami mi!dzy &ab$ i'Odr$, a" do 
950 r. prowadzili tak"e walk! z'Czechami, wi$"$c zatem jedno-
cze%nie si#y w#adcy Pragi, Boles#awa Srogiego1975. 

Wprawne oko dostrzeże w tej opowieści zarówno wpływy po-
glądów Romana Dmowskiego  – zwłaszcza jego tezy o  odwiecz-
nym zagrożeniu płynącym dla Polski ze strony Niemiec, silniej-
szych i  stojących na wyższym poziomie gospodarczego rozwoju. 
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Całe Dzieje Polski Nowaka są pełne zresztą niewypowiedzianych 
założeń: państwa książąt słowiańskich prowadzą u niego politykę 
państw narodowych z XIX–XX w., a średniowieczni władcy rozu-
mują w kategoriach gry sił, równowagi międzynarodowej i zgoła 
nowoczesnych zasad strategii. Nowak być może ma wytłumacze-
nie dla tych wszystkich założeń – w istocie anachronizmów – ale 
go czytelnikowi we wstępie nie zdradza. 

W praktyce jego praca gloryfikuje tradycyjne elity oraz konser-
watywny porządek społeczny. Nie jest to jednak przypadek, ale 
program wybrany świadomie i realizowany z pełną konsekwencją.

Dzieło Andrzeja Nowaka warto tutaj przywołać nie po to, aby je 
krytykować, ale żeby pokazać głębokie upolitycznienie polskiej li-
teratury historycznej – widoczne nie tylko na poziomie opowieści, 
lecz także założeń metodologicznych i  języka. Lud polski u  kra-
kowskiego historyka pojawia się sporadycznie i  stanowi przede 
wszystkim tło wydarzeń, podobnie jak zagadnienia gospodarcze. 
Dzieje Polski to dzieje katolickiej (przede wszystkim) elity kraju, 
prowadzącej naród polski poprzez dzieje. Do Dziejów Polski No-
waka jeszcze wrócimy: chociaż pozornie autor pisze zgodnie z na-
wykami XIX-wiecznej historiografii, a fragmenty jego książek mo-
głyby ukazać się jako opowieść o przeszłości w wydawanym przez 
narodowych demokratów „Polaku” na przełomie XIX i  XX w.,  
na jego pracy piętno odcisnęły zupełnie współczesne postulaty 
metodologiczne. Zostały przetworzone, przyswojone, a późnej  – 
całkowicie świadomie  – wykorzystane w  sposób sprzeczny z  ich 
emancypacyjnymi postulatami.

3. Nietzsche, White, Foucault: koniec historiografii nie#wiadomej

W tym miejscu dochodzimy do kwestii zasadniczej: pretensji hi-
storyków do naukowego opisywania dziejów. Dzieje metodologii 
historii od końca XIX w. to historia stopniowej dekonstrukcji jej 
roszczeń do statusu nauki obiektywnej i bezstronnej. 

Pierwotnym dekonstruktorem pretensji nauki historycznej do 
chłodnego przyrodniczego opisu – przejawiających się w postula-
tach metodologicznych XIX w. – był naturalnie Fryderyk Nietz-
sche, wielki demaskator społecznych iluzji. Historii poświęcił 
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obszerną rozprawę Pożyteczność i  szkodliwość historii dla życia, 
napisaną w 1874 r. i publikowaną później jako część Niewczesnych 
rozważań.

Sens poznawczy historii był dla Nietzschego jasny i użytkowy: 
historia służy żyjącym i stanowi dla nich narzędzie, przedmiot re-
fleksji oraz źródło nauki. Pisał:

*yj$cy pozostaje w' trojakim stosunku do historii: jako isto-
ta czynna i'd$"$ca do czego%, jako kustosz i'czciciel, jako istota 
cierpi$ca i' #akn$ca wyzwolenia. Tym trojakim odniesieniom od-
powiadaj$ trzy rodzaje historii: wolno zatem rozró"ni, rodzaj mo-
numentalny, rodzaj antykwaryczny i'rodzaj krytyczny1976.

Historia służy przede wszystkim polityce: „działaczowi i moca-
rzowi, temu, który toczy wielki bój, który potrzebuje wzorów, na-
uczycieli, pocieszycieli i nie może ich znaleźć wśród swych towa-
rzyszy i w teraźniejszości”1977. Historia monumentalna – historia 
wielkich dokonań i bohaterskich czynów – ma być inspiracją dla 
ludzi, których otacza „tępy nawyk, małość i niskość, napełniają-
ce wszystkie zakątki świata”1978. Przeszłość pokazuje wielkiemu 
człowiekowi, że wielkość jest możliwa, przenosząc go w towarzy-
stwo ludzi mu podobnych.

Drugi sposób uprawiania historii służy konserwatyzmowi. Za-
cytujmy:

To, co ma#e, ograniczone, zbutwia#e i' przestarza#e, uzyskuje 
godno%, i'nietykalno%,, poniewa" zachowawcza i'pe#na czci dusza 
cz#owieka antykwarycznego przenosi si! w'te przedmioty i'mo%ci 
sobie tam przytulne gniazdko. Dzieje jego miasta staj$ si! dzieja-
mi jego samego; cz#owiek antykwaryczny pojmuje mury, spi!trzo-
n$ bram!, zarz$dzenia rajców, %wi!to ludowe jak barwny diariusz 
w#asnej m#odo%ci i'odnajduje w'nich samego siebie, swoje si#y, za-
pa#, przyjemno%ci, s$dy, swoj$ g#upot! i'wybryki. Da#o si! tu "y,, 
powiada sobie, poniewa" daje si! tu "y,, b!dzie si! tu dawa#o "y,, 
poniewa" jeste%my twardzi i'byle co nas nie z#amie1979.

Historia antykwaryczna ma dla Nietzschego wady: antykwa-
riusz nie rozróżnia wydarzeń z  przeszłości, tylko każde otacza 
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równą czcią. umie pielęgnować stare, nie umie go ocenić. Anty-
kwariusz nie konserwuje życia, ale je „mumifikuje”. Miewa zalety, 
zwłaszcza wówczas, kiedy odsłania i wychwala proste życie, pełne 
„radości i zadowolenia”1980. Nie działa jednak w służbie przyszło-
ści i jako taki pozostaje dla Nietzschego czymś zasadniczo szkodli-
wym. Oprócz historii monumentalnej i antykwarycznej Nietzsche 
wyróżnia trzeci rodzaj jej uprawiania – historię krytyczną. Pozo-
staje ona niezbędna i  jest również „w służbie życia”, co w języku 
filozofa oznaczało akceptację. Autor uprawiający historię krytycz-
ną musi przeszłość rozbić i poddać wiwisekcji, aby wydobyć z niej 
to, co prawdziwie wartościowe. Nietzsche pisał, że historia kry-
tyczna „pozywa przeszłość przed sąd”:

…poddaje j$ skrupulatnemu przes#uchaniu i' na koniec wy-
daje wyrok skazuj$cy; ka"da przesz#o%, na taki wyrok zas#uguje, 
gdy" tak to ju" jest z'ludzkimi sprawami: gwa#t i's#abo%, zawsze 
mia#y w'nich znaczny udzia#. Nie sprawiedliwo%, zasiada w'tym 
trybunale i'bynajmniej nie #aska og#asza werdykt, ale samo "ycie, 
owa mroczna, dynamiczna, nienasycenie po"$daj$ca sama siebie 
moc1981. 

Wyrok historyka jest więc zawsze – dodawał – niełaskawy i za-
wsze niesprawiedliwy, ale paradoksalnie jest tym samym, co wy-
rok sprawiedliwości. Sprawiedliwe bowiem dla Nietzschego jest 
to, co nowe i silne, co przynosi zwycięstwo życia nad bezwładem. 
Żeby nowe życie zwyciężyło – dowodzi Nietzsche – historyk musi 
zniszczyć stare formy społecznego życia, dokonując ich bezlitosnej 
krytyki, obnażając ich słabość i niesprawiedliwość, 

aby sta#o si! jasne, jak$ niesprawiedliwo%ci$ jest istnienie ja-
kiej% rzeczy, na przyk#ad danego przywileju, kasty, dynastii, jak 
bardzo ta rzecz zas#uguje na to, by zgin$,. Wtedy roztrz$sa si! 
krytycznie jej przesz#o%,, wtedy si!ga si! no"em do jej korzeni, 
wtedy depcze si! brutalnie wszelki pietyzm1982. 

Idea bezinteresownego poznania naukowego jest iluzją: ta kry-
tyka Nietzschego docierała do historyków długo, tym bardziej że 
o ambicjach poznawczych dyscypliny wyrażał się z lekceważeniem 
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i uważał je za szkodliwe. („Człowiek nowoczesny wlecze ostatecz-
nie z sobą ogromne mnóstwo niestrawnych kamieni wiedzy, które 
potem przy sposobności porządnie też w ciele stukoczą, jak mówi 
bajka” – komentował zgryźliwie1983). 

Przepracowanie tego zarzutu było tym trudniejsze, że dys-
cyplina ulegała wyraźnie widocznej akademickiej profesjona-
lizacji. XIX w. przyniósł rozkwit nauk pomocniczych historii. 
Wydawano opracowane krytycznie źródła, państwa narodowe 
organizowały i porządkowały archiwa, na uniwersytetach powsta-
wały katedry dziejów ojczystych (w Berlinie w 1810 r., na Sorbonie 
w 1812 r.)1984. Wraz z akademizacją dyscypliny utrwalały się także 
kanony warsztatowe. Równocześnie pisarstwo historyczne pozo-
stawało pośrednią formą wypowiedzi na bieżące tematy publicz-
ne, na ziemiach polskich tym cenniejszą, że pod zaborami trzeba 
się było liczyć z cenzurą. Tak było, czy to w przypadku Michała 
Bobrzyńskiego (1849–1935) i  krakowskich stańczyków, krytyku-
jących w swoich dziełach to, co uważali za polskie wady narodo-
we, czy Szymona Askenazego (1865–1935) piszącego o heroizmie 
i  poświęceniu samotnego Waleriana Łukasińskiego. Askenazy 
opublikował książkę o Łukasińskim w 1908 r., kiedy jej wszyscy 
potencjalni czytelnicy mieli jeszcze świeżo w pamięci przemoc re-
wolucji 1905–1907 r.1985 Spiskowcy wieszani na stokach Cytadeli 
i więzieni w X pawilonie carskiej fortecy byli tak samo samotni, 
jak Łukasiński, i  tak samo jak on składali swoje życie na ołtarzu 
ojczyzny. Czytanie pierwszego wydania Łukasińskiego stanowiło 
w oczywisty sposób komentarz do minionych właśnie społecznych 
i narodowych wstrząsów.

Metodologiczne zalecenia  – nawet wychodzące spod piór tak 
inteligentnych i  błyskotliwych historyków jak Marceli Handel-
sman – koncentrowały się przede wszystkim na sprawach zgodno-
ści z kanonem warsztatowym, którego zasady wykładano drobia-
zgowo i z pietyzmem. W Historyce (pierwsze wydanie w 1921 r.) 
Handelsman pisał przede wszystkim o  tym, jak np. poddać pra-
widłowej krytyce dokument z  przeszłości, i  o  tym podobnych, 
bardzo technicznych zagadnieniach. Rozważania nad tym, co jest 
faktem historycznym godnym uwagi  – i  czym właściwie powin-
na zajmować się jego dyscyplina  – były w  jego wydaniu wykła-
dem scjentystycznych aspiracji dyscypliny. W rozdziale „Zadania 
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i  rodzaje historii” Handelsman wymieniał na pierwszym miejscu 
„historię narodową”1986. Zadaniem historii miało być „całkowi-
te i wszechstronne zbadanie życia narodu w jego rozwoju, w jego 
przeszłości. Takie jest najogólniejsze zadanie historii jako nauki” – 
pisał1987. Naród, najczęściej ujęty w  formy państwowe, stanowi 
podstawowy przedmiot zainteresowania historyka i  główną ka-
tegorię jego rozważań. Chociaż historyk powinien badać wszyst-
kie aspekty życia narodowego, to na pierwszy plan wysuwały się 
„formy polityczne”. Pisząc o narodach, Handelsman nieustannie 
używa typowych dla swojej epoki biologicznych metafor: narody 
walczą o przetrwanie, rosną lub karleją. Równocześnie jednak dla 
Handelsmana uprawianie historii jest także sztuką. Pisał:

W'nauce polskiej przewa"a pogl$d, przyznaj$cy znaczenie in-
tuicji twórczej (…), jako pierwiastkowi zasadniczemu pracy kon-
strukcyjnej historyka, bez którego jest ona bezduszn$ manipulacj$ 
techniczn$. (…) historia jest nie tylko umiej!tno%ci$ rozumienia, 
lecz tak"e umiej!tno%ci$ odtwarzania, uplastyczniania rzeczywi-
sto%ci, która ju" obecnie nie istnieje. Jest wi!c sztuk$ sui generis: 
tworzy bowiem obrazy rzeczywisto%ci, której nie ma, ale z'obo-
wi$zkiem %cis#ego przedstawienia tej prawdy, która da si! ustali, 
+ród#owo1988. 

Oto i  trzy ramy pracy historyka: naród jako główne pojęcie, 
intuicja jako główne narzędzie poznawcze oraz „umiejętność 
uplastyczniania” jako kryterium estetyczne. Nieprzypadkowo też 
pierwszy tom swojego dzieła Handelsman poświęcił przede wszyst-
kim praktycznym zasadom pracy ze źródłami. Wiedzę o przeszło-
ści wykładał Handelsman w  rozdziale o  hermeneutyce: historyk 
czerpie przede wszystkim z dokumentów, a one „zawierają w sobie 
wiadomości o fakcie życia ludzkiego”1989. Nie ma w jego książce 
namysłu nad tym, czym jest fakt historyczny  – a więc wydarze-
nie z przeszłości godne uwagi historyka. Przykłady, które podaje, 
dotyczą jednak losów władców i możnych: omawia np. przywilej 
dla rodu Radwanów z początku XV w.1990 W całym tomie zresztą 
wzmianka o chłopach pojawia się tylko jeden raz – przy charak-
terystyce Księgi henrykowskiej, ważnego źródła do historii Polski 
z XIII w. Przesuwa się w tej księdze – pisze Handelsman – „szereg 
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prostych ludzi: rycerzy, chłopów, kupców itp.”1991. Prości ludzie 
nie byli interesującym przedmiotem badań.

Zalecenia metodologiczne Handelsmana nie odbiegały zasad-
niczo od tych, których wówczas udzielali zachodni historycy. Ten 
imponujący gmach naukowej wiedzy o przeszłości wznosił się jed-
nak na fundamentach z piasku. Trudno było ukryć, że historycy 
posługiwali się szeregiem pojęć, których znaczenia nawet nie pró-
bowali wyjaśniać – np. „faktu historycznego” – oraz przyjmowali 
długą listę założeń, w części tylko wypowiedzianych, a zapewne 
także tylko w  części uświadomionych. Koncentrowali się na hi-
storii politycznej i narodowej oraz na działalności elit, a ich rozu-
mowanie o przyczynach i  skutkach wydarzeń historycznych było 
w  najlepszym wypadku nieco amatorską psychologią. Francuska 
szkoła Annales – pismo „Annales d’Histoire Economique et Socia-
le” założyło w 1929 r. dwóch wybitnych historyków Lucien Febvre 
(1878–1956) i Marc Bloch (1886–1944) – była próbą odpowiedzi 
na tę krytykę. Z  drugiej jednak nacjonalistyczną metaopowieść 
o przeszłości próbowała zastąpić nową. Historycy z Annales uwa-
żali, że ich zadaniem jest próbować odnaleźć prawdę o przeszłości 
ukrytą przed powierzchownym spojrzeniem tradycyjnej historii 
skupionej na wojnach i dyplomacji. Pisali o strukturach „długiego 
trwania”, geografii, gospodarce i  „mentalności” jako fundamen-
tach historii1992. Interesowały ich gospodarka i  życie codzien-
ne „prostych ludzi” (używając wyrażenia Handelsmana). Nadal 
jednak uważali, że dokumenty odgrywają rolę psychologicznego 
pośrednika pomiędzy przeszłością a  światem intelektualnym ba-
dacza, a sam historyk może zrozumieć przeszłość ukrytą poza do-
kumentem, o ile poświęci temu wystarczająco dużo wysiłku i bę-
dzie miał odpowiednie przygotowanie warsztatowe1993.

Prawdziwy cios tym ambicjom zadał amerykański metodolog 
i teoretyk historiografii Hayden White (1928–2018). Jego najważ-
niejsza książka – Metahistoria – ukazała się w 1973 r., dokładnie 
w momencie, w którym wpływy szkoły Annales malały1994. White 
zastosował metody krytyki literackiej do dzieł czterech wielkich 
historyków XIX stulecia: Julesa Micheleta (1798–1874), Leopolda 
Rankego (1795–1886), Alexisa de Tocqueville’a (1805–1859) oraz 
Jacoba Burckhardta (1818–1897). „Realizm” każdego z  czterech 
autorów (słowo to pojawia się u White’a nieprzypadkowo) został 
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przyporządkowany przez autora czterem stylom narracyjnym: 
romansowi, komedii, tragedii i  satyrze. Entuzjazmowi romansu, 
optymizmowi komedii i  pełnej rezygnacji tragedii towarzyszyło 
z  ducha reakcyjne poczucie satyry, krytyczne wobec degeneracji 
kultury przynoszonej przez nacjonalizm i  uprzemysłowienie1995. 
White przekonująco pokazywał, że „realizm” XIX-wiecznego pi-
sarstwa historycznego można rozpatrywać wyłącznie jako zasło-
nę skrywającą poglądy polityczne i upodobania estetyczne autora 
(dlatego nie sposób używać tego słowa inaczej, niż biorąc je w cu-
dzysłów). 

Nie streszczamy tutaj w całości poglądów White’a. Wystarczy, 
że skupimy się na konsekwencjach. Demaskatorski „zwrot języko-
wy” w krytyce pisarstwa historycznego, który zapoczątkował, sam 
uznawał za spóźniony. Jak pisał później:

To dosy, niezwyk#e, "e filozofia historii tak d#ugo zwleka#a 
z'uznaniem znaczenia j!zyka dla rozumienia dyskursu historycz-
nego, zw#aszcza w' sytuacji, gdy j!zyk jest centralnym obiektem 
zainteresowania wspó#czesnej filozofii, kluczowym w'prowadzo-
nych przez ni$ badaniach innych ga#!zi nauki. Zaniedbanie to po 
cz!%ci by#o spowodowane faktem, "e wspó#cze%ni historycy sami 
traktowali swój j!zyk jako bezproblemowe, przezroczyste me-
dium, s#u"$ce zarówno do przedstawiania zdarze) z'przesz#o%ci, 
jak i'do wyra"ania pogl$dów na temat tych zdarze)1996.

Praca historyka jest połączeniem pracy detektywa lub dzienni-
karza na etapie badań archiwalnych, twierdził White, nie różniąc 
się od nich w żaden istotny sposób. Potem jednak historyk musi 
wybrać pewną strategię przedstawienia językowego  – na takich 
samych zasadach jak pisarze tworzący fikcję literacką. Efektem 
jest nałożenie na zebrany materiał określonej struktury symbolicz-
nej i narracyjnej, wybranej spośród aktualnie dostępnych w  lite-
raturze typów struktur fabularnych1997. Opowieść historyka, jak 
każdy dyskurs literacki, jest z konieczności fikcyjna, figuratywna, 
imaginatywna, poetycko-retoryczna oraz „wymyśla swoje przed-
mioty zamiast znajdować je w świecie rzeczywistym”1998.

