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Dr hab.

Maciej Janowski
Polska Akademia Nauk

Historia polityczna
Szanowni państwo, jest to oczywiście niewykonalne i przerażająco
trudne zadanie, żeby w pół godziny opowiedzieć o tym, co ciekawego i ważnego zdarzyło się w polskim badaniu dziejów XIX w. od 1989 r. Niewykonalne nie tylko dlatego, że wydarzyło się bardzo dużo. Także dlatego, że nie
jestem, prawdopodobnie jak większość obecnych tutaj, historykiem historiografii polskiej przełomu XX i XXI w., tylko historykiem XIX w. W związku
z tym tak naprawdę zajmuję się współczesną historiografią polską tylko na
tyle, na ile jest mi to potrzebne, i czytam książki dotyczące epoki zgodnie
z moimi zainteresowaniami. Moje przedstawienie stanu bieżącej historiografii dotyczącej XIX w. musi więc mieć charakter subiektywny i wybiórczy.
Kiedy w czasopismach naukowych sprzed lat widzimy artykuły o tytułach
typu „najnowsze trendy historiografii” albo podobnych, wtedy na ogół uderza fakt, że autorzy tych tekstów, analizując sobie współczesne zjawiska, dostrzegali zupełnie inne sprawy niż historycy historiografii po kilkudziesięciu
latach. Sowa Minerwy jeszcze nie wyleciała i nie ulega wątpliwości, że za
50 lat historyk historiografii bardzo łatwo w tej masie materiału dostrzeże
trendy rozwojowe, których ja w tej chwili jeszcze nie zauważam.
Organizatorzy konferencji prosili, żeby rozróżnić opis od postulatu.
Mnie przypadło zadanie opisania sytuacji, a ktoś inny będzie później mówił, co warto byłoby i co należałoby zrobić. Będę się starał tego trzymać, ale
nie widzę możliwości klarownego rozdzielenia tych dziedzin. Kiedy mówi
się o stanie badań, należy wspomnieć nie tylko o tym, co zrobiono, ale także o tym, czego nie zrobiono. A jeśli mówimy o tym, czego nie zrobiono, to,
chcąc nie chcąc, zaczynamy wysuwać postulaty.
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I jeszcze jedna uwaga wstępna. Nie wiem, czy państwo się z tym zgodzą, ale według mnie dla badań nad XIX w., z całą pewnością inaczej niż
dla badań nad XX w., cezura 1980 r. jest istotniejsza niż cezura odzyskania niepodległości w 1989 r. Oczywiście, nadal nie było wtedy dostępu do
archiwów radzieckich czy rosyjskich, ale ograniczenie ingerencji cenzury
w badania nad epokami, w których nie istniał jeszcze Związek Radziecki,
sprawiło, że już w latach 80. XX w. historycy mogli się zająć nowymi zagadnieniami, które w latach 90. były dalej analizowane. Jeśli przyjrzymy się badaniom nad XIX w. w ostatnich kilkunastu latach i spróbujemy
uchwycić ich specyfikę, to jedna rzecz wyda się oczywista i jak sądzę, nie
budzi kontrowersji. Otóż zaczęto nadrabiać zaległości wynikające zarówno
z powodów cenzuralnych, jak i z utrudnionego dostępu do źródeł na terytoriach ZSRR. Wśród problemów szerzej badanych w latach 80. znajduje
się historia Polaków na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej; historia
niepolskich narodowości na terenach interesujących badaczy, którzy zajmują się historią Polski (o tym, co to za tereny, będę jeszcze mówił), dzieje
nurtów, które w minionej epoce określano jako „niepostępowe”, tzn. konserwatywnych, liberalnych, ugodowych itd., i historia społeczna szlachty,
ziemiaństwa, w mniejszym stopniu mieszczaństwa czy burżuazji. Ograniczenia tematyczne badań w ciągu lat 80. zaczynają zanikać. Później, już po
1989 r., zanikają zupełnie.
Jest jednak jeszcze druga, tak samo ważna sprawa. Jednostronność
badań historii XIX w. nie dotyczyła wyłącznie tematyki, o której kiedyś z powodów politycznych trudno było pisać, a potem, powoli, coraz łatwiej. Związana była też z problematyką metodologiczną i zmieniającymi się zainteresowaniami historiografii światowej. W ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat
rozmaite tematy stawały się modne na świecie, także w Polsce. Niezależnie
od tego, jak oceniamy takie mody, a one raz są mądre, a raz nie, to wiedza
o tym, co się dzieje w historiografii światowej, jest niesłychanie ważna. Tymczasem mam wrażenie – nie jestem pewien, czy szczegółowe badania bibliograficzne by to potwierdziły – że właśnie otwarcie archiwów i zelżenie cenzury, a potem jej całkowite zlikwidowanie sprawiły, że polska historiografia
mniej interesuje się problematyką metodologiczną. Wydarzenia w kraju
	Tytułem przykładu: T. Epsztein, Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w drugiej połowie XIX wieku, Warszawa 2005,
oraz inne prace tego autora; W. Molik, Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX
i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań 1999. Warto również w tym kontekście zwrócić uwagę na wydawaną pod auspicjami Stowarzyszenia Historyków Sztuki
serię materiałów konferencyjnych pt. Dwór Polski w XIX wieku. Jednocześnie chciałbym
zastrzec, że przypisy do niniejszego tekstu mają wyłącznie charakter ilustracyjny; dobór
przywoływanych prac jest najzupełniej subiektywny oraz w dużym stopniu przypadkowy
i nie pretenduje w najmniejszym stopniu do przedstawienia dorobku polskiej historiografii
ostatniego ćwierćwiecza.
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i możliwość zbadania nieopracowanych dotąd zagadnień odwróciły uwagę
polskich naukowców od nowych mód intelektualnych na świecie. Można by
jednak wymienić kilka wątków w polskiej historiografii, które w interesujący
sposób nawiązują do współczesnych zjawisk na świecie.
Jako pierwsze chciałbym omówić – nawet nie dlatego, że uważam je
za najważniejsze, tylko dlatego, że jest to po prostu bliskie moim zainteresowaniom; w końcu zapowiadałem, że wykład będzie subiektywny – prace
dotyczące narodu i jego definicji. Wszyscy wiemy, że od 20 czy 30 lat, dzięki
książkom Ernesta Gellnera, Benedicta Andersona, Erica Hobsbawma i wielu
innych, problematyka narodu była w historiografii anglosaskiej i światowej
niesłychanie żywo omawiana. I warto pamiętać, że jest to jedna z tych sfer
badawczych polskiej nauki, która ma długą i wartościową tradycję. Nie od
Gellnera dowiedzieliśmy się, że istnieje różnica między narodem w XIX w.
a narodem wcześniejszym. Wystarczy wymienić prace Kazimierza KellesKrauza czy Leona Wasilewskiego z początków XX w., badania Marcelego
Handelsmana i jego uczniów w okresie międzywojennym, prace Józefa Chlebowczyka, Henryka Wereszyckiego, Jerzego Skowronka, Wacława Felczaka,
a także niesłusznie zapomnianą książkę Tadeusza Łepkowskiego: Polska.
Narodziny nowoczesnego narodu, i wielu innych badaczy. Polska tradycja badań nad teorią narodu, a szczególnie nad aplikacją teorii narodów polskich
do warunków środkowoeuropejskich, jest wciąż kontynuowana. Chciałbym
tutaj wspomnieć o kontrowersyjnej i bardzo interesującej książce Tomasza
Kizwaltera O nowoczesności narodu, która jest próbą zastosowania Gellnerowskich teorii w polskich warunkach. Myślę, że ta publikacja jest bardzo
dobrym punktem wyjścia do dyskusji, która nie odbyła się po wydaniu tej
książki, o tym, jak można definiować polski naród w XIX w. Powstały potem
również prace innych badaczy, m.in. książka nieobecnego dzisiaj Jarosława
Czubatego Zasada «dwóch sumień», poświęcona analizie postaw Polaków
wobec zaborców po 1795 r. Zresztą wydaje mi się, że w tej dziedzinie polska
historiografia dotrzymuje kroku zagranicznej.
Nie wystarczająco jest rozwinięty nurt badań na styku historii politycznej i historii kultury, który jest efektem tak zwanego cultural turn
i który zaowocował bardzo licznymi pracami. Ja wymienię – znowu
	J. Czubaty, Zasada «dwóch sumień». Normy postępowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (1795–1815), Warszawa 2005. Warto też wspomnieć
o książce dotyczącej późniejszego okresu niż praca J. Czubatego, ale poświęconej podobnej tematyce granic tego, co uważane było za dopuszczalne w kwestiach narodowych:
M. Micińska, Zdrada córka nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach
1861–1914, Warszawa 1998.
	Zainteresowanych nowszymi badaniami zjawiska narodu w Polsce odsyłam do: T. Stryjek,
Wobec modernizmu i konstruktywizmu – współcześni polscy historycy i socjologowie w potyczkach z kategorią narodu, [w:] „Kwartalnik Historyczny” (w druku).
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subiektywnie – tylko jedną, bardzo głośną dwadzieścia parę lat temu publikację Fin-de-siècle Vienna. Politics and Culture Carla Schorske’go, książkę,
której celem było zaprezentowanie przemian kulturowych i politycznych
w Wiedniu przełomu wieków.
O ile ten nurt stał się niesłychanie modny na świecie, o tyle w polskiej
historiografii nie wywołał oddźwięku, na jaki zasługuje. Są oczywiście
prace Jacka Purchli i inicjowane przez niego tomy dotyczące historii kultury, są publikacje Andrzeja Mencwela o przemianach życia literackiego
i politycznego w Królestwie Polskim i na ziemiach polskich, odnoszące się
również do przełomu XIX i XX w, jak również szkice Jerzego Jedlickiego
o dekadencji fin de siècle’u. Jest coraz więcej ciekawych prac historyków
sztuki dotyczących architektury historystycznej, sztuki przełomu XIX
i XX w., ale one też nie w pełni wykorzystują potencjał analizy współzależności przemian artystycznych i politycznych. Pojawiają się kolejne studia
dotyczące niesłychanie modnej problematyki imperiów i neokolonializmu.
Ich autorzy zastanawiają się, czy możemy rozróżnić państwo od imperium,
jakim rodzajem organizacji władzy politycznej jest imperium, na jakich
zasadach legitymizacyjnych się opiera. Pojawia się także pytanie, na ile
możemy rozpatrywać historię Polski XIX w., bądź dowolnego innego kraju, w kategoriach kolonialnych. Można byłoby jeszcze wymieniać wiele
takich dziedzin. Rozwijają się, jak wiadomo, badania nad historią kobiet
– tutaj należałoby wymienić tomy studiów (Kobieta i…) pod redakcją prof.
Anny Żarnowskiej i prof. Andrzeja Szwarca. Zdobywa powoli popularność
historia życia codziennego. Pojawiają się prace na temat kategorii nowoczesności w ogóle, reakcji społeczeństwa polskiego na modernizację, zapoczątkowane znaną książką Jerzego Jedlickiego sprzed 20 już lat. Odnoszę
jednak wrażenie, że dwie z modnych na świecie dziedzin są stosunkowo
słabo reprezentowane w polskiej historiografii.
Jedną z nich jest historia religijności. Niemcy mówią, że XIX w. to
druga epoka religijna. Coraz mocniej podkreśla się, że obraz XIX w. jako
epoki sekularyzacji jest bardzo jednostronny. Kościoły i wyznania poradziły sobie z wyzwaniem modernizacyjnym i o wiele lat odwlekły zagrożenie
masowej sekularyzacji (czy nie jest to jak gdyby potwierdzenie intuicyj	J. Purchla, Matecznik polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 1992; Vernacular Art in Central Europe, idem (red.), Cracow 2001;
Theatre Architecture of the Late 19th Century in Central Europe, idem (red.), Cracow 1993.
Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na opatrzoną obszernym wstępem antologię:
Wokół Wawelu. Antologia tekstów z lat 1901–1909, oprac. J. Krawczyk, Warszawa 2001.
	A. Mencwel, Przedwiośnie czy potop: Studium postaw polskich w XX wieku, Warszawa 1997;
J. Jedlicki, Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności, Warszawa 2000.
 Por.: Rosja i Europa Wschodnia. „Imperiologia” stosowana, red. A. Nowak, Kraków 2006.
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nych tez wyrażonych przed ponad trzydziestu laty w znakomitych Rodowodach niepokornych Bohdana Cywińskiego?). Powstało kilka prac na ten
temat. Ksiądz Daniel Olszewski pisał o religijności w Królestwie Polskim
przełomu XIX i XX w., Krzysztof Lewalski poświęcił książkę postawom Kościołów chrześcijańskich drugiej połowy XIX w. wobec kwestii żydowskiej.
Olgierd Kiec napisał o protestantach wielkopolskich, a Martyna Deszczyńska o poglądach na rolę religii i Kościoła w dziejach Polski w okresie
późnego oświecenia. Ale kiedy się nad tym zastanawiam, uświadamiam
sobie, że jeśli chcę mieć ogólny pogląd na temat religijności Polaków 100
czy 200 lat temu, to nadal biorę stojące na półce Dzieje duchowości w Polsce
Karola Górskiego, dzieło sprzed kilkudziesięciu lat. Ta problematyka wymaga jeszcze wielu szczegółowych badań.
Drugim równie istotnym, a może nawet istotniejszym tematem, który niemalże leży odłogiem, są przemiany języka politycznego XIX w. Mimo
dawnych prac o różnych pojęciach, np. o narodowości (Andrzej Zieliński,
Franciszek Pepłowski), polska historiografia ma jeszcze w tej dziedzinie bardzo wiele do zrobienia. To jest, w moim przekonaniu, jedno z centralnych
zaniedbań polskich badań XIX w., bo ono ma charakter, że tak powiem, „pomocniczy” wobec wszelkich dalszych badań dziejów polityki i kultury. Jeśli
nie wiemy, a w moim przekonaniu, nie wiemy, jak się przekształcało i klarowało znaczenie pojęć tak fundamentalnych jak naród, państwo czy niepodległość, to możemy mieć zasadnicze trudności przy interpretowaniu, a nawet
po prostu najzwyklejszym zrozumieniu tekstów źródłowych z epoki.
Kiedy mówimy o stanie badań nad XIX w., warto wspomnieć o historykach różnych pokrewnych dziedzin: historykach literatury, filozofii, sztuki
itd. Współpraca między grupami historyków nigdy nie była taka, jak być powinna i zawsze historycy literatury pracowali dla siebie, a historycy sztuki
dla siebie i wszelkie wołania – co najmniej od 150 lat – o syntezę tych punktów widzenia pozostają pobożnymi życzeniami. A jednak, kiedy patrzę na
polską historiografię dziejów XIX w. powstającą w drugiej połowie XX w.,
mam wrażenie, że istnieje bardzo dużo absolutnie pierwszorzędnych, fundamentalnych książek napisanych przez ludzi spoza naszego kręgu, spoza
kręgu zwykłych „bezprzymiotnikowych” historyków, książek, bez których
nasza praca jako dziewiętnastowieczników byłaby niemożliwa. Nie wyobrażam sobie badań nad XIX w. bez książek Aliny Witkowskiej i Marii Janion
	K. Lewalski, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855–1915,
Wrocław 2002.
	 O. Kiec, Protestantyzm w Poznańskiem 1815–1918, Warszawa 2001.
	M. Deszczyńska, Historia sacra a dzieje narodowe. Refleksja historyczna lat 1795–1830 nad
rolą religii i Kościoła w przeszłości Polski, Warszawa 2003.
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o polskim romantyzmie, Teresy Kostkiewiczowej i Ryszarda Przybylskiego
o kulturze i literaturze polskiego oświecenia, bez prac Andrzeja Walickiego,
bez wspaniałych studiów Aleksandra Kamińskiego o polskich związkach
młodzieży czy prac Zbigniewa Raszewskiego, które, choć pozornie poświęcone teatrowi, w istocie pokazują przez jego pryzmat przemiany całej polskiej kultury. Może to tylko moje złudzenie, ale mam wrażenie, że tego typu
ważnych publikacji było mniej w ciągu ostatnich 15 lat.
Wart omówienia jest kolejny aspekt, bardzo ważny przy badaniu
dziejów XIX w., a mianowicie wzrastający udział historyków zagranicznych w zgłębianiu dziejów naszego kraju. W odróżnieniu od badań historii Rosji, które co najmniej od czasów Woltera, jeśli nie od Possevina, są
częścią światowej historiografii, badania dziejów polskich, jak wiadomo,
długo były na marginesie zainteresowań historyków zagranicznych. Myślę,
że 30 lat temu polski badacz zajmujący się XIX w. nie musiał śledzić angloczy niemieckojęzycznej literatury przedmiotu (z wyjątkiem prac polskich
historyków publikujących w obcych językach za granicą). Zmieniło się to
mniej więcej od czasów Normana Daviesa i jego God’s Playground. Pojawiła
się pewna koniunktura na badania historii Polski i powstaje coraz więcej
książek już monograficznych, nie tylko syntetycznych, bez których nie możemy się obejść. Wspomnę choćby prace Daniela Beauvois, Tima Snydera
czy Briana Portera, które, jakkolwiek byśmy je oceniali, są oparte na gruntownych badaniach i nie możemy wobec nich przejść obojętnie. Na pewno
każdy z nas mógłby wymienić nazwiska historyków swojej specjalizacji
piszących po angielsku lub niemiecku, z których publikacjami musi się zapoznać. Nigdzie nie jest powiedziane, że „aby zrozumieć akwarium, trzeba
być rybą”. Czasem spojrzenie z zewnątrz daje odmienną i wartościową perspektywę, dzięki której możemy nauczyć się czegoś nowego.
Przechodzę do podsumowania. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy
ważne problemy, które stoją przed polską historiografią badającą XIX w.
Wydają mi się one szczególnie interesujące. Wszystkie dotyczą kontekstualizacji historii Polski XIX w., tzn. spojrzenia na nią z perspektywy, po
pierwsze, państw zaborczych, po drugie, innych narodów mieszkających
na terenach dawnej Rzeczypospolitej, i po trzecie, z perspektywy porównawczej, środkowoeuropejskiej lub szerszej.
Jeśli chodzi o stosunki między Polakami a zaborcami, to myślę, że
nadal aktualny jest postulat Henryka Wereszyckiego, umieszczony 50 lat
temu w tekście Dzieje Galicji jako problem historyczny. Nie jest tak, że tylko
zaborca oddziałuje na Polaków, jest to oddziaływanie obustronne. Fakt, że
dane terytoria znalazły się w państwie zaborczym, wpływa na politykę tego
państwa. Współgranie tych obu czynników coraz częściej jest analizowane
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przez różnych badaczy, jednak zagadnienie to nadal wymaga wnikliwego
opracowania. Wspomniałbym tutaj o międzynarodowym zainteresowaniu,
które budzi historia Galicji. Nie jest to oczywiście pierwszorzędny temat
w światowej historiografii, niemniej jednak pojawia się bardzo wiele prac
w języku niemieckim, angielskim, oczywiście także polskim i ukraińskim,
które pozwalają nam umieścić dzieje Galicji w kontekście historii monarchii habsburskiej, a przez to lepiej je zrozumieć. Dotyczy to również stosunków polsko-rosyjskich i wpływu kwestii polskiej na rosyjską politykę.
Następnym, równie ważnym zagadnieniem jest historia narodów
zamieszkujących ziemie dawnej Rzeczypospolitej. Wiele zrobiono w ostatnich latach i dziesięcioleciach; wiemy, że coraz szerzej rozwijają się badania
nad historią Żydów (cieszy pojawienie się generacji historyków znających
jidysz i hebrajski, dzięki którym i my, ignoranci, zaczynamy lepiej rozumieć
tę problematykę)10; trudno nie wspomnieć o rosnącym zainteresowaniu
historią Ukrainy. Zdaje się wprawdzie, że nakierowane jest ono przede
wszystkim na historię najnowszą i może jeszcze na czasy kozackie, jednak
owocuje również wartościowymi książkami dotyczącymi interesującej nas
epoki (wspomnę tylko o pracy Tomasza Stryjka11, która wbrew tytułowi
sięga również czasów przed 1918 r.). To, w jaki sposób umieścić opowieść
o tych narodach w kontekście polskiej historii, pozostaje problemem, o którym wspomnę za chwilę.
Wreszcie trzecia sprawa – Polska w kontekście środkowo-wschodnioeuropejskim. Sądzę, że Europa Środkowa i Wschodnia, np. Węgry, Czechy
itd., stanowią bardzo dobrą perspektywę porównawczą dla historii Polski12.
Pozwala ona zrozumieć wiele zjawisk przez pokazanie ich paralelności
w różnych krajach; paralelności, której nie spostrzeżemy, jeśli koncentrować się będziemy na widzeniu Polski jedynie w kontekście najważniejszych
krajów kontynentu, takich jak Anglia, Francja czy Niemcy.
I już zupełnie na zakończenie będzie podsumowanie podsumowania,
jeśli można się tak wyrazić. Uważam, że podstawowe pytanie, na które
muszą odpowiedzieć polscy historycy XIX w., brzmi: co właściwie badamy,
kiedy zajmujemy się historią Polski XIX w.? Jedna możliwość to karykaturalne ujęcie, które znamy z czasów PRL, gdy w co głupszych podręcznikach
było napisane, że pierwsza linia kolejowa na ziemiach polskich połączyła
10	Przykładowo: M. Wodziński, Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei, Warszawa 2003.
11	T. Stryjek, Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji, Wrocław 2000.
12	A. Kroh, O Szwejku i o nas, Warszawa 2002. Ten esej, w zabawnej formie poruszający podstawowe i najzupełniej poważne problemy polskiej i czeskiej historii XIX w., może być doskonałym wprowadzeniem w problematykę porównawczego badania dziejów regionu.
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Wrocław z Oławą. Innymi słowy, rzutowano wstecz aktualne terytorium.
Na tej zasadzie można by sobie wyobrazić, że gdyby po III wojnie światowej
jakiś dyktator przyłączył część Wielkiej Brytanii do Polski, to prawdopodobnie czytalibyśmy, że pierwsza polska linia kolejowa połączyła angielskie
miasta Stockton i Darlington w 1825 r. To oczywiście przykład groteskowy
i absurdalny, ale problem jest poważny i fundamentalny. Czy badamy historię polskiej grupy etnicznej, czy terenów, na których owa grupa etniczna
stanowi w danym okresie większość mieszkańców? A może nie większość,
lecz elitę, jak w guberniach litewsko-ruskich? Jakie w ogóle są kryteria
przynależności do owej grupy etnicznej w czasach przed umasowieniem
nowoczesnego poczucia narodowego? Czy badamy dzieje terytorium, czy
jego mieszkańców? A może dałoby się napisać taką historię ziem dawnej
Rzeczypospolitej, która nie uprzywilejowywałaby Polaków, jakkolwiek
definiowanych, lecz opisywałaby przemiany „sierot po Rzeczypospolitej”?
Chodzi o opis przekształcania się świadomości stanowych, regionalnych,
religijnych i wszelkich innych w ten sposób, że u początku tego procesu byłoby wieloetniczne i wieloreligijne społeczeństwo czy raczej społeczeństwa
przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, zaś po pięciu pokoleniach – nowoczesne narody dążące do budowy swoich państw narodowych. Pytanie: jak to
zrobić? Piotr Wandycz w swoim znanym podręczniku deklarował, że chce
napisać historię ziem podzielonej Polski, historię, która odda sprawiedliwość również niepolskim narodowościom, jednak siłą rzeczy narracja jego
książki koncentruje się na dziejach Polski. Problem, jak kształtować narrację o dziejach Polski, jak rozumieć te dzieje w odniesieniu do XIX w., jest
oczywiście do pewnego stopnia problemem światopoglądu historycznego
– każdy z nas inne rzeczy uważa za ważne i decydujące w przebiegu dziejów.
W dużym stopniu jednak jest to problem czysto badawczy, powiedziałbym,
techniczno-kompozycyjny. Nie jest on zresztą typowy wyłącznie dla dziejów naszego kraju. Dla badaczy dziejów każdego narodu ustalenie, co właściwie jest przedmiotem narodowej historii dla okresów przed nowoczesną
świadomością narodową, w których nie istniały przynajmniej względnie
klarowne kryteria określające przedmiot badania, jest problemem fundamentalnym.
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Społeczeństwo
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Chciałbym się zająć pewnym wycinkiem historiografii ostatnich
kilkunastu lat, dotyczącym spraw społecznych XIX w. Pole moich zainteresowań obejmuje całą zbiorowość zamieszkującą w tym czasie ziemie
dawnej Rzeczypospolitej. Mówiąc o społeczeństwie polskim, nie będę miał
na myśli określonej grupy etnicznej, ale wszystkich mieszkańców byłego
państwa polsko-litewskiego.
Problematyka społeczna w polskiej historiografii ma długą tradycję, sięgającą przynajmniej do ostatnich dziesięcioleci XIX w., jednak badania nad
społeczeństwem polskim na większą skalę niewątpliwie rozwinęły się dopiero
po II wojnie światowej. Z jednej strony było to wynikiem odgórnie realizowanej polityki historycznej przez władze PRL, z drugiej strony – formą ucieczki
dla części środowiska historycznego od problematyki politycznej, bardziej
narażonej na ingerencje ideologiczne. W sumie dorobek historiografii na tym
polu na przestrzeni czterdziestolecia był znaczny i to nie tylko na płaszczyźnie badań monograficznych. Dokonano także dużego wysiłku edytorskiego,
udostępniając drukiem liczne źródła archiwalne dotyczące różnych grup społecznych. Nie można też pominąć milczeniem studiów teoretycznych, choć te
w swoim założeniu podlegały największym naciskom ideologiczno-politycznym. Widać też na przykładzie historiografii, że dziejów PRL nie można traktować jako jednolitej epoki. W dziedzinie badań na historią społeczną można
wyróżnić kilka okresów, poważnie różniących się swoimi owocami.
Dla polskiej historiografii bardzo duże znaczenie miał przełom 1956 r.
Równie ważne zmiany nastąpiły po 1980 r., o czym wspominał już prof.
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Janowski; sierpień 1980 r. zapoczątkował znaczną odwilż w polityce naukowej reżimu PRL. To w tym czasie zezwolono na podjęcie badań nad
ziemiaństwem i umożliwiono publikację prac poświęconych tej tematyce. Wielki przełom 1989 r. był więc poprzedzony mniejszymi przełomami,
po których naciski polityczne na środowisko naukowe stopniowo malały.
Także w skali całego kraju sytuacja nie była jednolita do 1989 r. Większa
swoboda panowała w dużych ośrodkach naukowych, trudniejsze warunki
mieli badacze pracujący w mniejszych miastach, gdzie byli zależni od lokalnych działaczy partyjnych, kurczowo trzymających się swoich „stołków”.
W okresie PRL niektórzy twórcy podtrzymywali wokół siebie mit o pisaniu
„do szuflady”, czyli przygotowywaniu takich utworów, które ze względu
na swoją zawartość nie mogły być dopuszczone przez cenzurę do druku.
Pierwsze lata po 1989 r. pokazały, że owe pisanie „do szuflady” było raczej
fikcją, poza nielicznymi wyjątkami, gdyż w tym czasie nie nastąpiła erupcja nowych prac, dotąd czekających cierpliwie na wydanie. W pierwszych
latach po 1989 r. widać było raczej liczne kontynuacje tematyczne i chronologiczne. Ośrodki naukowe wyspecjalizowane w badaniach społecznych
jeszcze w okresie PRL prowadziły je nadal, wykorzystując te same kadry
i podobną tematykę.
Zatem o jakich zmianach możemy mówić po 1989 r.? Przede wszystkim rozwijają się nowe kierunki badań, wcześniej nieistniejące lub pojawiające się na marginesie głównych tematów badawczych. Kładzie się większy
nacisk na obserwację grup, które w okresie PRL pozostawały w cieniu zainteresowania historyków ze względów politycznych; chodzi szczególnie
o elity społeczne, ziemiaństwo i burżuazję. Największą liczbę nowych monografii, opracowań, różnego typu wydawnictw źródłowych poświęcono
ziemiaństwu. Warstwa ta wzbudza spore zainteresowanie nie tylko wśród
badaczy, ale też w szerokim gronie miłośników historii. W znacznie mniejszym stopniu rozwijały się studia wokół drugiej elitarnej grupy – burżuazji.
	Oczywiście część prac była odrzucana przez cenzurę, ale częściej ingerencje dotyczyły wyłącznie fragmentów opracowań, co pozwalało po ich „oczyszczeniu” opublikować pozostały tekst. Czytelnik nigdy nie wiedział, co cenzura usunęła z wydanej pracy. Ta praktyka
uległa zmianie po 1981 r., kiedy nowe przepisy narzuciły cenzurze obowiązek informowania czytelnika o wszelkich ingerencjach.
	Literaturę dotyczącą ziemiaństwa omawiam w osobnym artykule: T. Epsztein, Ziemiaństwo
w historiografii polskiej po 1989 r. Próba charakterystyki, [w:] Aktywność kulturalno-oświatowa mazowieckich ziemian w XIX i XX wieku, red. B. Umińska, Ciechanów 2007, s. 9–21.
	W zamieszczonych poniżej zestawieniach bibliograficznych umieściłem, z drobnymi wyjątkami, wyłącznie niektóre publikacje książkowe (monografie i zbiory artykułów), z braku
miejsca pomijam publikacje drukowane w czasopismach. Na temat burżuazji ukazały się
m.in.: S. Pytlas, Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1864–1914, Łódź 1994; M. Siennicka,
Rodzina burżuazji warszawskiej i jej obyczaj. Druga połowa XIX i początek XX wieku, Warszawa
1998; R. Kołodziejczyk, Studia nad dziejami burżuazji w Polsce. Wybór prac z lat 1956–1998
wydany z okazji 75-lecia urodzin autora, Warszawa–Pułtusk 1998.
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Prawie nowym zjawiskiem u nas stały się studia poświęcone kobietom jako
osobnej kategorii społecznej. Rozwijające się badania nad szlachtą XIX w.
pokazują ten dawny stan w całej jego skomplikowanej i złożonej strukturze społecznej, rozciągającej się od najbiedniejszych mieszkańców wsi
i miasteczek, po właścicieli latyfundiów magnackich. Wyraźna stagnacja
w stosunku do okresu wcześniejszego nastąpiła w badaniach nad inteligencją. Możemy mówić o pewnym załamaniu, jeśli chodzi o zainteresowanie
niższymi grupami społecznymi: chłopami i robotnikami – najliczniejszymi
zbiorowościami społecznymi dziewiętnastowiecznej Polski – zajmowało się
najmniej liczne grono historyków. Czy należy to traktować jako reakcję na
	Duże zasługi na tym polu ma przede wszystkim zespół prowadzony przez Annę Żarnowską
i Andrzeja Szwarca z Uniwersytetu Warszawskiego. Plonem prac tego zespołu były cykliczne konferencje organizowane od 1990 r. i kolejne tomy studiów pod redakcją A. Żarnowskiej i A. Szwarca: Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w., Warszawa 1990
i 1995 (dwa wyd.); Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w., Warszawa 1992
i 1995 (dwa wyd.); Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i początkach
XX w., cz. I, Warszawa 1994, Kobieta i świat polityki w niepodległej Polsce 1918–1939, cz. II,
Warszawa 1996; Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim, Warszawa 1996; Kobieta i kultura
życia codziennego. Wiek XIX i XX, Warszawa 1997; Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, Warszawa
2000; Kobieta i kultura czasu wolnego, Warszawa 2001; Kobieta i małżeństwo. Społecznokulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, Warszawa 2004. Dodatkowe informacje
o pracy tego zespołu: A. Żarnowska, Studia nad dziejami kobiet. Różnice płci jako wyznacznik różnic społecznych i kulturowych, [w:] Tradycje i współczesność. Księga pamiątkowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1930–2005, Warszawa 2005, s. 254–267.
Z innych jeszcze prac poświęconych tej tematyce można wymienić: M. Sikorska-Kowalska,
Wizerunek kobiety łódzkiej przełomu XIX i XX wieku, Łódź 2001; A. Górnicka-Boratyńska,
Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863–1939), Izabelin 2001; Kobiety i kultura
religijna. Specyficzne cechy religijności kobiet w Polsce, red. J. Hoff, Rzeszów 2006.
	T. Krawczak, W szlacheckim zaścianku, Siedlce 1993; K. Ślusarek, Drobna szlachta Galicji 1772–1848, Kraków 1994; J. Sikorska-Kulesza, Deklasacja drobnej szlachty na Litwie
i Białorusi w XIX wieku, Warszawa 1995; S. Siekierski, Kultura szlachty polskiej w latach
1864–2001, Pułtusk 2003.
	M. Zahorska, Inteligencja a społeczeństwo w myśli społecznej okresu warszawskiego pozytywizmu (z rozważań nad rolą oświaty i wykształcenia w świadomości społecznej), Warszawa
1989; Z. Małecki, Nauczyciele rządowych szkół elementarnych na południu i w południowowschodniej części Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym 1832–1862, Kielce
1990; Inteligencja polska XIX i XX wieku, t. 6, red., R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1991;
M. Janowski, Inteligencja wobec wyzwań nowoczesności. Dylematy ideowe polskiej demokracji
liberalnej w Galicji w latach 1889–1914, Warszawa 1996; Nauczyciele galicyjscy. Udział polskich nauczycieli galicyjskich w rozwoju teorii pedagogicznej i badań naukowych 1860–1918,
red. A. Meissner, Rzeszów 1996; B. Cywiński, Rodowody niepokornych, Warszawa 1996;
L. Hass, Pokolenia inteligencji polskiej, Łowicz 1997; idem, Inteligencji polskiej dole i niedole.
XIX i XX wiek, Łowicz 1999; Inteligencja południowo-wschodnich ziem polskich, red. H. Kurek,
F. Tereszkiewicz, Kraków 1998; Inteligencja poznańska. Historia i wspomnienia. 75 lat kroniki
miasta Poznania, red. M. Ziółkowski, Poznań 1998; A. Puszka, Nauczyciele historii i geografii
państwowych szkół średnich w Galicji w okresie autonomii (1868–1914), Lublin 1999; Z tradycji i dorobku inteligencji kieleckiej w XIX i XX wieku, red. M. Meducka, Kielce 2005.
	Chłopi, naród, kultura, t. 1–5, red. J. R. Szaflik i in., Rzeszów 1996–1997; J. Molenda,
Chłopi, naród, niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów
w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski, Warszawa 1999; E. Cesarz,
Chłopi w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej 1795–1864. Syntezy, parasyntezy
i podręczniki dziejów ojczystych, Rzeszów 1999; W. Mędrzecki, Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864–1939. Proces socjalizacji, Warszawa 2002; Wieś polska wobec wyzwań, przełomów i zagrożeń (XIX i XX w.), t. 1, red. M. Przeniosło, S. Wiech, Kielce
2002 (materiały z konferencji, Kielce 2001), t. 2, red. M. Przeniosło, S. Wiech, Kielce 2005;

t2-s001-152.indd 21

21

1/8/09 1:52:43 PM

w ie k x i x - pa n e l I

nadreprezentatywność tej tematyki w okresie PRL, czy też brak zapotrzebowania na nią w nowej rzeczywistości społecznej w Polsce? Wydaje się, że
mamy tu do czynienia z kumulacją obu tych czynników, ale nie wyczerpuje
to całego problemu.
Niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem po 1989 r. jest rozwój nowych
i starych ośrodków naukowych specjalizujących się w badaniach społecznych. W tej chwili jest kilka placówek w Polsce, które systematycznie zajmują się strukturami społecznymi. Przygotowywane są tam prace poświęcone
tej tematyce, organizowane są konferencje. Interdyscyplinarne badania
z zakresu historii społecznej prowadzone są w Kielcach na Akademii Świętokrzyskiej; naukowcy z Rzeszowa analizują sytuację ludności chłopskiej;
prężny ośrodek łódzki zajmuje się ziemiaństwem, ale też burżuazją. Bardzo duży dorobek naukowy ma zespół stworzony przez prof. Annę Żarnowską w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Problematyką społeczną zajmuje się również grupa historyków z Instytutu Historii UW
i Instytutu Historii PAN w Warszawie10. Prace o strukturach społecznych
ziem polskich w XIX w. powstają także w Gdańsku11, Krakowie i Poznaniu.
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce od kilku już lat organizuje konferencje
poświęcone ziemiaństwu polskiemu12. Pod względem ilościowym prac poN. Bończa-Tomaszewski, Polskojęzyczni chłopi? Podstawowe problemy nowoczesnej historii
chłopów polskich, [w:] „Kwartalnik Historyczny”, t. 112, 2005, nr 2, s. 91–111; Z. Chyra-Rolicz, Burzymy – tworząc. Spółdzielczość robotnicza na ziemiach polskich do 1939 r., Warszawa 1991; J. Wycisło, Model chrześcijańskiego robotnika górnośląskiego w końcu XIX wieku
(na podstawie czasopisma „Praca”). W stulecie encykliki „Rerum Novarum”, Katowice 1991;
E. Makowski, Od socjaldemokracji do „Solidarności”. Organizacje robotnicze w Wielkopolsce w XIX i XX wieku (do roku 1990), Poznań 1991; W. Matwiejczyk, Katolickie towarzystwa robotników polskich w Zagłębiu Ruhry. Rozwój organizacyjny a świadomość narodowa
1871–1894, t. 1, Lublin 1999.
	Problematyce społecznej poświęcone były następujące opracowania: W. Caban, Społeczeństwo Kielecczyzny 1832–1864. Studia nad strukturą i aktywnością gospodarczą ziemiaństwa,
mieszczaństwa i Żydów, Kielce 1993; S. Wiech, Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach
carskiej policji politycznej (1866–1896), Kielce 2002; Nauka i oświata a społeczności lokalne
na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. W. Caban, Kielce 2003.
	Przykładowo: Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX i XX wieku, red. W. Puś, t. 1–4,
Łódź 2003–2006; Historia, społeczeństwo, gospodarka, red. S. Pytlas i J. Kita, Łódź 2006.
10	Drobnomieszczaństwo XIX i XX wieku, t. 3, red. S. Kowalska-Glikman, Warszawa 1992; Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku, red. R. Kołodziejczyk, Warszawa
1993; Migracje i społeczeństwo, red. J. E. Zamojski, t. 10, Kobiety i młodzież w migracjach,
Warszawa 2005; M. Kopczyński, Wielka Transformacja. Badania nad uwarstwieniem społecznym i standardem życia w Królestwie Polskim 1866–1913 w świetle pomiarów antropometrycznych poborowych, Warszawa 2006.
11	R. Wapiński, Polska i małe ojczyzny Polaków. Z dziejów kształtowania się świadomości narodowej w XIX i XX wieku po wybuch II wojny światowej, Wrocław 1994.
12	Trzeba zaznaczyć, że wiele cennych opracowań wychodzi w pracach zbiorowych poświęconych różnym ośrodkom miejskim (np. J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Dzieje
Krakowa, t. 3, Kraków w latach 1796–1918, Kraków 1994; Lwów. Miasto, społeczeństwo,
kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. 1, red. H. W. Żaliński i K. Karolczak, Kraków 1995;
t. 4, red. K. Karolczak, Kraków 2002; Władze miasta Poznania, t. 2, 1793–2003, red.
J. Wiesiołowski, Poznań 2003) i regionom geograficzno-historycznym. Tutaj na szczególną
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święconych historii społecznej jest dużo, ale w tej ogólnej produkcji przeważają opracowania przyczynkarskie – artykuły i opracowania dotyczące
spraw szczegółowych.
W dziedzinie metodologii dokonania ostatnich lat są mniej widoczne,
choć nie można ich negować. Historycy bez żalu pożegnali się z obowiązującą w PRL metodologią marksistowską. Nawet ci badacze, którzy celebrowali ją do ostatniej chwili istnienia reżimu komunistycznego, bardzo
szybko po 1989 r. pozbyli się tego bagażu, choć nie zawsze konsekwentnie. Łatwo było odrzucić terminologię i zupełnie błędne teorie, trudniej
wprowadzić nowe zasady bez głębszych studiów na tym polu. Nie można
jednak uciec od metodologii i w wielu istotnych sprawach bazuje się na dokonaniach naszych starszych kolegów, zapominając czasami o przejrzeniu
nowszych prac teoretycznych ukazujących się w kraju i za granicą. Jednocześnie zdarza się, że niektórzy z nas na drodze do przedstawienia swych
odkryć pomijają wcześniejsze ustalenia i nie tworzą nowych. Ostatnio czytałem tekst o inteligencji, w którym autor uwzględnił prace wydane do lat
50. ubiegłego wieku, a cały późniejszy dorobek studiów poświęconych tej
grupie pominął, dlatego bez wahania przywrócił – odrzuconą w historiografii – tezę o szlacheckim rodowodzie polskiej inteligencji13. Podobnie jest
w przypadku badań nad ziemiaństwem i szlachtą. W miejsce ustalonych
już naukowych definicji i terminologii stosuje się bez komentarza nieostre
określenia zaczerpnięte z dokumentów czy literatury pięknej, nazywając
ziemiaństwo szlachtą i na odwrót14. W pracach monograficznych niechętnie podejmuje się rozważania metodologiczne, a nawet ucieka się od przyjęcia ścisłych kryteriów opisu badanej grupy, aby uniknąć dalszych problemów badawczych. Jednocześnie rezygnuje się z tematów trudniejszych,
wymagających dłuższych kwerend i poszukiwań, na rzecz opracowań
o charakterze wycinkowym, tak pod względem tematycznym (społecznym), jak i chronologicznym oraz terytorialnym. Moda na badania grup
i grupek w obrębie granic poszczególnych zaborów, guberni, powiatów,
miast i miasteczek utrzymuje się konsekwentnie od czasów PRL. Zamiast
uwagę zasługuje monograficzne opracowanie dziejów społeczeństwa Pomorza w XIX w.:
Historia Pomorza, t. 3, 1815–1850, red. G. Labuda, cz. 1, Gospodarka, społeczeństwo,
ustrój, oprac. S. Salmonowicz, K. Śląski, B. Wachowiak, Poznań 1993 (opracowaniem
tematyki społeczeństwa i gospodarki zajmował się B. Wachowiak); cz. 2, Zagadnienia
polityczne, narodowościowe i wyznaniowe, oprac. J. Jasiński, Z. Szultka, Poznań 1996;
cz. 3, Kultura artystyczna i umysłowa, oprac. zb., Poznań 2001; t. 4, 1850–1918, cz. 1,
Ustrój, gospodarka, społeczeństwo, red. S. Salmonowicz, Toruń 2000 (opracowaniem tematyki spraw społecznych zajmował się głównie W. Stępiński); cz. 2, Polityka i kultura,
red. S. Salmonowicz, Toruń 2002.
13	A. Borowski, Co to jest inteligencja? [w:] Inteligencja południowo-wschodnich...
14	Szczególnie widać to w pracy Stanisława Skierskiego (Kultura..., s. 9 i n.), z której dowiadujemy się, że na początku XXI w. (sic!) w Polsce nadal istnieje stan szlachecki.
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badać i porównywać większe zbiorowości, w dłuższych okresach, zamyka
się poszukiwania wokół niewielkich grup, i to w krótkich przedziałach czasowych. Niechętnie analizujemy różnice występujące między zbiorowościami o podobnych cechach społecznych, ale różniącymi się pochodzeniem
etnicznym. Brakuje również badań porównawczych dotyczących grup zamieszkujących ziemie polskie i grup sąsiadujących z nimi, ale mieszkających w państwach ościennych15.
Nie negując potrzeby przygotowywania drobnych opracowań i artykułów, trzeba wyraźnie powiedzieć, że ich przydatność naukowa bardzo
często jest niewielka, ze względu na skąpą bazę źródłową i wycinkowy
charakter ich tematyki. Jednocześnie sztywne przepisy dotyczące kształcenia kadr naukowych i nadawania stopni oraz tytułów naukowych nie
sprzyjają prowadzeniu systematycznych i długotrwałych badań naukowych nad wybranymi tematami, a takich właśnie poszukiwań potrzebuje
historia społeczna. Wykształcenie specjalisty zajmującego się strukturami społecznymi wymaga dłuższego czasu i dużego nakładu pracy. Na
przygotowanie rzetelnej rozprawy o tematyce społecznej trzeba poświęcić dobre kilka lat studiów; kwerendy, a następnie analizy wymagają
znacznego wysiłku. Podobnie brakuje edycji źródeł, szczególnie materiałów o charakterze normatywnym i akt urzędowych. W znikomej ilości
wydaje się wykazy imienne, spisy urzędników, różnych grup społecznych
i zawodowych. Publikowane są pamiętniki, ale listy i diariusze już znacznie rzadziej. Nie zawsze też publikacje te prezentują najwyższy poziom
edytorski. Liczne wydania pamiętników często nie mają komentarzy naukowych i indeksów, co utrudnia korzystanie z nich.
Podsumowując moje uwagi, muszę podkreślić, że po 1989 r. powstało
wiele ważnych opracowań poświęconych historii społecznej ziem polskich.
Ujęto w nich niektóre, dotąd nieporuszane tematy. Sukcesem ostatnich lat
jest to, że elity społeczne odzyskały swoje miejsce w historiografii. Wciąż
jednak problemem jest zbyt wąska specjalizacja badań nad strukturami
społecznymi. Warto wrócić do studiów nad najliczniejszą grupą dawnej
Polski – chłopami. Brakuje syntezy dziejów społecznych XIX w., która podsumowywałaby dotychczasowy dorobek polskiej historiografii.

15	Trzeba podkreślić, że po 1989 r. powstały opracowania dotyczące różnych narodowości, grup etnicznych i religijnych zamieszkujących ziemie polskie (np. T. Stegner, Ewangelicy warszawscy 1815–1918, Warszawa 1993; Niemieccy osadnicy w Królestwie Polskim
1815–1915, red. W. Caban, Kielce 1999), ale brakuje tu prac porównawczych.
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Bogusław Dopart
Uniwersytet Jagielloński

Kultura duchowa
Wielce szanowni państwo, kieruję Katedrą Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem polonistą, ale
w moich studiach znalazły się też wątki socjologii oraz historii społecznej
i antropologii religijnej, w związku z czym pozwalam sobie wystąpić w tym
znakomitym gronie. Żywię oczywiście głębokie obawy, czy zdołam sprostać
swojej roli i spełnić państwa oczekiwania. Niemniej jednak głosy moich poprzedników w jakiś sposób już mnie upewniły w tym, że moja obecność jest
tutaj wskazana.
Wśród osób wymienionych jako klasycy badań nad historią literatury
i kultury pojawili się badacze na ogół osiemdziesięcioletni. Padły nazwiska
państwa profesorów Marii Janion, Aliny Witkowskiej, Henryka Markiewicza,
Andrzeja Walickiego. Są to uczeni generacji bardzo już dojrzałej. Ostatnie lata,
lata 80., 90. i początek XXI w., to okres zdobywania stopni naukowych przez
ludzi dziś czterdziesto- i pięćdziesięcioletnich. Można powiedzieć, że ukształtowały się w związku z tym prężne środowiska badaczy romantyzmu zarówno
w Krakowie, Warszawie i Poznaniu, gdzie są kontynuowane wieloletnie tradycje historycznoliterackie, ale i w Toruniu, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku,
Białymstoku, Lublinie, Słupsku czy Rzeszowie. Obok starszych mistrzów można
dostrzec w tych środowiskach twórczych, rzutkich badaczy średniego i młodszego pokolenia. Na prywatnej liście preferencji mam około czterdziestu takich
autorów, którzy dzisiaj są albo jeszcze adiunktami, albo profesorami uniwersyteckimi, albo nawet świeżo upieczonymi profesorami tytularnymi. Swymi
osiągnięciami stworzyli oni nowy stan rzeczy. Dlaczego nie dociera to do świadomości całego środowiska humanistycznego? Myślę, że jest kilka powodów.
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Problemem jest przede wszystkim komunikacja w nauce polskiej. Wiemy, że po zniszczeniu OR PAN brakuje odpowiedniego kolportażu książek
i wymiany informacji naukowych (niezależnie od tego, że Internet w jakimś
stopniu tę sprawę rozwiązał). Wciąż wydawane są znakomite profesjonalne
czasopisma historycznoliterackie, np. „Pamiętnik Literacki”, „Teksty Drugie”, „Ruch Literacki” w Krakowie, ale ruch recenzencki wyraźnie obumiera z powodu braku odpowiednich bodźców i motywacji. Myślę, że istnieje
w Polsce także konflikt interpretacji. I nie jest to konflikt w znaczeniu ustalonym przez metodologię hermeneutyczną, o jakim mówił zmarły niedawno Paul Ricoeur. To konflikt interpretacji głęboko zakorzeniony w sprawach
mających poważne konsekwencje społeczne, a nawet polityczne. Po pierwsze, rozszerza się on na sytuację instytucjonalno-społeczną naszej nauki, po
drugie, wpisuje się w konflikt ideologii modernizacyjnych w Polsce, toteż
pozostaje obarczony bardzo silnymi serwitutami politycznymi. Dominacja
polityki nad humanistyką była bardzo wyraźna w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Jak wiadomo, każdy z nas dla własnych potrzeb definiuje pojęcie „dobro wspólne” – dobro wspólnoty politycznej, dobro wspólnoty symbolicznej,
dobro języka. Otóż sposób rozumienia dobra wspólnego, nawet w wymiarze
samej tylko troski o dobra kulturalne, bez implikacji ideologicznych, bardzo
łatwo podlega wtórnym kategoryzacjom politycznym, co wywołuje konsekwencje czy to natury opiniodawczej, czy w zakresie skali upowszechnienia
danej koncepcji. W pewnych przypadkach wpływa to nawet na pomyślność
karier naukowych. Badania humanistyczne nad ważnymi problemami XIX w.
nierzadko dzielą się raczej na orientacje ideologiczne niż na opcje natury metodologicznej czy o charakterze filozoficzno-naukowym.
Legendarnym pokoleniem dla badaczy romantyzmu są uczeni urodzeni około 1885 r., w większości absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są to między innymi: Stanisław Pigoń, Juliusz Kleiner, Wacław Borowy,
Zofia Szmydtowa, Julian Krzyżanowski, Stefan Kołaczkowski. Wykonali
oni olbrzymią pracę materiałową i tekstologiczno-edytorską, wprowadzili do interpretacji dzieła romantycznego wiele fortunnych narzędzi z zakresu poetyki i estetyki, pozostawili imponujące monografie typu „życie
i twórczość pisarza” oraz monografie gatunków literackich. Zmierzyli się
też z syntezą dziejów literatury polskiej od jej początków do Młodej Polski
i czasów późniejszych. Pierwszą monografię romantyzmu jako okresu literackiego napisał dopiero w 1937 r. badacz wcześniejszej generacji, emerytowany profesor UJ, Stanisław Windakiewicz.
Po II wojnie światowej długo nie było warunków sprzyjających godziwej syntezie. W Polsce z kart „czarnej księgi komunizmu” romantyzm szybko
stał się obiektem politycznego zawłaszczenia, a jego ideologiczna namiastka
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służyła mentalnej inżynierii i przekształcaniu świadomości społeczeństwa.
Wpisany w główny nurt tradycji narodowej, przemieszany z dziedzictwem
polskiej inteligencji niepodległościowej, mógł ulec jedynie tabuizacji lub
manipulacji. Wybrano jedno i drugie: selekcję romantycznego dziedzictwa
według klucza ideologiczno-propagandowego oraz „klasową” i rewolucyjnointernacjonalistyczną reinterpretację tekstów ocalonych dla pamięci zbiorowej. Wszystko to przetrwało w książkach, tkwiących w ciemnych kątach
księgozbiorów bądź też w bibliotekach rodzinnych, w których ostał się niejeden egzemplarz sławetnej Historii literatury polskiej dla klasy X, sygnowanej
przez wielkiego historyka literatury, Kazimierza Wykę.
Ten znakomity znawca romantyzmu i modernizmu polskiego został
redaktorem serii Historia literatury polskiej, wydawanej przez Instytut Badań
Literackich PAN od początku lat siedemdziesiątych. Sam podjął pracę nad syntezą okresu romantycznego. Nie zdołał się z tego zadania wywiązać, podobnie
jak prof. Maria Janion i prof. Maria Żmigrodzka (IBL PAN), które wspólną pracę uwieńczyły nie monografią literatury okresu, lecz tomem Romantyzm i historia (1978). Zasługa całościowego ujęcia romantyzmu przypadła w udziale
prof. Alinie Witkowskiej (IBL PAN), której Romantyzm (powstały przy współudziale autorskim prof. Ryszarda Przybylskiego) ukazał się w 1997 r. Autorka
wpisała w ten tom wiele własnej inwencji interpretacyjnej i dokonała skrupulatnej rekonstrukcji stanu badań nad poszczególnymi zagadnieniami, zachowując tzw. historię literatury jako historię problemów (Literaturgeschichte als
Problemgeschichte) w funkcji ramy metodologicznej. Pod wpływem tej metody
powstały także trzy tomy Problemów polskiego romantyzmu wraz ze Studiami
romantycznymi (red. M. Żmigrodzka, 1971–1981), pozycje w swej warstwie
informacyjnej niezastąpione do dzisiaj. To samo odnosi się do Słownika Literatury Polskiej XIX wieku (red. Alina Kowalczykowa i Józef Bachórz, 1991).
Nie skąpiąc słów uznania tym publikacjom, trzeba stwierdzić, że bilansowały one pewną epokę badań, raz po raz odsłaniając białe plamy zaniedbań
poznawczych bądź metodologiczne bariery narracji historycznoliterackiej
oraz interpretacji dzieła romantycznego. We wspomnianej syntezie akademickiej z 1997 r. znalazły się rozwiązania, na które nowocześnie myślący
o romantyzmie badacz nigdy nie przystanie. Spójności syntezy nie sprzyja
zastosowanie aż trzech zasad kompozycyjnych: narracji o procesie literackim (sumaryczne ujęcie zjawisk wczesnego romantyzmu), cyklu biografii
twórczych wielkich autorów (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid),
a wreszcie charakterystyki literatury okresu według rodzajów literackich.
To ostatnie rozwiązanie budzi opór samo w sobie, romantyzm bowiem
z definicji znajduje się poza rodzajami literackimi. Odwołuje się jednocześnie do wszystkich konstrukcji rodzajowych, rozumianych jednak nie jako
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norma, przepis, aprioryczna reguła, lecz jako praktyka twórcza mistrzów słowa, kształtująca tradycję literacką. Konia z rzędem temu, kto rozstrzygnie, czy
III część Dziadów Adama Mickiewicza należy do dramatu (jest tu dziewięć
scen dramatycznych), czy do epiki (ze względu na narracyjny Ustęp). Istnieją również dzieła, które można by charakteryzować jako rodzaj kreacyjnej
faktografii. Tu należą na przykład narracje podróżopisarskie Kraszewskiego
oraz Trzy po trzy Aleksandra Fredry – powieść autobiograficzna opowiadająca o młodości wielkiego komediopisarza, przede wszystkim o jego doświadczeniach napoleońskich.
W ramach Historii literatury polskiej w dziesięciu tomach tom piąty, zawarty w dwóch woluminach, nosi tytuł Romantyzm (2003). Jestem odpowiedzialny za główne, programowe rozdziały w tym podręczniku, ale jest
on owocem wspólnej pracy badaczy różnych badaczy i środowisk. Są więc
wśród autorów tomu historycy literatury z dorobkiem i stażem zawodowym prof. Jerzego Starnawskiego (Łódź), prof. Józefa Bachórza (Gdańsk),
czy też prof. Haliny Krukowskiej (Białystok); są badacze młodszej generacji, jak dr hab. Andrzej Waśko czy dr Marek Stanisz. Są też cieszący się ogólnym uznaniem specjaliści, między innymi profesorowie: Dobrochna Ratajczakowa (Poznań), Ewa Owczarz (Toruń), Maria Woźniakiewicz-Dziadosz
(UMCS), Tadeusz Budrewicz (AP Kraków).
Jak każda praca zbiorowa, Romantyzm ma swoje lepsze i gorsze karty.
Śmiem jednak twierdzić, że pod względem koncepcyjnym jest to synteza, która może być konfrontowana z najlepszymi dokonaniami europejskimi, takimi jak: Romantik-Handbuch pod redakcją Helmuta Schanzego w Niemczech
(Stuttgart: Kröner 1994) czy Précis de Littérature française de XIX-ème siècle,
zredagowaną przez prof. Madeleine Ambrière z Sorbony (Paris, PUF 1990).
Warto dodać, że synteza historycznoliteracka to gatunek naukowy bardzo wzięty we współczesnej Europie. We Francji po 1990 r., gdy wydano dzieło
pod redakcją prof. Ambrière, powstały trzy czy cztery ważne syntezy, w tym
w 2006 r. – sześciotomowa. Można więc zadać pytanie, na które nie znam
odpowiedzi: dlaczego synteza okresu romantycznego, mająca duże osiągnięcia począwszy od 1997 r., nie znalazła się wśród kwestii omawianych na
niedawnym Zjeździe Polonistów w Krakowie 22–25 września 2004 r.? Dwa
opasłe tomy dokumentujące obrady Zjazdu (Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, Kraków 2005)
nie stronią od problemów syntezy historycznoliterackiej, ale romantyzm nie
wzbudził zainteresowania w tym zakresie. Poświęcono mu osobno tylko dwa
teksty o problematyce może nie peryferyjnej, jednak niedotyczącej istoty tego
okresu. Zjazd, przygotowany przez Komitet Nauk o Literaturze Polskiej, nie
zbilansował dziedzictwa XIX w. Dziwi to tym bardziej, że w Europie umacnia
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się przekonanie, iż właśnie to stulecie jest kluczem do naszej nowoczesności.
Kiedyś w ten sposób myślano o oświeceniu, ale to przeświadczenie należy do
przeszłości. Specjaliści od oświecenia prowadzą bardzo wartościowe, szczegółowe badania historyczne, lecz już bez roszczeń do tego, by ich epoka miała
odgrywać wyróżnioną rolę w tradycji życia społecznego i kulturalnego Europy.
W Polsce odwrót od XIX w., akcentowany niekiedy w decyzjach ciał władczych
środowiska naukowego, jest niewątpliwie zastanawiający i niepokojący.
W ostatnim czasie rozwija się zainteresowanie dwoma zaniedbanymi
dotąd polami badawczymi. Prowadzone są cenne badania, nie tylko przez
historyków społecznych czy politycznych, także przez historyków literatury, nad oświeceniem postanisławowskim. Kiedyś okres ten był niedoceniany, wciśnięty między czasy Krasickiego i króla-mecenasa Stanisława Augusta a romantyzm. Dziś widzimy, że przedstawiciele tej epoki wnieśli wiele
wartości odświeżających wrażliwość literacką i poszerzających krąg form
pisarskich; dostrzegamy też, że tworzyli wspólnotę pokoleniową z wczesnymi romantykami. Klementyna Tańska urodziła się w tym samym roku, co
Mickiewicz (1798) i do końca życia pozostała wierna ideałom estetycznym
i pedagogicznym oświecenia. Oprócz osławionych „klasyków warszawskich” kształtowali literaturę tej doby przedstawiciele nurtu legionowego,
gorzko doświadczeni żołnierze i umysły epoki napoleońskiej (Józef Wybicki,
Cyprian Godebski, Kantorbery Tymowski). Bardzo twórczy i kulturalnie znaczący okazał się nurt puławski. Gdyby nie pojawił się Mickiewicz, a w ślad za
nim grupa ofensywnych romantycznych krytyków w Warszawie (od 1825 r.
Maurycy Mochnacki, Michał Grabowski), to zwrotu w literaturze polskiej
dokonaliby ludzie z puławskiego środowiska Czartoryskich, którym patronowali księżna Izabela, Julian Ursyn Niemcewicz, Jan Paweł Woronicz. Wtedy
nasza literatura okresu romantyzmu byłaby w swym charakterze światopoglądowym i estetycznym dużo bardziej podobna do włoskiej czy francuskiej.
Druga ważna kwestia to, jak ją pięknie nazwał za Norwidem wybitny
badacz Janusz Maciejewski, „literatura południa wieku”, a więc dwudziestolecie poprzedzające pozytywizm. Wielki romantyzm emigracyjny kończy się
około 1849 r., kultura Wielkiej Emigracji przeżywa kryzys, główne ośrodki
życia kulturalnego przenoszą się do kraju. Dzisiaj widzimy bardzo wyraźnie
wartości literatury krajowej, jej specyfikę, wyraźną odrębność w stosunku do
wielkiego romantyzmu emigracyjnego. Nie możemy dłużej dewaluować literatury, której poziom wyznaczyły takie znakomitości, jak Aleksander Fredro,
Henryk Rzewuski czy Józef Ignacy Kraszewski. Przywracamy znaczenie dorobkowi Wincentego Pola, Władysława Syrokomli, Józefa Korzeniowskiego,
Ludwika Sztyrmera, Narcyzy Żmichowskiej, Mieczysława Romanowskiego. Doceniamy też rozmaite procesy związane z przemianami i organizacją

t2-s001-152.indd 29

29

1/8/09 1:52:45 PM

w ie k x i x - pa n e l I

instytucjonalną życia literackiego i kulturalnego od końca lat czterdziestych
XIX w. Widzimy doniosłość zarówno tak zwanej rewolucji moralnej przed
powstaniem styczniowym, jak i galicyjskiej formacji „przedburzowców”,
o których napisał bardzo ważną książkę wspomniany prof. Maciejewski. Białe plamy zaczynają się wyraźnie wypełniać barwami.
Dwie ostatnie dekady przyniosły nawrót optyki całodziewiętnastowiecznej w zakresie syntezy historycznoliterackiej. Studia nad XIX w. objęły
szeroki wachlarz zadań i problemów: periodyzację literacką; motywy i idee
literatury; poetykę historyczną; świadomość literacką, czytelnictwo, komunikację literacką; życie literackie w porządku chronologicznym i przestrzennym;
związki literatury ze świadomością zbiorową, pogranicza literatury i historii
politycznej; literaturę w kontekście rozwarstwienia kultury. Badaniom tym
służą pojęcia nie zawsze ostre i jednoznaczne: wiek XIX, dziewiętnastowieczność, formacja dziewiętnastowieczna, formacja romantyczna. Przy datowaniu
XIX w. nie powraca się, rzecz jasna, do anachronicznej chronologii sekularnej
(1801–1900), ale też nie zawsze podtrzymuje się tradycyjne w polskiej historiografii ramy: 1795–1918, ostatnio reafirmowane w nowatorskiej syntezie,
Historii Polski tego okresu, prof. Andrzeja Chwalby (Kraków 2000). W latach
70. ubiegłego wieku Bogdan Suchodolski zaproponował termin „romantyczna formacja kulturowa”, modyfikując tradycyjne widzenie „kultury okresu
niewoli”. Podjął tę koncepcję Jerzy Ziomek, utożsamiając XIX w. z szeroko rozumianym romantyzmem. Janusz Maciejewski umiejscawia „dziewiętnastowieczną formację kulturową” między 1815 r. a wybuchem I wojny światowej.
Istnienie trwałych związków światopoglądowych i estetycznych między romantyzmem, pozytywizmem a Młodą Polską konstatowali prof. Józef Bachórz
(historyk literatury) i prof. Mieczysław Porębski (historyk sztuki). Mówiący te
słowa umieścił „nasz literacki wiek XIX” w przedziale lat 1822–1920. Z kolei
prof. Alina Kowalczykowa komponuje XIX w. z okresów literackich, romantycznego i pozytywistycznego. Dynamicznym i płodnym badaniom zdaje się
nie przeszkadzać brak wspólnych i oczywistych założeń metodologicznych
oraz merytorycznych. Nie przeszkadza, a może wręcz sprzyja?
Rzecz ciekawa, przy niektórych próbach syntezy całość dziewiętnastowieczna, jak by rzekł Mochnacki, „na dwoje się roznosi”. We wspomnianym
podręczniku prof. Witkowskiej i prof. Przybylskiego Romantyzm (Warszawa
1997) tzw. oświecenie postanisławowskie omówiono wespół z romantyzmem
sensu stricto. Nawet jeżeli wiele łączy literaturę lat 1795–1822 z okresem następnym, to trudno uznać za fortunną decyzję dotyczącą odrywania ostatniej
fazy okresu oświeceniowego od dwóch faz poprzednich. Bardziej przekonuje
tendencja do integrowania literatury drugiej połowy XIX w. Przykładem jest
wydana w 2000 r. książka Ewy Ihnatowicz Literatura polska drugiej połowy
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XIX wieku (1864–1914). Wprawdzie nie uważam 1864 r. za ważną cezurę
w odniesieniu do literatury polskiej (to lata 1870–1871 oddzielają postromantyzm od pozytywizmu), jednak sama idea swoistości i całości drugiej połowy XIX w. jest niewątpliwie bardzo interesująca i na ten wątek badań trzeba
zwrócić uwagę. Książka Ewy Ihnatowicz może być cenna dla historyków społecznych ze względu na to, że jest przeglądem rozmaitych tendencji i kierunków kulturalnych w drugiej połowie XIX w. Pokazuje kluczowe odkrycie tej
nowej syntezy historycznoliterackiej, o jakiej tu mówię, tzn. pluralizm zjawisk
literackich, kulturalnych, umysłowych w polskim XIX w.
Chciałbym teraz przedstawić nowe ustalenia dotyczące polskiego
romantyzmu.
Przede wszystkim zaproponowaliśmy nowe granice periodyzacyjne
okresu romantycznego, tak aby odpowiadały standardom periodyzacji europejskiej i były spójne koncepcyjnie. Jeśli za początek polskiego romantyzmu
przyjmujemy wydarzenie literackie z 1822 r., Ballady i romanse, to nie możemy kolejnych cezur wyznaczać, kierując się historią polityczną, np. wskazywać 1831 r. jako kres wczesnego romantyzmu czy 1864 r. jako koniec epoki.
Badając zagadnienia literackie i sytuując je w autonomicznym kontekście kultury, zwróciliśmy uwagę na to, że polski wczesny romantyzm (nie przyjęliśmy
propozycji amerykańskiej, aby go nazywać negatywnym romantyzmem) lat
20. XIX w. kończy się w 1829 r. Cykl zdarzeń wczesnoromantycznych, związanych z ówczesnym dorobkiem Mickiewicza, Malczewskiego, Goszczyńskiego,
Mochnackiego, zamyka się reedycją Konrada Wallenroda, Farysem, słynnym
pamfletem Mickiewicza O krytykach i recenzentach warszawskich, rozprawami krytycznymi Mochnackiego i Michała Grabowskiego, prezentującymi wybitną estetykę filozoficzną. W 1830 r. Mochnacki – postać, która wciąż cieszy
się zasłużonym zainteresowaniem badawczym – tworzy nowy rozdział dziejów krytyki romantycznej książką O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym; niewielki, ale znaczący wiersz Mickiewicza Do matki Polki wskazuje na
zwrot romantyzmu ku aktualności politycznej. Został zweryfikowany stereotyp, według którego romantyzm to literatura narodowa od razu wchodząca
w cykl zdarzeń politycznych. Romantyzm od początku tworzy program literatury narodowej, lecz koncepcje wczesnoromantyczne, przede wszystkim
ludowość, są budowane na ideach kulturoznawczych, zresztą, w sensie genetycznym, oświeceniowych. Związek z insurekcją narodową kształtuje się
dopiero pod koniec pierwszej fazy romantyzmu polskiego, i to trochę przypadkiem, ponieważ Konrad Wallenrod, ogłoszony w 1828 r., jest dość typową
fantazją ofiarniczą romantycznej jednostki, nie ma w nim insurekcyjnego
apelu, a tymczasem przez kształtującą się konspirację warszawską został
odczytany jako manifest powstańczy. Pierwsza faza romantyzmu kończy się

t2-s001-152.indd 31

31

1/8/09 1:52:46 PM

w ie k x i x - pa n e l I

w 1829 r., druga – w 1849 r., gdy umierają Słowacki i Chopin, a Mickiewicz
chroni się w cień po epopei Wiosny Ludów. Następuje postromantyzm, budowany na romantyzmie już przetworzonym w kanon kultury narodowej.
Jednym z największych postromantyków europejskich jest Norwid, postać
podobnej miary, jak Baudelaire czy Heine. Jak wspomniano, kampania pozytywistyczna 1871 r. kładzie kres romantyzmowi.
Co może najistotniejsze, kładziemy nacisk na różnorodność zjawisk
światopoglądowych, estetycznych, artystycznych wewnątrz okresu literackiego. Całkowicie zerwaliśmy z tradycją Heglowskiej jedności epok ducha
absolutnego i widzimy już synchroniczny przepływ rozmaitych tendencji
w danym przedziale czasu. Zwraca uwagę przede wszystkim pluralizm
prądów literackich.
Tak więc polski realizm zaczyna się w latach 20. XIX w., sentymentalizm trwa prawie do końca XIX w. Romantyzm przechodzi w postromantyzm, a neoromantyzm, znacznie poprzedzający Młodą Polskę, niegdyś
utożsamianą właśnie z neoromantyzmem, kształtuje się już od ok. połowy
lat 80. XIX w. Zjawiska neoklasycystyczne zaczynają się w dobie romantyzmu (Mickiewicz, Fredro!) i jako alternatywna linia rozwoju poezji polskiej
przemieszczają się etapami ku XX w. Tendencje prądowe przeplatają się,
a ciąg przemiennych kombinacji wyznacza bieg naszego literackiego XIX w.
Sądzę, że to kwestie niewątpliwie ważne, nie tylko ze względu na samą typologię estetyczną. Skoro bowiem estetyka jest zrealizowaną w dziele literackim wizją świata, to subtelne rozróżnienie rozmaitych wizji prądowych
jest kluczem do zróżnicowanej semantyki utworów, a przede wszystkim
umożliwia ich zrozumienie w macierzystym kontekście kultury.
Pytamy o istotę prądu romantycznego, o wyznaczniki neoklasycyzmu,
o przemiany realizmu, bo chcemy wiedzieć, jak była „programowana” twórczość epoki, z jakich matryc korzystała. Bez takich rozpoznań nieosiągalna
by była historyczna adekwatność w lekturze utworów. Szermowanie ideami
jest spektakularnym sposobem uprawiania humanistyki, lecz o klasie historyka literatury świadczy zwłaszcza trafność i subtelność w interpretowaniu
utworów. Nowe badania nad romantyzmem sensu stricto i sensu largo odznaczają się wybitną inwencją w tym zakresie. Reinterpretacja dzieł jest bardzo
istotnym elementem nowej syntezy romantyzmu. Nie kończą się powroty do
Pana Tadeusza czy Liryków Lozańskich. Fascynują badaczy m.in.: Maria Malczewskiego, poematy narracyjne Słowackiego, wiersze i listy Krasińskiego,
liryki, poemat Quidam i wiele innych tekstów Norwida; powracają do łask
Kraszewski i poezja krajowa, powieść romantyczna i gatunki faktograficzne.
Możemy dziś rozstrzygać zadawnione kontrowersje interpretacyjne (np. wokół Balladyny Słowackiego) oraz weryfikować utarte wykładnie.
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Odnosi się to choćby do drezdeńskich Dziadów. Odczytanie przez
Stanisława Tarnowskiego pod koniec XIX w. Widzenia księdza Piotra jako
wizji Polski w roli mesjasza narodów to absurd interpretacyjny, który chyba
niełatwo będzie z umysłów wykorzenić. Tarnowski, interpretator skądinąd
znakomity, zamienił w niebezpieczną ideę chrześcijańskie, martyrologiczno-eschatologiczne przesłanie Mickiewiczowskie. W takich przypadkach
chodzi o coś więcej niż profesjonalizm historycznoliteracki. Jest wiele dzieł,
które są nośnikami ważnych treści świadomości zbiorowej albo uniwersalnych, fundamentalnych kategorii kultury intelektualnej czy artystycznej,
takich jak wolność, tragizm, ironia. Ponosimy tu szczególną odpowiedzialność wobec świadomości zbiorowej, a nawet sumienia jednostkowego.
Bardzo ważnym problemem jest tradycja romantyczna. Niezwykle
popularna koncepcja schyłku „paradygmatu romantycznego”, sformułowana przez prof. Marię Janion, tchnie anachronicznym genetyzmem i uniformistyczną filozofią cywilizacji. Raczej nie potwierdza jej historia społeczna
mijającego dwudziestolecia. Jubileusz Mickiewiczowski w 1998 r., należący
do najbardziej spontanicznych i masowych manifestacji kulturalnych tego
okresu, dowodziłby czegoś wprost przeciwnego. Owszem, z legendy trzech
wieszczów pozostały w gruncie rzeczy już tylko relikty retoryczne. Jeśli przetrwa jakiś wielki mit personalny, to ten Mickiewiczowski. Ale w badaniach
naukowych twórca Pana Tadeusza nie jest samotnym hegemonem. Rocznica
śmierci Słowackiego w 1999 r. także sypnęła opracowaniami, przyniosła też
nowe wydanie krytyczne Wierszy poety (oprac. Jacek Brzozowski i Zbigniew
Przychodniak, Poznań 2005). Jako Wydanie rocznicowe ukazał się po raz
trzeci komplet Dzieł Mickiewicza. Pełną kronikę życia i twórczości Norwida
ma na ukończeniu zespół na UAM w Poznaniu pod kierunkiem prof. Zofii
Trojanowiczowej; Dzieła wszystkie tego poety opracowuje Instytut Badań
nad Twórczością Cypriana Norwida KUL (redaktor naczelny to prof. Stefan
Sawicki). Norwidologia zdaje się teraz rozwijać najżywiej. Ale najbardziej
zaskakuje i cieszy renesans badań nad Krasińskim, renesans, do którego
przyczynił się szeroki akces młodych adeptów historii literatury. Monografia
Andrzeja Waśki Zygmunt Krasiński. Oblicza poety (Kraków 2001) odświeżyła
wiedzę o estetyce tego twórcy, zaś spóźnione o ćwierć wieku Pisma filozoficzne i polityczne w opracowaniu Pawła Hertza (Warszawa 1999) pozwalają
oczekiwać na niedaleką syntezę myśli Krasińskiego.
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Proszę państwa, przede wszystkim bardzo dziękuję inicjatorom, czyli Muzeum Historii Polski, za zorganizowanie konferencji.
Rok 1980 jako cezura w jakimś stopniu mnie przekonuje. Możliwe
stało się podjęcie nowych tematów, udostępnione zostały nowe źródła,
zwłaszcza archiwalia. Uważam jednak, że cezurą zasadniczego przełomu
był rok 1989. Dopiero wtedy historycy mogli ruszyć w świat i uczestniczyć
w międzynarodowych konferencjach, pojawiły się stypendia, granty, fundacje, później Internet itd. Nowe środki komunikacji sprawiły, co zrozumiałe, że staliśmy się częścią świata i mogliśmy światu coś zaproponować,
m.in. w zakresie metodologii. Rozumiem, że dyscyplina czasowa nie pozwoliła panom profesorom szczegółowo omówić kwestii metodologicznych, ale sądzę, że należy im się dokładniej przyjrzeć.
Mam pytanie do prof. Epszteina. Co to znaczy, że w Polsce nie dokonał się przełom metodologiczny? Istnieje grupa znakomitych metodologów: Pomorski, Zamorski, Stobiecki, Domańska, Wrzosek. Tworzą oni europejską czołówkę. Problem polega na tym, że ich bardzo cenne ustalenia
i propozycje metodologiczne nie są szerzej znane i uznane przez historyków.
W efekcie nowe pomysły interpretacyjne, sposoby narracji, nowe narzędzia
badawcze i instrumenty poznania nie są dostatecznie wykorzystywane
w polskiej historiografii.
Bardzo istotna jest komparatystyka, o której mówił prof. Janowski.
Trudno oceniać polską historię i polskie losy bez porównań, zestawień,
kontekstu. I to jest kolejne wielkie wyzwanie.
Bardzo ciekawy jest też problem styku kultury i polityki. Mianowicie
specjaliści od kultury, polityki, społeczeństwa czy gospodarki mówią własnym językiem, co powoduje hermetyczność narracji. Szansą jest szukanie
tego, co łączy poszczególne narracje, a tym samym specjalizacje. Dlatego
z nadzieją należy powitać ustalenia badaczy, m.in. ze Stanów Zjednoczo-
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nych, Japonii i Europy, zajmujących się tzw. historią kulturalną (nie kultury), która próbuje połączyć za pomocą nowego języka narracji i nowego warsztatu historię integralną z mikrohistorią. Drugą szansą polskiej
historiografii są pogranicza. W Krakowie powstają już prace z pograniczy
nauk społecznych i humanistycznych, m.in. na temat pamięci, mentalności,
wstydu, tabu czy emocji.