W eseju Literatura i fikcja White wylicza siedem fundamental-
nych postulatów postmodernizmu wobec literatury historycznej. 
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Postmodernizm – pisze – zaciera rozróżnienie pomiędzy wydarze-
niem a jego przedstawieniem w dyskursie; pomiędzy dokumentem 
a tekstem literackim; pomiędzy tekstem a społecznym kontekstem, 
w którym występuje; pomiędzy mową literalną a figuratywną (nie 
istnieje język literalnie przedstawiający wydarzenia); pomiędzy 
desygnatem dyskursu a  jego przedmiotem (to nie wydarzenia są 
konstruktami, ale fakty); pomiędzy faktem a  fikcją (nie ma rze-
czywistości poza językiem); pomiędzy historią a literaturą1999. Co 
więcej, przewagą literatury nad historią – pisaną rzekomo w opar-
ciu na faktach  – jest autoreferencyjność i  samoświadomość tej 
pierwszej. Ideologia obiektywizmu to tylko „ideologia, która nie 
zna samej siebie”2000. Kontra wobec postmodernizmu, przekony-
wał White, wychodziła w  uSA przede wszystkim ze strony śro-
dowisk konserwatystów, ponieważ tekstualizm podważał niepod-
ważalne prawdy obu stron zimnowojennej ideologicznej barykady. 
Nie ma narracji prawdziwych i  fałszywych, są tylko obiektywne 
i  subiektywne, a więc spełniające lepiej lub gorzej formalne kry-
teria warsztatu; nie ma uniwersalnych reguł „przekładu” rzeczy-
wistości historycznej na język współczesności, które pozwoliłyby 
pokazać ją taką, „jaka naprawdę była”2001. Z drugiej strony, tezy 
White’a otworzyły drogę do powrotu moralistyki do historii – tyle 
że na innych zasadach: jako jawnego, a nie ukrytego poza zasłoną 
obiektywizmu przedsięwzięcia 2002.

Trzecim wielkim demaskatorem przeszłości w XX w. był oczy-
wiście Michel Foucault (1926–1984), mistrz odkrywania ukrytych 
w dyskursie narzędzi władzy, wykluczenia i represji. „Historia nie-
ustannie dowodzi, że dyskurs nie jest tylko czymś, co tłumaczy wal-
ki i systemy panowania, lecz również tym, dla czego i poprzez co 
walczymy – jest władzą, którą usiłujemy zdobyć” – mówił Foucault 
w  wykładzie wygłoszonym w  College de France w  1970 r.2003  
Zwrot historii w stronę opowieści o „długim trwaniu” – wielkich 
przemianach społecznych i gospodarczych – wydał mu się jedynie 
próbą ominięcia podstawowego zadania, jakie stoi przed history-
kiem: odsłaniania dyskursu dominacji.

Cz!sto przypisujemy historii wspó#czesnej zas#ug! zniesie-
nia przywilejów przyznanych kiedy% zdarzeniu jednostkowemu 
i' wydobywania na jaw d#ugofalowych struktur. Zapewne. (…) 
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pow$tpiewam, "e oznaczenie wydarzenia i'analiza d#ugofalowego 
procesu wynikaj$ z'przeciwstawnych racji. Odwrotnie, wydaje si!, 
"e w#a%nie zaw!"aj$c do granic mo"liwo%ci zakres wydarzenia, 
posuwaj$c zdolno%ci rozdzielcze od analizy historycznej do mów 
s$dowych, aktów notarialnych, rejestrów parafialnych, archiwa-
liów, ci$gn$cych si! z'roku na rok, z'tygodnia na tydzie), z'dala 
od bitew, dekretów, dynastii lub zgromadze)'– dostrze"ono za-
rysy zjawisk masowych o'wiekowej lub wielowiekowej donios#o-
%ci. Historia, taka jak$ praktykuje si! dzisiaj, nie odwraca si! od 
wydarze). Przeciwnie, rozszerza nieustannie ich pole; odkrywa 
w'nich coraz nowsze warstwy, niekiedy bardziej powierzchowne, 
to znowu le"$ce g#!biej; wyró"nia wreszcie w%ród nich bez ko)ca 
nowe zbiory, w'których s$ one czasem liczne, g!ste i'wymienne, 
a'czasem rzadkie i'decyduj$ce: od quasi-codziennych waha) cen 
dochodzimy do odwiecznych inflacji2004. 

Sam Foucault koncentrował się na odkrywaniu tego, co nazwał 
„najbardziej fundamentalnymi dla naszej kultury wyborami pier-
wotnymi”2005. Jednym z nich było wykluczenie szaleńców i szaleń-
stwa poza ramy tkanki społecznej i  „systemu myślowego”, które 
według Foucaulta dokonało się między połową XVII w. a XIX w.  
Wykluczenie to było częścią powstawania społeczeństwa nowo-
czesnego: Historia szaleństwa (1961) była w  zamyśle, jak sam 
przyznawał, „pewnego rodzaju krytyką społeczną”2006. Swojego 
głównego zadania nie postrzegał też jako próby powiedzenia cze-
goś o przeszłości. Przeciwnie, kolejne książki – poświęcone histo-
rii szaleństwa, seksualności czy więzienia – służyły zakwestiono-
waniu podstaw społeczeństwa, w  którym żył, „defamiliaryzacji” 
teraźniejszości poprzez odsłonięcie jej niewypowiedzianych i czę-
sto nieuświadomionych historycznych korzeni2007. Historia pozo-
stawała dla niego zawsze historią współczesności2008. Celem anali-
zy była krytyczna samowiedza, a w konsekwencji – wolność. 

Nawet teoretycy, którzy chcieli uratować pojęcie prawdy w na-
ukach historycznych  – tacy Frank R. Ankersmit w  późniejszym 
okresie twórczości  – robili to w  sposób, który potwierdzał wie-
le zarzutów Foucaulta. Ankersmit rozróżnia dwa poziomy mó-
wienia o „prawdzie” w dziele historycznym. Poszczególne zdania 
mogą być prawdziwe, „odsłaniając przed nami prawdę inherentnie 
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zawartą w  świecie samym w  sobie”. To jednak jest, według An-
kersmita, banalna obserwacja. Tekst jako całość może być również 
prawdziwy – ale można o  tym mówić przede wszystkim w  tych 
kategoriach, w  jakich prawdziwe jest dzieło sztuki. Prawdziwość 
dzieła historycznego jest prawdziwością estetycznej reprezenta-
cji2009. Wątpliwe, aby takie podejście teoretyczne usatysfakcjono-
wało rzeczników tradycyjnego opowiadania historii – narodowej 
i politycznej. Radykalni teoretycy metody historycznej idą zresztą 
znacznie dalej nie tylko w swoich postulatach, ale także w poety-
ce piśmiennictwa naukowego: jeden z wpływowych tekstów teo-
retycznych ostatnich lat, prezentujący tradycyjną historię wprost 
jako narzędzie klasowej i genderowej opresji, zaczyna się od prolo-
gu – napisanej wierszem inwokacji do muzy Klio. 

Nadszed# czas, by na jaw wysz#y rzeczy prawdziwe; Teoria 
zosta#a zha)biona w'domu twoim, wyrzucona przez imperia em-
piryzmu, fetyszyzm archiwów, dyktaty dyscypliny, egzekucj! or-
todoksji i' bezp#odne snucie opowie%ci. Bez Teorii, Historia jest 
tylko bajk$ opowiadan$ przez zwyci!zców i'moralistów, nie zna-
cz$c$ nic poza sam$ sob$. Bez Teorii, dzia#ania w#adzy i' +ród#a 
niesprawiedliwo%ci pozostaj$ okryte tajemnic$, nieprzeniknione 
dla nas %miertelnych2010.

4. Polscy historycy: pozytywizm naiwny kontra postmodernizm

Teoretycy mogli jednak pisać swoje, a historycy – w tym polscy – 
robili swoje, wytrwale twierdząc, że uprawiają obiektywną naukę.

W listopadzie 1922 r. w Towarzystwie Historycznym we Lwo-
wie historyk gospodarki i  społeczeństwa polskiego Franciszek 
Bujak wygłosił odczyt Zagadnienie syntezy w  historii2011. Prze-
konywał w nim, że historia – w odróżnieniu od innych nauk – 
powinna dążyć do „syntezy najogólniejszej” i samoświadomości. 
Polemizował z  idiografizmem: pogląd, że historia różni się od 
innym nauk tym, iż zajmuje się przypadkami jednostkowymi 
i  niepowtarzalnymi (a  więc niedającym się ująć w  ramy ogól-
nych prawidłowości), uważał za błędny. Synteza, przekonywał 
Bujak, musi oznaczać coś innego niż „trafny układ i gruntowne 
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wyzyskanie zebranego materiału” oraz o „wszechstronne oświe-
tlenie go z zewnątrz”.

Bujak oczekiwał od historii syntezy na wzór nauk przyrodni-
czych. Nie miał nic do zarzucenia stosowanej przez historyków 
metodzie krytycznej oraz „umiejętności wiązania faktów”. Histo-
rycy jednak są uparcie wrodzy wszelkim uogólnieniom. Pisał:

O'ile historycy zaledwie przeczuwaj$ twardy grunt pod falami 
dziejów, to twórcy historii, zarówno wielcy jak mali, zawsze poru-
szaj$ si!, jakby nie mieli "adnej co do niego w$tpliwo%ci. 

Modelem dla Bujaka były nauki przyrodnicze. Historyk miał 
poszukiwać ogólnych zasad życia społecznego – zgodnie z pozy-
tywistyczną receptą na nauki społeczne. Wszystkie przeszkody, 
zdaniem historyka  – subiektywizm, zmienność i  zróżnicowanie 
ludzkich motywów do działania, odległość w czasie wobec anali-
zowanych wydarzeń – były możliwe do usunięcia (geologia, argu-
mentował, zajmuje się przecież również wydarzeniami odległymi 
w czasie). Żeby uwolnić polskich historyków od ciężaru analizo-
wania indywidualnej psychologii, od chaosu wydarzeń i  faktów, 
należy najpierw odkryć „właściwe” przyczyny wydarzeń – te, zda-
niem Bujaka, nie miały korzeni w psychologii – oraz dokonać teo-
retycznego uporządkowania dziedziny. Pierwszym krokiem w tym 
kierunku miało być ścisłe zdefiniowanie „zasadniczych zjawisk 
historycznych” oraz „ustalenie ich wzajemnego pojęciowego sto-
sunku”. Pomiary, zwłaszcza pomiary liczbowe, miałyby idealne 
zastosowanie, ale – jak przyznawał historyk – „fakty historyczne 
przedstawiają niemało trudności”.

W  kilku miejscach Bujak narzekał na konserwatyzm history-
ków, przywiązanych do psychologizowania i  kolekcjonowania 
faktów. „Metody statystyczne nie cieszą się dobrą opinią u  tych, 
którzy ich nie rozumieją” – pisał złośliwie, narzekając na zacofanie 
uprawianej przez siebie dyscypliny.

Historia ogólna, zbudowana na tych zasadach, b!dzie biolo-
gi$ spo#ecze)stw ludzkich, b!dzie zatem do pewnego stopnia 
s o'c j o'l o'g i'$  z'punktu widzenia historycznego u#o"on$. Za-
pewne mo"e si! to wyda, na pierwszy rzut oka niepo"$danem dla 
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historii, ale jej zak#opotanie powinno natychmiast znikn$,, skoro 
stwierdzimy, "e b!dzie to tylko odzyskaniem przez ni$ pola, któ-
re logicznie do niej nale"e, powinno i' które od niej koniecznie 
uprawy oczekuje. (…) Historia, jak do dzi% dnia si! przedstawia, 
ukszta#towa#a si!, kiedy jeszcze nie by#o naukowych poj!, o'"yciu 
spo#ecznem, kiedy narodom kulturalnym brakowa#o u%wiadomie-
nia spo#ecznego, ale ta okoliczno%, nie jest "adnym tytu#em do 
utrzymania nadal tej nauki przy jej dotychczasowym, skromnym, 
staro%wieckim programie2012. 

Radykalny scjentystyczny postulat upodobnienia historii do 
nauk przyrodniczych nie został oczywiście zrealizowany – ani za 
granicą, ani w Polsce. Historycy polscy w przytłaczającej większo-
ści uprawiali swoją dziedzinę zgodnie  – zacytujmy Bujaka – we-
dług jej „skromnego, staroświeckiego programu”. Ponad ćwierć 
wieku później, jak pamiętamy, dokładnie ten sam zarzut wysunęła 
wobec nich – chociaż z całkowicie odmiennego stanowiska meto-
dologicznego – marksistowska badaczka Żanna Kormanowa. 

Scjentystyczny model upadł, marksistowski program badawczy 
przeminął. Krytyka Haydena White’a, Franka Ankersmita i innych 
ponowoczesnych filozofów historii również pozostawiła w  Pol-
sce historyków w większości obojętnymi (z ważnymi wyjątkami, 
o których mowa będzie niżej). W 2006 r. teoretyczka i historyczka 
historiografii Ewa Domańska cytowała swojego nauczyciela, meto-
dologa Jerzego Topolskiego (1928–1998), który podobno mawiał, 
że jednym z  podstawowych problemów historyków jest „zdanie 
sobie sprawy z roli teorii w badaniach”. Domańska komentowała: 

W' kwestii zainteresowa) polskich historyków teori$ histo-
rii od lat wiele si! nie zmienia. Wi!kszo%, z' nich stale che#pi 
si! ignorancj$ wobec teoretycznych rozwa"a), okre%laj$c je jako 
„przelewanie z' pustego w' pró"ne”, a' teoretycy historii stale na-
rzekaj$ na naiwno%, filozoficzn$ historyków. Wina za taki stan 
rzeczy le"y m.in. w'stereotypizacji, której uleg#a zarówno posta, 
i' rola historyka, jak i' metodologa/teoretyka historii. Postrzega 
si! ich w'kategoriach opozycji: tu jest historyk'– kolekcjoner fak-
tów, znawca +róde# i'materii historycznej, a' tam metodolog/teo-
retyk historii, który nie ma warsztatowego do%wiadczenia pracy 
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historyka i'zajmuje si! abstrakcyjnymi zagadnieniami niemaj$cy-
mi z'ni$ wiele wspólnego2013. 

Z jednej strony więc tradycyjni historycy ignorują prace teore-
tyków – najczęściej ich nie czytając, a co więcej, uważają to za po-
wód do chwały2014. Z drugiej, oczywiście, po gruntownej dekon-
strukcji pisarstwo historyczne przeżywa dziś według Domańskiej 
kryzys. Historia – pisze – wymknęła się spod kontroli historyków. 
Stała się przedmiotem handlu: każdy autor, nie tylko profesjona-
lista, może napisać książkę o przeszłości, pod warunkiem że prze-
kona do tego wydawcę. Zawodowi historycy stali się także podej-
rzani jako funkcjonariusze państwa i  dostarczyciele propagandy 
legitymizującej władzę – czy też władzę państwową w wąskim ro-
zumieniu, czy też władzę elit. „Historia jest dyskursem władzy” – 
cytuje Domańska Michela Foucaulta2015.

Zarzuty wobec tradycyjnie uprawianej historiografii zestawia 
w  efektownej tabelce2016. Nie będziemy tutaj rekonstruować jej 
wywodu, ale przytoczmy wnioski. Demontaż ma charakter funda-
mentalny: nie tylko wychodzi od krytyki nowożytnej idei racjonal-
ności i zakwestionowania klasycznej koncepcji prawdy, ale przede 
wszystkim dotyczy roli historii jako narzędzia władzy i  opresji. 
(Fakt, że historycy nie zdają sobie sprawy z własnej służebnej roli 
wobec władzy  – albo ją negują  – wcale ich przy tym nie uspra-
wiedliwia, wprost przeciwnie: bezmyślność nie rozgrzesza). Hi-
storyk konstruował więc opowieści służące utrwaleniu tożsamości 
grupy, która go opłacała, i  legitymizował władzę. Domańska pi-
sze o historii jako o „dyscyplinie policyjnej”: naukowiec decydo-
wał o  tym, co będzie wydobyte z  przeszłości, a  co zapomniane. 
Historia była skoncentrowana na dziejach Europy i  europejskich 
społeczeństw, skupiona na dziejach mężczyzn i  na dokonaniach 
elit. Ten program badawczy uznawany był nie tylko za neutralny 
poznawczo – co było oszustwem – ale także za „naukowy”. Sło-
wa tego nie sposób nie wziąć w cudzysłów, w  sytuacji, w której 
większość historyków nie była w stanie jasno zdefiniować pojęcia 
faktu historycznego oraz w spójny sposób opisać, w jaki sposób re-
konstruują ciągi przyczynowo-skutkowe. Historia akademicka nie 
jest więc nauką, tylko konwencją, pewnym zbiorem reguł, które 
mogą być poddane krytycznemu namysłowi i kwestionowane2017. 
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Otwiera to pole do tworzenia historii niekonwencjonalnej, zwłasz-
cza traktującej  – używając słów Domańskiej  – pisarstwo histo-
ryczne jako pole walki ideologicznej z  różnymi formami ucisku. 
Równocześnie historia akademicka, której fundamenty zostały 
zakwestionowane, przeżywa kryzys, widoczny nawet w  tytułach 
książek poświęcony jej kondycji. Ich autorzy piszą o „zabijaniu hi-
storii” i  jej końcu2018. Zakwestionowana została sama możliwość 
dotarcia przez historyka do doświadczenia przodków: jesteśmy 
uwięzieni w  języku i  poza jego zasłonę nie sposób przejść bada-
czowi2019. Stąd zwrot w  stronę badań mentalności i  prywatyza-
cja historii  – pisanie o  „pamięci” przeszłości oraz historycznym 
doświadczeniu, a nie po prostu o przeszłości. Żadne „po prostu” 
w tym wypadku nie istnieje.

Jakie konsekwencje wyciągnęła z  tej teoretycznej rewolucji 
rodzima historiografia? Reakcją wielu polskich historyków było 
świadome lub na wpół świadome (ponieważ dzieł metodologicz-
nych często nie czytali) odrzucenie dorobku ostatnich kilkudzie-
sięciu lat ewolucji teoretycznej ich dyscypliny, niezależnie od 
złośliwości metodologów, którzy nazywają dziejopisarstwo wyda-
rzeniowie „historiografią nożyc i kleju”. W takiej historiografii – 
pisze Wojciech Wrzosek – 

nie chodzi o'prawd! w'"adnym sensie. (…) Chodzi (…) o'upa-
mi!tnienie „czynów wielkich i'dziwnych, aby przez czas nie zo-
sta#y zapomniane”, o' chwa#!, s#aw!, nauk! dla potomnych itd. 
Nic z'tego nie musi by, skojarzone z'prawd$ ani na t! okoliczno%, 
weryfikowane. (…) by, mo"e w'historii no"yczek i'kleju chodzi 
o' jak$% pragmatyczn$ prawd! sprz!"on$ z' utylitarnymi celami 
narracji2020. 

Jak pisze wrocławski historyk Jarosław Syrnyk w artykule pod 
wymownym tytułem Dlaczego nie kochamy Haydena White’a?, 
winę za „abstynencję teoretyczną” polskiej historiografii ponosi, 
po pierwsze, system kształcenia historyków, w którym na teorię 
miejsca nie ma  – w  każdym razie w  przytłaczającej większości 
ośrodków2021. Po drugie również  – zapotrzebowanie społeczne. 
Historyk to w  polskich warunkach bardzo często „historyk pu-
bliczny”, obsadzany przez odbiorców w roli „arbitra, sędziego czy 
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adwokata”, mającego udzielić odpowiedzi na pytanie „jak było”. 
Odpowiada to skłonności wielu historyków do schlebiania odbior-
com, przybierania „określonej pozycji aksjologicznej” bądź trak-
towania opowieści o przeszłości jako formy zbiorowej autoterapii. 
Syrnyk cytuje filozofa i  socjologa Maurice’a  Halbwachsa (1877–
1945), który mówił, że historyk „z istoty rzeczy powinien zajmo-
wać postawę krytyczną wobec wyobrażeń o przeszłości”. W Pol-
sce, dodaje, potrzeba do tego „niejednokrotnie niemal heroizmu, 
a z pewnością obywatelskiej odwagi”2022.