Chciałabym powiedzieć o sprawie, która wydaje mi się istotna z punktu widzenia XIX w. jako stulecia, w którym gros społeczeństwa stanowiły jeszcze niezdechrystianizowane warstwy społeczne, i o badaniach
świadomości religijnej, politycznej tych warstw. Takie badania są w Polsce
prowadzone. Zmierzają w kierunku socjologii historycznej kleru, geografii historycznej Kościoła. W tym przypadku zrealizowano w pełni postulat
francuskich uczonych sprzed przeszło pół wieku, m.in. Gabriela Le Bras,
natomiast w znikomym stopniu uwzględniano to, że społeczności religijne
to przede wszystkim wspólnoty ludzi świeckich, a zatem dla całości badań
nad świadomością historyczną, społeczną, narodową XIX w. istotne byłoby
zbadanie świadomości religijnej dużych zbiorowości. Pod tym względem
przełomowe znaczenie miała książka ks. Daniela Olszewskiego o kulturze
religijnej końca XIX i początku XX w. Zaznaczam, że nie ma takiej syntezy dla pierwszej połowy stulecia. Moje skromne próby, wspomniane przez
prof. Janowskiego, są zaledwie zarysowym oglądem religijności elit w okresie oświecenia i może bardziej spojrzeniem tych elit na rolę Kościoła. Trzeba
natomiast wspomnieć o pracach ks. Waldemara Glińskiego czy Ewy Jabłońskiej-Deptułowej. Książki tej autorki ukazały się już dość dawno; pożyteczne byłoby ich wznowienie.
Jeśli chodzi natomiast o wprowadzenie historii religijności i historii
Kościoła w szeroko zakrojone badania nad XIX w., to moim postulatem
byłoby powołanie zespołu badawczego, który zastanowiłby się, jak zbadać to ogromne, sześćdziesięcioprocentowe, pozornie milczące źródłowo
centrum, tzn. wspólnotę katolików na ziemiach polskich, będącą odbiorcą
przekazu elit, w tym płynących z góry postulatów walki zbrojnej, oświecania się i pracy pozytywistycznej. Więcej wiemy o warstwach wyższych,
o urzędnikach, wojskowych, wyższym duchowieństwie, natomiast brakuje
prac na temat świadomości ludzi z niższych warstw społecznych. Łączy się
to z mitem XIX stulecia jako wieku martyrologii, który jest rozpowszechniony (poza nielicznymi wyjątkami) w podręcznikach dla szkół gimnazjalnych, a nawet akademickich.
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À propos wypowiedzi panów profesorów dotyczących stanu polskiego
piśmiennictwa historycznego – istnieje uniwersalne kryterium przyjęte przez
instytucje badające kondycję historiografii danego kraju. Tym kryterium jest
liczba prac dotyczących historii powszechnej, zwłaszcza krajów sąsiednich,
jako samoistny miernik możliwości badawczych naszych uczonych i swoisty
wskaźnik suwerenności historiografii. Ta liczba w ostatnich latach bardzo
się zmniejszyła. W czasach PRL istniały projekty badań historii powszechnej,
natomiast w ostatnich latach tak wzrosło zainteresowanie XX w., że nawet
dziewiętnastowiecznicy piszą o nim prace, a dawna moda na „dziewiętnastowieczność” wygasła. Przypomnę, że właśnie w latach 80. – byłam wtedy
w liceum – zaczytywaliśmy się biografiami Mochnackiego, które były wyrazem pewnego stylu myślenia, również o współczesnej polityce. Kto teraz
napisze biografie Mierosławskiego, Towiańskiego czy właśnie nową książkę
o Mochnackim? Zanikły również publikacje popularne dotyczące „naszego”
wieku. W zbyt małym stopniu pracuje się także nad syntezami procesów czy
zjawisk, ponieważ wszyscy młodsi badacze – a mam nadzieję zaliczać się
jeszcze do tej grupy – muszą się „wykazywać” publikacjami z danego roku.
Ale syntezy nie stworzy się w rok. Pracuje się nad nią przez wiele lat. Prof.
Skowronek, mój pierwszy promotor, poświęcił biografii politycznej Adama
Jerzego Czartoryskiego dwadzieścia lat! Wydaje mi się, że nikt, kto robi sprawozdania roczne z tzw. grantów, nie będzie pisać jednej książki tyle czasu –
a szkoda. Może rozwiązaniem byłyby syntezy zbiorowe?

Nawiązując do wypowiedzi dr Martyny Deszczyńskiej, myślę, że
warto wspomnieć o syntezach, które powstały już po 1989 r. Prof. Andrzej
Chwalba wydał znakomite opracowanie historii Polski XIX w. W tym zakresie są już dostrzegalne zmiany i opublikowane pozycje niewątpliwie odpowiadają na zapotrzebowanie czytelnicze.
Chciałbym podkreślić rolę lat 1989–1990 jako momentu zniesienia ograniczeń ideologiczno-politycznych i geopolitycznych, który umożliwił podjęcie
nowej problematyki. Dotyczy to zwłaszcza badaczy zajmujących się tematyką
rosyjską, relacjami polsko-rosyjskimi czy stosunkami Polski i wschodnich sąsiadów. Od 20 lat dorobek w tym zakresie jest coraz poważniejszy, ale dostrzegam również tu bardzo wyraźne luki, o których warto pamiętać. Mianowicie
nie bada się elit rosyjskiego państwa (wyjątkiem potwierdzającym regułę
może być praca Chimiaka), a do poznania dziejów ludności, która znalazła
się w sferze Imperium Rosyjskiego, jest to niezbędne. Nie poznamy procesów
politycznych na ziemiach polskich, jeżeli nie przeanalizujemy również pro-
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cesów zachodzących w Petersburgu czy Moskwie. Jest to niezwykle ważna
tematyka, która wymaga finansowania i organizacji badań.
Łatwo mówić o słabościach najnowszej historiografii, ponieważ dostrzegamy je w ogromnej liczbie publikacji. Warto pamiętać, że jest ok. 2 tys.
historyków i każdy z nich co roku chce wydać pracę, w związku z czym
bardzo trudno ogarnąć choćby wycinek historiografii XIX w. Wyczuwam
jednak w znacznej części dorobku naukowego ostatnich lat ogromny pośpiech, którego skutkiem jest słabość warsztatowa, przede wszystkim źródłowa. W niektórych dziedzinach bazuje się właściwie wciąż na tych samych
źródłach. Chlubnym wyjątkiem jest książka prof. Tadeusza Epszteina,
w której widać bogactwo wykorzystanej bazy źródłowej, natomiast wiele
publikacji jest wtórnych. Wnoszą niewiele nowego materiału źródłowego
i nie stawiają nowych pytań badawczych. Brak zwłaszcza badań z zakresu
historii gospodarczej; w ciągu ostatnich 20 lat właściwie nic nowego w tej
dziedzinie nie zostało powiedziane. Jedynie praca Romana Jutkowskiego,
która odnosi się do kresów północno-zachodnich, wnosi coś nowego do
problematyki gospodarczej, chociaż jest w zasadzie poświęcona historii
społecznej górnej warstwy ziemiaństwa. Jeżeli nie uzupełnimy tych braków, to nie dowiemy się niczego o procesach modernizacyjnych czy przemianach mentalności. Ta tematyka jest bardzo zaniedbana.

Wydaje mi się, że do końca lat 90. XX w. historiografia miała charakter substancjonalny, zajmowała się przedmiotem rozważań, którym był naród. Konsekwencje natury komunikacyjnej, o których mówił prof. Bogusław
Dopart, sprowadzały się do tego, że była to historiografia opisowa, czego
przykładem jest podręcznik prof. Stefana Kieniewicza. Obecnie historiografia zmierza w kierunku badania relacji społecznych i punktem odniesienia
nie jest już przedmiot, ale podmiot, a tym podmiotem nie jest naród, tylko
społeczeństwo. Takie podejście sprawia, iż historyk musi poddać się takiej
refleksji: jak poszczególne grupy społeczne wzajemnie się postrzegały? Pozwala to spostrzec, że na przełomie XIX i XX w. są społeczeństwa, które stają
się narodami. Historiografia przekształca się w historiografię nieopisową,
ale rozumiejącą, czego przykładem jest podręcznik prof. Andrzeja Chwalby.
Przypomnę, że prof. Alina Barszczewska-Krupa i prof. Andrzej Feliks Grabski z Uniwersytetu Łódzkiego podjęli na przełomie lat 80. i 90. badania nad
	 S. Kieniewicz, Historia Polski 1795–1918, Warszawa 1996.
	

A. Chwalba, Historia Polski 1795–1918, Kraków 2001.
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świadomością społeczeństwa polskiego XIX i XX wieku. Warto wspomnieć
również o pracach prof. Jarosława Czubatego, prof. Macieja Janowskiego,
prof. Andrzeja Nowaka. Wystarczy porównać teksty prof. Andrzeja Walickiego i prof. Andrzeja Nowaka o patriotyzmie, aby zauważyć różnice w podejściu do pojęcia „patriotyzm”. Prof. Walicki, pisząc o trzech patriotyzmach,
traktował je w sposób substancjonalny, przedmiotem swoich rozważań
czyniąc naród. Prof. Nowak, wspominając o trzech formułach patriotyzmu,
punktem wyjścia uczynił relacje społeczne.

Chciałbym nawiązać do słów prof. Janowskiego i podobnie jak dr Deszczyńska,
upomnieć się o prace Daniela Olszewskiego czy Ewy Deptuły-Jabłońskiej, które nie zostały wymienione, chociaż podejmują problemy religijności i dechrystianizacji. Czytając dyskusyjną pracę Nikodema Bończy-Tomaszewskiego
Źródła narodowości, ku swemu zdziwieniu nie mogłem znaleźć w niej również
właśnie tych autorów. Bończa-Tomaszewski często powołuje się na literaturę
zachodnią, natomiast jakby trochę zapominał o historiografii krajowej.
Chciałbym też powiedzieć kilka słów na temat badań nad historią Kościoła rzymskokatolickiego. Jan Skarbek, współautor, obok Jerzego Kłoczowskiego i Lidii Müllerowej, Zarysu dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, wydanego w 1986 r., we wskazówkach bibliograficznych stwierdził: „Historia
Kościoła i chrześcijaństwa w Polsce doby rozbiorów i braku państwowości
polskiej 1772/95 należy, generalnie rzecz biorąc, do dziedzin słabo opracowanych, mających spore luki i wiele jeszcze białych plam”10. Od tego czasu
minęło ponad 20 lat. Wiele zrobiono, aby wypełnić te luki, ale jeszcze wiele
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	Historia, mity, interpretacje, red. A. Barszczewska-Krupa, Łódź 1996; W kręgu historii
historiografii i polityki, red. A. Barszczewska-Krupa, S. Liszewski, W. Puś, R. Stobiecki,
J. Szymczak, Łódź 1997; Europa w krzywym zwierciadle XIX i XX wieku, red. A. Barszczewska-Krupa, Łódź 2000.
	J. Czubaty, Zasada «dwóch sumień». Normy postępowania i granice kompromisu politycznego
Polaków w sytuacjach wyboru (1795–1815), Warszawa 2005.
	M. Janowski, Inteligencja wobec wyzwań rzeczywistości. Dylematy ideowe polskiej demokracji
liberalnej w Galicji w latach 1889–1914, Warszawa 1996.
	A. Nowak, Między carem a rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831–1849, Warszawa 1994.
	 A. Walicki, Trzy patriotyzmy, Warszawa 1991.
	A. Nowak, Polski patriotyzm wieku niewoli: trzy formuły?, [w:] Patriotyzm Polaków. Studia
z historii idei, red. J. Kloczkowski, Kraków 2006, s. 73–94.
	Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX i na początku
XX wieku, Wrocław 2006, s. 397. Recenzję tej dyskusyjnej, niemniej jednak interesującej
pracy zamieściłem w „Echach Przeszłości”, t. 8, 2007, s. 306–314.
10	J. Kłoczowski, L. Müllerowa, J. Skarbek, Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986, s. 147.

t2-s001-152.indd 38

38

1/8/09 1:52:48 PM

dyskusja

pozostaje do zrobienia. Upraszczając, można zauważyć, że badania płyną
niejako dwoma nurtami. Pierwszy to nurt tradycyjny, reprezentowany przez
nieżyjącego już ks. Bolesława Kumora; określiłbym go jako nurt teologicznopastoralny. W ten sposób historia Kościoła jest uprawiana w seminariach. Ma
ona pewne mankamenty, np. biografia biskupa napisana właśnie w tym nurcie
jest najczęściej hagiografią. Drugi nurt historiografii kościelnej związany jest
z Instytutem Geografii Historycznej Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Środowisko to – nie tylko księża, ale również, a może przede
wszystkim, świeccy – bada zagadnienia w szerszych perspektywach: narodowej, społecznej, przemian cywilizacyjnych, dechrystianizacji, mentalności itp.
Szczególne zainteresowanie wśród badaczy budziło i nadal budzi zagadnienie dotyczące stosunku Kościoła i duchowieństwa do sprawy walki
o niepodległość. Sporo napisano na temat stosunku duchowieństwa do
powstań narodowych, brakuje jednak opracowań, które dotykałyby kwestii stosunku duchowieństwa do kwestii niepodległości po 1864 r. w ujęciu
trójzaborowym. Jeśli chodzi o powstania, to wydawać się może, że wszystko
już zostało powiedziane w tej sprawie. Mam jednak informację, że oto na
maj 2008 r. zapowiedziano w Wilnie międzynarodową konferencję „Duchowieństwo wobec powstania styczniowego na ziemiach polskich dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów”, organizowaną przez Instytut Historii Litwy,
Litewską Akademię Nauk, I Katedrę Historii Nowożytnej KUL oraz Wydział
Humanistyczny UWM w Olsztynie. Jestem bardzo ciekaw, jak referenci
podejdą do tego tematu. Czy widoczna będzie dychotomia: z jednej strony
przedstawiciele Kościoła wypowiadający swoje stanowcze non possumus wobec władz zaborczych, a z drugiej strony „czarne charaktery” tym władzom
zaprzedane? A przecież najciekawsze byłoby przedstawienie tego, co było
między tymi postawami. Zatem zasadnicza kwestia sprowadza się do tego,
czy podjęta zostanie próba przedstawienia wieloaspektowego spojrzenia na
postawy duchowieństwa i ukazania wielu kontekstów i odsłon codzienności,
w jakich przyszło im działać i podejmować decyzje.

Nawiążę do tego, co powiedział przedmówca. Zajmuję się od pewnego
czasu stosunkami miedzy Kościołem a państwem w latach 1815–1830, więc
ta problematyka jest mi bliska. Funkcjonowanie różnych klisz w pracach dotyczących historii Kościoła XIX w. jest bardzo widoczne. Istnieje z jednej strony
nurt hagiograficzny, a z drugiej strony – nurt czarnej legendy Kościoła, w którym próbuje się pokazać tę instytucję od najgorszej strony. Jednak po 1989 r.,
(a nie po 1980 r.!) zaistniała wreszcie szansa, żeby uwolnić się od ideologizacji.
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Historiografia XIX w. była od swoich początków aż po nasze czasy, może z krótką przerwą w okresie dwudziestolecia międzywojennego, obszarem uprawiania polemiki o sprawach aktualnych. Przykładem mogą być prace prof. Łojka.
Pamiętam wygłoszony w latach osiemdziesiątych wykład o wybuchu powstania listopadowego, który był interpretowany przez studentów jako dyskusja za
i przeciw na temat, czy można podjąć próbę wyzwolenia się spod hegemonii
Związku Sowieckiego. Bardzo często w pracach historycznych odczuwalna jest
tego rodzaju podskórna polemika, połączona z czarno-białą wizją wydarzeń
i ludzi, np. w historii Kościoła „dobry” jest duchowny czynnie (najlepiej zbrojnie) zaangażowany w walkę niepodległościową, a „zły” ten, który w niej nie
uczestniczy. W schemat ten niektórzy próbują wtłoczyć nawet postacie, które
się w nim zupełnie nie mieszczą, jak choćby arcybiskupa Zygmunta Felińskiego Należałoby uwolnić się od myślenia stereotypami, a przy tym nie wpaść
w zabójczą dla nauki ideologizację i polityzację, o których mówił prof. Dopart.
Niestety, wydaje mi się, że w tę stronę zmierzają obecnie badania nad historią
kobiet, kosztem warsztatu oraz elementarnej wiarygodności i obiektywności.
Odnosząc się do wypowiedzi prof. Epszteina, chciałabym wspomnieć,
chociaż nie jest to główny temat dzisiejszej dyskusji, o obiektywnych uwarunkowaniach naszej pracy, na które nie mamy do końca wpływu. Zalew
drobnych opracowań, które nie wnoszą specjalnie nic nowego, a także brak
ciekawych projektów to konsekwencje systemu punktowego obowiązującego na uczelniach. W obecnych warunkach trudno zdobyć się, zwłaszcza
młodszym historykom, na napisanie większej i ciekawszej pracy, poprzedzonej szeroką kwerendą, np. zagraniczną. Trzeba wtedy liczyć się z perspektywą zajęcia ostatniego miejsca w rankingu we własnym instytucie,
a także z koniecznością tłumaczenia się przed rektorem z małej liczby publikacji. Myślę, że jako środowisko historyków powinniśmy przeciwdziałać
tej tendencji i wspierać osoby, które chcą tworzyć prace naukowe, a nie tylko doktoraty, habilitacje i artykuły na punkty KBN.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wystąpienia panów profesorów,
zwłaszcza dwa pierwsze, miały charakter bardzo autorskiej oceny dorobku historiografii polskiej po 1989 r. Wyjaśnia to nieuwzględnienie np.
problematyki nauk pomocniczych historii. Nawiązując do stwierdzenia,
że w badaniach nad XIX w. nie nastąpił przełom metodologiczny, chciałabym zauważyć, że w tej chwili obserwujemy jednak napływ nowych
teorii metodologicznych. I dlatego naturalnie nie zgadzam się z tezą, że
nie ma przełomu metodologicznego. Jest olbrzymi, ale przede wszystkim
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polega na tym, że publikuje się wiele prac metodologicznych dotychczas
mało dostępnych, publikuje się wiele tłumaczeń dzieł z zakresu metodologii i historii historiografii amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej.
Z kolei nauki pomocnicze stanęły przed koniecznością przeformułowania swojego przedmiotu zainteresowania badawczego. Czy ma to być
zbiór nauk pomocniczych autonomicznych, czy też źródłoznawstwo? Czy
źródłoznawstwo należy traktować przede wszystkim jako badania mające ukazać źródło jako element procesu komunikacji społecznej, wytwór
tego procesu?
Kolejny nurt, którego mi zabrakło we wprowadzeniu do dyskusji, to
badania nad historią parlamentaryzmu polskiego w XIX w. Mamy przecież ważne wydawnictwo źródłowe, mianowicie Sejm Królestwa Polskiego
o działalności rządu i stanie kraju 1816–183011 zawierające uwagi sejmowe
wobec raportów rządowych z lat 1818–1830, i oczywiście publikacje z historii instytucji, np. sztandarową pracę poświęconą Rządowi Narodowemu
i jego agendom w okresie powstania styczniowego, autorstwa Franciszki
Ramotowskiej12, wnoszącą istotne elementy uzupełniające syntezę Stefana Kieniewicza. Zabrakło także problematyki powstań narodowych, np.
kwestii, czym były powstania. Historiografia polska musi się po raz kolejny
pochylić się nad zagadnieniem powstań narodowych, nad ich genezą i konsekwencjami. Jest to ważne zagadnienie badawcze.
Kolejnym problemem jest edycja źródeł. My w zasadzie nie dyskutujemy nad tym, jak powinno się wydawać źródła. Pan prof. T. Epsztein
powiedział, że źródło źle wydane to takie, które nie ma odpowiednich
komentarzy. Część historyków uważa, że komentarz jest niepotrzebny,
ponieważ jest on interpretacją, więc woli inną formułę publikacji materiałów źródłowych. Oczywiście, jest to problem generalny i nie dotyczy
tylko XIX w., ale być może, omawiając tę kwestię, należy wziąć pod uwagę specyfikę tego okresu. Jeżeli nasze dyskusje miałyby służyć ekspozycji
Muzeum Historii Polski, to, niestety, będziemy musieli dokonać bolesnych
zabiegów wartościowania, wyróżnienia wątków centralnych i peryferyjnych w badaniach nad dziejami XIX w., będziemy musieli także bardzo
ostro wartościować źródła.

11 Opracowanie i wstęp: J. Leskiewiczowa i F. Ramotowska, Warszawa 1995.
12	F. Ramotowska, Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863–1864. Struktura
organizacyjna, t. 1, Warszawa 1999, t. 2, Warszawa 2000.
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Proszę państwa, przyjeżdżając na tę konferencję, ze zdziwieniem
stwierdziłem, że w ośrodku, w którym się znajdujemy, jest taki drogowskaz:
Dworek Szaniawskiego 1,5 km. Rozumiem, że chodzi o innego Szaniawskiego, ale ten Szaniawski, o którym chcę wspomnieć, skończył swoją karierę urzędniczą ze względu na problemy ze wzrokiem w latach 30. XIX w.
Czyżby można było porównać stan polskiej historiografii dotyczącej okresu, kiedy Józef Kalasanty Szaniawski „pracował” do zapaści zdrowia, która
go ostatecznie dotknęła? Czy epoka paskiewiczowska jest pomijana, poza
nielicznymi wyjątkami, w badaniach? Czy jest to temat tabu, trudny do
przeanalizowania, ponieważ należy sięgnąć do pierwotnych źródeł, które
nie zostały jeszcze sklasyfikowane? Dlaczego np. pojawiają się stwierdzenia, że brak jest badań dotyczących parlamentaryzmu w pewnym okresie?
Dlaczego polscy naukowcy nie zastanawiają się w ostatnich czasach nad
stwierdzeniem, czy w okresie po 1831 r. państwo było otwarcie wrogie
i zaborcze, co zresztą, moim skromnym zdaniem, zupełnie nie odpowiada rzeczywistości? Państwo polskie czasu paskiewiczowskiej niewoli to
bynajmniej nie jest generał-gubernator i naczelnik wojenny. Państwo polskie to Rada Administracyjna, Rada Stanu, poszczególne komisje rządowe,
niższe urzędy. Dlaczego nie ma rozbudowanych, dalszych badań prowadzonych pod tym kątem? Sądzę, że postrzeganie epoki paskiewiczowskiej
w polskiej historiografii możnaby uznać za kompletnie błędne, ponieważ
zakłada się, iż jest to okres nieistotny, jeżeli chodzi o generalne rozwiązania dla przyszłości państwa polskiego. Otóż uważam, że jest inaczej. Strona
rosyjska podjęła wówczas w mojej ocenie próbę legitymizacji władzy, która
miała doprowadzić do samounicestwienia narodu polskiego przez uznanie
władzy państwa rosyjskiego nad polskim narodem za prawomocną. Grupa
urzędnicza stawiła opór tym zakusom. Po 1835 r. załamał się proces najbardziej niebezpiecznej, bo mającej zostać dokonanej rękoma samych Polaków, rusyfikacji.
Wspomniano również o braku badań nad historią gospodarczą. Otóż
uważam, że nie jest to prawda. Wydaje mi się, że istnieje wiele prac z tego
zakresu, które po prostu nie są zauważane.
Kolejna kwestia to jakość publikacji i badań. Nauka jest wolna. Równocześnie mamy dwa procesy: lizboński i boloński, które oddziaływują
w sposób bezpośredni na naukę polską. Zadajmy pytanie: czy te procesy są
prawidłowo w Polsce implementowane? A jeżeli nie, to dlaczego?
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Proszę państwa, mimo tak szerokiego spektrum wątków poruszanych
podczas dzisiejszych obrad mam wrażenie, że wbrew pewnym trendom europejskim zapominamy w Polsce o wadze badań nad regionami. Takie badania są potrzebne, żeby dokonać pewnych porównań, jak słusznie zauważył
pan prof. Epsztein, nie tylko międzyzaborowych, ale także regionalnych.
Przedmiotem moich zainteresowań jest w szczególności Królestwo Polskie. Zauważyłam, że zróżnicowanie regionalne tego obszaru jest ciągle pomijane przez historyków. Widzimy różnice pomiędzy północno-wschodnią
częścią Królestwa Polskiego a Kielecczyzną, prowincją a centrum czy innymi
ziemiami dawnej Rzeczypospolitej. Powstają opracowania tej problematyki,
rzeczywiście bardzo często przyczynkarskie, wydawane w niskim nakładzie,
ale w moim przekonaniu należy także je dostrzec, ponieważ stwarzają pole
do dalszej dyskusji i często wskazują zupełnie nieznane dotychczas fakty.
Takie prace publikowane są w ośrodkach: kieleckim, lubelskim, białostockim.
Środowisko białostockie prowadzi badania nad lokalnymi elitami, inteligencją, strukturami społecznymi, zawodowymi. Rozumiem, że istnieje problem obiegu informacji, ale dyskusja naukowa jest bardzo potrzebna. Trendy
europejskie są przecież następujące: od szczegółu do ogółu. Historii całościowej elit czy inteligencji, grup społecznych czy narodowościowych nie da się
poznać bez pewnych wątków szczegółowych.

Dr

Chciałam się odnieść do tego, co mówili panowie profesorowie: prof.
Tadeusz Epsztein o potrzebie porównań międzyzaborowych, o regresie
w badaniu dziejów ludności robotniczej i inteligencji; prof. Bogusław Dopart
o konieczności wykorzystywania osiągnięć historyków literatury przez historyków społecznych; prof. Maciej Janowski o potrzebie współpracy z historykami „przymiotnikowymi” i wreszcie prof. Andrzej Chwalba o sięganiu na
pogranicza historii. Tym, co w coraz większym stopniu będzie zapewne interesować historyków, jest badanie – zacytuję – „milczącej grupy ludzi najuboższych”, a więc także warstwy najsłabiej wykształconych kobiet. Oczywiście,
pamiętam o tym, co mówiła pani dr Anna Barańska o pewnych mankamentach „genderowego” spojrzenia. Sądzę jednak, że możliwe jest napisanie historii kobiet i historii najuboższych bez powielania tych mankamentów. Poza
tym wspomniane zagadnienia są niezwykle ważne dla poznania procesów
modernizacji na ziemiach polskich. Moim zdaniem np. badanie filantropii
w wymiarze ideowym i praktycznym, czym się zajmowałam, umożliwia
przyjrzenie się temu, jak modernizowało się społeczeństwo polskie. Daje
też możliwość zastanowienia się, czy rządy zaborcze miały tylko negatywny
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wpływ na społeczeństwo polskie. Świetnym przykładem jest sprawa tworzenia systemu opieki społecznej – jednego z bardziej nowoczesnych w Europie – przez państwo pruskie i w związku z tym objęcie tym systemem Polaków
pod zaborem. W zaborze rosyjskim, pomijając okres Królestwa Kongresowego i działalności między innymi Fryderyka Skarbka, ciężar opieki nad najuboższymi rodakami spoczywał tymczasem na barkach Polaków. Dlaczego
jeszcze użyteczne jest badanie historii kobiet, filantropii czy służby domowej?
Można badać różne grupy społeczne, wybierając temat – ideę, proces – dotyczący kilku warstw. Filantropia była doskonałym pretekstem do zbadania
postaw nie tylko inteligencji czy ziemiaństwa, ale też najuboższych. Taka
problematyka wymaga badań interdyscyplinarnych.
Śmiem twierdzić, że jako młody badacz patrzę dość optymistycznie
i dostrzegam dwie ważne rzeczy. Z jednej strony należy kształcić historyków,
którzy nie będą ograniczać się do jednego zagadnienia, tylko będą dokonywać syntez pewnych zjawisk na terenach wszystkich ziem polskich i porównywać sytuację tych obszarów z Europą Zachodnią i Środkowo-Wschodnią.
Wiem, że na to trzeba czasu, oczytania i mrówczej pracy, także wielu innych
naukowców. Dlatego tak potrzebne są badania regionalne oraz nad konkretnymi instytucjami. W prowadzonych przeze mnie badaniach nad filantropią
bardzo przydatne okazały się, przykładowo, zarówno rozważania natury
ogólniejszej, analiza idei i postaw społecznych przeprowadzona przez Czesława Kępskiego13 czy Jerzego Jedlickiego14, jaki i wyniki badań szczegółowych
nad instytucjami dobroczynnymi dziewiętnastowiecznej Warszawy autorstwa Elżbiety Mazur15 czy Anny Barańskiej16, która zajmowała się postawami
społeczno-obywatelskimi kobiet w czasie powstania listopadowego.

Moja refleksja będzie dotyczyć referatu pana prof. Doparta oraz po
części wypowiedzi pani dr Barańskiej, pani dr Deszczyńskiej i pana dr. Lewalskiego, a mianowicie badań nad religijnością. Wynika to m.in. z tego, że
sam zajmuję się kwestią religijności Wielkiej Emigracji. Chciałbym zwrócić
uwagę na pewne niedostatki, zagadnienia, które nie są do końca zbadane.
Kwestia religijności Wielkiej Emigracji zwykle sprowadzana jest do
mistycyzmu, mesjanizmu, co jest ogromnym uproszczeniem. Są prace
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13 C. Kępski, Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka, Lublin 2003.
14	J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku,
Warszawa 1988.
15 E. Mazur, Dobroczynność w Warszawie XIX wieku, Warszawa 1999.
16 A. Barańska, Kobiety w powstaniu listopadowym 1830–1831, Lublin 1998.
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na temat związków Mickiewicza z Andrzejem Towiańskim, a nie ma np.
opracowań dotyczących poszukiwań religijnych Mickiewicza, kontaktów
z polskim duchowieństwem. Książka Krzysztofa Rutkowskiego jest dużym
uproszczeniem i wywołuje niepotrzebną sensację17. Następna sprawa dotyczy styku życia politycznego i życia religijnego. Ciągle brakuje monografii polskiego ruchu ultramontańskiego. Wydano monografię prof. Szlachty18 poświęconą myśli politycznej, ale nie ma monografii o działaniach
ultramontanów w trzech zaborach. Ostatnia kwestia, na którą chciałbym
zwrócić uwagę, to stosunek papiestwa do sprawy polskiej. Na tę problematykę patrzy się przez pryzmat wydanych przed II wojną światową prac ks.
prof. Żywczyńskiego19 czy książek ks. dr. Lisa20, ks. dr. Kani dotyczących21
powstania styczniowego. I tutaj też jest wiele niedostatków. Papiestwo interesowało się nie tylko powstaniami, ale całym życiem narodu polskiego.
W archiwum watykańskim znajdują się relacje nuncjusza wiedeńskiego,
nuncjusza paryskiego czy nuncjusza Lucerny, które mówią wiele o stosunku władz Kościoła katolickiego, hierarchii kościelnej do spraw polskich.

Widzę, że ta odrębna kwestia stała się właściwie tematem przewodnim.
Amerykanin z Uniwersytetu w Oklahomie, Chris Korten, doktorant z Oksfordu,
interesuje się stosunkiem papiestwa do sprawy polskiej w XIX w., a Matteo ����
Piccin�������������������������������������������������������������������������
z Wenecji – rusyfikacją w Królestwie Polskim w drugiej połowie stulecia.
Chciałabym poruszyć sprawę może nie tyle religijności, co bardziej
gospodarki. W opracowaniach historii gospodarczej XIX w. właściwie nie
poruszano problemu przeduwłaszczeniowej sekularyzacji własności kościelnej na ziemiach polskich. Jest to największa zmiana własnościowa
w dziejach Kościoła Katolickiego jako posiadacza ziemskiego w tym stuleciu, która nie ma całościowej syntezy, opisana jest tylko we fragmentach.
Istniejące drukowane źródła do tej problematyki są fragmentaryczne
(m.in. Ignacego Borejki-Chodźki Diecezja mińska). Chciałabym postulować
spojrzenie na historię religijności i Kościoła w szerszym kontekście badań,
a nie tylko ograniczanie się do historii „kapliczkowej”. Historiografia
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17	K. Rutkowski, Stos dla Adama albo kacerze i kapłani. Studium w czternastu odsłonach o sporze zmartwychwstańców z towiańczykami, Warszawa 1994.
18 B. Szlachta, Ład – Kościół – Naród, Kraków 1996.
19	M. Żywczyński, Geneza i następstwa encykliki «Cum Primum» z 9 VI 1832 r. Watykan i sprawa polska w latach 1830–1837, Warszawa 1935.
20 K. Lis, Pius IX a Polska w dobie powstania styczniowego, Lublin 1996.
21	J. Kania, Pius IX a wojna partyzancka Polaków z Rosją: powstanie styczniowe (1863–1864),
Kraków 2000.
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gospodarcza naszej epoki zajmowała się przede wszystkim industrializacją
i modernizacją, rolnictwem głównie w aspekcie uwłaszczenia. Niemal zupełnie nie jest opracowany problem Kościoła jako pracodawcy, organizatora
życia gospodarczego i lokalnego przedsiębiorcy, animatora kultury. To wstyd
dla naszego środowiska, ale np. działalność Akademii Połockiej na Ziemiach
Zabranych, funkcjonowanie ogromnej tamtejszej drukarni, laboratoriów
i warsztatów, które dały początek obecnemu, największemu w Europie muzeum drukarstwa w Połocku, opisała pani prof. Irena Kadulska, teatrolog.
Kolejna ważna sprawa. Ruch recenzencki zamiera, sztuka recenzji
sprowadza się do chwalenia kolegów po fachu, rzadko kiedy ma charakter
prawdziwej, naukowej dyskusji. Zanika też dobry obyczaj nadsyłania przez
autorów książek powstałych w jednym ośrodku akademickim do bibliotek
innych ośrodków, tak aby wiedza o nowych publikacjach, których ceny nie
są bagatelne dla kieszeni naukowców, mogła szybciej zaistnieć w obiegu.

Chciałbym się odnieść do wypowiedzi o religijności. Jako absolwent
KUL czuję się do tego zobowiązany. Sekularyzacja to bardzo skomplikowany problem, który rzeczywiście nie jest zbadany. Władze carskie wprowadziły uposażenie duchowieństwa z myślą o pełnym jego ubezwłasnowolnieniu w stosunku do władzy centralnej. To jest zagadnienie warte
przeanalizowania pod kątem znaczenia sekularyzacji, jej właściwych
celów i tego, czy zostały osiągnięte. Jeżeli chodzi o problem – moim zdaniem w olbrzymim stopniu w sposób negatywnie nagłaśniany – znaczenia
duchowieństwa po powstaniu listopadowym czy w czasie jego trwania,
to jednym z objawów „właściwego” stosunku władz carskich do polskiego
duchowieństwa było wprowadzenie w połowie lat 30. urzędu tzw. szwajcarów do kościołów. Były to prywatne osoby, ubrane jak „szwajcarzy”,
podobno według wzoru opracowanego przez Michała Anioła dla straży
w Watykanie, które miały zapisywać wypowiedzi wszystkich księży.
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Podsumowanie dyskusji
Wypowiedzi dotyczyły tak rozmaitych tematów, że bardzo trudno
ustosunkować się do nich w kilku zdaniach. Chciałbym tylko w skrócie wymienić kilka punktów, które wydawały mi się istotne.
Jeśli chodzi o kwestię religijności, która była wielokrotnie wspominana, to myślę, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Mnie osobiście wydaje się, że podstawowy problem, który słusznie podkreśliła dr Deszczyńska,
to brak opracowania, do którego mogłaby zajrzeć osoba niebędąca specjalistą od historii religijności, aby czegoś się dowiedzieć. Należy zadać pytanie:
czy w 1900 r. społeczeństwo polskie było mniej, czy bardziej religijne niż
w 1800 r.? Jak się zmienia dynamika postaw religijnych?
Nawet przy badaniach szczegółowych, które są potrzebne, warto mieć
ogólny cel. Warto zdawać sobie sprawę częścią jakich ogólnych zjawisk jest
problem, który w danej chwili badamy. Myślę, że wiele racji miała pani
dr Piotrowska-Marchewa w tym, co mówiła o znaczeniu badania szczegółowego jako pewnej perspektywy, z której widzi się kwestie ogólne. Jeśli takiej
perspektywy nie ma, to wartość wąskiej monografii, nawet opierającej się na
gruntownej kwerendzie źródłowej, jest niewielka, bo autor takiej pracy nie
wie, jakie pytania warto źródłu zadać. W efekcie po takiej lekturze trzeba by
było raz jeszcze samodzielnie przeczytać źródła, aby z nich wyciągnąć to, co
jest istotne. Powiedziałbym tak: nie ma ciekawych i nudnych tematów, są
ciekawe i nudne ujęcia. Z każdego tematu, przy spojrzeniu z pewnej perspektywy, można wydobyć bardzo ciekawe rzeczy; badanie każdego tematu przy
braku tej perspektywy może zakończyć się niepowodzeniem.
Podobnie jak pan Opacki uważam, że stan historii gospodarczej nie
jest najlepszy, nawet jeśli istnieją szczegółowe prace, do których, nie będąc
historykiem gospodarczym, nie dotarłem. Warto jednak wymienić książkę
Tokarskiego o roli Żydów w gospodarczym i społecznym życiu Galicji, recenzowaną przez prof. Gąsowskiego, czy mały tomik o samomodernizacji
społeczeństw wydany kilka lat temu w Poznaniu. Pozycje te pokazują, ile
ciekawych rzeczy jest jeszcze do omówienia. Właśnie samomodernizacja
jest doskonałym przykładem tego, jak bardzo zmieniło się spojrzenie na
możliwości industrializacji.
Wspomnę o jeszcze jednej sprawie, która wydaje mi się istotna i o której dotąd nie mówiłem. Jest to mianowicie forma przedstawienia wyników
badań. Działalność historyków jest działalnością literacką. Co z tego, że my
coś zbadamy, jeśli nikt tego nie przeczyta, ponieważ jest nudne? Nie będę
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rozwijał tego tematu, gdyż wymagałoby to poważnego referatu metodologicznego. Historyk najpierw bada, a potem przekazuje efekty badania na
piśmie. Konstrukcja tekstu i jego forma jest również częścią pracy badawczej historyka. Jest sprawdzianem jego tez, tego, czy można je przedstawić
w sposób logiczny i klarowny. Mam wrażenie, że dla polskiej historiografii
to kolejny ważny powód do refleksji.

Jestem zadowolony, gdyż krytyka naszych wystąpień jest delikatna.
Na miejscu państwa byłbym pewnie bardziej agresywny. Specjalnie przerysowałem niektóre rzeczy, ponieważ chodziło mi o to, żeby z jednej strony
pokazać problemy, a z drugiej – zachęcić do dyskusji.
Czy był przełom w 1989 r., czy go nie było? Ujmując problem całościowo, możemy powiedzieć, że po 1989 r. nastąpił przełom w historiografii. Jeżeli jednak będziemy analizować konkretne tematy badawcze, to wówczas
sprawa nie będzie tak jednoznaczna. W przypadku badań nad strukturami
społecznymi nastąpiły istotne zmiany, ale tylko w niektórych dziedzinach
(np. badania nad elitami społecznymi). W wielu punktach widać kontynuacje: metodologiczne, tematyczne, chronologiczne itd. Ukazują się prace
metodologiczne, o czym mówiła pani prof. Kulecka, ale w praktyce niechętnie do nich zaglądamy, a jeszcze rzadziej wykorzystujemy nowe metody i przeprowadzamy eksperymenty badawcze. Czy te wszystkie tendencje
powstające na Zachodzie, a w końcu lat 80. i 90. także u nas, wytrzymają
próbę czasu? W odniesieniu do badań społecznych jest to często dyskusyjne.
Czy nadal badać grupy zawodowe czy społeczne w tradycyjnym podziale na
duże zbiorowości: szlachtę, chłopów, robotników, ziemiaństwo, inteligencję?
W ujęciu chronologicznym, przedzielonym sztywnymi cezurami powstań
narodowych? Trudno tu o jednoznaczną deklarację. Byłem niedawno świadkiem dyskusji na temat życia codziennego, podczas której mówiono m.in.
o wpływie sytuacji politycznej na życie człowieka. Czy ktoś np. sprawdzał,
czy warunki bytowania chłopów przed powstaniem styczniowym były inne
niż zaraz po nim? W jakim stopniu ten przełom wpłynął na funkcjonowanie
tej grupy społecznej, najliczniejszej w naszym społeczeństwie? Oczywiście,
niektóre wydarzenia polityczne oddziaływały na życie ludności, ale nie można pomijać również innych, bardzo ważnych czynników, np. ekonomicznych
i społecznych. Nadal mamy wiele spraw nie do końca zbadanych. Mówiąc
o strukturach społecznych, relacjach międzyspołecznych w XIX w., często
obracamy się raczej wokół jakichś przypuszczeń niż pewnych ustaleń. Warto
stawiać pytania, nawet jeżeli dziś nie ma na nie odpowiedzi.
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Problemem, który już omawialiśmy, jest ideologizacja. Odnosi się ona
nie tylko do okresu PRL, jest niebezpieczna również w dzisiejszych czasach.
Nie jesteśmy od niej wolni, choć w historii XIX w. jest mniej widoczna. Ale
i tu mamy swoich idoli i ołtarzyki, które chronimy przed ostrzejszą krytyką
i próbą rewizji ich dotychczasowego wizerunku. Niezależnie od kierunku,
koloru czy pochodzenia, naciski polityczne i ideologiczne niszczą obiektywizm w badaniach naukowych i zawsze prowadzą nas na manowce, dlatego zdecydowanie powinniśmy je odrzucać.

Przede wszystkim chciałbym państwu bardzo gorąco podziękować za
lekcję historiografii, którą otrzymałem. Bardzo łapczywie wsłuchiwałem się
w dyskusję, zrobiłem notatki bibliograficzne i merytoryczne. Otworzyły mi
się oczy na wiele problemów, których ciągle jestem blisko, a do których sedna
nie potrafiłem wcześniej dotrzeć. Bardzo dziękuję za wszystkie bezpośrednie odniesienia do mojego wystąpienia, a także za te wątki w dyskusji, które
korespondowały z tym, co pozwoliłem sobie przed państwem powiedzieć.
Do tej ostatniej kategorii zaliczyłbym np. słowa ubolewania nad godnym pożałowania zjawiskiem zamierania ruchu recenzenckiego, jak również otwartego krytycyzmu w środowisku humanistycznym. Dawniej było oczywiste,
że dwaj panowie profesorowie w sali wykładowej Uniwersytetu Jagiellońskiego polemizowali ze sobą przy otwartej kurtynie, także w trakcie wykładów dla studentów. O ile nie było to dawanie upustu osobistym niechęciom,
miało z pewnością walor dydaktyczny. Dzisiaj panuje konformizm, łagodnie
zacierane są wszystkie kontury. Dlaczego? Przecież nauka żyje sporem. Nie
trzeba być romantykiem, żeby głosić: „wszystko się na dwoje roznosi”.
Następna sprawa to odpowiednik literacki rozmaitych kwestii badanych przez historię społeczną czy antropologię społeczną. Pani dr Małgorzata Dajnowicz mówiła o badaniu prowincji. Otóż zjawiska prowincjonalizmu czy regionalizmu literackiego były równolegle inicjowane przez
rozmaite zmiany literackie i społeczne, co umożliwia powiązanie historii
literatury z historią społeczną czy nawet gospodarczą, np. w połowie XIX w.
istnieje w literaturze, jako temat literacki, kwestia cukrownictwa na Ukrainie. Wśród autorów, którzy podejmują ten wątek, jest Cyprian Norwid;
mam na myśli jego utwór dramatyczny Aktor. Ciekawi autorzy, jak ojciec
Josepha Conrada, Apollo Nałęcz-Korzeniowski, czy Stefan Buszczyński,
nb. głośny w Europie filozof cywilizacji, krążą wokół rozmaitych tematów
gospodarczych czy społecznych. Takie kwestie z łatwością można ze sobą
wiązać i jest ich naprawdę sporo.
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Pani dr Monika Piotrowska-Marchewa podkreślała współpracę historyków społecznych i historyków literatury. Wiem, jakie z tego odnosi się korzyści, i staram się w miarę możności śledzić odpowiednią literaturę. Kilka
lat temu na zjeździe Polskiego Towarzystwa Socjologicznego wygłosiłem
tekst o wątkach ekonomicznych w polskiej literaturze romantycznej. Zdaje
się, że do dzisiaj nie ma pełniejszego opracowania od tego, na jakie mogłem
sobie wówczas pozwolić. Proszę zauważyć, że czasy romantyzmu to złoty
okres polskiej ekonomii. Fryderyk Skarbek to jeden z inicjatorów polskiego
realizmu literackiego i pisarz dużej miary, Dominik Krysiński, Józef Supiński to klasycy polskiej ekonomii. Zygmunt Krasiński miał przecież nieobjętą fortunę, dziedziczył ordynację, a jednak on, panicz, studiował prawo
i zajmował się ekonomią. Słowacki był urzędnikiem u Druckiego-Lubeckiego; to dlatego jego warszawski pomnik stoi przed Pałacem Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Wybitny polski malarz, jeden z największych
malarzy tej epoki w Europie, Piotr Michałowski, zajmował się hutnictwem,
metalurgią. Romantyczny filozof August Cieszkowski publikował fachowe prace ekonomiczne we Francji. Edukacja oświeceniowa wiąże teorię
z praktyką. Późne oświecenie zresztą w sensie światopoglądowym styka
się z prepozytywizmem. Najważniejsze teksty Jana Śniadeckiego powstają w latach 1820–1822, kiedy debiutuje Mickiewicz. Jest to cudowny splot
rozmaitych okoliczności i jeżeli patrzymy na te wydarzenia z perspektywy
dłuższego trwania, to wszystkie są bardzo ważne.
Pan profesor powiedział przed chwilą, że pisanie historii jest także
literaturą, narracją. Kiedyś uświadomiono mi, na ile pisarstwo Fernanda
Braudela jest przesiąknięte literacką mitologią XIX w. To było dla mnie szokujące. Pomyślałem sobie „dobra nasza”. Skoro piszemy w sposób literacki,
to piszmy pięknie, ale fikcję literacką trzymajmy pod kontrolą. Związki
między historykami literatury i historykami społecznymi czy politycznymi
to także szansa na kontrolę metodologiczną naszego procesu wypowiadania się, narracji historiograficznej.
Sprawa religijności Wielkiej Emigracji to bardzo ważny temat. Zajmując się kwestią mesjanizmu, zauważyłem, że tego mesjanizmu rzeczywistego było naprawdę niewiele, a jeśli już był, to najczęściej autentycznie religijny, jak u Mickiewicza. Henri de Lubac, wielki autorytet teologii
hermeneutyki i historii idei, w swojej słynnej syntezie Dziedzictwo duchowe
Joachima z Fiore mówił o prelekcjach paryskich: Tak, to ostra retoryka, ale
w sensie ortodoksji nic tam się nie dzieje. Do jednego worka wrzuca się
mesjanizm, rozmaite przejawy prowidencjalizmu biblijnego, misjonizmu.
I taka hybryda pojęciowa żyje swoim własnym życiem. Podobnie jak wypaczony stereotyp człowieka romantyzmu – „kawiarnianego mięczaka”,
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„młodopolskiego cherlaka”. Romantyczna tradycja została przepuszczona
przez Młodą Polskę. Maria Janion użyła terminów „neoneomodernizm” czy
„neoneoromantyzm” na przełomie lat 70. i 80. Romantyzm jest przefiltrowany w Polsce przez jego recepcje dziewiętnastowieczne, natomiast nie do
końca jest przez adekwatną historiografię przyswojony. Polski romantyzm
rozwinął się za kordonami granicznym; za rozpowszechnianie tej bezdebitowej literatury groziły okrutne sankcje. Wiemy, jakich cudów było trzeba, żeby przemycić zakazane książki romantyczne do księgarza Bochenka
w Krakowie. Recepcja wielkiego romantyzmu na szerszą skalę zaczęła się
dopiero ok. 1870 r., więc trafiła już na zupełnie nowy kontekst duchowy,
filozoficzny, kulturowy. My zadajemy dzisiaj pytanie: jaki ten romantyzm
był naprawdę? Oczywiście, to pytanie jest nienaukowe. Kto dziś pyta, jaki
był naprawdę? Wszystko jest przecież kwestią konwencji i narracji. Nie ma
zgody na taką kapitulację. Musimy oczyścić źródła naszej tradycji, a w kontekście, o którym państwo mówią, jest znacznie łatwiej to dostrzec.
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Dr

Henryk Głe˛bocki
Uniwersytet Jagielloński,
Instytut Pamie˛ci Narodowej

Historia polityczna
Miałem, zgodnie z prośbą organizatorów konferencji, przygotować zestaw propozycji badawczych odnoszących się do polskiego XIX w. Chciałbym
jednak mówić głównie o pewnych brakach dotyczących kierunków badań nad
XIX w., a nie o metodologii, gdyż w tej dziedzinie nie czuję się dostatecznie
kompetentny. Ponieważ nie jestem polihistorem, pragnę zaproponować pewną refleksję nad kierunkami badań w odniesieniu do najbliższej mi tematyki,
czyli historii Polski XIX w. na tle dziejów Europy Wschodniej. Mam na myśli
szczególnie problemy polskiej polityki wschodniej, stosunki polsko-rosyjskie,
dzieje narodów sąsiadujących z Polakami w XIX w. i to, co w odniesieniu do
tego okresu można uznać za polskość na terytorium byłej I Rzeczypospolitej.
Chciałbym nawiązać krótko do kilku problemów, na które zwracali
uwagę moi przedmówcy. Warto na początku przypomnieć uwagę Henryka Wereszyckiego, wypowiedzianą w obliczu dramatycznych wydarzeń
epoki: Po każdym wielkim przełomie politycznym historiografia stara się
wykorzystać zdobyte doświadczenia historyczne, aby stworzyć nowy pogląd
na istotne problemy przeszłości. Tak więc każde pokolenie historyków ma
ambicje wypracowania nowych oświetleń opartych nie tylko o nowe odkryte
materiały, nie tylko o nowe badania monograficzne, ale, co bodaj zawsze jest
najistotniejsze, o nowy stosunek do spraw politycznych i społecznych, które
z reguły pokolenia od siebie różnią.
	H. Wereszycki, O problematykę najnowszej historii Polski [w:] idem, Niewygasła przeszłość.
Refleksje i polemiki, Kraków 1987, s. 277.
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Z tym samym problemem mieliśmy do czynienia również po 1989 r. Do
zaproponowanych już cezur, wyznaczających przełomy badawcze czy metodologiczne, dodałbym jeszcze rok 1991. Bowiem dopiero to, co Władimir
Władimirowicz Putin nazwał największą katastrofą geopolityczną XX w.,
czyli rozpad imperium sowieckiego, otworzyło, nie tylko przed badaczami
XX w., ale także przed historykami zajmującymi się XIX w., drzwi do wielu
archiwów na Wschodzie. Można zaryzykować twierdzenie, że środowisko
historyków XIX w., jak również wcześniejszych epok, jest największym beneficjentem tych zmian, ponieważ nowo udostępnione zasoby archiwalne
związane z tymi właśnie kierunkami badań wydają się mniej kontrowersyjne dla ich obecnych posiadaczy niż zbiory dokumentów z XX w., a w związku
z tym są relatywnie łatwiej dostępne.
Trzeba też zauważyć, że rola badań nad XIX w., o której już wspominano, rzeczywiście bardzo się zmieniła od początku lat 90. Po pierwsze,
w czasach PRL wiek XIX, w odróżnieniu od wieku XX, był obszarem tematycznym, którym można było zajmować się w miarę uczciwie, pisząc
w zgodzie z własnym sumieniem. Skutkiem tego stanu rzeczy stała się sytuacja, w której często ci, którzy nie mogli lub nie chcieli zajmować się wiekiem XX, podejmowali problematykę dziewiętnastowieczną. Był to pewnego rodzaju azyl dla wielu historyków. Po drugie, historiografia XIX w.
pełniła funkcję publicystyczną. Puszczanie oka do czytelnika zdarzało
się nie tylko w drugim obiegu czy w publicystyce historycznej, ale również w poważnych opracowaniach. Nie uważam tego jednak za zbrodnię.
Wynikało to z sytuacji, w jakiej – nie z własnej woli – znalazła się polska
historiografia. Po trzecie, rola zastępcza XIX w. polegała również na tym,
że refleksja nad sprawami tego okresu miała aktualny kontekst współczesny, tzn. ocena i analiza pewnych wyborów politycznych, postaw i ich
wartości uosabiała poglądy współczesnych Polaków. To, co mieszkańców
PRL łączyło z ich przodkami żyjącymi w Priwislinskim Kraju, pod zaborami, to poczucie wspólnoty losu, zniewolenia oraz aspiracje związane
z brakiem wolności.
W porównaniu z okresem PRL lata 90. XX w. stworzyły unikalną
wręcz szansę zajmowania się sine ira et studio wiekiem XIX. Inna sprawa,
w jakim stopniu ta szansa została wykorzystana. Omówiona przez moich
przedmówców literatura pokazuje, jak wiele zrobiono w nowych warunkach, gdy ustąpiło jeszcze jedno bardzo ważne zjawisko: nacisk ideologiczny
i cenzuralny. Cenzura i ideologia przed 1989 r. były bardzo mocno związane
z problemem legitymizowania komunistycznej władzy. Było to szczególnie
widoczne w badaniach nad ruchami robotniczymi i chłopskimi oraz nad
zjawiskami społecznymi. W tych dziedzinach nacisk ideologiczny pozosta-
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wał niewątpliwie największy. Powodowało to również tworzenie pewnych
paradygmatów badawczych, które po 1989 r. albo zostały odrzucone, albo
po prostu obumarły. Często do spraw, które w ramach tych paradygmatów
badano, później już nie wracano, a stan wiedzy na ich temat pozostał na
poziomie literatury wytworzonej pod wpływem minionej rzeczywistości.
Wymienione zjawiska miały, jak mi się wydaje, istotny wpływ na badania
naukowe i trzeba je uwzględnić, żeby zrozumieć zmiany po 1989 r., a także
pewne braki w historiografii polskiej dotyczącej nie tylko XIX w.
Warto tu zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę: kierunek przemian w środowisku badaczy XIX w. Nie mam szczegółowych, aktualnych
danych na ten temat, ale pozwolę sobie przytoczyć ustalenia z końca lat
90. Obejmują one lata 1992–1996. Na przykładzie Bibliografii historii
Polski zestawiono statystykę publikacji związanych z różnymi epokami.
Opracowania dotyczące XIX w. stanowiły w tym okresie mniej więcej jedną piątą ogółu tekstów historycznych – około 17–18%. Przy tym zauważalna była lekka tendencja spadkowa. Ale nie było jeszcze widać jakiegoś
dramatycznego zerwania po 1989 r. z problematyką dziewiętnastowieczną. Wydawałoby się, że sytuacja w pierwszej połowie lat 90. wieku XX
nie jest zła. Liczba publikacji wcale nie musi jednak świadczyć o jakości
opracowania pewnych tematów – i to jest oczywiście słabość tej metody. Warto więc zwrócić uwagę na inną wyraźną tendencję, która również
bardzo mocno zarysowała się w latach 90., a dotyczyła środowiska badaczy XIX w. Znowu muszę operować niepełnymi danymi, ponieważ nie
przeprowadzono dokładnych studiów na ten temat. Powołuję się na ustalenia prof. Sławomira Kalembki. Udało mu się przebadać około 60% osób
zajmujących się wiekiem XIX. Na 22 instytucje, do których zwrócono się
o informacje na ten temat, odpowiedziało 13, czyli 59% zapytanych. Na
podstawie tej, niepełnej oczywiście, próby badawczej można wywnioskować zarysowywanie się już wtedy niepokojących tendencji. Okazało się,
że w przed 1996 r. ponad 56% osób prowadzących badania nad XIX w. to
profesorowie, doktorzy habilitowani, często już w zawansowanym wieku. Doktorzy, czyli ich potencjalni następcy, stanowili 39%, a magistrzy
– a więc kolejne pokolenie, od którego zależały losy historiografii XIX w.
w naszym stuleciu, tj. w wieku XXI – stanowili przed 1996 r. zaledwie
8%. Tymczasem najmłodsza kadra naukowa, aby zapewnić kontynuację,
powinna była stanowić około 20–30%. W sumie było to około 290 osób.
	S. Kalembka, Zadania historiografii polskiej wobec porozbiorowych dziejów Polski,
[w:] XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Wrocław
����������������������������������
15–18 września 1999 roku.
Pamiętnik, t. 2, cz. 2, Toruń 1999, s. 117–123.
	 Ibidem.
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Autor tych ustaleń stwierdził, że tzw. wydajność publikacyjna wynosiła
wówczas około 2,1 publikacji na jedną osobę rocznie, co uznał za niezły
wynik. Ale jeżeli nawet do podanych liczb dodamy doktorantów i osoby
spoza instytucji akademickich, a także nielicznych badaczy pracujących
za granicą, to i tak jest faktem, że już w latach 90. zaznaczył się wyraźny spadek liczebności kadr fachowych historyków, przygotowanych do
kompetentnych studiów nad XIX w. Przytoczone dane wskazują na pewne tendencje, które obserwujemy także dzisiaj. Nasi koledzy obradujący
w ramach tej samej konferencji za ścianą, a zajmujący się XX w., bardzo
wyraźnie przytłaczają nas swoją liczebnością.
Oczywiście pomimo zarysowującej się w latach 90. tendencji spadkowej, lata te przyniosły znaczny dorobek – uzupełniły niektóre braki
w historiografii, o czym mówili moi przedmówcy. Jednak od 1989 r. wyraźnie widać odejście od większych przedsięwzięć, badań zespołowych,
w kierunku raczej indywidualnych studiów. Pozwalało to na pojawienie się
nowych, autorskich interpretacji, ale utrudniało też ujęcie szerszych problemów, wymagających wysiłku zespołu naukowców. Brakowało również
większych serii wydawnictw źródłowych.
Jednym z najważniejszych obszarów badań nad historią Polski wieku
XIX, na którym to obszarze do niedawna białych plam i luk było najwięcej,
była problematyka wschodnia obejmująca zarówno stosunki polsko-rosyjskie, jak też dzieje Europy Wschodniej i ziem litewsko-ruskich I Rzeczypospolitej. Ograniczając się jedynie do tej tematyki, chciałbym zwrócić uwagę
na dwa kompleksy zagadnień. Jeden z nich dotyczy bezpośrednio spraw
polsko-rosyjskich, konfliktu polsko-rosyjskiego, konfrontacji Polaków z Imperium Rosyjskim i konsekwencji tych zjawisk. Drugi związany jest z szerokim kompleksem problemów obejmujących obszar nazywany tradycyjnie
w polskiej historiografii Kresami.
Podejmując zagadnienia z pierwszego kręgu, trzeba wspomnieć
o zachodzącej współcześnie reinterpretacji dziejów Europy Wschodniej
oraz historii Imperium Rosyjskiego i jego obcych etnicznie peryferii, tzw.
okrain. Chodzi o nowy kierunek, który umownie można nazwać studiami nad imperiami jako pewnymi strukturami i relacjami w ich obrębie,
pomiędzy centrum a peryferiami. Wiążą się z tym oczywiście szeroko zakrojone badania nad problematyką etniczną, narodową i kwestiami narodowymi na obszarze związanym z ziemiami I Rzeczypospolitej. A więc
jest to wszystko to, co niektórzy historycy określają mianem „imperiologii”. Można by długo wymieniać nazwiska autorów reprezentujących ten
nowy prąd, choćby tylko tych, których prace są związane tematycznie
z polskim wiekiem XIX. Będą wśród nich badacze ze Stanów Zjednoczo-
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nych (Theodore Weeks) i Japonii (Kimitaka Matsuzato), Polacy (wielokrotnie przywoływany tu prof. Andrzej Nowak czy Witold Rodkiewicz),
Litwini (z Dariusem Staliūnasem na czele), Rosjanie (Aleksiej Miller,
młody historyk z Petersburga Michaił Dołbiłow czy też Leonid Gorizontow10). Do najważniejszych środowisk wytyczających kierunki refleksji
nad tą problematyką zaliczyć można te związane z kazańskim pismem Ab
Imperio i amerykańskim Kritika. W Polsce w tej kwestii jest jeszcze dużo
do zrobienia, ale to wyzwanie może być inspiracją do nowego ujęcia starych problemów, które obrosły obszerną literaturą. Dotyczy to zarówno
relacji polsko-rosyjskich w XIX w., jak i ziem litewsko-ruskich na wschodnich Kresach dawnej Rzeczypospolitej11.
Popularny jest pogląd, że XIX w. należy do epok bardzo dokładnie
prześwietlonych przez historyków. Wydaje mi się jednak, że niektóre zagadnienia wymagają nie tylko uzupełnienia faktografii, solidnego zbadania, ale także nowych interpretacji.
Odnosi się to m.in. do polityki zagranicznej Imperium Rosyjskiego
i roli, jaką w niej odgrywała sprawa polska. Oczywiście warto byłoby przy
tym przyjrzeć się bliżej polityce zagranicznej nie tylko Rosji, ale również innych mocarstw. Wyrzutem sumienia polskiej histografii, moim osobistym
	��������������
T. R. Weeks, Nation and State in late Imperial Russia: Nationalism and Russification on the
Western Frontier 1863–1914, De Kalb 1996.
	Zob.: tomy studiów w redakcji Kimitaka Matsuzato: Imperiology. From
�������������������������
Empirical Knowledge
to Discussing the Russian Empire, edited by K. Matsuzato, Slavic Research Center, Hokkaido
2004; Emerging Meso-Areas In the Former Socialist Countries. Histories revived or Imprivised?,
edited by Kimitaka Matsuzato, Slavic Research Center, Hokkaido 2004.
	A. Nowak, Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej, Kraków
2004; idem (red.), Rosja i Europa Wschodnia: „imperiologia” stosowana, Kraków 2006; idem,
Historie politycznych tradycji. �����������������������
Piłsudski, Putin i inni, Kraków 2007; idem, History and geopolitics: a contest for Eastern Europe, Warszawa 2008.
	����������������
W. Rodkiewicz, Russian Nationality Policy in the Western Provinces of the Empire (1863–1905),
Lublin 1998.
	���������������������
Zob.: D. Staliūnas, Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and
Belarus after 1863, Amsterdam-New York, Rodopi, 2007.
	A. Miller, „Ukrainskij wopros” w politikie włastiej i russkom obszczestwiennom mnienii (wtoraja połowina XIX w.), Sankt Petersburg 2000.
10	L. Gorizontow, Paradoksy impierskoj polityki: poliaki w Rossii i ruskije w Polsze, Moskwa
1999.
11	Przegląd polskiej literatury historycznej po 1989 r. dotyczącej stosunków polsko-rosyjskich w wieku XIX przedstawia najpełniej: A. Nowak, Walka o Kresy, walka o przetrwanie:
XIX-wieczne Imperium Rosyjskie wobec Polaków. Polacy wobec imperium (przegląd historiograficzny), [w:] idem, Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej, Kraków 2004, s. 109–144. Bibliografię całości polskich badań nad Europą Wschodnią po 1989 r.
zestawia seryjne wydawnictwo „Przeglądu Wschodniego” i Studium Europy Wschodniej
UW: Bibliografia Europy Wschodniej (Polska-Litwa-Białoruś-Ukraina-Rosja), red. J. Malicki
i A. Stec, Warszawa 1997. Przegląd literatury poświęconej dziejom Polski w historiografii
wybranych krajów daje zbiór referatów z XVII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich,
16–18 IX 2005 r. w Krakowie: „O nas bez nas”. Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych, moderatorzy: W. Molik i H. Żaliński, Poznań 2007.
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również, jest to, że do tej pory niewielu polskich historyków korzystało
z olbrzymiego, bardzo trudnego do spenetrowania zasobu Archiwum Polityki Zagranicznej Imperium Rosyjskiego w Moskwie. Jest to archiwum
szczególne, podległe rosyjskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.
Bardzo trudno dostać zezwolenie na wejście do tego rodzaju zbiorów. Ale
o tym, jak bardzo te niewykorzystane, niezbadane zespoły dokumentów
mogą zmienić nasz dotychczasowy pogląd na politykę Imperium Rosyjskiego i jej polski kierunek, mogą świadczyć choćby rzetelne studia prof.
Zofii Zielińskiej, odnoszące się do XVIII stulecia12. Postulowałbym podjęcie podobnych badań na podstawie tych archiwaliów również nad wiekiem
XIX. Z przykrością mogę tylko powtórzyć, że pracuje się tam bardzo trudno,
a wiele zespołów do dzisiaj jest nieudostępnianych pod pozorem porządkowania, które trwa nieraz od lat, albo konieczne jest uzyskanie zgody dyrekcji archiwum na przejrzenie niektórych dokumentów, np. list płac zagranicznych korespondentów, polityków, dziennikarzy, którzy otrzymywali
wynagrodzenie za to, co robili czy pisali na rzecz Imperium Rosyjskiego.
Można odnieść wrażenie, iż właściciele tego archiwum do dzisiaj myślą ze
śmiertelną powagą w kategoriach ciągłości prawno-polityczno-państwowej między Rosją „białą”, „czerwoną” i znów „białą”.
Przykład tego archiwum pokazuje również, że nadal są tematy, które ze względu na niedostępność źródeł wymagają nie tylko weryfikacji
czy reinterpretacji, ale wręcz badania od podstaw, ponieważ nikt wcześniej nie dotarł do podstawowych źródeł archiwalnych. Oczywiście w jakiejś skali dotyczy to wielu zagadnień dotyczących tzw. kwestii polskiej,
którą Henryk Wereszycki zdefiniował jako zespół problemów wywoływanych przez polskie aspiracje niepodległościowe w sferze stosunków
międzynarodowych, a więc związanych z polityką zagraniczną wszystkich mocarstw rozbiorowych oraz państw zachodnich. Wydaje mi się, że
wiele klasycznych ustaleń wymagałoby pewnej weryfikacji opartej na
niedostępnych wcześniej kolekcjach archiwalnych. Jedno z kluczowych
pytań, które warto byłoby zadać w kontekście tej problematyki, brzmi:
czy rzeczywiście nigdy nie było takiej sytuacji, w której Polacy mieli szansę oprzeć się na którymś z mocarstw rozbiorowych? Czy istniały w ciągu
długiego XIX w. szanse prowadzenia takiej gry i co było najważniejszym
czynnikiem ograniczającym takie możliwości? Co realnie blokowało takie inicjatywy, a co je pobudzało i dawało im szansę? To samo pytanie
można by rozciągnąć na politykę pozostałych mocarstw europejskich
i można by pokusić się o całościowe ujęcie roli tzw. sprawy polskiej w poli12 Z. Zielińska, Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII wieku, Warszawa 2001.
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tyce europejskiej wieku XIX. Wiąże się z tym również postulat przebadania wpływu tej problematyki na europejską opinię publiczna, szczególnie
mocarstw rozbiorowych. I nie chodzi tu jedynie o szczegółowe odnotowywanie reakcji i wypowiedzi propolskich czy antypolskich, ale o istotną rolę zagadnienia polskiego w toczących się debatach intelektualnych,
ustrojowych i działaniach propagandowych wobec opinii publicznej,
szczególnie w porównaniu z losami innych kluczowych dla wieku XIX
kwestii narodowych, takich jak irlandzka, włoska, węgierska czy grecka.
Aby otrzymać pełne odpowiedzi na te pytania, musielibyśmy uwzględnić np. badania nad elitami. Istotne byłoby również odtworzenie miejsca
kwestii polskiej w świadomości elit społeczeństw dziewiętnastowiecznej
Europy. Jak ten obraz się zmieniał i jak mógł wpływać na stosunek do
sprawy polskiej, na decyzje polityczne lub nastroje?
Epoka wojny krymskiej jest wyraźną związaną z tą problematyką
luką badawczą wymagającą uzupełnienia. Być może zapełnią ją prace zrealizowane w ramach międzynarodowego projektu prowadzonego w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, którego efektem były m.in. konferencje zorganizowane w ubiegłym i bieżącym roku.
Wątek ten związany jest też z szerszą tematyką: przydałyby się nowe
opracowania i syntezy poświęcone roli Polaków i sprawie polskiej w tzw. kwestii wschodniej w wieku XIX. Na podstawie własnych poszukiwań w archiwach
rosyjskich wiem, jak potężna ilość nieznanych i niewykorzystanych materiałów czeka wciąż na zainteresowanych tym badaczy. Od czasu fundamentalnej
książki Ludwika Widerszala13 brakuje też nowszych opracowań poświęconych
roli Polaków i kwestii polskiej w „wielkiej grze” mocarstw o Kaukaz.
Z tym samym kręgiem tematycznym łączy się również zagadnienie
powiązania rosyjskiej polityki zagranicznej z czynnikiem etnicznym, przede wszystkim na obszarze ziem słowiańskich, zakreślanych przez wyznawców panslawizmu jako naturalny obszar rosyjskiej ekspansji, ale także na
terenach uznawanych za rdzennie rosyjskie, jak Galicja Wschodnia, i łączących się z kwestią ukraińską. Świadczą o tym m.in. bogate, do tej pory
niewykorzystane materiały archiwalne we wspominanym już Archiwum
Polityki Zagranicznej Imperium Rosyjskiego (AWPRI).
Ostatnie lata przyniosły wypełnienie szeregu luk związanych z obszarem stosunków polsko-rosyjskich w wieku XIX, szczególnie w sferze historii
myśli politycznej i historii idei. Służyły temu prace m.in. Andrzeja Szwarca14,
13	L. Widerszal, Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej w latach 1831–1864, Warszawa
1934.
14	A. Szwarc, Od Wielopolskiego do Stronnictwa Polityki Realnej. Zwolennicy ugody z Rosją, ich
poglądy i próby działalności politycznej (1864–1905), Warszawa 1990.
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Andrzeja Nowaka15, Jerzego Fiećki16. Warto byłoby podjąć próbę ponownego przemyślenia problemów wzajemnych wpływów i związków polskiej
emigracji z tzw. „inną Rosją”, tj. liberalną czy rewolucyjną. W okresie PRL
tematyka ta podporządkowana była koncepcji tzw. związków rewolucyjnych. Warto byłoby przebadać te sprawy na nowo, w szerokim kontekście, do
czego zachęca wnosząca wiele nowych ustaleń, niedawno wydana książka
moskiewskiego historyka Jurija Borisionoka o związkach Michaiła Bakunina
z polską emigracją17.
Na problematykę polską należałoby spojrzeć również przez pryzmat
polityki wewnętrznej trzech mocarstw rozbiorowych. Do tej pory prawie nie
uwzględniano – albo robiono to tylko na poziomie publicystycznym lub niejako na marginesie – znaczenia kwestii polskiej w geopolityce europejskiej,
szczególnie roli ziem I Rzeczypospolitej w geopolitycznej perspektywie zaborców. Warto byłoby prześledzić, jak zmieniał się pogląd na ten problem,
jak wpływał na stosunek do sprawy polskiej i na realne decyzje polityczne.
Kontynuacji badań domagają się rozpoczęte przez przedwcześnie
zmarłego Piotra Paszkiewicza studia nad przetwarzaniem przez Imperium
Rosyjskie przestrzeni kulturowej podporządkowanych prowincji, np. w sferze architektury18. Z drugiej strony należy kontynuować badania nad skutkami polityki represyjnej Imperium dla losów polskiej kultury i dzieł sztuki,
co podejmowała np. prof. Zofia Strzyżowska19. Przydałaby się również refleksja historyków kultury i idei nad symbolicznym wymiarem podporządkowania ziem I Rzeczypospolitej Imperium Rosyjskiemu w sferze zjawisk
nazwanych przez amerykańskiego badacza Richarda S. Wortmana „scenariuszami władzy”20.
Ostatnie lata przyniosły szereg publikacji poświęconych wzajemnym
stereotypom i uprzedzeniom Polaków i Rosjan. Duży projekt badawczy
15	Szczególnie: A. Nowak, Między carem a rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw
Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831–1849, Warszawa 1994; idem, Jak rozbić rosyjskie imperium. Idee polskiej polityki wschodniej (1733–1921), Kraków 1999.
16 J. Fiećko, Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu, Poznań 2005.
17 J. Borisionok, Michaił Bakunin i „polskaja intriga”: 1840-je gody, Moskwa 2001.
18	Zob. szczególnie: P. Paszkiewicz, Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie
1815–1915, Warszawa 1991. Por.: idem, W służbie imperium Rosyjskiego 1721–1917. Funkcje i treści ideowe rosyjskiej architektury sakralnej na zachodnich rubieżach cesarstwa i poza
jego granicami, Warszawa 1999; Kultura i polityka. Wpływ polityki rusyfikacyjnej na kulturę zachodniej rubieży Imperium Rosyjskiego (1772–1915), red. D. Konstantynow, P. Paszkiewicz, Warszawa 1994.
19	Z. Strzyżowska, Konfiskaty warszawskich zbiorów publicznych po powstaniu listopadowym.
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Materiały i dokumenty z archiwów rosyjskich, Warszawa 2000.
20	����������������
R. S. Wortman, Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy, vol. 1: From
Peter the Great to the Death of Nicholas, Princeton NJ 1995; vol. 2: From Alexander II to the
Abdication of Nicolas II, Princeton NJ 2000.
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poświęcony stereotypom prowadził w ostatnich latach Andrzej de Lazari
w ramach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych21. Jednakże
w projekcie tym skoncentrowano się po raz kolejny na rekonstruowaniu
kształtu stereotypów i katalogu wzajemnych uraz. Nadal brakuje pogłębionych studiów nad tworzeniem się tych stereotypów i drogami ich krążenia
oraz upowszechniania poprzez literaturę, edukację szkolną etc.
Brakuje też próby syntezy polityki wyznaniowej państwa rosyjskiego, nie tylko wobec Kościoła katolickiego, ale także wobec innych wyznań,
szczególnie unitów. Oczywiście wydano sporo prac przedstawiających
nowe ujęcia (m.in. wydawnictwa źródłowe i opracowania ks. prof. Michała
Radwana22 czy prace Hanny Dylągowej23 i Krzysztofa Lisa24), a także źródeł, ale wciąż nie mamy ogólnej wizji tej polityki. Tak więc byłoby warto
postawić także postulat badań porównawczych obejmujących całokształt
polityki rosyjskiej wobec różnych wyznań. Potrzebujemy również całościowego zbadania dziewiętnastowiecznej polityki wschodniej Stolicy Świętej oraz porównania sytuacji Kościoła katolickiego na ziemiach polskich
i w innych krajach Europy. W badaniach nad rolą katolicyzmu warto szerzej uwzględnić także studia porównawcze dotyczące np. stosowanych
w innych państwach modeli polityki wyznaniowej oraz inspiracji i przenoszenia tych rozwiązań do polityk poszczególnych zaborców. Paradoksalnie,
nieraz znacznie więcej w tej kwestii wnoszą interpretacje, które proponują historycy spoza Polski. Np. w tej chwili przygotowywana jest do druku praca rosyjskiego historyka z Petersburga Michaiła Dołbiłowa Russkij
kraj, czużaja wiera, dotycząca polityki wyznaniowej państwa rosyjskiego
na przykładzie guberni litewskich i białoruskich, czyli tzw. Kraju Północno-Wschodniego, po powstaniu styczniowym. Ogromną zaletą tej książki
może być próba ujęcia problematyki polityki wyznaniowej Rosji w perspektywie porównawczej. Wiem, że autor z wnikliwością zastanawiał się nad
źródłami pewnych strategii politycznych wykorzystywanych przez państwo rosyjskie. Ciekawe są jego hipotezy o przejęciu przez dziewiętnastowieczne władze Imperium tradycji polityki wyznaniowej, wypracowanej
jeszcze w czasach Piotra Wielkiego w postaci brutalnych posunięć wobec
Cerkwi prawosławnej, a szczególnie wobec raskolników na początku XVIII w.
21	Zob. m.in.: Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, red. A. de Lazari, Warszawa
2006; Dusza polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława
Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna). Materiały do „katalogu” wzajemnych uprzedzeń Polaków
i Rosjan, red. A. de Lazari, Warszawa 2004.
22	Oprócz szeregu wydawnictw źródłowych zob.: M. Radwan, Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796–1839, Lublin 2004.
23 H. Dylągowa, Dzieje Unii Brzeskiej (1596–1918), Warszawa–Olsztyn 1996.
24 K. Lis, Pius IX a Polska w dobie powstania styczniowego, Lublin 1996.
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Dołbiłow zauważył też, że wpływ na model rosyjskich posunięć wobec
katolików miały wzory czerpane z polityki niektórych liberalnych państw
europejskich XVIII i XIX w., zwłaszcza z tradycji józefińskiej. Rosjanie bardzo interesowali się tym, w jaki sposób rozwinięte kraje Europy Zachodniej
radziły sobie ze zbyt mocną, jak uważano, pozycją Kościoła katolickiego,
jak ją osłabiały i pozbawiały Kościół jego tradycyjnych funkcji społecznych.
Warto wspomnieć także o wspólnym artykule ogłoszonym jakiś czas temu
przez Dołbiłowa i litewskiego badacza Dariusa Staliūnasa25 o projektach
tzw. unii mińsko-wileńskiej, która miała odwrócić skutki unii brzeskiej
z 1596 r. Artykuł ten ukazywał, iż po powstaniu styczniowym powstał – ostatecznie niezrealizowany – projekt, żeby przyłączyć katolików do Cerkwi
prawosławnej na zasadzie unii.
Jednym z aspektów stosunków polsko-rosyjskich są również relacje
między Stolicą Apostolską a Imperium Rosyjskim, których opracowanie
wymaga przebadania olbrzymiej ilości materiałów z archiwów watykańskich i wspomnianego już Archiwum Polityki Zagranicznej Imperium Rosyjskiego. W końcu problemem, który nadal jest niesłychanie ważny i który
częściowo podjęli naukowcy z Białorusi i Litwy, jest likwidacja unii w 1839 r.
i konsekwencje tego dla tożsamości kulturowej oraz narodowej byłych unitów, szczególnie dla procesów rozwoju tożsamości narodowej i kulturalnej
ziem litewsko-ruskich.
Ostatnie lata przyniosły też próby zbadania różnych form rosyjskiej
obecności na ziemiach I Rzeczypospolitej, szczególnie w postaci rosyjskiego aparatu urzędniczego26. Warto w tym kontekście poruszyć kolejną
sprawę – biografistykę. Polski Słownik Biograficzny, wspaniałe i unikatowe
w skali światowej wydawnictwo, ze względu na przyjęte zasady niestety
nie może obejmować biografii większości przedstawicieli biurokracji zaborców. A wydaje mi się, że zbadanie ich życiorysów – co częściowo już zrobił w swojej znakomitej książce Łukasz Chimiak27 – pozwoliłoby nam lepiej
zrozumieć pewne elementy strategii politycznej mocarstw rozbiorowych
wobec ziem byłej Rzeczypospolitej. Pokazałoby to np. dobór elit Imperium
Rosyjskiego odpowiedzialnych za politykę wewnętrzną i zagraniczną od
25	D. Staliūnas, M. Dołbiłow, „Unia Mińska” – próba odwrócenia Unii Brzeskiej: projekt przyłączenia katolików do Cerkwi prawosławnej w Imperium Rosyjskim – 1865–1866, cz. 1, [w:]
„Arcana”, nr 63–64/2005; cz. 2, [w:] „Arcana”, nr 79/2008, s. 41–61.
26	Zob. np.: G. Smyk, Korpus urzędników cywilnych w guberniach Królestwa Polskiego w latach
1867–1915, Lublin 2004; S. Wiech, Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji
politycznej (1866–1896), Kielce 2002; K. Latawiec, W służbie imperium. Struktura społecznozawodowa ludności rosyjskiej na trenie guberni lubelskiej w latach 1864–1915, Lublin 2007. Por.:
J. Warmiński, Losy jeńców rosyjskich w powstaniu listopadowym 1830–1831, Lublin 1934.
27	Ł. Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 1863–1915. Szkic do portretu zbiorowego, Wrocław 1999.
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Kaukazu i Azji Środkowej aż po gubernie zachodnie. Przykładem typowego reprezentanta rosyjskiej elity urzędniczej po powstaniu styczniowym
może być generał-gubernator wileński Konstantin von Kaufman, zruszczony Niemiec, związany z kręgiem tzw. liberalnych biurokratów, zwolenników modernizacji Imperium. Po nabraniu doświadczenia na Litwie
został on przeniesiony do Azji Środkowej, którą podbijał, a następnie administrował. A umiejętności administracyjne zdobywał wcześniej właśnie
na ziemiach litewskich, które pacyfikował po powstaniu 1863 r. Eksperymentował wówczas z polityką społeczną, wykorzystując konflikty klasowe między chłopami i szlachtą, oraz z polityką narodowościową, starając
się odseparować etnicznych Litwinów od wpływów polskich. Korzystając
z doświadczeń wyniesionych z Litwy, podobne rozwiązania usiłował zastosować w Azji Środkowej.
Ruchy i konflikty społeczne w polskiej historii wieku XIX były w czasach PRL tematami newralgicznymi, do których rzadko powraca się i dzisiaj. Dawniej popularna była koncepcja wpisująca polskie powstania w kontekst konfliktów klasowych. Powstanie styczniowe zostało zinterpretowane jako epizod tzw. „pierwszej sytuacji rewolucyjnej” po wojnie krymskiej,
związanej z reformami i wyzwoleniem chłopów w Rosji w 1861 r. Dzisiaj
warto ponownie zwrócić uwagę na konflikty społeczne, ale używając nowych narzędzi interpretacji i szerzej wykorzystując studia porównawcze
wskazujące na powiązanie zjawisk społecznych z reformami uwłaszczeniowymi, procesem akulturacji ludu i przyjmowaniem tożsamości narodowej. Z drugiej strony warto byłoby np. sprawdzić, na ile prawdziwy jest
pogląd amerykańskiego badacza rewolucji rosyjskiej Richarda Pipesa, który uznał, że rozbudzona w końcu XIX w. wśród polskich robotników i chłopów świadomość narodowa była antybolszewicką szczepionką i w 1919
i 1920 r. uchroniła ona polskie społeczeństwo przed komunistyczną agitacją. Konieczne więc wydają się dalsze badania nad ruchami i strukturami
społecznymi, ale także w perspektywie porównawczej. Na potrzebę taką
wskazują np. historycy podejmujący temat rewolucji 1905 r. – co odróżnia
ich podejście od tradycyjnej w Polsce interpretacji skupionej dotąd na rozważaniu, czy rok 1905 r. był bardziej powstaniem, czy rewolucją – i ukazujący to wydarzenie jako swoistą „wiosnę ludów” w skali Imperium Rosyjskiego, obejmującą obszar jego wieloetnicznych peryferii. Wtedy po raz
pierwszy w takiej skali zamanifestowane zostały aspiracje narodów okrain
Rosji. Tutaj szczególnie ważne byłoby zbadanie związku haseł społecznych
z aspiracjami narodowymi i wpływu konfliktów klasowych na stosunki
między grupami etnicznymi, szczególnie na obszarze Kresów Wschodnich
byłej I Rzeczypospolitej.
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W tym kontekście konieczne wydają się badania nad polityką narodowościową ze strony konkurentów Imperium Rosyjskiego – Niemców,
szczególnie w okresie I wojny światowej, zarówno wobec Polaków i kwestii
polskiej, jak i w perspektywie porównawczej niemieckiej polityki wobec
innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej oraz pozostałych peryferii Imperium Rosyjskiego, a także co do konsekwencji wywołanych tym
zjawisk dla stosunków Polaków z sąsiadami.
Osobnym zagadnieniem jest funkcjonowanie Polaków – z ich przywiązaniem do wolności – w ramach państw, w które zostali przemocą
wtłoczeni. Zwracano już nieraz uwagę na rolę przetworzonej w epoce
romantyzmu i dostosowanej do nowych potrzeb republikańskiej, wolnościowej tradycji I Rzeczypospolitej jako zasadniczego zasobu narodowych
wartości, pozytywnych mitów pozwalających na stawienie oporu wobec
obcej dominacji. Warto byłoby jednak dokładniej wyjaśnić, w jakim stopniu konflikt ze strukturami państw zaborczych, szczególnie z Imperium
Rosyjskim, napędzany był zderzeniem tej republikańskiej tradycji z przeciwstawnymi modelami reprezentowanymi przez imperia, do których Polacy zostali wcieleni. Refleksja nad konfliktem odmiennych tradycji politycznych może pozwolić na ukazanie nowego wymiaru sytuacji Polaków
żyjących pod obcymi rządami.
Kolejnym zjawiskiem, które już znalazło odbicie w publikacjach,
również poza Polską, ale domaga się dalszych studiów, jest wpływ polskiego oporu – lub jego braku – na rozwój i kształt polityki wewnętrznej
mocarstw rozbiorowych. Takim tematem jest np. rola konfliktu z Polakami, szczególnie o Kresy, dla rozbudzenia rosyjskiej świadomości narodowej i nowoczesnego rosyjskiego nacjonalizmu. Konflikt ten wpływał
na modernizację rosyjskiej idei narodowej, a pod jej wpływem także na
zmianę przednowoczesnej formuły wieloetnicznego, opartego na idei samodzierżawnej monarchii, Imperium Rosyjskiego. Jak wskazują badacze
tego problemu, wcześniej Rosja stosowała metodę wciągania elit społecznych podbitych prowincji kresowych do kolaboracji z imperialnym centrum. Po zderzeniu z polskim – znacznie bardziej niż rosyjski rozwiniętym – patriotyzmem w drugiej połowie XIX w. Rosja zmieniła kurs wobec
swych wieloetnicznych peryferii, zmierzając ku polityce rusyfikacyjnej,
wypróbowanej wcześniej na Polakach, a od drugiej połowy XIX stulecia
realizowanej już nawet wobec lojalnych narodów. Ta „nacjonalizacja”
Imperium doprowadziła w konsekwencji do skonfliktowania się Rosjan
nawet z narodami wcześniej widzącymi w nich jedynego sojusznika, jak
Gruzini czy Ormianie. Wyrazem tego samego procesu stały się wystąpienia pod hasłami narodowymi w czasie rewolucji 1905 r., a w latach
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1917–1981 ogłoszenie suwerenności przez okrainy Imperium28. Warta
pogłębionej refleksji byłaby stawiana przez niektórych autorów hipoteza, iż Polacy w ten sposób, przez swój opór, zainicjowali procesy, które
w efekcie doprowadziły do destrukcji Imperium Rosyjskiego.
Katalog problemów związanych z polityką wewnętrzną Imperium
Rosyjskiego wobec podporządkowanych mu narodów jest bardzo bogaty,
obejmuje m.in. demagogiczne eksperymenty społeczne: polityki divide et
impera czy próby pozyskania różnych grup społecznych, zarówno elit, jak
i np. chłopów po powstaniu styczniowym. Pojawia się tu konieczność porównania metod inżynierii społecznej stosowanej w różnych prowincjach, np.
na Litwie i Kongresówce, chociażby w postaci planów wytworzenia nowej
elity poprzez wychowanie pod rosyjską opieką indyferentnych narodowo
chłopów. Wiąże się z tym konieczność dalszego badania dziejów systemu
edukacji jako narzędzia walki o świadomość narodową i związanych z tym
eksperymentów, jak np. prób zmiany alfabetu łacińskiego na rosyjski z jednoczesnym zachowaniem języka polskiego, co było zgłaszane już za Mikołaja
I, a realizowane w postaci publikowanych po powstaniu styczniowym właśnie alfabetem rosyjskim w języku polskim elementarzy i książek dla dzieci
chłopskich. Choć w ostatnim czasie zaczęto zwracać uwagę na ten problem,
o czym świadczy m.in. ostatnia praca prof. Marii Strycharskiej-Brzeziny29,
porównać to należy do podobnych działań Imperium w innych prowincjach,
np. nad Wołgą, ale szczególnie na Litwie, gdzie od 1864 r. istniał zakaz druków w alfabecie łacińskim, a język litewski w publikacjach dopuszczany był
tylko wtedy, gdy był zapisany alfabetem rosyjskim.
Wielkim obszarem problemowym wymagającym kontynuacji badań pozostają wciąż represje, zesłania, martyrologia Polaków w wieku XIX, pomimo
wielu ważnych opracowań z ostatnich lat oraz badań30 zwieńczonych szczególnie słownikiem polskich zesłańców z okresu międzypowstaniowego autorstwa prof. Wiktorii Śliwowskiej31. Szczególnie cenne było tu wykorzystanie
28	R. Szporluk, Upadek imperium carskiego i ZSRR: kwestia rosyjska a ekspansja imperialna,
[w:] idem, Imperium, komunizm i narody. Wybór esejów, Kraków 2003, s. 228–231.
29	M. Strycharska-Brzezina, Polskojęzyczne podręczniki dla klasy I szkoły elementarnej
w Królestwie Polskim drukowane grażdanką. Wydania ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej
w Krakowie. Rozprawa filologiczno-historyczna i edycja: M. Strycharska-Brzezina, Kraków 2006; eadem, Propozycja zastosowania grażdanki do języka polskiego z drugiej połowy
XIX wieku, [w:] Słowianie Wschodni. Między językiem a kulturą, red. A. Bolek, A. Fałowski,
B. Zinkiewcz-Tomanek, Kraków 1997, s. 161–168; eadem, Nieznane polskie podręczniki do
szkół podstawowych pisane grażdanką, [w:] „Socjolingwistyka”, t. 14, Kraków, s. 85–98.
30	Zob.: Zestawienie bibliografii publikacji poświęconych polskim zesłańcom: A. Brus,
E. Kaczyńska, W. Śliwowska, Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 1815–1914,
Warszawa 1992, s. 167–198. Por.: omówienie najnowszej polskiej literatury dotyczącej zesłań: W. Śliwowska, Przedmowa [w:] W. Śliwowska, Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim
w pierwszej połowie XIX wieku. Słownik biograficzny, Warszawa 1998.
31 Ibidem.
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zawartości wielu lokalnych archiwów w Rosji, do których można było dotrzeć
z pomocą naszych rosyjskich kolegów. Jako przykład wciąż niedostatecznie
jeszcze rozpoznanych obszarów badawczych wymienić można problem polskiej obecności na Kaukazie, nie tylko w armii rosyjskiej, o czym interesująco pisał prof. Wiesław Caban32. Chodzi przede wszystkim o szereg mitów, jak
ucieczki Polaków na stronę górali kaukaskich. Źródła oświetlające tę problematykę wymagają żmudnej kwerendy, tak w lokalnych archiwach na Kaukazie, jak i w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historyczno-Wojskowym
w Moskwie, zawierającym akta od początku wieku XVIII aż do 1917 r.
Równie ważne jest zwrócenie większej uwagi na wpływ i rolę Polaków oraz ich obecność na obszarach Imperium Rosyjskiego, wkład w rozwój cywilizacyjny, szczególnie obszarów syberyjskich i azjatyckich. Sadzę,
że mamy naukowy i moralny obowiązek wykorzystać po raz pierwszy
w historii nadarzającą się okazję do pełnego przebadania tej problematyki, a zarazem do skonfrontowania utrwalonych romantycznych mitów ze
źródłami archiwalnymi i danymi, do których dopiero od niedawna mamy
dostęp. Wiąże się z tym problem dotyczący wszystkich badaczy, nie tylko wieku XIX, korzystających z archiwów na Wschodzie. Jest to potrzeba
stworzenia stałych programów badawczych i stypendialnych, które umożliwiłyby prowadzenie regularnych i całościowych kwerend w zbiorach
archiwalnych na obszarach byłego ZSRR. Wagę archiwów na Wschodzie
dla studiów nad polskim wiekiem XIX zwiększa fakt zniszczenia lub utraty
podczas II wojny światowej wielu polskich archiwów. Tymczasem do niedawna praktycznie niedostępnych zbiorach postsowieckich zachowały się,
ze względu na scentralizowany system administracji, zarówno zespoły dokumentacji wytworzonej przez instytucje kontrolujące ziemie polskie, jak
też zespoły archiwalne wywiezione z Polski.
W badaniach nad polskim doświadczeniem represyjnej polityki Imperium Rosyjskiego warto byłoby wykorzystać szerzej studia porównawcze
i postarać się o przedstawienie zjawiska zesłań na tle systemów karnych
w Europie – kolonii karnych i systemów penitencjarnych krajów europejskich. Wskazywał na to choćby prof. Andrzej Nowak33, podkreślając
paradoks, iż choć w Polsce wydano dużo opracowań dotyczących zsyłki
i katorgi, jak choćby prace prof. Elżbiety Kaczyńskiej34, to ten olbrzymi
32	W. Caban, Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831–1873,
Warszawa 2001.
33	A. Nowak, Zsyłka w kontekście imperialnej polityki Rosji, [w:] idem, Historie politycznych
tradycji. Piłsudski, Putin i inni, s. 101–133.
34	Szczególnie: E. Kaczyńska, Syberia: największe więzienie świata (1815–1914), Warszawa 1991; eadem, Ludzie ukarani. Więzienia i system kar w Królestwie Polskim 1815–1914,
Warszawa 1989.
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zasób informacji właściwie jest poza Polską bardzo rzadko przywoływany.
Często uznaje się, że jest to specyficznie polski, narodowy, obciążony resentymentem punkt widzenia. Może więc warto byłoby szerzej uwzględnić
w tych badaniach pewien kontekst porównawczy, który pokazywałby
z jednej strony problematykę zesłań na tle ówczesnej Europy, a z drugiej –
miejsce tej tematyki w tradycji politycznej samego Imperium Rosyjskiego.
Czy los Polaków różnił się od doli innych narodów zamieszkujących rosyjskie peryferie? Czy polityka represyjna była prowadzona w ten sam sposób
na wszystkich obszarach państwa rosyjskiego?
W kolejnym bloku problemowym należy wymienić zagadnienie
dotyczące tzw. Kresów. Wśród nich wysuwa się na pierwszy plan wątek
polsko-rosyjskiej walki o Kresy Wschodnie i jej konsekwencji nie tylko
dla Polaków i Rosjan, ale także dla narodów zamieszkujących ten obszar.
W obliczu przemian, jakie nastąpiły w Europie Wschodniej po rozpadzie
imperium sowieckiego i powstaniu nowych państw narodowych, istotne wydaje się również zbadanie zjawisk i procesów, które, rozpoczęte
w wieku XIX, doprowadziły do uformowania nowoczesnych narodów
w tej części Europy.
Wciąż nie został dostatecznie zbadany problem roli polskich powstań
i zderzenia z polską ideą narodową zachodzących na obszarze Kresów procesów dla trwania tu polskości, dla samych Rosjan, a przede wszystkim dla
samoidentyfikacji mieszkańców ziem litewsko-ruskich, a także szerzej: dla
ewolucji polityki rosyjskiej wobec pozostałych peryferii Imperium.
W centrum uwagi pozostawała dotąd ewolucja rosyjskiej polityki.
Nową, skłaniającą do dyskusji perspektywę postrzegania Kresów jako miejsca starcia idei „idealnej ojczyzny” Rosjan – Rusi Kijowskiej jako kolebki
Wschodniej Słowiańszczyzny – i polskiej romantycznej legendy wnoszą prace uwzględniające teorie dotyczące procesów narodowotwórczych. Badania porównawcze nad tymi zjawiskami pozwoliłyby lepiej zrozumieć źródła
sporów z nowymi narodami rodzącymi się na obszarze polsko-rosyjskiego
konfliktu o Kresy – sporów, których gorzki plon przyszło zbierać w XX w.
Warto tu postawić pytanie: czy byliśmy skazani na tak radykalny kształt
konfliktu, który miał miejsce w wieku XX, czy był on nieuchronną konsekwencją procesów społecznych i narodowotwórczych rozpoczętych w epoce rozbiorów, które niejako „zaprogramowały” wydarzenia z wieku XX?
W historiografiach naszych sąsiadów na Wschodzie, nie tylko w Rosji, trwają ciekawe dyskusje i próby reinterpretacji zjawisk wieku XIX na
obszarze peryferii byłego Imperium Rosyjskiego. Po 1991 r. wiek XIX jest
w historiografii rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej czy litewskiej znacznie
bardziej obecny, a jego problemy są traktowane jako bardziej współczesne
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niż to ma miejsce w Polsce. To właśnie tam odbywa się obecnie interesujący proces przemyśleń i nowego ujmowania, reinterpretowania dziejów
wieku XIX na obszarach Europy Wschodniej, szczególnie ziem litewskoruskich I Rzeczypospolitej. Strona polska bierze w tej dyskusji udział
we wciąż niewystarczającym stopniu. Kresy Wschodnie jako kolebka
nowoczesnych narodów Ukrainy, Białorusi i Litwy domagają się więc od
polskich historyków bardziej kompleksowych badań, uwzględniających
zarówno specyfikę obszaru ziem litewsko-ruskich I Rzeczypospolitej
i ich mieszkańców, jak też czynników i zjawisk etnicznych, kulturowych
i społecznych, związanych z procesami narodotwórczymi na tym terenie,
a także z rolą w nich czynnika polskiego.
Nieraz już ważne i nowatorskie, choć też kontrowersyjne interpretacje problematyki Kresów, wywołujące istotne debaty, należały do autorów piszących poza Polską i reprezentujących odmienną od polskiej
perspektywę badawczą. Dyskusję nad problematyką zjawisk społecznych
i kulturowych na ziemiach litewsko-ruskich uruchomiły w Polsce na
przełomie lat 80. i 90. XX w. klasyczne już książki Daniela Beauvois, krytyczne wobec tradycyjnych, dowartościowujących spuściznę I Rzeczypospolitej poglądów polskiej historiografii na dzieje Kresów35. Prace te spotkały się w Polsce z żywym odbiorem, a w pewien sposób nadal kształtują
obraz polsko-rosyjskiej walki o Kresy. Warto zauważyć, że obecnie trylogia Daniela Beauvois jest przygotowywana do druku w Rosji i ukaże się
prawdopodobnie w przyszłym roku. Książki te będą więc w jakiś sposób
wpływać na odbiór tych spraw również przez naszych rosyjskich kolegów.
Z drugiej strony jest i inny przykład próby całościowego ujęcia omawianej
problematyki, a jest to wydana niedawno zbiorowa praca historyków rosyjskich pod redakcją Michaiła Dołbiłowa i Aleksieja Millera36 o zachodnich okrainach, czyli peryferiach Imperium Rosyjskiego. Została ona
uzupełniona wypowiedziami badaczy litewskich i polskich. Na tym tle
wyraźnie widać – pomimo tak wielu wartościowych studiów napisanych
w ostatnich latach – brak w polskiej historiografii całościowych, syntetyzujących ujęć dziejów Kresów.
Dlatego też – pomimo poważnego dorobku ostatnich lat, który reprezentują ważne prace np. prof. Leszka Zasztowta37, prof. Tadeusza
35	Szczególnie: D. Beauvois, Polacy na Ukrainie 1831–1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu
i Kijowszczyźnie, Paryż 1987; idem, Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863–1914, Sejny 1996; idem; Trójkąt ukraiński.
Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914, Lublin 2005.
36 Zapadnyje okrainy Rossijskoj Impierii, red. M.
������������������������������������
Dołbiłow, A. Miller, Moskwa 2006.
37	L. Zasztowt, Kresy 1832–1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1997.
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Epszteina38, prof. Romana Jurkowskiego39, prof. Dariusza Szpopera40 i wielu
innych odrabiających wcześniejsze braki w badaniach nad polskim ziemiaństwem, nad losami szkolnictwa i kultury polskiej – konieczne są dalsze studia
nad zjawiskiem „długiego trwania” spuścizny I Rzeczypospolitej na Kresach
i nad procesami dziedziczenia lub wypierania tej spuścizny. Warto byłoby
większą uwagę poświęcić problematyce społecznej, a szczególnie relacjom
między procesem akulturacji mas chłopskich, przyjmowaniem przez nie świadomości narodowej a rzeczywistym konfliktami społecznym i klasowym.
Łączy się z tym zagadnienie polityki Imperium Rosyjskiego w kwestiach społecznych, szczególnie wobec chłopów po uwłaszczeniu i w rywalizacji o pozyskanie ich lojalności. Konieczne wydaje się ponowne przebadanie konsekwencji procesów uwłaszczeniowych dla zjawiska tworzenia
się świadomości narodowej ludności wiejskiej.
Problematyka społeczna i klasowa wiąże się z oddziaływaniem dążeń
i aspiracji Polaków na inne grupy etniczne, które dopiero budowały swoją
tożsamość. Obszerny zestaw zagadnień wartych szerszego opracowania
dotyczy właśnie wpływu kwestii polskiej na proces tworzenia nowoczesnej tożsamości narodów Europy Wschodniej. Kluczowy jest tutaj konflikt
polsko-rosyjski, ale także dziedzictwo I Rzeczypospolitej i jego przejmowanie przez, jak to celnie określił jeden z moich przedmówców, „sieroty po
I Rzeczypospolitej”, czyli, jak pisał Juliusz Bardach, „narody sukcesyjne”
I Rzeczypospolitej. Warto postawić jako problem badawczy pytanie: jak
długo polski projekt narodowy na Kresach pełnił rolę alternatywy dla projektu rosyjskiego? Problemem, który należałoby przedstawić szerzej, jest
wpływ koncepcji i działań zarówno środowisk nacjonalistycznych, jak
i administracji rosyjskiej, na politykę etniczno-kulturową w zachodnich
prowincjach Imperium, a także rola, jaką osłabienie dominacji wysokiej
kultury starych elit odegrało w kwestii rozwoju nowoczesnej świadomości
narodowej ludów Europy Wschodniej.
Warto tu przywołać opinię historyków białoruskich czy ukraińskich,
którzy stawiają bardzo ciekawy problem badawczy. W pracach zajmujących się Kresami historyków czy to z Polski, czy z Rosji, pojawia się spostrzeżenie, że osłabienie pozycji Polaków na tych ziemiach w wyniku kolejnych powstań umożliwiło stworzenie pewnej niszy kulturowej, w której
38	T. Epsztein, Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu,
Podolu i Ukrainie w II połowie XIX wieku, Warszawa 1998; idem, Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w.,
Warszawa 2005.
39	R. Jurkowski, Ziemiaństwo polskie Kresów Wschodnich 1864–1904. Działalność gospodarcza, Warszawa 2001.
40	D. Szpoper, Pomiędzy caratem a snem o Rzeczypospolitej, Gdańsk 2003.
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mogły się swobodniej rozwijać, zdominowane do tej pory przez polskość,
grupy etniczne41. Tymczasem niektórzy współcześni badacze ukraińscy
czy białoruscy42 wskazują, że mogło być zupełnie odwrotnie: pierwociny
tych ruchów rozwijały się początkowo pod wpływem polskiego romantyzmu czy w kręgu polskiej tożsamości kulturowej, ale powstania dosłownie
wymiotły tworzące się niewielkie środowiska inteligenckie, które mogłyby
inspirować rozwój nowych tożsamości, co osłabiło w XIX w. ten naturalny proces. Ukraiński badacz ze Stanów Zjednoczonych Roman Szporluk
uważa nawet, że Polacy w XIX w. stanowili dla innych ludów w Europie
Wschodniej pewnego rodzaju wzór w konstruowaniu nowoczesnego narodu, a dążenia Polaków jako narodu historycznego, manifestujące się
w walce o odbudowę swego państwa, stały się w tym regionie modelem dla
wszystkich pojawiających się narodów, którym brakowało takich warunków
wstępnych, jakie mieli Polacy 43.
Ten pogląd o kluczowej roli Polaków dla procesów tworzenia nowoczesnej tożsamości narodów Europy Wschodniej skłania też do nowego
spojrzenia na rolę tzw. kwestii polskiej rozumianej jako wpływ polskich
dążeń do odzyskania niepodległości politycznej. Ta perspektywa daje szanse na nową interpretację polskich powstań narodowych i spuścizny I Rzeczypospolitej trwającej przez cały wiek XIX na ziemiach litewsko-ruskich,
a także skłania do ponownej refleksji nad kompleksem spraw łączących
się z kwestią polską i jej wpływem na rozwój „narodowości nowoczesnych”
w Europie Wschodniej.
Prześledzenie uruchomionych wskutek polityki Imperium procesów,
które wiodły do rozwoju nowoczesnych narodów, ale także oddziaływały na całych kresach zachodnich Rosji, wymaga szeregu badań porównawczych. Często powtarzana jest – w ślad za szwajcarskim historykiem
Andreasem Kappelerem44, od którego książki rozpoczęła się nowa fala badań nad Rosją jako imperium wieloetnicznym – teza, że to właśnie czynnik
polski, szczególnie w epoce powstania 1863–1864 r., odegrał rolę budziciela procesów narodowych na peryferiach Imperium. Istnieje tu jednak
wiele problemów szczegółowych, na które odpowiedź przynieść mogłyby
41	Zob. np.: L. Gorizontow, Polskij aspiekt podgotowki kriestjanskoj rieformy w Rossii, [w:] Iwan
Aleksandrowicz Woronkow – profiessor-sławist Moskowskogo uniwiersitieta. Matieriały naucznych cztienij, poswiaszczennych 80-letiju so dnia rożdienija I.A. Woronkowa (1921–1983),
ried. F. G. Matwiejew, Moskwa 2001, s. 96–114.
42	Z. Szybieka, Historia Białorusi 1795–2000, Lublin 2002; por.: J. Hrycak, Historia Ukrainy
1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000, s. 67–68.
43	R. Szporluk, Polska: powstanie teorii i praktyki nowoczesnego narodu, [w:] idem, Imperium,
komunizm i narody…, s. 39.
44	�������������
A. Kappeler, Russland als Vielvölkerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall, München 1992.
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jedynie dalsze, oparte na zgłębianiu archiwaliów studia. Pokazałby one,
jaką rzeczywistą rolę w rozbudzeniu aspiracji do narodowej odrębności
i politycznej suwerenności ludów zachodnich peryferii Imperium Rosyjskiego odegrał tzw. polski „wampiryzm polityczny” – a tak to określali rosyjscy
publicyści – czyli wpływ polskiego modelu patriotyzmu na inne narody.
Przytoczone przykłady – przy czym ich katalog musiał zostać ograniczony czasem wystąpienia – stanowią tylko cześć tematów badawczych,
które, moim zdaniem, warto byłoby podjąć w odniesieniu do wschodniego wymiaru polskiego wieku XIX. Wśród zasadniczych wniosków, prócz
wskazania braków pewnych wątków czy kierunków zainteresowań polskiej historiografii, powtórzyć należy postulat większego wykorzystania
otwartych od niedawna archiwów oraz szerszego uwzględniania studiów
porównawczych.
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Społeczeństwo i gospodarka
Proszę państwa, ja także podczas przerwy w naszym spotkaniu przeszedłem się po sąsiednich salach, żeby zobaczyć, jak pracują nasi koledzy.
Na podstawie moich obserwacji z tej konferencji, jak i doświadczeń ze zjazdów historyków – czy to z tych powszechnych, czy też ze zorganizowanego
w Krakowie spotkania zagranicznych badaczy dziejów Polski – a także na
podstawie spostrzeżeń związanych z prowadzeniem seminariów magisterskiego i doktoranckiego powiedziałbym, że jako badacze dziejów XIX stulecia jesteśmy w tym momencie w pewnym sensie ostatnimi Mohikanami.
W odniesieniu do badań nad historią społeczną XIX w. jest to stwierdzenie
może nieco przesadzone, ale wolno go użyć w takiej sytuacji.
Skoro mam mówić o perspektywach czy projektach badawczych
właśnie w odniesieniu do dziejów społecznych, to chciałbym zauważyć –
i nie jest to żaden wykręt – że już w dyskusji, która toczyła się w pierwszej
części konferencji, wątki związane z historią społeczną były dominujące.
Mój przedmówca, dr Henryk Głębocki, też poruszał tę problematykę. Gdybyśmy uporządkowali poprzednie wypowiedzi, to w gruncie rzeczy otrzymalibyśmy mniej więcej połowę tego, co powinienem teraz powiedzieć.
Swoje wystąpienie traktuję więc bardziej jako głos w dyskusji, nawiązanie
do spraw, o których już była mowa, ale jednocześnie postaram się wskazać
także zagadnienia dotąd nieomawiane.
Wypada zacząć od samego terminu, który brzmi rozmaicie: historia
społeczna, historia społeczeństwa, a do niedawna najczęściej słyszeliśmy
o historii społeczno-gospodarczej bądź też historii struktur społecznych.
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W każdym wypadku mamy do czynienia z czymś innym, co wiąże się też
z odmiennymi nieco założeniami metodologicznymi. Osoba podejmująca
badania nad tą problematyką winna zatem dokonać wyboru, jaką drogą
chce podążać. Tradycje polskie w tym zakresie są bardzo piękne i bardzo
odległe. Pionierami takich badań byli profesorowie Jan Rutkowski i Franciszek Bujak („Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 1931).
W okresie powojennym studia te zmieniły w sposób znaczący swój charakter i podlegają aż do dzisiaj mniej czy bardziej widocznej ewolucji. Niezależnie od występujących różnic można je traktować jako rodzaj historii
niepolitycznej, tzn. takiej, która zajmuje się ludźmi, jednostkami, częściej
zbiorowościami, hierarchiami, relacjami między nimi, pomija za to, na ile
to jest możliwe, kategorie władzy, państwa, stosunki międzynarodowe,
sprawy militarne itd. I o takiej historii będę dalej mówił.
Wiek XIX to dla Polski czas rozbiorów. W odniesieniu do tego okresu zawsze pojawia się to samo pytanie, które we wcześniejszych wystąpieniach już kilkakrotnie było sygnalizowane, a mianowicie: co badamy?
Historię Polaków, historię mieszkańców byłej Rzeczypospolitej – ale czy
całej i czy wszystkich? A co z ziemiami włączonymi do Polski po 1945 r.?
Odpowiedzi bywają różne, różna jest też praktyka badawcza. A skoro badamy dzieje Polaków, to kim oni byli? Czy też może: kim dopiero się stawali? Wiek XIX to przecież czas narodzin nowoczesnego narodu polskiego –
w tym miejscu odwołuję się do jednej z najważniejszych publikacji na ten
temat, autorstwa Tadeusza Łepkowskiego.
Badania nad historią społeczną dziewiętnastowiecznej Polski mają
bogaty dorobek i własne osiągnięcia metodologiczne. Ale podobnie jak to
jest w innych krajach, w których studia takie są mocno rozwinięte – tj. we
Francji, w Niemczech, Wielkiej Brytanii – od dłuższego czasu przeżywają one wyraźny kryzys, by nie rzec, iż są w generalnym odwrocie. Przede wszystkim wyczerpała się ich dotychczasowa podstawowa formuła, tj.
formuła ilościowych badań struktur społecznych. Można powiedzieć, że
koncepcja – kiedyś bardzo atrakcyjna, twórcza, a zarazem bardzo modna
– została skonsumowana, uległa wyczerpaniu, a po jakimś czasie została
odrzucona. Pojawiła się za to refleksja metodologiczna kwestionująca znaczenie tego nurtu, uznająca, że nie była to właściwa droga poznania historycznego w zakresie badań nad społeczeństwem. Po pierwsze, podważono
możliwości zastosowania teorii uogólniających i poznania mechanizmów
rządzących procesami społecznymi, które w tej problematyce odgrywały
znaczącą rolę. Po drugie, zakwestionowano same pojęcia struktur i mo	 T. Łepkowski, Polska – narodziny nowoczesnego narodu 1764–1870, Poznań 2003.
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deli, którymi posługiwano się w takich badaniach, uznając je za kategorie narzucone przez historyka. Pytano więc: czy ktoś widział jakąś żywą
strukturę, czyli istotną kategorię poznawczą tak chętnie wykorzystywaną
w badaniach nad społeczeństwem po II wojnie światowej? Ówczesne studia nad dziejami społeczeństwa były, zresztą nie tylko w Polsce, silnie
ukierunkowane na wzorce płynące przede wszystkim z paryskiej szkoły
Annales. Z czasem zaczęto posługiwać się innymi sposobami opisywania
rzeczywistości społecznej, mianowicie narracją, której obiektem jest jednostka albo mała grupa. Zaczęto też odwoływać się do innych typów źródeł
niż te, którymi do tej pory zajmowali się wierni tej metodologii historycy, tj.
do źródeł innych niż zestawienia materiałów statystycznych, które można
było poddawać różnym procedurom kwantytatywnym, z czasem przy użyciu różnych dających duże możliwości stosowania wskaźników i miar elektronicznych technik obliczeniowych, co było bardzo kuszące. Zatem owa
kwantytatywność była znakiem rozpoznawczym dawniejszej historiografii w tej dziedzinie. Istnieje też grono wybitnych metodologów – wspominał o tym pan prof. Chwalba – którzy spoglądają na interesującą nas gałąź
historii przez pryzmat teorii społecznej, ale problem polega na tym, że prowadzą oni dialog jedynie między sobą, podczas gdy szara brać historyczna, przesiadująca w archiwach, o tych rozważaniach wie niewiele, czasami wprawdzie stara się coś z nich wykorzystać w swej praktyce badawczej,
częściej jednak podąża dawniejszą, utartą i dobrze znaną drogą. Bywa też,
że rejestrując pojawiające się głosy krytyki wobec dotychczasowych metod,
próbuje poszukiwać innych procedur badawczych. Rozmawiałem ostatnio
na ten temat ze świetnym metodologiem, prof. Krzysztofem Zamorskim,
i pytałem go, czy prowadzono poważne debaty o ogólniejszym zasięgu dotyczące tego, jak w XXI w. badać historię społeczną w ogóle, a XIX stulecia
w szczególności. Powiedział, skromnie spuszczając głowę, że chyba nie.
Szukając dalej, natrafiłem na wypowiedzi jednego autora, kilkakrotnie nie
tyle powtarzane, co rozwijane. Otóż historykiem, który uprawia czy może
raczej uprawiał tę dyscyplinę, a równocześnie sformułował w odniesieniu
do niej refleksję metodologiczną, jest prof. Janusz Żarnowski. W redagowanym przez siebie tomie zbiorowym Metamorfozy społeczne zawarł bardzo poważną diagnozę obecnego stanu badań nad problematyką społeczną
i możliwości ich rozwoju. Nie ukrywam, że niektóre moje uwagi nie pozo	 Por.: P. Burke, Historia i teoria społeczna, Warszawa–Kraków 2000.
	J. Żarnowski, Historia społeczna: nadzieje, rozczarowania, perspektywy, [w:] Metamorfozy
społeczne. Badania nad dziejami społeczeństwa polskiego XIX i XX wieku, red. J. Żarnowski,
Warszawa 1997, s. 9–34; idem, Historia społeczna w XXI wieku, [w:] Metamorfozy społeczne,
t. 2, red. J. Żarnowski, Warszawa 2007, s. 9–37.
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stają bez związku z przemyśleniami prof. Żarnowskiego, który przez wiele
lat zajmował się tą tematyką, głównie w odniesieniu do XX w.
Cóż więc w obecnej sytuacji dającego się odczuć napięcia w zakresie badań nad historią społeczną XIX w. można zrobić, a co zrobić należy? Co sprzyjałoby rozwojowi tej dyscypliny? Myślę, że przede wszystkim należy spokojnie
zastanowić się nad tym, co pozostało z dawnego paradygmatu badań i czy
jego kontynuacja ma sens, a jeśli tak, to w jakich aspektach. Trwające przez
mniej więcej cztery dekady badania struktur społecznych, rozpoczęte jeszcze
w połowie lat 60. XX w. pod patronatem prof. Witolda Kuli, a później prof. Janiny Leskiewiczowej, Jerzego Jedlickiego i innych, obejmowały poszczególne
warstwy czy też klasy społeczne – ta terminologia jest w tej chwili dość płynna. Robotnicy doczekali się potężnego wydawnictwa, potem również innym
klasom, uważanym w owym czasie za gorsze – inteligencji, drobnomieszczaństwu, burżuazji, ziemiaństwu – poświęcono serie wydawnicze. Ale w moim
przekonaniu poza sferą bardzo gruntownych badań pozostała najliczniejsza
warstwa dziewiętnastowiecznego społeczeństwa polskiego, tzn. chłopi. Także
takie studia, również te zaawansowane, powinny być, moim zdaniem, w takim lub innym kształcie kontynuowane.
Dotychczasowe badania historii społecznej były podporządkowane dwóm silnie ze sobą powiązanym celom. Chodziło o jak najpełniejsze
ukazanie procesu przejścia od feudalizmu do kapitalizmu i, na tym tle,
mechanizmu kształtowania się nowoczesnego narodu polskiego. To zagadnienie, podjęte w ostatnich pracach już wspomnianego Tadeusza Łepkowskiego – m.in. w Rozważaniach o losach polskich czy w Upartym trwaniu polskości – pozostaje aktualne, należy jednak pamiętać o nowych
możliwościach metodologicznych. Ogólny efekt badań cząstkowych zależy od tego, jaką perspektywę przyjmiemy i co chcemy zbadać.
Oczywiście trzeba uwzględnić również aspekt terytorialny. Dotychczasowe studia obejmowały tylko pewne wycinki polskiego terytorium:
Warszawę, niektóre obszary Królestwa Polskiego, Galicji czy Wielkiego
Księstwa Poznańskiego. Pozostało wiele obszarów niezbadanych: Ziemie
Zabrane, wschodnie tereny Polski, środowiska małomiejskie czy prowincjonalne. To samo dotyczy chronologii. Wiek XIX w Polsce to kalendarzowo około 150 lat, w ramach których można wyróżnić kilka odrębnych
podokresów. Niektóre z nich są lepiej przebadane, jak okres międzypowstaniowy czy popowstaniowy, inne, zwłaszcza koniec XVIII w. i początek
XIX w. – znacznie słabiej.
	Por.: T. Łepkowski, Rozważania o losach polskich, Londyn 1987; idem, Uparte trwanie polskości: nostalgie, spory, nadzieje, wartości, Londyn–Warszawa 1989.

t2-s001-152.indd 77

77

1/8/09 1:52:58 PM

w ie k x i x - pa n e l II

Kolejna sprawa dotyczy tzw. mniejszości – bardzo nie lubię tego
określenia. Rozpoczęte są studia nad ludnością żydowską, ale inne grupy
właściwie ciągle czekają na swych badaczy. Prowadząc badania dotyczące
grup społecznych, religijnych, etnicznych czy narodowościowych, trzeba
pamiętać o specyfice źródeł, zwłaszcza w odniesieniu do stosunków polsko-żydowskich czy polsko-ukraińskich na przełomie XIX i XX w. Źródła
powstawały najczęściej pod wpływem sytuacji konfliktowych, z kolei jeśli chodzi o czasy, gdy życie toczyło się w miarę spokojnym trybem, bez
wstrząsów, archiwalia o interesujących nas relacjach milczą. Tak więc
historyk na podstawie dokumentów z epoki postrzega XIX w. jako pasmo
konfliktów. Siłą rzeczy kieruje swoją uwagę w tę stronę i może w sposób
dość istotny zniekształcić wizję relacji: Polacy a nie-Polacy. Tyle że dłuższe
okresy całkiem dobrego współżycia, bez dramatycznych spięć, po prostu
nie sprzyjały powstawaniu tak efektownych źródeł.
Jeśli pójdziemy za głównym dzisiaj nurtem badań nad historią społeczeństwa, to będziemy zmierzać w kierunku wyznaczonym przez antropologię historyczną albo historię kulturalną, o której wspominał pan
prof. Chwalba. Historia społeczna zawsze korzystała z dorobku innych dyscyplin – ekonomii, socjologii, etnologii – i w tym sensie nie jest to żadna nowość.
Jednak obecnie zadawane są nowe pytania badawcze i wykorzystywane są
nowe osiągnięcia metodologiczne. Co z tego może wynikać? Po pierwsze,
nowa metodologia zastosowana do analizy znanych już źródeł może być pożyteczna dla poszerzenia refleksji badawczej. Po drugie, pojawia się problem
języka opisu, bo zgodnie z nowymi postulatami metodologicznymi kod historyka powinien być jak najbardziej zbliżony do kodu źródła.
Jeśli chodzi o tematy wymagające zbadania, to przypomnę te, o których już mówiliśmy, mianowicie sprawy związane z pograniczem, tyle że
niekoniecznie w aspekcie przestrzennym, ale kulturowym i społecznym.
Będą to bardzo szeroko rozumiane zagadnienia religijności, dzieje idei,
świadomość i świadomość niezwerbalizowana jednostek oraz małych grup,
zachowania kulturowe, wierzenia, obyczaje i folklor, tożsamość, sprawy
intymne, związane z cielesnością, życie codzienne i życie prywatne – dwie
różne, choć zbliżone kategorie. Idąc dalej tym tropem, wymienić można
studia nad małymi grupami, takimi jak rodzina, grupy sąsiedzkie, fazy
życia od dzieciństwa po starość, tendencje ideowe, prądy kulturowe, reminiscencje, jakie wywołują w różnych środowiskach, emocje i sposób ich
przeżywania, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Są to w większości

	Por.: B. Klich, W poszukiwaniu nowych dróg badawczych „małej historii” – historia życia prywatnego, [w:] „Historyka. Studia metodologiczne”, t. 31, 2001, s. 79–89.
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zagadnienia obecne już, słabiej lub mocniej, w naszej historiografii, ale bez
wątpienia znacznie bardziej wyraźne w historiografii zachodniej, czego
świadectwem są wydawane u nas tłumaczenia powstałych tam prac.
Mimo wszystko nie powinniśmy zapominać o klasycznych badaniach. One również powinny być kontynuowane i uzupełniane. Pojawia się
tu ważny problem ewentualnej rewizji dotychczasowych ustaleń, co jest
zresztą normalną procedurą umożliwiającą rozwój nauki. Rosnące zróżnicowanie społeczne stale podsuwa nam nowe tematy do naszego katalogu
badawczego.
Zakończę tym, od czego moi znakomici przedmówcy zaczynali swoje
wystąpienia. Konieczny jest ogląd całości, czyli społeczeństwa narodowego, społeczeństwa państwowego lub – w innym wymiarze – wspólnoty etniczno-kulturowej. Bez wątpienia czekamy na syntezę. Mam nadzieję, że
nie potrwa to długo, czego sobie i państwu życzę.
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DYSKUSJA
Chciałbym zadać pytanie panu dr. Głębockiemu. Czy spór o Kresy
postrzegałby pan jako konflikt dwóch stron, a nie, tak jak Daniel Beauvois, trzech, tzn. Polaków, Rosjan i ludności zamieszkującej te tereny? Czy
sądzi pan, że tworzące się wówczas narody były biernym przedmiotem,
czy podmiotem polityki?
Jeśli chodzi o relacje Polaków i innych narodów to ja chciałbym
podkreślić jeszcze raz wpływ Polski na ruchy narodowe innych społeczeństw. Jarosław Hrycak, wybitny ukraiński historyk, napisał kiedyś, że
dla wschodniej połowy kontynentu Polska odgrywała taką samą rolę jak
Francja dla zachodniej. Myślę, że jest to pewna – wprawdzie pochlebna
dla nas – przesada, ale zgadzam się z tym, iż Polska, ogólnie mówiąc, była
tutaj „rozsadnikiem” idei wolnościowych, tak jak rewolucja francuska na
Zachodzie w pierwszej połowie XIX w.
Ważna jest również próba przedstawienia sytuacji Polski w regionalnym kontekście środkowoeuropejskim, co umożliwi znalezienie
analogii do pewnych procesów z dziejów Polski, zbyt pochopnie czasem
uznawanych za wyjątkowe. Sądzę, że warto porównać sytuację Polski
i Węgier, pomimo ogromnego problemu językowego. Przejście od szlacheckiego oporu stanowego przeciwko władzy monarszej do walki niepodległościowej, wahania między ugodową polityką a radykalnym sprzeciwem,
konieczność przystosowania się tzw. narodu historycznego do sytuacji,
w której jego pozycja jest zagrożona, to tylko niektóre sfery możliwych
porównań polsko-węgierskich.
Próby porównywania dziejów Polski i krajów sąsiednich są ważne
z jeszcze jednego powodu. Tutaj nawiążę do wypowiedzi prof. Gąsowskiego m.in. o języku źródeł. Otóż kiedy porównujemy sposoby, w jakie
różne historiografie opisują te same zjawiska, napotykamy bardzo często
różnice konceptualne, różnice języka, jakim opisywane są te wydarzenia.
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I wtedy pojawia się bardzo ciekawy problem: czy jest to wynik innej tradycji historiograficznej, czy odmienności rzeczywistego procesu historycznego? Gdy próbowałem pisać książkę o genezie polskiej inteligencji
na przełomie XVIII i XIX w., czytałem różne książki niemieckie i napotkałem natychmiast znane wszystkim pojęcie Bildungsbürgertum, czyli:
wykształcone mieszczaństwo. Od razu zacząłem się zastanawiać, jaki
jest stosunek Bildungsbürgertum do inteligencji. Czy wchodziły tu w grę
dwie odmienne zasady tworzenia się warstwy wykształconej, czy dwie
odmienne tradycje mówienia o przeszłości, owocujące różnymi słowami?
Myślę, że tego typu zderzenie tradycji opisu – jeżeli potrafimy je sobie
uzmysłowić – pomaga w zrozumieniu specyfiki bądź typowości procesów
historycznych we własnym kraju.