Doraźne polityczne zamówienia kierowane przez rządzących 
do historyków – najlepszym przykładem jest tutaj produkcja wy-
dawnicza Instytutu Pamięci Narodowej – są tylko rezultatem spo-
łecznych i politycznych oczekiwań. Jeżeli historyk polski – ślada-
mi swoich największych poprzedników, od Joachima Lelewela po 
Szymona Askenazego – uważa za swoją największą misję narodo-
wą autoterapię, pocieszanie, wspieranie i  usprawiedliwianie (lub 
też – przeciwnie – osądzanie i diagnozowanie narodowych klęsk), 
naprawdę nie trzeba mu wielu poleceń ze strony polityków. 

Zapewne także zbiegiem okoliczności, jak policzył Andrzej Fe-
liks Grabski, wśród historyków w XIX w. właściwie nie było osób 
pochodzenia chłopskiego2023. 

W  całym XX w. polityczna presja wywierana przez polity-
kę – zarówno idee, jak i instytucje – na polskich historyków była 
ogromna. Pisał o niej w czasach PRL badacz XIX stulecia, Stefan 
Kieniewicz, zastanawiając się w  1974 r. nad pogodzeniem obo-
wiązków naukowca z „obowiązkami Polaka – czy, mówiąc ściślej, 
obywatela Polski Ludowej”. Kieniewicz referował ten dylemat na-
stępująco:

Z'jednej strony opinia publiczna stara si! nam narzuci, punkt 
widzenia typowy dla kibica meczu mi!dzynarodowego. Oto Po-
lacy stanowi$ sum! wszystkich doskona#o%ci. We wszystkim, co 
kiedykolwiek czynili, mieli zawsze s#uszno%,, a'ilekro, ich co z#e-
go spotka#o, winni byli temu wy#$cznie niedobrzy s$siedzi. Za% 
z'drugiej strony ka"dy historyk liczy, si! musi ze swoim mecena-
sem, tym, który finansuje jego studia. Mecenas ów "yczy sobie, 
aby powstaj$ce pod jego opiek$ dzie#o naukowe mia#o okre%lony 
wyd+wi!k: aby s#u"y#o chwale mecenasa lub aktualnym celom 
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jego polityki'– przynajmniej za%, aby z'tymi celami nie kolidowa-
#y. (…) W'czasach bur"uazyjnych autor musia# si! liczy, z'w#a-
dz$ pa)stwow$, z'opini$ przewa"aj$c$ w'%rodowisku naukowym, 
z'zaleceniami lub sugestiami wp#ywowych instytucji lub osób, od 
których zale"a#o sfinansowanie druku jego ksi$"ki2024.

Kieniewicz pisał, że przed 1939 r. wydał trzy książki – i za każ-
dym razem podlegał naciskom. Nie wymienił ich tytułów, ale dziś 
mogą wydać się całkowicie niepolityczne: były to biografie Ignace-
go Działyńskiego, generała w  czasie insurekcji kościuszkowskiej, 
oraz Adama Sapiehy, galicyjskiego arystokraty i działacza niepod-
ległościowego z XIX w. Być może Kieniewicz miał na myśli rów-
nież monografię poświęconą postawom mieszkańców Poznańskie-
go podczas powstania 1848 r., która mogła budzić zastrzeżenia 
nacjonalistycznie nastawionych cenzorów2025.

Podsumujmy więc: z punktu widzenia wielu polskich history-
ków odejście od naiwnego pozytywizmu  – streszczania tego, co 
badacz znalazł w źródłach – nie tylko jest dodatkowym wysiłkiem, 
do którego nic w jego/jej edukacji i w rodzimej tradycji uprawia-
nia tego zawodu go nie przygotowywało, ale także stanowi zagro-
żenie. Jeśli zadaniem historyka jest pisanie o historii narodowej, 
podtrzymywanie narodowej mitologii, „obrona dobrego imienia” 
narodu polskiego przed oskarżeniami o  – dajmy na to  – współ-
pracę z Niemcami w czasie drugiej wojny światowej, to krytyczny 
namysł nad źródłami i  rolą historyka może być w tej misji tylko 
przeszkodą. 

Jeśli lektura Haydena White’a obnaża słabości nacjonalistycz-
nej historiografii, pokazuje jej nieoczywistość, niemożliwe do 
utrzymania założenia i demaskuje ją jako rodzaj literatury, a nie 
dzieło wychodzące z  warsztatu „obiektywnej” nauki  – to lepiej, 
a z pewnością wygodniej, White’a i  jemu podobnych autorów po 
prostu nie czytać, tylko odrzucać w całości. Zwalnia to z obowiąz-
ku zmierzenia się z ich krytyką. Nic dziwnego, że w Polsce wysiłek 
ten podejmują częściej kulturoznawcy czy socjologowie – chociaż 
i tak dzieje się to rzadko2026.

Można również  – i  to jest najbardziej ciekawe rozwiązanie  – 
krytykę ze strony White’a przyjmować w całości, mówiąc: „skoro 
każda historiografia jest z definicji polityczna, to my uprawiamy 
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historię stronniczą i  nacjonalistyczną i  jest to równie uprawnio-
ne jak historia krytyczna”. W 2010 r. IPN zaprosił historyków – 
w tym swoich krytyków – na konferencję w celu oceny dorobku 
instytutu2027. W jego obronie wystąpił wówczas Andrzej Nowak, 
powołując się właśnie na Haydena White’a. Przekonywał, że za-
rzuty krytyków – mówiących o ideologizacji i upolitycznieniu prac 
IPN w nacjonalistycznym duchu – są równie polityczne i  ideolo-
giczne, co krytykowane prace. Nie zaprzeczał przy tym zarzutom. 
Przeciwnie: uważał je za powód do dumy. Historię uprawianą 
przez IPN uznał za przykład perspektywy tragicznej w klasyfikacji 
White’a, rozumianą „w sensie tragedii klasycznej” i wyprowadza-
jącej z niej „radykalne interpretacje ideowe”2028. Według Nowaka 
opowieść IPN o przeszłości Polski w XX w. cechuje „tragiczny pa-
tos”, a  jej celem jest „dostateczne oddanie sprawiedliwości ofia-
rom systemu komunistycznego”.

Podejście Nowaka można więc nazwać postmodernizmem za-
symilowanym, przepracowanym i podporządkowanym potrzebom 
politycznym nacjonalizmu. Historia Polski uprawiana w tradycyj-
nym nacjonalistycznym sensie traci w  tej perspektywie co praw-
da rangę „obiektywnej wiedzy naukowej” (jak chcieliby history-
cy odrzucający krytykę White’a  programowo), ale za to zyskuje 
status równouprawnionej narracji. Historyk, pozostając w ramach 
nauki, może wybrać dyskurs, który uważa za uzasadniony czy od-
powiadający mu ze względów politycznych i ideologicznych. Pełna 
patosu opowieść pokazująca dzieje Polski jako historię elit walczą-
cych w obronie religii katolickiej i ojczyzny z wewnętrznymi i ze-
wnętrznymi wrogami – taka, jak dzieło Andrzeja Nowaka – jest 
więc całkowicie uprawniona. W ten sposób krytyka metodologicz-
na zjadła własny ogon: skoro nie ma już obiektywnej nauki histo-
rycznej, wszystko jest możliwe, a więc również uprawianie historii 
w  jawnie stronniczym, nacjonalistycznym duchu. Wystarczy, że 
spełnia ona minimalne kryteria warsztatowe – chociaż także one 
przestały być traktowane jak nienaruszalna świętość (są przecież 
tylko konwencją gatunkową). Anachroniczność historii uprawia-
nej w nacjonalistycznym duchu może więc dziś być pozorna: pisa-
na w sposób świadomy jest ona czymś starym – a zarazem także 
nowym.
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Poza nacjonalizmem jako programem ideowym  – wypo-
wiadanym wprost lub traktowanym jako nienazwana oczywi-
stość – nad historiografią polską ciążyło (powtórzmy, ale warto) 
odrzucenie nowych prądów metodologicznych. W praktyce zdo-
minował ją głęboki anachroniczny pozytywizm badawczy, który 
historyk idei Jerzy Jedlicki (1930–2018) nazwał eufemistycznie 
„szatanem indukcji”. Jedlicki użył tego terminu, pisząc w 1974 r. 
recenzję monografii Stanisława Kościałkowskiego o podskarbim 
Amtonim Tyzenhauzie (cytowaną w tej książce). Było to zarazem 
wspomnienie pośmiertne: Kościałkowski całe życie, ponad pół 
wieku pracy naukowej, spędził przygotowując ogromne, dwu-
tomowe dzieło o  drugorzędnej jednak historycznej postaci2029. 
Jego autor pisał, że celem poznawczym pracy badawczej:

jest zgromadzenie we wszelki mo"liwy sposób materia-
#ów historycznych, wszelkich materia#ów, tak by "adnego, 
a'b s o'l u't n i'e  " a'd n e g o'nie pomin$,. Wszystkie znale+,, 
wszystkie pozna,. […] Je"eli by%my cokolwiek pomin!li, do cze-
go% nie zajrzeli, czego% nie poznali, naraziliby%my si! na s#uszny 
zarzut, "e jeste%my d y l e t a'n t a'm i, "e praca nasza jest dyle-
tancka, na której polega, nie mo"na2030. 

Monografia zaś  – argumentował Kościałkowski  – musi „wy-
czerpać dany temat, rozstrzygnąć wszystkie związane z nim kwe-
stie szczegółowe”. Ironia losu, notował nie bez złośliwości Jedlicki, 
sprawiła, że autor monografii nie dotarł do jednego z  najbogat-
szych zasobów archiwalnych dotyczących Tyzenhauza. Dla Jedlic-
kiego przykład Kościałkowskiego świadczył o  samowywrotności 
postulatów metodologicznych nakazujących przeczytanie absolut-
nie wszystkiego na badany temat.

By# tu, zdaje si!, czynny jeszcze Szatan Indukcji, którego dzie-
#o na tym polega, by roztropne zasady krytycyzmu i'kompletno%ci 
doprowadza, a" do reductio ad absurdum. Zasady te wypracowane 
zosta#y ongi% przez szko#! krytyczn$ przede wszystkim na mate-
riale antycznym i'mediewistycznym. Przeniesione na grunt dzie-
jów nowo"ytnych z' ich profuzj$ dokumentów pisanych, rych#o 
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okaza#y sw$ nieproduktywno%, i' zacz!#y sprzyja, sumiennemu, 
lecz niewa"kiemu przyczynkarstwu2031. 

Gdybyśmy mieli iść w  ślady Kościałkowskiego  – dodawał Je-
dlicki – każdy historyk pozostałby autorem „jednego ogromnego 
i  pośmiertnie wydanego dzieła”, w  którym „i  tak zasady te do 
końca spełnione by nie zostały”. 

Nacjonalizm – im bardziej nieświadomy, tym bardziej szkodli-
wy – plus anachroniczne przyczynkarstwo, wynikające z działania 
Szatana Indukcji; te dwie choroby gnębią polską historiografię do 
dzisiaj.

5. Howard Zinn, czyli lekcja historii krytycznej

Badacz pragnący uprawiać dziś historię krytyczną ma oczywiście 
na półce gotową inspirację: Ludową historię Stanów Zjednoczo-
nych Howarda Zinna. Pokazuje ona zarówno zalety, jak i pułapki 
takiego projektu – oraz daje przedsmak reakcji, której można się 
spodziewać od tradycyjnych historyków.

Pisarze przekazujący tradycyjną wersję opowieści o dziejach Sta-
nów Zjednoczonych  – historię heroicznej wojny o  niepodległość, 
podboju i kolonizacji Zachodu, budowy największej i najpotężniej-
szej demokracji na świecie – traktowali książkę Zinna z jawną wro-
gością. Sławny, a przy tym bardzo tradycyjnie rozumiejący metodę 
i cel uprawiania historii badacz (a przy okazji ważna postać politycz-
nego świata zimnej wojny) Arthur Schlesinger powiedział o Zinnie: 
„Wiem, że uważa mnie za niebezpiecznego reakcjonistę. Ja zaś nie 
traktuję go bardzo serio. Jest polemistą, nie historykiem”. Opinia 
Schlesingera trafiła nawet do licznych nekrologów Zinna w świato-
wej prasie – od „The New york Timesa” po „Korea Times”2032. 

W sondażu internetowym przeprowadzonym wśród ponad 600 
historyków amerykańskich przez serwis History News Network – 
działającą pod patronatem George Washington university platformę 
służącą badaczom przeszłości do komentowania bieżących wyda-
rzeń – książkę Zinna uznano za „drugą najmniej wiarygodną książ-
kę historyczną w sprzedaży” (przegrała tylko dziewięcioma głosami 
ze zdobywcą pierwszego miejsca, książką o Thomasie Jeffersonie,  
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krytykowaną za fundamentalne i celowe zniekształcanie myśli trze-
ciego prezydenta uSA)2033. Komentatorzy  – profesorowie historii 
na amerykańskich uniwersytetach  – porównywali książkę Zinna 
do „odpowiednika błędu w praktyce medycznej” oraz nazywali ją 
„tanią propagandą”. Tego rodzaju uszczypliwości było więcej: „ab-
solutnie straszliwy agit-prop”  – pisał inny krytyk. „Patrzenie na 
amerykańską historię poprzez marksistowskie okulary to bolesne 
ćwiczenie w pokrętnym myśleniu” – dodawał inny2034.

Książkę Zinna liczni prominentni historycy amerykańscy ata-
kowali od jej pierwszego wydania w 1980 r. (Zinn potem ją sys-
tematycznie rozszerzał i uzupełniał o polemiki z krytykami). Np. 
Oscar Handlin oburzał się „idyllicznym” przedstawieniem życia 
Afrykanów i rdzennych Amerykanów przez Zinna. Zarzucał mu, 
że cała jego opowieść jest skonstruowana według prostego schema-
tu – bohaterowie oceniani w tradycyjnej historiografii amerykań-
skiej pozytywnie u Zinna nieodmiennie stają się czarnymi charak-
terami. Handlin nazwał jego książkę „ponurą, szaloną baśnią”2035. 
Inny krytyk, Joseph Conlin, wypominając Zinnowi przeszłość 
(Zinn był w młodości: w bojowych latach 60. – radykalnym lewi-
cowym aktywistą), porównał jego książkę do „eksponatu muzeal-
nego z tamtej epoki, takiego jak LSD na kostce cukru”2036. 

Duża część zarzutów wobec Zinna miała polityczne motywy, 
a  jego krytycy nie starali się ich ukrywać. Konserwatyści atako-
wali go za próbę radykalnego przewartościowania historii uSA 
i pokazania hipokryzji w dominującej opowieści na jej temat – we-
dług której dzieje Stanów Zjednoczonych wiodły prostą drogą od 
heroicznych początków anglosaskiej kolonizacji, poprzez nie mniej 
heroiczny okres wojny o niepodległość, aż po wygraną w obu woj-
nach światowych i konfrontacji z komunistycznym Imperium Zła. 
Stany Zjednoczone są w tej opowieści biblijną „światłością świata 
i miastem na górze leżącym” – zgodnie z metaforą użytą w 1630 r. 
przez pastora Johna Winthorpa w  kazaniu wygłoszonym przed 
wyprawieniem się pierwszych kolonistów za Atlantyk, a  później 
przez kolejnych prezydentów uSA, od Johna F. Kennedy’ego po 
Ronalda Reagana i Baracka Obamę. Misją dziejową Stanów Zjed-
noczonych jest w tej narracji szerzenie wolności na świecie; status 
supermocarstwa jest moralnie uzasadniony właśnie takim posłan-
nictwem. 
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Zinn wbijał osinowy kołek w  samo serce takiej idealistycznej 
wizji przeszłości  – i  robił to z  ostentacją. Pokazywał dzieje uSA 
jako nieprzerwane pasmo przemocy, wyzysku i aktów hipokryzji 
ze strony elit. uSA eksportowały w  świat nie tyle więc wolność 
i równość, ale przede wszystkim kapitalistyczną opresję – tę samą, 
której poddawały 90 proc. własnej populacji. 

Konserwatyści wysuwali przeciw Zinnowi także mniej emo-
cjonalne, a bardziej racjonalne argumenty. Wypominali mu błędy 
i nieścisłości faktograficzne (trudne do uniknięcia w tak obszernej 
książce  – ale też systematycznie przez autora poprawiane w  ko-
lejnych wydaniach); ahistoryczne interpretacje, które pozwalały 
mu tłumaczyć wydarzenia z  XVI w. w  ten sam sposób, jak wy-
darzenia z XX w.; wreszcie – sprowadzanie całej historii Stanów 
Zjednoczonych do opowieści o złych elitach, które niestrudzenie, 
cynicznie i brutalnie wyzyskiwały zarówno samych Amerykanów, 
jak i podbijane przez nich ludy. Krytykom nie odpowiadał dekla-
rowany z  góry brak obiektywizmu historyka  – konserwatywni 
historycy żyli w przekonaniu, że sami uprawiają ją w obiektywny 
sposób – i jego polityczne zaangażowanie2037. 

W optyce Zinna grzechem pierworodnym i założycielskim uSA 
był podbój dokonany przez Kolumba i jego następców. Podkreśla-
nie bohaterstwa Kolumba i jego żeglarzy jest wyborem ideologicz-
nym, a nie technicznym. „Nieświadomie służy ono usprawiedliwia-
niu tego, co się stało” – pisze Zinn2038. Od podboju Kolumba dzieje 
uSA są historią rządów amoralnej bezwzględnej elity  – górnego 
jednego – nad pozostałymi 90 proc. Nie tylko wyzysk, ale także 
ludobójstwo (np. popełnione na rodzimych mieszkańcach Amery-
ki) należą do repertuaru narzędzi sprawowania kontroli nad popu-
lacją. W tym manichejskim dualizmie widział autor książki motor 
napędowy całych dziejów kontynentu – z czego krytycy, w tym kry-
tycy na lewicy, czynili mu zarzut. Zarówno elity, jak i lud w optyce 
Zinna były monolitami  – ci pierwsi jednolicie chciwi, agresywni 
i bezwzględni, ci drudzy – niewinni i poddani opresji2039.

Moralną powinnością historyka i jego podstawowym zadaniem 
było oddanie sprawiedliwości „dolnym 90 proc.”. „Identyfikowa-
nie się z  wartościami postępowymi stanowi fundamentalny wy-
bór” – mówił w jednym z wywiadów, dodając, że sam uważa się za 
radykała2040.
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Zinn zabierał głos w  sprawach metody wielokrotnie. Widział 
rolę badacza przeszłości jako aktywisty, historyka obywatela, jak 
pisał w artykule opublikowanym w „New york Timesie” w 1966 r. 

W'%wiecie g#odnym rozwi$za) powinni%my przywita, z'zado-
woleniem pojawienie si! historyka jako uczonego aktywisty, który 
rzuca si! wraz ze swoimi pracami w'szalone mechanizmy historii 
w'imi! warto%ci, w'które g#!boko wierzy. To czyni z'niego obywa-
tela w'rozumieniu staro"ytnych Aten2041.

W swoim głównym dziele porównywał pracę historyka do pra-
cy kartografa: historyk musi uwypuklać jedne zdarzenia kosztem 
drugich, podobnie jak kartograf z  nieskończonej ilości danych 
geograficznych wybiera te, które zamieści na mapie  – tak, aby 
miała ona praktyczną wartość.