Pan dr Głębocki zarysował właściwie kompletny program badawczy
odnoszący się do relacji polsko-rosyjskich w kontekście uwikłań politycznych, ideologicznych i wpływu na sytuację międzynarodową. Ale zabrakło
mi w tym programie spojrzenia, które uważam za niezwykle istotne dla
rozwoju polskiej świadomości i dla spraw gospodarczych. Uważam, że ta
kwestia jest niezwykle ważna ze względu na powiązania gospodarcze ziem
polskich z Imperium Rosyjskim. Mój przedmówca mówił o rodowodzie inteligencji polskiej. Problem badania roli rosyjskiego systemu nauczania,
przede wszystkim szkolnictwa wyższego, w kształceniu polskiej inteligencji jest wart gruntownego zbadania. Na ten temat mamy tylko wyrywkowe
studia monograficzne: Nowińskiego o studentach Uniwersytetu Petersburskiego, Tabisia o Uniwersytecie Kijowskim i Janickiego o studentach
w Rydze. Ten temat wymaga mozolnej pracy w archiwach poszczególnych
uczelni, ponieważ dotychczasowe mówienie o takim uczelnianym rodowodzie inteligencji technicznej i humanistycznej sprowadza się do operowania szacunkowymi danymi, a nie konkretną materią.
Powinniśmy uwzględnić również sytuację Polaków, którzy przebywali w Rosji. Dr Henryk Głębocki skoncentrował się na aspektach politycznych, jednakże nie możemy zapominać, że mieliśmy do czynienia
również z dobrowolną migracją gospodarczą i społeczną. Tak więc była
też znaczna grupa Polaków, którzy naprawdę aktywnie uczestniczyli pod
względem społecznym i gospodarczym w życiu społeczeństwa rosyjskiego.
	J. Tabiś, Polacy na Uniwersytecie Kijowskim 1834–1863, Kraków 1974; A. Janicki, Studenci
polscy na Politechnice Ryskiej w latach 1862–1918, t. 1–2, Gdańsk 2005; F. Nowiński, Polacy
na Uniwersytecie Petersburskim w latach 1832–1884, Gdańsk 1986.
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Ci Polacy byli np. prezesami banków, zajmowali bardzo eksponowane
stanowiska w spółkach akcyjnych i towarzystwach przemysłowych. Jako
źródła możemy tu wykorzystać wspomnienia i pamiętniki. Jak ta sytuacja oddziaływała na powiązania gospodarcze? W jaki sposób kształtowało to doświadczenia grupy, która prowadziła działalność menedżerską na
obszarach ogromnego Imperium Rosyjskiego? Jest to, w moim przekonaniu, istotne również dla kształtowania się kadry naukowej.
Odnosząc się do wypowiedzi pana prof. Gąsowskiego, chciałbym
wspomnieć o bardzo cennej pracy Mędrzeckiego na temat inteligencji na
Wołyniu w okresie międzywojennym. Autor w badaniach struktur społecznych wykorzystał elementy antropologii.

Panie doktorze, chciałbym zadać pytanie dotyczące kwestii trudno
uchwytnej w procesie badawczym, ale bardzo ważkiej dla zrozumienia relacji polsko-rosyjskich w XIX w. Moim zdaniem około połowy lat 40. XIX w.
nastąpiło załamanie się polskiej odporności na imperialne zakusy rosyjskie. Z moich badań wynika, że do 1841–1842 r. istniał silny opór społeczny
przeciwko narzucaniu pewnych nowych rozwiązań prawo-administracyjnych na stałe. Spokój w Królestwie Polskim w czasie Wiosny Ludów jest
tłumaczony obecnością bardzo silnej armii rosyjskiej, ale to nie jest wystarczający powód do stwierdzenia, że na terenach polskich nie mógł się w tym
okresie narodzić poważny ruch antyrosyjski. Wydaje się, że w tym mniej
więcej okresie nastąpiło załamanie polskiego ducha narodowego i utrata
nadziei na odbudowanie państwa. To, z czym później, w latach 1858, 1862,
1863, mieliśmy do czynienia, a więc polskie państwo podziemne, wybuch
powstania styczniowego – jakkolwiek pokazywało ogólnonarodowe czy
może podświadome społecznie dążenie narodu do wyzwolenia – nie było
jednak na tyle dobrze umotywowane ideowo, moralnie, a przede wszystkim organizacyjnie i materialnie, żeby można było mówić o realnym sukcesie, jak zresztą widzieli to nawet współcześni. A więc w którym momencie
Rosjanie byli w stanie złamać – bo tak to się, w mojej ocenie, stało – polskiego ducha narodowego w XIX w. i pozbawić nadziei na odbudowanie
dawnej Rzeczypospolitej w granicach z 1772 r.?

	 W. Mędrzecki, Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym, Warszawa 2005.
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Chciałbym zacząć od ostatniego pytania. Problem, który poruszył pan
prof. Rutkowski, wydaje się niesłychanie ważny i interesujący. Ale obawiam
się, że będzie mi trudno zmierzyć się z pańską hipotezą, choćby z tego powodu, że nie czuję się specjalistą od epoki paskiewiczowskiej. Pańskie badania
na pewno są oparte na bardzo solidnym materiale źródłowym, a ja nie chciałbym spekulować w dosyć mglistej dla mnie sferze. Jednak szukając zjawisk,
które mogłyby wyjaśnić proces łamania odporności psychicznej Polaków,
należałoby się zastanowić przede wszystkim nad różnicami terytorialnymi.
Rozumiem, że chodzi panu o Królestwo Polskie, a nie o cały zabór rosyjski,
szczególnie Ziemie Zabrane. Myślę, że o załamaniu się ducha narodowego
można mówić już w odniesieniu do okresu wcześniejszego – podkreśliłbym
tu rolę powstania listopadowego. Zwróciłbym także uwagę na niechęć do
udziału w ruchu niepodległościowym w okresie powstania styczniowego,
zwłaszcza na Ukrainie, a także na losy konspiracji Szymona Konarskiego na
ziemiach litewsko-ruskich. Aby odpowiedzieć na postawione przez pana pytanie, konieczne są kompleksowe badania dotyczące postaw Polaków wobec
struktur państwowych Imperium Rosyjskiego i innych zaborców. Ciekawy
kierunek badawczy, który należałoby kontynuować, wyznaczają tu prace
prof. Andrzeja Chwalby o Polakach „w służbie Moskali” i o rosyjskim „imperium korupcji”. Pojawia się tu także pytanie o próby przystosowania się
Polaków do życia w warunkach konfrontacji z obcą władzą.

Dr

W mojej ocenie powstanie styczniowe było aktem rozpaczy. A akt rozpaczy nie jest dokonywany przez kogoś, kto widzi realne szanse wyjścia
z trudnej sytuacji.

Dr hab.

Polemizowałbym z tym poglądem. Można uznać tak nieprawdopodobną mobilizację Polaków we wszystkich dzielnicach – i to nie tylko w czasach
powstania styczniowego, ale i wcześniej, podczas tzw. „rewolucji moralnej”
– za akt rozpaczy, ale jeżeli to była rozpacz, to dosyć długo zaborcy, szczególnie Rosjanie, nie potrafili sobie z nią poradzić i byli wręcz zafascynowani siłą
i odpornością Polaków. Tak więc nie poparłbym tezy o całkowitym załamaniu się ducha narodowego.

Dr

	 A. Chwalba, Polacy w służbie Moskali, Warszawa–Kraków 1999.


Idem, Imperium korupcji w Rosji i w Królestwie Polskim w latach 1861–1917, Kraków 1995.
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Wchodzimy tutaj w dosyć trudną do rozstrzygnięcia dyskusję na temat pojęć, których używamy. Wolałbym nie polemizować w odniesieniu
do czasów paskiewiczowskich, bliższa jest mi epoka powstania styczniowego, więc siłą rzeczy mogę mieć „zwichnięty” pogląd na te sprawy. Ale
wydaje mi się, że trudno jest przekreślić znaczenie powstania z 1863 r.
i jego klęski jako cezury w odniesieniu do polskich nadziei na odbudowanie państwa polskiego w kształcie przypominającym ten z okresu
przedrozbiorowego. Dopiero po tym powstaniu Polacy uświadomili sobie
złudność tych nadziei. Jeszcze raz powtórzę, że konieczne są całościowe badania dotyczące stosunku Polaków do struktur państw, w których
przyszło im żyć, i na temat strategii przetrwania Polaków w tym okresie:
kompromisu, współpracy, kolaboracji. W ostatnich latach pojawiły się
bardzo ciekawe studia o problemie zdrady, jak ukazująca różne postawy
monografia pióra prof. Jarosława Czubatego. A spór o definicję zdrady
narodowej to część problematyki, której warto byłoby poświęcić solidne
badania.
Pan prof. Zbigniew Opacki zwrócił uwagę na kolejne problemy, których nie zdążyłem szerzej omówić czy poruszyć. Rola Polaków na terytorium Imperium Rosyjskiego, szczególnie w rosyjskiej Azji, to z całą pewnością jeden z bardzo istotnych obszarów badawczych. W ostatnich latach
pojawiły się prace na ten temat, aczkolwiek nieraz mają one charakter
przyczynkarski – są to głównie biografie lub studia ograniczone do wybranych zagadnień, bardzo wąsko je ujmujące.
Stoimy od kilkunastu lat przed wciąż niedostatecznie wykorzystaną
szansą. Po pierwsze, po raz pierwszy w historii mamy możliwość penetrowania archiwów postsowieckich nie tylko w Rosji, za Uralem, ale też w krajach, które na terytoriach byłego imperium sowieckiego zbudowały swoją
niepodległość. Po drugie, trudno nie zauważyć szansy nawiązania bardzo
bliskiej i przyjaznej współpracy z młodym pokoleniem historyków tworzących w tej chwili własne, narodowe „narracje historyczne” w krajach, które
dopiero budują swoją suwerenność – chodzi tu o kraje kaukaskie i o kraje
Azji Środkowej. Wydaje mi się, że poszukiwanie materiałów dotyczących
obecności Polaków na tych terenach mogłoby się stać swoistym pomostem
pozwalającym nawiązać bliskie kontakty.
Co do roli inteligencji polskiej na obszarze Imperium Rosyjskiego, to
sądzę, że brakuje nowych ujęć dotyczących dziejów Polaków w Rosji od
	 J . Czubaty, »Zasada dwóch sumień«. Normy postępowania i granice kompromisu w postawach politycznych Polaków w sytuacjach wyboru (1795–1815), Warszawa 2005. Por.:
M. Micińska, Zdrada, córka nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach
1861–1914, Warszawa 1998. Por.: Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa
polskiego wobec zaborców, red. S. Kalembka, N. Kasperek, Olsztyn 1999.
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czasu – już dosyć przestarzałych – prac Zygmunta Łukawskiego. Znam Petersburg i zawsze fascynowała mnie duża liczba polskich kaplic i kościołów
katolickich w stolicy Imperium Rosyjskiego, świadcząca o tym, że w XIX w.
musiały być tam dziesiątki tysięcy Polaków. Most Kierbedzia w Petersburgu
to przykład jednego z wielu śladów polskiej obecności, o której wiedzą zwykle tylko specjaliści. Polacy w Rosji w XIX w. to temat wymagający oddzielnego obszernego opracowania. Nie chodzi tylko o tzw. petersburskich Polaków,
czyli specyficzną kolonię ludzi pracujących w urzędach czy w handlu, ale
również o Polaków zamieszkujących w drugiej połowie XIX w. te olbrzymie
obszary. Należałoby zbadać to zagadnienie nie tylko pod względem kulturalnym czy ekonomicznym. Trzeba także zwrócić uwagę na to, jak zetknięcie
się z Rosją, w której można było zarobić i dosyć wygodnie żyć, odbijało się na
wzajemnych relacjach Polaków i Rosjan. Czy miało to jakiś wpływ na zmianę
stosunku do Rosji na ziemiach Kongresówki i w całym zaborze rosyjskim?
Na koniec chcę się odnieść do wypowiedzi pana prof. Macieja Janowskiego. Mówiąc o konflikcie o Kresy, nie zamierzałem pomijać jego „trzeciej
strony”, tj. tworzących się wówczas na ziemiach litewsko-ruskich narodów.
Powstaje tylko pytanie: od którego momentu możemy mówić o jej istnieniu?
Rosjanie także dosyć późno zauważyli tę „trzecią stronę”. Według Leszka
Zasztowta pierwsze administracyjne próby oddzielenia Żmudzinów od Polaków w szkołach miały miejsce w latach 40. i 50. XIX w. Wtedy też władze
rosyjskie zaczęły dostrzegać możliwość wykorzystania zjawisk etnicznych do
osłabienia czynnika, który uważały za znacznie bardziej niebezpieczny, czyli
Polaków. W epoce powstania styczniowego Rosjanie już na dużą skalę eksperymentowali z polityką divide et impera. Ale jako pierwszy wykorzystywał
ją nie Michaił Murawiow, czyli „Wieszatiel”, tylko ktoś według mnie bardziej
inteligentny: poprzedni zarządca Kraju Północno-Zachodniego, generał-gubernator wileński Władimir Nazimow, blisko związany ze środowiskiem słowianofilów, mający więc sporą wiedzę na temat kwestii etnolingwistycznych.
Słowianofile interesowali się folklorem ludowym, językiem i tożsamością ludności chłopskiej, co skłaniało do pewnych eksperymentów z wykorzystaniem,
jak to określano, „chłopskich narzeczy” do osłabiania polskich wpływów
w Kraju Północno-Zachodnim, czyli na ziemiach białorusko-litewskich. W porównaniu z Murawiowem Nazimow prowadził swoją politykę „w rękawiczkach”, a w sytuacji otwartego konfliktu musiał stracić stanowisko.
Sądzę, że można z całą pewnością mówić o tej „trzeciej stronie” pod
koniec XIX w. Czy istniała ona jednak w latach 60. XIX w.? Myślę, że proces
	Z. Łukawski, Ludność polska w Rosji 1863–1914, Wrocław–Warszawa 1978; idem, Polacy
w rosyjskim ruchu rewolucyjnym 1894–1907, Warszawa 1984; idem, Polacy w rosyjskim ruchu socjaldemokratycznym w latach 1883–1893, Kraków 1970.
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tworzenia się owej „trzeciej strony” uruchomiło zjawisko związane z kręgiem
problematyki ekonomicznej, społecznej i klasowej, tzn. nadanie chłopom wolności osobistej w Imperium Rosyjskim, co pociągnęło za sobą cały szereg nowych
wyzwań. W opublikowanym jakiś czas temu szkicu o polskim konserwatyście
z Ukrainy, Michale Grabowskim, pokazywałem, że tylko nieliczni przedstawiciele polskich elit na Kresach zdawali sobie sprawę z tego, co wiąże się z uwolnieniem chłopów. Pojawiło się wtedy oczywiste pytanie o ich tożsamość, o to, kim
oni będą jako obywatele. Czy staną się obywatelami Imperium Rosyjskiego, czy
też Polakami? W kręgu rosyjskich elit rozważano to zagadnienie już wcześniej,
w epoce Wiosny Ludów, pisano memoriały do władz rosyjskich, żeby rozwiązać
problem obecności Polaków na Kresach poprzez zastosowanie, jak to określano,
suffrage universel, tzn. powszechnego głosowania – referendum, które zdaniem
Rosjan oddałoby władzę nad Kresami w ich ręce. Uważano bowiem, że skoro
wszyscy chłopi mówią po rusku i wyznają prawosławie, to będą głosować za
prawosławnym i ruskim carem. To były chyba pierwsze pomysły dotyczące wykorzystania czynników etnicznych i religijnych do zapanowania nad Kresami.
Konkretne działania podjęto jednak kilkanaście lat później.
Porównanie polskiego modelu rozwoju narodu do przykładu Węgrów
pojawia się w różnych opracowaniach dosyć często. Ja ograniczyłem się
w swym wystąpieniu do obszaru Imperium Rosyjskiego, ale gdybym szukał
podobieństw, to raczej między rolą polskich elit, szczególnie szlachty czy ziemian, a rolą elit niemieckich np. w guberniach bałtyckich, gruzińskich na Zakaukaziu czy nawet tatarskich nad Wołgą. Brzmi to wprawdzie egzotycznie,
ale techniki zarządzania tymi okrainami przez imperialne centrum wydają
się łudząco podobne. Z braku czasu nie odnosiłem się do problematyki Europy
Środkowej. Z całą pewnością mogę jednak poprzeć postulat studiów porównawczych nad sytuacją Polaków w okresie braku suwerenności i nad sytuacją
elit węgierskich. Takie studia mogą przynieść niezwykle ciekawe rezultaty.

Nie pytanie, ale sprostowanie. Przepraszam bardzo, chciałbym
uściślić to, co powiedziałem. Rzeczywiście, z badań wynika, że Rosjanie
nie zdołali nakłonić polskiego aparatu administracyjnego do efektywnej
współpracy w dziele wynarodowienia społeczeństwa polskiego. Czyli bardziej lub mniej zakamuflowana próba dokonania rusyfikacji rękoma polskich „elit” się nie powiodła. Tym tłumaczy się to, że po latach 1835–1836
Rosjanie wprowadzili w Królestwie Polskim i na Ziemiach Zabranych jawną rusyfikację. Paradoksalnie, należałoby postawić pytanie, czy złagodzenie kursu represyjnego po 1832 r., do 1835, 1836 r. lub trochę później, jest

t2-s001-152.indd 86

Dr hab.

Marek
Rutkowski
Wyższa
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spowodowane tym, że Rosjanie uznali, iż z międzynarodowego punktu
widzenia nie opłaca się wchłaniać Królestwa Polskiego? Czy może doszli
potem do wniosku, że duch narodowy w Królestwie Polskim, co widać
z zachowań społeczeństwa polskiego w latach 40. XIX w., został może nie
tyle złamany, jak pan słusznie zauważył, co częściowo „nadłamany”? To
jest pytanie o charakterze zasadniczym, ponieważ mówimy o Polsce jako
o Polakach, społeczeństwie nowożytnym, nowoczesnym. A więc czy obecne nowoczesne polskie społeczeństwo to jest społeczeństwo, które zostało
właśnie wtedy ukształtowane przez Rosjan?

Wydaje mi się, że wyjaśnienia polityki władz rosyjskich należy szukać w kręgu najwyższych elit Imperium. Po raz kolejny więc pojawia się
postulat zbadania archiwów zawierających dokumenty dotyczące tych
osób, które decydowały o takim, a nie innym kształcie polityki wobec Polaków. Nie chodzi tu tylko o Iwana Paskiewicza, którego spuścizna wciąż
czeka na opracowanie – a ten olbrzymi zespół dokumentów znajduje się
w nadal zamkniętym Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym
w Petersburgu – ale chodzi też o innych przedstawicieli elit Imperium,
np. o Dmitrija Budowa, personę bardzo wpływową, będącą swego czasu
pewnego rodzaju źródłem wielu pomysłów dotyczących zarówno polityki
wyznaniowej wobec Kościoła katolickiego czy unitów, jak i polityki wobec
ziem polskich, szczególnie Kresów Wschodnich. Mówiłem już o konieczności pisania biografii pracowników administracji rosyjskiej, ale to dotyczy
również władców rosyjskich, bo właściwie poza biografią Mikołaja II pióra
Jana Sobczaka nie doczekaliśmy się w ostatnich latach żadnej próby ujęcia
przez polskich historyków polityki władców Rosji w XIX w.

Dr

Moja wypowiedź będzie miała charakter postulatywny. Chciałbym
nawiązać do słów prof. Tomasza Gąsowskiego o problematyce społecznej
w XVIII w. i do pytania pana profesora, czy należy zaniechać badań klasycznych. Oczywiście zgadzam się z panem profesorem, że nie należy tego
robić. Pozwolę sobie jednak, niezależnie od kwestii badań klasycznych,
przedstawić postulat natury metodologicznej. Dla potrzeb narracji wpro-

Dr

	J. Sobczak, Cesarz Mikołaj II, Młodość i pierwsze lata panowania 1868–1900, cz. 1: Młodość;
cz. 2: Na tronie, Olsztyn 1998.
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wadzę rozróżnienie semantyczne faktu historycznego i faktu mentalnego.
Fakt historyczny to fakt obiektywny, niezależny od nas, fakt, który zaistniał, z kolei fakt mentalny jest subiektywny, jest przez nas kształtowany,
czy to emocjonalnie, czy w wyniku zimnej kalkulacji – to nie ma znaczenia. Przykładem faktu historycznego są migracje po II wojnie światowej,
a faktem mentalnym jest nazwa tych migracji: wysiedlenia, wypędzenia.
Ten fakt mentalny kształtuje stosunki między społecznością X a społecznością Y, kształtował je dawniej i kształtuje dziś, chociaż fakt historyczny
zaistniał w przeszłości. W fakcie mentalnym zawierają się takie pojęcia
i kategorie jak mit i stereotyp, które musimy potraktować w sposób w miarę obiektywny, czyli nie polemizować z nimi. Wyznawca każdego ciągle
jeszcze żywego mitu, sakralnego czy świeckiego, nie może się do takiej
wiary przyznać, albowiem uważa ów mit za prawdę ostateczną, niesfałszowaną. A coś może być oceniane jako mit jedynie z perspektywy tych,
którzy nie podzielają zawartych w nim wyobrażeń i idei. Niezależnie od
perspektywy oceny, fakt mentalny jest tym zjawiskiem historycznym,
które w istotny sposób kształtuje zachowania całych grup społecznych.
Nieważne, czy Żydzi spiskowali i zatruwali studnie, nieważne, czy Cyganie kradli – ważne jest to, że przekonanie o tym spowodowało w latach
80. w Cesarstwie Rosyjskim pogromy. Nie będziemy z tym przekonaniem
polemizować, ale obowiązkiem historyka jest je odnotować, właśnie jako
fakt mentalny. Osobnym zagadnieniem jest wpływ faktu mentalnego na
politykę historyczną, kształtowaną czy to przez władze, czy to przez poszczególne środowiska.
Chciałbym także zauważyć, iż w narracji historycznej bardzo często
operujemy pojęciami takimi jak „klasa”, „stan”, „warstwa”. Ale jakie niosą
one znaczenie w odniesieniu do społeczeństwa polskiego XIX w.? „Warstwa” to pojęcie, które nie podlega dyskusji. Ale czy to polskie społeczeństwo było społeczeństwem stanowym, czy klasowym? Było chyba i jednym,
i drugim; jeżeli nawet formalnie nie było społeczeństwem stanowym, to
było nim mentalnie. Wiem, że np. studenci w ogóle nie rozróżniają tych
pojęć.
Na koniec pragnę zauważyć, iż dotąd historię Polski XIX w. postrzegano przez pryzmat narodu. Ja zaś postulowałbym skierowanie badań
na dziewiętnastowieczną świadomość państwową Polaków, począwszy
od Księstwa Warszawskiego, a skończywszy na polskiej reprezentacji
w Dumie Państwowej, zwłaszcza w latach 1906–1907, z uwzględnieniem
uwarunkowań w czasie i przestrzeni historycznej.
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Chciałbym nawiązać do wypowiedzi pana dr. Henryka Głębockiego,
ale nie będzie to wypowiedź polemiczna. Potwierdzę jego słowa dotyczące tego, że władza rosyjska dla swej polityki wobec Kościoła katolickiego
szukała wzorów działania w państwach ościennych. Sam, badając politykę rosyjską wobec seminariów rzymskokatolickich w Królestwie Polskim
w latach 80., 90. XIX w., natrafiłem na materiały Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, z których wynikało, że urzędnicy carscy studiowali ustawodawstwo Kulturkampfu, chociaż wówczas było ono już w odwrocie,
i szukali tam wskazówek możliwych do wykorzystania. A celem polityki
rosyjskiej było uczynienie z seminariów duchownych ogniwa rosyjskiego
systemu edukacji. Oczywiście to się nie udało.
Pewne refleksje nasunęły mi się też w związku z wypowiedzią
pana prof. Tomasza Gąsowskiego o historii społecznej. Mamy badania
nad mieszczaństwem, burżuazją, ziemiaństwem, odczuwa się jednak
brak analogicznych badań nad duchowieństwem. Nie mamy zbiorowego
portretu polskiego episkopatu czy środowisk kapitulnych w XIX w., przy
czym cenne byłoby z pewnością ujęcie trójzaborowe. Dr Jan Skarbek próbował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zainicjować takie studia
w odniesieniu do episkopatu, ale nie wiem, czy wyszedł poza badania
biograficzne w odniesieniu do biskupów. Tu pojawia się ponadto problem źródeł. Sądzę, że archiwa diecezjalne kryją niejedno, ale ze względu
na ich niekiedy niezadowalający stopień uporządkowania, jak również,
co niestety też się zdarza, swoistą reglamentację dostępu do materiałów,
efektywne korzystanie z nich jest utrudnione. Na podstawie kwerend archiwalnych przeprowadzonych we wszystkich prawie archiwach diecezjalnych obejmujących teren Królestwa Polskiego zorientowałem się, że
jest w tych archiwach niemało pamiętników, dzienników i wspomnień
duchownych, które czekają na opublikowanie, a dotyczą niezwykle interesującego okresu – przełomu XIX i XX w. W źródłach tych poruszane są
kwestie dotyczące nie tylko wielkich spraw Kościoła, ale również konfliktów wśród duchowieństwa. Fakt, że depozytariuszami tych materiałów
są archiwa diecezjalne, może tłumaczyć po części niechęć do ich publikacji. Kiedyś w rozmowie z pewnym duchownym na temat dziennika
ks. Ignacego Charszewskiego – a dziennik ten znajduje się w Płocku i liczy 40 tomów – wyraziłem poniekąd postulat, że warto byłoby go wydać drukiem. Mój rozmówca uśmiechnął się i powiedział, że dzienniki
ks. Charszewskiego trudno uznać za wiarygodne źródło. Pomyślałem
wówczas, że pewnie dzienniki Charszewskiego rzeczywiście nie są dobrym źródłem do hagiografii środowiska duchownego, ale do poznania
innych zagadnień dziejących się w tym środowisku – na pewno tak.
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Pozwolą państwo na kilka refleksji dotyczących całego naszego dzisiejszego dnia. Podczas naszych obrad wyraźnie widoczne jest to, że my nadal jesteśmy „podzieleni zaborowo”. Często postrzegamy społeczeństwo polskie tylko przez pryzmat Królestwa Polskiego, a wnioski wyprowadzone na podstawie
studiów nad tamtymi terenami uogólniamy na całość społeczeństwa, podczas
gdy zabór pruski, którym ja się zajmuję, jest w pewnym sensie na uboczu. Pojawiały się tu już postulaty dotyczące badań porównawczych, ale wydaje mi się,
że nieraz trudno porównywać ustrój, prawo itd. w zaborze pruskim i rosyjskim
czy nawet w Galicji. W związku z tym chciałbym upomnieć się o szacunek także dla badań w wąskim zakresie. My badamy co najmniej prowincję, ponieważ
nie wypada zajmować się mniejszym terytorium, choć Niemcy badają nawet
powiat i powstają na takie tematy grube książki. Poza tym do napisania syntezy
niezbędne są przecież badania szczegółowe, które są podstawą do uogólnień.
Pan prof. Janowski zauważył, że stan badań na styku historii społeczno-politycznej i kultury nie jest imponujący. W pracach nad publikacją historii
Pomorza, sukcesywnie wydawanej w kolejnych tomach, największe kłopoty dotyczą znalezienia specjalistów od historii kultury, literatury, ale nie tej
z górnej półki, lecz regionalnej, ludowej, która przecież miała duży wpływ na
kształtowanie się świadomości narodowej i społecznej, kultury i mentalności
społeczeństwa. Ambicją historyków kultury i literatury jest zajmowanie się
Mickiewiczem, Słowackim, Prusem itd., a nie jakimś pisarzem ludowym, nawet o pokaźnej twórczości, mającej w swoim czasie duży odbiór w społeczeństwie danego regionu. To samo dotyczy muzyki, teatru, a od początku XX w.
także kina, radia. A przecież to również były środki kształtowania poglądów
społeczeństwa cechujące się sporym zasięgiem.
Dopominałbym się też o to, aby zająć się literaturą obcojęzyczną, a więc
np. na terenie zaboru pruskiego – niemiecką, także regionalną. Nie powinniśmy bać się podjęcia badań dotyczących pozytywnego wpływu wewnętrznej
polityki rządu zaborczego na procesy modernizacyjne w społeczeństwie polskim. Poza tym poszczególni politycy, parlamentarzyści, urzędnicy na ziemiach polskich także kształtowali historię narodu polskiego.

Prof. dr hab.

Przede wszystkim chciałabym serdecznie podziękować panu prof.
Gąsowskiemu za jego postulaty badawcze.
W swojej wypowiedzi pragnę kontynuować wątek prowincji czy, jak
słusznie zauważył pan prof. Chwalba, pogranicza. Ziemie północno-wschodnie, będące podstawą moich wieloletnich badań, są rodzajem pogranicza rozumianego przez socjologów, ale również przez historyków, nie tylko jako

Dr Małgorzata

t2-s001-152.indd 90

Szczepan
Wierzchosławski
Uniwersytet
Mikołaja Kopernika
w Toruniu,
Polska Akademia
Nauk

Dajnowicz
Uniwersytet
w Białymstoku

90

1/8/09 1:53:02 PM

dyskusja

teren przy granicy, lecz przede wszystkim jako obszar, na którym następuje
przenikanie się kultur i narodów. W moim przekonaniu ciągle żywe są postulaty badawcze dotyczące życia codziennego, i to nie tylko Polaków, ale też
licznych społeczności zamieszkujących te ziemie w XIX w.: Rosjan, Żydów,
Niemców, a także, na co zwrócił uwagę pan prof. Chwalba, staroobrzędowców. Szczególnie w ostatnich latach zauważamy w historiografii zainteresowanie badawcze uwarunkowaniami podziałów na „swoich” i „obcych”. Jak
taki podział odnosi się do relacji nie tylko polsko-żydowskich, ale i polsko-litewskich, polsko-niemieckich czy polsko-rosyjskich? Jak zdefiniować postawy obywatelskie w XIX w.? Były one przecież inne w wypadku inteligencji,
elit miast i miasteczek, a inne w wypadku elit obszarów wiejskich, czyli ziemiaństwa. O ile problematyka polskiej inteligencji miejskiej, nieprowincjonalnej, jest już dosyć dobrze opracowana, o tyle inteligencja rosyjska, niemiecka czy żydowska wymaga jeszcze szczegółowego zbadania. Jaki był zasięg
kontaktów pozazawodowych, prywatnych elit czy inteligencji zróżnicowanej etnicznie? Niezbędne są także studia na temat świadomości, zwłaszcza
najniższych warstw, czyli chłopów, drobnej szlachty, np. w regionie północno-wschodniej Polski. Bo znacznie więcej wiemy o świadomości elit czy inteligencji, a ciągle mało o świadomości warstw ludowych, z uwzględnieniem
podziału regionalnego.

Chcę się podpisać pod postulatem dr. Głębockiego i zachęcić do podjęcia wysiłku w celu eksploracji archiwów rosyjskich. Ja zdecydowałam się
na to parę lat temu pod wpływem sugestii recenzenta grantu, za co jestem
mu ogromnie wdzięczna. W archiwach tych znajdują się naprawdę pierwszorzędne materiały, których jakość rekompensuje trudy przeprowadzenia
kwerendy. Myślę, że warto byłoby pomyśleć o stworzeniu instytucjonalnego
wsparcia dotyczącego takich wyjazdów, ponieważ trudności z nimi związane
zaczynają się już na etapie starań o wizę. A, jak mówię, w archiwach centralnych obu rosyjskich stolic, w archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w Moskwie, a także w archiwach lokalnych na Syberii znajdują się niezwykle
ciekawe źródła do badań nad naszą dziewiętnastowieczną historią.
Zgadzam się z moimi przedmówcami, że widoczna jest zapaść ruchu
recenzyjnego. Dotyczy ona zwłaszcza recenzji publikacji zagranicznych.
Dobrze byłoby, gdyby umożliwiono polskim historykom bieżący dostęp do
najważniejszych opracowań z historiografii zachodniej, a także rosyjskiej,
aby wybór recenzowanych prac nie był przypadkowy. Dostępność publikacji rosyjskich jest utrudniona ze względów językowych – cyrylica stanowi
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przeszkodę w przeszukiwaniu Internetu i katalogów bibliotek. A w Rosji
w ostatnim piętnastoleciu czy dziesięcioleciu ukazało się sporo nowych, bardzo interesujących prac, m.in. z dziedziny polityki wyznaniowej Rosji i musimy przynajmniej zdawać sobie z tego sprawę. Od lat 60. XX w. rosyjski MSZ
wydaje bardzo cenną, niestety trudno dostępną w Polsce serię źródeł, obejmującą korespondencję dyplomatyczną między MSZ a ambasadami rosyjskimi
w poszczególnych krajach od 1801 r. Najnowszy opublikowany, tj. siedemnasty tom obejmuje okres od sierpnia 1830 r. do stycznia 1832 r. Oczywiście
różne kryteria zadecydowały o takim, a nie innym wyborze źródeł do tej
edycji, niemniej jednak jest to publikacja, której całość powinna znajdować
się we wszystkich ważniejszych polskich bibliotekach.
I jeszcze krótka uwaga odnośnie do tego, co mówił dr Lewalski o adaptacji obcych wzorów przez państwo rosyjskie. Otóż kiedy w 1817 r. Aleksander I zorganizował stałą legację w Rzymie, jej pracownicy zaczęli od razu
obserwować rokowania konkordatowe Francji, Bawarii i Neapolu. Tworząc
własny system polityki wyznaniowej, Rosja wiele czerpała z doświadczeń
innych krajów, ale było także odwrotnie, bo gdy Brytyjczycy w połowie lat
20. XIX w. zaczęli myśleć o równouprawnieniu katolików, zwrócili się do
Petersburga z prośbą o informacje na temat statusu Kościoła katolickiego
w Rosji. Nasi „ojcowie założyciele” z pokolenia Askenazego świetnie umieli
ten kontekst międzynarodowy pokazać, my zaś trochę od tego odeszliśmy.
Myślę jednak , że warto wrócić do tak znakomitej tradycji.

Proszę państwa, spotkaliśmy się po to, żeby rozmawiać o generaliach,
o tym, jak jest dzisiaj i jak powinno być jutro. Naszym celem jest zdiagnozowanie tego, co się w ciągu ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu
lat wydarzyło i co powinno się wydarzyć. Ostatnie wypowiedzi napawają
optymizmem. Ale niepokój możemy odczuwać w związku z tym, o czym
mówił m.in. prof. Gąsowski, a mianowicie z ucieczką badaczy od XIX w.
Widać to zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy jak na skrzydłach uciekają w kierunku XX w., ale również w kierunku historii nowożytnej. Co jest
tego powodem? Oprócz tych powodów, jak sądzę, są nimi nasze zbyt tradycyjne warsztaty. One wymagają stałego doskonalenia. Powinniśmy nie
tylko czerpać z osiągnięć najważniejszych ośrodków naukowych, ale także
starać się sami wyznaczać nowe kierunki badań. Musimy pamiętać, że kapitalne źródła dotyczące XIX w. znajdują się także poza archiwami.
Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszonym już przez prof.
Gąsowskiego jest narracja. Wiąże się to z modernizacją warsztatu. Opo-
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wiadanie tego samego w ten sam sposób dzisiaj nie ma już sensu. Po pierwsze, zanudzilibyśmy naszych czytelników, po drugie, zniechęcilibyśmy radę
wydziału do nadawania kolejnych stopni. Ponadto co powiedzieliby na to
nasi bracia i siostry za granicą, chcący kupić naszą książkę? A więc należy
skonstruować kolejne sposoby narracji, które byłyby skuteczne w zakresie
poznawania i opisu. Niezbędne jest też stałe wzbogacanie kwestionariusza
badawczego. Nie możemy wciąż wracać do sprawdzonych pytań – musimy
szukać nowych wyzwań. Wymaga to wzbogacenia instrumentów poznania. Wchodząc do tego samego co wcześniej archiwum, badając sąsiednią
teczkę i korzystając przy tym z tego samego kwestionariusza, nie pogłębimy naszej wiedzy. Powinniśmy również poznawać nowe źródła, które sprowokują nas do zadawania nowych pytań.
Wielkim problemem jest nieznajomość wyników polskich badań
historycznych za granicą. Chlubnym wyjątkiem w tej kwestii jest m.in.
działalność pana Adama Zamoyskiego, którego książki mają wielu odbiorców na świecie. Mówimy o rozwoju polskiej historiografii, ale pytanie brzmi też: jak nasze badania udostępnić czytelnikom zagranicznym?
Nieczęsto się zdarza, że inicjatywa opublikowania książki wychodzi od
wydawcy zagranicznego, warto zatem rozważyć pomysł tworzenia międzynarodowych zespołów badawczych, w skład których będą wchodzić
m.in. Amerykanie, Polacy, Brytyjczycy, bo dawałoby to jakąś możliwość
spopularyzowania naszych prac na Zachodzie, Wschodzie, w tym także
na Dalekim Wschodzie.
Nie został dotychczas podjęty temat I wojny światowej. Oczywiście ta kwestia wiąże się z pytaniem, czy I wojnę światową „oddajemy”
dwudziestowiecznikom, czy też uznamy, że jest ona częścią problematyki dziewiętnastowiecznej. Zauważmy, że nasze badania nad I wojną nie
rozwijają się najlepiej – jesteśmy na końcu europejskiego peletonu. Wyjątkiem są studia nad Legionami i nad drogą do niepodległości z perspektywy listopada 1918 r.
Chciałbym także nawiązać do słów, które tu padły w odniesieniu do
mikrohistorii. Wprawdzie niejedna rewolucja w historiografii rozpoczęła
się od badania małych społeczności, ale należy zadać pytanie, czy takie
studia mogą być później uwzględnione w syntezach. Jeśli odpowiedź jest
przecząca, to nie mają one sensu.
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Trudno uzupełnić tak kompleksową i kompetentną wypowiedź
pana prof. A. Chwalby.
Oczywiście niezwykle ważny jest postulat, żeby badania nad XIX w.
spopularyzować. Musimy sobie przy tym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego XIX w. nie cieszy się powszechnym zainteresowaniem. Źródła dziewiętnastowieczne są szalenie szare – dosłownie, bo są to druki, archiwalia
– a już samo to wprowadza pewną monotonię. Aby wydobyć z tych źródeł
dramatyzm – tak bardzo ważny w narracji historycznej, bo wzbudzający
zainteresowanie czytelnika – z reguły musimy włożyć więcej wysiłku niż
np. mediewiści, którzy dysponują w tym czasie pięcioma pięknie zdobionymi dokumentami. Aby zainteresować młodego czytelnika, musimy znać
problemy ludzi młodych. Tak więc powstaje pytanie, co zainteresuje ludzi
młodych. Będą to np. problemy genezy nałogów narkotycznych, wielokrotnie już poruszane w historiografii europejskiej, a także związki narkotyzowania się z literaturą romantyczną, czym zajmowali się historycy angielscy.
Myślę, że tego typu medializacja historii XIX w. z pewnością przyciągnie
czytelnika, a także badacza. Oczywiście możemy zadać pytanie, czy rzeczywiście my wszyscy chcemy taki typ badań prowadzić i taką formę prezentacji problematyki XIX w. stosować – być może jesteśmy przywiązani do
porządnego, systematycznego, „pruskiego” badania XIX w.
Jeżeli chodzi o nowe obszary badawcze, to naturalnie powracam do
tematu nauk pomocniczych. Mamy otwarty problem pisma XIX w., epistolografii, pamiętnikarstwa. Korespondencja i pamiętniki to źródła, które
dają nam wgląd w mentalność różnych warstw, grup społecznych, powinny być więc gruntownie wykorzystywane w badaniach monograficznych
i syntetycznych.
Wreszcie jest też problem terminologii stosowanej przez historyków
XIX w. Konieczna jest jej rewizja. Ale tego typu badania metodologiczne
szerszej publiczności raczej nie zainteresują.
Bardzo podobał mi się pewien element w wypowiedzi pana prof.
Doparta, a mianowicie zagadnienie wpływu osobowości Marii Janion na
wizję historii literatury i kultury XIX w. W przypadku historii XIX w. należałoby skonfrontować ze sobą co najmniej dwie osobowości, tj. prof. Stefana
Kieniewicza i prof. Henryka Wereszyckiego, wziąć pod uwagę ich dyskurs
o XIX w., który prowadzili przez całe swoje życie zawodowe, i zastanowić
się, jak ów dyskurs kształtował obraz XIX w., i wiedzę na jego temat.
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Proszę państwa, poruszono tu już bardzo wiele tematów, dlatego jest
możliwe, że pewne myśli będę powtarzał.
Zacznę od tego, co mówiła pani prof. Kulecka na temat terminologii.
Słuchając naszych wypowiedzi, uświadomiłem sobie, że z terminologią ciągle jest nie najlepiej, a może nawet jest coraz gorzej. Uciekamy od ostrych definicji i ścisłych terminów, które nas ograniczają i zmuszają do konkretnych
działań. Podam klasyczny przykład: stosowanie terminów „ziemiaństwo”
i „szlachta” do określenia jednej grupy społecznej. Pan Rutkowski wspominał
o załamaniu się „narodu polskiego” w latach 40. XIX w., ale szczerze mówiąc,
nie do końca wiem, jak zdefiniować naród polski w tym czasie. Musimy się
więc zastanowić, jak postrzegamy różne zbiorowości, zależnie od zmieniających się warunków, i jak będziemy je opisywać w naszych pracach.
Oczywiście zgadzam się z prof. Chwalbą, że powinniśmy modernizować nasz warsztat, ale wydaje mi się, że modernizacja nie powinna być
ideologią samą w sobie. Wciąż możemy korzystać z narzędzi wypracowanych w ciągu 200 lat rozwoju nauk historycznych. Potrzebna jest za to
pewna podstawowa wiedza, której jeszcze w wielu dziedzinach nie mamy.
Moi przedmówcy podnosili przykładowo temat badań nad chłopami. Otóż
wszyscy zdajemy sobie sprawę, jaką część naszego społeczeństwa stanowili chłopi w XIX w., a przecież tak niewiele o nich wiemy, do tego coraz mniej
poważnych prac o nich powstaje. Ponadto gdy patrzę na topniejącą liczbę
dziewiętnastowieczników, to nie wiem, czy będzie ich więcej. Wydaje mi
się, że zainteresowanie tym okresem zanika poniekąd w sposób naturalny,
ze względu na upływ czasu. Spójrzmy zresztą, ilu jest osiemnastowieczników lub siedemnastowieczników na tej konferencji. Nie lekceważyłbym
tu też czynników warsztatowych: ogromnej bazy źródłowej, często rozproszonej, potrzeby przygotowania lingwistycznego itd.

Dr hab.

Proszę państwa, jest szereg rozmaitych tematów, które przyszły mi
do głowy, gdy śledziłem tę bardzo dla mnie interesującą i bardzo istotną
dyskusję. Najpierw kwestia relacji: historyk „bezprzymiotnikowy” a literaturoznawca, historyk literatury. W swoim czasie dla badaczy literatury
historia społeczna i polityczna były nieciekawe, ponieważ historia literatury zajmowała się wewnętrznym porządkiem, estetyką, formą, chwytami,
strukturami, relacjami – i nic wielkiego z tego nie wynikało. W tej chwili
z kolei następuje w literaturoznawstwie proces rozmywania się przedmiotu
badań. Klasyczne środki związane ze starożytnymi wynalazkami, takimi
jak filologia, poetyka, retoryka, hermeneutyka, estetyka, zaczynają zanikać,

Prof. dr hab.
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przestajemy tego uczyć studentów na studiach uniwersyteckich, za to literaturoznawcy zajmują się filozofią, antropologią itd., ale często robią to w
sposób niekompetentny, dlatego gdy historyk sięgnie do tekstu reklamowanego jako antropologicznoliteracki, nieraz odrzuca go zniesmaczony.
Jeśli chodzi o metodologię, to powiedziałbym, że stosowanie metody
historiograficznej czy humanistycznej ma kilka atrybutów. Przede wszystkim adekwatność, co znaczy, że ta, a nie inna metoda odsłania coś istotnego w wybranym przedmiocie badań – przez to w obszarze badawczym
uwypuklamy jakiś szczególny aspekt, stawiamy w centrum problemy ze
względu na ich specjalną ważność. W związku z tym wraz z adekwatnością
pojawia się problem kreatywności. Właściwie każde badanie historiograficzne czy humanistyczne jest powiązane z kreatywnością metodologiczną,
ponieważ to ontyczność badanego przedmiotu określa prawomocność metody i reguły jej stosowania, a nie na odwrót. Tak, jestem staroświecki, pytam o QUID, ale lepsze to niż cyrkowa żonglerka narzędziami badawczymi
jak barwnymi gałkami. Nie wyobrażam sobie postępowania badawczego
bez pewnej dozy intuicji ontologicznej, bez sondowania tego, co dla danej
rzeczy swoiste, konstytutywne, dystynktywne bądź nawet istotowe – czy
chodzi o unikatowy sens zdarzenia, czy o wyjątkowość dzieła sztuki, czy
o niepowtarzalność ekspresji, czy o odrębność stanu mentalnego. Powtórzmy w nowym sensie Husserlowskie hasło: „z powrotem do rzeczy”. Podejmujemy badanie czegokolwiek, bo to nasze QUID jest niepowtarzalne,
a teorie, metody, sposoby narracji okazują się kruche i sypkie. Gdy sondujemy to COŚ, standardowe czy szkolne komponenty metody zużywają się
bardzo szybko i musimy tworzyć narzędzia badania w sposób sterowany
przez sam przedmiot. I to jest właśnie ten moment na kreatywność. Bo metody nie biorą się z powietrza, to fortunne sondowanie rzeczy jest źródłem
pluralizmu metodologicznego.
Często jednak zdarza się, że ów pluralizm przeradza się w snobizm
czy w modę metodologiczną i prowadzi do fatalnych następstw. Pół biedy,
gdy otrzymujemy nieistotne rezultaty badań, zwykłe śmieci intelektualne,
ale nieszczęście jest wtedy, gdy badana rzecz staje w zupełnie fałszywym
świetle. Jako przykładem posłużę się historią kobiet. Mamy pod wieloma
względami inną tradycję i historię społeczną niż mieszczański Zachód.
Zgódźmy się, że na mieszczańskim Zachodzie kobieta do I wojny światowej była niemalże niewolnicą. Pamięć społeczna, jak wiemy, jest trwała i głęboka. A więc kobieta mieszczańska będzie odreagowywała swą
niewolę przez wiele pokoleń. Tamtejsze badania genderowe wyniknęły
z określonego społecznego stanu rzeczy, jeżeli więc są mechanicznie przenoszone do nas, to jako pewna ideologia społeczna, nie zaś jako neutral-
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na metoda badawcza. W tej sytuacji badania genderowe nad historią polskich kobiet stają się źródłem doświadczenia zastępczego, jakąś ideologią
losu wyminiętego, przeżywaniem spraw nieistotnych i nieprawdziwych.
Ponadto jest to przeżywanie dwoiste, bo z jednej strony to doświadczenie
rzutuje na postrzeganie przeszłości i tradycji, a z drugiej strony wyrasta
z niego ideologia współczesna. Niektóre kobiety, które przejmą się teorią
genderową, mogą nawet poczuć się bardzo skrzywdzone, że nie było im
dane przeżyć losów Ibsenowskiej Nory czy heroin z dramatów Strindberga. Choć nikt by im nie życzył tej zależności ekonomicznej, podejrzliwości, demonizacji płci itd. Nie chodzi mi tu o to, że historia polskich niewiast była landrynkowa, niemniej jednak pod względem godnościowym
polskie kobiety stały na pewno znacznie wyżej niż kobiety Zachodu. Inaczej mówiąc: sfery przeżyć kobiet w XIX w. na mieszczańskim Zachodzie
i w Polsce nie przystają do siebie.
Niedawno została wydana książka Ewy Thompson Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm. W niektórych tekstach publicystycznych prof. Thompson próbowała zanalizować dzisiejszy stan ducha
elit w kategoriach teorii postkolonialnej. Ja też bym powiedział tak: jesteśmy społeczeństwem posttotalitarnym, a w związku z tym, że PRL miał
pewne cechy kolonii, powinniśmy się przebadać metodą postkolonialną.
Pan prof. Chwalba pyta, dlaczego nie ma zainteresowania wiekiem XIX.
Między innymi może dlatego, że nasze dzisiejsze elity są postdominacyjne
i nie umieją prawidłowo definiować interesów naszej zbiorowości? Polskie
elity nie powiedzą młodym ludziom: stu kilkudziesięciu polskich pisarzy
romantycznych tłumaczono na języki obce, te książki znajdziecie w europejskich bibliotekach, wiek XIX jest pomostem między Polską a całą Europą, to jest wasze dziedzictwo, które może wam wskazać właściwe miejsce
w hierarchii europejskich narodów. Elity tak nie powiedzą, ponieważ są
postdominacyjne, nie umieją definiować właściwie interesów zbiorowości, są peryferyjne, intelektualnie wczorajsze. I takiej właśnie odpowiedzi
udzieliła Ewa Thompson. Ja ją tylko przekazuję, relata refero.
Jak słyszymy, z książki Marii Janion Niesamowita Słowiańszczyzna
ma wynikać, że to my byliśmy kolonizatorami i to my mamy problemy natury postkolonialnej. Ale czy jako dziewiętnastowiecznicy możemy przyjąć
metodę postkolonialną w ortodoksyjnej, Saidowskiej postaci? Ta metoda
dotyczy zupełnie innego kontekstu kulturowego i innych realiów społecznych niż rzeczywistość Polski rozbiorowej. Także chyba nikt nas nie wyręczy w metodycznym opisie reagowania Polaków na obcą dominację po
upadku państwa liczącego ponad osiem wieków. Sam problem jest ważny,
ale musimy zdobyć się na oryginalną teorię postdominacyjną.
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Jak się mają mody i snobizmy do postępu, to unaocznił Żeromski.
Mamy wielopokoleniową, świetną tradycję badań nad teorią i historią narodów. O zaletach polskiej szkoły kulturalistycznej świadczą dziś cenne
prace, ale mające jedynie wąski obieg specjalistyczny. Na polskim firmamencie błyszczy gwiazda mocnej, ale jednostronnej teorii Gellnera czy
trafnej, lecz bardzo ogólnej koncepcji Andersona. A tymczasem postawieniem problemu imponuje niewielki esej o. prof. Józefa Bocheńskiego Co to
znaczy być Polakiem? Cóż, wielki dar analizy filozoficznej plus typowa inteligencka wiedza historyczna – i efekt gotowy. Dojrzałość jest wszystkim,
jak mawiał Goethe.

Dlaczego jest coraz mniej badaczy historii XIX w.? Po pierwsze, nie
jest łatwo badać XIX w., nie tylko ze względów językowych, ale również
dlatego, że wiele zagadnień zostało już zbadanych, a tematy dotychczas
nieopracowane wymagają coraz większych wysiłków, gruntownego badania archiwaliów, interdyscyplinarności, większego oczytania. Po drugie, starsze pokolenia, głównie te funkcjonujące w dobie PRL, poznawały
historię XIX w. z wielkim zapałem i przyjemnością m.in. ze względu na
sytuację polityczną – mimo politycznych ograniczeń – bo historiografia
XIX w. umożliwiała wyrażanie współczesnych poglądów politycznych.
Młodsze pokolenie nie ma takiej potrzeby ukrywania się za problematyką dziewiętnastowieczną, ponieważ ma historię XX w., poprzez którą
może się wypowiedzieć. Ponadto na historii XIX w. ciąży niestety piętno
martyrologii, co bardzo nudzi. A historia społeczna, chociaż już zdobywa
coraz większe uznanie zarówno wśród młodszych, jak i starszych badaczy, ciągle jest za mało spopularyzowana. Różne ograniczenia instytucjonalne wobec nowych dziedzin historii społecznej powodują, że nawet
na uniwersytetach wciąż króluje historia polityczna, i to ta w najprostszej,
martyrologicznej wersji.
Kolejna sprawa dotyczy źródeł spoza archiwów. Ja wciąż podkreślam
znaczenie prasy jako źródła, dzięki któremu można rozpatrywać bardzo
wiele nowych zagadnień z historii społecznej. Mówiąc o prasie, mam na
myśli nie tylko gazety codzienne, ale również ankiety i syntezy, opublikowane przez pisma specjalistyczne, np. organy prasowe ministerstw w II RP.
Warto też korzystać z materiałów pamiętnikarskich i literatury pięknej.
Bardzo ważna jest kwestia interdyscyplinarności. Z własnego doświadczenia wiem, że korzystanie np. z literatury socjologicznej i pedagogicznej może powodować pewne problemy natury warsztatowej. Literatu-
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ra taka była mi niezbędna, żeby wyjść poza warsztat historyka, ale bardzo
często odkładałam te książki zniechęcona – mam tu na myśli niektóre
opracowania z zakresu historii pedagogiki, gdzie króluje historia zdarzeniowa, ale ich autorzy nie umieją ocenić ważności zjawisk ani ich wpisać
w szerszy kontekst, więc siłą rzeczy historycy mogą z tego zaczerpnąć tylko zestaw faktów, ale nic więcej. Trudno mi ocenić ogólny stan publikacji
dotyczących historii literatury, ale odnoszę wrażenie, że niestety wciąż
obowiązuje w nich zasada opisywania „wygranych”, tzn. tylko zjawisk
uznawanych za ważne, przełomowe z dzisiejszej perspektywy. Tymczasem bardzo ważne w badaniu historii społecznej jest to, aby pochylić się
nad tymi nurtami myśli społecznej i tymi zjawiskami społecznymi, które
już od dawna są uważane za błahe, nawet śmieszne, błędne lub marginalne, ale były istotne w interesujących nas czasach. Nie szkodzi, że przegrały
z racjonalizmem czy w procesie modernizacji. Przykładowo tak było z ideą
filantropii, która w pierwszej połowie XIX w. święciła niesamowite sukcesy, m.in. w kręgach najwyższych, oświeconych, była wówczas naprawdę
szalenie popularna, a na początku XX w. stała się czymś anachronicznym,
identyfikowanym przez ruchy postępowe jako element światopoglądu
skrajnie konserwatywnego (sic!), niechętnego dokonującym się przeobrażeniom społecznym oraz aspiracjom socjalnym i politycznym warstw robotniczych i radykalnej inteligencji.
Na koniec chciałabym upomnieć się o tematy, które także są warte
zbadania. Byłam zachwycona, że mogłam usłyszeć z ust prof. Tomasza
Gąsowskiego tak bogaty katalog postulatów badawczych. Dodam tylko,
że istnieje też bez wątpienia potrzeba prowadzenia badań dotyczących
historii dzieciństwa, starości, seksualności, życia prywatnego w XIX w.

Nie chcąc powtarzać tego wszystkiego, co już zostało powiedziane,
wystąpię z pewną propozycją. Zostaliśmy tu zaproszeni przez Muzeum
Historii Polski. Może więc wyciągnijmy z tego faktu bardziej praktyczny
wniosek i zastanówmy się nad kwestią „sprzedania” polskiej „produkcji” historiograficznej jako towaru stosunkowo dobrej jakości. Myślę tu o pewnym
etycznym i patriotycznym aspekcie „utowarowienia” naszych dokonań naukowych, przez co nie można mówić o wstydzie związanym z tą swoistą komercjalizacją. Jako przykład podam zainteresowanie, jakie nasza historia
wzbudziła na tegorocznej konferencji z okazji podpisania traktatu w Tylży
w University College London, gdzie miałam przyjemność wystąpić z referatem. Wielu historyków z Danii, Francji, Kanady, Szwecji, Wielkiej Brytanii
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chętnie przeczytałoby na temat dziejów Polski, zwłaszcza dziewiętnastowiecznej, coś więcej niż tylko dostępne na anglojęzycznym rynku syntezy
dziejów, w których poświęca się wiekowi niewoli 50–100 stron. Zachęcałabym do refleksji na ten temat. Rzeczywiście świetnym pomysłem jest publikowanie prac międzynarodowych zespołów, co umożliwiłoby polskim historykom wejście na rynek wydawniczy, a to jest przecież niezwykle trudne.
Nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, dodam, że w Polsce prowadzi się badania na temat historiografii rosyjskiej. Przypomnę tu książkę
dr Katarzyny Błachowskiej z Instytutu Historycznego i przygotowywaną
przez nią pracę habilitacyjną o dziejach Wielkiego Księstwa Litewskiego
jako o rosyjskim konstrukcie historiograficznym. O ile mi wiadomo, niewiele jest badań prowadzonych na temat złożoności tożsamości narodowej
obszarów kresowych.
W kontekście sugestii co do kierunków działania MHP chciałabym
przypomnieć pamiętnik ks. Waleriana Meysztowicza, odnoszący się do
końca XIX i początków XX w. oraz okresu dwudziestolecia międzywojennego. Autor tego pamiętnika w kapitalny sposób opowiada o dyfuzji polskości
i litewskości. Jest to temat, który można świetnie wykorzystać, ukazując
historię naszego kraju właśnie przez pryzmat pluralizmu tożsamości. Warto może tu zauważyć, że muzeum powinno wznawiać nie tylko te najcenniejsze, a dziś już trudno dostępne prace historyków, ale także szczególnie
ważne świadectwa źródłowe, przy czym niektóre z nich, choćby ich wybór,
powinny być przełożone na angielski. Wspomniana książka z pewnością zasługuje na jak najszybszą nową edycję.

Nie chcę bynajmniej zniechęcać do tych zagranicznych projektów wydawniczych, ale chciałbym ostrzec, że w Anglii w tej chwili sprzedają się przede wszystkim książki o I wojnie światowej, o II wojnie światowej, ale tylko
te, które dotyczą Anglików, o Elżbiecie I i Henryku VIII, o Stalinie, o Hitlerze,
o Napoleonie. Inne tematy w ogóle nie mają wzięcia. Rynek międzynarodowy
jest zupełnie nieobliczalny. Prawa do wydania mojej książki o Kongresie Wiedeńskim oprócz Anglii i Ameryki kupiły Nowa Zelandia, Brazylia, Hiszpania,
Holandia i Norwegia, z kolei moją pracę o Paderewskim opublikowano tylko
w Argentynie i Japonii. Nie można więc liczyć na to, że dana praca, nawet najlepsza, znajdzie wydawcę. Trzeba po prostu pisać, w co się wierzy, i modlić się.
	K. Błachowska, Narodziny imperium. Rozwój terytorialny państwa carów w ujęciu historyków rosyjskich XVIII i XIX wieku., Warszawa 2001.
	 X. W. Meysztowicz, Poszło z dymem. Gawędy o czasach i ludziach, Londyn 1973.
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dyskusja

Proszę państwa, chcę się odnieść trochę prowokacyjnie do sprawy
badań naukowych nad XIX w. jako zamierającej mody. Otóż można sobie postawić pytanie: czy badania naukowe są odzwierciedleniem społecznych – świadomych lub nieświadomych – potrzeb? Jeżeli tak, to czy
mamy teraz nową filozofię i czy mamy obecnie rzeczywiste społeczeństwo masowe o charakterze wirtualnym? Jeżeli mamy wirtualne społeczeństwo masowe, to czy przypadkiem nie mamy wirtualnej filozofii
deus ex machina, która niejako wywodzi się z komputera, a więc właśnie
ex machina? Skoro studia nad XIX w. są najczęściej szczegółowe, to nie są
to badania masowe. Społeczeństwo masowe potrzebuje badań nad zjawiskami masowymi. Może więc jest to duch czasu, który musi minąć, żeby
znowu moda na badania XIX w. wróciła?

Dr hab.

Chciałabym nawiązać do wypowiedzi prof. Bogusława Doparta.
Mimo wszystkich kontrowersji związanych z historiografią gender jedno
jest pewne: historyk ma prawo, a nawet powinien zastanowić się nad pytaniami, które ona stawia. Bo to są sprawy bardzo ważne i bardzo twórcze.
Wiele to wniosło do badań historycznych, czego dowodzi historiografia
zachodnoeuropejska. Gdyby nie teoria gender, być może do dziś nie poruszylibyśmy pewnych zagadnień. Zapominamy też, że jest to kategoria
użyteczna w badaniu nie tylko historii kobiet, ale i mężczyzn, bo chodzi tu
o odtworzenie funkcjonujących w XIX stuleciu kulturowych kategorii czy
obowiązujących wzorców kobiecości i męskości.
Wierzę, że moda na XIX w. wróci. Im bardziej brutalizować się będzie życie społeczne i polityczne, tym bardziej będziemy tęsknić do XIX w.,
w którym znaczenie miał honor.
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Podsumowanie dyskusji
Proszę państwa, słowa, które padły z ust pani dr Moniki Piotrowskiej,
uważam za znakomite, pełne zapału i optymizmu podsumowanie całej naszej dyskusji. W imieniu nieobecnego tu już Henryka Głębockiego i moim
własnym bardzo państwu dziękuję, że zechcieliście wysłuchać, i to bez
większego przymusu wewnętrznego, naszych uwag o charakterze trochę
praktycznym, a trochę teoretycznym, będących wynikiem refleksji nad
sprawami, które nas interesują, nad którymi pracujemy, i w których przyszłość wierzymy. Dyskusja okazała się nad wyraz żywa i wielostronna. To
bardzo dobrze. Sprowadzanie jej do wspólnego, z konieczności „wąskiego”
mianownika nie ma sensu. Państwa wypowiedzi znakomicie poszerzały
i pogłębiały nasze uwagi i przemyślenia. Nie spotkaliśmy się ze zdecydowanym sprzeciwem, co bardzo nas podbudowuje i podnosi na duchu. Serdecznie państwu dziękuję za żywy udział w naszym spotkaniu, a organizatorom jestem szczerze wdzięczny za jego przygotowanie.
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Prof. dr hab.

Andrzej Chwalba
Uniwersytet Jagielloński

Jeśli chodzi o syntezy dziejów Polski wydane w kraju po 1989 r. – bo
taką cezurę przyjęli organizatorzy konferencji – to jest ich co najmniej kilkanaście. Są to często prace opublikowane przez wydawnictwa uniwersyteckie, które nie prowadzą szerokiej dystrybucji, co powoduje, że opracowania
te, pomimo wysokiej wartości merytorycznej, raczej skazane są na porażkę.
Jest oczywiste, że wydane dzieła obrazujące dzieje w XIX stuleciu mają różną
wartość i opierają się na odmiennych założeniach metodologicznych: jedne
nawiązują do bardzo dobrej publikacji sprzed lat, autorstwa Skowronka,
w której dużo miejsca poświęcono historii dyplomacji, historii politycznej;
inne czerpią z prac Rutkowskiego lub Kuli, w których nacisk położono na
historię gospodarczo-społeczną; są też wreszcie prace nawiązujące do innego wielkiego dzieła, jakim z pewnością był podręcznik Kieniewicza. Oczywiście ten podręcznik nosi piętno czasów, w których powstał, ale nawet pamiętając, w jakim momencie został on wydany, trzeba stwierdzić, że było to
dzieło z punktu widzenia historiografii europejskiej niezwykłe.
W przeczytanych przeze mnie dziełach jest sporo wątków, do których
warto powrócić, a także pytań, które należy postawić.
Jedna z wielokrotnie powielanych opinii opiera się na stwierdzeniu,
że rozbiory Polski były czymś absolutnie wyjątkowym. Ale gdy przyjrzeć
się dokładniej tej sprawie, okazuje się, że pod koniec XVIII w. świat przyspieszył, my zaś ponieśliśmy pewną cenę tego. Zwróćmy też uwagę, że
w tym okresie upadło wiele państw. Później miała przecież miejsce rewolucja
	 K. Gronowski, J. Skowronek, Historia Polski 1795–1914, Warszawa 1981.
	 J. Rutkowski, Historia gospodarcza Polski (do 1864 r.), Warszawa 1953.
	 W. Kula, Historia gospodarcza Polski w dobie popowstaniowej 1864–1918, Warszawa 1947.