Nie sprzeciwiam si! zatem selekcji, uproszczeniom, podkre-
%laniu pewnych faktów, s$ to bowiem praktyki nieuniknione za-
równo dla kartografów, jak i'historyków. Lecz dokonywane przez 
kartografa zniekszta#cenie jest techniczn$ czynno%ci$ s#u"$c$ 
osi$gni!ciu celu wspólnego wszystkim ludziom potrzebuj$cym 
map. Zniekszta#cenie dokonywane przez historyka ma charak-
ter nie tyle techniczny, ile ideologiczny i'dotyczy %wiata rywali-
zuj$cych wp#ywów, w'którym ka"dy wybrany rozk#ad akcentów 
wspiera (czy historyk tego chce, czy nie) czyje% interesy'– ekono-
miczne, polityczne, rasowe, narodowe lub p#ciowe2042. 

Sama struktura pojęć używanych przez historyka nie jest tak-
że niewinna. To, co dla elit mogło być „odbudowaniem porząd-
ku” po niepokojach rewolucji francuskiej czy Wiosny Ludów, dla 
klas niższych było jego dezintegracją. Historia pokoju, porządku 
i wzrostu gospodarczego w XIX w. była taką dla klas wyższych; 
dla wszystkich pozostałych – robotników fabrycznych w Wielkiej 
Brytanii, francuskich rolników, mieszkańców Afryki i Azji koloni-
zowanych przez europejskie mocarstwa, był to „świat podbojów, 
przemocy, głodu i wyzysku”2043.

Zinn nie był przy tym wielbicielem zagłębiania się w metodolo-
giczne subtelności. Już w wydanej w 1970 r. Polityce historii pisał, 
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że historycy zajmują się zbyt intensywnie sami sobą, a w szczegól-
ności za bardzo rozpatrywaniem kwestii, co jest profesjonalnym 
uprawianiem historii2044. To wszystko tylko odciąga badaczy od 
zajmowania się głównymi pytaniami, które powinni postawić 
przeszłości w  związku z  najbardziej palącymi tematami czasu 
bieżącego – zagadnieniami wojny i pokoju, rasizmem, nierówno-
ścią i  sprawami obywatelskiego sumienia. Historycy muszą prze-
stać być biernymi obserwatorami i  przyjąć pozycję „obserwato-
ra-uczestnika” życia publicznego. Nie poświęcając wystarczająco 
dużo uwagi sprawom nędzy i klasy w przeszłości, legitymizują – 
zdaniem Zinna  – panujący niesprawiedliwy porządek społeczny 
i polityczny. Moralnym obowiązkiem badacza jest sprzeciw wobec 
niego. Katalog zarzutów Zinna przeciwko społecznemu porząd-
kowi odpowiadał oczywiście pretensjom „nowej lewicy” drugiej 
połowy lat 60.

Krytyka książki Zinna dochodziła jednak nie tylko ze stro-
ny konserwatywnej prawicy. Publicyści o  poglądach lewicowych 
i liberalnych nie odmawiali autorowi dobrych intencji – i nie sięgali  
po inwektywy  – ale zarzucali Ludowej historii Stanów Zjedno-
czonych uproszczenia i  jednostronność, często podważającą – ich 
zdaniem – przesłanie książki. Martin Duberman, biograf Zinna, 
twierdził, że historyk zbyt mało interesował się rolą walki ruchów 
kobiecych o  równouprawnienie czy rolą społeczności LGBT  – 
przypisując, wzorem tradycyjnej lewicy, główne znaczenie do 
roli ruchów walczących o  emancypację ekonomiczną (takich jak 
związki zawodowe)2045. 

„Jeżeli nie podejmujesz ryzyka, musisz milczeć” – mówił Zinn 
w  jednym z  wywiadów udzielonych niedługo przed śmiercią2046. 
Krytykę ze strony konserwatywnej części akademii traktował jako 
komplementy i dowody swojej słuszności. Społeczna odpowiedzial-
ność członka akademii, dodawał, nie różni się od odpowiedzialno-
ści każdego innego obywatela; różni ich tylko status i dostępne na-
rzędzia. Intelektualiści też z reguły żyją wygodniej. Mówił:

Odpowiedzialno%, wobec spo#ecze)stwa to jest odpowiedzial-
no%,, któr$ nie tylko powinni ponosi, intelektuali%ci'– powinni j$ 
ponosi, wszyscy. Ró"nica polega na tym, "e intelektuali%ci maj$ 
specjaln$ pozycj! w'spo#ecze)stwie, która umo"liwia im robienie 
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rzeczy, których inni ludzie nie s$ w'stanie'– ludzie, których ca#e 
"ycie poch#ania praca, którzy nie maj$ czasu, narz!dzi i'determi-
nacji, "eby wnie%, swój wk#ad. Intelektualista ma pewne zalety, 
specjalne narz!dzia i'wykszta#cenie, czas, mo"liwo%, dotarcia do 
wi!kszej liczby ludzi, czego zwyk#a osoba nie mo"e zrobi,. In-
telektualista ma potencja#, "eby ud+wign$, t! odpowiedzialno%, 
i' specjalny obowi$zek, aby to zrobi,, poniewa" intelektualista 
wiedzie uprzywilejowane "ycie2047.

Kiedy Zinn zmarł w  2010 r., ówczesny gubernator stanu In-
diana Mitch Daniels, konserwatysta należący do Partii Repu-
blikańskiej, napisał w  mailu do współpracowników z  radością: 
„straszliwy antyamerykański akademik w  końcu umarł”. Polecił 
także współpracownikom usunięcie książki Zinna  – „całkowicie 
fałszywej wersji naszej historii” – ze szkół w swoim stanie2048. „To 
prawdziwie koszmarny, sprzeczny z  faktami zestaw dezinforma-
cji, który fałszuje amerykańską historię na każdej stronie” – pisał. 
Skrytykowany, gubernator bronił się, nazywając książkę Zinna 
„gównem” (ang. crap)2049. Inny prawicowy krytyk, David Horo-
witz, zaliczył Zinna do grona „101 najbardziej niebezpiecznych 
akademików w Ameryce” i zarzucił mu „sympatyzowanie z wro-
gami Ameryki i niezmordowane uwłaczanie osiągnięciom amery-
kańskiego społeczeństwa”2050.

6. Ludowa historia Polski: projekt

Jak zatem  – po doświadczeniach Zinna i  zarzutach jego kryty-
ków – powinna wyglądać Ludowa historia Polski? Jakie metodo-
logiczne założenia takiego projektu wyłaniają się z tych rozważań?

Po pierwsze: historia Polaków jest zbyt ważna, żeby oddawać 
ją historykom piszącym w  duchu XIX-wiecznego nacjonalizmu 
i  z  perspektywy metodologicznej naiwnego realizmu. Można 
oczywiście rozumieć uprawianie historii Polski jako streszczanie 
dokumentów znalezionych w archiwach – w tym zwłaszcza doku-
mentów przedstawiających działania i plany społecznych elit. War-
to jednak mieć świadomość, że nie jest to jedyna możliwa perspek-
tywa metodologiczna, a jej podstawy są bardzo wątłe. Przeszłość 
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jest polityczna i jest polityczną bronią. Mamy dziś w Polsce dosko-
nałe książki poświęcone historii społecznej PRL czy dwudziesto-
lecia, pokazujące je z perspektywy nieelitarnej (wiele z nich było 
tu zresztą cytowanych, a bez nich napisanie tej książki nie byłoby 
możliwe). Nie ma jednak pracy ujmującej całość przeszłości społe-
czeństwa polskiego w tym duchu. Próbą takiej reinterpretacji było 
Fantomowe ciało króla Jana Sowy (2011)2051. Być może jednak 
nieprzypadkowo książka ta wyszła spod pióra autora, który nie 
jest zawodowym historykiem. 

Zinn miał też w wypadku uSA nieco mniejsze problemy z za-
kreśleniem przedmiotu swojej opowieści niż historyk piszący 
o Polsce. Chociaż opowieść o dziejach uSA zaczął od Kolumba, 
to interesowała go przede wszystkim historia kraju istniejące-
go nieprzerwanie od końca XVIII w. Mimo to nie mógł  – i  nie 
próbował  – podać spójnej definicji ludu: pisał historię z  punktu 
widzenia nizin społecznych, mając pełną świadomość, że składa-
ły się na nie różne i  często wrogie sobie grupy (wrogość ta, nie 
omieszkał zauważyć, była podsycana przez elity, co umacniało ich 
władzę). Tymczasem państwo polskie przez 100 lat z okładem – 
owe kluczowe 100 lat z okładem, cały wiek XIX – nie istniało albo 
istniało w  karłowatych, niepełnych i  niesuwerennych formach, 
obejmujących tylko część dawnego terytorium Rzeczypospolitej. 
W Ludowej historii Polski trzeba więc pojęcie „ludu” – zbiorowe-
go bohatera opowieści – traktować możliwie szeroko: jako „dolne 
90 proc.” zamieszkujące dawne granice państwa polsko-litewskie-
go, a później – odrodzonego państwa polskiego. Jest to więc bo-
hater niesłychanie zróżnicowany i  etnicznie niejednorodny, przy 
czym specyfice wielu regionów – np. Śląska – autor poświęcił tu, 
z braku miejsca, znacznie mniej uwagi, niżby sobie życzył. 

Ludowa historia Polski nie da się więc w  żaden sposób spro-
wadzić do „ludowej historii Polaków (i Polek)”. Robocza definicja 
zbiorowego bohatera nie będzie więc precyzyjna i  jednoznaczna: 
jest to książka o  tych, którzy stoją na dole drabiny społecznej, 
o  rządzonych, o  poddanych, o  mężczyznach i  kobietach podpo-
rządkowanych władzy nie tylko i nie przede wszystkim w wymia-
rze politycznym, ale także społecznym.

O tym, czym jest lud i kto do niego należy, toczono w przeszło-
ści długie i ważne dyskusje. Najważniejsza odbyła się w ostatnich 
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dekadach XIX w., kiedy pokolenie radykalnej inteligencji uznało 
go za fundament swoich projektów politycznych. W  cytowanym 
tutaj wielokrotnie „Głosie” zastanawiano się, czy lud oznacza 
przede wszystkim proletariat fabryczny (jak chcieli marksiści), 
czy w ogóle „zbiorowość klas pracujących”, jak twierdził Jan Lu-
dwik Popławski2052. W 1890 r. Aleksander Więckowski definio-
wał w „Głosie” lud jako „rozmaite grupy społeczne jak najemni-
ków fabrycznych, robotników wiejskich, rzemieślników, drobnych 
właś cicieli rolnych” albo ogół pracujących wytwarzających „war-
tości materialne”. Do ludu należeliby więc ci, którzy utrzymują się 
z pracy – w szczególności pracy własnych rąk2053. Kilka lat wcześ-
niej, w  1886 r., galicyjski „Przegląd Społeczny”  – pismo założy-
cielskie ruchu ludowego  – określał lud jako „warstwy pracujące 
narodu”2054. Maria Dąbrowska w  programie Stronnictwa Ludo-
wego (w dawnym Królestwie) w 1915 r. uznała, powołując się na 
dorobek galicyjskiego ruchu ludowego, „każdego, kto pracując 
na wsi czy w mieście, fizycznie czy umysłowo, pracę uważa za je-
dyny tytuł do zasług, praw i obowiązków”2055.

Lud jest więc pojęciem o  nieostrych granicach. Zauważmy 
na koniec, że takie definicje nie są niczym niecodziennym w so-
cjologii historycznej: np. w klasycznej książce Charlesa Tilly’ego 
(1929–2008) Coercion, Capital, and European States AD 990–
1990 (1990) – opisującej struktury ekstrakcji zasobów przez pań-
stwa europejskie na przestrzeni tysiąca lat – Tilly używa terminów 
„rządzący”, „agenci państw” (ang. state agents), „potentaci” czy 
„elity”, często wymiennie, nie precyzując dokładnie ich znacze-
nia2056.

Powiedzmy zatem: Ludowa historia Polski powinna być więc 
historią dolnych 90 proc. społeczeństwa – ludzi rządzonych, a nie 
rządzących; biednych, a nie bogatych; zwykle niewykształconych 
i  zawsze podporządkowanych władzy. Władzę zaś należy rozu-
mieć nie tylko jako uleganie rozkazom okupanta czy zaborcy, ale 
także – a może nawet przede wszystkim – jako władzę w rozumie-
niu społecznych mechanizmów dominacji i panowania. Książka ta 
musi więc być poświęcona przede wszystkim wewnętrznym rela-
cjom władzy w społeczeństwie polskim – relacjom pomiędzy chło-
pem a właścicielem folwarku; pomiędzy robotnikiem a partyjnym 
dyrektorem fabryki w  PRL; pomiędzy pracownikiem najemnym 
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a właścicielem w krótkich, ale ważnych okresach polskiego kapi-
talizmu. „Lud” należy więc tu rozumieć możliwie szeroko – jako 
tych, którzy są podporządkowani: chłopów, miejską biedotę, ko-
biety, Żydów i różne inne kategorie ludzi, od których elity ocze-
kiwały posłuszeństwa i które często nie miały pełni politycznych 
praw (różnych w różnych okresach historycznych). Ta książka nie 
jest więc ani historią folkloru, ani nie aspiruje do opisania całości 
ludowego doświadczenia – co naturalnie byłoby zresztą projektem 
utopijnym.

Warto powtórzyć raz jeszcze, że dla wielu naszych history-
ków dzieje Polski były właściwie wyłącznie dziejami elit. „Lud” 
jako osobny przedmiot historii zaczęto zauważać dopiero w dru-
giej połowie XIX w. i często służył on tylko pokazaniu wielkości 
szlachty2057. W 1858 r. poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
rozpisało konkurs na prace naukowe o  chłopach i  historii „sto-
sunków ekonomicznych” w  Polsce. Żadna praca nie napłynęła, 
a konkurs przedłużano czterokrotnie. W 1874 r. wpłynęła – jako 
jedyna – Historia włościan Wacława A. Maciejowskiego i ona do-
stała nagrodę, chociaż późniejsi autorzy mieli o niej zgodnie złą 
opinię2058. Aleksander Świętochowski, piszący pół wieku później 
swoją historię chłopów, nazwał książkę Maciejowskiego „koszem 
luźnych, bezładnie wrzuconych notat”2059. Także po roku 1989 r. –  
jak pisze historyk Piotr Guzowski – „autorów zajmujących się te-
matyką chłopską możemy policzyć na palcach, obawiam się, jednej 
ręki”2060. Z robotnikami jest tylko nieco lepiej.

Ludowa historia Polski musi stawiać interesy i  potrzeby ludzi 
podporządkowanych na pierwszym miejscu i  stanowić całkowitą 
reinterpretację narodowej historii z  ich perspektywy. Mówienie 
i pisanie o „interesie narodowym” albo „interesie Rzeczypospoli-
tej”, jak zauważył Jan Sowa, nazbyt często sprowadza się do inte-
resu elity. Przyjęcie odrębnej perspektywy doprowadziło Sowę do 
wielu wniosków, które z  perspektywy historii uprawianej w  du-
chu nacjonalistycznym okazały się obrazoburcze: np. akty rozbio-
rów Polski zapoczątkowały modernizację społeczną i  przyniosły 
wielu gorzej urodzonym mieszkańcom naszego kraju obietnicę 
emancypacji i  wyzwolenia od bardzo bezpośredniej podległości 
wobec szlachty. Relacja „ludu polskiego” z  państwem polskim  – 
które od XIX w., jeśli istniało, miało działać w jego imieniu i jego 
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reprezentować  – zasługuje na szczególnie krytyczny ogląd. Zda-
rzało się bowiem niejednokrotnie, że ceną za budowę własnego 
państwa była większa nędza i większa opresja od tej, którą miesz-
kańcy Polski znajdujący się na dole społecznej piramidy doznawali 
z rąk obcych. Nieprzypadkowo zupełnie inny obraz II Rzeczypo-
spolitej wyłania się z pamiętników chłopskich, a zupełnie inny – 
ze wspomnień inteligentów, dla których państwo narodowe było 
wymarzonym celem politycznym (i  zarazem wehikułem awansu 
społecznego). Historycznie rzecz ujmując, niepodległe państwo 
polskie obiecywało ludowi polskiemu lepsze życie – ale też, zazwy-
czaj, obietnica ta była wyraźnie odsunięta w przyszłość: do raju 
szczęśliwego życia w  Polsce wolnej, demokratycznej i  dostatniej 
droga prowadziła przez lata cierpień i  wyrzeczeń. II RP, Polska 
Ludowa i III RP chętnie odwoływały się do takiej argumentacji.

Państwo jest w optyce tej książki przede wszystkim narzędziem 
redystrybucji zasobów i  narzędziem przemocy. Elity nie ustają 
w wysiłkach przywłaszczenia sobie jak największej części wytwo-
rzonego przez warstwy niższe produktu, którego część zostaje zu-
żyta na konsumpcję, a część na budowę aparatu państwa. Ewolucji 
ulegają tutaj technika i narzędzia – ramy instytucjonalne tego pro-
cesu – ale nie jego zasada. Aktorzy w tej grze są racjonalni, czyli 
kalkulują zyski i  straty w rachunkach władzy, zasobów material-
nych czy prestiżu. Konflikt wokół redystrybucji jest osią ludowej 
historii.

Wreszcie: Ludowa historia Polski – jeśli ma zasługiwać na swoją 
nazwę – musi być dostępna dla wykształconego, ale niefachowego 
czytelnika. Wiedział o tym Zinn. Dla niego nasycona zawodowym 
żargonem nuda akademickiego pisania o  przeszłości była świa-
dectwem warsztatowej porażki historyka, którego zadaniem jest 
pisanie dla ludzi, a nie dla kolegów po fachu. Wytwarzając cięż-
kostrawne akademickie suchary, historyk albo zawodzi czytelni-
ka, albo unika odpowiedzialności, która na nim spoczywa, kryjąc 
się za zasłoną niezrozumiałego języka. Historia ma być więc opo-
wieścią o  ludziach i  wydarzeniach, operować anegdotą i  innymi 
właściwymi esejowi środkami wyrazu. Można oczywiście utopić 
ją w liczbach i abstrakcjach, ale byłoby to sprzeczne z celem całe-
go przedsięwzięcia. Warto też (i to tłumaczy dużą liczbę cytatów 
w tej książce) oddawać głos samym ludowym bohaterom, o ile to 
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tylko możliwe. Ich niezapośredniczony język stanowi tu dodatko-
wą wartość.

Przyjęcie perspektywy „dolnych 90 proc.” zmusza historyka 
do radykalnego przewartościowania wielu uświęconych trady-
cją wydarzeń przeszłości. Rozbiory są tylko jednym przykładem. 
Wypada także odrzucić tradycyjną periodyzację dziejów RP, wy-
znaczaną przez wojny i powstania. Kluczowe wydarzenia w życiu 
społecznym – ostateczne zniesienie pańszczyzny w 1864 r. czy re-
forma rolna w 1944 r. – powinny zająć w  tej opowieści należne 
im, eksponowane miejsce.