S. Kieniewicz, Historia Polski 1795–1918, Warszawa 1996
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francuska, nastąpiły wojny napoleońskie, kraje znikały z mapy Europy
dosłownie z dnia na dzień. Bardziej niż rozpad Polski Europa przeżywała
wymazanie z mapy Republiki Weneckiej, która wprawdzie w XVIII w. nie
zajmowała już swojej wcześniejszej pozycji, ale wciąż była dla Europejczyków ważna. W XIX w. rozpadło się też Imperium Osmańskie i pozostała
z niego tylko Turcja, doszło także do częściowego rozbioru Hiszpanii, bo
przecież Ameryka Łacińska była dla Hiszpanów częścią ich kraju. Tak więc
upadki i wzrastanie państw musimy traktować jako proces naturalny. Cóż,
być może Rzeczpospolita osiągnęła apogeum swego rozwoju zbyt wcześnie, ale to już jest kwestia dyskusyjna. W każdym razie upadek Rzeczypospolitej, choć był faktem bolesnym, nie był jednak niczym nadzwyczajnym.
Ale już sposób jej likwidacji w drodze akcji trzech solidarnych mocarstw
był ewenementem.
Często też oceniało się dzieje Polski w pierwszej połowie wieku tak,
jakby to była druga jego połowa. Na spotkaniach z młodzieżą szkół średnich pytam trzecioklasistów: w którym zaborze po 1815 r. żyło się Polakom
najlepiej pod względem możliwości rozwoju narodowego? Odpowiadają,
że w Galicji. A gdzie najgorzej? W Królestwie Polskim. Takie są standardowe odpowiedzi. Zatem nie jesteśmy co do tego bez winy, bowiem to podręczniki spowodowały taką opinię. Ponadto druga połowa XIX w. wygrała
tu z pierwszą połową.
Kolejna sprawa: powinniśmy też zastanowić się, co straciliśmy w okresie rozbiorów, a co zyskaliśmy. Taki bilans jest potrzebny. Wiąże się to z generalnym pytaniem o dziedzictwo rozbiorów: czy rzeczywiście w każdej dziedzinie nastąpiła zapaść? Czy rzeczywiście wcześniej ziemie polskie stanowiły
obszar jednolity? Niejednokrotnie pojawia się w podręcznikach taka opinia.
Jest to jednak daleko idące uogólnienie, nieuprawnione, jako że Rzeczpospolita w XIX w. wyraźnie się rozsypała, poszczególne zabory „ciągnęły” za
swoją metropolią. Co prawda polskie elity robiły wszystko, żeby temu przeciwdziałać i stworzyć ogólnopolskie więzi towarzyskie, intelektualne, instytucjonalne, rodzinne, jednak do dzisiaj widzimy różnice cywilizacyjne
między regionami Polski. W Poznańskiem rozwinęła się, osiągając bardzo
wysoki poziom, kultura rolna, ale rozwinęła się ona kosztem kultury wysokiej;
z kolei na Polesiu funkcjonowała gospodarka naturalna. Pogłębiły się też różnice mentalnościowe, co widać również do dzisiaj, choćby w czasie wyborów.
A więc w syntezach musimy dostrzegać te różnice między regionami, także
pod względem mentalności.
Następna sprawa dotyczy rozpowszechnionego w podręcznikach
mitu: z polską szlachtą polski lud. Tyle że istniejące w istocie w społeczeństwie głębokie podziały, pęknięcia były nieraz bardzo minimalizowane.
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Od dawna też mówiono o dziewiętnastowiecznej Rzeczypospolitej
jako o Polsce, włączając do niej również tereny wschodnie. Ale pojawiły się
też takie dzieła, w których coraz wyraźniej zauważa się istnienie nowych
narodów – Ukraińców, Litwinów – a także antagonizmów między nimi.
Przy czym jednak częściej dostrzegano te późniejsze konflikty niż dojrzewanie narodów.
Mówimy, że polskie rozbiory trwały 123 lata. To generalnie zdanie
prawdziwe, jest jednak pewne „ale” – otóż, jak wiemy, w 1806 r. na pewnych terenach Rzeczypospolitej doszło do przerwania ciągłości rozbiorowej, co usankcjonował Kongres Wiedeński. A więc aby być w zgodzie
z tezą o ciągłości zaborów, powiada się o autonomii Królestwa Polskiego
w ramach Rosji i że władzę w nim sprawowali wielki książę Konstanty i Nowosilcow. Jednak rolę obu tych panów się przecenia, a roli polskich władz
się nie docenia. W istocie autonomię miała Galicja po 1860 r., ale była ona
częścią Austrii, autonomię miało też Wielkie Księstwo Poznańskie w 1815 r.,
z kolei Królestwo Polskie było krajem samodzielnym. Dlatego m.in. uczniowie Liceum Krzemienieckiego pochodzący z Warszawy czy Lublina byli
wpisywani na listę cudzoziemców. Królestwo nie było częścią Rosji, jego
obywatele mieli własne paszporty, kraj miał odrębną osobowość prawną.
I musimy o tym pamiętać, w przeciwnym razie robimy krzywdę naszej
dziewiętnastowiecznej historii.
Pan dr Markiewicz bardzo słusznie mówił tu o potrzebie badania
świadomości państwowej. Tygodnik „Polityka” w latach 70. opublikował
serię tekstów Mieczysława Rakowskiego, w których autor przekonywał, że
Polacy nigdy nie kochali instytucji państwa. Oczywiście można próbować
udowadniać, że Polacy zawsze byli anarchistami, że nigdy nie chcieli podporządkować się strukturom państwa, zwłaszcza zaborczego, jednak wiek
XIX wcale tego nie potwierdza.
Każdy z nas historyków musi odpowiedzieć na pytanie: co to jest historia Polski w XIX w.? Ja uważam, że wpisuje się ona w dzieje całej dawnej Rzeczypospolitej i nie ma możliwości dokonania pod tym względem
jakiejś selekcji, wykrojenia z tych dziejów ziem „polskiej historii”. Według
jakich kryteriów mielibyśmy to uczynić? Cywilizacyjnych, kulturowych,
językowych, narodowych? Przecież polska kultura oddziaływała na tereny położone daleko na wschodzie, aż po Kijów, była obecna w nazwach
miar i wag, w umysłach ludzi, zachowaniach, mentalności. Na te tereny
przenikały wzorce kultury polskiej, później zaś rosyjskiej. Jednak zajmując się wschodnimi ziemiami dawnej Rzeczypospolitej, czyli pograniczami kulturowymi, etnicznymi, językowymi, nie można zapominać, że dzieje Polski w XIX w. stanowiły również część historii Ukrainy, Łotwy, Litwy.
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Pamiętajmy też, że dzisiaj Izraelczycy za swoją ojczyznę uważają również
Królestwo Polskie i Ziemie Zabrane.
Kolejnym problemem jest zamazywanie różnic między Królestwem
Polskim a Ziemiami Zabranymi i prezentowanie ich tak, jakby po 1864 r.
stanowiły one jednolity zabór rosyjski. A przecież w istocie pewne różnice
do końca się utrzymały. Przykładowo w 1900 r. w Wilnie nie było polskich
teatrów ani polskich gazet – inaczej niż w Warszawie. Także poważnym
uproszczeniem jest stwierdzenie, że w zaborze rosyjskim przeprowadzono
pełną depolonizację. To, co wolno publicystom, nie przystoi historykom.
Na pograniczach dawnej Rzeczypospolitej, kiedyś zwanych ziemiami
piastowskimi, w Spiszu, Orawie, na Śląsku Cieszyńskim, budził się żywioł
polski – dzisiaj nie mielibyśmy Małysza i Buzka, gdyby nie właśnie Śląsk
Cieszyński. Skomplikowany problem dotyczy Mazur, ale tam także istniały
społeczności polskojęzyczne – byli przecież Warmiacy, mieszkańcy Powiśla – a więc ówczesna Rzeczpospolita rozszerzała się trochę na zachód. Na
wschodzie oczywiście słabła, ale nie ma powodów, żeby na rzecz jakiegoś
pomysłu o podłożu ideologicznym uznawać, iż Polska kończy się na Bugu
czy Niemnie i na dawnej granicy z Austrią i Prusami.
Jeżeli chodzi o cezury w historiografii XIX w., to co do tego nie ma
sporów – są to lata 1914 lub 1918. W moim przekonaniu 1918 r. jest lepszą
cezurą w odniesieniu do historii Polski, z kolei 1914 r. – w odniesieniu do
historii powszechnej; ale to nie jest najistotniejsze.
Bardzo ważnym problemem jest za to udział Polaków w historii innych narodów: Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Łotyszów itd. To zagadnienie jest praktycznie nieobecne w podręcznikach, a niewątpliwie
wymaga zbadania. Bardzo istotne jest również poznanie wpływu Polaków
na historię naszych zaborców. Czy byliśmy tylko przedmiotem w procesie
kształtowania się dziejów, czy też mieliśmy na to jakiś wpływ? Warto przyjrzeć się – że użyję tu współczesnego określenia – polskim lobbystom nad
Newą, w Petersburgu, a także w Wiedniu. Przecież w Petersburgu Polacy za
sprawą korupcji byli w stanie załatwić wiele spraw: zwolnienie skazanych,
odbudowanie kościołów, kupno fabryki na Wschodzie, otrzymanie koncesji
i ulg… A więc jaki wpływ miały polskie elity, wykształcone i bogate, na państwa zaborcze i ich politykę? I czy ponosimy jakąś odpowiedzialność za to,
co działo się później, np. w okresie wojny światowej? Wprawdzie dużo już
wiemy – dzięki prof. Opackiemu i prof. Śliwowskiej – o Polakach w Rosji,
o Sybirakach, ale ciągle wymaga zbadania problem polskiego kapitału na
Wschodzie.
	W. Śliwowska, Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku: słownik biograficzny, Warszawa 1998.
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I generalne pytanie: jak wpisać historię Polski w dzieje Europy? Jak
wkomponować cezury polskiej historiografii w dynamikę zmian cywilizacyjno-kulturowych świata? Jak uwzględnić w syntezie emigrację i diasporę
polityczną i ekonomiczną? Czy tych, którzy wyjechali do Ameryki, traktować jako część historii Polski? Co daliśmy światu, Europie w XIX w.? Oczywiście możemy wymienić piękne obiekty budowlane, kanały irygacyjne,
ale czy jest coś takiego, co nas szczególnie w Europie wtedy wyróżniało, co
skupiało uwagę innych na Polakach? Otóż jest coś takiego – pisano o tym
ostatnio w „Rzeczypospolitej” – a mianowicie hasło walki „za naszą i waszą
wolność”. Jest to nasz, można powiedzieć, produkt markowy, który najlepiej świadczy o nas. Tą ideą żywili się również Włosi pod przewodnictwem
Garibaldiego, żywiła się nią Młoda Europa – a Polacy maszerowali razem
z nią. Inna sprawa, czy była to utopia, czy nie. Ważne jest, że ta idea miała
wymiar paneuropejski, powszechny i że do dzisiaj jest on w jakimś sensie
aktualny. A może dzięki tej dyskusji znajdziemy wspólnie jeszcze inny dowód naszej wielkiej aktywności w XIX w.?
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Cieszę się, że pan prof. Chwalba dowiódł, i to tak elokwentnie, że słowa pieśni Legionów miały w sobie dużo prawdy, bo rzeczywiście w XIX w.
Polska nie zginęła.
Według mnie polski XIX w. zaczyna się z pierwszym rozbiorem, który
spowodował pierwszy wielki wstrząs państwa polskiego i masową emigrację, m.in. więźniów politycznych – to były dwa symbole XIX w. Za koniec
tej epoki uważam 1918 r. aczkolwiek za końcową cezurę można by uznać
również rewolucję 1905 r., która jest już objawem bardzo dwudziestowiecznym.
Wiek XIX to okres szalenie trudny. Państwo polskie zniknęło z mapy
Europy, ale, jak powiedział pan prof. Chwalba, w 1807 r. państwowość polska została wskrzeszona, a później, w 1815 r. potwierdzona, w 1830 r. państwo niby zginęło, ale wciąż istniało Wielkie Księstwo Poznańskie, Rzeczpospolita Krakowska, a w 1863 r. powstało polskie państwo podziemne,
z ministerstwami, wojskiem, dalej istniała autonomia galicyjska. Jednakże nie było czegoś jednolitego, co można by nazwać Polską i czego historię
można by studiować, tak jak np. historię Francji. Jesteśmy więc zmuszeni badać obszar geograficzny i wszystkie narody, które go zamieszkiwały,
zagadnienia takie jak religijność, kultura, ruchy społeczne, filantropia,
modernizacja, gospodarka, literatura, nie tylko polskie, ale i innych grup
narodowościowych. Wydaje się to bardzo trudne, nawet uciążliwe. Ale
gdyby było to jedno państwo polskie, obejmujące określony teren, czy bylibyśmy jako historycy zwolnieni z takich studiów? Chyba nie. Mamy na to
przykład historyków angielskich, którzy, przynajmniej do drugiej połowy
XX w., zajmowali się tylko angielskim podbojem świata, wspaniałymi woj-
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nami wiktoriańskimi itd., później jednak zorientowano się, że zaniedbano
tematy socjalne czy religijne; podobnie jest w przypadku Francji. Ciągłość
państwowa nie wymaga jednolitości państwa. Kolejny przykład: w Zjednoczonym Królestwie różnice etniczne, kulturowe, językowe między Irlandią,
Szkocją, Walią, Anglią są tak ogromne, że na początku XIX w. londyńczyk
mógłby nie zrozumieć mieszkańca Glasgow – zresztą i teraz nie jest to łatwe – a Szkoci zamieszkujący tzw. Lowlands, okolice Edynburga, którzy
wyjeżdżali z 50 km na północ czy zachód, mieli wrażenie, że trafiali do
dzikiego kraju, bo nie mogli się z autochtonami porozumieć.
Państwo polskie zostało rozebrane, ale nie zostało, że tak powiem,
zjedzone, a już na pewno nie zostało przez zaborców przetrawione. Stało
się wręcz odwrotnie: to Polacy wkroczyli do państw zaborczych. W Wiedniu pan minister Biliński dysponował skarbem większym niż miał w pieczy
jakikolwiek polski podskarbi. W Niemczech Polacy odgrywali ważną rolę
w parlamencie, a polscy malarze współtworzyli szkołę monachijską.
W Rosji Polacy sprawowali funkcje w rządzie i w parlamencie, ponadto wiele polsko-rosyjskich małżeństw wywierało ogromny wpływ na
kulturę wyższych sfer, także tych urzędniczych. Mój ojciec urodził się pod
Orszą przed I wojną światową, gdy tamtejszy gubernator wystosowywał
zaproszenia na bale w języku polskim, bo inaczej nikt by nie przybył, jako
że całe ówczesne ziemiaństwo i inteligencja mówiły tam po polsku, tak jak
100 lat wcześniej u nas mówiono po francusku. Dowodzi to istotnej roli
cywilizacyjnej Polaków. Mało tego, Polacy zagospodarowali cały rosyjski
„dziki wschód”: polscy inżynierowie budowali tam mosty, kopalnie, fabryki,
osiadła tam też ogromna emigracja, nie tylko zarobkowa, ale i polityczna,
ludzie zesłani jeszcze dawniej, którzy się tam już zadomowili. W Kazachstanie również powstawały polskie ośrodki, niebędące wcale łagrami, chociaż niekiedy warunki zsyłki były tam bardzo ciężkie.
Polska miała ogromny wpływ nie tylko na kraje, które ją wchłonęły.
Choć sama pod koniec XVIII w. nie potrafiła się obronić, to wysyłała do Ameryki ludzi, którzy odegrali znaczącą rolę w rewolucji amerykańskiej, potem
polskie jednostki wojskowe buszowały po Italii, wsławiły się w Hiszpanii,
a w 1812 r. wkroczyły do Moskwy. Powstanie z 1830 r., aczkolwiek było absurdem politycznym i porażką militarną, wywołało skutki w całej Europie,
a nawet za oceanem. W podobny sposób powstanie z 1863 r. wykroczyło
poza granice stricte polskie. Także podczas I wojny światowej polscy żołnierze odegrali niemałą rolę na wszystkich frontach. Po 1831 r. Wielka Emigracja stworzyła w Paryżu, ale nie tylko tam, polski świat poza Polską. Polacy
wkroczyli na salony towarzysko-polityczne – Hôtel Lambert i Towarzystwo
Demokratyczne Polskie włączyły się w nurt rozwoju społeczno-politycznego
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całej Europy Zachodniej. Chopin, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid,
Sienkiewicz, Paderewski, a także oczywiście mniej „polscy” artyści, tacy
jak Godebscy, Misia Sert, Apollinaire, Balthus, rozpowszechnili przeróżne
aspekty polskiego dorobku kulturalnego i społecznego. Przez cały XIX w.
Francuzi, w mniejszym stopniu także Anglicy, byli świadomi istnienia Polski
– istnienia polskiej kultury i obecności Polaków. Ludzie tacy jak Balzac, George Sand, Lamennais, Lamartine, Wordsworth, Tennyson, Campbell, świadomie odczuwali kulturową i społeczną spójność z Polakami. Ale ten silny
ruch związany z sympatią do Polski, istniejący w Anglii od powstania kościuszkowskiego do około 1848 r., jest zupełnie niezbadany. A przecież na ulicach Londynu Mikołaja I obrzucano kamieniami i błotem, co gdzieś indziej
zdarzało się w tym czasie rzadko.
Polacy stworzyli pewien fenomen: emigrację zorganizowaną. Wysiedleni Irlandczycy czy Szkoci w Ameryce zbierali się w pubach i tworzyli
związki zawodowe, z kolei emigracja polska tworzyła parafie, budowała
własne kościoły i zostawiała po sobie, np. w Chicago i Milwaukee, najpiękniejsze budynki, które teraz mieszkańcy tych miast z dumą pokazują turystom. Polacy, którzy wyemigrowali za ocean za chlebem, wybudowali
koleje w górach Ameryki Południowej, mosty w San Francisco… W 1915 r.
Faustyn Wirkus, podoficer U.S. Marine Corps polskiego pochodzenia, koronował się na króla wyspy Gonave w pobliżu Haiti i rządził nią jako Faustyn II – nie wiem, dlaczego akurat „II”, skoro Faustyna I chyba nigdy nie
było, może więc spowodowała to jego skromność.
Tak więc polska emigracja to diaspora szalenie prężna, nawet agresywna w swym rozwoju. Można to zestawić z przykładem wygnanych
z Ziemi Świętej i też zamieszkujących cały świat Żydów, którzy z początkiem prawdziwego nowoczesnego antysemityzmu w latach 70. XIX w. nagle ponownie ruszyli na podbój świata, osiągając szczyty w sferze kultury
i wpływów. Jest to więc prawdziwy fenomen, bo przez cały XIX w. istniało polskie imperium, chociaż bez wojska, floty i flagi. Wiek XIX stanowi
w dziejach Polski wielką epopeję, jest tylko pytanie: jak te dzieje ująć, jak je
przekazać, by zainteresować nimi społeczeństwo?
Ważną sprawę poruszyła tu pani dr Barańska: nareszcie możemy
przestać wykorzystywać XIX w. jako narzędzie w naszych współczesnych
walkach i sporach. Wiek XIX formalnie przeszedł już do historii, można go
badać bez pietyzmu i emocji. Bardzo istotne jest też to, co zauważył prof.
Janowski, to znaczy kontekstualizacja. Rozbiory Polski, jak już wspomniał
mój przedmówca, nie były czymś unikatowym, mesjanizm również nie był
wyłącznie polskim zjawiskiem – w tym zakresie Mickiewicz był poniekąd
bladym odbiciem Mazziniego. Również zanim zaczniemy opisywać relacje
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między Polakami a Żydami czy też między szlachtą a chłopami, spójrzmy
na to, jak żyło się w tym samym czasie chłopom w Irlandii – okazuje się,
że dużo gorzej niż chłopom w Polsce. Jak był traktowany Żyd we Francji?
I jak sami Żydzi niemieccy, francuscy czy amerykańscy postrzegali Żydów
polskich, czyli tych pogardzanych Ostjuden? Nasz pogląd musi być wyważony i skontekstualizowany, zwłaszcza że teraz jest sprzyjający temu czas,
Polacy nareszcie mogą bez problemów jeździć po świecie i poznawać inne
punkty widzenia. A dotychczas nasza historiografia była pisana jakby wewnątrz oblężonej twierdzy, w duchu: nikt nas nie kocha, wszyscy na nas
plują, wszyscy piszą o nas nieprzyjemne rzeczy; a więc kiedy ktoś rzucał
nam jakiś ochłap przychylności, kiedy pojawiał się jakiś Davies, wszyscy
padali przed nim na kolana. Tak więc spojrzenie na Polskę z zewnątrz jest
bardzo ważne, zwłaszcza w odniesieniu do badań nad XIX w. Bo przykładowo studiujemy dzieje Polaków podczas wojen napoleońskich, ale nie
oceniamy obiektywnie stanu wyszkolenia polskich jednostek w kontekście Wielkiej Armii. W skontekstualizowany sposób musimy też ujmować
osiągnięcia polskiej kultury czy literatury. Tu wrócę do tego, co mówił prof.
Dopart, to znaczy że nie powinniśmy postaci Mickiewicza interpretować
wyłącznie jako zjawiska polskiego. Przecież urodził się on na Litwie, został
ukształtowany przez wpływy polskie i niemieckie, oddziaływał na niego
romantyzm angielsko-szkocki, a potem rosyjski, bardzo dużo dało mu środowisko rosyjskie, spotykał się z Goethem, na Italię miał spojrzenie niemalże rosyjskie, a dopiero potem, w Paryżu, zagłębił się w polskość.
Ale jak zainteresować tym wszystkim potencjalnego czytelnika?
Oczywiście można to zrobić za pomocą syntez, jeśli tylko autor ma lekkie
pióro, wyobraźnię i talent do zestawiania wielkich nurtów ze znaczącymi
szczegółami. Są jednak i inne sposoby. Przede wszystkim można pisać życiorysy, ale trochę inaczej niż dotychczas podchodząc do tematu – przykładowo można przedstawić Chopina jako fenomen romantyzmu, jako
osobowość europejską, na tle jego świata: w Warszawie, w Wiedniu,
w Niemczech i we Francji. Przecież wszyscy wybitni ludzie funkcjonowali
też w normalnym świecie, tak jak i my teraz wyjeżdżali za granicę i żyli
wśród ludzi. Gdyby ktoś z państwa dostał posadę na 5 lat np. na Uniwersytecie w Getyndze, to chyba raczej nawiązywałby kontakty, wykorzystywałby w każdy możliwy sposób ową szansę, a nie tylko siedziałby w domu,
rozmyślając wyłącznie o Polsce.
A może w ogóle warto też odejść od opisywania wielkich osobistości?
Parę miesięcy temu w Londynie ukazała się książka angielskiej historyczki Lindy Colley The Ordeal of Elizabeth Marsh, opowieść o zwyczajnej kobiecie urodzonej na Karaibach w latach 30. XVIII w. Wyszła ona za mąż za
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angielskiego kupca, który zawitał na Jamajkę, wyjechała z nim do Bristolu, gdzie on prowadził interesy, potem wyruszyli na Minorkę, ona wpadła
w ręce marokańskiego deja, ale została uwolniona, jej mąż już wtedy nie żył,
wróciła więc do Londynu, powtórnie wyszła za mąż za angielskiego kupca i
wyjechała z nim do Kalkuty. A więc tematem jest tu życie przeciętnej mieszczki. Ale co jest tu ciekawe? Otóż opowiadając o życiu tej kobiety, Linda Colley przedstawiła wczesną globalizację, ówczesny świat anglosaski poprzez
pewne znaczące i symboliczne miejsca. Myślę, że nietrudno byłoby znaleźć
także pochodzących z Polski ludzi XIX w., których wędrówki były tak samo
ciekawe i którzy w czasie swoich podróży wciąż ocierali się o ten swoisty polski świat. Bo Polonia funkcjonowała wszędzie – na dowód tego wystarczy
przeczytać pamiętniki niektórych Polaków. Przypomina mi się tu pewien list
Chopina do pani Wodzińskiej – z czasów, gdy jeszcze ubiegał się on o rękę jej
córki – w którym to liście pisze on o jej synu Antonim. Otóż ów Antoni wyjechał do Hiszpanii, gdzie bił się za karlistów, potem wrócił lekko ranny do Paryża i pojechał gdzieś do wód z inną polską rodziną. Także prowadząc studia
nad życiem np. Mickiewicza napotykamy ślady osób o przeróżnych trajektoriach losu, w tym żołnierzy służących w Legii Cudzoziemskiej – notabene
też stworzonej dla Polaków, jako że król Ludwik Filip chciał się w ten sposób
pozbyć problemu z nimi związanego. Warto też, by ktoś spisał historię takich
znaczących rodzin jak np. Koziełł-Poklewscy, którzy zdobyli wielką fortunę
na Syberii. Historie rodowe są szalenie pociągające – wystarczy chociażby
spojrzeć na to, jaki sukces odniosła książka Joanny Olczak-Ronikier W ogrodzie pamięci, świetnie ilustrująca także różne aspekty życia w XIX w.
Powinnyśmy także zająć się historią środowisk czy też fenomenów.
Przykładowo: po 1812 r. wysyła się na front kaukaski wielu polskich jeńców
wojennych, których część ucieka do Czerkiesów, potem, po 1830 r., są kolejne zsyłki żołnierzy na tenże front i niektórzy z nich także zadamawiają się
u Czerkiesów i żenią się z ich kobietami; inni wstępują do armii perskiej,
w której tworzone są polskie jednostki wojskowe; jest wojna krymska; jest
turecki Adampol, w którym po dziś dzień żyje społeczeństwo polskie – to
wszystko to materiał na niesamowite opowieści, wiążące się przecież z historią całego świata. Są więc szanse, by zainteresować tymi sprawami cały
świat – tylko muszą one być odpowiednio zaprezentowane. Dlatego uważam,
że wiek XIX należy przedstawiać jako najciekawszy w naszych dziejach.
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Pytanie o to, jak na nowo wzbudzić zainteresowanie wiekiem XIX,
towarzyszy nam od początku naszych obrad. Martwimy się tym, że coraz
mniej jest zarówno historyków, jak i chętnych do poznawania opowieści
o polskim XIX w.
Zanim spróbuję przedstawić swoje zdanie w tej sprawie, postawię
inne pytanie: co dzisiaj formułuje stereotyp historii polskiego XIX w. w umysłach Polaków? Myślę, że istotne jest stwierdzenie, że polski XIX w. nie ma
swojego Jasienicy – chociaż, nawiasem mówiąc, również sam Jasienica nie
jest już chyba tak ważny dla historii wcześniejszych epok jak kiedyś – bo
ani rozdziały książek Normana Daviesa, ani, niestety, fragmenty syntezy
Adama Zamoyskiego, ani też prace zawodowych historyków nie kształtują
świadomości historycznej społeczeństwa i stereotypu dziewiętnastowiecznej Polski. Wciąż w większym stopniu czyni to literatura i jej współczesne
ekranizacje: Dziady i Pan Tadeusz Mickiewicza, Wesele, Warszawianka i Noc
listopadowa Wyspiańskiego, Wierna rzeka i Syzyfowe prace Żeromskiego –
ale już chyba nie Rok 1809 Wacława Gąsiorowskiego. Może udział ma w tym
jeszcze muzyka Chopina, Moniuszki, a także malarstwo: Patrol powstańczy
Gierymskiego, Melancholia i Wigilia na Syberii Malczewskiego. Jakie są
tam wątki? Raj utracony Kresów, ułan i dziewczyna, powstania, Napoleon.
Ponadto: Chłopi – jeszcze nie naród, rytm biologiczny, uwłaszczenia, serwituty; Lalka, Ziemia obiecana – początki kapitalizmu na tle problemu kolaboracji czy zdrady narodowej, tradycja; Śmierć porucznika Mrożka – ironia, kpina z martyrologii, stary Kościuszko i młody Piłsudski, książę Józef
i książę Adam Jerzy, Kordian i cham. Jest też pytanie Tomasza Łubieńskiego:
bić się czy się nie bić? Jest szkoła krakowska, o której ostatnio przypominał
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Adam Michnik, oraz mądrość Stańczyka. Obawiam się jednak, że to wszystko staje się coraz bardziej wyblakłe, przynajmniej dla młodego pokolenia.
Dla pań z tego pokolenia – pozwolę tu sobie na odrobinę seksizmu – XIX w.
to wciąż atrakcyjnie filmowane romanse Jane Austen czy sióstr Brontë,
wspaniałe bale w cesarskich salach, które nie miały swojego odpowiednika w polskim entourage’u. Dla panów zaś – to wojny napoleońskie, I wojna
światowa, wielkie imperia, wśród których nie ma Polski, oraz wielkie bitwy,
w których Polacy byli co najwyżej mięsem armatnim. Wyobraźnię i emocje
angażują może jeszcze wydarzenia z historii XX w., zwłaszcza II wojna, powstanie warszawskie, dziedzictwo UB i SB, „Solidarność” – ale już chyba
nie II Rzeczpospolita. A już polski XIX w. jest niemal martwy. Czy chcemy
go ożywiać? W jakim sensie i za jaką cenę, do jakiego stopnia? To są pytania,
na które powinniśmy próbować odpowiedzieć.
Wczorajsza dyskusja nasunęła mi pewną refleksję. Pani dr Piotrowska-Marchewa mówiła o tym, że powinniśmy odejść od paradygmatu zainteresowania tym, co centralne, i zająć się tymi, którzy przegrali, nie są
opisani. To jest właśnie paradygmat współczesnego myślenia humanistycznego: zająć się ofiarami. A zarazem jest to droga, którą możemy wybrać do
opisu polskiego XIX w., a więc: Polska jako ofiara. Ale tu natychmiast napotykamy obawę, jaką budzi martyrologia, przeciwko której prawie wszyscy
tutaj występowali. A ja bym jej nie przekreślał, bo ona była faktem dość
wyjątkowym. Chcę też zwrócić uwagę na to, co proponuje pani prof. Ewa
Thompson i co rozwija także prof. Jan Kieniewicz, to znaczy że próba
ukazania Polski jako ofiary pewnego rodzaju kolonializmu, którego badanie wciąż jest popularne na Zachodzie, może być sposobem na wzbudzenie
zainteresowania Polską.
Jednocześnie myślę, że ciągle żywa jest nasza świadomość tego, iż
Polska w XIX w. nie była – z całym szacunkiem dla mieszkańców Afryki –
jakimś Bantustanem, że wcześniej była ważnym krajem europejskim, może
nawet imperium. Patrzymy więc na Polskę jak na nadal ważnego gracza
w historii i kulturze europejskiej. Może zatem trzeba postrzegać ją jako pewien fenomen, który zasługuje na centralne miejsce w historii Europy, a nie
na zmarginalizowanie? Może należy Polskę ukazywać nie z perspektywy
ofiary, ale z perspektywy wielkości, jej udziału w dorobku kultury, cywilizacji europejskiej, jej wkładu w rozmaite eksperymenty polityczne, jakie
w historii Europy były przeprowadzane? Do pewnego stopnia w takim duchu odczytuję wypowiedź mojego znakomitego poprzednika. Ja zaś uwa	 E. Thompson, Trubadurzy imperium: literatura rosyjska i kolonializm, Kraków 2000.
	 J. Kieniewicz, Od ekspansji do dominacji: próba teorii kolonializmu, Warszawa 1986.
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żam, że z żadnej z tych dwóch strategii nie należy rezygnować, bowiem
Polska była w XIX w. postrzegana jako ofiara i z tego wynikało w dużym
stopniu zainteresowanie opinii liberalnej Europy sprawą polską; jednocześnie jednak przez cały XIX w. starała się zerwać z rolą ofiary i stać się znów
imperium. Bo w XIX w. nastąpiło to, co pozwoliłem sobie kiedyś nazwać
retrospektywną imperializacją Rzeczypospolitej. Przecież Rzeczpospolita
nie była imperium, a już na pewno nie była tylko polskim imperium. To dopiero w XIX w. nasi przodkowie uznali, że Smoleńsk czy Kijów były polskie,
tak jak Kraków czy Poznań. A więc widać, jakim kuszącym tematem badań
jest owa retrospektywna imperializacja widma Rzeczypospolitej w XIX w.
Aby zastanawiać się nad wymienionymi zagadnieniami, chcę przyjrzeć się najpierw najważniejszym syntezom polskiego XIX w. Wydaje mi się,
że taką syntezą jest opracowanie prof. Andrzeja Chwalby i trzydzieści parę
lat wcześniejsza publikacja Stefana Kieniewicza. Również ważną książką,
choć nie syntezą, jest publikacja Jerzego Jedlickiego Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują, która pokazuje z zupełnie innej perspektywy polski XIX
w. Oczywiście można jeszcze wspomnieć o najnowszej książce, choć też
najbardziej tradycyjnej pod względem ujęcia, autorstwa Jerzego Zdrady,
będącej opracowaniem historii politycznej, a może nawet kroniką polityczną XIX w.
I teraz zapytajmy, na co zwracają uwagę autorzy tych opracowań, jak
próbują kształtować obraz XIX w. Odpowiadając na te pytania, chciałbym
powiedzieć, iż wydaje mi się, że w stosunku do XIX w. uprawiano w XX w.
kilka polityk historycznych. Po pierwsze, istotnie XIX w. był postrzegany
jako prehistoria II RP – były tam przecież powstania, konspiracje, byli bohaterowie, zdrajcy, obcy oprawcy. Przykłady: Askenazy i jego Książę Józef
Poniatowski oraz Łukasiński, a także wciąż dostępne prace Kukiela. Taka
historiografia była kontynuowana w drugim obiegu w czasach PRL. Drugą
polityką historyczną wobec XIX w. było oczywiście ukazywanie owego stulecia jako prehistorii PRL – była tam wszak rewolucja, sprawa chłopska, byli
wyzyskiwacze swoi i obcy, była historia rewolucyjnego sojuszu polsko-rosyjskiego. Ponadto wydaje mi się, że ostatnio mocno zaznaczyła się tendencja
do takiej polityki historycznej, według której XIX w. jest prehistorią III RP
– odsłania się chętnie narodziny antysemityzmu i nacjonalizmu wymierzonego w Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, często bardzo ahistorycznie
przenosząc dwudziestowieczne realia do pierwszej połowy XIX w., choć
trudno przecież bez zastrzeżeń mówić o Ukraińcach, Białorusinach i Litwinach w dwudziestowiecznym rozumieniu i choć ówczesny antysemityzm
	 J. Zdrada, Historia Polski 1795–1914, Warszawa 2005.

t2-s001-152.indd 117

117

1/8/09 1:53:09 PM

w ie k x i x - pa n e l III

także miał zupełnie inny charakter niż w wieku Holocaustu. Jeśli zaś chodzi o rozwój cywilizacji i opóźnienie kapitalizmu, to bardzo zabawna wydaje się reinterpretacja Ziemi obiecanej dokonana przez Andrzeja Wajdę,
który oryginalnie nakręcił film rewolucyjny, a po 1990 r. powycinał z niego
niektóre sceny – nad czym ubolewam – tak by w nowej wersji zadeklarować,
iż jest to manifest i pochwała nowego kapitalizmu. Sądzę, że współcześnie
aktualne są pierwszy i trzeci spośród wymienionych przed chwilą wariantów polityk historycznych, a ta peerelowska polityka historyczna odeszła,
choć z pewnymi stratami dla historii gospodarczej i społecznej – mówię to
bez żalu za PRL, ale z żalem za niektórymi wątkami historii, które zostały
w tamtym okresie rozbudowane.
Z tej perspektywy wydaje mi się, że w syntezie prof. Chwalby bardzo ciekawe są próby asymilacji wątków cywilizacyjnych, które wcześniej przedstawił Jerzy Jedlicki. Notabene przedstawienie życia zwykłego
człowieka, kultury codziennego bytowania, kultury religijnej zajmuje
w książce prof. Chwalby tyle samo miejsca co kwestie kultury kulinarnej
czy historia kobiet, która jako osobny problem zajmuje około 2% stron syntezy, podczas gdy opis kultury wysokiej – 3%. Jest to spojrzenie absolutnie
uprawnione, bardzo ciekawe, spojrzenie z określonej perspektywy cywilizacyjnej. Nie jest to historia idei, a raczej mentalności, obyczaju, raczej
antropologia historyczna. Tylko czy w związku z tym nie jest to bardziej
historia mrowiska, jedynie ludzkich konieczności, a nie wolności? Uwarunkowań, a nie świadomych wyborów? W sporej części swojej książki
prof. Chwalba w oryginalny sposób rozwija narrację dotyczącą historii politycznej. Dla Stefana Kieniewicza zaś historia polityczna, społeczna, gospodarcza jest najważniejsza, bo aż 10% jego książki poświęcone jest historii ruchu rewolucyjnego i robotniczego, ale jednocześnie 12% – historii
kultury wysokiej. Oczywiście obszernie została tam też opisana historia
chłopów, uwłaszczenia.
To bardzo skrótowe porównanie tych dwóch bezspornie najwybitniejszych syntez XIX w., z jakimi mamy dziś do czynienia, zakończyłbym
rzutem oka na proporcje w opisach zaborów i na to, na którym obszarze
geograficznym autorzy koncentrują swoją uwagę. W tym względzie panuje mniej więcej zgodność, równowaga. Zaborowi rosyjskiemu poświęcono
w przybliżeniu połowę objętości każdej z książek, a drugą połowę – obu pozostałym, austriackiemu i pruskiemu. Poza tym obaj profesorowie zaczynają swoje wywody od przypomnienia, że Rosja zabrała 62% terytorium
Polski, ale mniej niż połowę jej ludności. Warto tu jednak przypomnieć, że
w odniesieniu do 100 lat, to znaczy do okresu od 1815 do 1915 r., te wyliczenia dotyczące obszarów zaborów są inne: Rosja zabrała 82% terenu Rze-
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czypospolitej, Prusy – 7%, a Austria – 11%. Dlatego uważam, że dla historii
Polski XIX w. najważniejszy jest zabór rosyjski, a zabory pruski i austriacki
wydają się marginalne. Jeżeli więc nie przyjmiemy paradygmatu zajmowania się marginaliami, ale skupimy uwagę na centrum i na utrzymaniu
pewnej hierarchii, to zabór rosyjski niewątpliwie okaże się najistotniejszy – oczywiście to moja opinia subiektywna, jako badacza historii Rosji.
Uderza mnie w tych syntezach jeszcze coś, z czego zresztą prof.
Chwalba we wstępie do swojej książki się tłumaczy, tj. brak międzynarodowego kontekstu i porównań. Nie było na to miejsca – taka jest co do
tego najprostsza odpowiedź. Niemniej jednak ten brak kontekstu międzynarodowego wydaje mi się brakiem, który warto by było nadrobić
w następnych syntezach.
I ostatnia uwaga do tego pobieżnego, poniekąd brutalnie dokonywanego przeglądu tych syntez. Otóż moim zdaniem za mało miejsca poświęcono kulturze, która przecież w sytuacji braku państwa była najważniejsza
dla tożsamości Polaków. To kultura wysoka dawała możliwość kompensacji tego braku w ramach tworzenia się nowoczesnego narodu. Tak więc
twórczość Mickiewicza, ale i Bełzy stanowiły element niezwykle ważny
dla zachowania polskiej tożsamości.
Jakie jest miejsce kultury w mojej wizji XIX w.? Wydaje mi się, że
warto rzucić okiem na bilans otwarcia i bilans zamknięcia sporządzany
przez obu autorów. We wstępie do książki Kieniewicza są uderzające słowa:
w chwili, gdy naród polski zaczął się dźwigać z wiekowego marazmu; ja je
uzupełnię tak: przychodzi obca przemoc i likwiduje państwo polskie. Ważne jest tu stwierdzenie, że w XVII w. istniał naród polski, skoro w XVIII w.
popadł w marazm – przy czym jest to nie do końca bezsporne stwierdzenie, warto by się nad tymi słowami zastanowić – a po tym wiekowym marazmie dźwigał się z niego. Prof. Kieniewicz użył także określenia „zyski
okresu niewoli” i zauważył, że należy przeprowadzić bilans strat i zysków;
mówił o tym też prof. Wierzchosławski. Być może fakt, że np. część ziem
dawnej Rzeczypospolitej znalazła się pod zaborem pruskim, przyspieszył
ich awans cywilizacyjny. Pierwszy raz zwrócił na to uwagę w swojej syntezie Stefan Kieniewicz, ale oczywiście prof. Chwalba także o tym pisze.
Ja zastanowiłbym się nad tym w innym kontekście, którego autorzy omawianych syntez nie zauważyli, a mianowicie: co by było, gdyby… Historia
alternatywna jest nam niezmiernie potrzebna w odniesieniu do XIX w.
A więc co by było, gdyby państwo polskie w XIX w. istniało? Czy istotnie
Kresy Wschodnie tego państwa pozostałyby tak zacofane jak pod koniec
XVIII w.? Nie wiem, ale myślę, że trzeba sobie takie pytania postawić. I czy
rzeczywiście to dzięki PRL doczekaliśmy się telewizorów w każdym domu?
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Czy może tylko dzięki Prusom doczekaliśmy się awansu cywilizacyjnego?
Na tego rodzaju pytania nie do końca potrafimy odpowiedzieć.
Prof. Chwalba we wstępie i w podsumowaniu swojej pracy wprowadził pojęcia, które mnie bardzo interesują: „imperium” i „cywilizacja” – ale
są one tam dość nieprecyzyjne. Napisał, że od XV w. kształtowały się
w Europie imperia, które zabrały niepodległość Czechom i Węgrom. Ja jednak od razu pytam: czy w XV, XVI w. były jakieś czeskie i węgierskie państwa narodowe ? Jaka była wczesnonowożytna alternatywa dla imperiów
i czym była Korona Świętego Wacława czy Korona Świętego Stefana? Dalej
pan profesor stwierdza, że naporowi przeciwstawiała się osamotniona w regionie Rzeczpospolita. Ale czyjemu naporowi się przeciwstawiała w okresie
wczesnonowożytnym czy nowożytnym, w jakim sensie była osamotniona,
w jakim regionie? Na te wszystkie pytania warto sobie odpowiedzieć. Nie
polemizuję ani ze Stefanem Kieniewiczem, którego podziwiam jako najwybitniejszego badacza naszej dziewiętnastowiecznej historii, ani tym bardziej z prof. Chwalbą, a tylko próbuję poruszyć zagadnienia, które wydają
mi się nowe i ważne.
W podsumowaniu prof. Chwalba stwierdza, jakby z ulgą, że w 1918 r.
imperia padły. Wydaje mi się, że takie postrzeganie z podziałem na te złe
imperia i triumfujące w 1918 r. narody jest troszkę staroświeckie. Czy
rzeczywiście tak było? Sprawa jest według mnie trochę bardziej skomplikowana, choć rzeczywiście w XIX w. miało miejsce niesłychane przewartościowanie imperiów, ślady tego pozostały w naszej świadomości i warto
o tym pomyśleć.
Ciekawa jest też inna uwaga prof. Chwalby: Polska jawi się jako kraj
przejściowy między kulturą klasyczną a cywilizacją wschodnią. Ale co to
znaczy „kultura klasyczna” i „cywilizacja wschodnia”? Wydaje mi się, że
i jedno, i drugie określenie jest silnie intuicyjne, warto to rozwinąć, zastanowić się nad doprecyzowaniem. Chciałbym, żeby w następnych syntezach
te wątki zostały poruszone i dopracowane, by rozwinięte zostały kwestie
tego, jakie konflikty i zderzenia cywilizacyjne w XIX w. można wyróżnić
na naszych ziemiach, jakim pograniczem kultur i cywilizacji była Polska.
Kończąc ten przegląd, chcę powiedzieć, iż w mojej wizji XIX w. synteza nie powinna być zamknięciem – choć w naturalny sposób nim jest – ale
powinna stanowić nowe otwarcie. Powinna prowokować kolejne pytania,
które być może nawet spowodują zburzenie naszej wizji XIX w., nie powinna jednak krystalizować tej wizji w formie skończonej. Oczywiście aby
synteza powstała, aby ją dokończyć i aby ją dokądś doprowadzić, trzeba
odpowiedzieć sobie na część pytań, niemniej jednak myślę, że bardzo wiele
pytań należy pozostawić otwartych, a nie starać się za wszelką cenę każ-
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dą kontrowersję związaną z historią Polski XIX w. rozstrzygać, ponieważ
w taki sposób zubożalibyśmy ogląd złożoności historii.
Teraz zacząć by trzeba od wyboru poetyki narracji. Otóż będziemy
na XIX w. patrzeć jak na tragedię, której bohaterowie byli więksi od nas, bo
dostrzegali problemy, o jakich nam się nie śniło, będziemy ich podziwiać,
nawet jeśli byli źli, jako że robili coś, na co nas nie stać. A czy XIX w. był
komedią? I tu wychodzi naprzeciw perspektywa cywilizacyjna: ci ludzie
byli brudniejsi od nas, słabiej wykształceni, zacofani, śmieszni, tacy jak my
albo gorsi od nas. Warto być świadomym tego, że prowadząc lekcje historii
XIX w., odpowiadamy na to pytanie. Według mnie XIX w. z perspektywy
politycznej jest jednoznaczną tragedią, katastrofą Polski. Czy gdy spojrzeć
z perspektywy cywilizacyjnej, kończy się on happy endem, skoro nastąpił
postęp cywilizacyjny?
Co jest dla mnie kluczowe w polskim XIX w.? Brak państwa. Wiem,
że to brzmi bardzo staroświecko i tradycyjnie, ale spróbuję uzasadnić ten
pogląd może nie całkiem tradycyjnie. Po pierwsze, ciągle świeże było
wspomnienie wielkości terytorialnej tego państwa. Po drugie, państwo,
które zniknęło, miało geopolityczne znaczenie dla trzech imperiów Europy Środkowo-Wschodniej. Jego brak spowodował zmianę geopolitycznego kształtu całej Europy, a może nawet całej Eurazji. W związku z tym
to, czy państwo polskie z granicami z 1772 r. istniało, było niezmiernie
ważne, dużo ważniejsze niż losy Wenecji czy drobnych księstw włoskich
zlikwidowanych na przełomie XVIII i XIX w. Po trzecie, w XIX w. powstały nowoczesne narody bez państwa, takie jak Czesi, Słowacy, Ukraińcy.
Dlatego upieram się, że warto badać historię powstawania nowoczesnego narodu polskiego w kontekście czeskim, słowackim, ukraińskim,
litewskim. Pisał o tym prof. Roman Szporluk, pokazując, jak żałośnie
niedopasowana do polskiej historii jest powszechnie dziś akceptowana
koncepcja narodu Ernesta Gellnera, jak kompletnie nie pasuje do osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej historii narodu polskiego koncepcja Hrocha dotycząca tworzenia się narodów w Europie Środkowo-Wschodniej.
Dlaczego tak jest? Jak zauważył prof. Andrzej Walicki, który także polemizuje z ujęciami Gellnera i Hrocha w odniesieniu do polskiej problematyki, na progu XIX w. istniał już, będący swoistym dziedzictwem zlikwidowanej Rzeczypospolitej, a stateless politcal nation, czyli bezpaństwowy
naród polityczny – polski naród polityczny, jakiego nie mieli ani Czesi,
ani Słowacy, ani Ukraińcy, ani Litwini. To miało bardzo duże znaczenie.
Rzeczpospolita była już na drodze do modernizacji – ze wszystkimi jej
konsekwencjami, dobrymi i złymi, np. nacjonalizmem – czego nie można
było jeszcze powiedzieć o Koronie Świętego Wacława, Koronie Świętego
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Stefana czy Koronie Witolda Wielkiego. Ponadto w tym wieku tworzenia
się nowoczesnego narodu Polska miała nad tymi porównywanymi w tej
chwili „narodami chłopskimi” pewną przewagę, tzn. instytucjonalne pozostałości swojego państwa. Dlatego zgadzam się, że bardzo ważne jest
istnienie Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, autonomii szlacheckiej, samorządności szlacheckiej na Ziemiach Zabranych i w pozostałych dwóch zaborach, a także, przez długi czas, polskiego szkolnictwa.
W krótkim ujęciu: do początków XIX w. kultura polityczna narodu panującego była bardzo silnie rozwinięta. Ostatnią, czwartą przyczyną, dla
której brak państwa jest kluczowy w mojej wizji XIX w., jest fakt, że był to
wiek imperiów w Europie – jak zresztą mówią m.in. tytuły książek Erica
Hobsbawma – a polskiego imperium wówczas nie było. Badamy imperia,
które naszych przodków albo gnębiły, albo o nich nie pamiętały, ale może
powinno być pośród tych imperiów również nasze miejsce? Takie podejście jest bardzo ważnym elementem polskiej tradycji politycznej XIX w.
I jeszcze jeden argument: wydaje mi się, że brak państwa ma olbrzymie
znaczenie jako kontekst dla formowania się postaw politycznego i życiowego oportunizmu oraz buntu, nie tylko elit. Warto więc analizować
wychowawczy czy antywychowawczy aspekt służby w aparacie państwowym zaborców. Przecież w XIX w. taka służba stanowiła drogę kariery dla największej grupy ludzi biorącej udział w procesie modernizacji.
I wiele osób w Polsce decydowało się na nią. Jak przypomniał niedawno
w swojej znakomitej monografii Jarosław Czubaty, Józef Mostowski w liście do Adama Kazimierza Czartoryskiego czy Józef Sierakowski w 1812 r.
znakomicie sprecyzowali ten problem: Między upokorzeniem służyć
ujarzmiającym a obawą skutków życia nieczynnego postawiona młodzież,
w smutnym uchybieniu sobie lub towarzyskiemu położeniu była. To bardzo
ważny dramat polityczny i cywilizacyjny Polski.
Chciałbym tu zaproponować użycie kategorii stabilności, którą rozwijał Norbert Elias. Stabilność to sposób trwania polegający na zamieszkiwaniu, gromadzeniu, powtarzaniu, stałości. To wszystko przyczynia się do
wzrostu skuteczności instytucji i norm. Ale w XIX w. stabilność wzmacniała normy niepolskie, a nawet nastawione celowo na „wypłukiwanie” polskiej tożsamości, dlatego polskość musiała mieć charakter destabilizujący,
musiała być, w jakimś stopniu, przeciw mieszczaństwu, cywilizacji, instytucjonalizacji, gromadzeniu, racjonalizacji, modernizacji, nowoczesności.
O takim zderzeniu polskości z cywilizacją pisze Jerzy Jedlicki. Oczywiście
był też „dom polski” jako ostoja tożsamości, gromadzenia pamiątek – pisał
o tym w swojej fundamentalnej monografii prof. Epsztein. Ale mimo to Polacy wciąż byli gotowi do powstania, do odrzucenia karier, spokoju, stabil-
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ności, gdy tylko znowu zagrałaby surma bojowa. Tym obciążona była polskość w XIX w. Jest to szalenie skomplikowany problem, nad którym warto
się zastanawiać. I może nie da się generalnie stwierdzić, że racja była po
stronie tych, którzy wybierali polskość, albo tych, którzy wybierali cywilizację, bo bywało rozmaicie.
Kolejnym zagadnieniem, które chcę poruszyć, jest polska Sonderweg. Czy opresja w XIX w., rozbiory były czymś wyjątkowym? Czy choć
jeden problem Polski w XIX w. był problemem unikalnym? Pojawia się tu
kwestia dokonywania porównań z Czechami, ale też z Indiami i Irlandią.
Oczywiście w sensie antropologicznym żaden polski problem nie był unikalny. Ale ogólny problem opresji, wspólnoty i niezgody na zniewolenie był
w przypadku Polski szczególnie wyostrzony, dlatego ciekawy dla innych.
Najciekawsza dla zewnętrznych obserwatorów polskość to właśnie ta
z XIX w., z okresu romantyzmu. Nie był to tylko efekt geniuszu Mickiewicza czy Słowackiego. Tu powinniśmy zadać sobie pytanie, czy chcemy dać
się zepchnąć do roli ofiary, ponieważ taki wybór pociąga za sobą pewne
koszty, o jakich mówił także Adam Zamoyski. Dzisiaj jako ofiara nie dla
wszystkich będziemy interesujący. Czy zatem zależy nam na tym, żeby widzieć podziw, jaki w liberalnej dziewiętnastowiecznej Europie wzbudzał
polski bohater Kościuszko walczący z rosyjskim imperium, czy może daliśmy sobie to wmówić? Warto tu zająć się historią stereotypów Polski i Polaków wśród zaborców, sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej, na Zachodzie,
a także historią naszych autostereotypów. Tutaj pojawia się także bardzo
ważny problem retrospektywnej reinterpretacji historii Polski. Historia mikromanii, która zaczyna się w XVIII w., a rozwija się i zwycięża w XIX w.,
związana jest ściśle z kruchością tożsamości polskiej w XIX w. i z kwestią
winy. A kto był przez Polaków krzywdzony? Bo to ciekawe zjawisko, kiedy
jakiś „inny”, skrzywdzony, staje się idolem. Najpierw jest to chłop, potem
robotnik, w końcu Żyd, Ukrainiec, kobieta... A kto jest winny? Szlachta, inteligencja? Czy można na historię mikromanii stańczyków spojrzeć przez
pryzmat kolonializmu? A może myśleliśmy o tych winach, uznaliśmy marność Rzeczypospolitej, ponieważ pozwoliliśmy sobie narzucić obce kategorie, które służyły polityce zaborców? Jeszcze jedno związane z tym pytanie
postawił Carlo Ginzburg – kontra Foucault. Przenosząc je na polskie realia,
zapytałbym tak: czy w XIX w. na ziemiach Rzeczypospolitej Ukraińcy, Żydzi, kobiety, a w końcu Polacy pod zaborami istnieli dzięki temu, że byli
uciskani? Czy tylko ucisk nadawał im tożsamość? Czy powinniśmy pisać
historię tego, co uciśnione i przez co uciśnione? A jak wyglądałaby polskość
nieuciśniona? To jest bardzo ciekawe pytanie, wciąż przybliżające pokusy
historii alternatywnej.
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Wydaje mi się, że bardzo ważne dla refleksji nad polskim XIX w. jest
przywrócenie rangi rozumu w historii, ścierania się racji, problemu wyboru, a nie jego uwarunkowań. Rozum „mieszka” w polis i jej konstytucjach,
pozwalających ludziom porządkować sprawy w sposób racjonalny. Ale
w XIX w. nie ma żadnej polskiej polis, są tylko ich namiastki. Może trzeba
było ich bronić skuteczniej? Czy ten brak mogła uzupełnić kultura, konspiracja, emigracja albo kolaboracja? Potrzebę historii politycznej jako opowieści o dojrzałych ludziach biorących los w swoje ręce i konsekwencjach
tego uważam za bardzo ważną. I do tego może najlepiej posłużyć historia
alternatywna: pokazanie, co by było, gdyby nie doszło do rozbiorów, gdyby
powstało polskie imperium i borykało się z problemem uczynienia chłopów
Polakami. Co by było, gdyby został utrzymany układ z rozbioru z 1795 r.?
Co by było, gdyby nie było powstań i konspiracji, gdyby trwało Królestwo
Polskie z konstytucją, Uniwersytet Warszawski z modernizacją DruckiegoLubeckiego, Wielopolskiego, gdyby polskość mogła jeszcze przez dwa pokolenia na tych ziemiach funkcjonować jak Wielkie Księstwo Finlandzkie?
Czy to w ogóle byłoby możliwe, gdy uwzględnić ewolucję samego Imperium Rosyjskiego? Co by było, gdyby Polacy zrezygnowali z oporu i stali się
lojalnymi Rosjanami? George Bernard Shaw ubolewał, że Polacy nie chcą
tworzyć swojej kultury po rosyjsku – uważał, że wówczas staliby się tak
ważni jak Irlandczycy w kulturze światowej, ich głos dzięki używaniu języka uniwersalnego, a nie lokalnego, byłby tak samo istotny. Rzeczywiście
i dzisiaj ekspansja kultury irlandzkiej na kulturę masową jest imponująca.
Ale była to kwestia jakiegoś wyboru: inny był irlandzki, a inny polski. Czy
był to wybór świadomy? Czy raczej suma tysięcy, milionów dokonywanych
codziennie przez tysiące ludzi wyborów? Trzeba rozważać, ile w tym było
wyborów świadomych i co spowodowało utrwalenie więzi, dzięki której
Polska w 1918 r. się odrodziła.
Przychylam się do opinii, że można to znakomicie pokazać na przykładzie biografii. Warto w syntezie przybliżyć niektóre życiorysy, z tym że
nie najważniejszych postaci, ale takich, których losy dobrze odzwierciedlałyby pewne problemy. Dam przykład, który pozwala zastanowić się nad
tym, jak mierzyć procent polskości w Polaku: ile jej jest w Adamie Jerzym
Czartoryskim w roku 1797, 1802 i w 1831 albo w hrabim Adamie Adamowiczu Rzewuskim, który w 1831 r. razem z Paskiewiczem szturmuje Warszawę, a w 1863 r. pacyfikuje powstanie styczniowe, jednocześnie jednak
jest przez swoje otoczenie uważany za wzór polskiego szlachcica?
Nie należy domykać XIX w. zbyt łatwym podsumowaniem. Skąd i dokąd szliśmy, jako to się stało, że przeszliśmy przez piękną katastrofę XIX w.?
Dlaczego nazywam ją katastrofą? I dlaczego piękną? Najpierw odpowiem
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na to drugie pytanie: bo jako kompensacja politycznej katastrofy rozwinęła
się kultura, dla której wielkości i rozmachu nie znajdujemy żadnej paraleli
ani w XX w., ani w wiekach wcześniejszych. Mamy też tych pięknych żołnierzy, którzy w 1812 r. zajęli Moskwę, którzy bohatersko walczyli pod Somosierrą – choć oczywiście z cywilizacyjnego punktu widzenia wojny nie
są niczym przyjemnym. A teraz to, dlaczego jednak była to katastrofa. Otóż
na marginesie europejskiej cywilizacji być może tworzyła się w Rzeczypospolitej XV–XVII w. odrębna cywilizacja, która zginęła w XIX w., cywilizacja oparta na republikańskiej kulturze politycznej, zupełnie odmiennej
niż kultura polityczna osiemnastowiecznej i dziewiętnastowiecznej Europy Zachodniej. Ale ta alternatywna być może ścieżka rozwoju cywilizacji
politycznej zarosła w XIX w. Polskie elity zaczęły myśleć kategoriami albo
rosyjskimi, albo zachodnimi, odnajdując swoje miejsce właśnie w alternatywie: Rosja albo Zachód. To, wydaje mi się, jest swoista katastrofa.

t2-s001-152.indd 125

1/8/09 1:53:11 PM
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Chciałbym odnieść się do przedstawionych referatów.
W publicystyce na XIX w. patrzy się przez pryzmat ksenofobii i zacofania. Oczywiście publicystyka ma do tego pełne prawo, ale kształtuje ona też odbiór społeczny. Co więc my jako historycy winniśmy
zrobić, żeby ten odbiór zmienić? Moim zdaniem jednym z takich zadań
jest przedstawianie osiągnięć cywilizacyjnych Polaków. Pan Zamoyski
wspomniał o Wielkiej Emigracji, której uczestnicy tworzyli główne nurty tamtej epoki, także w zakresie działań kulturalnych. Znamy osiągnięcia nauk ścisłych dzięki pracom prof. Orłowskiego, ale ta wiedza
nie znajduje odzwierciedlenia w syntezach. Wiemy o dokonaniach
Domeyki i innych polskich emigrantów, ale zdarza się, że o pewnych
osiągnięciach Polaków dowiadujemy się z przewodników, a nie z prac
historycznych. Przykładowo: to w pozycji Paryż po polsku znalazłem informację, że muzeum Luwr ocalało dzięki Polakowi, będącemu jednym
z dowódców Komuny Paryskiej, który nie pozwolił, żeby zostało ono
wysadzone w powietrze .
Chciałbym również odnieść się do tego, o czym mówił pan prof.
Chwalba. Rzeczpospolita rozpadła się, rozsypała się też wspólnota społeczna. Przypomniały mi się tu słowa Wincentego Witosa z końca XIX w., który
w swoich pamiętnikach pisał o rodakach, chłopach, którzy żyli za Wisłą,
i dziwił się, że mówią oni po polsku. To też było charakterystyczne.
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	 Zob.: B. Orłowski, Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji, Warszawa 1992.
	Chodzi tu o Floriana Trawińskiego (1850–1906), syna powstańca z 1863 r., absolwenta
Szkoły Polskiej w paryskiej dzielnicy Batignolles. Podczas Komuny Paryskiej sprawował
on funkcję kierownika resortu kultury i sztuki i z tej racji poczuwał się do odpowiedzialności za ratowanie zagrożonego Luwru oraz jego zbiorów. Zob.: B. Stettner-Stefańska, Paryż
po polsku, Warszawa 2005, s. 209–210.
	W. Witos, Dzieła wybrane. Moje wspomnienia, t. 1, cz. 1, oprac. E. Karczewski i J. R. Szaflik,
Warszawa 1988, s. 234.
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Oczywiście bardzo cenię podręcznik pana prof. Chwalby, głównie za
to, że zostały w nim przedstawione kwestie mentalności i religii, ale przede
wszystkim ponieważ zostały wyraźnie wydzielone Ziemie Zabrane, które
wcześniej w szerszych spojrzeniach na dzieje Polski jakoś umykały uwadze.

Proszę państwa, niewątpliwie istnieje potrzeba przywrócenia wieku
XIX zbiorowej świadomości. Przytoczę tylko jeden przykład, który tego dowodzi. W ostatnim okresie kampanii wyborczej na łamach jednej z najbardziej poczytnych gazet pojawiła się wypowiedź pewnego publicysty, który
stwierdził, że dziedzictwo inteligencji jest mu obce, ponieważ inteligencja
przyniosła Polsce nieudane powstania i kilka mętnych poematów. Takie
słowa oddają pewien stan uświadomienia, jeśli chodzi o XIX w.
Większość kwestii związanych z tym, co odróżnia historię Polski
w XIX w. od historii innych krajów europejskich, już tu poruszono. Zwróciłbym uwagę na jeszcze kilka aspektów. Emigracja wojskowa i jej cel polityczny, bardzo wyraźnie się zaznaczający, to coś unikalnego, podobnie jak państwo podziemne w czasie powstania. To ewenementy na skalę europejską.
Odnosząc się do omawianej kwestii syntezy XIX w., zwrócę uwagę na
trzy sprawy. Pierwszy problem dotyczy przestrzeni. Gdy zajmujemy się historią Polski w XIX w., zwykle mówimy o ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, sprzed pierwszego rozbioru. A to ogromny obszar, porównywalny tylko
do pewnego stopnia z obszarem Rosji. Powodowało to odrębności regionów,
stanowiących niekiedy pod względem cywilizacyjnym odmienne światy,
różne były tam także tempa docierania informacji, impulsów kulturowych
oraz reakcji na nie. I to trzeba objąć i pokazać, choć nie zawsze się to udaje.
Warto także zwrócić uwagę na problem kształtowania się nowoczesnej kultury politycznej w warunkach braku własnego państwa. Jestem pod
wrażeniem książki Małgorzaty Karpińskiej o sejmie powstańczym, ukazującej, z jakim trudem ten sejm funkcjonował w nowych okolicznościach. To
była pewna lekcja, ale została ona przerwana. Potem takie lekcje pobierali
Polacy u obcych, w parlamentach w Berlinie czy w Wiedniu.
Oczywiście wkraczamy trochę na grunt historii alternatywnej, za którą
nie przepadam, ale wydaje się, że warto uwzględnić w tym kontekście jeszcze jeden aspekt. Otóż intuicyjnie opisujemy historię z takim założeniem, że
odbudowa państwa polskiego w 1918 r. była czymś oczywistym, czymś, co
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A. Chwalba, Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000.

	M. Karpińska, „Nie na Mikołaja!” Starania o kształt sejmu w powstaniu listopadowym 1830–1831,
Warszawa 2007.
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się nam należało. Ale czy rzeczywiście było to coś oczywistego i musiało się
zdarzyć? To jest pytanie, które wiąże się z bilansem XIX w. Jeśli nie musiało
tak być, to znaczyłoby to, że za odrodzenie Polski w 1918 r. odpowiada po
części XIX w. Tylko jakie wydarzenia tego wieku? Jaka tradycja?
Myślę, że warto również zwrócić uwagę na wspomniany już fakt
funkcjonowania elity politycznej czy też ludzi zainteresowanych życiem
publicznym w Polsce dziewiętnastowiecznej w warunkach podwójnej lojalności czy nawet konfliktu zasad. Podejmowanie niektórych prostych,
życiowych decyzji wiązało się dla tych Polaków z poważnymi dylematami.
Sądzę, że nie zdarzało się to w większości krajów europejskich.

Prof. Andrzej Nowak postawił pytanie, skąd i dokąd szliśmy. W ujęciu pana profesora historia XIX w. jest historią narodu, w której będziemy
kultywować klęski i ofiary. Jeżeli więc przyjmiemy, że rozpatrujemy historię Polski jako historię narodu, to należałoby zadać pytanie, na które historiografia polska nie odpowiedziała do tej pory, to znaczy: jaki naród stracił niepodległość, a jaki naród tę niepodległość odzyskał? Nie zgodzę się
z tezą prof. Nowaka, że nie było polis w XIX w. Te polis istniały, począwszy
od dworku szlacheckiego, a skończywszy na całym pozytywizmie warszawskim i na sprawie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jeżeli zaś spojrzymy na historię XIX w. nie jak na historię narodu, ale jak na historię społeczeństwa, wtedy będziemy mogli potraktować np. Wielką Emigrację nie
jako obozy, które tworzyły konstrukty ideologiczne, ale jako społeczeństwo
obywatelskie, które tworzyło własne struktury poza granicami kraju. Wydaje mi się, że to, o czym wspominał pan Adam Zamoyski, jest bardzo cenne.
W pierwszej połowie XIX w. z Warszawy bliżej było do Paryża niż do Krakowa,
a z Krakowa bliżej było do Paryża niż do Warszawy. Formułą patrzenia na historię Polski XIX w. może być formuła wielokulturowości, czego przykładem jest
Łódź – miasto czterech kultur. Patrzenie na społeczeństwo, a nie na naród,
pozwoli nam ująć dzieje Polski w aspekcie kulturowym i państwowym.
Będziemy mogli wtedy badać świadomość państwową Polaków rozumianą jako stosunek społeczeństwa lub też jego grup do aktualnej organizacji
państwowej, do form i metod funkcjonowania mechanizmu państwowego – świadomość kształtowaną czy to przez nahajkę kozacką, czy przez formy parlamentaryzmu w Galicji. Czy możemy mówić o identyfikowaniu się
z państwem społeczeństwa Królestwa Polskiego po 1815 r.? Z wypowiedzi
posłów sejmowych wiemy, że oni się z nim identyfikowali. Czy oznacza to,
że mieli oni poczucie państwowości, rozumiane jako poczucie przynależno-
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ści do określonej wspólnoty zorganizowanej w państwo uznawane przez ową
zbiorowość za „własne”? Pamiętajmy także o istnieniu potocznej świadomości
państwowej, emocjonalnej, łączonej z krytyką państwa albo z jego akceptacją.
Pozostaje też pytanie: czy obce państwo może być uznane za własne? Ja twierdzę, że tak. Dowodzi tego przykład monarchii habsburskiej przełomu XIX
i XX w. Czy społeczeństwo polskie było gorsze od społeczeństw europejskich?
Wiemy, że nie było gorsze – pan Adam Zamoyski i prof. Andrzej Chwalba dawali tego przykłady. A więc dzięki spojrzeniu na historię XIX w. przez pryzmat
społeczeństwa będziemy czuć się dowartościowani, jeżeli zaś będziemy na nią
spoglądali przez pryzmat narodu, będziemy kultywować klęskę.

Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim trzem panom
referentom za bardzo interesujące, szalenie pobudzające intelektualnie
wypowiedzi i za postawienie pytań wartych głębokiego rozważenia.
Ja chciałbym odnieść się tylko do kilku kwestii. Postawię pytanie:
gdzie w XIX w. była Polska i czym wtedy była Polska? Mamy co do tego
pewnego rodzaju dychotomię. W pełni zgadzając się z moim przedmówcą,
panem dr. Markiewiczem, stwierdzam, że państwowości polskie istniały.
Ale czy państwo polskie to Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie, czy
też państwo polskie to Królestwo Polskie po 1831 r.? Często też uważamy,
że „państwem polskim” po powstaniu listopadowym była grupa elit, mogących funkcjonować w każdym dowolnym miejscu na świecie, np. w Paryżu.
Otóż Polska to nie Messenia, która została zniszczona przez Spartę i która
potem, po dwustu kilkudziesięciu latach, została dzięki Tebom odbudowana. Nie można zestawiać państwa polskiego i polis. Polis nie była możliwa
w XIX w. ani, tym bardziej, w XVIII czy XX w. A więc jest tu pewne nieporozumienie. Z jednej strony postrzegamy państwo polskie jako twór instytucjonalny – i w tym kontekście pojawia się pytanie, kiedy ów twór funkcjonuje i gdzie są jego granice – a z drugiej strony widzimy polskość jako np.
Wielką Emigrację. Gdzie więc była prawdziwa Polska? Czy była w latach
30. i 40. XIX w. w Paryżu, czy może w Warszawie? Czy też może w innych
miejscach? To pytania, na które nigdy nie udzielono faktycznej odpowiedzi,
co jest, moim zdaniem, grzechem pierworodnym polskiej historiografii.
Inna kwestia. Czym było uczestnictwo w administracji zaborczej? Pytanie to nurtowało wszystkie pokolenia XIX w. Według mnie takie uczestnictwo
mogło często prowadzić do upodlenia, do dylematów moralnych, ale postawmy sobie też pytanie, czy nie był to niekiedy przemyślany sposób przeciwdziałania akcji zaborczej. Badam „polską” administrację paskiewiczowską lat 30.
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do początku lat 40. wieku XIX i myślę, że mogę bezwzględnie stwierdzić, iż
w wielu przypadkach jej działalność służyła polskim interesom narodowym.
Sądzę, że można z całą pewnością dowieść tej tezy.
Teraz kolejna kwestia, do której chciałbym się odnieść: czy rzeczywiście doszło do zderzenia polskości z cywilizacją? W mojej ocenie jest to
mit. Oczywiście bywały okresy, kiedy polskość nie szła w parze z cywilizacją – było tak np. pod koniec XVIII i na początku XIX w., w słynnej sprawie
przejmowania przez Prusaków majątków zadłużonej polskiej szlachty, która nie umiała prawidłowo korzystać z pruskiego systemu kredytowego. Ale
czy natychmiast po powstaniu listopadowym nie budowało się dróg? Czy
później nie budowało się kolei? Czy Polska nie była jednym z kilku krajów,
które w okresie po upadku powstania listopadowego miały najlepszy system dróg bitych w całej Europie?
Prof. Nowak poruszył moim zdaniem szalenie istotną kwestię, a mianowicie czy historia Polski XIX w. jest tragedią, czy komedią, i stwierdził, że
jest jednym i drugim. Słusznie. Ale w takim razie zastanówmy się, czemu ma
służyć połączenie tragedii i komedii? Czy miałoby to służyć oczyszczeniu?
Jak ono miałoby wyglądać? Do czego miałoby prowadzić? Zestawienie tych
dwóch form, w których przyszło żyć polskiemu społeczeństwu, było katastrofą. Zgadzam się z prof. Nowakiem, że coś zostało stracone. Mianowicie
w latach 70.–80. XIX w. zostało ostatecznie zubożone pojęcie polskości.