Warto też podjąć wysiłek uniknięcia pułapek i uproszczeń, któ-
re obciążają książkę Zinna. Ani lud, ani elity – inaczej niż w jego 
opowieści – nie były monolitami. Ludzie żyjący w nędzy i stanie 
porównywanym chętnie przez współczesnych do niewolnictwa 
(a taki był przypadek chłopów polskich) bywali okrutni i brutalni, 
nie tylko w momentach, w których się buntowali, ale także wobec 
siebie nawzajem. Ofiary często nie bywają sympatyczne. Przemoc 
i opresja nie sprzyjają wyrabianiu dobrych manier. Byłoby błędem 
idealizowanie warunków życia bohaterów tej książki oraz ich sa-
mych; wśród uciśnionych trudno często np. o wzajemną lojalność. 
Pamiętać należy także, że szlachta i  inteligencja polska wydały 
w ostatnich stuleciach całe szeregi ludzi szlachetnych i prawych, 
którzy bezinteresownie i  z poświęceniem działali na rzecz praw-
dziwie demokratycznej Rzeczypospolitej. Nie można więc „ludo-
wej historii” sprowadzać do prostej manichejskiej przypowieści.
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Globalna historia ludowa a problem niewoli 
w dawnej Polsce

Historia jest przedmiotem konstrukcji, dla której właściwym 

miejscem nie jest czas pusty, homogeniczny, ale wypełniony 

przez teraźniejszość1.

Walter Benjamin

„Przeszłość wpływa na teraźniejszość”. „Teraźniejszość 

kształtuje obraz przeszłości”. Oba te zdania są truizmami i być 

może dlatego łatwo o nich zapomnieć. To, jak kiedyś 

skonstruowany był świat, kształtuje to, jaki jest on obecnie. 

Stwierdzenie to stanowi być może najbardziej fundamentalną 

prawdę, jaką próbuje wyartykułować nauka zwana historią. 

Chodzi rzecz jasna nie o to, że teraźniejszość zmienia bieg 

dawnych zdarzeń, ale o to, że znaczenie przeszłości 

warunkowane jest przez teraźniejszość. W czasach minionych 

miało miejsce nieskończenie wiele wydarzeń. Część z nich stanowi 

jednak zaledwie szum, który może zostać (i zostaje – pamięć jest 

przecież wybiórcza) pominięty. Część wydarzeń okazuje się 

wpływać na to, co tu i teraz. To, które elementy przeszłości są 

znaczące, zmienia się w zależności od aktualnej sytuacji. 

Teraźniejszość „aktywuje” to, co minione.

W tym sensie oba otwierające ten esej twierdzenia, choć 

inaczej sformułowane, mówią to samo. O ile jednak pierwsze jest 

„oczywistą oczywistością”, którą w zasadzie można uznać 

za bezdyskusyjną, o tyle drugie wciąż wzbudza kontrowersje, 

prowadzi bowiem na trudny grunt metodologiczny. Wynika 

z niego konstatacja, że projekt odtworzenia tego, „jak było 

naprawdę” (sformułowanie Leopolda von Rankego, którego 

uważa się za ojca założyciela nowoczesnej nauki historii), jest 

bardzo trudny, jeśli wręcz nie niemożliwy do zrealizowania. 

Okazuje się, że przeszłość jest plastyczna: nie dlatego, że dzieją 

się rzeczy nowe, ale dlatego, że zmienia się to, czemu nadaje się 

znaczenie. Jeśli przełożymy tę świadomość na warsztat 
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badawczy, to okazuje się, że teraźniejszość kształtuje przeszłość 

w tym sensie, że to wrażliwość (lub jej brak) badaczki wyznacza 

to, czemu nadaje ona znaczenie, a co pomija. Teraźniejszość 

wpływa na to, co staje się historycznym „faktem”, a co pozostaje 

„niewydarzone”.

Współcześni profesjonalni badacze przeszłości, zwani 

historykami, są zwykle świadomi tego problemu, ale jednocześnie 

ich praktyka zawodowa zachęca do odłożenia go na bok. Wielu 

historyków zgodziłoby się z tezą wyłożoną w powyższych 

akapitach, ale praktyka badania przeszłości wciąż uwięziona jest 

w paradygmacie von Rankego. Innymi słowy, istnieje rozbieżność 

między deklaratywną oceną tego, jak powinno przebiegać 

badanie przeszłości, a tym, jak wygląda to w rzeczywistości. 

Dobrym materiałem źródłowym, który dokumentuje ową 

rozbieżność, jest projekt Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa 

Historycznego, przyjęty przez jego zarząd we wrześniu 2020 roku.

„Historia nie jest pamięcią” – czytamy w tym manifeście. 

Historycy „badają pamięć i jej zapisy, rozumiejąc, że prawda 

o przeszłości nie spoczywa wyłącznie w pamięci i musi być 

wsparta studium źródeł oraz odnośną wiedzą naukową”
2
. Innymi 

słowy, historycy jako specjaliści od analizy i rozczytywania źródeł 

są osobami korygującymi subiektywny obraz przeszłości (zwany 

tutaj „pamięcią”) i pozwalającymi zrozumieć, jak było naprawdę. 

Jak to robią? „Czerpią wiedzę o przeszłości ze źródeł – różnego 

rodzaju zapisów i reliktów przeszłości. Poprawne odniesienie do 

nich jest podstawą nauki historycznej”. I dalej: „Dążenie do 

prawdy w historii polega w szczególności na obiektywizacji 

sądów: na konfrontowaniu własnych opinii o przedmiocie badań 

ze źródłami informacji o nim”
3
.

Oczywiście źródła nie mówią same za siebie: to właśnie historyk 

jest tym, kto, zadając odpowiednie pytania, jest w stanie je 

odpowiednio odczytać; „źródła […] powiedzą nam to, o co je 

zapytamy”
4
. Celem pracy historyka jest „obiektywizacja sądów”, 

czyli dążenie do bezstronności, nawet jeśli wiadomo, że nie da się 
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jej w pełni osiągnąć. Proces obiektywizacji sądów jest procesem 

wymazywania indywidualnej wrażliwości badacza, kształtowanej 

przez teraźniejszość. „Szacunek dla dziejów wymaga […] 

ostrożności w stosowaniu współczesnych nam kategorii 

i przekonań do ocen przeszłości”
5
. Innymi słowy, idealny historyk 

to historyk niewidzialny; swoją osobą i swoimi „subiektywnymi” 

wartościami nie wypacza on obrazu przeszłości, którego 

jednoznaczną i ostateczną wersję ustala nauka historii, 

a dokładniej: wspólnota zawodowych historyków.

Ustala, choć nigdy pewnie nie ustali definitywnie. Projekt 

dociekania prawdy historycznej ma charakter ciągły. „Historycy 

winni też pamiętać, że ich interpretacja nigdy nie jest ostateczna, 

skończona lub »jedynie słuszna« oraz że podlega weryfikacji 

naukowej”
6
. Każda publikacja naukowa przechodzi proces 

recenzji, którego celem jest odcedzenie jednostkowej, 

subiektywnej optyki od wiedzy obiektywnej. Dlatego recenzent 

czyjejś pracy „jest zobowiązany do kierowania się rzetelnością 

i bezstronnością, zachowując otwartość na koncepcje 

i perspektywy, których nie podziela. Kryteriami oceny nie mogą 

być osobiste cechy lub nieprzedstawione w danej pracy poglądy 

autora”
7
. Zatem o ile indywidualny historyk nieuchronnie 

naznaczony jest subiektywizmem, o tyle zbiorowe oko historyków 

jako ciała kolektywnego ma obowiązek czuwać, by efekty 

indywidualnych dociekań koniec końców przybliżały wszystkich do 

ujrzenia przeszłości takiej, jaką była naprawdę.

Z perspektywy socjologii wiedzy tego rodzaju epistemologia 

razi naiwnością. Już Ludwik Fleck niemal sto lat temu pokazywał, 

że to, co często opisuje się jako „subiektywizm”, ma źródła nie 

w indywidualnych błędach i wypaczeniach, ale właśnie 

w praktykach zbiorowych – w tym, co po angielsku nazywa się 

common sense, czyli zmysłem zbiorowym. To, co w naukach 

opisywane jest jako „fakt”, jest dziełem tego, co Fleck nazywał 

„kolektywem myślowym”
8
. Rozróżnienie między jednostkową 

„stronniczością” a zbiorową „obiektywizacją” jest pobożnym 
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życzeniem. Społeczne badania nad nauką (social studies of 

science), czyli prężnie rozwijająca się przez ostatnie trzy dekady 

dyscyplina nauki, którą można uznać za kontynuację projektu 

intelektualnego Flecka, jednoznacznie wskazuje, że nadzieje 

na kolektywną „obiektywizację sądów” osadzone są na bardzo 

grząskim gruncie. Jest to grunt społecznie ustanowionej 

i zmiennej teraźniejszości
9
.

Autorzy omawianego kodeksu twierdzą, że „historyków 

obowiązują uniwersalne reguły uprawiania nauki”. Społeczne 

badania nad nauką i technologią pokazują jednak historyczność 

tego rodzaju reguł – to, że powstały one w określonym kontekście 

społeczno-historycznym, i to, że podobnie jak indywidualni 

historycy, one również są wytworami swoich czasów. W tym 

sensie dążenie do „obiektywizacji” nauk społecznych czy 

humanistycznych oznacza negowanie własnej historyczności. 

Stąd podstawowy paradoks nowoczesnej nauki historii, która, 

przywiązana do projektu odtwarzania tego, „jak było naprawdę”, 

zakłada, że zawodowi historycy są pierwszymi ludźmi 

ulokowanymi poza historią; dzięki nowoczesnej metodzie badań 

nad źródłami rzekomo są oni w stanie opowiedzieć o przeszłości, 

abstrahując od tego, co tu i teraz.

Nie ma czegoś takiego jak bezstronność. Przeciwieństwem 

bezstronności zaś wcale nie jest stronniczość. Rzeczywista 

antynomia to raczej podział na „stronność” uświadomioną 

i nieuświadomioną. Każde pisanie i każde badanie, podejmowane 

jest z jakiejś perspektywy. Dlatego uważam, że humanistyka XXI 

wieku powinna odrzucić tego rodzaju pozytywistyczne mrzonki, 

a każde badanie przeszłości powinno zaczynać się od 

urefleksyjnienia własnej historyczności i własnej „stronności”. 

Oznacza to nie tylko wyższą świadomość tego, że własna 

wrażliwość badaczki stanowi filtr, przez który patrzy ona
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na przeszłość, ale też świadomy wybór tradycji teoretycznej, 

przez pryzmat której patrzymy na przeszłość.

Być może pierwszym krokiem ku takiej świadomej „stronności” 

jest uhistorycznienie samego historycznego neopozytywizmu, 

który stoi za przekonaniem, iż celem badania przeszłości jest 

„obiektywizacja sądów”. Jak postaram się pokazać, tradycja von 

Rankego nie jest tożsama z nauką historii w ogóle, ale narodziła 

się w bardzo określonych warunkach społeczno-politycznych. Nie 

ma wcale uniwersalnego charakteru – stanowi historycznie 

specyficzną reakcję europejskich elit na rewolucję francuską oraz 

wcześniejsze prądy intelektualne, które postrzegały historię 

szerzej i były zbieżne z tym, w jaki sposób na zachodnich 

uczelniach od lat 90. XX wieku rozumie się uprawianie „historii 

globalnej” oraz jak dziś myśli się o „historii ludowej”. 

Uhistorycznienie neopozytywizmu pozwala na bardziej świadome 

rozumienie własnego uwikłania w relację między (niegdysiejszą) 

teraźniejszością a przeszłością oraz daje szansę na świadomą 

„stronność” – to znaczy wybór tradycji teoretycznej, 

z perspektywy której postrzega się to, co minione. W tym sensie 

twierdzę, że nauka świadomie „stronna” – może lepszym 

terminem będzie „nauka urefleksyjniona” – jest nauką pełniejszą 

i prawdziwszą
10

.

Mit perspektywy „znikąd”

Przekonanie o tym, że najlepszy historyk to ten, który 

ulokowany jest poza światem społecznym, potrafiący spojrzeć 

na badany obiekt „znikąd” – to znaczy wznieść się na wyżyny 

obiektywności do tego stopnia, że znajduje się poza światem 

społecznym, poza „tu i teraz” – jest jednym z naczelnych mitów 

nowoczesności
11

. Powstał on w XIX wieku, gdy zachodnia nauka 

i humanistyka zostały opętane manią obiektywności, czyli – jak 

ujęła to Lorraine Daston – ideologii, która obiecywała możliwość 

spojrzenia na świat z transcendentnego punktu widzenia, 

zawieszonego gdzieś poza światem społecznym i światem 
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człowieczym
12

. Ów punkt widzenia „znikąd” jest rzekomo 

uniwersalny, niezmienny, eksterytorialny i bezosobowy, nie 

dotyczą go też reguły badanego świata. Ideologia obiektywności 

ogarnęła wszystkie nauki, od społecznych i humanistycznych 

po eksperymentalne. Oczywiście ideał „obiektywności” pozostaje 

nieosiągalny, a większość historyków zdaje sobie sprawę z tego, 

że nigdy nie będą w stanie w pełni odtworzyć tego, jak było 

naprawdę. Niemniej jednak to właśnie spojrzenie na przeszłość 

„znikąd” jest świętym Graalem nowoczesnej historii.

Obiektywizm obiecywał taką możliwość, gdyż, jak pokazują 

Lorraine Daston i Peter Galison, oddelegował poznanie 

przedmiotom (obiektom), a dokładnie maszynom
13

. Ta myśl stoi 

za pojawieniem się nauk eksperymentalnych, w których to 

właśnie już w XVII wieku za pomocą maszyn starano się 

wytworzyć nową wiedzę. To, co działo się wewnątrz na przykład 

pompy próżniowej Roberta Boyle’a albo co dzieje się w środku 

wielkiego zderzacza hadronów, było niezależne od ludzi. 

Jednakże – jak pokazują autorzy związani z tak zwanymi 

społecznymi studiami nad nauką – maszyny te nie występują 

w przyrodzie, tylko są dziełem człowieka. Stąd analiza sposobu 

ich powstawania – na przykład to, co Peter Galison nazywa 

„kulturą materialną fizyki”
14

; pokazuje on, że te „obiektywne” 

instrumenty do wytwarzania wiedzy są integralną częścią 

społeczeństw, które powołały je do istnienia. Próżnia, którą 

(rzekomo) wytworzył w swojej pompie Robert Boyle, była 

zjawiskiem nie tylko naturalnym, ale również społecznym, 

kulturowym i politycznym – jak świetnie udokumentowali to 

Simon Schaffer oraz Steven Shapin
15

.

Daston i Galison pokazują, że postulat beztroskiej 

„obiektywności” jest ideałem nauki z wieku XIX. W naukach 

eksperymentalnych został on porzucony na początku wieku XX 

wraz z rewolucją kwantową. Jednym z aksjomatów fizyki 

kwantowej jest świadomość, że proces badania wpływa na jego 

wyniki (na przykład, jak pokazano w jednym ze współczesnych 
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eksperymentów, cząstki pod wpływem obserwacji zaczynają 

zachowywać się jak fale
16

). W naukach humanistycznych 

i społecznych dziewiętnastowieczny mit obiektywności jest jednak 

wciąż silnie obecny i często bywa używany jako wyznacznik 

„naukowości”. W przypadku badania przeszłości manifestuje się 

on we wciąż obecnym przekonaniu, że owo badanie to mrówcza 

praca samotnego historyka, który przez lata ślęczy nad źródłami, 

aż wreszcie te przemówią i opowiedzą, jak „kiedyś było 

naprawdę” (nawet jeśli muszą w tym celu zostać przez badacza 

szturchnięte).

To dlatego na przykład Przemysław Urbańczyk w jednej ze 

swoich książek, uprzedzając krytyków, pisze: „zapewne różni 

specjaliści od wąskich zagadnień znów będą mnie boleśnie 

smagać zarzutami nieznajomości «całej» literatury, braku 

orientacji w «bardzo ważnych» szczegółach czy też «błędnego» 

odczytania klasycznych źródeł”
17

. Krytyka ta jest dość typowa 

i opiera się na dwóch filarach: „wyszukiwaniu” błędów (najlepiej 

drobnych, faktograficznych), aby następnie za ich pomocą 

podważyć całość analizy (jeśli autor myli jakiś szczegół, to znaczy, 

że nie ma kompetencji, aby wypowiadać się na dany temat 

w ogóle), oraz twierdzeniu, że istnieje tylko jedna właściwa 

interpretacja źródeł. Obie strategie wyrastają z założenia, 

że prawda historyczna jest jedna, że ustala się ją za pomocą 

budowania konsensu, a nie wszczynania dyskusji, oraz że im 

„mniej autorska” jest interpretacja (a interpretacje Urbańczyka 

są brawurowe właśnie dzięki ich oryginalności), tym jest lepsza, 

bo bardziej naukowa.

Jednakże, jak przypomina Michel-Rolph Trouillot, „najbardziej 

zanurzeni w historii są ci, którzy udają, że stoją ponad nią. Jeśli 

przestaniemy udawać, to będziemy w stanie zrozumieć to, co 

tracimy, tkwiąc w fałszywej niewinności. Naiwność jest często 

wymówką tych, którzy korzystają z dobrodziejstw sprawowania 

władzy. Ci, którzy stoją po drugiej, słabszej stronie, na taką 

naiwność pozwolić sobie nie mogą – słono ich ona kosztuje”
18

. 
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Innymi słowy, nieświadomość własnej historyczności, a przez to 

wpływu teraźniejszości na obraz przeszłości, jest przywilejem 

władzy. Podobnym przywilejem jest również negowanie istnienia 

różnicy perspektyw (politycznych, teoretycznych, społecznych) 

i sprowadzanie dyskusji o przeszłości do kwestii metodologicznej 

poprawności oraz metodologicznych błędów. Dlatego 

wyartykułowanie własnej historyczności badacza – tego, w jaki 

sposób zanurzony jest w teraźniejszości – wyraża zrozumienie 

tego, jak pozycjonuje się on w strukturach władzy. Tak samo jak 

„próżnia” Roberta Boyle’a była integralną częścią ówczesnych 

stosunków władzy, tak jest nią również nowoczesna nauka. Ci, 

którzy twierdzą, że badanie może być albo „metodologicznie 

poprawne”, albo „metodologicznie błędne” – a nie wynikać z innej 

perspektywy teoretycznej czy innego uwikłania w teraźniejszość – 

negują społeczny charakter wiedzy, w tym dociekań tego, jak 

wyglądała przeszłość.

Z tego punktu widzenia istnieją dwie rozbieżne i rozłączne 

strategie badawcze oraz perspektywy na przeszłość. Pierwsza to 

punkt widzenia władzy – postrzeganie świata tak, jak widzi go 

państwo, by posłużyć się sformułowaniem Jamesa Scotta
19

. 

Druga perspektywa to perspektywa ludowa, która, jak świetnie 

wyłożył to Roch Sulima w książce Literatura a dialog kultur, jest 

kontrkulturą, żywiołem stojącym w opozycji do władzy
20

. 

W interesie pierwszej jest negowanie własnego uwikłania w siły 

społecznych (współ)zależności, w interesie drugiej – ich 

wyeksponowanie. To właśnie ta druga perspektywa stanowi 

kamień węgielny projektu antropologii XXI wieku, 

wyartykułowanego przez Erica Wolfa
21

. W jego ujęciu 

antropologia to nauka nie tyle o kulturze, ile o relacjach władzy 

(również wyrażanych poprzez przestrzeń
22

) oraz o historyczności 

„ludów bez historii”. Projekt pisania historii ludowej powinien 

czerpać właśnie z tej tradycji, gdyż – jak za chwilę pokażę – jest to 

perspektywa pełniejsza, poznawczo bogatsza oraz taka, która 
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faktycznie przybliża nas do odkrycia tego, jak mogło być 

naprawdę.

Jednogłosowość świata

Myśl, że dobra nauka jest świadoma własnej historyczności, nie 

jest oczywiście nowa, choć pozostawała na marginesie 

prowadzonych w XX wieku badań zdominowanych przez myślenie 

von Rankego. Jeden z pionierów globalnej historii ludowej, C.L.R. 