Proszę państwa, wprowadzające referaty były bardzo inspirujące, zarówno do refleksji, jak i do dyskusji.
À propos poruszanego w referatach wkładu Polaków do cywilizacji
europejskiej czy wręcz światowej, powołam się na cytat, który część osób
w tym gronie słyszała; ja jestem do niego bardzo przywiązany, bo on bardzo punktuje pewne sprawy, jest kwintesencją postawy godnej uznania.
Przed ponad 100 laty Franciszek Piekosiński pisał listy do Jana Korwina
Kochanowskiego, którego uważał za swojego ucznia, i zachęcał go do intensywniejszej działalności badawczej. Wiemy, że Piekosiński sam był tytanem pracy, zwłaszcza wydawniczej, toteż pisał: Odkąd utraciliśmy niezawisłość polityczną, pozostała nam już tylko jedna, co prawda nieomylna
i niezawodna broń, którą jesteśmy w stanie byt nasz narodowy i miejsce nam
należne pomiędzy cywilizowanymi narodami świata utrzymać i obronić. Tą
bronią jest nauka. Jest to broń niezawodna . W innym liście napisał: aby Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Archiwum Państwowego w Krakowie, nr 17, nlb.
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śmy utrzymali miejsce wśród cywilizowanych narodów świata – poprzez rozwój nauki oczywiście, co można by ująć też tak, jak to zrobił prof. Julian
Dybiec w tytule swojej książki: Nie tylko szablą. Działo się to wszystko
w warunkach braku mecenatu państwowego albo w sytuacji mecenatu bardzo słabego, którego erzacem były prywatne fundacje wspierające naukę.
Oczywiście powstaje pytanie, w jakim stopniu ta nauka trafiała do szerszego grona odbiorców w warunkach bardzo utrudnionych szczególnie niskim poziomem alfabetyzacji społeczeństwa. To była kultura wyższa, ale
zaryzykuję twierdzenie, że jej recepcja nie była wcale wąska – kultura ta
była dosyć szeroko przyjmowana. Sprzyjały temu względnie liberalne stosunki polityczne panujące w autonomicznej Galicji – „polskim Piemoncie”.
Za przykład niech posłuży słynny spór o Morskie Oko i zwycięstwo strony
galicyjskiej, czyli polskiej, odniesione w dużej mierze dzięki argumentacji
naukowej, historycznej. Rolę nauki podkreślano w licznych depeszach gratulacyjnych do Oswalda Balzera, reprezentującego stronę polską przed trybunałem rozjemczym. Książę Zdzisław Lubomirski, gratulując Balzerowi,
zadeklarował nawet wstąpienie do Towarzystwa Historycznego, późniejszego PTH. Ale studenci z Czytelni Akademickiej we Lwowie, wysyłając
do Balzera gratulacje, pisali, że terytorium dotąd sporne odzyskała tylko
podległa obcemu panowaniu dzielnica, a nie wolny naród polski.
Inny przykład pochodzi z 1903 r. Władysław Semkowicz, przebywający na półrocznym stypendium w Italii, w ramach ekspedycji rzymskiej
w archiwach watykańskich, pisał listy do narzeczonej, bardzo regularnie,
przeciętnie co cztery dni. Tuż przed odjazdem z Rzymu napisał tak: Żeby
to już być choć za polską granicą […]10. A więc nie za granicą galicyjską, ale
właśnie polską! Przemysław Dąbkowski, który przez kilkanaście lat pracował w Archiwum Bernardyńskim we Lwowie, pisał już w Polsce niepodległej w swoim życiorysie, dowodząc swych praw do dodatku za wysługę lat,
że było to archiwum krajowe, nie państwowe, i że służyło nauce polskiej11.
Zatem to poczucie możliwości realizacji w Galicji polskich, a nie zaborczych
interesów było dosyć powszechne.
	J. Dybiec, Nie tylko szablą. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 1795–1918, Kraków 2004.
	S. Ciara, Archiwalne kulisy polsko-węgierskiego sporu o Morskie Oko na przełomie XIX i XX w.,
[w:] „Wierchy. Rocznik poświęcony górom”, t. 70, 2005, s. 92.
	Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, rękopis 7703/II, s. 21: E. Dubanowicz,
przewodniczący Czytelni Akademickiej do O. Balzera, Lwów 21 IX 1902 r.
10	Władysława Semkowicza listy z Włoch z r. 1903, cz. 4, oprac. J. Dużyk, [w:] „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, t. 44, nr 1/2, 1994, s. 260–261: list nr 46, Rzym 6 V 1903 r.
11	Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, nr 2159: teczka osobowa P. Dąbkowskiego, s. 110: jego pismo do ministerstwa
z 14 XII 1920 r.
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Poruszę jeszcze na koniec problem polskości identyfikowanej jako
kultura szlachecka. Gdy mówiono o nadziejach na Polskę niepodległą, niektórzy chłopi uważali, że jeśli wróci Polska, wróci też pańszczyzna. Entuzjazm nie był więc powszechny. W 1931 r., kiedy w powiecie Lesko wprowadzono przy budowie dróg tzw. szarwarki, pojawiły się głosy, że to jest
powrót pańszczyzny.

Dzisiejsze referaty były bardzo inspirujące do dyskusji, ponieważ wykraczały poza podejście konformistyczne, które często wkrada się na nasze
spotkania naukowe.
Chciałabym nawiązać do tego, co mówił wcześniej prof. Dopart
o postulacie przebadania środowiska polskiej humanistyki pod kątem
pozostałości homo sovieticus i świadomości postkolonialnej. Kiedy słuchałam prowokacyjnych – myślę, że celowo prowokacyjnych – tez prof.
Nowaka, zaczęłam się zastanawiać, czy jednak nie ciąży na nas nadal
pewien kompleks, związany nie z XIX w., ale z brakiem suwerenności
w XX w., to znaczy kompleks ubogich krewnych Europy. Wszyscy zapewne pamiętamy wyjazdy na Zachód w czasach, kiedy podróżowało się
z plecakiem konserw, a zaproszenie zagranicznego kolegi do kawiarni
przekraczało nasze możliwości finansowe. A zajmując się środowiskiem
polskich elit w pierwszej połowie XIX w., zauważyłam, że mimo braku
państwowości w tym okresie żadnych tego rodzaju kompleksów w wypadku owych elit nie było. Można odnieść wrażenie, że arystokracja
europejska dwieście lat temu była bardziej jednolita pod względem kultury, formacji, mentalności, języka niż elity współczesne. W epoce Napoleona, a potem Metternicha polscy arystokraci świetnie się odnajdywali
w europejskim „towarzystwie” i nie byli postrzegani jako ofiary systemu
politycznego czy braku państwowości. Warto zwrócić na to uwagę. Nie
przekazujmy naszych już nieaktualnych kompleksów studentom, którzy
obecnie takich problemów nie mają. Ich problemem jest raczej brak wiedzy i erudycji. I trzeba im w tej sytuacji pomóc, trzeba zachęcić ich do
poszerzania ogólnej wiedzy o kulturze, bo tego jej dziś bardzo brakuje.
Powołam się na przykład niepolski. Pierwszy ambasador rosyjski przy
Stolicy Apostolskiej, Andriej Jakowlewicz Italiński (1743–1827), Rusin
z pochodzenia, w swoim testamencie ufundował dla wyróżniających
się studentów Akademii Kijowskiej stypendium na trzyletnią podróż po
głównych miastach europejskich. Nie po to, by odbywali tam regularne
studia, ale żeby poznali inny świat poza Rosją i by zdobyli nowe doświad-
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czenia. Może warto pomyśleć o takiej formie wsparcia dla naszych studentów. Na pewno wzbogaciłoby to ich horyzonty naukowe.
Wracając do kwestii badań historycznych, powiem tak: popieram postulat, by na dzieje Polski w XIX w. spojrzeć raczej pod kątem społeczeństwa niż narodu. Myślę, że to jest kierunek bardzo obiecujący. Pozwoliłoby
to wybrnąć z problemów, o których mówiliśmy wcześniej, dotyczących np.
granic Polski w epoce zaborów. Można by wtedy zwrócić większą uwagę
na współistnienie na tym obszarze różnych kultur, tradycji, szkół myślenia
politycznego – wliczając w to także tradycje państw zaborczych. Takie kontrasty były potężnym źródłem inspiracji i sprzyjały autodefinicji różnych
środowisk. Myślę, że mimo braku suwerenności państwa miało to skutki
pozytywne i wzbogacało kulturę, nie tylko polityczną.

Dla mnie XIX w. jest okresem szalenie dynamicznych przemian
w różnych dziedzinach. To w tym wieku spełniły się trzy najważniejsze
marzenia ludzkości. Pierwsze z tych marzeń dotyczyło mechanicznego
zapisania i utrwalenia obrazu, następne – zapisania i utrwalenia głosu,
a wreszcie trzecie – zapisania i utrwalenia ruchomych obrazów. Czyli chodzi tu o powstanie fotografii, fonografii i filmu. To oczywiście w sposób zasadniczy zmieniało mentalność społeczeństwa XIX w., nie tylko polskiego.
Społeczeństwo polskie, podzielone między państwa zaborcze, miało swój
udział w tych doświadczeniach.
Kolejny problem dotyczy kształtowania się społeczeństwa globalnego.
Niewątpliwie wpływ na ten proces w XIX w. miał rozwój prasy, jej ewolucja
od czasopiśmiennictwa ideologicznego do funkcjonowania komercyjnych
tytułów prasowych dostarczających informacji z różnych krajów świata
w dość szybkim czasie. Prasie służył wynalazek telegrafu, który spowodował to swoiste zmniejszanie się świata. Nawet sama możliwość zawieszenia w swoim pokoju obrazka z Włoch czy ze Stanów Zjednoczonych, napawania się widokiem, jaki przedstawiał, oraz refleksje dotyczące różnic
cywilizacyjnych niewątpliwie kształtowały mentalność nowoczesnych
społeczeństw, w tym także polskiego.
Wiek XIX był niezwykle dynamiczny także z powodów politycznych
i społecznych. Powstawanie społeczeństwa obywatelskiego oznaczało
rozszerzanie się idei równości wobec prawa, udziału obywateli w życiu
politycznym wskutek reform systemu wyborczego, a także coraz większy
wpływ społeczeństwa na decyzje rządzących. Jednak polskie elity polityczne XIX w. oceniam jako konserwatywne. Zwróćmy uwagę, że równość
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wobec prawa została przyniesiona na ziemie polskie na francuskich bagnetach, wprowadzenie jej to była decyzja wymuszona. Podstawy równości
ekonomicznej również były wprowadzane przez państwa zaborcze, polskie
gremia decyzyjne nie były gotowe na takie konsensusy.
Społeczeństwo globalne przyczyniło się do tego, że narodowości
w ich czystych postaciach zaczęły zanikać. Pan prof. Andrzej Nowak zadał
pytanie, ile jest „polskości” w „polskości”. Otóż „polskość” początku XIX w.
i „polskość” przełomu XIX i XX w. są usytuowane w zupełnie innych kontekstach kulturowych.

Chciałabym nawiązać do tego, co powiedział pan prof. Nowak, ponieważ wydaje mi się, że powinniśmy badać cele cywilizacyjne elit i grup
opiniotwórczych, grup wyznaczających kierunki myślenia o celach Polaków jako zbiorowości. Mam na myśli zagadnienie, które osobiście zbadałam źródłowo, to jest kwestię misji cywilizacyjnej. Np. pojawiające się już
w XVII w. zjawisko przedmurza – antemurale – ewoluowało w XIX stuleciu.
W końcu XVII i w XVIII w. antemurale wymierzone było przeciwko ludom
Wschodu, pojawiało się przy okazji wojen z Turkami, Tatarami, przeciw
islamowi, a w obronie chrześcijaństwa. W XVIII stuleciu konstrukt ten dotyczył także Rosji postrzeganej jako barbarzyńska i nieeuropejska. Z kolei
w XIX w. pojawiło się nawet antemurale przeciwko Niemcom, które w 1815 r.
z okazji utworzenia kongresowego Królestwa Polskiego reprezentował np.
Stanisław Staszic. Elementy teorii antemurale odnajdujemy też w ideach
prometeizmu w dwudziestoleciu międzywojennym.
Powiedzieliśmy, że Polacy wnieśli swój wkład do cywilizacji europejskiej, cokolwiek by to miało oznaczać. Ten aspekt może być ważny dla MHP.
Pamiętam publikowane w piśmie „Pro Georgia” artykuły ucznia prof. Chojnowskiego, Roberta Karabina, na temat Gruzinów, którzy służyli w wojsku
II Rzeczypospolitej jako oficerowie kontraktowi. Dotarł on do ich żyjących
potomków – niektórzy z nich powoływali się na swych dziadków osiedlonych na Kaukazie w XIX w., pochodzących z polskich rodzin. Ci potomkowie żyją pod Gdańskiem, w Warszawie, a także w różnych miejscach na
świecie i odwołują się do tego dziedzictwa. To oczywiście nie jest problem
Europy Zachodniej, a zachodniego pogranicza Azji, niemniej jednak jeśli
chodzi o dziedzictwo kulturowe, to te cele cywilizacyjne są moim zdaniem
interesujące jako perspektywa badawcza.
Zgadzam się z panem Adamem Zamoyskim, jeśli chodzi o problem
rozpoczęcia się XIX stulecia. Dla mnie na niektórych obszarach rozpoczyna
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Uniwersytet
Warszawski

134

1/8/09 1:53:13 PM

dyskusja

się ono w 1772 r., co potwierdzają badania nad wiekiem wcześniejszym12.
Pewne zjawiska pojawiają się bardzo wcześnie, a ich ciągłość jest ważna
dla określenia „dziewiętnastowieczności”. Chciałabym się tu odwołać do
postulatu metodologicznego nowojorskiego historyka Immanuella Wallersteina, który proponował badanie ciągłości na przekór modzie na studia
nad nowatorstwem w historiografii ostatnich 50 lat.
Moja kolejna uwaga dotyczy pojmowania granic polskości. W pamiętnikach Juliana Ursyna Niemcewicza znajduje się świetny fragment,
w którym opisuje on, jak w drodze do Petersburga, po upadku powstania
kościuszkowskiego, gdzieś na ziemiach utraconych przed traktatem Grzymułtowskiego, a więc na ponad wiek przed opisywanymi wydarzeniami,
spotkał polską szlachtę, która obdarowała jabłkami rannego Kościuszkę
i jego przyjaciół jadących na wozie prowadzonym pod eskortą Rosjan. Ta
szlachta, z ziem, które kiedyś należały do Polski, nosiła się z polska i mówiła po polsku. I Niemcewicz o tym pisze w sposób zupełnie świadomy.
Również w jego Podróżach historycznych po ziemiach polskich... widzimy,
że był on świadomy swoistej jedności geograficznej polskości i wyznaczał ją, co może być dla nas absurdalne, aż od Rygi po Odessę, ponieważ
uznawał kryterium grobów, tzn. polskość według niego pojawiała się tam,
gdzie były polskie groby, nagrobki szlacheckie i kościoły, a w nich polscy
duchowni. Oczywiście była ona potem poniekąd weryfikowana. Niemniej
jednak będąc w Wilnie, czytałam pilnie polskojęzyczną prasę z Łotwy i zauważyłam, że tamtejsza społeczność polska – wprawdzie mikroskopijna,
chociaż w skali Łotwy nie taka znów mała – wciąż odwoływała się do tych
samych kryteriów: do nagrobków w Tallinie, w Rydze. To także dowodzi
długiego trwania. Może jest ono archaiczne i dzisiaj jest już passé, jednakże
jest, a więc badacze świadomości historycznej muszą to uwzględnić.
Nie został dotąd poruszony bardzo ważny według mnie problem polskiego historyzmu w XIX w. Zjawisko historyzmu jest bardzo europejskie.
Moi przedmówcy mówili o mesjanizmie – w Hiszpanii jest antemurale, jest
też mesjanizm angielski, wręcz anglikański – ale istnieje też problem historyzmu europejskiego. Polski historyzm – czy „historycyzm”, jak chcieliby
tłumacze z angielskiego – XIX stulecia jest zjawiskiem bardzo istotnym, ponieważ mieliśmy do czynienia z tymi samymi reakcjami historycyzującymi
co np. ówcześni Czesi (Václav Hanka) czy Szkoci (James Macpherson). My
również mamy swoje Pieśni Osjana – multimedialne (obejmujące obraz,
tekst literacki i historyczny, muzykę) oraz nowatorskie Śpiewy historyczne
12	Widać to np. w przygotowywanym do publikacji opracowaniu dr Doroty Dukwicz z IH PAN
o genezie pierwszego rozbioru.
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Niemcewicza. Może warto pokazać te filiacje oraz podobieństwa kultury
polskiej owego wieku do dziedzictwa europejskiego, m.in. dziedzictwa myślenia o zjednoczonej Europie13.

Chciałbym zwrócić uwagę na kilka spraw. Przede wszystkim z paroma stwierdzeniami się nie zgadzam. Wydaje mi się, że brak państwa nie był
największą tragedią XIX w. W tym czasie wiele narodów funkcjonowało
bez własnej państwowości. Wiek XIX pokazał, że naród tworzył się nawet
w warunkach bardzo niekorzystnych, jak np. w Królestwie Polskim czy na
Ziemiach Zabranych po 1863 r. Jeżeli w ogóle używałbym słowa „tragedia”,
to zaliczyłbym do niej przede wszystkim nieprzemyślane decyzje naszych
elit prowadzące do powstań. Nie jestem przeciwnikiem oporu, ale uważam,
że poważnym błędem była walka zbrojna, która już w chwili rozpoczęcia
była skazana na klęskę.
Ponadto mamy tendencję do tłumaczenia się, gdyż mówiąc o braku
państwa w kategorii tragedii, usprawiedliwiamy się i chętnie przedstawiamy naszą historię jako zdeterminowaną przez czynniki zupełnie od nas niezależne. Powiem szczerze: z jednej strony nie mam zamiaru odpowiadać za
błędy mojego ojca, dziadka czy pradziadka, a z drugiej strony też uważam,
że jednak pewną odpowiedzialność za przeszłość powinniśmy brać na siebie, starając się wytłumaczyć obiektywnie decyzje naszych ojców lub brak
tych decyzji. Ja nie czuję się ofiarą XIX w. Czasami podkreślamy, że był to
dla nas straszny czas, bo państwo zostało rozebrane, zniszczone, Polacy
byli gnębieni i wywożeni na zsyłki. Ja uważam, że w tym okresie były duże
możliwości rozwoju i podejmowania różnych wyborów, tylko czy zawsze
były one właściwie wykorzystane? Np. moja rodzina miała także możliwość wyboru i wybrała to, co wydawało jej się słuszne. W 1939 r. nie było
już takiej szansy.
Tragedią ziem polskich w XIX w. był brak szkół, czego skutkiem był
analfabetyzm znacznej części społeczeństwa. Ukazywały się gazety, ale
kto je czytał? Jaki procent nakładu druków rozchodził się, poza kilkoma
większymi ośrodkami miejskimi, w zaborze rosyjskim? Nie możemy całej
odpowiedzialności za zapaść cywilizacyjną i kulturalną znacznych regionów dawnej Rzeczypospolitej składać wyłącznie na barki naszych trzech
zaborców.
13	Mam tu na myśli np. dzieło Wojciecha Jastrzębowskiego (opublikowane także po angielsku): W.B. Jastrzębowski, Traktat o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi. Konstytucja dla Europy, oprac. F. Ramotowska, Warszawa–Łódź 1985.
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Nie zawsze czuję się kompetentny, kiedy mówimy o historii przez
wielkie „H”. Wydaje się jednak, że tworząc syntezy, musimy mieć wiedzę
podstawową. A z czego czerpiemy te podstawy? Z historii przez małe „h”:
z drobnych opracowań, z monografii dotyczących wąskich tematów. Jeżeli
nie będzie dobrych opracowań cząstkowych i monograficznych, nie napiszemy porządnej syntezy. Możemy mieć ogromną wiedzę ogólną, ale jeżeli
nie będziemy wiedzieć przykładowo tego, jaki procent stanowiły kapitały
polskie w przemyśle Królestwa Polskiego, nie wyciągniemy właściwych
wniosków na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej tego regionu.

Pan prof. Andrzej Chwalba nawet nie jest świadom, że jego podręcznik rok w rok służy mi do – za przeproszeniem – „oblewania” sporej części
studentów. Zawsze lojalnie studentów przestrzegam, że pomimo iż książkę
pana profesora świetnie się czyta, jeszcze trzeba się jej nauczyć, a to jest
drobna różnica. Na początku oni nigdy mi nie wierzą, ale potem już rozumieją, o czym mówię, gdy drugi raz do mnie przychodzą i zdają.
Jest coś, co poza ideą „za naszą i waszą wolność” odróżnia Polaków
od innych narodów, a mianowicie trzech wrogów zamiast jednego. To
fakt dobrze znany, ale warto o nim zawsze pamiętać i dokonywać podsumowań dotyczących przykładowo tego, jakie odrębne strategie przetrwania przyjmowali Polacy w każdym z zaborów i jakie były ich skutki: np.
konspiromania rodem z Królestwa, znajomość nowoczesnego rolnictwa
w Poznańskiem czy świadomość polityczna, stańczykowska w Galicji.
Może warto ten katalog jeszcze poszerzyć. Przepraszam za żart, ale właśnie uświadomiłam sobie, co jeszcze jest dla Polaków charakterystyczne:
całowanie w rękę. To skądinąd bardzo sympatyczny, rycerski gest, ale,
mam wrażenie, zwulgaryzował się w dzisiejszych czasach przez to, że
dłoń kobiety jest silnie podciągana do ust całującego. Czy jednak całowanie w rękę to było typowo polskie zachowanie, czy też elity w innych
miejscach Europy to znały?
Chciałabym odnieść się do wystąpienia pana Adama Zamoyskiego. Uważam, że można by spróbować odtworzyć dziewiętnastowieczną
„geografię mentalną” – że pozwolę sobie tak to nazwać – przez badanie
polskich elit, można by stworzyć mapę „republiki arystokratów”, ich kontaktów interpersonalnych, podróży, stylu życia. Można zająć się bardzo
różnymi aspektami ich życia prywatnego, począwszy od kultury wysokiej
– tego, jakie teatry i opery zwiedzali, nie tylko na ziemiach polskich, ale
i w Europie, jakie księgozbiory ich interesowały lub jakie kolekcjonowali,
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u jakich doskonałych rzemieślników zamawiali meble, jeżeli je zamawiali
itd. – a skończywszy na tym, jakie domy publiczne odwiedzali. Cóż, może
były wśród nich jakieś słynniejsze. Bardzo mnie to ciekawi. Może jakieś
mesdames uzyskiwały ponadlokalną sławę. Dzięki takiej drodze od szczegółu do ogółu można na nowo odkrywać XIX w. W tym kontekście godny
uwagi jest przykład książki Lindy Colley, która pokazuje, że można w inteligentny sposób opisywać mikrohistorię, ukazując przy okazji w kapitalny
sposób tło epoki. Jest to zarówno krok ku popularyzacji historii, jak również bardzo istotny krok metodologiczny. Warto naśladować ten wzór.
Czuję się zaszczycona, że zainspirowałam pana prof. Andrzeja Nowaka – to dla mnie bardzo cenne. Choć nie czuję się zobligowana do obrony
kobiet, to chcę jedną rzecz powiedzieć. Mianowicie nie wrzucałabym kobiet do tego pojemnego worka ofiar, ponieważ stanowiły one połowę społeczeństwa, a nie jakąś niewielką procentowo część. Zawsze podkreślam,
że studia gender – gender studies – są ważne, ale tylko jako jedna z opcji badania historii kobiet. Jak wiadomo, nie tylko miłośnicy metodologii gender
zajmują się dziejami kobiet, ale także historycy społeczni. Podstawowym
powodem zajęcia się tą problematyką było przekonanie, że dotychczasowe
wyniki badań w niepokojący sposób bywały uogólniane w odniesieniu do
całego społeczeństwa. Przejawy działalności tych, którzy mieli najwięcej
do powiedzenia w życiu publicznym, czyli mężczyzn, ich aktywność kulturalna czy gospodarcza były uogólniane i przypisywane kobietom, a to
nie zawsze jest poprawne. Z drugiej strony dotychczasowe wyniki badań
prowadzonych przez środowisko naukowe związane z prof. Andrzejem
Szwarcem i nieżyjącą już niestety panią prof. Anną Żarnowską dowiodły, że – powiem to w największym uproszczeniu – różnice ekonomiczne
i społeczne były istotniejsze niż różnice płciowe. Dlatego nie można mówić
o solidarności kobiet w XIX w.
Jeszcze jedna myśl nasunęła mi się w odniesieniu do tego, co pan profesor powiedział. Otóż powiedział pan o rozumie w polskiej historii. Uderzyć w stół, a nożyce się odezwą – od razu pomyślałam sobie: czy to aby
też nie jest kategoria, która może nas prowadzić do fałszywych wniosków?
A gdzie jest historia głupoty? Gdzie jest historia nierozwagi? Gdzie jest
historia psychicznej depresji całego pokolenia szwoleżerów i czy możemy
mówić o takim zjawisku? Gdzie jest historia szaleństwa? To przecież zjawiska, które wpływały na historię Polaków. Byli oni nieraz doprowadzani do
ostateczności, i to nie tylko przez problemy dotyczące najuboższych, m.in.
głód, ale także na przykład – tu pozwolę sobie na skrót myślowy – wskutek
kontaktów z urzędnikami rosyjskimi. Pan prof. Tadeusz Epsztein mówił tu
już o decyzjach – to też jest w jakiś sposób z tym związane.
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Wreszcie upomnę się o jedną rzecz, która wydaje mi się ważna. Zastanawialiśmy się, co badamy: czy terytorium, czy społeczeństwo, czy
Polaków, czy nie-Polaków. Ja myślę, że warto podkreślić wysiłek tych historyków z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy
badają dziewiętnastowieczne dzieje Śląska. Te studia też są warte docenienia. I jeżeli bierzemy pod uwagę historię cywilizacji, to takie studia są tak
samo ważne jak badania wszelkich innych aspektów dziejów XIX w.

Chciałbym odnieść się do wypowiedzi moich współreferentów. Obaj
panowie mówili o potrzebie badania wpływu Polaków na zaborców, na
administrację centralną, na kulturę czy na cywilizację tych państw lub,
jak to ujął pan Adam Zamoyski, na kulturę światową w ogóle. Całkowicie zgadzam się z tym postulatem. Zdarzało mi się o tym pisać, zwłaszcza
w szkicu poświęconym zsyłkom w Imperium Rosyjskim. Podkreślałem, jak
olbrzymie znaczenie cywilizacyjne dla Imperium Rosyjskiego miało to, że
ludność polską przesiedlano do jego interioru. Z drugiej strony brak państwa polskiego skutkował tym, iż wielu potencjalnych Polaków, nazwijmy
to tak, stawało się Rosjanami, po czym wnosiło ogromny wkład do kultury
światowej, ale już nie jako Polacy, tylko jako Rosjanie, ale też jako Austriacy, Niemcy albo Francuzi. Przywołany tutaj Balthus nie wniósł niczego
do kultury polskiej, tylko jako Francuz miał wkład w kulturę światową.
W każdym razie z punktu widzenia Polski problemem, który trzeba rozważyć, jest to, że następował tego rodzaju proces. Mogę tu podać trzy przykłady – oczywiście poniekąd wejdziemy tu w zakres historii alternatywnej, na
którą musimy spojrzeć z przymrużeniem oka, pozwolę sobie jednak na taki
eksperyment – a mianowicie: Dymitr Bolesławowicz Szostakowicz, Konstanty Edwardowicz Ciołkowski i Igor Strawiński wywodzili się ze starych
polskich rodzin, Strawiński nawet z senatorskiej. Tylko jedno albo dwa pokolenia dzieliły ich od polskości, od tej prawdziwej, przeżywanej polskości,
za którą płaciło się zesłaniem. Ale stali się oni wielkimi twórcami kultury i nauki rosyjskiej. Taka właśnie była cena braku państwa i taki był zysk
z posiadania imperium, w tym przypadku Imperium Rosyjskiego. Chodzi
mi tu o to, żebyśmy nie fascynowali się tylko tym, że wskutek braku własnego państwa wzbogacaliśmy kulturę innych. Warto pamiętać również
o odwrotnej stronie tego zagadnienia.
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Chciałbym bardzo podziękować referentom za ich niesłychanie ciekawe wypowiedzi. Dawno nie słyszałem referatów, które by tak pobudzały
do myślenia. Każdy z nich stanowił pewną kompozycyjną całość, a więc
wyciągnięcie z nich po jednym zdaniu, z którym się zgadzam albo się nie
zgadzam, byłoby głupim uproszczeniem. Zwrócę jednak uwagę na kilka
punktów.
Lubię w historii regularności – i nie wynika to chyba ani z poglądów
politycznych, ani z wiedzy bądź jej braku. Po prostu bardziej mnie ciekawią
rzeczy typowe niż indywidualne, choć takie podejście pewnie jest rzadkie
wśród historyków, którzy na ogół lubią szczegół. Mnie interesuje rytm wydarzeń w przeszłości i podobieństwa, w związku z czym łatwiej dostrzegam typowość Polski w XIX w. niż jej nietypowość.
Myślę, że prof. Andrzej Nowak bardzo trafnie użył niemieckiego terminu Sonderweg, robiąc tym samym odniesienie do niemieckiej dyskusji na
temat specyfiki historii Niemiec w XIX w. Konsensus, do którego ta dyskusja
doprowadziła, jest pożądany i w naszym wypadku. Pytanie dotyczyło tego,
czy Niemcy na tle jakiegoś mitycznego Zachodu są typowe, czy jednak odrębne. Zwolennicy Sonderweg mówili, że są odrębne. Typowy Zachód jest
liberalny, demokratyczny itd., podczas gdy nad Niemcami wisi faustowskie
przekleństwo, które realizuje się w formie totalitaryzmu. Ale wkrótce paru
spostrzegawczych historyków zauważyło, że nie ma typowego Zachodu,
ponieważ Anglia i Francja chociaż odrobinę różnią się od siebie! Tym bardziej gdy patrzy się z polskiej perspektywy: nie ma mitycznego Zachodu,
gdyż Anglia, Francja, Niemcy i jeszcze inne kraje są zasadniczo odmienne.
A więc historia Europy jest w ogóle historią różnych Sonderwege, wśród których jest też polska „osobna droga”. Ale zarazem w tych wszystkich Sonderwege zauważalny jest pewien rytm ogólny. Jest to kwestia raczej proporcji
typowości i odrębności niż mocnych różnic. I choć np. rozbiory Polski były
oczywiście specyficzne, to można próbować znaleźć dla nich paralele, jeśli
nie w sferze realizacji, to w sferze projektów.
Pan prof. Nowak mówił też o odrębności polskiego procesu narodowotwórczego od innych procesów w regionie środkowoeuropejskim. Oczywiście nie można ot tak, po prostu zastosować teorii Gellnera i Hrocha do
schematu polskiego – niektórzy anglojęzyczni badacze, którzy nic nie wiedzą o Europie Wschodniej, próbują to robić, co jest lekko irytujące – ale nie
zmienia to faktu, że pewne elementy tych teorii mogą być sensownie i pożytecznie użyte w odniesieniu do polskiego przykładu. Ostatecznie schematy
te nie pasują bez zastrzeżeń również do innych przypadków – niedawno
niemiecka historyczka Ricarda Vulpius badająca Ukrainę stwierdziła, że
schemat Hrocha nie pasuje także do Ukrainy, ponieważ tzw. faza kultu-
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ralna i faza polityczna zazębiają się, tak samo jak w przypadku Polski. Ale
przecież ogólny schemat wyjaśniający nigdy nie ma na celu dokładnego
opisania każdego konkretnego przypadku, a jedynie dostarczenie pewnych ram interpretacyjnych albo też, mówiąc pół żartem, dostarczenie historykom na konferencjach ciekawego tematu do dyskusji. Tę podstawową
funkcję heurystyczną bardzo ładnie spełniają schematy Hrocha, Gellnera
czy innych. Stwierdzenie, że nie pasują do tego czy innego szczegółowego,
konkretnego przypadku, jest oczywiście prawdziwe, ale nie może być traktowane jako zarzut, bo nie takie jest zadanie tych schematów.
Wydaje mi się, że w XIX w. istniał bardzo mocny konflikt ideowy
dwóch wizji polskości i, co za tym idzie, dwóch stosunków do cywilizacji.
Z jednej strony warunkiem przetrwania polskości jest tradycja, w związku
z czym cywilizacja niszczy polskość. Do pewnego stopnia jest to oczywiście prawda, można podać wiele przykładów potwierdzających takie zdanie. Czytałem kiedyś w jakimś poznańskim czasopiśmie z połowy XIX w.
artykuł, którego autor rozpaczał nad tym, co będzie, gdy zostanie otwarta
linia kolejowa Berlin – Poznań. Wymowa była mniej więcej taka: nowa linia kolejowa oznaczać będzie bliską perspektywę łatwiejszej germanizacji
i przekreśli odrębności Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Z drugiej strony
często spotyka się pogląd przeciwny, to znaczy że modernizacja nie tylko
nie zagraża polskości, ale jest wręcz warunkiem jej przetrwania. Symbolicznym obrazem tej perspektywy jest sławny artykuł Polacy i Indianie
Ludwika Powidaja z 1864 r., pokazujący, że jeśli Polacy mają przetrwać,
muszą osiągnąć poziom innych narodów. Wspomniany przez prof. Doparta Józef Supiński to jeden z tych polskich autorów, którzy najostrzej ten
konflikt postrzegali. Był on wielkim wielbicielem rozwoju gospodarczego,
a jednocześnie widział, że modernizacja powoduje również problemy dla
przetrwania polskości.
Tadeusz Epsztein odważnie określił się jako przeciwnik powstań narodowych. Ja sam bałbym się tak powiedzieć, choć całkowicie się z tym
poglądem zgadzam. Pomyślałem więc, że też będę odważny i powiem, co
myślę. Prof. Nowak mówił o „pesymistycznym” spojrzeniu na narodową
przeszłość jako o przejawie kompleksów spowodowanych klęską. Zapewne
to prawda, ale przecież przejawem kompleksu może być zarówno umniejszanie, jak i przecenianie swojej roli. Gdybym był historykiem psychoanalitycznym, a nie jestem, z łatwością pokazałbym, w jakim stopniu polski
mesjanizm romantyczny również ma źródło w kompleksie klęski i jest formą kompensacji – przy czym to, co mówię, nie oznacza negowania politycznego ani moralnego znaczenia polskiego mesjanizmu. Z drugiej zaś strony
niekoniecznie wszystkie stwierdzenia o wtórności bądź prowincjonalności
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Polski są przejawem kompleksu. Pani Anna Barańska powiedziała o braku
kompleksów Polaków na przełomie XVIII i XIX w. Trudno powiedzieć, czy
tak rzeczywiście było, ale na pewno właśnie dla warstw wykształconych
tej epoki bardzo charakterystyczną cechą była świadomość zacofania, choć
nie był to chyba kompleks, a jeśli nawet był, to miał on funkcję mobilizującą.
Owo dostrzeżenie dystansu cywilizacyjnego oddzielającego Polskę od centrów europejskiej kultury zawsze wydaje mi się jedną z głównych zdobyczy
myślowych polskiego oświecenia. Sławna jest fraza Staszica: cała Europa
wiek XVIII kończy, gdy Polska jest dopiero w wieku XV. Gdy przejrzymy
sześć tomów Materiałów do dziejów Sejmu Czteroletniego – wydanych wiele
lat temu przez Jerzego Michalskiego, Emanuela Rostworowskiego i Janusza Wolińskiego – w każdym niemal tekście ówczesnej publicystyki dostrzeżemy ową świadomość dystansu. A zarazem trudno nie zauważyć, że
ta świadomość miała mobilizować do działania. Jest więc ona w pewien
sposób świadectwem nie pesymistycznego, a optymistycznego spojrzenia
na dzieje Polski – kraju, w którym możliwe są zmiany na lepsze. W podobny sposób interpretowałbym przesłanie znanej książki Stanisława Szczepanowskiego Nędza Galicji w cyfrach z 1888 r.: przerażający, przeczerniony obraz rzeczywistości miał dodawać siły zwolennikom modernizacji.
I w tym sensie wymowa tej książki jest zdecydowanie optymistyczna, choć
to jest taki optymizm jak w tym starym kawale: skoro wszyscy chodzą bez
butów, to są wspaniałe perspektywy dla rozwoju przemysłu obuwniczego.
To było wezwanie do czynu poprzez pokazanie niższości. Myślę, że takie
wezwanie nie wynika z kompleksów, lecz – przynajmniej w pewnym stopniu – z racjonalnej diagnozy sytuacji.
I kolejna kwestia: funkcjonuje przeświadczenie, że musimy przekonać Europę, jak wiele jej możemy dać, i jak wiele ona traci na tym, że w to
nie wierzy. Ja sądzę, że my jej nie przekonamy. Myślę, że wartościowym
pod względem intelektualnym elementem polskiej myśli dziewiętnastowiecznej było właśnie przekonanie o jej prowincjonalności. Myśliciele gospodarczo-społeczni tacy jak Supiński, Szczepanowski, Skarbek, Krysiński
i inni wiedzieli, że żyją w kraju zacofanym, dlatego patrzyli na zagadnienia
gospodarcze inaczej niż John Stuart Mill, David Ricardo czy inni zachodni
klasycy, nawet inaczej niż Friedrich List w Niemczech. Polacy próbowali,
do pewnego stopnia z sukcesem, stworzyć model gospodarczego rozwoju
dla kraju, który był w innej sytuacji niż Anglia. Ale bądźmy realistami – ja
nie wyobrażam sobie, by którykolwiek z tych myślicieli miał szanse stać się
kiedykolwiek znany poza granicami naszego kraju.
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Podsumowanie dyskusji
Z wielką pokorą za wszystkie uwagi odnoszące się do mojej syntezy
XIX w. dziękuję.
Prof. Epsztein mówił, że bez monografii i podstawowej wiedzy nie
powstanie dobra synteza. W związku z tym zapewne taka synteza nigdy
nie powstanie, jako że wciąż pojawiają się nowe tematy wymagające opracowania.
Fantastycznie, że jest możliwość spojrzenia na historię XIX w. z perspektywy rodzin, dzięki sagom kupieckim, bankierskim, arystokratycznym, a także chłopskim. Bardzo ciekawe są sagi góralskie i huculskie. Napisanie historii Polski z perspektywy rodzin byłoby niezwykle ciekawie.
Istnieje problem syntezy i podręcznika akademickiego. Synteza jest
wizją świata intelektualisty, podręcznik zaś musi uwzględniać wymogi
dydaktyczne i być adresowany do studenta. Ale do jakiego studenta? Nie
ma, co oczywiste, jedynie idealnych studentów. Dlatego właśnie nigdy nie
powstanie idealny podręcznik – bo nie istnieje idealny student. Co w tej
sytuacji zrobić? Pisać kolejne podręczniki. Choć jest przy tym oczywiste,
co słusznie podkreśla prof. Andrzej Nowak, że nie unikniemy pewnych
uproszczeń i skrótów.
Kończę właśnie syntezę dziejów powszechnych XIX w. dla wydawnictwa PWN. Podczas tej pracy pojawił się olbrzymi problem: jak zmierzyć się
z ujęciem całego świata, jak zaprezentować go czytelnikom, w tym także
zagadnienia z zakresu historii kultury? Podawanie samych tytułów dzieł i
nazwisk ich twórców, podawanie procentów do niczego nie prowadzi – tu
zamysł był taki, że należy odejść od tworzenia „książki telefonicznej”. Podobnie uczyniono w Historii Polski 1795–1918, mianowicie w zakończeniu
tej książki znalazła się pięciostronicowa tabela zawierająca nazwiska, tytuły dzieł itd., a chodziło tu o to, by właściwą narrację odchudzić. Ponadto
elementy kultury wysokiej i niewysokiej zostały opisane w różnych miejscach podręcznika, gdyż kultura jest częścią dziejów społecznych, cywilizacyjnych itp. Uczeni i artyści mieszkali wśród ludzi, a więc trzeba ich
pokazać jako integralną cząstkę dziejów.
Kolejny problem podniesiony przez prof. Andrzeja Nowaka to kwestia
proporcji dotyczących ziem trzech zaborców. Na zabór rosyjski rzeczywiście
przypadło 82% dawnej Rzeczypospolitej, ale czy to oznacza, że taki procent
stron podręcznika musimy mu poświęcić? Drugim kryterium jest liczba
ludności, a trzecie kryterium to znaczenie zaborów, w tym także pruskiego
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i austriackiego, w historii. Poza tym przecież w skład dzisiejszej Polski weszły
tylko resztówki ziem zaboru rosyjskiego: okolice Grodna, Białystok.
Na pewno przy okazji kolejnego wydania podręcznika należałoby
rozważyć szersze ujęcie kwestii związanych z umiędzynarodowieniem
sprawy polskiej w XIX w.

Po pierwsze, chciałbym odnieść się do słów pana prof. Andrzeja Nowaka. Absolutnie nie mogę się zgodzić z tym, by przedstawiać XIX w. jako klęskę.
Chociaż Polacy ponieśli wiele porażek, cały XIX w. wpłynął na to, co stało się
w latach 1918–1920, kiedy odrodziła się Polska, która powstać w 1794, 1830
czy 1863 r. nie mogła. Otóż powstało państwo, o jakim marzył Kościuszko i ci,
którzy wzniecali powstania. Myślę, że jest to wielki sukces dziewiętnastowiecznych dążeń – i z tego zresztą wywodzi się sukces II Rzeczypospolitej, która zasługuje na o wiele więcej pochwał, niż dostaje. Może Strawiński rzeczywiście
współtworzył kulturę światową jako Rosjanin, ale współtworzyli ją także, jako
Polacy, Elsner, Corazzi, Linde, Norblinowie, Wincenty Pol, Matejko – już nawet
nie mówię o Chopinie – no i oczywiście prof. Epsztein, którego praojcowie dokonali odpowiedniego wyboru politycznego, czego mu gratulujemy.
Nigdy nie rozwiążemy problemu, czy badać terytorium, naród, społeczność, czy kulturę. Myślę, że trzeba brać pod uwagę wszystkie te elementy, ponadto zgadzam się z dr. Markiewiczem, że istotne są tu cztery
kultury. Czytałem w „The Times Literary Supplement” recenzję książki
napisanej przez socjologa z Afryki Południowej. Były to dzieje Żyda z Kielc,
urodzonego w latach 40. XIX w., który kogoś zamordował, uciekł do Ameryki, gdzie się ożenił, po czym zrobił ze swojej żony prostytutkę i otworzył
dom publiczny, wkrótce znowu uciekł, tym razem do Afryki Południowej,
gdzie zawarł kolejne dwa albo trzy małżeństwa, następnie wrócił do Kielc,
gdzie został zaaresztowany przez Austriaków i wzięty do wojska. Jak państwo by nazwali tego człowieka? Ja uważam go za Polaka.
Zgadzam się też z prof. Epszteinem, że konieczne są prace źródłowe,
badania szczegółowe dotyczące np. kapitałów, tylko żeby były pisane w sposób ciekawy!
Nawiązując do tego, co mówiła pani Monika Piotrowska-Marchewa
o całowaniu w rękę, mogę potwierdzić, że kiedy byłem młody, to we Francji, Włoszech i Hiszpanii ten zwyczaj był szeroko praktykowany w towarzystwie, ale obecnie – tylko w sferach arystokratycznych.
Chciałbym jednak wrócić do poruszonego już wątku badań nad życiem różnych grup społecznych. Kilka miesięcy temu dostałem e-mail od
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pana Engelhardta z Seattle, który pytał mnie, czy to możliwe, że jego prapradziad został powieszony za to, że przekazał Rosjanom jakieś informacje
w czasie przeprawiania się Napoleona przez Berezynę. Rzeczywiście, Napoleon, chcąc zmylić Moskali i wiedząc, że Żydzi przeważnie byli lojalni
wobec cara, dał do zrozumienia trzem Żydom z Borysowa, że będzie przekraczał Berezynę na południe od Borysowa, po czym ich wypuścił. Oni zaś
powiadomili o tym Cziczagowa, a ten pomaszerował na południe, podczas
gdy Napoleon udał się na północ i przeprawił się przez rzekę. Cziczagow
więc powiesił trzech Żydów. Jednym z nich był właśnie Engelhardt, a ten
człowiek z Seattle jest jego potomkiem. Dla mnie jest to część historii Polski. Także niektóre kobiety w dziewiętnastowiecznym Paryżu, np. Delfina
Potocka czy Maria Kalergis, grając głośne role na scenie międzynarodowej, współtworzyły historię Polski. Słyszałem tu ubolewania nad tym, że
XIX w. nikogo nie interesuje. A przecież właśnie dzięki takim postaciom
i grupom społecznym można ludzi zainteresować XIX stuleciem. Mamy do
tego wspaniały arsenał pomocniczy: dysponujemy fotografiami, ubraniami, meblami, talerzami, listami, wagonami tramwajowymi, karetami... To
wszystko daje nam możliwość dotarcia do ludzi w sposób bezpośredni.
Jeszcze jedno. W Anglii tzw. counterfactual history jest uważana za
dopuszczalną i użyteczną, jeżeli jest uprawiana inteligentnie i z wyczuciem realiów. Czy nie byłoby zabawnie, gdyby z grona zebranych tutaj osób
utworzyć trzy grupy, które napisałyby trzy różne wersje dziewiętnastowiecznej historii Polski: co by mogło być, gdyby nie było trzeciego rozbioru,
gdyby powstanie listopadowe nie wybuchło albo gdyby dostało brytyjskofrancuskie poparcie? A potem wydalibyśmy książkę Trzy możliwości: co by
było, gdyby? Na pewno cieszyłaby się ona dużym powodzeniem.

Moja wypowiedź mogła się wydać prowokacyjna, w paru miejscach
zostałem może nawet zbyt poważnie potraktowany, niemniej jednak za
wszystkie uwagi, także za te wynikające z nieporozumień, dziękuję.
Wydaje mi się, że właśnie z nieporozumienia wynikała uwaga pana
dr. Markiewicza, jakobym chciał przywrócić jako dominantę historii XIX w.
martyrologię narodu. Myślę, że postrzeganie historii Polski jako historii
narodu pozwala poruszyć niezmiernie ciekawe, dotyczące historii społecznej i cywilizacyjnej zagadnienie: jaki naród stracił niepodległość,
a jaki je odzyskał? To jest może najciekawsze, najważniejsze i zarazem
najprostsze pytanie. Nie chodziło mi o przywrócenie paradygmatu martyrologicznego.
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Broniłbym jednakowoż – już bardzo jednoznacznie – tezy, iż brak
państwa polskiego miał zasadnicze znaczenie dla historii Polski w XIX w.
I w tym zakresie polemizuję z panem dr. Markiewiczem i prof. Epszteinem.
Nie można dworku czy społeczeństwa obywatelskiego traktować jako polską polis. Dlaczego? Ponieważ one funkcjonowały w ramach realnie istniejących struktur politycznych Imperium Rosyjskiego, imperium Habsburgów
i królestwa Hohenzollernów. I to miało znaczenie. Nieco inną funkcję, może
mniejszą, miałby dworek polski, gdyby istniało państwo polskie. Pozostaje
jednak pytanie, które też trzeba postawić: dla kogo to państwo byłoby własnym państwem? Czy dla chłopa – nawet pod koniec XIX w., a tym bardziej
na początku – miałoby istotne znaczenie to, czy państwo byłoby polskie,
czy też rosyjskie? Może nie. Ale dla narodu polskiego, jego rozwoju, interesów, siły miało to znaczenie fundamentalne: czy państwo polskie towarzyszy jego rozwojowi? Czy ten rozwój dokonuje się w warunkach państwa
rosyjskiego, austriackiego lub niemieckiego? Wyobraźmy sobie, że jestem
redaktorem tomu historii XIX w. i proszę pana dr. Markiewicza o napisanie
tekstu, wyznaczam jednak ramy metodologiczne, formułę interpretacyjną.
Ale dr Markiewicz próbuje „przemycić” pewne treści wbrew moim silnym
przekonaniom ideologicznym, dlatego ja jakąś część jego tekstu wykreślę
albo w podsumowaniu stwierdzę, że autor się mylił. Chodzi mi w tym przykładzie o to, że tak wyglądały możliwości funkcjonowania polskich polis,
jak pan je nazwał, w XIX w. Można było planować bardzo dużo rzeczy, ale
warunki ogólne narzucały modernizację. Warunki polityczne były określane przez brak własnego państwa i przez państwa obce, które pełniły ową
rolę „nadredaktora”, a przynajmniej, w pewnym zakresie, próbowały.
Wydaje mi się, że bardzo ważne jest, aby postrzegać historię XIX w.
w różnych jej etapach. My mamy o wiele trudniejsze zadanie niż historycy
XVIII w., którzy zajmują się epoką bardziej zwartą. Przyspieszenie cywilizacyjne, o którym pani profesor mówiła, a także zmiany warunków politycznych i kulturalnych są tak gigantyczne, że trudno stworzyć jeden obraz dla
całego wieku. Mamy do czynienia z różnymi etapami, różnymi politykami,
różnymi państwowościami na ziemiach polskich. To wszystko trzeba ujmować w danym momencie. I tu pojawia się ryzyko stawiania sądów uogólniających – nadmiernie uogólniających, gdy mówimy o całym wieku XIX.
Odniosę się do bardzo ciekawych uwag pani dr Barańskiej. Wydaje
mi się, że to, co pani doktor powiedziała o braku kompleksu naszych elit
wobec Zachodu, o ile ów Zachód istniał – tu zwracam uwagę na bardzo
słuszną uwagę prof. Janowskiego – jest obserwacją trafną, choć nie w odniesieniu do wszystkich reprezentantów owych elit i chyba nawet nie wobec ich większości, a przynajmniej nie w drugiej połowie XIX w. Jak wynika
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z tego, co pisali choćby Tarnowski, Szujski, Bobrzyński, elity polskie miały
pewien kompleks, przez pryzmat którego spoglądały na Polskę. Zgadzam
się z tezą prof. Janowskiego, że wyrazem kompleksów były megalomania
i mesjanizm. Ale wyrazem kompleksów była też narodowa mikromania polska. I była ona wykorzystywana przez struktury państw, w których funkcjonowała. Mówię o tym pod wpływem lektur zapisanych w historiografii
i propagandzie imperialnej Rosji i Rzeszy – wyrazów recepcji historycznej
syntezy Stańczyków. Z jakim zachwytem historyków imperialnych ta synteza się spotkała! Uważano, że nareszcie Polak napisał prawdę, iż Polska
sama jest sobie winna, bo Polacy sami zniszczyli swoje państwo i swój naród. Owszem, to nie może jeszcze dyskredytować koncepcji Bobrzyńskiego,
ale ten kontekst także trzeba mieć na uwadze. Gdyby to własne państwo
istniało, Bobrzyński mógłby łatwiej bronić swojego pisarstwa.
Pani dr Martyna Deszczyńska zwróciła uwagę na funkcje antemurale.
Ja ośmielę się nie zgadzać z tą pełną „obrotowością” w formule antemurale.
Ksenofobia jest jak najbardziej „obrotowa”, ale już antemurale – nie do końca, ze względów cywilizacyjnych. Ciężko nam było zwrócić się przeciwko
Niemcom. Próbowali nas do tego skłonić Aleksander I, a zwłaszcza polscy
ideolodzy zbliżenia z Rosją, w okresie wczesnego Królestwa Polskiego. Niektórzy mówili, że tak jak wcześniej Polacy byli przedmurzem europejskiego
imperium Napoleona, tak teraz są przedmurzem słowiańskiego imperium.
Ale takie myślenie nie przyjęło się. Dlaczego? Ponieważ polska tożsamość
cywilizacyjna była trudna do pogodzenia z rosyjską mentalnością, a w wypadku antemurale ta tożsamość cywilizacyjna, kulturowa jest ważna. Sądzę
więc, że zwrócenie się przeciwko Niemcom miało charakter narodowy.
Nawiążę do wystąpienia Tadeusza Epszteina dotyczącego braku
własnego państwa i tragedii powstań jako wielkich błędów. Owszem, po
1864 r. nie ma alternatywy: bić się czy nie bić? Jest tylko pytanie: czy pod
władzą rosyjską byłaby perspektywa rozwoju narodowego? Okazało się, że
jej nie było. Nie zgadzam się jednak z tezą pana profesora, że brak państwa nie był ważny. Gdyby tak było, inne narody nie starałyby się o budowę własnego państwa i nikt nie byłby oburzony tym, że Kurdowie, naród
trzydziestomilionowy, nie mają dzisiaj swojego kraju. Wszystkie narody
próbują szukać swojej państwowości, widząc w tym jakąś konkretną wartość, nie tylko symboliczną. Także druga połowa XIX w., czas od 1864 r.
w Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim dowodzi, że brak własnego państwa hamował rozwój narodowy. Wszystkie działania polskie, we
wszystkich formach, musiały w tym czasie odbywać się w ukryciu, a Polacy wiązali swoją przyszłość z rewolucją lub wojną – i to była katastrofa.
Kto chciał walczyć o Polskę, o niepodległe państwo polskie, musiał wiązać
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swoje nadzieje z rewolucją albo wojną, czyli z tragedią, czymś strasznym,
okropnym, czymś, co niszczy cywilizację. Skądinąd zgadzam się z krytyką
tej tezy, jaką przedstawił pan Adam Zamoyski. Oczywiście lubię – nie chcę
powiedzieć „kocham”, bo to za duże słowo – XIX w. i ludzi tego czasu, doceniam ich gigantyczny dorobek, który umożliwił odzyskanie niepodległości,
ale też stwierdzam, że coś zostało zarazem stracone.
Jeszcze uwaga do wypowiedzi pani dr Piotrowskiej-Marchewy. Przepraszam, jeśli zostałem zrozumiany w ten sposób, iż polemizuję z pani opinią czy – szerzej – z orientacją feministyczną w badaniach historycznych.
Kiedy wymieniałem kolejne pojawiające się fantomy „innego”, obcego, który przekształca się w idola, miałem na myśli kolejne ideologie, od chłopomanii poczynając, poprzez fascynację robotnikami, aż właśnie po współcześnie rozwijającą się ideę feministycznego spojrzenia na historię, która
fałszuje obraz XIX w. Zgadzam się za to z panią całkowicie co do tego, że
warto rozpatrywać historię kobiet polskich w zestawieniu z dziejami kobiet
w niektórych krajach Europy Zachodniej czy Rosji, warto badać, w jakim
stopniu różniły się ich sytuacje, ich role społeczne, narodowe, kulturowe.
Ostatnia uwaga dotyczy tego, o czym mówił prof. Janowski. Nie chodzi mi o to, żeby pokazać jedną tradycję, żeby narzucić, jak ów „redaktortotalitarysta”, jedną wizję, ale o to, żeby pokazać, iż właśnie istnieją różne
tradycje w polskim XIX w. Żeby pokazać polskość przeciwko cywilizacji
oraz polskość przez cywilizację. Jeżeli wyostrzyłem jeden z tych wątków,
to dlatego, że chciałem nadać moim słowom charakter polemiczny. Każdy
z nas jest w jakiejś mierze inspirowany, polemicznie albo pozytywnie,
przez swoje otoczenie. Ja ustawiam się polemicznie wobec sytuacji, gdy
wskazywano tylko jedną słuszną drogę polskości: drogę wykluczającą
samą możliwość konfliktu polskości z cywilizacją. W XIX w. bywało różnie
– i my musimy to uwzględnić. Tak wyobrażam sobie syntezę, w której są
możliwe różne sposoby interpretacji historii. Nie trzeba też odpowiadać na
wszystkie pytania, niektóre mogą pozostać otwarte.
Na koniec chciałbym podziękować, zwłaszcza prof. Andrzejowi
Chwalbie, za to, że możemy rozmawiać i spierać się o interpretację w taki
sposób, iż nikogo z nas to nie obraża. Rozmawiamy ze sobą jak ludzie bez
kompleksów. A dzięki tym drobnym różnicom zdań wzbogaca się obraz historii, także XIX w.
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historia wojskowa 1795–1831.

dr
Małgorzata
Dajnowicz

Instytut Historii UwB. Zainteresowania badawcze: historia regionu Polski północno-wschodniej; historia Polski
i powszechna XIX/XX wieku; historia społeczna, historia
polityczna, historia kobiet, stosunki narodowościowe, ruchliwość społeczna i terytorialna, geografia polityczna.

Dr
Martyna
Deszczyńska

Instytut Historyczny UW. Zainteresowania badawcze:
dzieje Polski schyłku XVIII w. i pierwszej połowy XIX w.,
zwłaszcza historia świadomości historycznej, dzieje Kościoła katolickiego i historia kultury.

Dr hab.
Alicja Kulecka

Instytut Historyczny UW. Zainteresowania badawcze: archiwistyka i nauki pomocnicze historii XIX–XX w., historia Polski XIX w.

Dr
Jerzy Kuzicki

Instytut Historii UR. Zainteresowania badawcze: historia
XIX wieku, szczególnie kwestia religijna i działalność duchowieństwa Wielkiej Emigracji.
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Dr
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Instytut Historii UG. Zainteresowania badawcze: kwestie
wyznaniowe oraz relacje Kościół-państwo w okresie zaborów.

Dr
Grzegorz
Markiewicz

Instytut Historii UŁ. Zainteresowania badawcze: badania
nad świadomością społeczeństwa polskiego w XIX i XX
wieku.

Prof. dr hab.
Zbigniew Opacki

Instytut Historii UG. Zainteresowania badawcze: polska
i rosyjska myśl polityczna XIX i XX wieku, relacje polskorosyjskie w XIX pocz. XX wieku, w tym i kontakty naukowe, studenckie etc.; Kresy Wschodnie w XIX i pierwszej
połowy XX w.

dr
Monika
Piotrowska-Marchewa

Instytut Historyczny UWr. Zainteresowania badawcze:
historia społeczna Polski XIX i pierwszej połowy XX wieku
na tle porównawczym, w szczególności dzieje warstw najuboższych; historia kobiet (w tym żeńskiej służby domowej); dzieje idei (filantropia).

Dr hab.
Marek Rutkowski

WSFiZ w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: epoka paskiewiczowska i stosunki polsko-rosyjskie, także
współczesne.

Prof. dr hab.
Szczepan
Wierzchosławski

Wydział Nauk Hum. UMK, Instytut Historii PAN. Zainteresowania badawcze: historia myśli politycznej, historia
polityczna XIX i XX w.
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prof. Dr hab.

krzysztof kawalec
Uniwersytet Wrocławski,
Instytut Pamie˛ci Narodowej

Historia najnowsza
po roku 1989 – problemy,
wyzwania, bariery
Przed swoim wystąpieniem przystąpiłem do przygotowywania listy
pozycji znaczących, a także zwyczajnie interesujących, które ukazały się
po 1989 r., by po wstępnym rozpoczęciu prac zwątpić w sens swoich wysiłków. 18 lat to bardzo długo, prawie dwie dekady – lista byłaby bardzo
długa. Obfitość publikacji, zaznaczająca się we wszystkich dziedzinach
twórczości pisarskiej, jest zarówno rezultatem pasji badawczej powiększającego się grona historyków zawodowych, jak i stanowi pochodną reguł gry,
w obrębie których poruszają się placówki naukowe i zatrudnieni w nich ludzie. Składają się na nie różne elementy: od regulacji prawnych po zmiany
w systemie wartości.
Związek zmieniających się regulacji prawnych z erupcją twórczości
najwyraźniej rysuje się w wypadku dzieł, których wartość poznawcza jest
wprawdzie wątpliwa, ale których znaczenie dla kształtowania się kultury historycznej jest wyjątkowe. Mam na myśli podręczniki szkolne; wedle mojej
wiedzy ich liczba tylko dla szkół średnich przekroczyła już 30 i wciąż się powiększa. Obfitość publikacji generuje raczej problemy niż przyczynia się do
ulepszenia procesu kształcenia. Pozycje wartościowe giną w powodzi propozycji co najmniej niedopracowanych, obecność zaś w wielu spośród nich
rażących błędów w równej mierze informuje o słabościach zreformowanego
nauczania, jak i o ułomnościach systemu opiniowania podręczników.
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W wypadku prac badawczych problem występuje może nie w tak spektakularnej postaci, ale też doskwiera. Zasiadając w składzie komisji konkursowej, miałem okazję zapoznać się z pracami doktorskimi, które – zanim zostały zgłoszone do konkursu – pomyślnie przeszły przez recenzyjne sita. Były
wśród nich prace znakomite, ale na drugim biegunie trafiały się także takie,
które nie powinny przez to sito przejść – co skłania do smutnej zadumy nad
konsekwencjami dobroduszności recenzentów. Jest oczywiste, że trudno
mówić o standaryzacji wyników badań, ale przepaść dzieląca pozycje najlepsze od najgorszych może niepokoić. Prócz nieuchronnych różnic talentu oraz
wkładu pracy działają tu prawidłowości szerszej natury. Z jednej strony możliwości stworzone przez zmiany ogólnopolityczne po 1989 r., wyrażające się
w dostępie do literatury fachowej (także zagranicznej), w możliwości wyjazdu i otarcia się o szeroki świat, zapoznania z interpretacjami odmiennymi
od tych, które narzuca nie zawsze dobra tradycja – i to profituje. Ale działa
także pośpiech i logika biurokratycznej maszyny, domagającej się wymiernych efektów, narzucającej ilościowe kryteria ocen, skojarzone z regułami
finansowania placówek oraz przedsięwzięć badawczych, a także awansowania pracowników.
Taką maszyną od początku były i są nadal studia doktoranckie, z właściwą studiom dyscypliną, terminami, potrzebą wykazania się promotorów.
Sytuacja ta sprzyja przyjmowaniu do wiadomości wyników badań w najlepszym wypadku niesatysfakcjonujących, wcześniej zaś unikaniu ryzyka
przy ustalaniu tematyki. Ryzyko rośnie wraz ze wzrostem stopnia trudności tematu, a także skalą potrzebnych kwerend. W rezultacie jeśli, mówiąc
w skrócie, postęp w historiografii dokonuje się przez zagospodarowanie nowego poletka źródłowego, to mnożą się prace nie wnoszące nic nowego ani
w jednej, ani w drugiej dziedzinie.
Trudno w tym miejscu znowu mówić o powszechnych utyskiwaniach na
warunki, w których działa nauka historyczna: na ułomności systemu finansowania, mizerię środków, przeciążenie szkół wyższych dydaktyką. Jest oczywiste, że wytworzone na tym tle patologie rzutują na wyniki prac badawczych.
Sygnalizowane bolączki odczuwają oczywiście nie tylko historycy; ich dotyka
w sposób szczególny problem erozji zainteresowania wynikami ich prac. Obawy przez niepotrzebnym utrwalaniem resentymentów korespondują z wątpliwościami co do możliwości posługiwania się historią jako efektywnym narzędziem diagnozowania problemów współczesności. W tej dziedzinie ustępuje
ona pola politologii, postrzeganej często jako dyscyplina bardziej nowoczesna
albo po prostu bardziej przydatna dla zrozumienia tego, co się wokół dzieje.
Presja współczesności dotknęła historię boleśnie także w inny sposób – za sprawą działania twardych praw rynku zachwiał się system dys-
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trybucji książki. Likwidację ORPAN można sobie wprawdzie powetować
studiowaniem ofert w Internecie, gorzej jednak, że zanikł obyczaj przesyłania egzemplarza obowiązkowego z wydawnictw do kluczowych bibliotek naukowych. Osobny rozdział to oczekiwania rynku wobec autorów.
Pozycje ambitniejsze nie mają wielkich szans na przebicie się – konwencja plakatu bardziej odpowiada gustom masowego odbiorcy niż obraz
zniuansowany. Trudno się w tej sytuacji dziwić rozpowszechnieniu się
wydawców, widzących w książce przedsięwzięcie wyłącznie komercyjne,
poszukujących taniego autora w przekonaniu, że czytelnik i tak się nie
pozna na wartości dzieła. To, że zostanie ono po drodze „zmasakrowane”
w toku obróbki redakcyjnej (albo przeciwnie, ukaże się w postaci nieomal
surowej) nie ma już w tej sytuacji zasadniczego znaczenia.
Mimo tych wszystkich zastrzeżeń nie ulega wątpliwości, że w porównaniu z okresem sprzed 1989 r. warunki dla uprawiania historycznej twórczości na wysokim poziomie znacząco się poprawiły. Po 1989 r. nastąpiła
likwidacja największych barier, które wcześniej w sposób drastyczny limitowały możliwości badawcze. W tym miejscu wymienię trzy (co nie znaczy,
że nie było ich więcej): po pierwsze, cenzura wraz z całą gamą problemów
związanych z wywieraniem na badaczy politycznej presji przez komunistyczne państwo; po drugie, ograniczenie możliwości kontaktów zagranicznych – ze wszystkimi skutkami, jakie pociągały czynione przez zainteresowane osoby próby przezwyciężania tej bariery; po trzecie, czas, jaki
upływał między oddaniem dzieła do druku a ukazaniem się publikacji na
półkach księgarskich; w praktyce rzadko wynosił mniej niż cztery lata.
Owe trzy elementy w zupełności wystarczały, żeby zasadniczo
utrudnić zarówno możliwości poszukiwań badawczych, jak i publikowania
wyników badań. Po 1989 r. ich wpływ zanikł. Dla nauki historycznej usunięcie presji politycznej oznaczało przede wszystkim szansę wkroczenia
na obszary, których naukowa penetracja wcześniej była albo niemożliwa,
albo wielce utrudniona. Dotyczyło to przede wszystkim okresu PRL, którego badania rozpoczęły się niemal od zera. W wypadku II wojny światowej
sprawa już się tak nie przedstawiała, chociaż postęp w stanie badań był
niekiedy spektakularny. Jeśli idzie o obszary dawnych Kresów, fundamentalny charakter miały ustalenia demograficznych konsekwencji stalinowskiej polityki narodowościowej. Warto też tutaj wspomnieć o podjęciu prac
nad kompletowaniem dokumentacji – przede wszystkim relacji żyjących
jeszcze uczestników zdarzeń – przez powstałe jeszcze w 1987 r. Archiwum
Wschodnie. Po 1989 r. możliwości placówki, działającej obecnie pod nazwą
Ośrodka „Karta”, w sposób oczywisty zwiększyły się. Znaczenie tych prac
trudno wręcz przecenić.
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W wypadku II Rzeczypospolitej skutki przeobrażeń systemowych
wyraziły się – mówiąc obrazowo – raczej w zagospodarowywaniu pól
o różnej powierzchni (wcześniej stojących odłogiem lub źle uprawianych)
niż rewolucji w stanie wiedzy. W końcu lat 80. system kontroli publikacji
naukowych nie był już, jeśli idzie o okres przed 1939 r., szczególnie restrykcyjny. Zakazy oraz ograniczenia dostępu do źródeł miały charakter
raczej punktowy niż paraliżujący możliwości badawcze. W tym kontekście można wskazać na praktyczne wyłączenie z obiegu ważnego zespołu
Komunikatów Informacyjnych Komisariatu Rządu na m.st. Warszawa,
a także utrudnienia dostępu do dokumentacji przechowywanej w placówkach pozostających poza granicą wschodnią. Stąd też także w wypadku
badań nad latami 1918–1939 nie można lekceważyć znaczenia zmian,
jakie zaszły pomiędzy 1989 a 1991 r. – jakkolwiek wydaje się, że większe znaczenie od poszerzenia swobody wypowiedzi miały dokonujące się
zmiany w optyce ocen różnych zjawisk, po części związane ze zmianami systemu finansowania badań naukowych, jednak przede wszystkim
będące pochodną przeobrażeń szerszej natury, związanych z dokonującą
się transformacją. W ciągu 18 lat zmieniło się bardzo wiele: w jakiejś mierze odbiciem tej sytuacji jest silnie się zaznaczająca nieufność w obrębie
najmłodszego pokolenia badaczy wobec prac powstałych przed 1989 r.
jako zdeformowanych, bądź za sprawą obciążeń cenzuralnych, bądź
pragnienia pisania ku pokrzepieniu serc. Jest to zrozumiałe nie tylko
w kontekście zmian pokoleniowych, ale i skali zmian dokonujących się
w społeczeństwie – przede wszystkim pogłębiającego się jego zróżnicowania oraz otwarcia na zewnątrz. W nowej sytuacji odszedł w niebyt
nie tylko – przezwyciężony wcześniej – materializm historyczny, ale także pojawiły się wątpliwości co do innych kryteriów, przywoływanych
wcześniej jako oczywiste punkty odniesienia przy podejmowaniu prób
refleksji o przeszłości: instytucji państwa czy narodu.
Odbiciem tych wątpliwości były rozważania Marcina Króla o patriotyzmie przyszłości i jakkolwiek trudno je traktować jako wyraz szerszego stanowiska, a tym bardziej widzieć w nich zbiór dyrektyw metodolo	Dostępne obecnie w AAN. Między 1991 a 1997 r., nakładem MSW (MSWiA) ukazały się
cztery tomy „Komunikatów”, obejmujące okres do końca lat dwudziestych (Komunikaty
Informacyjne Komisariatu Rządu na m.st. Warszawę, tom 1–4, Warszawa 1991–1997).
	Nie wdając się w bardziej szczegółowe rozważania wokół definicji pojęcia skutecznie wymykającego się próbom ścisłego opisu założę, że chodzi tu o historycznie ukształtowaną
wspólnotę, organizującą się wokół wspólnych celów politycznych. Przyjmując nawet,
zgodnie z sugestią Benedicta Andersona, że jest to jedynie „wspólnota wyobrażona”, warto tu zaznaczyć, że żywotność i trwałość takiej wspólnoty w znacznej mierze zależy od
przekonania o wartości historycznego dziedzictwa oraz walorach wspólnego działania.
	 M. Król, Patriotyzm przyszłości, Warszawa 2004.
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gicznych dla historyków, stanowiły one znak czasu, symptom tendencji
uwidaczniających się w szerszej skali, tyle że ściślej sprecyzowanych, jeśli
idzie o klarowność przekazu oraz świadomość konsekwencji. Podobnych
symptomów było jednak więcej i wydaje się także – obserwując relacje
mediów – że można mówić o przychylnym dla nich klimacie. Powszechny
zjazd historyków w 1999 r. – szczególny, gdyż kończący XX stulecie – został
przez jednego z czołowych publicystów „Rzeczypospolitej” skomentowany
artykułem, którego zasadnicze przesłanie sprowadzało się do pretensji pod
adresem historycznego cechu, że jego twórczość nie przystaje do potrzeb
społeczeństwa przełomu stuleci, sprowadzając się do kultywowania anachronicznych, dyktowanych megalomanią mitów. Tymczasem dzieje Polski były w gruncie rzeczy pomyłką: zbiorowość średnio mniej uzdolniona
niż sąsiednie – statystyka wykazuje, że najwięksi w jej obrębie twórcy byli
obcego pochodzenia – stworzyła państwo, którego sens istnienia w dłuższej perspektywie czasowej sprowadzał się do stawiania oporu impulsom
modernizacyjnym płynącym z różnych stron. Upadek tego państwa wiązał się z podjętymi w niefortunnym czasie prześladowaniami mniejszości
wyznaniowych i etnicznych, późniejsze zaś odzyskanie niepodległości
miało taki skutek, że do rachunku dawnych krzywd i problemów dopisały
się kolejne pozycje. Artykuł najwyraźniej wyrażał poglądy redakcji, gdyż
okazał się immunizowany na próby polemik: przesłany przez organizatorów zjazdu obszerny artykuł polemiczny nie ukazał się, natomiast sądząc
z zamieszczonych listów do redakcji, skrajnie pesymistyczna wizja dziejów
Polski znalazła zwolenników także i wśród utytułowanych badaczy.
Tak skrajny pesymizm z pewnością nie jest reprezentatywny dla
szerszej opinii, ale inne niż wcześniej postrzeganie treści, tworzących
kanon powszechnie akceptowanej tradycji, wydaje się faktem. I jest to
zjawisko, które narasta, przejawiając się w różnych formach, także w coraz dalej idącemu kwestionowaniu krzepiących serce mitów. W wypadku
II Rzeczypospolitej zaznacza się ono relatywnie słabo, bodaj najwyraźniej
przejawiając się w rosnącej krytyce jej polityki narodowościowej. Znamienne, że krytycyzm ów – skądinąd aż nadto uzasadniony – nie przenosi
się w porównywalnym stopniu na oceny ewolucji jej struktur politycznych.
Jeśli szukać tu prawidłowości – bo równie dobrze decydować może przypadek i relatywna trwałość najważniejszej z legend dwudziestolecia, marszałka Piłsudskiego – to pesymistyczny ogląd społeczności polskiej może
	Bywało, że głos ludu brzmiał podobnie. Z samego zjazdu, odbywającego się we Wrocławiu,
zapamiętałem charakterystyczny głos w dyskusji. Pewien pan, który przedstawił się jako
tłumacz zatrudniony na stałe w zagranicznej firmie, skarżył się, że historycy tworzą wciąż
ku pokrzepieniu serc. Przedstawiają budujące obrazki zamiast opisu bałaganu, lenistwa
i snucia nierealnych planów. Takiej Polski nigdy nie było.
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tutaj w sposób znaczący ważyć. Czy „zła” społeczność zasługuje na to, by
samodzielnie rządzić? Czy oddanie jej steru nie powiększyłoby skali problemów i tak w gruncie rzeczy nierozwiązywalnych?
W wypadku drugiej wojny światowej zmiana optyki jest wyraźniejsza. Jeśli antycypować trendy, widoczne dotąd w postaci zalążkowej, ale
narastające, to za kilkanaście lat młodzi ludzie będą mieli o wojnie pogląd
mniej więcej taki, że jej przyczyną były konflikty państw utworzonych
w Wersalu, agresywność stalinowskiej Rosji oraz nazistów (bliżej narodowo nieokreślonych), spośród zaś największych zbrodni przeciwko ludzkości dwie – zagłada ludności żydowskiej oraz wypędzenie ludności niemieckiej – zostały współzawinione przez Polaków. Heroiczny mit czasów
okupacji zastąpią obrazy kolaboracji i szmalcownictwa; pamięć wojennej
determinacji i wytrwałości zostanie zatarta licznymi przykładami tchórzostwa, bałaganu, niekompetencji. Przesada? Na razie z pewnością tak, i to
duża – zarówno uważna lektura nowych publikacji, jak i towarzyszących
im enuncjacji medialnych nie uprawnia jednak do optymizmu. Znaczna
zaś część młodej inteligencji kształtuje swoją optykę w wyraźnej opozycji
do heroicznej legendy, niekiedy okazując wręcz uczulenie na patriotyczną
retorykę. Dotyczy to przede wszystkim tej jej części, która przyznaje się do
poglądów liberalno-lewicowych, ale zjawisko jest szersze, nie oszczędzając i prawicy; tutaj znakiem czasu jest dokonana już faktyczna rehabilitacja
Józefa Mackiewicza, podczas wojny skazanego na śmierć prawomocnym
wyrokiem Armii Krajowej, w kolejce oczekuje już Jan Emil Skiwski.
Kamieniem milowym w dziele destrukcji heroicznej legendy wojny
była naturalnie sprawa Jedwabnego – w jej cieniu toczył się spór o kolaborację i spory pomniejsze, na przykład wokół prób „nowego” (w istocie
niepokojąco zbieżnego z oskarżeniami propagandy hitlerowskiej z czasów
wojny) spojrzenia na sprawę bydgoskiej „krwawej niedzieli”, a także wcześniejszej publikacji Michała Cichego na temat powstania warszawskiego. Te
spory o przeszłość środowisko historyków traktować może jako swoistą
lekcję pokory. O ich wyniku, przebiegu oraz dynamice decydowali nie oni,
ale media oraz politycy – to zaś, jak było naprawdę, w pewnym momencie
przestawało być ważne. Odnosi się to także w pełni do najważniejszego
sporu o wykładnię przeszłości w odniesieniu do czasów PRL, uwikłanego
w rozgrywającą się obok sprawę lustracji.
Podobnie jak w wypadku sporów wokół Jedwabnego, z wielką siłą
ujawnił się tu zabójczy dla historii jako dyscypliny naukowej problem róż	W tym także treści ukazujących się w Internecie. Nie można ich lekceważyć. Mówią one
wiele o zainteresowaniach i preferencjach odbiorców książek historycznych, ich kulturze
historycznej, krytycyzmie oraz oczekiwaniach.
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nych miar w traktowaniu podobnych lub porównywalnych zjawisk. Czy
można burzyć obraz heroicznej legendy przez przypominanie, że miała
ona także swoją ciemną stronę? Jak mierzyć i oceniać znaczenie owego
wstydliwego marginesu? Czy warto o nim przypominać, ryzykując destrukcje heroicznego mitu? Nie tak łatwo zrozumieć, dlaczego odpowiedzi
na tak zadane pytania miałyby wypadać zupełnie inaczej dla okresu wojny,
inaczej zaś dla czasów PRL. Trudno przecież zaakceptować nasuwające się
najprostsze wytłumaczenie: ponieważ ludzie, którzy byli aktywni w czasie
wojny bądź nie żyją, bądź nie są już w stanie bronić swojej wizji przeszłości,
natomiast osoby młodsze o co najmniej pokolenie są ciągle aktywne i nie
pozbawione wpływów.
To nie jedyny przykład stosowania wielu miar (oraz innych przejawów psucia warsztatu), a także uwikłania sporów o przeszłość w politykę, a także destrukcyjnego wpływu mediów. W sporze o ocenę wydarzeń
w Jedwabnem o ileż większą rolę odegrała książka Jana Tomasza Grossa od
opasłych, wszechstronnie udokumentowanych tomów wydanych później
przez IPN! A wcale nie można powiedzieć, by zawarte w niej propozycje
narzuciły klarowne standardy ocen. Może to i dobrze: czym groziłoby to,
gdyby je przyjąć i konsekwentnie stosować, np. przy interpretacji rzezi na
Wołyniu? Jeśli partner dialogu nie uderzy się w piersi – a nie wygląda, by
chciał to czynić – pozornie zamknięta przeszłość może stać się zarzewiem
nowych konfliktów. Kwestia, w jakiej mierze debata wokół Jedwabnego
była potrzebna, podzieliła środowisko badaczy. Można mieć różne opinie
co do tego, czy dzięki niej zwiększy się, czy zmniejszy swoboda pisania
o sprawach trudnych. Jej koszt był bardzo wysoki, wyrażając się i w ożywieniu resentymentów, i zgodzie na jednostronność ujęcia, byle usprawiedliwionego moralistyczną pasją.
Na dłuższą metę o wiele bardziej niebezpieczne może być rozpowszechnienie się praktyki patrzenia na przeszłość jako pola dla negocjacji, w znacznym stopniu w oderwaniu od konstytuujących tradycyjną
narrację historyczną związków przyczynowo-skutkowych. Otwiera się
tutaj wdzięczne pole działania dla polityków: to, że interesują się oni coraz bardziej energicznie forsowaniem własnej wizji przeszłości, nie powinno w tej sytuacji dziwić. Wpływ lekcji Jedwabnego nałożył się na obawy
	Jest to trudna sprawa. Podejmując działania nacechowane dobrą wolą i chęcią dialogu niestety nie zawsze możemy zakładać, że partner uczyni to samo. W wypadku prób uzgodnienia wizji przeszłości prowadzić to może do sytuacji kłopotliwych: jeżeli się zestawia traumatyczne zdarzenia, gdzie giną ludzie, to w skrajnym wypadku ustępliwość doprowadzić
nas może do zagubienia proporcji i wytworzenia się sytuacji, w której ofiary – w zależności
od tego, czy możemy zaliczyć ich do społeczności własnej, czy cudzej – rozmaicie ważą
w sporządzonym ogólnym bilansie. A to byli przecież w końcu tacy sami ludzie.
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przed skutkami ofensywy medialnej, prowadzonej coraz bardziej skutecznie przez środowiska „wypędzonych” w Niemczech. Historia – nie ta tradycyjna, akademicka, uprawiana sine ira, ale właśnie ta nie stroniąca od
publicystyki, świadomie zacierająca granicę między przeszłością a dniem
dzisiejszym – może być efektywnym instrumentem działania. Jakkolwiek
zarówno idea „polityki historycznej”, jak i próba praktycznej implementacji tej idei obudziła kontrowersje i można ją traktować jako wyciągnięcie
wniosków w powstałej sytuacji. Zagadnienia ściśle poznawcze polityków
raczej nie interesują, inaczej jest natomiast z poszukiwaniem narzędzi oddziaływania na to, jak ludzie myślą i co uważają za ważne. Natomiast dla
badaczy preferencje polityków są bardzo ważne. W końcu to od nich zależy
pozostawiona badaczom swoboda badań.
Trudno powiedzieć, w jakiej mierze to zainteresowanie polityków
(a w konsekwencji państwa) przeszłością będzie zjawiskiem trwałym i jak
silnie wpłynie na konsekwencje przeobrażeń, dokonujących się w świadomości zbiorowej po 1989 r. Czy państwo odzyska swoją rolę punktu odniesienia przy konstruowaniu ujęć syntetycznych, czy jedynie spowolni się
sygnalizowany wcześniej proces jego stopniowej degradacji, będzie to zależeć od tego, w jakiej mierze dostrzeże ono problem w tym, że jego autorytet
podlega erozji, i czy – wchodząc w obręb procesów integracyjnych – zechce
otoczyć swą opieką mity konstytuujące objętą jego działaniem zbiorowość.
Inaczej mówiąc, czy wejdzie w rolę mecenasa, a jeśli tak, to jaki priorytet
przyzna się tego rodzaju działaniom. Nie sądzę, by sytuacja ta stwarzała szczególne niebezpieczeństwo dla swobody formułowania dyrektyw
i wniosków badawczych – innymi słowy dla wolności nauki. Instytucje wyborcze demokratycznego państwa stwarzają możliwości korekty polityki,
która nie jest akceptowana przez środowiska dysponujące szerokimi możliwościami wpływania na opinię. Nie jestem też pewien, czy dystans wobec
treści tworzących kościec tradycji narodowej wraz z wątpliwościami co
do tego, czy dziedzictwo to zawiera jakiekolwiek wartości godne uznania,
uznać należy za istotną zdobycz, czy raczej za produkt dekadencji.
Prócz finansowania badań państwo może również ułatwić badania
nad przeszłością w inny sposób – poprzez demontaż systemu ograniczeń
i zakazów, limitujących dostęp do kluczowej dokumentacji oraz poprzez
stwarzanie atmosfery, w której teraźniejszość zostanie oddzielona w sposób wyraźny oraz jednoznaczny od przeszłości. Posłużę się tu przykładem.
Przed 1989 r. II Rzeczpospolita była postrzegana jako wyrazista alternatywa dla państwowości „ludowej”, niesuwerennej i opresyjnej. Jakkolwiek
sytuacja, w której opinia na temat problemów sprzed półwiecza traktowana było jako wyraz stanowiska w sprawach aktualnych, była na swój sposób
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przyjemna dla badaczy, którzy mogli liczyć na to, że nawet bardzo hermetyczne prace znajdą szybko nabywców – to wikłała ich ona w cały łańcuch
zależności, wypaczając perspektywę. Upadek rządów komunistycznych
utorował w tym względzie drogę normalności w ocenie państwowości międzywojennej, pozbawiając je bezpośredniej aktualności politycznej.
W nowej sytuacji, jaka się wytworzyła po 1989 r., miejsce II Rzeczypospolitej zajął PRL, postrzegany jako alternatywa dla zmienionego systemu
sojuszy, gospodarki rynkowej, globalizacji. Nie ulega wątpliwości, i w tym
względzie przywołana potoczna opinia wydaje się trafna, że współczesne
państwo jest tworem nowym, różniącym się zasadniczo od PRL, ale w zachodzących po 1989 r. przemianach zabrakło wyrazistego przełomu, a i samo
państwo nie wydaje się przywiązywać dostatecznej wagi do stworzenia
wyrazistego dystansu, dzielącego je od swego poprzednika. Gdyby – oddam
się w tym miejscu marzeniom – zmieniło w tym względzie filozofię działania, na przykład przez udostępnienie wszystkich materiałów archiwalnych
wytworzonych przed 1989 r., oznaczałoby to szansę dla badań nad historią
najnowszą i uporanie się z problemem niezdrowej atmosfery, jaka się wytworzyła wokół pozostałej po PRL dokumentacji policyjnej.
I ostatni element, po trosze związany z przywołaną w innym kontekście sprawą Jedwabnego – kwestia swoistej służebności historyków,
bynajmniej nie wobec państwa czy różnie definiowanych potrzeb społecznych, ale wobec wartości, składających się na etos badacza. Zachowywanie
wysokich standardów etycznych jest ważne także ze względu na zarzuty,
jakie stawia się i historykom, i historii jako dyscyplinie naukowej. Penetracja przeszłości nie powinna prowadzić ani do nihilizmu w ocenie dokonań
własnej społeczności, ani do kultywowania martyrologicznych wspomnień.
W zależności od rekonstruowanego zagadnienia może to być łatwiejsze bądź
trudniejsze; czasem, gdy w obrębie poszczególnych społeczności dochodzi
do konfliktu pamięci, zadanie staje się zgoła karkołomne, praktycznie niewykonalne. Nic natomiast nie usprawiedliwia utrwalania resentymentów.
Tego rodzaju przejawy realizowania społecznej (czy moralizatorskiej) pasji
szkodzą wizerunkowi historycznego cechu, w skali zaś szerszej przyczyniają
się do generowania konfliktów. A nawet najgorsza przeszłość, obciążona pamięcią o konfliktach, może przecież, zgodnie ze znaną maksymą o historii,
która uczy, pokazywać walory tolerancji i różnorodności.
Zdaję sobie sprawę, że w tym miejscu ocieram się niebezpiecznie o zalecenia politycznej poprawności, a mam duże wątpliwości, w jakiej mierze
związany z nimi kompleks zagadnień rzeczywiście pomaga odnaleźć się
w warunkach pogłębiającego się (a może „przywracającego się”) pluralizmu poglądów i postaw. W realiach kraju postkomunistycznego presja
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poprawności korespondować może z zachowaniami, które stanowią specyficzny spadek po komunizmie, czymś, co jest głęboko zakorzenione w strukturach myślenia i z czego sobie ludzie często w ogóle nie zdają sprawy. To są
trudności związane z rzeczywistym – nie deklaratywnym – zaakceptowaniem pluralizmu, tego że reprezentowane w obrębie społeczeństwa opcje zasługują na to, aby być traktowane na równych prawach, a także, że podziały
i napięcia, które wyzwala polityczna rywalizacja, są zjawiskiem normalnym.
Innego rodzaju trudność stanowi pochodna niskiej kultury prawnej, odziedziczona już nie tylko po komunistycznym państwie. II Rzeczpospolita pozostawała wprawdzie do końca krajem pluralistycznym, ale jej życie polityczne
nie dokumentowało szczególnego kultu dla wymogów i reguł, jakie pociąga
za sobą funkcjonowanie w obrębie demokratycznego państwa. Przykładowo
za swego rodzaju fundament stabilnego funkcjonowania demokracji uznać
można zasadę, że regulatorem działań ludzkich jest prawo, i żadna decyzja,
jeśli zostanie zgodnie z prawem podjęta, nie powinna być kwestionowana.
A w szczególności ostatnią rzeczą, która może być zakwestionowana, jest
podjęty suwerennie werdykt wyborców.
Czy jest to dzisiaj oczywiste, choćby tylko dla zabierających głos
w publicznej debacie moralnych autorytetów, o zwykłych uczestnikach
gry politycznej nie mówiąc? A dla historyków? Niedawna okrągła rocznica przewrotu majowego mogłaby posłużyć za ilustrację, jakie kłopoty
sprawia komentowanie i interpretowanie trudnych kwestii związanych
na przykład z problemem przywództwa, stosowaniem i respektowaniem
prawa, konsekwencji jego złamania. Są to problemy pozornie odległe, gdyż
dotyczące międzywojennej państwowości, ale o sporej aktualności i wadze – ich lekceważenie lub niezrozumienie nie wystawia nam najlepszego
świadectwa. Jest to bardziej naturalny, niż utrzymujące się resentymenty,
przykład trwałej aktualności problemów sprzed wielu lat.
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Społeczeństwo
i gospodarka
Będę nawiązywał do tego, co powiedział prof. Kawalec. Zacznę od
przywołania symbolicznej w swej wymowie sceny z 1989 r., kiedy to Joanna Szczepkowska obwieściła nam z ekranów telewizorów, że 4 czerwca
skończył się w Polsce komunizm. Należało to rozumieć w ten sposób, że
tamtego dnia nastąpił fundamentalny przełom, a Polska przeszła w inny
wymiar czasu. Oczywiście odnosi się to również do nauk historycznych,
które powinny zostać odmienione.
Co charakteryzowało sytuację historiografii w czasach komunistycznych? Wiemy, że były: cenzura, samoograniczenia badaczy, używanie historii do celów politycznych i propagandowych itd., ale trzeba tu dodać jeszcze jedną istotną okoliczność: w okresie PRL historiografia żyła jednak stale
w swoistej koegzystencji z systemem, była dla władzy trudnym być może,
ale ważnym partnerem, a owa władza nie skąpiła historykom wsparcia
i zrozumienia. Przypomnę wydarzenie, odnotowane przez Martę Fik w jej
kronice kultury polskiej po Jałcie, wydarzenie, które nie odnosi się do historyków, ale ilustruje mechanizm, o którym mówię. Otóż w październiku
1948 r. Bolesław Bierut gościł w Belwederze przedstawicieli świata kultury,
m.in. Leona Schillera, omawiając z nimi koncepcję projektowanej inscenizacji Dziadów Adama Mickiewicza. Teatrolodzy – co może śmieszyć dzisiejszą młodzież – traktowali Bieruta jako partnera w rozmowie o sprawach
scenicznych, ale przecież ów mechanizm działał też w drugą stronę, bo ze
swej strony twórcy poczuli się uprawnieni do zabierania głosu w sprawach
publicznych, do czego władza często ich zresztą zachęcała. Ta formuła
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partnerstwa utrzymała się niemal do ostatnich dni systemu komunistycznego i jednym z leitmotivów historii PRL było recenzowanie przez dygnitarzy
partyjnych książek, filmów czy muzyki (co od pewnego momentu denerwowało twórców), jak też pisanie przez artystów listów otwartych w sprawach
politycznych (co od pewnego momentu denerwowało władzę).
Jeśli chodzi o historyków, ważyli oni słowa nie tylko z powodów cenzuralnych, lecz także i ze swoistego poczucia odpowiedzialności; de facto
podzielali oni pogląd rządzących, że wiedza o przeszłości jest istotnym
narzędziem przekształcania społeczeństwa w duchu zadekretowanego
przez władze postępu, czuli się „czarodziejami” nastrojów społecznych
i byli dumni z odgrywanej roli. Stąd też wspomniana ostrożność wypowiedzi – wedle krążącej w środowisku anegdoty, jeden z badaczy XVII w. miał
podkreślać, że nie może ujawnić w pełni swojej wiedzy o tamtej epoce, bo
mogłoby to wstrząsnąć opinią publiczną, która nie jest jeszcze gotowa na
przyjęcie całej prawdy.
Znaczenie historii w życiu publicznym potęgowała dodatkowo okoliczność, że była ona kostiumem, w który ze względów cenzuralnych ubierano
dyskusje o aktualnych kwestiach politycznych. Toteż czytelnicy prac o Aleksandrze Wielopolskim czy powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz dopatrywali się w nich, niekiedy absolutnie trafnie, aluzji do współczesności.
Było tak do 1989 r., kiedy przyszedł przełom, który miał zdjąć z historiografii pozanaukowe ciężary. Wielu obserwatorów spodziewało się,
że historiografia polska „wybije się na niepodległość” – sam snułem takie
przypuszczenie w artykule opublikowanym w pierwszym numerze „legalnej” „Res Publiki”. Wyrażona w nim była nadzieja, że po wyzwoleniu się od
zewnętrznych presji i uwarunkowań nauka o przeszłości ma szanse stać się
profesją, skrupulatnie przestrzegającą rygorów warsztatowych.
Tendencji takiej sprzyjało nastawienie nowych elit rządzących, bo
słynna „gruba kreska” Tadeusza Mazowieckiego oznaczała wezwanie, by
zamiast rozpamiętywać przeszłość, skupić się na zadaniach teraźniejszości.
Przeszłość pozostała, co prawda, obecna w mediach, głównie przy okazji
tzw. białych plam, które jednak rozumiano dość wąsko. Eksponowanie
w telewizji obrazów ekshumacji grobów katyńskich czy zdjęć gawędzących
przyjaźnie żołnierzy niemieckich i sowieckich 17 września 1939 r. stwarzało wrażenie, że zabieg odkłamywania historii można sprowadzić do
paru epizodów w stosunkach polsko-rosyjskich/sowieckich.
Męczeństwu trzeba oczywiście oddać hołd, a zmarłych godnie pochować, ale to nie wymaga wielkiej mądrości i takiej też od historyków nie
oczekiwano. Zauważmy, że gdy w pierwszych latach III Rzeczypospolitej
dochodziło do burzliwych debat publicznych, czy to przy okazji „wieczo-
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rów wyborczych”, czy innych ważnych wydarzeń politycznych, historycy
praktycznie nie brali w nich udziału. Z wyjątkiem paru osób, które „siedzą
okrakiem” – z racji podwójnego wykształcenia historyczno-socjologicznego, tak jak Marcin Kula czy obecny tu Dariusz Stola i posiadały atut interdyscyplinarności, historycy nie byli zapraszani do grona „ekspertów”.
Tak to się toczyło, tylko że przeszłość nagle o siebie się upomniała;
profesor Kawalec wymienił już niektóre takie głośne przypomnienia: sprawę Jedwabnego czy sprawę Instytutu Niemieckiej Pracy Wschodniej. Właściwie aż dziw bierze, że stało się to tak szybko, bo podobne odgrzebywanie
przeszłości w Niemczech czy we Francji następowało po dłuższym okresie
czasu. Dopiero po daleko idących zmianach pokoleniowych synowie i wnukowie zaczęli pytać, co ich ojcowie i dziadkowie robili w czasach Hitlera
i Vichy. Istotną rolę odgrywały też czasem impulsy przychodzące z zewnątrz, jak na przykład proces Eichmanna w Jerozolimie.
W Polsce punktem zwrotnym stała się tzw. lista Wildsteina, która
w spektakularny sposób ujawniła bezzasadność niektórych opinii. Przeszłość podobno przestała być ważna, a tymczasem tysiące osób zaczęły
szturmować bramy IPN, żeby dowiedzieć się jednak czegoś o przeszłości
własnej czy swoich bliskich. Ta sytuacja polepszyła samopoczucie historyków, choć jednocześnie dość niefortunnie zaczęła ich wynosić do roli sędziego czy wręcz prokuratora ludzkich sumień. Może to prowadzić – i nie
jest to niebezpieczeństwo abstrakcyjne – do zastępowania wszechstronnej
analizy uwarunkowań ludzkich działań wystawianiem ocen bohaterom
minionych czasów. Byłoby niedobrze, gdyby historycy uwierzyli, że ich
rola polega na rozdawaniu certyfikatów przyzwoitości.
Wiąże się z tym poważniejszy problem, który rzutuje obecnie na położenie historiografii i jej odbiór społeczny. Otóż chyba po raz pierwszy
mamy do czynienia z sytuacją, że historycy czasów najnowszych opisują
przeszłość środowisk, które są nadal aktywne na publicznej scenie. W czasach II Rzeczypospolitej historii najnowszej właściwie nie uprawiano. Były
oczywiście charakterystyczne wyjątki, że gdy Władysław Pobóg-Malinowski próbował pisać o Piłsudskim, spadały na niego gromy, bo nie spełniał
w swej twórczości oczekiwań sanacyjnej elity. Znana książka Adama
Próchnika nie budziła takich kontrowersji, bo też miała charakter ściśle
faktograficzny, wręcz kronikarski. Generalnie biorąc, publikacje odnoszące się do dziejów obozu legionowego czy Narodowej Demokracji były pracami przyczynkarskimi, przeważnie wspomnieniowo-publicystycznymi;
poważniejszych badań wówczas jeszcze nie podjęto.
Gdy władzę w powojennej Polsce objęli komuniści, narzucili historiografii sztywne ramy ideologiczno-polityczne. Profesura uniwersytecka
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o przedwojennym rodowodzie była wówczas sceptyczna co do możliwości
rozwoju historii najnowszej, uważając że na badania dziejów XX w. jest jeszcze za wcześnie. Niemniej takie badania podjęto, na dość jednak specyficznej
zasadzie. Dzieje ruchu komunistycznego mogły być odtwarzane przez wąską
grupę zaufanych historyków partyjnych, którzy pisząc swoje książki podporządkowywali się dezyderatom przywódców i działaczy tego ruchu.
Zaczęto też pisać o II Rzeczypospolitej, ale racje bohaterów tamtej
epoki nie były brane pod uwagę – bohaterowie ci nie żyli, znajdowali się na
emigracji albo mieszkali w kraju, ale byli całkowicie zmarginalizowani, bez
prawa do zabierania głosu. Dla ówczesnych obyczajów charakterystyczny
jest incydent z 1963 r., kiedy to dwaj pracownicy Zakładu Historii Partii,
Władysław Mroczkowski i Tadeusz Sierocki, opublikowali zapiski generała
Józefa Kordiana Zamorskiego, pełne drastycznych opinii o przywódcach
obozu sanacyjnego. Autor tych zapisków żył w Londynie, ale nie zapytano
go o zgodę, a jego protesty post factum zostały zignorowane. Nie pamiętam, aby którykolwiek z ówczesnych luminarzy środowiska historycznego
wyraził dezaprobatę dla takiej praktyki, o tyle znamiennej, że zapiski pochodziły z prywatnego notesu generała i nie były przeznaczone do druku.
Gdyby dziś historyk (zwłaszcza z IPN) uczynił coś podobnego, luminarze ci
(a czasem są to te same osoby) podniosłyby wielkie larum.
Po 1989 r. nie myślano początkowo o tym aspekcie sprawy. Dawni
opozycjoniści, którzy przejęli władzę, nie przypuszczali, że skończy się czas
okolicznościowych akademii, a oni sami staną się obiektem dociekliwości historyków. Czas biegł jednak nieustępliwie, toteż „pokolenie 1968 r.”,
do którego sam się zaliczam, niepostrzeżenie znalazło się 40 lat od tamtych wydarzeń. W większości krajów demokratycznych zasady karencji
pozwalają po 40 latach badaczom na wgląd w archiwa, gdzie znajdują
się przecież nie same tylko dowody bohaterstwa i wielkości. Antylustracyjny bunt, jakiego byliśmy świadkami parę miesięcy temu, wynikał m.in.
z szoku i oburzenia opiniotwórczych elit, które w swym życiu z niejednego pieca politycznego chleb jadły, że oto ktoś ośmiela się grzebać w tych
życiorysach. A ponieważ najbardziej energicznie grzebie Instytut Pamięci
Narodowej, który działa dynamicznie, dysponuje dużym budżetem, nienawiść ta skierowała się głównie przeciwko tej instytucji, co ma tylko częściowy związek z mankamentami niektórych prac, sygnowanych przez IPN.
A przecież jeszcze parę lat temu, gdy wybuchła sprawa Jedwabnego czy Instytutu Niemieckiej Pracy Wschodniej, nawet autorytety z „Tygodnika Powszechnego” nawoływały, by oddać te kwestie do zbadania w IPN, a sam
Krzysztof Kozłowski oznajmiał, że tylko historycy IPN powinni mieć prawo
wglądu w esbeckie teczki.
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Oczywiście IPN przeszedł potem ewolucję, zwłaszcza personalną,
czy jednak zmienił się na tyle, by przylepiać mu etykietę „czarnego luda”,
zgromadzenia oszalałych z nienawiści lustratorów? Myślę raczej, że histeria ta jest pochodną strachu elit, że historycy napiszą inną wersję wydarzeń, niż owe elity chciałyby widzieć.
Historycy ze swej strony również przeżywają konsternację. Nie przewidzieli, że po upadku komunizmu, już w porządku demokratycznym,
staną się obiektem agresywnej presji ze strony elit, które posiadają władzę
polityczną i wszechmogące media. Takiej presji trudno się przeciwstawić,
toteż nie znalazł się nikt, kto zaryzykowałby napisanie biografii Adama
Michnika – co w krajach anglosaskich byłoby rzeczą normalną. IPN, opluwany niemal co tydzień przez weteranów komunistycznej publicystyki
i nie tylko, działa jak całkiem dobrze uzbrojona, ale samotna dywizja, bez
szerszego wsparcia. W Polsce istnieje kilkadziesiąt uniwersyteckich i pozauniwersyteckich instytutów historycznych, ale na palcach jednej ręki można policzyć te, które prowadzą badania nad historią PRL. Do swego rodzaju
snobizmu części tych środowisk należy teatralne „odcinanie się” od metod
IPN. Chociaż nikt nie zabrania tym środowiskom prezentowania własnej
interpretacji minionej epoki, niewiele czynią w tym kierunku.
Co jeszcze charakteryzuje stan ducha historiografii uniwersyteckiej?
Z panem dr. Pawłem Skibińskim już parę razy spieraliśmy się co do tego,
w jakim stopniu doszło w naszej profesji do przełomu pokoleniowego. Zmiany generacyjne, w sensie dosłownym, oczywiście nastąpiły, toteż na tej sali
jestem jednym z najstarszych. Ale pokolenie w sensie głębszym pojawia się
wtedy, gdy ma coś nowego do powiedzenia. Cieszyłbym się, gdyby nowe
roczniki badaczy zaprezentowały własną wizję przeszłości, konkludując
pośrednio, że to, co my zdziałaliśmy, jest już dziś niewiele warte.
Ale takiego zjawiska nie dostrzegam. Kiedy czytam książki historyków o nieznanych mi nazwiskach, trudno mi odgadnąć wiek autorów. Owszem, wielu młodych jak na historyków badaczy prezentuje postawę większej skrupulatności, dokładności, krytykuje nas za pominięcie różnych
źródeł. Czasem padają ostre słowa pod adresem co bardziej skompromitowanych propagandzistów historycznych z czasów PRL, ale buntu pokoleniowego to nie zwiastuje. Nie nawołuję do rewolucji czy czystek, ale niezgoda na zastany stan rzeczy jest przecież motorem rozwoju nauki. Trudno
wszakże spodziewać się cudów po systemie, który funkcjonuje na zasadzie
prostej reprodukcji: mistrzowie płodzą uczniów, którzy są klonami swoich
nauczycieli. Może czasami gdzieś przy piwie owi uczniowie coś tam bąkną krytycznego o profesurze, ale generalnie wiedzą dobrze, że bunt się
nie opłaca, a karierę robią głównie ci grzeczni. To wszystko prowadzi do
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wynaturzeń, ilustracją których są działy recenzji w czasopismach naukowych. Przeważają tam recenzje sprawozdawcze albo kumoterskie opinie
kolegów o kolegach. Jeśli czasem ktoś napisze ostry tekst polemiczny, autorzy krytykowanych książek reagują ze zrozumiałym oburzeniem, dlaczego
to właśnie ich potraktowano tak surowo.
O stanie swoistej stagnacji świadczy również brak dyskusji na temat
sposobu uprawiania historii najnowszej. Prace z zakresu historii politycznej powstają w konwencji niezmienionej od lat. Szczególnie dotyczy to biografii, które nie wykraczają poza formułę życiorysu obejmującego publiczną aktywność bohatera. Dowiadujemy się co najwyżej, że ten i ów pan się
ożenił i miał dzieci, ale są to parozdaniowe informacje.
Pytanie, czy ta konwencja jest na dłuższą metę do utrzymania? Myślę,
że nie, i to z co najmniej kilku powodów. Żyjemy w czasach ekspansji kultury masowej, z jej intensywną dociekliwością, graniczącą ze wścibstwem.
Toteż z jednej strony mnożą się ograniczenia w postaci różnych ustaw
o ochronie danych osobowych, ale z drugiej bohaterowie sceny publicznej
sami wybiegają przed kamery i ekshibicjonistycznie dzielą się z publicznością szczegółami swych intymnych przygód. Nie może to nie wpływać
na oczekiwania czytelników książek historycznych i, jak widać to na przykładzie historiografii państw zachodnich, coraz więcej autorów stara się te
oczekiwania spełnić. Coraz bardziej oczywiste jest też, że historyk, który
będzie się trzymał konwencji wąsko pojętego życiorysu politycznego, nie
zdoła wniknąć w mentalność szpiegowskiej „piątki z Cambridge”, nie odda
fenomenu księżnej Diany, nie opisze przekonywająco prezydentury Billa
Clintona i tym podobnych zjawisk.
Do obiegu naukowego wchodzą wreszcie masowo gatunki źródeł,
które pozwalają historykowi znacznie poszerzyć pole widzenia. Do takich
należą zwłaszcza materiały wytworzone przez komunistyczną policję polityczną. Z ich wykorzystywaniem wiąże się oczywiście wiele kontrowersji
i dylematów moralnych. Oburzamy się, i słusznie, na ujawniane dziś praktyki zakładania przez SB podsłuchów i otwierania listów, które to zabiegi
oznaczały wdzieranie się w intymność obywateli. Ale jest w tym też trochę hipokryzji, bo przecież obecnie nikt przytomny nie będzie udawał, że
administratorzy serwerów, operatorzy sieci komórkowych czy niektórzy
pracodawcy nie kontrolują naszej korespondencji, nie śledzą trasy naszego
przemieszczania się itp.
Źródła wytworzone przez policję mogą czasami zawierać informacje
drażliwe. Ale na ich podstawie da się też odtworzyć zainteresowania interesujących historyków postaci – jakie książki czytali, na jakie filmy chodzili, czy
ustalić, z kim utrzymywali kontakty, skąd czerpali informacje itp. Na podsta-
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wie podsłuchów i doniesień tajnych współpracowników można poznać przebieg wieczorów autorskich pisarzy i poetów, co prowadzi do wzbogacenia
obrazu funkcjonowania środowiska literackiego. Nie mam wątpliwości, że
gdyby mediewiści otrzymali takie szczegółowe dane o funkcjonowaniu postaci z badanej przez nich epoki, nie wahaliby się ich wykorzystać.
Wszystkie te kwestie wymagają oczywiście wszechstronnej dyskusji,
toteż mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie okaże się dla takiej debaty dogodną okazją.
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Błażej Brzostek
Uniwersytet Warszawski

Kultura duchowa
Chciałbym nawiązać do tego, co powiedział pan prof. Andrzej Chojnowski o niektórych historykach, którzy „siedzą okrakiem”. Według standardów sciences sociales każdy historyk powinien „siedzieć okrakiem”.
Z pewnego punktu widzenia ten, który nie „siedzi okrakiem”, wykonuje
tylko połowę pracy (albo i mniej). Może historia polityczna jest tylko półproduktem? Jako część nauk społecznych nie może być od nich oderwana
i w gruncie rzeczy nie jest samodzielna. Oczywiście historycy najczęściej
się burzą przeciwko takiemu stanowisku.
Często wskazuje się, że zasadniczy podział polega na rozróżnieniu
między historią polityczną i historią społeczną. Tak naprawdę w działaniach historyków w Polsce, a także – co Janusz Żarnowski dowodzi na
podstawie obserwacji kongresów międzynarodowych, które się odbywały
w ostatnich latach – za granicą jest normą, że historia społeczna to po prostu historia nie-polityczna. Ci, którzy się nie zajmują zdarzeniami politycznymi, sprawami dyplomacji, funkcjonowania państwa i władzy, zajmują
się historią społeczną, czyli tym, jak ludzie żyją, ich mentalnością, zachowaniami, tzw. szarymi ludźmi. Oczywiście to jest podział niezadowalający
i fałszywy: osobiście uważam, że dobra historia nie może być tylko polityczna albo tylko społeczna.
Są wreszcie wielkie szkoły czy nurty w rodzaju szkoły Annales czy
Niemieckiej Historii Społecznej, będące inspiracją dla poszczególnych ba	J. Żarnowski, Historia społeczna w XXI wieku [w:] Metamorfozy społeczne 2. Badania nad
dziejami społecznymi XIX i XX w., red. J. Żarnowski, Warszawa 2007, s. 9–37.
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daczy lub poszczególnych grup. Na gruncie polskim składa się to, moim
zdaniem, na obraz historii społecznej jako dziedziny receptywnej – takiej,
która przede wszystkim przyswaja wzorce przychodzące z zewnątrz, naśladuje je mniej lub bardziej udatnie. Wyniki tych badań są zresztą na ogół
dla czytelnika atrakcyjne i dobrze się sprzedają.
Chciałbym powiedzieć o „motorach i hamulcach” historii społecznej w ciągu ostatnich 18 lat. Przede wszystkim istnieją hamulce, i to silne,
które sprawiają, że historia społeczna w Polsce jest nurtem pobocznym. To
trzeba podkreślić: głównym nurtem jest historia polityczna i ona dominuje w sposób zdecydowany na wszystkich polach, we wszystkich instytucjach naukowych. Jeżeli historia społeczna jest na marginesie, to chyba
m.in. dlatego, że w środowisku historyków wyczuwa się nikłe skłonności
integracyjne. Uczelnie w sposób mechaniczny prowadzą działania integracyjne, np. w postaci badań statutowych, o których wszyscy wiedzą, że to
nie są żadne badania statutowe, tylko zbiory prac własnych, a niezwykle
rzadko prace zespołowe. Po drugie, w ramach jednego wydziału uniwersytetu etnolodzy i historycy rozmawiają na swoich radach o pieniądzach
i etatach, natomiast nie ma ani wspólnych zajęć, ani wspólnych konferencji.
W zasadzie żaden student historii, jeżeli sam się nie postara, nie dowie się
prawie nic ani o metodologii etnografów, ani nawet o nazwiskach znanych
badaczy tej dziedziny. Niektórych może spotka na rozmowie kwalifikacyjnej na studia doktoranckie, aby potem już nigdy więcej ich nie oglądać. Jest
to zdumiewająca sytuacja, do której wszyscy się przyzwyczaili. Ten brak
skłonności integracyjnych ma zapewne jakiś materialny skutek i wynika
z materialnych przyczyn, lecz socjologowie twierdzą, że na poziomie ogólnospołecznym występuje w Polsce dramatyczny niedostatek skłonności
integracyjnych, więc może sytuacja, o jakiej mówię, to po prostu odblask
tego, co się dzieje w ogóle, i trudno tutaj historyków specjalnie winić.
W związku z powyższym postawię tezę następującą: historia społeczna
rozwija się raczej poprzez wpływ osobisty badaczy – np. wiadomo, że na Uniwersytecie Jagiellońskim z kręgu prof. Chwalby wychodzą takie prace, a na
Uniwersytecie Warszawskim z kręgu prof. Kuli takie; nie są to jednak sytuacje instytucjonalne. Dalej: na skutek własnych poszukiwań, wyjazdów, coraz
częściej stypendiów zagranicznych wzorce sciences sociales czy Sozialgeschichte przenikają do badań i są podejmowane, bardzo często przez ludzi młodych.
Tu polemika z prof. Chojnowskim – jeżeli widać zmianę pokoleniową, to właśnie w dziedzinie historii społecznej. Nie przypadkiem wiele spośród nazwisk,
	Zob. A. Giza-Poleszczuk, Rodzina i system społeczny [w:] Wymiary życia społecznego. Polska
na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Warszawa 2004, s. 272–301.
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które występują na różnych konferencyjnych listach i w różnych bibliografiach,
należy do badaczy urodzonych w latach 70. XX w.
Całe dziedziny, które mają już bogatą tradycję w innych krajach, jak
np. mikrohistoria czy Oral History, rozprzestrzeniają się głównie drogą indywidualnych zainteresowań, wobec czego są na marginesie marginesów
badania historyków. Dodam tylko, że oczywiście żadnych zajęć kursowych,
które przygotowywałyby studentów historii np. do tworzenia źródeł wywołanych, nie ma i pewnie jeszcze bardzo długo nie będzie.
Innym hamulcem jest zjawisko przede wszystkim mentalne, kiedy
pewne skłonności i zainteresowania badaczy są skupione raczej na zmianie niż na trwaniu. Historyków częściej interesuje zdarzenie, tzw. fakt,
natomiast „długie trwanie”, trudniej wyczuwalne źródłowo, interesuje
mniej, ponieważ jest mniej wyraziste. Podobnie bardziej interesują historyków władza i państwo jako korelat społeczeństwa, niż samo społeczeństwo; bardzo też interesują akcje służb państwowych i związane z tym
manipulacje, fakty nieznane, które można ujawnić. Znowu odwołam się
do prof. Chojnowskiego – to właśnie jest element misji historyka, który
wie i ujawni (a może nie ujawni?). On wie zwykle więcej niż napisze. Wobec czego także badania postaw, które należą do historii społecznej, dotyczą najczęściej postaw wyraźnych, oporu albo uległości, bohaterstwa
albo tchórzostwa, rzadko wszystkich tych szarości, które są pomiędzy
(a które oczywiście też znacznie trudniej „sprzedać”).
Tutaj kolejny punkt – wpływ mediów i atmosfery społecznej. Chodzi
mi o nacisk na ujawnianie, a nie na wyjaśnianie, które wydaje się mniej
atrakcyjne, na sensacyjność i pewien specyficzny dydaktyzm, to znaczy
przekazywanie wzorów osobowych, które sam historyk uważa za słuszne,
wobec czego przekazuje je do wierzenia odbiorcom jako wzory pozytywne – i na odwrót.
Istnieje też problem tempa pracy i postulat szybkości pracy. Realizując zadania badawcze coraz częściej jest się pod presją czasu – należy je
przeprowadzić jak najszybciej i opublikować lub w ogóle dużo publikować
dla tzw. punktów, a to powoduje, że się pisze szybko. Historyk „najnowszy” ma ogromny atut, ponieważ będzie zawsze miał nowych źródeł bez
liku. Powstają artykuły, w których przypisy składają się tylko z sygnatur
archiwalnych, czasem pierwszy jest odwołaniem do podręcznika albo do
znanego tekstu, poza tym sygnatura za sygnaturą – wszystkie nieznane,
więc dobra robota. Nie trzeba tutaj udowadniać, że laptopy, skanery itp.
bardzo przyspieszają pracę, często sprawiają, że może być wykonana błyskawicznie. Tworzy to pewną sytuację psychiczną i wytwarza, zwłaszcza
wśród młodszych badaczy, fałszywe przekonanie o łatwości pracy. Gorzej,
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jeśli wyniki bardzo pobieżnych analiz są przyjmowane albo i afirmowane
przez instytucje i środowiska.
Kolejna cecha charakterystyczna to przenoszenie się sytuacji psychospołecznej historyka na jego badania. Dlaczego na przykład zupełnie
marginalne są badania nad historią wsi i rolnictwa? Dlatego że na ogół
historykom tematyka ta wydaje się obca, obojętna, odległa, nieatrakcyjna,
w związku z tym także rzadko wybierana; studentów trudno skłonić do
pisania prac rocznych na temat rolnictwa. Co tu jest tak ciekawe? Powołam
się na przykład książki o życiu codziennym w PGR: autorka przyznaje na
początku, że sama pochodzi ze środowiska pracowników PGR, więc i temat
jest jej bliski z powodów osobistych. Nie jest on taki dla większości wielkomiejskich badaczy, wobec tego jest rzadki.
Wśród motorów, które mogą być jednak zawodne, wskazałbym oczywiście mody. Mody się zmieniają. Kilkadziesiąt lat temu było mnóstwo prac
z zakresu historii gospodarczej, a dzisiaj jest to temat zupełnie poboczny.
Dzisiaj interesuje historyków mentalność. Było mnóstwo prac inspirowanych metodologią marksistowską czy szkołą Annales, które dotyczyły
spraw gospodarczo-geograficznych. Obecnie jest to margines. Dziś wielu
interesują badania typu gender. To są fale, które przypływają i odpływają. W latach 90. i obecnie w badaniach nad historią społeczną Polski często widać konceptualne czerpanie z tłumaczonych autorów francuskich –
Historia życia prywatnego, Historia dzieciństwa, Historia ojcostwa, Historia
rodziny itd. To są przeszczepiane koncepty i pracują trochę jak maszynki – przystawione do zbioru źródeł wyssą to, co trzeba. To jest atrakcyjne, także w naszych warunkach w pewnym stopniu nowatorskie. Autorzy
często „idą, skacząc po górach”, piszą prace o ogromnym zakresie chronologicznym, dotyczące na przykład całego PRL, o ogromnym zakresie treściowym, np. opisują bardzo skomplikowany problem społeczny, i potem
wszystko niby jest opisane, ale nigdy nie uda się ani źródłowo, ani intelektualnie tego wypracować. A te prace są wydawane, od tego zaczął pan prof.
Kawalec, że rzeczywiście jest zupełnie zdumiewająca dysproporcja jakości
pomiędzy wydawanymi pracami naukowymi.
Motorem historii społecznej na polskim gruncie jest po prostu atrakcyjność tej dziedziny, przynajmniej dla jakiegoś odłamu historyków, jej
związek z „życiem”, pozwalający na pewną wpływowość społeczną takiej
tematyki, wreszcie – o czym już wspominałem – otwieranie się środowisk
studenckich i naukowych dzięki niezwykłym możliwościom w zakresie
	E. Szpak, Między osiedlem a zagrodą. Życie codzienne mieszkańców PGR-ów, Warszawa
2005, s. 10.
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stypendiów, wyjazdów, poszukiwań w zagranicznych archiwach i bibliotekach. Takich możliwości historycy polscy zapewne nie mieli w całym XX w.
Jakie główne linie poszukiwań w historii społecznej można tu zaznaczyć? Oczywiście jest jedna linia badań nad XX w., która jest dosyć stara
i sięga w Polsce zapewne lat 50. To były np. badania nad dawnym społeczeństwem, prowadzone zwykle na podstawie szczegółowych danych dotyczących struktury społecznej lub danej grupy (np. inteligencji, środowisk
robotniczych, społeczności miast, określonych społeczności zawodowych),
badania oparte przede wszystkim – dla historii nowszej – na źródłach statystycznych. W związku z tym były dosyć hermetyczne, ale ukazywały
strukturę społeczną bez wikłania się w różne problemy polityczne, których
oczywiście historycy unikali. Ten nurt do dzisiaj oddziałuje poprzez powielanie wzorów i sądzę, że to nieźle, ponieważ dobrze robi początkującym badaczom staranne i z użyciem metod ilościowych wypracowanie źródłowe.
Drugi stary nurt to badania dotyczące wpływu wojny na społeczeństwo polskie; znaczna ich część miała charakter – jak dzisiaj się to nazywa –
martyrologiczny. Oceniano głębokość strat i zniszczeń, jakie dotknęły społeczeństwo polskie. Przy czym także wśród tych badań dosyć dawno temu
– myślę tutaj o pracy Tomasza Szaroty – pojawiły się takie, które zrywały
z martyrologicznym ujęciem, a miały pokazywać zróżnicowanie problemów
w okresie okupacji i ich złożoność. Dyskusja ta trwa do dziś, tylko wahadło
wychyliło się w pewnym momencie w stronę demitologizacji przeszłości.
Po 1989 r. pojawiły się prace na temat niechlubnych uczynków Polaków
w okresie II wojny światowej – szmalcownictwo, stosunek do Żydów, pogromy, Jedwabne, sprawa Instytutu Pracy Wschodniej. Spory wokół postaw
społecznych, mimo ich temperatury emocjonalnej, wielu nieprzyjemnych
argumentów i wielu personalnych ataków, mają dużą wartość, ponieważ
otwierają szerszą dyskusję społeczną, co jest dosyć rzadkie, jeśli chodzi
o sprawy historyczne. To było okno, przez które można było coś dostrzec
z dzisiejszych postaw wobec przeszłości.
Inna grupa prac, która otwiera nowy rozdział, to prace oparte na
schemacie władza – społeczeństwo, dotyczące lat powojennych. Przede
wszystkim są to badania systemu, których głównym nurtem jest historia
polityczna, zajmująca się systemem władzy, jego naturą, dynamiką wewnętrzną, a w której społeczeństwo często jest tylko przedmiotem bier	Bardziej uporządkowane rozważania nad historiografią dotyczącą pierwszego dziesięciolecia powojennej Polski, a powstałą po 1989 r., zawarłem w tekście Contrast and Grayness: Looking at the First Decade of Postwar Poland,��������������������������������������
„Journal of Modern European History”
1/2004, s. 110–133.
 T. Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Warszawa 1973.
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nie lub aktywnie przyjmującym pewne impulsy. Wynikł stąd podział tego
nurtu na kilka odłamów, w których wyraźnie widać, zapoczątkowane
chyba przez Krystynę Kersten w latach 80., rozważania nad przystosowaniem się społeczeństwa polskiego do nowego systemu i różnymi postawami związanymi z tym (nie)przystosowaniem. Później były dyskusje
w latach na przełomie wieków, związane z książką Łukasza Kamińskiego o oporze społecznym oraz innych prac na ten temat, które pozwoliły
na zbliżenia się do definicji takich zjawisk jak opór, przystosowanie, akceptacja, odrzucenie i ich przesłanek. Powstało bardzo dużo tekstów na
ten temat, były konferencje, są tomy zbiorowe na temat przystosowania
i oporu. To stanowi poważny nurt. Natomiast w ślad za amerykańskimi
historykami czy politologami, którzy odrzucili dawniejszą sowietologiczną koncepcję funkcjonowania społeczeństw komunistycznych, pojawiły
się próby przełamania klasycznego podziału na system/władza a społeczeństwo i ukazania strefy pośredniej, czyli tego wszystkiego, co wynika
i z przystosowania się społeczeństwa do władzy, i dostosowywania się
władzy do społeczeństwa, z zejściem coraz niżej do źródeł związanych
z historią społeczności zakładowych, lokalnych, wiejskich, co widać wyraźnie w pracach podstawowych na ten temat Dariusza Jarosza10. To ma
także swoje inne uwikłania czy komplikacje, a mianowicie zainteresowanie tym, jak ludzie odnosili się do siebie nawzajem, a niekoniecznie tylko
do władzy. To przełamuje schemat, częściowo go nawet znosi, ponieważ
wśród rozważań na temat tego, jak ludzie się do siebie odnosili, możemy
zmieścić zarówno analizy dotyczące władzy, jak i społeczeństwa (podkreślam – ten podział jest bardzo ułomny).
Na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze na czym polega wielka
słabość badań historii społecznej w Polsce. Dziedziną chyba najbardziej
zaniedbaną jest komparatystyka. Co prawda, dość często organizuje się
	Zob. K. Kersten, Społeczeństwo polskie i władza ludowa w latach 1944–1947, „Dzieje
Najnowsze” 1–4/1982, s. 77–91; eadem, Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944–
1956, Londyn 1993, s. 5–27.
	Można tu umieścić prace dotyczące tzw. Polskich Miesięcy, czyli momentów szczególnego
napięcia społecznego i wyrazistych zbiorowych działań; klasyczne już teksty na ten temat
powstały w latach 70. (Jakuba Karpińskiego). Lata 90. otwierały prace Jerzego Eislera,
Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991 i Pawła Machcewicza, Polski
rok 1956, Warszawa 1993. Przy okazji każdej „okrągłej” rocznicy Polskich Miesięcy wydawane są nowe prace.
	Ł. Kamiński, Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego,
żywiołowego oporu społecznego, Toruń 2000.
	Zob. Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze, red. G. Miernik, Kielce 2003; Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy. Postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych
w PRL, red. J. Neja, Warszawa 2005.
10 D. Jarosz, Polacy a stalinizm 1948–1956, Warszawa 2000.
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konferencje, zaprasza mówców z różnych krajów, każdy mówi o swoim
poletku, potem można dopisać wstęp i uznać, że to są próby komparatystyczne, ale najczęściej nimi nie są. Natomiast wielką rzadkością pozostają badania historyków, którzy próbowaliby porównywać społeczeństwa
Europy Środkowej po wojnie. O ile do Niemiec jeździ wielu stypendystów,
jest dużo książek niemieckich, wiele osób w Polsce zna język niemiecki
i wpływ Sozialgeschichte jest niemały, o tyle bardzo mało wiemy, co się
pisze na Węgrzech albo w Rumunii, albo chociażby w krajach postsowieckich. Zakres dostrzegalnej w wynikach prac wiedzy na ten temat jest zupełnie nikły. Tak samo jak niezwykle rzadkie są prace porównawcze, takie
jak Małgorzaty Mazurek, która porównuje funkcjonowanie fabryki w NRD
i w PRL u progu lat 60.11 Ta praca pokazuje możliwości zestawiania źródeł
z sąsiednich krajów komunistycznych i zderzania ich w taki sposób, że powstają ciekawe ścieżki interpretacyjne.
Zrezygnuję z zamiaru, który miałem pierwotnie, wymienienia przykładów różnej literatury i podania wielu nazwisk, bo to, jak widzę, nie pasuje do konwencji, a przede wszystkim byłoby pewnie jałowe. Chciałbym
na koniec podkreślić, że uważam, iż podstawowy dorobek historii społecznej, jaki powstał w ciągu tych kilkunastu lat, jest dorobkiem pasji i zainteresowań własnych, a nie działań instytucjonalnych.

11	M. Mazurek, Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD
u progu lat sześćdziesiątych, Warszawa 2005.

t2-s153-326.indd 180

1/8/09 2:00:30 PM

DYSKUSJA
Rozpoczynając dyskusję, chciałbym skomentować chociaż część wystąpień referentów, przede wszystkim zaś zwrócić uwagę, w nawiązaniu do
wystąpienia pana prof. Chojnowskiego, na jeszcze jedną rzecz, którą może
należałoby mocniej podkreślić – na relatywną słabość, i liczbową, i warsztatową, historii najnowszej w 1989 r. Nie wiem, czy to będzie stwierdzenie popularne i czy wszyscy się ze mną zgodzą, ale mam wrażenie, że przy
dużym wzroście liczby osób zajmujących się historią najnowszą, co nastąpiło zwłaszcza w okresie środkowego i schyłkowego PRL, jakość warsztatu, potencjał badawczy historii najnowszej, uniwersyteckiej, nie mówiąc
o instytucjach partyjnych i częściowo wojskowych, które muszą być oceniane inaczej, były relatywnie słabe. Na tę część środowiska historycznego
spadł w dużym stopniu obowiązek nadrobienia zaległości, które powstały
w okresie PRL – i widziałbym nawet ostrzej te zaległości niż to przedstawił
pan prof. Kawalec, co jest rezultatem także z wynikającej z moich zainteresowań optyki patrzenia. Były to nie tylko braki źródłowe czy luki powstałe
z powodów politycznych i konieczność zajęcia się tymi dziedzinami, które
zupełnie nie były, tak jak to prof. Kawalec powiedział, badane, ale także
trwanie wytworzonych w okresie PRL pewnych kanonów spojrzenia na
niektóre kwestie i wynikającą z ciągłości nauki niechęć do ich reinterpretacji. Bardzo mocno zaważył na tym brak instytucji koordynującej badania,
a także działania o charakterze bilansu, nawet rozliczeniowe. Taką próbę
podjęto na XIV Powszechnym Zjeździe Historyków w Łodzi w 1989 r., ale
została ona wyciszona z obawy środowiskowej przed rozliczeniami. Pomijając kwestię personalnych rachunków, które są mało twórcze czy mogą
być mało twórcze, zaniedbano także zrobienie bilansu zamknięcia okresu PRL w polskiej historiografii. Powstaje teraz taki bilans zamknięcia czy
podsumowania 18 lat, a nie mamy podsumowania, rozliczenia, zwłaszcza
najbardziej dotkliwych zaniedbań i niedociągnięć, braków historiografii
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okresu do 1945 r. i po 1945 r. Do tego doszedł – jak już wspomniałem – brak
instytucji, która, w sposób mniej lub bardziej zorganizowany, te luki próbowałaby wypełnić, organizując konferencje, wyznaczając podstawowe,
najważniejsze kierunki badań. Taką instytucją mógłby być może Instytut
Historii PAN, nie podołał on jednak tej roli czy nawet nie próbował jej podjąć. Efekt był taki, że to nadrabianie zaległości czy wyrównywanie braków
odbywało się w sposób maksymalnie chaotyczny i właściwie poza rytmem
pojawiania się kolejnych problemów, wobec których polscy historycy musieli zająć stanowisko. Oprócz wspomnianych już Jedwabnego czy Instytutu Pracy Wschodniej można by wymienić jeszcze kwestię mordowania
Żydów w powstaniu warszawskim, poruszoną przez „Gazetę Wyborczą”
w 1994 r. To były wyzwania, z którymi środowisko historyczne sobie nie
radziło i które jednocześnie pokazywały jego słabość. Kiedy się pojawiała
kwestia drażliwa politycznie, do której trzeba się było ustosunkować, brakowało i badań, i osób, które by się na danym temacie znały. Ta sytuacja
uległa zmianie dopiero pod koniec lat 90. – tutaj powstanie IPN było bardzo
silnym impulsem – ale też, co zresztą dr Brzostek również podkreślił, działalność badawcza IPN była skierowana na historię polityczną, na historię
aparatu bezpieczeństwa, przy na przykład ogromnym zaniedbaniu badań
partii, które powinny jednak mieć przynajmniej równorzędne natężenie.
Mamy nadal ogromne luki w wiedzy zupełnie podstawowej – gdy się sięga
trochę głębiej, okazuje się, że badania instytucji państwowych, nie tylko
politycznych, są marne i trzeba właściwie zaczynać od początku.
Chciałem jeszcze zauważyć jedną rzecz, być może to jest hipoteza,
że z tej słabości historiografii XX w. wynika również słabość dzisiejszej
dyskusji naukowej. Krytyczne, porządne recenzje pojawiają się częściej właściwie od nie tak dawna i jest ich stosunkowo niewiele. Nie ma
ostrej wymiany zdań, krytycznej, zdecydowanej oceny książek, które nie
powinny były się pojawić. Są mi znane przypadki, że książka, którą recenzent bardzo ostro ocenił, miała drugie wydanie nie uwzględniające
zupełnie uwag recenzenta czy choćby odniesienia się do nich. Otwarcie
na świat, na historiografię emigracyjną, zachodnią spowodowało powielanie pewnych wzorców i – to zresztą prof. Kawalec podkreślił – fascynacje osobami, środowiskami, które do tej pory dla polskiej historiografii
były nieznane, odkrywanie i w jakiejś mierze przyjmowanie ich oglądu
dziejów. Można zaryzykować stwierdzenie, że w pewnym stopniu dwie,
a może więcej „trumny” rządziły polską historiografią: historycy badają	M. Cichy, A. Michnik Polacy – Żydzi – czarne karty Powstania [w] „Gazeta Wyborcza”
z 29–30 stycznia 1994 r.
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cy środowiska piłsudczykowskie patrzyli ich oczami, środowiska badające endecję powielały punkt widzenia endeków.
Ze słabości metodologicznej brała się również słabość polskiej historiografii najnowszej. Nie ukrywajmy – nie było w 1989 r. wielu wybitnych uczonych, zwłaszcza w dalszej prowincji, poza tradycyjnymi ośrodkami akademickimi, którzy byliby w stanie pokierować młodzieżą zaczynającą badania
nowej sytuacji, w sposób nowoczesny i szeroki. Nie mam natomiast silnego
przekonania co do tak dużej słabości historii społecznej, jak to przedstawił
dr Błażej Brzostek. Wydaje mi się, że przynajmniej do końca lat 90. ta historiografia relatywnie nie była słaba. Oczywiście przestrzeń badawcza jest ogromna, ale teraz pod wpływem istnienia IPN i dużej ilości badań szczegółowych
w zakresie historii politycznej, można takie stwierdzenia zaryzykować.