James, we wstępie do wydanej w 1938 roku, dziś już klasycznej 

książki The Black Jacobins tak tłumaczył się z użytego w niej 

burzliwego stylu: „gwałtowne konflikty naszych czasów ułatwiają 

wejrzenie w samo sedno poprzednich rewolucji”
23

. Pisana 

w burzliwych latach 30. XX wieku, monografia ta zdawała relację 

z niepokojów stojących za pierwszą i jedyną udaną rewolucją 

niewolników w historii ludzkości. Napięcie towarzyszące pisaniu 

tej książki, wynikające z historycznych okoliczności, w jakich 

powstawała, miało na nią istotny wpływ. „Gdyby ta książka 

została napisana w innych okolicznościach, na pewno byłaby 

inna, ale niekoniecznie lepsza”
24

 – tłumaczył James. Nie ma 

chyba lepszego przykładu pokazującego wpływ teraźniejszości 

na badaną przeszłość. Jest to nie tyle, jak chcieliby zwolennicy 

„obiektywnej” historii, obciążenie, ile intelektualny zasób, 

z którego można korzystać. Historia świadoma swej nieuchronnej 

„subiektywności” jest historią lepszą, prawdziwszą.

Ideał obiektywnej czy też zdystansowanej, bezstronnej 

humanistyki jest utopijny również w tym sensie, że nie da się go 

zrealizować. Temat, którego dotyka, zawsze będzie bowiem 

„gorący” – dotyczy przecież ludzi, którzy uwikłani są w struktury 

władzy, a relacje władzy, nawet jeśli przestały mieć wymiar 

osobisty, zawsze są napędzane przez konflikt, przemoc czy 

nierówności. Zobiektywizowanie nauki wymaga zatem wyciszenia 

tego rodzaju afektów, aby w efekcie przyjąć możliwie 

beznamiętny punkt widzenia. Stąd ideał tekstu naukowego, który 

ma być jak najbardziej bezosobowy, z którego należy wyciąć 
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ślady „subiektywności” badacza czy badaczki. Michel-Rolph 

Trouillot nazywa to procesem „wyciszania”
25

. Zwraca tym samym 

uwagę, że w historii ważne jest nie tylko to, co powiedziane, ale 

też (może przede wszystkim) to, co przemilczane. Każda cisza 

i każda nieobecność jest efektem działania – nawet jeśli jest to 

działanie nieuświadomione. „Mówiąc o ciszy – tłumaczy Trouillot – 

mam na myśli proces: aktywny i ukierunkowany na przedmiot […]. 

Wyciszanie wymaga wysiłku. Wspomnienia i wyciszenia 

wzajemnie się dopełniają, a ich syntezą jest to, co nazywamy 

historią”
26

.

Takie wyciszanie odbywa się nie tylko w zaciszu archiwów, ale 

przede wszystkim w szerszym społeczeństwie, w którym 

funkcjonują badacze i badaczki przeszłości. „Zawodowi historycy 

nie wyznaczają ram narracyjnych, w które wpasowywane są 

opowiadane przez nich historie. Zwykle ktoś inny wcześniej 

zadbał o to, żeby pewne rekwizyty zostały usunięte ze sceny” – 

przypomina Troulliot 
27

. Samo pojawienie się „faktograficznej”, 

„beznamiętnej” czy „obiektywnej” wizji historii było próbą (udaną, 

należy dodać) właśnie takiego wyciszenia. Jej symbolem jest 

Leopold von Ranke, którego często opisuje się jako autora iście 

kopernikańskiej rewolucji w historii. Rewolucja ta opierała się 

na modelu, zgodnie z którym historyk dokonuje w zaciszu swego 

gabinetu „heroicznej analizy źródeł”, jak ujął to jego współczesny 

Lord Acton
28

. Tyle że, jak przypomina Peter Burke, von Ranke był 

nie rewolucjonistą, ale reakcjonistą – reakcjonistą „w sensie 

dosłownym, gdyż reagował na wcześniejszą rewolucję w badaniu 

przeszłości: tą z XVIII wieku”
29

.

Rewolucja ta, jak ujął to Henri de Boulainvilliers (1658–1722), 

sprzeciwiała się myśleniu o historii jako o „łańcuchu działań 

militarnych i wojen, które nie mają żadnego znaczenia dla 

teraźniejszości”
30

. De Boulainvilliers drwił z historyków piszących 

„tylko o książętach i ich poplecznikach, o poszczególnych 

wydarzeniach, bitwach i traktatach” i twierdził, że wiedza 

historyczna to nie tylko ustalanie „dat tych wydarzeń, nazwisk 
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książąt i ich ministrów, generałów i ich kochanek”, lecz przede 

wszystkim zrozumienie genezy tych zjawisk
31

. Rewolucja ta 

postrzegała historię jako badanie szerszego społeczeństwa 

i relacji władzy, a nie tylko wąskich elit. To była historia społeczna, 

kulturowa i ekonomiczna, a nie historia zawężona do politycznych 

perypetii wśród możnych tego świata. Była to też wizja historii 

globalnej, która interesuje się nie tylko Europą, ale też Orientem. 

Dobrym przykładem tego rodzaju badań jest opublikowana 

w 1779 roku Historia kobiet autorstwa Williama Alexandra
32

. To 

właśnie tradycja, na której można zbudować projekt globalnej 

historii ludowej.

We Francji odrzucenie myślenia o historii jako łańcuchu 

doniosłych faktów z politycznego życia elit i zwrócenie się ku 

badaniu społeczeństwa postulował Wolter. W Szkocji John Millar 

krytykował to, co nazywał „powierzchownością analizy 

jednostkowych wydarzeń, która zajmuje prace mało 

wyrafinowanych (vulgar) historyków”
33

, a we Włoszech 

w podobnym nurcie pisali Pietro Giannone, Giambattista Vico czy 

Ludovico Antonio Muratori. W Niemczech historycy skupieni 

wokół tak zwanej szkoły göttingeńskiej stworzyli podwaliny 

historii ekonomicznej oraz zręby tego, co dziś nazywa się „historią 

globalną” (o historii światowej pisał między innymi August Ludwig 

von Schlözer). Jak przekonuje Burke, ten nurt badań 

historycznych – zgodny też z tym, jak pod koniec lat 80. XX wieku 

robi się badania historyczne na Zachodzie – został „przerwany 

w szczytowym momencie rozwoju”
34

. To właśnie von Ranke jest 

odpowiedzialny za reorientację uwagi historyków na historię 

„odgórną”: perypetie dyplomatów, rządów i elit, badanie głównie 

za pomocą oficjalnych źródeł, jak archiwa państwowe. Nie 

chodziło wcale o naukę czy o wiedzę, ale o rewolucję francuską. 

To na nią reagował von Ranke. Po ostatecznym przywróceniu 

dawnego porządku w 1815 roku znacznie bezpieczniej było 

zajmować się historią państw, elit i dyplomatów niż historią
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społeczną
35

. Bezpieczniej było zajmować się historią władzy, a nie 

historią oporu wobec niej.

Von Ranke stał się symbolem tego porewolucyjnego nurtu 

historii jako badania „tego, jak było naprawdę”. Dzieła samego 

Rankego są bardziej złożone niż jego dziedzictwo, a jego osobiste 

zainteresowania wykraczały poza wąski obszar historii 

politycznej. Ale tego rodzaju „faktograficzny” (czy wręcz, jak to 

nazywałem gdzie indziej, „datograficzny”
36

) sposób myślenia 

o historii – nie jako procesie, ale łańcuchu oderwanych od siebie 

jednostkowych wydarzeń – stał się dominujący, gdyż uzyskał 

instytucjonalne wsparcie państwowych biurokracji. Jest to wizja 

jednowymiarowa i zredukowana do powierzchownych wydarzeń 

na salonach. Zarazem to właśnie taka wizja rzeczywistości 

dominuje wśród elit. Jest to, jak zresztą cały korpus 

okcydentalnej wiedzy (pisałem o tym w książce Kapitalizm. 

Historia krótkiego trwania), próba zuniwersalizowania 

partykularnego punktu widzenia.

Jak pokazują liczne badania z psychologii społecznej, ludzie 

majętni i wpływowi częściej zakładają, że świat składa się – lub 

powinien się składać – tylko z ludzi do nich podobnych. Badania te 

pokazują, że empatia nie jest równomiernie rozłożona 

w społeczeństwie: im wyżej na drabinie społecznej, tym jest jej 

mniej. Jak przekonuje David Graeber, wynika to z tego, że osoby 

z klas ludowych wykonują pracę troski – to one częściej muszą 

„wczuwać się” w położenie osób, którymi się zajmują
37

. Innymi 

słowy, kelner musi patrzeć na świat nie tylko z własnej 

perspektywy, ale też z punktu widzenia klienta, klient nie musi 

za to wczuwać się w to, co myśli i co czuje kelner. Dlatego 

„oddolna” perspektywa wydaje się prawdziwsza, gdyż jest 

pełniejsza, bardziej złożona i zniuansowana. Jak przypominał 

Roch Sulima, „gdy ludowość żywiołowa mogła znaleźć swój wyraz 

[…] wówczas ludowość ta dostarczała jakby prawd 

konkurencyjnych” do perspektywy władzy. „Najszersze masy
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społeczne dostrzegały wówczas wielość prawd, ulegała wówczas 

podważeniu «jednogłosowość» świata”
38

.

Ramy instytucjonalne takiej jednogłosowości, czyli historii jako 

badania tego, „jak było naprawdę”, stworzył Wilhelm von 

Humbolt, uznawany za ojca założyciela nowoczesnej edukacji 

uniwersyteckiej. Jednakże stworzona przez niego tradycja 

intelektualna miała też, od samego początku, swoją 

kontrtradycję. Obok nauki elitarnej, zdyscyplinowanej i związanej 

z interesem narodowo-państwowym istniała jednocześnie nauka 

publiczna, globalna i interdyscyplinarna. Jak przypomina David 

Harvey, alternatywą dla hegemonicznego projektu Wilhelma von 

Humboldta było myślenie jego brata Alexandra o tym, jak 

uprawiać naukę
39

. Pojęcie „dyscyplinowania” nauki dobrze 

oddaje piętno, jakie odcisnęły na niej takie postacie jak von Ranke 

czy Wilhelm von Humboldt – według nich badania miały służyć 

przede wszystkim władzy oraz projektowi budowania państw 

narodowych. Historia ludowa czerpie właśnie z tej konkurencyjnej 

„małej tradycji” (by posłużyć się pojęciem Roberta Redfielda). 

Jest to historia niedyscyplinowana, a więc taka, która przywraca 

przeszłości jej wieloznaczność i która jest w stanie 

metodologicznie ową wieloznaczność opisać i zanalizować. Jak 

przypomina Susan Buck-Morss, „tylko władza domaga się od 

historii jednoznaczności”
40

.

Mury wyobraźni

Istotnym elementem spuścizny Wilhelma von Humbolta jest 

zamknięcie procesu tworzenia i przekazywania wiedzy w murach 

akademii. Profesjonalizacja badań szła ramię w ramię z jej 

odspołecznieniem – wykształceniem „eksperckiego” języka, 

którego celem jest nie tyle precyzyjne wyrażanie swoich myśli, ile 

raczej wyrażanie ich tak, by zrozumiało je wyłącznie grono 

„wtajemniczonych”. To druga, obok ideału beznamiętności, cecha 

współczesnego pisarstwa naukowego. Postulat ten często 

prowadzi do pisania w sposób bełkotliwy, a przez to niedostępny 
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dla szerszego grona czytelników. Dotyczy to również tych badań, 

których autorzy przyjmują perspektywę oddolną, choćby tekstów 

jednej z twórczyń subaltern studies Gayatri Chakravorty Spivak. 

Postuluje ona obranie perspektywy włączającej do dyskusji grupy 

wykluczone, ale jednocześnie wyraża ten postulat językiem, który 

sam w sobie jest wykluczający, gdyż osoby bez ogromnych 

kompetencji teoretycznych nie są w stanie przeczytać jej tekstu 

ze zrozumieniem. W tym sensie forma wyrazu, jaką przyjmuje 

Spivak, jest sprzeczna z treścią – a to właśnie do zbieżności 

między formą wyrazu a treścią powinna dążyć dobra nauka, nie 

tylko globalna historia ludowa.

Klasyczna dwudziestowieczna nauka „rozwiązuje” problem 

elitaryzacji wiedzy, tworząc dwa obiegi myśli: naukowy oraz 

popularnonaukowy. Stąd idea „popularyzacji” nauki, a zatem 

otwarcia murów akademii na „zwykłego człowieka”. Uważam, 

że jest to półśrodek, który nie rozwiązuje problemu, a jedynie 

umacnia istniejące podziały. Jeśli weźmiemy na poważnie tezę, 

że wiedza to władza, wówczas musimy radykalnie przedefiniować 

to, w jaki sposób prowadzi się badania oraz pisze się teksty 

naukowe. Dlatego rzeczywista demokratyzacja wiedzy to sprawa 

znacznie trudniejsza niż tylko „popularyzowanie” nauki. Osadza 

się ona na świadomości, że „the medium is the message” – to, 

w jaki sposób prezentujemy wiedzę (czyli jak opowiadamy 

o świecie), jest częścią tej opowieści.

Ta właśnie myśl przyświecała mi przy pisaniu książki 

Kapitalizm. Historia krótkiego trwania
41

. Jej celem była walka 

z „analfabetyzmem ekonomicznym” – analfabetyzmem wtórnym, 

czyli wykluczeniem większości społeczeństwa z dyskusji 

na tematy gospodarcze. Moja pierwsza książka, czyli napisany 

razem z poznańskimi społecznikami Lechem Merlgerem 

i Maciejem Wudarskim Anty-bezradnik przestrzenny. Prawo do 

miasta w działaniu była z kolei próbą uspołecznienia i przez to 

demokratyzacji innego korpusu wiedzy: tej dotyczącej 

planowania i zagospodarowania przestrzennego. Przestrzeń, 
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gospodarka, przeszłość – wszystko to są dobra wspólne, 

na temat których powinna toczyć się szeroka i demokratyczna 

debata. Wszystkie te projekty badawczo-wydawnicze, choć są 

bardzo różne pod względem formalnym, łączy przekonanie, 

że wiedza oddolna, demokratyczna i włączająca, a nie 

wykluczająca, jest wiedzą lepszą, bliższą prawdy – a przez to też 

bardziej naukową
42

. Różnice między nimi wynikają właśnie z tego, 

że uspołecznienie każdego z tych korpusów wiedzy wyglądało 

inaczej.

Inaczej też powinna wyglądać debata zawodowych badaczek 

z opinią publiczną. W tej chwili dominuje ton paternalistycznego 

politowania oraz przeświadczenie o wyższości wiedzy eksperckiej 

nad tą potoczną. Dobitnie wyraził to choćby Piotr Guzowski 

w publicystycznym tekście Chłopi w kajdanach ideologii, który 

za chwilę szerzej omówię. Postulując, by „nie mylić nauki 

z publicystyką”, autor bronił osobności i wyższości akademickiej 

wieży z kości słoniowej
43

. Jest to inny wyraz negowania własnej 

historyczności i uwikłania w teraźniejszość – mimo że, jak 

zauważył Troulloit (i jak jest też w przypadku dyskusji, w której 

zabrał głos Guzowski), nowe pytania badawcze powstawały 

właśnie poza akademią, a nie w jej obrębie. Dlatego należy 

również odwrócić nasze rozumienie tego, jak przebiegają wektory 

transferu wiedzy: wcale nie jest tak, że jest on jednokierunkowy, 

od akademickiej „świątyni wiedzy”, gdzie (nowa) wiedza jest 

wytwarzana, do szerszego społeczeństwa.

W kontekście relacji wiedzy z władzą należy rozpatrywać 

postulat neopozytywistycznej nauki historii, zgodnie z którą 

najważniejszym zadaniem dla badaczy jest poszerzanie bazy 

źródłowej; że nowych rzeczy możemy dowiedzieć się tylko dzięki 

nowym źródłom – które oczywiście powinny być „poprawnie” 

zinterpretowane przez wykwalifikowanych badaczy. Jak 

przypomina Troulliot, jest to przekonanie zgoła złudne, ale 

niezwykle wygodne, gdyż to właśnie monopol na „prawdziwe” 

odczytanie źródeł jest bazą eksperckiej władzy. Ów monopol daje 
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ogromną władzę profesjonalnym historykom, którzy uważają się 

za strażników źródeł oraz osoby najbardziej uprawnione do tego, 

aby je interpretować. Jednakże, tak jak gospodarka jest zbyt 

ważna, aby dyskusję o niej zostawić ekonomistom, tak samo 

przeszłość jest zbyt istotnym dobrem, aby pozostawić ją 

wyłącznie zawodowym historykom. Zresztą wysyp 

„pseudonaukowych” publikacji historycznych (w Polsce 

widocznych na przykład w dyskursie o Wielkiej Lechii) pokazuje 

ogromną społeczną potrzebę znaczącego zajmowania się 

przeszłością. Rzeczywistość, innymi słowy, przeczy uzurpacji 

dyskusji o przeszłości przez zawodowych historyków. Warto nie 

wypierać tej wiedzy, ale zrobić z niej użytek.

Dlatego uważam, że wśród największych wyzwań w badaniu 

przeszłości jest nie tylko poszerzanie bazy źródłowej, ale 

i kierowanie naszej uwagi na tematy oraz grupy, które zostały 

pominięte: ze względu na dominującą w danym momencie 

konstelację władzy, która wyznaczała horyzont historycznej 

wyobraźni badaczy i badaczek. Jak ujęła to Susan Buck-Morss, 

„mury naszej wyobraźni muszą zostać rozebrane, cegła po cegle, 

krusząc stabilność naszego kulturowego osadzenia, które 

zawczasu determinuje znaczenie przeszłości w sposób, który 

czyni z nas niewolników teraźniejszości”
44

. A zatem tak jak 

pojawienie się fizyki kwantowej można uznać za moment 

ulepszenia naszej wiedzy na temat tego, jak działa świat 

naturalny, tak też zaakceptowanie własnej historyczności 

stanowi istotny krok zbliżający nas do lepszego poznania tego, jak 

działa świat społeczny czy ludzki.

Projekt pisania historii, który postuluje Buck-Morss, nie polega 

na rozpłynięciu się w relatywizmie i uznaniu, że skoro 

teraźniejszość wpływa na przeszłość, to nie ma czegoś takiego jak 

prawda historyczna, i w związku z tym istnieje tylko konstelacja 

różnych, ciągle zmieniających się perspektyw. „Prawda jest 

pojedyncza, ale stanowi efekt globalnego procesu nieustannego 

dociekania, ponieważ nadbudowuje się na niepewnym gruncie 
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teraźniejszości”
45

 – tłumaczy badaczka. Nie chodzi zatem 

o odejście od „faktograficznej” historii na rzecz hermeneutyki, 

odejście od ontologii na rzecz epistemologii (to właśnie był odruch 

postmodernistyczny, który w moim przekonaniu skończył się 

fiaskiem). Chodzi o przytaczanie faktów i wydarzeń, które zostały 

wyrzucone poza horyzont tego, co wyobrażalne – tych, które 

zostały uznane za „niewydarzone”.

Fakty są istotne nie jako dane o z góry ustalonym znaczeniu, 

ale jako łączniki, które wciąż nas zaskakują. Fakty powinny 

rozpalać wyobraźnię, a nie ją pętać. Im mniej 

podporządkowuje się je fikcji wiedzy pewnej, zbiera jako 

dowód na poparcie z góry ustalonej, autorytatywnej tezy, tym 

więcej prawdy są w stanie ujawnić
46

.

Wyciszanie trudnej przeszłości

W polskim przypadku takim „kulturowym osadzeniem”, które 

zniewala naszą wyobraźnię historyczną i sprawia, że jesteśmy 

niewolnikami niegdysiejszej teraźniejszości oraz wizji historii 

stworzonej przez Leopolda von Rankego, jest peerelowski mit 

„wsi spokojnej, wsi wesołej”. Piszę „peerelowski” z pełną 

odpowiedzialnością, bowiem to właśnie w okresie PRL-u 

wzniesiono mury współczesnej wyobraźni historycznej, właśnie 

w chwili, gdy tworzono współczesne instytucje nauki. Wydaje mi 

się nieprzypadkowe, że moment szczytowy polskiej państwowości 

(siły państwa), przypadający na okres, który można nazwać 

Długimi Latami Sześćdziesiątymi (1956–1980), to moment 

strukturalnego wyciszania historii ludowej
47

.

Był to moment budowania tego, co Przemysław Czapliński 

nazywa „sarmatyzmem masowym”
48

. Moment, w którym 

Sienkiewicz zszedł pod strzechy polskich domów, a von Ranke 

na dobre zadomowił się w murach instytucji akademickich 

zajmujących się badaniem historii. Był to czas szczególny, który 

został tak silnie znaturalizowany, że właściwie w ogóle nie 

poddaje się go analizie. To wtedy powstały najważniejsze pojęcia, 
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którymi posługujemy się, myśląc dziś o przeszłości. To właśnie ta 

„teraźniejszość”, w której uwięziony jest neopozytywistyczny 

model badania przeszłości. To też moment, w którym doszło do 

kluczowego „wyciszenia” i który sprawił, że historia stała się 

jednoznaczna, jednowątkowa i jednomyślna.

Cisza jest procesem: wyciszanie, jak przypomina Trouillot, 

wymaga wysiłku. Wysiłek ten wciąż wkładany jest w to, by 

podtrzymać w gruncie rzeczy peerelowską wizję uprawiania 

historii. Świetnym przykładem takich zmagań – z jednej strony 

prób oddania głosu tym, którzy od zawsze byli „wielkim niemową” 

polskiej historii, jak ujęła to Maria Dąbrowska, „mającym uszy 

[jedynie] ku słuchaniu”
49

, a z drugiej strony próby wyciszenia 

takiego oddolnego głosu – jest dyskusja wokół pańszczyzny, która 

od blisko dekady toczy się w przestrzeni publicznej, ale dopiero 

teraz zaczyna przynosić efekty w postaci prac stricte

akademickich. Została ona wywołana, jak większość debat, poza 

akademią – przez muzyków skrzykniętych przez Macieja 

Szajkowskiego, którzy tchnęli punkowego ducha w stare pieśni 

ludowe, a raczej w chłopskie protest songi. Płyta Gore – Pieśni 

buntu i niedoli XVI–XX wieku projektu R.U.T.A. ukazała się 

w marcu 2011 roku. Rok później przez łamy „Gazety Wyborczej” 

przetoczyła się dyskusja na temat pańszczyzny – jest ona 

niezwykle pouczającym materiałem do analizy nie tylko tego, 

w jaki sposób profesjonalni historycy odnoszą się do własnej (i 

cudzej) teraźniejszości, ale też tego, w jaki sposób walczą 

o utrzymanie mitu o nauce „obiektywnej”, „bezstronnej” i przede 

wszystkim niezwiązanej w żaden sposób ze społeczeństwem.

Jednym z uczestników tej dyskusji był Piotr Guzowski, który 

jako zawodowy historyk poczuł się wywołany do tablicy tekstem 

publicysty Arkadiusza Pacholskiego. Choć od tamtego momentu 

minęło sporo czasu, to Guzowski wciąż w podobny sposób
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wypowiada się w dyskusjach stricte akademickich
50

 i sądzę, 

że można założyć, że zasadniczo nie zmienił zdania. Zaczyna tak:

Arkadiusz Pacholski w swoim tekście uznał za największą 

tragedię, jaka dotknęła kiedykolwiek Polaków, niewolnictwo 

polskich chłopów, polskim badaczom dziejów zarzucił zaś, 

że przemilczają ten fakt, fałszując historię, a trudne 

i wstydliwe tematy opisują językiem eufemizmów. Głębokie 

przekonanie autora o istnieniu niewolnictwa chłopów w Polsce 

późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej nie ma jednak 

podstaw źródłowych i stoi w sprzeczności z wynikami badań 

naukowych, zarzucanie zaś historykom fałszerstwa w tej 

dziedzinie skłania do polemiki
51

.

Następnie krótko omawia historię pisania chłopskiej historii, 

począwszy od Aleksandra Świętochowskiego, a skończywszy 

na powojennych pracach zbiorowych. Pisze: „Ich wadą jest to, 

że zawsze nosiły piętno czasów i wpisywały się w jakąś dyskusję 

ideologiczną lub polityczną”. Pierwsze pokolenie historyków 

„nosiło brzemię uczestnictwa w emancypacyjnych ruchach tej 

największej grupy społecznej, zaś w okresie PRL […] nie byli 

w stanie – bądź nie wolno im było – wyzwolić się 

z obowiązującego marksistowskiego paradygmatu nakazującego 

przedstawiać dzieje mieszkańców wsi (i chłopów, i szlachtę) 

w schemacie walki klasowej”
52

. Dlatego „wciąż królują stereotypy 

wynikające z ideologicznego zacietrzewienia, ugruntowane 

w latach 50. i 60. XX wieku, dosyć odległe od wiedzy źródłowej”, 

i dlatego „prawdziwym wyzwaniem dla polskiej historiografii jest 

nowe spojrzenie na dzieje chłopów, bez skrzywienia 

ideologicznego”
53

. Takie spojrzenie proponuje Guzowski, który 

w ten sposób sugeruje, że należy do pierwszego pokolenia 

badaczy przeszłości, którzy są wolni od „kajdan” współczesności.

Już w pierwszym akapicie swojego tekstu Guzowski buduje 

opozycję pomiędzy ideologiczną, subiektywną opinią („głębokim 

przekonaniem”) publicysty Pacholskiego a wiedzą naukową, 
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obiektywną, opartą na źródłach i osadzoną w poprawnych 

metodach badań historycznych, które w jego przekonaniu mogą 

być „obiektywne i rzeczowe”. Problem w tym, że w swoim 

oryginalnym tekście, mówiąc o niewolniczej naturze pańszczyzny, 

Pacholski przywołuje słowa Marii Boguckiej, która w innej 

rozmowie z marca 2012 roku stwierdza wprost, że „chłopi są 

przypisanymi do ziemi niewolnikami”. Pacholski pisze:

Od niedawna w naszej publicystyce coraz częściej pojawiają 

się terminy „niewolnik” i „niewolnictwo”, kiedy mowa jest 

o kondycji społecznej polskich chłopów za czasów 

I Rzeczypospolitej i jakiś czas po jej upadku. Co najważniejsze, 

słowa te nie pełnią już funkcji metafory, jaką i dawniej 

posługiwano się często, poruszając zagadnienie stosunków 

na wsi we wspomnianym okresie
54

.

I dalej:

są to świadomie użyte nazwy własne, precyzyjnie oddające 

istotę stosunku między dawnymi panami a ich nieszczęsnymi 

poddanymi. Do tej pory w tym dosłownym znaczeniu używano 

ich rzadko, a czynili to przede wszystkim ci, którzy wyszli 

z polskiej wsi i często poświęcili jej swoją twórczość i swoje 

pasje – Wiesław Myśliwski czy Marian Pilot. Od niedawna 

w takim samym kontekście coraz śmielej o niewolnikach 

zaczynają też mówić zawodowi historycy
55

– tutaj pada przykład Marii Boguckiej. „Wprawdzie historycy 

czynią to na razie tylko w publikacjach o nienaukowym 

charakterze – wywiadach, artykułach prasowych – ale i tak 

pachnie to wstępem do wielkiej rewolucji w polskiej 

historiografii”
56

.

Postrzeganie pańszczyzny jako formy nowożytnej niewoli jest 

nie tyle publicystycznym nadużyciem, ile perspektywą, która ma 

swoją długą i bogatą tradycję, również akademicką. W polskiej 

myśli mówienie o pańszczyźnie jako o formie niewolnictwa jest tak 

stare jak sama pańszczyzna. Wystarczy zacytować na przykład 
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Frycza Modrzewskiego, który pisał w 1551 roku: „U Niemców, i bez 

mała u wszystkich chrześcijan, nie masz niewolników”. Podobnie 

w świecie islamu nie zniewalano bliźnich w tej samej wierze.

A my, którzy się prawdziwej ku Bogu wiary dzierżymy, nie 

wstydzimy się mieć niewolnikami ludzi tejże wiary co i my. Nie 

mówię, żeby kto za jaką sprawiedliwą przyczyną nie miał bydź 

w niewolę skazan jako Noe Chama syna dla jego występku 

w niewolę skazał. Ale mówię o tej zwyczajnej niewoli, której 

panowie nad poddanemi okrom wszelakiego ich występku 

używają, odejmując im ziemię i majętność, gdy się jedno 

spodoba […] przedawajac je jako bydło .57

Już wtedy Modrzewski wprowadzał rozróżnienie między 

niewolą antyczną (opartą na wymiarze sprawiedliwości – 

w świecie starożytnym niewola była bowiem nieszczęśliwym 

wypadkiem, który mógł się przydarzyć każdemu, na przykład 

komuś, kto popełnił przestępstwo lub popadł w długi) 

a „zwyczajną niewolą”, czyli tym, co we współczesnej 

historiografii nazywa się niewolnictwem nowożytnym. To, do 

jakiego stopnia pańszczyzna była formą nowożytnego 

niewolnictwa, było kwestią sporną – ale nie oznacza to, jak 

utrzymuje Guzowski, że porównanie pańszczyzny do niewolnictwa 

jest wyłącznie publicystycznym wytrychem. Jedną z prób pisania 

w tym duchu jest między innymi słynna monografia Petera 

Kolchina, która stanowi świadomą i przeglądową próbę 

porównania pańszczyzny (w Rosji) i niewolnictwa (w Stanach 

Zjednoczonych). Ale to zaledwie czubek góry lodowej
58

.

Polemika Guzowskiego jest niesprawiedliwa (i też, z punktu 

widzenia warsztatu akademickiego, nierzetelna), bowiem 

Pacholski odnosi się jednoznacznie do pewnej tradycji 

w badaniach akademickich oraz cytuje słowa jednej 

z najważniejszych specjalistek zajmujących się nowożytną 

historią. Jak na „publicystę” rzekomo bez wiedzy, ale z całą gamą 

„przekonań”, Pacholski jest nieźle obeznany z literaturą 

przedmiotu. Wprowadza na przykład kluczowe z akademickiego 
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punktu widzenia rozróżnienie na mówienie o niewoli jako 

o pewnej metaforze ucisku i trudnego położenia oraz niewoli jako 

konkretnej instytucji społecznej. O niewolnictwie w sensie 

metaforycznym – i ma tutaj zupełną rację – pisano od zawsze. 

Jak podaje David Brion Davis, „dla osiemnastowiecznych 

myślicieli, którzy zastanawiali się nad kwestiami wolności 

i zniewolenia, niewolnictwo stanowiło centralną metaforę, która 

oznaczała wszelkie siły, które poniżały ludzkiego ducha”
59

. I dalej: 

osiemnastowieczni „Amerykanie szczerze wierzyli, że ludzie, 

których opodatkowano bez ich zgody, stawali się niewolnikami 

w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdyż fakt ten pozbawiał ich 

zasobów koniecznych do stawiania oporu opresji i gdyż 

bezbronność prowadziła bezpośrednio do tyranii”
60

.

Oprócz tego toczy się jednak równoległa dyskusja 

o niewolnictwie jako instytucji społecznej. To właśnie ma na myśli 

Pacholski – i wyraża tę myśl jasno i precyzyjnie. Wydaje się 

zdumiewające, że zostaje to zupełnie przemilczane przez 

Guzowskiego, któremu znacznie łatwiej jest wskazać 

Pacholskiego jako swego adwersarza niż na przykład Marię 

Bogucką czy też Petera Kolchina. Twierdzenie, że porównanie 

pańszczyzny do niewolnictwa „nie ma jednak podstaw 

źródłowych i stoi w sprzeczności z wynikami badań naukowych”, 

jest najzwyklejszym kłamstwem. Aby móc tak twierdzić, Guzowski 

musi zrobić z Pacholskiego nieuka i „publicystę”, który wyraża 

głębokie ideologiczne przekonanie, a nie powtarza zdanie jednej 

z najważniejszych badaczek w dwudziestowiecznej polskiej 

humanistyce. Ale Pacholski jest Guzowskiemu potrzebny – 

właśnie do utrzymania muru między wiedzą akademicką 

a niewiedzą nieakademicką oraz stworzenia przekonania, że jego 

własne „głębokie przekonania” są po prostu obiektywnym 

obrazem tego, jak było naprawdę.

Baza źródłowa pozwalająca uwiarygodnić porównanie 

pańszczyzny z niewolnictwem jest bogata. Znajdziemy w niej 

między innymi tekst Frycza Modrzewskiego czy też słynną mowę 
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Jana z Ludziska z 1447 roku, w której głosił: „Rolnicy są tu 

straszliwie uciskani niewolą, więcej niż kiedyś synowie Izraela 

w Egipcie przez faraona, więcej niż jeńcy kupowani lub wzięci 

w bitwie i uprowadzani do niewoli”
61

. O to, czy Jan z Ludziska 

mówił o niewoli chłopów metaforycznie, czy opisywał konkretne 

instytucje, spierano się od zawsze. Niektórzy uważali, że takie 

źródła pełne są retorycznych kalek z tekstów łacińskich, 

a nawiązania do niewoli chłopów stanowią chwyt retoryczny, 

za którym nie stoi rzeczywistość społeczna.

Krytyczna analiza źródeł pozwala twierdzić, że w tym 

przypadku mogło być inaczej. Jak zauważa Bronisław Nadolski 

w komentarzu do mowy Jana z Ludziska, o ile znajdujące się 

zaraz przed zacytowanym powyżej zdaniem pochwały 

pokojowego usposobienia i rycerskości Polaków są kalką 

z włoskich mów (a dokładnie z przemówień Giovanniego Battisty 

Guariniego), o tyle u Włocha nie ma żadnych zażaleń na ucisk 

chłopów, ani tym bardziej na ich niewolniczy status. Oznacza to, 

że ten akurat pasaż jest nie kalką z innych tekstów retorycznych, 

ale zdaniem oryginalnym. Oczywiście można twierdzić, że Jan 

z Ludziska powtarzał pewne schematy retoryczne, które znał 

z literatury łacińskiej, co nie ulega wątpliwości, tak jak dziś 

naukowcy przytaczają cytaty z prac kolegów i koleżanek. Ale my 

przecież robimy to świadomie – czasem własną myśl, zwłaszcza 

jeśli jest kontrowersyjna, lepiej włożyć w cudze usta. Nawet więc 

jeśli to zdanie byłoby dosłowną kalką z innej mowy (którą nie jest), 

to można założyć, że autor miał na myśli właśnie to, co mówił. 

Dokładnie tak analizował to źródło Franciszek Bujak 

w 1932 roku
62

.

Również porównanie chłopów do bydła, które pojawia się 

u Frycza, można rozumieć jako metaforę (która ma wywołać 

pewien efekt retoryczny), ale jednocześnie opis konkretnych 

instytucji. Wspomina o tym zresztą także Guzowski, pisząc: 

„Słynne transakcje chłopami to w rzeczywistości sądowe zapisy 

odszkodowania, jakie wypłacał nowy pan dawnemu 
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za samowolną przeprowadzkę kmiecia. Ucieczka chłopa też nie 

przypominała nocnej eskapady przerażonej, znękanej ofiary – 

wszak odchodził on zazwyczaj z rodziną i inwentarzem”
63

. Te 

słynne transakcje zwane są donacjami i stanowią istotną bazę 

źródłową, która może popierać tezę Frycza, że „zwyczajna 

niewola” chłopa nie różniła się wiele od niewoli w antycznym tego 

słowa znaczeniu. Ich lektura jest niezwykle pouczająca i Guzowski 

ma rację, że najlepiej myśleć o nich jako o formie odszkodowania. 

Pytanie: za co? Otóż jest to forma odszkodowania za utratę 

własności – wypłacana w sytuacji, gdy jeden pan stracił swoją 

własność (czyli osobę chłopa lub chłopki), a inny ją zyskał. Są one 

niezbitym dowodem na to, że chłop był postrzegany jako czyjaś 

własność – i to właśnie ten fakt stanowi istotny element jego 

niewolniczego statusu
64

.

Dokumenty donacyjne powstawały zwykle w czterech 

rodzajach sytuacji: ucieczki chłopów od jednego do drugiego 

pana, małżeństwa ludzi będących własnością innych panów, 

uregulowania długu albo po prostu daru na przykład służącego. 

Guzowski wspomina tylko te pierwsze, a jednocześnie sugeruje, 

że obiektem tych transakcji byli chłopi bogaci – kmiecie, którzy 

dobrowolnie zmieniali sobie miejsce zamieszkania, wraz z całym 

dobytkiem. Ani jedno, ani drugie nie jest prawdą.

Po pierwsze, grupą, która jest najczęściej wspominana 

w dokumentach donacyjnych wydrukowanych w zbiorze 

pod redakcją Janusza Deresiewicza, są przeróżni wiejscy 

rzemieślnicy, specjaliści lub służący (piwowarzy, kowale, strzelcy, 

stangreci etc.) i niewykwalifikowana siła robocza (parobkowie, 

dziewki). Oczywiście zdarzały się też donacje kmieci, jednak 

transakcje te często były elementem jakichś większych umów 

o charakterze finansowym; na przykład pan Krzysztof 

Chociszewski w roku 1564 najpierw wziął pożyczkę pod zastaw 

swojego poddanego Stanisława Kaczora, a następnie spłacił ową
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pożyczkę i dzięki temu odzyskał prawo własności nad chłopem, co 

zostało poświadczone w dokumencie donacyjnym
65

.

Po drugie, okoliczności ucieczek bywały dramatyczne. 

Przykładów na to mamy mnóstwo – zjawisko to już w 1947 roku 

omówił Stanisław Śreniowski w klasycznej książce Zbiegostwo 

chłopów w dawnej Polsce jako zagadnienie ustroju 

społecznego
66

. Wystarczy spojrzeć na repertuar kar, jakie groziły 

zbiegom, aby zrozumieć, że były to nie dobrowolne i spokojne 

migracje, ale właśnie ucieczki. Jak pokazał między innymi 

Maurycy Horn na materiale źródłowym z Rusi Czerwonej z wieku 

XVII, uciekano zwykle w nocy, czasem za uciekinierami ruszała 

pogoń. Zazwyczaj chłopi próbowali faktycznie zabrać swoje 

rzeczy, ale z reguły padały one łupem tych, od których uciekano: 

okrutnych dzierżawców. „Tylko w jednym znanym wypadku 

majątek zbiegłego poddanego został przekazany synowi”
67

 – 

pisał Horn.

Janusz Deresiewicz swą książeczkę stanowiącą omówienie 

dokumentów donacyjnych zatytułował Handel chłopami 

w dawnej Rzeczypospolitej. Słowo „handel” nie do końca oddaje 

charakter tych transakcji, gdyż sugeruje, że w dawnej Polsce 

istniał rynek na żywy towar – że można było kupić ludzi na rynku 

jak w starożytności czy w nowożytnej Ameryce. Ale to nie 

rynkowy charakter tych transakcji, ale rzeczywisty status ludzi, 

którzy byli ich przedmiotem, jest łącznikiem z instytucją 

niewolnictwa. Liczy się nie to, jak kupczono ludzkimi ciałami, ale 

to, że chłopi stanowili czyjąś własność. W ostatnim typie donacji – 

spadków lub prezentów służących – ten przedmiotowy charakter 

pańszczyźnianych poddanych wyrażony jest najbardziej 

bezpośrednio. Istnieją też akty donacyjne, w których wprost 

mówiono o ludziach, jakby byli żywym inwentarzem. Na przykład 

akt podpisany przez Józefa Kamińskiego w 1726 roku:

Ja niżej na podpisie wyrażony znam tym skryptem moim, 

iż z pozostałych rzeczy po ojcu moim u matki mojej, jak to 
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króliki siwe, materac, żupan, a których odebrania niniejszym 

kwituję skryptem, na co się podpisuję, i garniec własny [matce] 

daruję, krów moich 5, kóz 5, z których iteratis kwituję, na co się 

podpisuję, i szorów na konie 4, dziewkę Sobkównę i Dorotę 

Śląską, i dziewkę od Cichej, to ludzi troje księgami 

rezygnowałem i daruję, i woźnicę matce mojej daruję 

dożywotnie, kobierzec obiecuję .68

Przykłady można mnożyć. Lektura aktów donacyjnych oraz 

wielu innych źródeł nie pozostawia wątpliwości, że władza pana 

nad jego własnością – czyli chłopem lub chłopką – ma charakter 

absolutny. I to właśnie ten rodzaj absolutnej, wyłącznej władzy, 

manifestujący się między innymi tym, że pan mógł odsprzedać 

(albo zastawić, albo darować) swoją własność innemu panu, jest 

łącznikiem między pańszczyzną a niewolnictwem.

Interpretacja Boguckiej czy Pacholskiego nie jest zatem tylko 

publicystycznym chwytem retorycznym, ale wiąże się z bogatą 

tradycją badawczą, która wynika z krytycznej analizy źródeł. Aby 

wyciszyć ten głos, Guzowski tworzy wydumanego adwersarza. 

Dlatego sięga po (niestety) częstą w debatach akademickich 

strategię chochoła – to znaczy polemizuje z tezami, których nikt 

nie wygłasza. Za pomocą przyporządkowania tezy 

o niewolniczym charakterze pańszczyzny „publicyście” 

Pacholskiemu, a nie historyczce Boguckiej, dokonuje celowego 

wyciszenia tradycji badawczej, z którą się nie zgadza – i którą, jak 

można mniemać, słabo rozumie. Mógłby bowiem skrytykować 

na przykład Petera Kolchina czy innych autorów, którzy piszą 

o niewoli pańszczyźnianej nie w sensie metaforycznym, ale jako 

o zespole instytucji wywodzących się z niewolnictwa (choć 

niekoniecznie identycznych). Zamiast tego woli po prostu 

nazywać tę perspektywę albo przekonaniem wynikającym 

z niewiedzy („na radykalne opinie mogą sobie pozwolić tylko albo 

wybitni znawcy tematu, albo dyletanci”
69

), albo po prostu 

ideologią. Problem z tym drugim gestem polega na tym, 
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że właśnie postawa Guzowskiego to nieświadoma „stronność” – 

wpisuje się w szerszą tradycję badawczą, osadzoną we 

wczesnych latach powojennych i naznaczoną piętnem stalinizmu.

W kajdanach cudzej teraźniejszości

Twierdząc, że „chłopi nie byli «narzędziem mówiącymi ludzkim 

głosem» (jak określano antycznych niewolników)”
70

, Guzowski 

wpisuje się w dłuższą tradycję badawczą. W okresie 

międzywojennym toczyła się debata o tym, czy w dawnej Polsce 

miało miejsce zjawisko niewolnictwa. Koronnym argumentem 

przeciw miało być to, że w Polsce nie handlowano w taki sposób, 

jak w starożytnym Rzymie czy nowożytnej Ameryce, oraz to, 

że w prawie polskim nie było miejsca dla osobnej, prawnie 

zdefiniowanej grupy niewolników. Jak w 1933 roku pisał 

Wojciech Hejnosz, „do niedawna panował w naszej literaturze 

zgodny na ogół pogląd, iż w tym okresie [w XIV wieku] instytucja 

niewoli już w Polsce nie istniała”
71

.

Zgadzano się, że istniała wcześniej. Jak dowodził w okresie 

powojennym Karol Modzelewski, „jeśli Bolesław II [Szczodry] 

nadawał swym klasztorom całe setki niewolnych z rodzinami, to 

sam miał ich bez wątpienia tysiące” . O ile istnienie osobnej 

grupy społecznej o niewolnym statusie w Polsce średniowiecznej 

nie budzi wątpliwości, o tyle na pytanie o to, kiedy na tych 

ziemiach zakończyło się niewolnictwo, nie udzielono jednej 

odpowiedzi. Jak pisał w 1947 roku Marian Małowist, „przejście 

karawan niewolniczych przez Lwów nie należało w drugiej 

połowie XV wieku do rzadkości” . Hejnosz i inni przyznają, 

że w prawodawstwie litewskim (na przykład w Statutach 

Litewskich z 1588 roku) występowała kwestia odrębnej prawnie 

grupy niewolników. Generalnie jednak uznano, że około XVI wieku 

niewolnictwo w ścisłym znaczeniu zniknęło – a jednocześnie 

pojawiła się pańszczyzna czy też poddaństwo.

72

73

Dokładnie temu zagadnieniu poświęcił swoją analizę Bujak, 

który analizował mowę Jana z Ludziska w kontekście nie tylko 
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instytucji pańszczyzny, ale też niewoli w ścisłym sensie. Kwestią 

zasadniczą jest zatem historyczna relacja instytucji pańszczyzny 

oraz instytucji niewoli. Czy mamy tutaj do czynienia z dwoma 

autonomicznymi zjawiskami – znika niewola w ścisłym (prawnym) 

znaczeniu i jednocześnie (ale w zupełnie niepowiązany sposób) 

pojawia się poddaństwo – czy też zjawiska te są ze sobą jakoś 

połączone?

Hejnosz, Tymieniecki i inni przedwojenni autorzy, którzy 

zajmowali się tym zagadnieniem, uważali, że niewola jest 

zjawiskiem o charakterze przede wszystkim prawnym: jeśli nie ma 

jej w zapisach prawnych, oznacza to, że nie ma jej również 

w rzeczywistości
74

. Ale tradycja badawcza, która postrzega 

niewolę jako instytucję społeczną, uznaje kwestie prawne 

za drugorzędne. Zresztą i w starożytności prawny status 

niewolnika nie był jednoznaczny: to, że w świetle przepisów był 

przedmiotem (rzeczą), nie oznacza, że w codziennych praktykach 

społecznych tak go postrzegano. Podobnie było ze statusem 

„żywego towaru”: komercjalizacja zwykle dotykała tę grupę ludzi 

jedynie na samym początku, gdy przechodzili z rąk pierwszego 

handlarza w ręce pierwszego właściciela. Potem transakcje 

kupna-sprzedaży niewolników przypominały donacje, w tym 

sensie, że były elementem szerszej sieci współzależności 

i transakcji wiązanych, a nie operacją przypominającą kupno 

przedmiotu w sklepie
75

. Ponadto w epoce nowożytnej często 

unikano terminologii komercyjnej, gdy mówiono o transakcjach 

handlowych. Praktyka mówienia o transakcjach kupna-sprzedaży 

jako o darach sięga w Europie średniowiecza i związana jest 

z kościelnym potępieniem lichwy. Dlatego już kupcy z włoskich 

państw-miast w XIII wieku zamiast pożyczać na procent 

pieniądze feudalnym władcom, podpisywali umowy rzekomego 

przekazania „darów”
76

.

Echo założeń przyjmowanych przez Tymienieckiego i Hejnosza 

pobrzmiewa również w argumentach Guzowskiego. Kontrastuje 

on pewien model idealny, wyobrażony i wyrażony w prawie 
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(głównie rzymskim) z sytuacją rzeczywistą, empiryczną. Jeśli 

spojrzymy nie na to, jak niewolnictwo rzymskie miało wyglądać 

w teorii, ale jak wyglądało faktycznie, to i tam nie ma mowy 

o tym, żeby niewolnicy byli wyłącznie „oddychającymi 

narzędziami” (sformułowanie przywołane przez Guzowskiego). 

To, że w świetle prawa byli rzeczami, a nie osobami, wcale nie 

oznacza, że taki mieli status w społeczeństwie. Jak przypomina 

David Brion Davis w najważniejszej pracy dotyczącej instytucji 

niewolnictwa w tradycji europejskiej, „wiele państw 

[starożytnych] pozostawiało niewolnikom pewne prawa i broniło 

ich, przynajmniej teoretycznie, przed morderstwem czy 

poważnym uszczerbkiem cielesnym. Rzymscy prawnicy dość 

otwarcie rozpoznawali w niewolnikach zarówno rzecz, jak i osobę”
77

 A zatem koronne rozróżnienie między poddaństwem 

a niewolnictwem, bazujące na rozróżnieniu między niewolnikami, 

którzy nie mają osobowości prawnej i są jedynie przedmiotem 

prawa, a chłopami, którzy co prawda wykonują przymusową 

pracę, ale są osobami w świetle prawa i mogą dochodzić w sądzie 

swoich praw, okazuje się mrzonką. A starożytne niewolnictwo, 

w którym człowiek jest wyłącznie rzeczą czy „oddychającym 

narzędziem” do pracy – kolejnym chochołem.

Dlatego gdyby porównać „faktycznie występujące 

niewolnictwo”, a nie antyczną teorię z polską praktyką, to okaże 

się, że brak karawan czy targów niewolniczych wcale nie oznacza, 

że nie można mówić o niewoli. Autorzy tacy jak Frycz byli zresztą 

świadomi różnic między starożytną niewolą a tym, co działo się 

na pańszczyźnianej wsi – w literaturze przedmiotu rozróżnienie to 

funkcjonuje jako różnica między niewolą antyczną i nowożytną. 

Dlaczego Guzowski, „obalając” argument Pacholskiego (Boguckiej 

i wielu innych), powołuje się na niewolnictwo rzymskie, skoro 

znacznie bardziej uzasadnionym porównaniem jest niewola 

nowożytna, na przykład amerykańska? Ale oczywiście nie tylko, 

wszak to właśnie wyjście poza dwa okcydentalne studia
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przypadków – rzymskie i północnoamerykańskie – pozwala 

w pełni zrozumieć specyfikę instytucji niewoli
78

.

Globalne spojrzenie na niewolnictwo – wykraczające poza 

kontekst amerykański i rzymski – pokazuje, że jest to przede 

wszystkim instytucja społeczna. Orlando Patterson w jednej 

z pierwszych takich syntez twierdził, że wcale nie status prawny, 

ale fakt „społecznej śmierci” jest tym, co wyróżnia instytucję 

niewolnictwa
79

. Status prawny chłopa czy niewolnika ma zatem 

znaczenie drugorzędne. Znaczenie pierwszorzędne ma natomiast 

to, jak wygląda życie codzienne osób, które wykonują 

przymusową i darmową pracę. W książce Chamstwo (która ukaże 

się na początku 2021 roku nakładem wydawnictwa Czarne) 

pokazuję między innymi, że ludność pańszczyźniana, podobnie jak 

inni niewolnicy, doświadczała „społecznej śmierci”. W tym sensie, 

w świetle badań porównawczych oraz teorii Orlando Pattersona, 

można z pewnością powiedzieć, że w nowożytnej Polsce mieliśmy 

do czynienia z niewolą.

Celowo używam słowa „niewola”, a nie „niewolnictwo”, gdyż 

uważam, że może ono posłużyć do rozwiązania w dużej mierze 

sztucznego dylematu, który tak drażni Guzowskiego. O „niewoli” 

pisał już Frycz, podobnie jak mówił już Jan z Ludziska. Był to 

termin szerszy niż „niewolnictwo”, ale wciąż jednoznaczny. Został 

wyrugowany z języka akademickiego we wczesnym okresie 

powojennym i jest jedną z ofiar stalinizacji polskiego dyskursu 

historycznego. Zarówno Tymieniecki, jak i Hejnosz, podobnie jak 

Bujak, pisali o „zagadnieniu niewoli” – używali pojęć „niewola” 

i „niewolnictwo” zamiennie. W okresie powojennym zaczęto 

mówić o niewolnictwie i pańszczyźnie jako o formacjach, które 

były przypisane do określonych epok historycznych. Jednym 

z badaczy, którzy używali dawnego pojęcia „niewoli”, był 

Stanisław Śreniowski. Zwracał on też uwagę na równoczesność 

„zniknięcia” niewolnictwa i narodzin pańszczyzny. W XV wieku, 

pisał, „zanikła instytucja niewolników, pochodząca z okresu 

poprzedniego […] było to skutkiem rozwijającej się niewoli całej 
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społeczności chłopskiej. W miarę powstawania niewoli chłopskiej 

«zanikali» niewolnicy o tyle, że położenie ich przestawało się 

różnić od położenia ogółu chłopów”
80

.

W tym sensie Śreniowski powtarzał tezę Frycza: starożytne 

niewolnictwo przerodziło się w nowożytną niewolę. Ten głos 

spotkał się wówczas ze zdecydowanym sprzeciwem. W recenzji 

prac Śreniowskiego Janusz Bardach pisał: „Termin «niewola 

chłopska» należy odrzucić jako wprowadzający w błąd i utrzymać 

przyjęty termin «poddaństwo chłopów»”
81

, co „wypływa 

z konieczności zachowania rozróżnienia między niewolą 

a zależnością feudalną chłopa, co jest warunkiem niezbędnym 

prawidłowej metodologii w nauce historii opartej na teorii 

marksizmu-leninizmu”
82

. Marksizm-leninizm był tutaj raczej 

wymówką, debata o tym, czy należy mówić o „niewoli”, czy 

o „poddaństwie” chłopów, toczyła się bowiem również wcześniej. 

„Obrońcy tego ustroju” – pisał Śreniowski w krytykowanej przez 

Bardacha pracy – nie używali pojęcia niewoli, ale „świadomi lub 

nieświadomi swojej roli, określali położenie chłopów w Polsce (a 

podobnie działo się i w innych krajach) mianem poddaństwa, 

uważając, że niewolą jest tylko taki stan prawny, w jakim 

znajdowali się niewolnicy w starożytności”
83

. Zgodnie z tą teorią 

niewola „była instytucją właściwą cywilizacjom pogańskim 

i zohydzała je na korzyść średniowiecza, które miało być okresem 

wyzwolenia człowieka z niewoli”
84

.

Z taką wizją historii wiąże się zasadniczy problem: jest ona 

nieprawdziwa. Choć nawet tacy autorzy jak David Graeber 

powtarzają obiegową tezę o tym, że wraz z upadkiem cesarstwa 

rzymskiego „instytucja niewolnictwa zniknęła niemal 

całkowicie”
85

, to wiemy nazbyt dobrze, że jest to nieprawda. 

W zasadzie niewolnictwo w ścisłym tego słowa znaczeniu (ale 

w różnorodnej i zmienionej – słowem: nowożytnej – formie) 

przetrwało na całym świecie, w tym w Europie Zachodniej, aż do 

XIX wieku
86

. Takie negowanie istnienia niewoli / niewolnictwa 

w średniowiecznej i nowożytnej Europie, pomimo wiedzy 
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źródłowej, która niezbicie świadczy o żywotności niewoli / 

niewolnictwa, jest próbą narzucenia światopoglądu 

(rozumianego jako pogląd na świat) wbrew wiedzy empirycznej. 

Tym światopoglądem był podzielany przez dwudziestowieczny 

marksizm – ale nie tylko – ewolucjonizm oraz okcydentalizm.

Zakładał on, że historia ludzkości to historia wyzwolenia się 

z mroków pradziejów i coraz mniej opresyjnych stosunków pracy. 

Dlatego zakładano, że określone epoki mają przypisaną pewną 

formę organizacji pracy: niewola występuje w starożytności, 

poddaństwo w średniowieczu, a praca najemna jest domeną 

kapitalizmu / współczesności
87

. To właśnie miał na myśli Bardach, 

gdy pisał, że w okresie feudalnym niewolnictwo po prostu nie 

mogło występować, bo występuje ono tylko w starożytności. Tyle 

że to nieprawda, podobnie jak nieprawdziwa jest teza, że praca 

najemna jest wynalazkiem nowoczesności: przeciwnie, praca 

najemna występowała również w starożytności. A niewolnicy 

nawet w czasach antycznych (ani w zasadzie nigdy potem, 

z kilkoma wyjątkami) nie stanowili większości populacji, zawsze 

mieli marginalny status. Większość populacji stanowili wolni 

chłopi i rzemieślnicy
88

.

Wielu autorów przedwojennych miało świadomość 

równoczesności (co-eval), by użyć sformułowania Johanesa 

Fabiana, różnych form organizacji pracy
89

. Wiadomo było 

powszechnie, że krajobraz dawnej Polski składał się nie tylko 

z chłopów „przypisanych” do ziemi, ale też z pracowników 

najemnych („ludzi luźnych”) czy z niewolnej czeladzi. Również 

w dawnej Polsce długo po średniowieczu możemy mówić 

o występowaniu osobnej grupy społecznej, której los przypominał 

status (antycznych) niewolników, choć – i tutaj zgodzę się 

z Guzowskim – nie była to ludność pańszczyźniana jako taka
90

. 

W tym sensie nie da się utrzymać tak kategorycznego (i 

historycznie nieprawdziwego) rozróżnienia między poddaństwem 

a niewolnictwem.
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Ci, którzy, jak Guzowski, tak pieczołowicie go bronią, bronią 

również – raczej nieświadomie niż świadomie – efektu stalinizacji 

polskiej historiografii. To właśnie za pomocą cytatów z Historii 

WKP(b). Krótkiego kursu Stalina w okresie powojennym 

ostatecznie wyrugowano bowiem z aparatu historycznego 

pojęcie „niewoli” i zastąpiono je pojęciem „poddaństwa”. To 

właśnie opierając się na cytatach ze Stalina, Stanisław Szczotka 

„udowodnił”, że „stanowisko prof. Śreniowskiego jest sprzeczne 

z rzeczywistością historyczną i wyprowadzonymi z niej przez 

naukę marksistowską uogólnieniami”
91

. Oczywiście w późniejszym 

okresie cytaty ze Stalina nie były już orężem w dyskusji 

historyków na temat pańszczyzny, ale konsens, który 

w pierwszych latach powojennych został między innymi 

za pomocą myśli Stalina wypracowany, stał się 

niewypowiedzianym fundamentem, na którym bazowali badacze 

dawnej Polski.

Dlatego Witold Kula, gdy pisał swoją książkę o gospodarce 

folwarczno-pańszczyźnianej, nie miał cienia wątpliwości, że ustrój 

ten był ustrojem feudalnym – mimo że przecież nie mówimy tutaj 

o średniowieczu, ale o epoce nowożytnej, teoretycznie mającej 

niewiele wspólnego z feudalizmem. Podobnie jest z takimi 

głosami, jak ten Guzowskiego – to nie jego adwersarze są 

uwięzieni w kieracie jakiejś ideologii, ale to właśnie on sam jest 

zakładnikiem (dawnej) teraźniejszości i realiów pierwszych lat 

powojennych. Paradoksalnie dogmatyczne bronienie rozróżnienia 

między poddaństwem a niewolą jest gestem o charakterze 

wybitnie ideologicznym – nawet jeśli, jak w przypadku 

Guzowskiego, gest ten wydaje się nieuświadomiony. W tym 

sensie podstawowym zadaniem dla tych, którzy pragną ocucić 

projekt (globalnej) historii ludowej w Polsce, jest uwolnienie się 

z kajdan historiografii peerelowskiej, której cień wciąż pada 

na dyskusje o nowożytnej niewoli w dawnej Polsce.
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