Do referatów wprowadzających mam dwie strony notatek z uwagami
i pytaniami, ale ograniczę się tylko do kilku kwestii. Zastanawiałem się, jakie problemy, z którymi się stykamy w historiografii najnowszej tworzonej
po 1989 r., są specyficznie polskie, a jakie są europejskie czy w ogóle przynależne do krajów Zachodu i Północy. Wydaje mi się, że mamy i problemy
specyficznie polskie, i właściwe Europie pokomunistycznej.
Po pierwsze, jesteśmy ofiarami własnego sukcesu, a skromniej mówiąc, zwycięstwa Marka Blocha, ojca-założyciela historii współczesnej, która jako uznane pole badań historycznych swoje pierwociny miała dopiero
po I wojnie światowej. Aczkolwiek Tukidydes pisał o swoich współczesnych,
a nawet o samym sobie, ale gdy tworzono nowoczesną naukę historyczną
w XIX w., historia najnowsza była znacznie bardziej odległa, a nazwa „historia współczesna” w ogóle nie istniała. Od kiedy Bloch założył pierwszy
instytut badający historię współczesną, a zwłaszcza w drugiej połowie XX w.
nastąpiła niezwykła jej ekspansja i wiele wydziałów historycznych czy instytutów badawczych, przynajmniej w krajach Północy, jest zdominowanych
przez historię najnowszą. Jak w każdej dynamicznej firmie, mamy kłopoty
związane z szybkim wzrostem, w tym zasadnicze pytania o cel i zasady.
Druga rzecz, to zmiany technologiczne, dzięki którym względnie tanio i łatwo się publikuje – w druku lub w postaci elektronicznej. W rezultacie jesteśmy zalewani nowymi publikacjami w tempie nieznanym nigdy
wcześniej. Czy ktoś z państwa próbuje śledzić w swoim poletku badawczym
	Por. np. P. Kardela, Stanisław Gierat 1903–1977. Działalność społeczno-polityczna, Szczecin
2000 r., L. Kulińska, Narodowcy. Z dziejów obozu narodowego w Polsce w latach 1944–1949,
Warszawa 1999 r.
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literaturę światową? Czytanie tego wszystkiego jest po prostu niemożliwe: są takie dziedziny i poddziedziny, w których chyba codziennie coś się
gdzieś ukazuje, a dzięki Internetowi i globalnemu rynkowi teoretycznie
moglibyśmy do tego dotrzeć. W Polsce problem ten jest zaostrzony, bo nie
ma systemu informacji naukowej – aktualizowanych na bieżąco bibliografii, serwisów internetowych itp. Podziękowania dla Muzeum Historii Polski
za to, że wpadło na chwalebny pomysł stworzenia serwisu internetowego
z bibliografią historii Polski, mam nadzieję w miarę bieżącą.
Trzecia rzecz to wspomniany już wcześniej upadek sztuki recenzji. Nie
można przeczytać wszystkiego, a na niektóre prace szkoda czasu, więc fachowe recenzje są konieczne, ale u nas ta sztuka upadła. Nie wiem, jak to rozwiązać, może hojne nagrody za najlepsze recenzje danego roku w poszczególnych dziedzinach trochę by podratowały sytuację. Bez recenzji będziemy
historykami, ale nie będzie istniała historia Polski jako dziedzina badań,
jako pewna całość. Rynek tego sam nie rozwiąże, bo ocena historyka i ocena
nabywcy, zwłaszcza masowego, często się różni, np. pan Pająk publikuje w
wyższych nakładach niż ktokolwiek na tej sali, a jakoś nikt z nas jego prac nie
stawia za wzór studentom. Niestety, także nasz system szkolnictwa wyższego nie ma w sobie wbudowanego mechanizmu promowania jakości. Czego
oczekują uczelnie publiczne i prywatne od wykładowcy? Dużej wydajności,
efektywnej produkcji magistrów, sprawnego obsługiwania grup, może też
widoczności w mediach, bo to dobry public relations dla uczelni, i przynajmniej uczelnie prywatne to cenią. Natomiast nie oczekuje się badań wysokiej
jakości, bo po co? Przecież nikt za to nie płaci, nie płyną żadne korzyści z tego
tytułu. Są punkty za publikacje, ale nie znam instytucji, która by dawała za
to premie. Dodam jeszcze, że sprawdziłem kiedyś, które z liczących się międzynarodowych periodyków traktujących o historii najnowszej są na ministerialnej liście ustalającej wagi punktowe – połowy z nich tam nie było.
Problem, który jest i światowy, i polski, to kwestia niedoteoretyzowania. Historycy nie lubią teorii, a historycy polscy nie lubią jej w szczególności,
to było mówione na zjazdach historycznych już w okresie międzywojennym.
Ma to niekiedy dobre strony, bo zapóźnienie teoretyczne pozwala uniknąć
niektórych chorych nowinek, ale ma pewien ujemny skutek, bardzo ważny,
mianowicie niską samoświadomość teoretyczną. My piszemy prozą i, jak
pan Jourdain, nie wiemy o tym. Mamy przy tym lęk przed nazwą, obawę,
że ktoś powie głośno, kim jesteśmy w sensie nieuświadomionej teoretycznej
zależności, że np. Rafał Stobiecki – którego bardzo mi tu brakuje – przyjdzie i powie: wy jesteście pozytywiści, wy jesteście postmoderniści, tacy
albo owacy. To wydaje mi się wielką słabością, za którą nikogo nie można
winić, oprócz nas samych na tej sali obecnych. Kwestia, która nie jest pol-
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ska, lecz powszechna, to pytanie, czy historia najnowsza, ta współczesna,
się znormalizuje? Była taka debata o studiach nad zagładą Żydów, czy one
się normalizują i czy powinny się znormalizować, czy to będzie kiedyś taki
niewesoły, ale spokojny temat, a praca nad nim będzie zwykłym zawodem,
a nie czymś emocjonalnie, moralnie i politycznie wybuchowym? Wydaje mi
się, że pewna część historii współczesnej, zwłaszcza naszego kraju – badanie, analizowanie i przedstawianie przeszłości nie zamkniętej, nadal żywo
obecnej, nie może być zupełnie normalna. Chciałbym natomiast, żeby po
części się normalizowała, także w sensie praktykowania chłodnego profesjonalizmu i doceniania przyziemnych motywów pracy, a nie tylko wysokich patriotyczno-moralno-filozoficznych, które oczywiście są chwalebne,
ale nie zawsze prowadzą najlepszą drogą do prawdy, a niekiedy utrudniają
dyskusję. Spokojna, rzetelna dyskusja, bez inwektyw, bez odsądzania adwersarza od czci i wiary, jest najlepszym sposobem rozjaśniania niejasnej
przeszłości. Bez niej, jak już zaznaczyłem, nie ma postępu wiedzy, nie ma
historii – wyniku wspólnego wysiłku historyków.
Kwestią powszechną, którą już tu podnoszono, jest społeczna rola historyka, zwłaszcza od dziejów najnowszych. Rozmawiałem z kolegą z Holandii, który był współautorem badania holenderskiego batalionu, który nie
zapobiegł aktowi ludobójstwa podczas ostatniej wojny w Jugosławii. W Holandii wywołało to zrozumiałe, gorące dyskusje, wzajemne oskarżenia osób
publicznych itp. Wedle tej osoby, zlecono im badanie, ponieważ wszyscy,
a zwłaszcza politycy, chcieli odpolitycznić ten temat, odsunąć na bok, obniżyć temperaturę wokół niego, i uznali, że historycy to zrobią. Ale okazało
się, że nie. Temat na jakiś czas zniknął, ale potem historycy napisali raport
i wtedy dopiero rozpętała się burza. Wykonali solidną robotę, ukazali problem głębiej niż dziennikarze, a polityczny wymiar wcale nie zniknął, tylko
nabrał wyrazistości. Sądzę, że podobnie bywa u nas np. z przeszłością komunistyczną, z cieniami bezpieki. IPN miał, przynajmniej dla niektórych, spełnić taką rolę, przenieść nabrzmiałe problemy w spokojny świat naukowych
badań i dyskusji; historycy mieli zrobić to, czego nie potrafili przywódcy polityczni i duchowni. A skutki, jak widać, są podobne jak w Holandii.
Skoro jestem przy temacie IPN, chcę coś dodać. Nie jestem pewien,
czy zgadzam się z panem prof. Chojnowskim, że nic się tam nie zmieniło;
dochodzą do mnie różne głosy w tej sprawie, niezbyt optymistyczne. Ale
teraz chcę powiedzieć coś innego. Jestem chyba jednym z niewielu historyków PRL, który nie pracuje i nie pracował w IPN. Z tej niezależnej perspektywy patrzę na ataki na IPN i widzę coś, czego nie powinniśmy przeoczyć,
bo dotyczy nie tylko IPN, ale nas jako grupy zawodowej, a co ważniejsze,
dotyczy społecznej wiarygodności nauki historycznej. W ostatnich latach
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pojawiła się figura „historyka IPN” – dziwna i straszna postać, którą niekiedy straszy się w gazetach, a zwłaszcza w jednej. Dziwna to figura i jej
nazwa dziwna; nie słyszałem dotąd o „historykach PAN” ani „historykach
UW”, a tylko z PAN i z UW. Znam historyków dobrych i złych, oczytanych
i nie, dociekliwych i nie, ciekawych i nudnych, ale „historyków IPN” nie
znam. Znam wielu takich, którzy w IPN pracują, ale oni do wizerunku „historyka IPN” nie pasują. Jest on zatem fałszywy i mylący, a do tego krzywdzący. Stosowanie tej figury hurtowo podważa nie tylko wiarygodność
historyków z IPN, ale w gruncie rzeczy wiarygodność historyków w ogóle.
Sądzę, że ci, którzy to robią, będą kiedyś żałowali, że przyczynili się do
erozji społecznego zaufania i dyskredytacji wykształconych elit.
W kwestii historii społecznej raczej nie zgodziłbym się z dr. Brzostkiem, choć z reguły z nim sympatyzuję, że była taka marginalna. Teraz
tak się staje, przynajmniej pod względem liczby stron poświęcanych jej
w publikacjach, a to dlatego, że spora część publikacji z historii najnowszej powstaje w IPN, który ma swoje zadania ustawowe wąsko zakreślone,
więc historia społeczna przegrywa. To jest poważny problem, bo budżet
pionu badawczego IPN jest chyba większy niż łączne budżety wszystkich
pozostałych instytutów zajmujących się historią najnowszą, a nie jest to
megainstytut, tylko Ministerstwo Pamięci Narodowej, któremu ustawodawca kazał skupić się na represjach i oporze. Dla poznania i zrozumienia,
dla edukacji na temat najnowszej historii Polski dużo lepiej byłoby stworzyć bogatą fundację z przejrzystymi procedurami i radą naukową złożoną
z autorytetów. Uniknęlibyśmy wtedy tego odchylenia „represyjno-opozycyjnego” i tak nie wspierali odchylenia „konfliktowo-antagonistycznego”
w prezentowaniu naszej przeszłości. Do tego pieniądze byłyby wydawane
efektywniej, bo biurokracja państwowa z natury nie jest wzorem efektywności. Wiem jednak, że inaczej niż na IPN posłowie by takich pieniędzy na
historię najnowszą nie dali.
Ostatnia rzecz, dotycząca ekspansji państwa na poletko historyczne.
W zeszłym roku z grupą kolegów z kraju i zagranicy toczyliśmy małą wojnę
z zapisem ustawy lustracyjnej, który nie dotyczy lustracji, tylko wprowadza
karę więzienia za pewne wypowiedzi na temat przeszłości, mianowicie za
„pomawianie narodu polskiego o udział lub współudział w zbrodniach nazistowskich i komunistycznych”. Ten przepis jest nie tylko potwornie głupi,
a był jeszcze głupszy w pierwotnej wersji, ale też szkodliwy dla badań i dla
wizerunku Polski. Dziś możemy udawać, że go nie ma, łudzić się, że nikt
nigdy tego nie zastosuje, ale kiedyś tego pożałujemy. Gdyby zaczęto go stosować zgodnie z duchem i literą prawa, to śmietanka historiografii polskiej
spotkałaby się we Wronkach. Nie jest to tylko problem Polski, we Francji
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politycy też próbują decydować o tym, co się wydarzyło, a co się nie wydarzyło, i jakimi słowami mamy to nazywać. Jako historycy i jako obywatele
nie powinniśmy się z tym zgadzać.

Jako punkt pierwszy mojego wystąpienia zapisałem sobie sprawę recenzji książek i krytyki naukowej w naszej dyscyplinie. Przy obecnej podaży
książek jest to sytuacja alarmowa i trzeba sobie uświadomić, że obowiązkiem społecznym członka naszej historycznej korporacji jest uczestniczenie także w pisaniu recenzji, bo nie ulega wątpliwości, że w miarę starzenia
się i otrzymywania kolejnych stopni naukowych coraz rzadziej uważa się
pisanie recenzji za rzecz normalną. Ale kryje się w tym jeszcze jeden problem, bardziej przykry – brak odwagi cywilnej. Niewątpliwie napisanie dyskwalifikującej kogoś recenzji wymaga odwagi cywilnej. Oczywiście można powiedzieć, że niekiedy ze względów politycznych jest odwrotnie; tam
jest kalkulacja, czy opłaca się lub nie kogoś skrytykować. Chcę powiedzieć,
że w tej chwili istnieje też sytuacja odwrotna – ludzie, którzy zostają zaatakowani, nie mają odwagi czy nie chcą odpowiedzieć. Podam bardzo niedawny przykład – artykuł Piotra Gontarczyka, który dotyczył prof. Stefana
Kieniewicza. Wiesława Śliwowska na niego odpowiedziała, a że Eugeniusz
Duraczyński, który został tam jednoznacznie zaatakowany, już nie uznał
za stosowne odpowiedzieć – to jest też jakieś signum temporis.
Teraz druga sprawa, dotycząca warsztatu naukowego. Słusznie podkreślono brak refleksji nad nowymi typami źródeł, z którymi obcujemy, szczególnie my, historycy dziejów najnowszych. Zbyt rzadko dyskutujemy nad tym, jak
należy korzystać np. z sondażu opinii publicznej, kroniki filmowej, filmu dokumentalnego. Sygnalizuję tylko, że jest to problem wymagający refleksji.
Teraz bardzo istotna sprawa – historiografii, która, jeśli dobrze zrozumiałem, została nazwana historiografią okresu komunistycznego, obejmującą prace powstałe przed 1989 r. Faktem jest, że debiutowałem w 1963 r.,
co oznacza, że teraz miałbym się rozliczać z dorobku przeszło 25 lat, rozważać, czy wszystko to, co pisałem i robiłem, nadaje się na makulaturę, czy
nie, ponieważ w bardzo niewielkiej mierze dotyczyło okresu Polski Ludowej. Nie ulega natomiast wątpliwości, że po 1980 r. badania nad dziejami
PRL rozwinęły się ogromnie. Natomiast pozostaje pytanie, w jakiej mierze
pewne prace, książki czy wcześniejsze wydawnictwa źródłowe funkcjonują dzisiaj i czy powinny funkcjonować dalej? Postawię to pytanie jeszcze
inaczej: czy gdyby wówczas te edycje nie zostały zrobione, to ktokolwiek
zrobiłby je w chwili obecnej? Tak się składa, że wraz z prof. Krystyną
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Kersten wydaliśmy w latach 1967–1971 czterotomową edycję Wieś polska,
która do dzisiaj służy badaniom. Przejrzeliśmy 100 tys. stron maszynopisu,
żeby zredagować te cztery tomy. To wciąż jest moja satysfakcja!
Istnieje też sprawa oceny działalności w tamtym okresie, profesjonalizmu ludzi, którzy nas uczyli. Proszę zwrócić uwagę, bardzo o to się
dopominam, że Marian Małowist, Stefan Kieniewicz, Henryk Wereszycki
– mogę ciągnąć tę listę, może nie aż tak bardzo długą – to ludzie działający
w tamtym okresie, którzy nauczyli fachu całe pokolenia historyków. Część
z nich jest wśród nas, a część młodych, którzy tu siedzą, jest uczniami tych,
których tamci wychowywali. W jakiej mierze była to historiografia usługowa? Zastanawiam się, czy nie należy zastosować wobec ludzi pokroju Stefana Kieniewicza i jego kolegów hasła z piosenki Wojciecha Młynarskiego
Róbmy swoje. Ci ludzie naprawdę robili swoje i np. Stefan Kieniewicz w momencie pisania książek, które wówczas wychodziły, w niewielkiej mierze
dostosowywał się do żądań osób wówczas trzymających władzę.
Na koniec jedna uwaga bardzo konkretna. Padło tu dwa razy określenie Oral History. Otóż dostałem parę tygodni temu do zaopiniowania
książkę pt. Visual History, co prawda tytuł angielski, ale jest to tom studiów
pod redakcją prof. Gerharda Paula, wydany w Niemczech. Sygnalizuję jedynie pojawienie się niesłychanie atrakcyjnego nowego poletka badawczego. Można tu wykorzystywać różnego typu materiały źródłowe, jak choćby
karykatury, ulotki czy plakaty wytworzone na przestrzeni wielu lat. W tej
książce są pasjonujące rozważania dotyczące funkcjonowania gestów, np.
osobny artykuł na temat uklęknięcia kanclerza Willy’ego Brandta w grudniu 1970 r. przed pomnikiem bohaterów warszawskiego getta.

Można powiedzieć, że historiografia doby najnowszej jest odzwierciedleniem sytuacji historiografii polskiej w ogóle. To jest banał. Ale tutaj
warto byłoby zwrócić uwagę na wymiar metodologiczny historiografii. Po
śmierci Jerzego Topolskiego w 1998 r. i Andrzeja Grabskiego w 2000 r. nastąpił jeżeli nie regres, to zastój refleksji metodologicznej. To wpływa nie tylko
na historiografię, ale również na historiografię doby najnowszej. Dowodem
może być „Historyka”– wydawane w Krakowie pismo poświęcone kwestiom
metodologicznym, w którym większość artykułów poświęcona jest historii
historiografii tradycyjnie pojmowanej, natomiast prac metodologicznych jest
mało. Wymiar teoretyczno-metodologiczny oddziałuje na praktykę historiograficzną. Polską historiografię można określić jako nacechowaną „abstynencją teoretyczną” – jest to określenie Rafała Stobieckiego. Zatem skąd ta
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abstynencja teoretyczna wynika? Jest to wynik dziedzictwa PRL, dlatego
że wtedy z marksizmem utożsamiano wszelkie teoretyzowanie, marksizm
zdobył monopol na teorię historii i chęć przeciwstawienia się marksizmowi
prowadziła do zajęcia postawy faktograficznej. Jakie to powoduje skutki
po 1989 r.? Brak otwarcia się na różne inspiracje teoretyczne. Po pierwsze,
trzeba sobie zdawać sprawę, że źródła same w sobie milczą, one nic nam nie
mówią, należy im zadać pytania. Historyk zadaje typowe pytania: co, kto,
kiedy? Kiedy dysponujemy innymi inspiracjami teoretycznymi płynącymi
z innych dziedzin nauki, możemy ów kwestionariusz pytań rozszerzyć i dowiedzieć się więcej o przeszłości. Inspiracje teoretyczne są zatem przydatne
w badaniach historycznych. Ponadto te pytania tradycyjne, faktograficzne,
wyznaczają bazę źródłową; najlepiej jeśli są to źródła pisane. Znów inne
inspiracje teoretyczne pozwalają nam tę bazę źródłową rozszerzyć. W tym
wypadku można mówić o Oral History, Visual History itd.
Interesuję się dziedziną pośrednią, socjologią historyczno-porównaw
czą. To jest nurt badawczy, który z jednej strony łączy badania empiryczne,
historyczne, a z drugiej strony próbuje budować modele, formułować pewne
teorie. Warto zauważyć, że w odniesieniu do historii najnowszej Polski zastosowanie metody porównawczej byłoby bardzo przydatnym narzędziem
teoretycznym, np. ruch „Solidarności” czy upadek komunizmu widziany
z perspektywy porównawczej daje zupełnie inny obraz tych wydarzeń historycznych. Poza tym ta dziedzina ma własną samoświadomość metodologiczną i również świadomość swojej odrębności. W polskim środowisku
naukowym z powodów fragmentaryzacji badań i dużej specjalizacji prace
z dziedziny interdyscyplinarnej nie cieszą się zbytnim zainteresowaniem,
nie ma kto tych prac recenzować, nie ma kto prowadzić doktoratów czy prac
magisterskich i to jest też trochę zaprzepaszczona szansa.

Prowadząc od lat badania nad dyplomacją czechosłowacką mogę
pozwolić sobie na kilka konstatacji odnośnie tego, co łączy i dzieli polską
i czeską historiografię dziejów najnowszych. Zasadnicza różnica jest konsekwencją odmiennego postrzegania powinności historyka wobec własnego narodu i państwa. Sygnalizowany przez pana prof. Chojnowskiego
problem jest nad Wełtawą stawiany na ostrzu noża: czym innym jest służyć,
czym innym posługiwać. Tymczasem w Polsce na dobre odżyła tendencja
	K. Brzechczyn, Rozwój teorii rewolucji w socjologii historyczno-porównawczej. Próba analizy
metodologicznej, [w:] O rewolucji. Obrazy radykalnej zmiany społecznej, red. K. Brzechczyn,
M. Nowak, Poznań 2007, s. 37–64.
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uprawiania historii z pozycji dłużnika bardzo poważnie zalegającego ze
spłatą kolejnych rat. Tego rodzaju podejście znamionuje przede wszystkim badanie dziejów Kościoła rzymsko-katolickiego, wojennej emigracji
i podziemia niepodległościowego. W studiach nad opozycją demokratyczną obowiązują już jednak inne standardy. Niezwykle silne w historiografii
polskiej są tradycyjne nurty badawcze – przykładowo na głowę bijemy Czechów na polu biografistyki I połowy XX w. Cóż z tego, skoro większość nowych biografii polityków lub wojskowych II Rzeczypospolitej nic istotnego
do nauki nie wnosi? Nie może być inaczej, skoro autorzy nie są zainteresowani rekonstrukcją światopoglądu bohaterów swych prac, zestawieniem
katalogu wyznawanych przezeń wartości czy koncepcji aktywności publicznej. Znacznie bardziej bawi ich ustalanie ulubionej potrawy opisywanej
postaci albo imion wszystkich wierzchowców, jakich dosiadał. Wspólną
cechą czeskiej i polskiej historiografii dziejów najnowszych jest niedostatek nowatorskich ujęć zagadnień politycznych. Trudno dostrzec symptomy
pokoleniowego buntu. Zmieniły się, często diametralnie, oceny zjawisk,
ale nie metody ich badania. Zdając sobie sprawę ze skali zaniedbań nie
wydaje mi się, aby wszystkie zaległe problemy trzeba było najpierw ująć
w konwencji typowej dla historiografii schyłku XIX w. W obydwu krajach
nastąpiło przy tym silne zideologizowanie debaty historycznej prowadzonej przez badaczy młodej i średniej generacji. Można wręcz powiedzieć, że
odżyły spory sprzed pięciu i więcej dziesięcioleci. Wielu historyków silnie
identyfikuje się z ruchami i postaciami będącymi przedmiotem ich studiów,
czuje potrzebę złożenia deklaracji poparcia albo sprzeciwu wobec Piłsudskiego, Dmowskiego, Sikorskiego, Beneša, a nawet Franco. To dość osobliwe, by nie powiedzieć: groteskowe, zachowanie. Z drugiej strony i w Polsce,
i w Czechach głos historyków w ważnych dyskusjach o przeszłości jest słabo słyszalny. Dominują w nich przedstawiciele mediów oraz reprezentanci innych dyscyplin naukowych. Adepci Klio milczą z różnych powodów,
jednym może nie dostaje odwagi, drugim zapewne kompetencji. Wielu nie
brakuje ani jednego, ani drugiego, ale o opinie nikt ich nie zapyta, ponieważ nie będą dostatecznie wyraziste. Na niuanse i półtony nie ma wszak
dzisiaj społecznego zapotrzebowania. Pan prof. Szarota wielce zasadnie
przypomniał zasługi profesorów Wacława Felczaka, Mariana Małowista
i Stefana Kieniewicza. Pozwolę sobie jednak zauważyć, że nie wszyscy mieli
szczęście wzrastać pod opieką takich mistrzów. Na gruncie łódzkim trwałe
piętno wycisnęli ludzie zupełnie innej miary, chociażby Paweł Korzec czy
Gryzelda Missalowa. Mówiąc zatem o słabości młodej generacji historyków
należałoby zastanowić się nad słabością tych, którzy byli ich mistrzami lub
nawet mistrzami ich mistrzów.
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Ostatnia kwestia, podniesiona przez pana prof. Stolę, czyli formuła „historyka IPN”. Formuła taka została ukuta i funkcjonuje, niestety,
w obiegu społecznym. Dziwaczny to pomysł dzielić historyków na gatunki, w dodatku przyjmując za kryterium miejsce ich zatrudnienia. A jeśli
już, to któż miałby posłużyć za wzorzec „historyka IPN”, według którego
należałoby naciągać lub skracać aspirantów do tego tytułu: prof. Jerzy
Eisler, prof. Jan Żaryn, prof. Antoni Dudek, a może dr Piotr Gontarczyk?
Żarty na bok. Odrębny gatunek badacza przeszłości – „historyk IPN” nie
istnieje i nigdy nie powinien zaistnieć.

Mam nadzieję, że fakt, iż wszyscy możemy tutaj siedzieć za jednym
stołem, jest oznaką braku ostrego podziału środowiskowego na historyków
uczelnianych i tych z IPN.

Dr Paweł

Chciałbym się odnieść do dwóch kwestii. Pierwsza została poruszona przez pana prof. Kawalca, wymieniającego czynniki, które wpływają na
jakość produkcji historiograficznej po 1989 r. W tym katalogu pan prof. Kawalec wymienił rynek jako jedną z najważniejszych determinant. Wydaje
mi się, że konieczne jest jednak rozróżnienie historiografii okresu międzywojennego i historiografii PRL, czy też ściślej, historii Polski po 1944–1945.
Nie mam złudzeń, że ci z nas, którzy zajmują się okresem międzywojennym, nie mają szans na jakikolwiek sukces rynkowy i w tym wypadku po
prostu miałbym wątpliwości co do mocy tego czynnika. W większym stopniu jakość tego, co możemy przeczytać, determinuje polityka wydawców
i jej uwarunkowania, których mogę się jedynie domyślać.
W drugiej kwestii chciałbym się odnieść do wystąpienia dr. Brzostka,
który zaznaczył fakt niewielkiej ilości czasu, którą ma doktorant na przygotowanie i napisanie pracy. Do tej pory studia doktoranckie trwały 4 lata.
Z mojego doświadczenia, może z bardzo wąskiej perspektywy, ale wynika
jasno, że ten okres w wypadku historii jest to czas minimalny. Wśród moich
znajomych, którzy byli słuchaczami studiów doktoranckich, dosłownie jednostki mieściły się w nim. Jeszcze niedawno bardzo poważnie przymierzano się do koncepcji, aby studia doktoranckie trwały 3 lata. Nie chcę tworzyć
korporacyjnej aureoli, ale ci z państwa, którzy mieli okazję oglądać doktorat z nauk przyrodniczych, z medycyny, będą wiedzieli, o co mi chodzi.
Absolutnie nie neguję wysiłku włożonego w przygotowanie takiej pracy,

Dr
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tym niemniej już sama różnica objętości czyni podobne przedsięwzięcie
w naukach humanistycznych prawdopodobnie bardziej czasochłonnym.
Mówię to oczywiście w kontekście prac dostępnych w księgarniach. Wydaje mi się po prostu, że publikowane doktoraty stanowią znaczną część obecnego rynku naukowej książki historycznej. Trudno mi oczywiście mówić
o procentach, ale wydawane są prace doktorskie przynajmniej tych osób,
które zostają na uczelniach, a to oznacza, że wkrótce ten segment produkcji
historiograficznej może mieć jeszcze bardziej obniżoną jakość.

Poruszony przez przedmówców aspekt, który można nazwać etycznym, pojawi się jeszcze – jak przypuszczam – w dalszych wystąpieniach.
Właśnie w związku z nim chciałbym zasygnalizować kilka zjawisk. Kilkakrotnie pojawiło się określenie „produkcja wydawnicza”. Historia gospodarcza nasuwa tu z jednej strony antynomię, a z drugiej wskazuje drogę
rozwojową. Przypomnijmy sobie, czym różnił się cech od fabryki? Niegdyś
adepci studiów historycznych byli fachowymi majstrami, po wykonaniu
wszechstronnie sprawdzonej sztuki mistrzowskiej. Natomiast dziś proces
ich kształcenia rzeczywiście zaczyna przypominać fabrykę. Zresztą dzieje
się to od ponad dekady, nie tylko na kierunku „historia”, nie tylko na studiach, które nazywano mianem wyższych – jakby przed wprowadzeniem
trójstopniowości istniały studia niższe. Dotyczy to również edukacji przedmaturalnej i studiów doktoranckich. Mianem „produkcji” ogólnie nazywa
się wytwórczość na skalę masową, taką – co może wydać się z dzisiejszej
perspektywy dziwne – jak np. w wojskowych dokumentach z okresu międzywojennego określano szkolenie podoficerów zawodowych albo podchorążych rezerwy. Tym budzącym dysonans pojęciem operowano w języku pewnych instytucji już wtedy, po zakończeniu Wielkiej Wojny, która
tak bardzo stechnicyzowała świat otaczający człowieka, a jeszcze przed
nastaniem w Polsce komunizmu.
Kolejna uwaga dotyczy zagadnienia niedowładu recenzji, a zarazem
działania w czasie, w którym edytor tekstu zrewolucjonizował proces pisania. Jest to odczuwalne zwłaszcza przez tych, którzy wcześniej kształtowali swój warsztat, operując maszyną do pisania czy zgoła długopisem.
Natomiast niektórzy młodsi koledzy, nie dysponujący doświadczeniem, że
gdy źle się ujęło myśl w rękopisie lub maszynopisie, trzeba było namęczyć
się wielce przy przepisywaniu całych stron, nie zdają sobie sprawy, że brak
im istotnego hamulca, niezbędnego także dziś, kiedy od razu można wykonać kolejny wydruk próbny i z miejsca wymazać lapsus funkcją delete. Choć
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edytor tekstu oddał ludziom żyjącym z badania i pisania niesłychane usługi,
to, mówiąc w przenośni, z funkcją wytnij/wklej (albo raczej kopiuj/wklej)
nie wszyscy obchodzą się roztropnie. Jej nadmierne stosowanie może stać
się pokusą do niedopuszczalnego z etycznego punktu widzenia podążania
„na skróty”. Krótko mówiąc, obserwujemy liczne przypadki, gdzie autorzy
kopiują całe akapity cudzych tekstów. Obawiam się, że dzięki rozwojowi
Internetu i systemów automatycznego dzielenia tekstu na znaki możemy
niedługo stanąć w obliczu procederu kompilowania w ten sposób całych
książek. Od kilku lat zalewają rynek książki publikacje, które zrazu wydają się oryginalne. Gdy, często przypadkiem, zaczyna się je porównywać
z opracowaniami znanymi wcześniej, uzyskujemy wynik katastrofalny.
Dotyczy to niestety nie tylko amatorów, ale i posiadających dyplomy historyków, starających się o stopnie naukowe.
Uwaga do innej poruszonej w dyskusji kwestii, którą można nazwać roboczo „historyk w roli eksperta” – z rzeczywistym novum trudno
jest wyjść poza obieg naukowy i popularnonaukowy. Dotyczy to zresztą
i epok wcześniejszych niż ubiegłe stulecie – nie powstał wszak program telewizyjny zatytułowany np. „Sensacje XVIII wieku”. Pogoń współczesnych
mediów za sensacją powoduje niejednokrotnie, że we wznieconym przezeń zgiełku giną informacje istotne. Z drugiej strony, mówiąc o zainteresowaniu mediów przeszłością należy pamiętać, że pracujący w szybkim
(dodajmy, zbyt szybkim) tempie dziennikarz, goniący za newsem, a nade
wszystko za spektakularnym obrazem, nie zawsze weryfikuje wiadomość
o dokonanym ostatnio, istotnym jakoby odkryciu.
I ostatnia sprawa. Jeżeli za pobocze historii politycznej uznać historię
wojskową, bo wojsko w dziejach najnowszych było instytucją państwową,
chociaż występowały też armie prywatne (np. współczesne agencje ochrony), to istotnie w tym segmencie historiografii powstało po 1989 r. bardzo
	Oto przykład z autopsji. Niegdyś znany publicysta napisał w poczytnym dzienniku felieton,
w którym m.in. postulował dokonanie rozrachunku z odpowiedzialnością za – w domyśle
liczne – ofiary zajęcia Zaolzia przez Wojsko Polskie w 1938 r. – cf. J. Majcherek, Pułapki polityki historycznej, „Rzeczpospolita”, wyd. 3, 14 IX 2004; polem. A. Nowak, Nihilizm historyczny,
ibidem., 16 IX 2004. Pozwoliłem sobie wtedy przesłać redakcji krótką notkę na ten temat,
posiłkując się ustaleniem jednego z historyków czeskich, z których wynikało, że po czeskiej
stronie zabitych nie było, a ranne zostały trzy osoby. Nadesłanego wyjaśnienia nie opublikowano – V. Pohorský, O hranice se nejedná, o hranice se střílí!, [w:] Hraničáři pod Luží ‘38.
Horní Světlá 22. září 1938, Mláda Boleslav – Kralov, Dvůr Králové nad Labem 2003, s. 62–89
(zwłaszcza s. 81). Podane liczby dotyczą wojskowych i funkcjonariuszy służb mundurowych.
O ewentualnych ofiarach cywilnych polskiej operacji nie wiadomo, jak na razie, nic.
	Pewien czas temu, z okazji kolejnej rocznicy Września 1939 r., telewizyjne programy informacyjne obiegła wieść o odnalezieniu kopii rozkazu Adolfa Hitlera o rozpoczęciu ataku
na Polskę. Proste sprawdzenie, wymagające telefonu do specjalisty, wykazałoby, że dokument ten znany jest od kilkudziesięciu lat – cf. np. reprodukcję w: J. Lipski, Diplomat in ����
Berlin�������������������������������������
1933–1939. �������������������������
Papers and Memoirs of... ��������������������
Ambassador of Poland, ed. W. Jędrzejewicz, New
York–London 1968.
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dużo prac. Ale niestety często, przede wszystkim ze względów warsztatowych, miernej jakości. Próba monitorowania tak znacznego przyrostu literatury jest zadaniem trudnym. Obawiam się, że w sposób konwencjonalny,
ze względu na długość cyklu wydawniczego, zrobić się tego nie da. Natomiast Internet (w tym strony www, jak np. strona organizatora niniejszej
konferencji), mógłby zostać wykorzystany systemowo do zamieszczania
krótkich not oceniających nowe książki, w tym odnośników rekomendujących cenne pozycje. Inny przykład uzupełniający optykę polityczną to
dorobek historiografii gospodarczej, który rysuje się poniekąd odmiennie.
Prace z tego pola są mniej liczne, ale wśród publikacji dotyczących XX w.
dużo trudniej jest znaleźć opracowanie, które miałoby dyskwalifikujące
wady. Wynika to po części z mniejszej popularności tej specjalizacji, a co
za tym idzie, z przeciętnie wyższego poziomu warsztatowego badań. Podejmujący tę problematykę młodzi historycy muszą bowiem już u zarania
swej aktywności wykazywać się sporą erudycją.

Po pierwsze, chciałbym się odnieść do głównej tezy w wystąpieniu
pana prof. Chojnowskiego – nacisku na kontynuację, jeśli chodzi o metody czy w ogóle sytuację historyka zajmującego się dziejami najnowszymi;
kontynuację tego, co było przed i po 1989 r. W wystąpieniu pan profesora
zabrakło wskazania faktu najbardziej fundamentalnego dla warsztatu
historyka, przynajmniej epoki powojennej – ilościowej eksplozji źródeł.
To była naprawdę sytuacja bezprecedensowa, wyjątkowa nie tylko w historiografii polskiej, ale myślę, że w znacznie szerszej skali to twierdzenie
da się obronić. Otwarcie archiwów najpierw post-PZPR-owskich w latach
90., a potem, po powstaniu IPN, równie ogromnego zasobu dokumentów
wytworzonych przez aparat bezpieczeństwa, postawiło nas wobec problemu spenetrowania chociaż części tego nieznanego zasobu archiwalnego i to też określiło kierunki rozwoju historiografii i metody badawcze.
Z jednej strony nacisk na historię polityczną, a z drugiej brak podejścia
teoretycznego w jakimś stopniu były pochodną w najprostszym sensie
potrzeby opisania zawartości tych dokumentów, nawet na poziomie tylko zdarzeń, faktów. To konstatacja podstawowa dla kondycji historii najnowszej ostatnich kilkunastu lat, ale z pewnymi zastrzeżeniami.
Jeśli mówimy o brakach teorii w naszych badaniach, można poczynić pewne wyjątki. Przypominam bardzo interesującą dyskusję na temat
konceptu totalitaryzmu, użyteczności tego pojęcia dla badań nad historią
PRL, która doprowadziła do ciekawych ustaleń. Nie chcę na ten temat wię-
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cej mówić, bo zaplanowałem odnieść się do tego w moim jutrzejszym wystąpieniu.
Ze słabością, przynajmniej instytucjonalną, historii społecznej, o której mówił dr Błażej Brzostek, nie do końca bym się zgodził, bo najbardziej
prężną szkołą badawczą jest szkoła Marcina Kuli, z której wyszło bardzo
wiele interesujących i nowatorskich prac historycznych. Zgoda, że to się
odbyło bez żadnego wsparcia instytucjonalnego ze strony chociażby władz
uczelni – nie mam wiedzy szczegółowej na ten temat – ale sądzę, że np.
początki i rozwój szkoły Annales też nie wiązały się z istotnym wsparciem
instytucjonalnym, tylko wynikały raczej z pasji i wybitności jednostek. Tutaj mamy do pewnego stopnia podobną sytuację.
Drugi wątek, który był obecny bardzo silnie w wystąpieniu pana
prof. Chojnowskiego, to rozczarowanie brakiem buntu pokoleniowego,
rewolucji, która by wymiotła profesurę z zajmowanych przez nią katedr.
Rzeczywiście taka rewolucja jest trudna do wyobrażenia, model kariery
naukowej jest bardzo sformalizowany, świat akademicki bardzo hierarchiczny i ktoś, kto by, jako doktorant, rzucił hasła rewolucji w środowisku naukowym, tego doktoratu prawdopodobnie by nie obronił. To jest
wszystko prawda. Natomiast warto dostrzec zalety takiego korporacjonizmu i hierarchiczności, z jednej strony blokują one pewną innowacyjność,
ale paradoksalnie w pewnych sytuacjach mogą stać na straży autonomii
środowiska, na straży autonomii uniwersytetów. Gdyby rozmontować ten
korporacjonizm, niekoniecznie mielibyśmy merytokrację na wzór amerykański, a tutaj padło takie porównanie, a moim zdaniem polska i amerykańska sytuacja są zupełnie nieporównywalne. Mówiąc w największym
skrócie autonomia finansowa, potęga uczelni amerykańskich jest tak
wielka, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa zdominowania świata akademickiego przez władze państwowe. Rozmontowanie w Polsce korporacjonizmu otworzyłoby możliwość wejścia w ten obszar władzy politycznej ze swoimi polityczno-ideologicznymi naciskami. Taki pomysł pojawił
się w ostatnich dniach kampanii wyborczej w październiku 2005 r. jako
hasło stworzenia nowego uniwersytetu, gdzie młodzi pracownicy naukowi nie musieliby się wstydzić swoich mistrzów. Nie jestem pewien, czy to
by prowadziło do merytokracji, a nie raczej do wspomnianych przez mnie
zagrożeń.
W tym miejscu dochodzę do również ważnego wątku, wynikającego ze specyfiki sytuacji historyka zajmującego się dziejami najnowszymi.
Było już powiedziane, że nasze ustalenia często budzą największe zainteresowanie, największe kontrowersje, co z jednej strony jest przywilejem,
bo mamy poczucie, że nasza praca ma sens społeczny, jesteśmy czytani,
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wysłuchiwani, ale z drugiej strony z tym się wiąże oczywiście ogromne
niebezpieczeństwo, bo my właśnie, a nie mediewiści, jesteśmy wystawieni na różne pokusy czy naciski. Zawsze warto podkreślać, że to jest ta odmienna sytuacja badawcza – publiczna, zawodowa – zwłaszcza historyka
zajmującego się kilkoma ostatnimi dziesięcioleciami. Nie zgodzę się z jednym sądem, który został wcześniej wyrażony, że historycy są słabo obecni
w debacie publicznej. Mam wrażenie, że często są zanadto obecni i na tej
sali jest wiele osób, które bardzo często wypowiadają się i w telewizji, i na
łamach gazet, co stanowi żywe zaprzeczenie tezy o oddzieleniu historii najnowszej od tego głównego nurtu debaty publicznej.
Ostatni wątek – recenzje. Myślę, że nie tyle jest kompletny ich uwiąd
i debaty wokół badań naukowych czy książek, ile przeniesienie się głównego nurtu tej debaty z periodyków naukowych do gazet codziennych
i tygodników. To był proces stopniowy, początek lat 90. był bardzo dobrym okresem dla tytułów takich, jak „Res Publica”, „Więź”, „Znak”, na
łamach których toczyło się bardzo wiele debat ważnych z punktu widzenia naukowego, ale potem ten proces poszedł dalej. W tej chwili właściwie, jeżeli jakieś książki są recenzowane i to budzi w ogóle reakcję, to
tylko na łamach dzienników bądź tygodników. To się zapewne wiąże
z innym tempem życia. Ludzie mają znacznie mniej czasu na czytanie
i także na pisanie tekstów, które pozostają tekstami czysto fachowymi
i nie znajdują szerszej publiczności.

W dyskusji naszej występują obok siebie, jak to zwykle bywa, dwa
porządki – mówimy, jak jest, i jak powinno być. Zarazem dyskutujemy
o pewnych zjawiskach powszechnych, dominujących, ale też o mniejszościowych, które jednak – jeśli są pozytywne – mogą otwierać nowe perspektywy. Może trzeba mówić o tym i o tym, ale bądźmy świadomi, że są to
dwa opisy, równoległe, może komplementarne, ale jednak różne. Na przykład pan prof. Chojnowski mówił o konformizmie młodych badaczy, a pan
dr Brzostek o niedoborze interdyscyplinarności w kształceniu studentów.
Obserwacje te trzeba odnieść, mimo wszystko, do dwóch różnych sytuacji. Studia to jest produkcja fabryczna, produkcja masowa, a my mówimy
o młodych naukowcach. Oni nie są produktem studiów magisterskich.
Określenie to jak najbardziej odnieść można do absolwenta studiów doktoranckich, a jest to znacznie dalszy etap, do którego dochodzi niewielu.
A nawet jeśli tego terminu użyjemy w stosunku nie do absolwentów, lecz
do słuchaczy – to przecież są nimi tacy ludzie, którzy już wykazali swoją
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jakość w procedurze kwalifikacyjnej, którzy pokazali, że są czymś więcej
niż owym produktem masowym. Taka wydaje mi się sama logika studiów
doktoranckich, a potwierdzają to obserwacje z mojego rodzimego poletka
poznańskiego. Ta perspektywa powinna być istotna.
Do tej sytuacji odnoszą się przytaczane w referatach i w dyskusji
przykłady – nazwiska, hasła sygnalizujące nowe poszukiwania, jak na
przykład Oral History. Myślę, że wskazywanie na to jest w naszej dyskusji
szczególnie istotne, wraz z podkreślaniem, że dobre uprawianie historii
ma oparcie nie w instytucjach, a w osobach: mistrzach i uczniach – tak jak
to przedstawiał przed chwilą prof. Machcewicz. Niedostatki, o których mówił prof. Chojnowski, skłaniające do krytycznej oceny młodego pokolenia
badaczy, niekoniecznie muszą wypływać z koniunkturalnych samoograniczeń. Mogę sobie wyobrazić koniunkturalizm przybierający inną formę,
właśnie ataku na przedstawiciela poprzedniego pokolenia. Taki zuchwały
młodzian może znaleźć wsparcie w – jak mówi żart – antytezie wspaniałego tworu, jakim jest profesor uniwersytecki, to znaczy w koledze tego profesora. Problemem natomiast może być niedobór refleksji metodologicznej,
o którym również była mowa – ale i tego zjawiska nie należy absolutyzować. Odnajdujemy natomiast przykłady świadczące o czymś przeciwnym.
Chciałbym jeszcze odnieść się do wypowiedzi pana prof. Kawalca na
temat psucia wiedzy historycznej, w czym ma swój udział rynek. Należałoby
raczej mówić o istnieniu dwóch rynków. Jednym z nich jest rynek nabywcy
książki, a drugim – produkcja naukowa – mowa była o obu. Mamy do czynienia ponadto z innym rodzajem psucia tej wiedzy – to jest z instrumentalizacją
historii przez jej związek z polityką. Jest coś takiego, jak polityka historyczna.
Może nam się to nie podobać, ale musimy przyjąć jej istnienie do wiadomości. I teraz pojawia się pytanie: jaka rolę ma tu do odegrania historyk? Odpowiedź powinna brzmieć – i to sobie zapisałem, zanim wypowiedział się
dr Deszczyński – że rola historyka to rola eksperta, a nie twórcy czy wykonawcy polityki historycznej. Tak być powinno. Wiem, że w praktyce
ten postulat jest trudny do spełnienia, bo istnieją bariery, o których mówił
pan doktor. Ale w tej sytuacji należy trzymać się dyrektywy: róbmy swoje.
A przynajmniej wiedzmy, co powinniśmy robić, i róbmy to w miarę możliwości, nawet jeśli są one niedoskonałe. Zwłaszcza zaś powinniśmy wiedzieć,
czego nie powinniśmy robić. I tutaj znajdowałoby się miejsce dla owej samoświadomości metodologicznej. Nie tylko dla niej – jest to także sprawa etyki.
Ale w tym ostatnim względzie jestem sceptyczny, jeśli chodzi o skuteczność
głoszenia apeli, więc apelujmy chociaż o samoświadomość metodologiczną.
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Do zabrania głosu skłania mnie kilka wypowiedzi, a w szczególności to,
co powiedział z nutą rozczarowania pan dr Cichoracki, że historyk zajmujący
się Polską międzywojenną nie ma szans w starciu z historykiem zajmującym
się PRL pod względem odbioru czytelniczego swoich prac. Otóż to równocześnie jest i nie jest prawdą. Na pewno ma pan rację, gdy mówimy o zainteresowaniu mediów. Tak, media od kilkunastu lat bardziej interesują się PRL niż
międzywojniem i nie ma sensu tłumaczyć dlaczego, bo jest to oczywiste. Natomiast tak naprawdę dotknął pan innego problemu, który uważam za podstawową słabość polskiego środowiska historycznego w ogóle, w tym środowiska
historyków dziejów najnowszych. Mówiąc generalnie o pracy naukowej, używamy strasznego słowa produkcja, ale istnieje jeszcze takie pojęcie jak praca
popularnonaukowa czy popularna. Widzę tu na sali wielu autorów bardzo
ważnych prac naukowych, ale znacznie mniej widzę autorów prac popularnonaukowych, czyli popularyzujących historię. Padło tu ze strony prof. Stoli
jako groźne ostrzeżenie nazwisko Henryka Pająka jako tego, który przebija nas
nakładami. Jest jeszcze Piecuch, najpewniej przebijający nas jeszcze bardziej.
Ale tak naprawdę nakładami pokonują nas historycy anglosascy i to można
sprawdzić w wykazach najpopularniejszych książek z zakresu literatury faktu. Tak, historycy anglosascy, nawet nie francuscy, nie niemieccy, ale angielscy
i amerykańscy. Pytanie: dlaczego tak się dzieje? Otóż dzieje się tak, dlatego
że w naszym środowisku wszyscy ci, którzy zajmują się popularyzacją historii,
uważani są za kogoś gorszego. Wielokrotnie się z tym stykałem, choć sam tak
nie uważam, i powiem bardzo brutalne, że to zależy od talentu pisarskiego.
Napisać popularną książkę jest bowiem znacznie trudniej niż stworzyć sążniste dzieło naukowe, za które otrzyma się doktorat, habilitację czy profesurę. To
jest fundamentalny problem, któremu musimy stawić czoła, jeżeli chcemy być
obecni na rynku kształtowania świadomości społecznej. Triumfy Normana
Davisa i kilku innych jeszcze osób z Zachodu to zjawisko, które może się nasilić,
za chwilę okaże się, że najpopularniejsze książki biograficzne – a to jest wielka
słabość polskiej historiografii najnowszej – i niebiograficzne o Polsce XX w. napiszą historycy właśnie z importu, niekoniecznie z pierwszej ligi, ale umiejący
po prostu pisać. Zwracam uwagę, że powinniśmy zacząć patrzeć na to od tej
strony – zacząć doceniać autorów prac popularnonaukowych czy wręcz popularnych, a także związaną z tym publicystykę historyczną.
Druga sprawa, o której chciałbym wspomnieć, przewijała się w tle wielu
wypowiedzi, ale najbliżej niej był pan dr Deszczyński. Zabrakło mu tylko przysłowiowej kropki nad „i”, czyli słowa „plagiat”. Plagiat jest zjawiskiem znanym
oczywiście nie od dziś, natomiast mam wrażenie, że w związku ze zjawiskiem
umasowienia nauki, z którym mamy do czynienia w ostatnich latach, a które
się będzie nasilało w konsekwencji forsowanego obecnie upowszechniania
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studiów doktoranckich, będziemy musieli tej patologii stawić czoło. Myślę, że
tak jak z Zachodu wiele rzeczy do nas przychodzi, tak przyjdzie też bezlitosna
walka z plagiatami. Pojawią się tacy doktorzy Wrońscy w liczbie mnogiej i to ze
środowiska historycznego, a nie medycy amatorzy, bo dr Wroński jest doktorem medycyny, i będziemy mieli do czynienia z bardzo poważnym problemem,
który zatrzęsie wieloma środowiskami. To nie jest bowiem tylko kwestia samego plagiatora, ale i odpowiedzialności np. jego promotora. To bardzo poważna
sprawa, której nikt na tym forum dotąd nie poruszał, a myślę, że powinniśmy
mieć świadomość tego problemu, który po prostu narasta. Jeśli środowisko historyczne nie podejmie w porę przeciwdziałania takim praktykom, to szkody
mogą się okazać nieodwracalne.

Chciałbym powiedzieć o kilku sprawach, o których jeszcze dzisiaj
nie wspominano. Bodaj tylko raz padło tutaj określenie „odwaga cywilna”.
Tymczasem gdy czytałem program naszej konferencji, sądziłem, że będziemy dyskutować przede wszystkim o dwóch rzeczach: o warsztacie i etyce
zawodu historyka. Właściwie dopiero parę ostatnich wypowiedzi delikatnie dotknęło kwestii szeroko rozumianej kondycji moralnej środowiska historycznego. Dr Sławomir Nowinowski poruszył pewną istotną kwestię, ale
nikt jak dotąd tego nie podjął. Jest zrozumiałe, że po 45 latach Polski Ludowej w praktyce wszyscy chcieli czytać o sobie niemal wyłącznie rzeczy dobre
– jacy to byli odważni i wspaniali. Okazywało się zatem, że Wojsko Polskie
cały czas było patriotyczne i przez 45 lat niezmiennie było z narodem. W tej
idealistycznej i po prostu nieprawdziwej wizji nie było żołnierzy na ulicach
Poznania w Czerwcu ‘56, nie było ich na Wybrzeżu w Grudniu ’70, nie było
w 1968 r. w czasie operacji „Dunaj”, wreszcie wojsko oczywiście nie odgrywało żadnej roli w stanie wojennym. Również Kościół katolicki in corpore
cały czas był patriotyczny i wspaniały. Nie było współpracujących blisko
z komunistami „księży patriotów” ani uległego im biskupa Michała Klepacza. Wszyscy duchowni byli tacy jak Stefan Wyszyński, Karol Wojtyła czy
Jerzy Popiełuszko. Jeśli rzeczywiście tak było, to dlaczego ciągle o tych
trzech pamiętamy? Otóż – powiedzmy to wyraźnie – nie wszyscy kapłani
byli herosami. „Solidarności” aktywnie pomagało kilkudziesięciu, może
paruset księży na ogólną liczbę kilkunastu tysięcy kapłanów. W tej nonsensownej wizji historii prawie cały naród w latach 40. tworzył podziemie niepodległościowe. A przecież koledzy szczegółowo badający tę problematykę
doskonale wiedzą, że po 1944 r. nigdy nie było więcej niż 150 tys. partyzantów i z każdym rokiem było ich coraz mniej, aby po 1947 r. zejść do poziomu
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kilkuset ludzi w lesie w skali całej Polski. Także polskie dziennikarstwo
w PRL wspaniale zdało egzamin i nikt nie ma sobie nic do zarzucenia. A przez
45 lat ktoś przecież gazety zapełniał, ktoś wypełniał program radiowy, a potem i telewizyjny, również w czasie rozmaitych kampanii propagandowych.
W tym miejscu uczciwie trzeba postawić pytanie o to, a jak my, polscy historycy, „przebrnęliśmy” przez PRL? Co pisaliśmy uczciwie, o czym półgębkiem,
a o czym słowem nie wspominaliśmy? Jaka jest kondycja moralna, intelektualna, psychiczna polskich historyków po komunizmie? Czy uczciwy i kompetentny badacz zajmował się np. dziejami zbrodni katyńskiej? Oczywiście
z racji młodego wieku pytania te nie dotyczą bezpośrednio młodszych kolegów, ale przecież to nie jeden prof. Włodzimierz T. Kowalski, który zresztą zmarł na początku procesu transformacji ustrojowej w Polsce, fałszował
najnowszą historię; nie on jeden w PRL uprawiał tzw. historię dworską.
Świetnie, że tutaj panowie przywoływali z nazwiska naszych naukowych
mistrzów, ale nie o każdym z nich dałoby się powiedzieć, iż w swojej pracy
nigdy nie sprzeniewierzył się regułom naukowego warsztatu i zawodowej
etyce. Uważam, że nie można być dobrym historykiem, naukowcem, nie
mając pokory, skromności i uważając, że „wszystko zaczęło się ode mnie”.
Jeżeli jest tak, jak mówił dr Błażej Brzostek, że pierwszy przypis w artykule
odsyła czytelnika do podręcznika, a nie jest informacją, gdzie można na ten
temat szerzej przeczytać i zobaczyć, kto pisał o tym przede mną, świadczy
to po prostu o braku profesjonalizmu. Nie jest przy tym istotne, czy mamy
do czynienia z pracą magisterską, doktorską, habilitacyjną czy z „książką
profesorską” – w każdym wypadku świadczy to problemach warsztatowych
autora. Sądziłem, że o tym też będziemy dyskutować.
I ostatnia rzecz, o której chciałbym jeszcze powiedzieć kilka zdań.
Dżentelmeni podobno nie dyskutują o pieniądzach, ale widocznie nie jestem
dżentelmenem. Otóż gdzieś między wierszami pojawiło się pytanie o motywy
zajmowania się określonymi tematami historycznymi. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś chce się obecnie zająć w Polsce zbrodniami hitlerowskimi. Jak się
państwu wydaje: często ktoś taki wyjeżdża na naukowe stypendia do Frankfurtu nad Menem czy Berlina? Albo ktoś inny chce badać kwestię ratowania
Żydów w czasie wojny i na przykład zajmować się liczeniem Sprawiedliwych.
Czy ktoś taki stale wyjeżdża do Jerozolimy lub Waszyngtonu na stypendia
i sympozja naukowe, a jego teksty chętnie tłumaczone są na angielski i niemiecki? Tymczasem wystarczy małe przestawienie akcentów i zajęcie się polskimi
kolaborantami i szmalcownikami, względnie kwestią tzw. wypędzonych, aby
doczekać się licznych publikacji obcojęzycznych i zacząć wyjeżdżać na różne
naukowe staże i stypendia. Naturalnie kwestia wyboru przedmiotu badań jest
zawsze sprawą indywidualną każdego naukowca, ale jest także faktem, że nie-
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których tematów się nie podejmuje. Pamiętam, że gdy w 2000 r. powstawał
IPN, wraz z Pawłem Machcewiczem, Antonim Dudkiem i Władysławem Bułhakiem wielokrotnie rozmawialiśmy na temat rozmaitych planów i projektów
badawczych. Przy tej okazji popełniliśmy poważny błąd. Wydawało się nam
bowiem, że II wojna światowa i okupacja niemiecka zostały już dość dobrze
opisane i zanalizowane w PRL, bo przecież tego komuniści nie zabraniali badać. Z kolei okupacja radziecka z lat 1939–1941 – jak sądziliśmy – także została
już nieźle opisana w ciągu pierwszych dziesięciu lat III Rzeczypospolitej. W tej
sytuacji byliśmy zdania, iż IPN powinien skoncentrować się na badaniach nad
dziejami PRL. Jakby to dzisiaj nie brzmiało dziwnie, naprawdę uważaliśmy, że
nasi mistrzowie i starsi koledzy już solidnie opisali i powstanie warszawskie,
i obozy koncentracyjne, i wszelkie możliwe formy oporu, i życie codzienne
pod okupacją niemiecką, ale nagle – za sprawą książki Jana Tomasza Grossa
Sąsiedzi i wywołanej przez nią sprawy Jedwabnego – okazało się, że byliśmy
w kolosalnym błędzie! Jakby przy okazji okazało się, że – jeśli nie liczyć Andrzeja Krzysztofa Kunerta i paru innych kolegów – w zasadzie nie ma wybitnych znawców okupacji niemieckiej w tzw. średnim i młodszym pokoleniu
polskich historyków. Wyborowi takiej, a nie innej problematyki badawczej
towarzyszą zwykle różnorodne intencje i motywy i – jak się wydaje – właśnie
o tej złożoności warto dyskutować. Rzeczywiście jest koniunktura na niektóre
tematy badawcze, jest również pewne społeczne oczekiwanie, a nawet społeczne parcie i jest wreszcie coś takiego, jak ciekawość badawcza. Ponieważ
naprawdę wierzę w to, że zajmujemy się historią dlatego, że przede wszystkim
najpierw sami chcemy się dowiedzieć, jak (i dlaczego właśnie tak) było, nigdy
nie zbudowałbym zdania, że ktokolwiek z historyków zajmuje się badaniami
naukowymi po to, żeby przypodobać się tej czy innej władzy.
Głosy były tutaj podzielone; dobrze to czy niedobrze, że historycy
nie uczestniczą zbyt często w publicznych debatach. Muszę powiedzieć,
że kiedy publicznie porównano Jarosława Kaczyńskiego do Władysława
Gomułki, bardzo mi ulżyło, że nie usłyszałem Antoniego Dudka, Andrzeja
Friszke, Pawła Machcewicza, Andrzeja Paczkowskiego ani w ogóle żadnego „historyka cechowego”, starających się na antenie merytorycznie zracjonalizować to stwierdzenie. Jakież to bowiem są te kolosalne podobieństwa
premiera niepodległej i demokratycznej Polski do komunistycznego dyktatora? Gdyby którykolwiek z badaczy PRL powiedział cokolwiek na temat
tego porównania, byłoby to czystą publicystyką, nie mającą absolutnie nic
wspólnego z nauką historyczną. To, że historycy nie „palą się” do komentowania przy każdej okazji współczesności, wcale nie jest złe.
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Podsumowanie dyskusji
Zacznę od pytań – nie było ich wiele – oraz wątpliwości, które wypowiedziano pod adresem mojego wystąpienia. Pan dr Rutkowski zwrócił uwagę, że problem wpływu wywieranego na możliwości twórczości
naukowej przed 1989 r. przedstawiłem w nadmiernym skrócie. Oczywiście, że było więcej, zgadzam się w zupełności. Tamte wydały mi się
zwyczajnie najbardziej szkodliwe i dotkliwe, ale i repertuar środków oddziaływania był bogatszy, i skutki były o wiele szersze. Natomiast skupić
się chciałem na innych kwestiach. W kilku wypowiedziach była przywoływana, bo mówił o niej i dr Cichoracki, i prof. Dudek, kwestia relacji:
II Rzeczpospolita i czasy późniejsze. Jest to kluczowa sprawa, która potencjalnie mogłaby budzić coraz większe zainteresowanie, nie tylko medialne. Tymczasem tam gdzie się ono pojawia, jest dosyć powierzchowne.
W szerszej natomiast skali zaznacza się inne zjawisko – dla mnie
z racji zainteresowań naukowych przykre – szybka erozja zainteresowania czasami II Rzeczypospolitej. W kontaktach ze studentami obserwuję,
że okres międzywojenny jest traktowany jak XIX w., czyli jak coś, czego trzeba się nauczyć, bo obejmuje to program studiów, ale co emocji
nie budzi. Dodam zresztą, że i liczba godzin przypisana w programie
dla tego okresu (a co za tym idzie i zakres materiału) maleje. Tendencja ta nasiliła się ostatnio. Dlaczego tak się dzieje? Nie chcę tu oceniać
zmian programu, ponieważ jest to temat odrębny. Natomiast erozję zainteresowania można wytłumaczyć zwyczajnie upływem czasu i zmianą
zasadniczych realiów politycznych. W rezultacie II Rzeczpospolita nie
jest już punktem odniesienia dla państwowości bieżącej, nie jest – jak
w czasach PRL – postrzegana jako alternatywna państwowość. Obecnie jej rolę przejął właśnie PRL: przeciwstawia się go Rzeczypospolitej,
która przyszła później, obojętnie jaki jej numer przypiszemy. W związku
z tym badania nad dziejami Polski międzywojennej straciły polityczną
aktualność, przestały oddziaływać na wyobraźnię. Postacie z dwudziestolecia przestały być postrzegane jako wzorce, co można zaobserwować
na przykładzie przedstawicieli klasy politycznej, dla których z całą pewnością wzorami do naśladowania nie są. Przyczyn braku zainteresowania może być też więcej.
Jeszcze jedna sprawa, którą sygnalizowałem w swoim wystąpieniu,
ale nie dość wyraźnie, a która mocno i w sposób lepszy niż potrafiłbym
to zrobić została wyeksponowana w wystąpieniu prof. Eislera – kwestia
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strumienia środków finansowych na badania, skąd on wypływa, którędy
cyrkuluje i jakie wywołuje skutki. Państwo niewątpliwie już nie jest jedynym mecenasem, nie jest mecenasem najbardziej atrakcyjnym, a w wielu
wypadkach można wątpić, czy jest ono nawet zainteresowane kształtowaniem swojego pozytywnego wizerunku. Jako pewien straszak dla środowiska historyków pojawiła się wizja polityki historycznej – jako czegoś,
co narzuca interpretację, przyczynia się do psucia warsztatu, deformuje
szerszą świadomość historyczną. Tego rodzaju działania wszakże bywają
faktem, który jest narzucany przez różne państwa, a zaznacza się także
w lokalnej skali, za sprawą aktywności grup zainteresowanych w utrzymywaniu swojego pozytywnego wizerunku. Była mowa o Kościele,
o dziennikarzach. Nie musi to być oczywiście żadna specjalna polityka,
wystarczy wola, żeby przedstawiać przeszłość tak, jak ją chcą te grupy
widzieć. Prócz pieniędzy są i inne środki, łącznie z naciskiem środowiskowym, aby to, co mogłoby obraz zaburzyć, nie mogło się zwyczajnie przebić. W rezultacie przy braku cenzury istnieją bariery, które ograniczają
swobodę ekspresji i badań.
Jeszcze jeden wątek, już naprawdę ostatni, który wiąże się z funkcjonowaniem i naukowej informacji, i obiegu myśli – kwestia, o której
mówili prof. Stola i prof. Szarota, prawdziwych, drążących recenzji (nie
omówieniowych, bo takie łatwo można napisać), ich kształtu, chęci pisania, wchodzenia w starcia. Przy okazji pojawia się zagadnienie miejsc,
gdzie recenzje można byłoby umieszczać, ponieważ tradycyjne historyczne media, w postaci wyspecjalizowanych periodyków kierowanych
do historyków zawodowych, przeżywają kłopoty. Wiem dobrze, jak wygląda to w wypadku wrocławskiej „Sobótki”. Pismo trwa dalej dzięki zaangażowaniu się grupy emerytowanych profesorów, co z jednej strony
jest postrzegane jako problem – bo kto to widział, żeby emeryci wciąż
odgrywali role decydujące – a z drugiej strony jako rozwiązanie problemu. Któż inny bowiem miałby czas, żeby poświęcić się, wśród rozmaitych, rozlicznych zajęć, temu, co nie przynosi bezpośrednich korzyści,
a sprowadza się do utrzymywania instytucji potrzebnej środowisku jako
całości? Także i ta sytuacja wynika z presji rynku, przejawiającej się nie
bezpośrednio (wyrażającej w braku środków), ale pośrednio. Co wiąże
się z upokarzającą, męczącą gonitwą, zabierającą czas i energię kosztem
zasadniczej aktywności, na którą skazani są ludzie, którzy należą do historycznego fachu.
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Byliśmy świadkami kontrowersji między prof. Pawłem Machcewiczem a prof. Jerzym Eislerem w tej kwestii, czy historycy biorą udział
w debacie publicznej. W moim rozumieniu bardziej nie uczestniczą niż
uczestniczą. W mediach pojawiamy się rzeczywiście dość często, ale
w konwencji, która nas marginalizuje. Zazwyczaj bowiem mamy jedynie
okazję powiedzieć, że bitwa pod Grunwaldem rozegrała się pod Grunwaldem, albo – jak to ujął prof. Marcin Kula – wygłaszamy aforyzmy
w rodzaju „woda jest mokra”.
Gdy chodzi o kwestię oceny badań prowadzonych w okresie PRL, nie
należy mylić pojęć: jeśli historyk piszący nową biografię Piłsudskiego nie
wymienia prac swoich poprzedników, to nie jest żadnym buntownikiem,
tylko nieukiem, grzeszy brakiem profesjonalizmu. Nie nawoływałem do
destrukcyjnego buntu, do tego, by niszczyć, burzyć, usuwać przestarzałe książki z bibliotek itd. O ile wiem, Andrzej Wajda nie chciał wyrzucać
z zawodu Leonarda Buczkowskiego czy nawet Aleksandra Forda, chciał natomiast kręcić inne niż oni filmy – i o to mi tylko chodziło.
Trzecia kwestia – chciałbym doprecyzować intencję, jaka mi przyświecała. W żaden sposób nie odnoszę się bezkrytycznie do działalności
IPN pod nowym kierownictwem, chciałem natomiast podkreślić, że niezależnie od tego, jak IPN funkcjonuje, historycy badający historię najnowszą
są, tak czy inaczej, skazani na konfrontację z opinią społeczną. Pragnąłem
zwrócić uwagę, że pierwszy raz w dziejach Polski ostatnich 100 lat świadkowie i uczestnicy wydarzeń, którzy są i będą obiektem zainteresowań historyków, nadal stanowią ważny i wpływowy segment szeroko rozumianej
elity władzy. Zatem to jest konflikt nieunikniony. Zresztą, jak wiemy, IPN
jest atakowany przez diametralnie odmienne środowiska, od „Gazety Wyborczej”, po „Nasz Dziennik”. W czasach PRL – i tu moja polemika z wypowiedzią prof. Szaroty – tacy świadkowie i uczestnicy nie mieli możliwości
wyrażenia swojego niezadowolenia z tego, co my mówimy, nie mieli szansy
na ripostę. Chyba że dotyczyło to dowódców Armii Ludowej, pod dyktando
których historia tej formacji była pisana przez usłużnych badaczy.

Prof. dr hab.

Po pierwsze, periodyki. Do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
właśnie dotarły numery niektórych poważnych pism historycznych datowane na 2005 i 2006 r. Nie dziwię się, że w tych warunkach ludzie nie piszą recenzji. Na publikację recenzji czeka się często rok, to w żaden sposób
nie skłania do pisania, nie mówiąc o tym, że periodyki drukujące recenzje
mają niewielu czytelników i nieliczni potrafią je znaleźć w księgarni.

Dr Błażej
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Po drugie, szkoły i instytucjonalna postawa. Jest ona bardzo ważna
w sytuacji, w której mamy posegmentowane instytucje (zakłady czy pracownie) na zasadzie chronologicznej – ta się zajmuje XIX w., a inna XX w.
i potem student na pytanie, o czym chciałby napisać pracę magisterską, odpowiada, że z XVII w. Ta struktura organizacyjna wytwarza pewien sposób myślenia, utrwala się jako chronologiczne porządkowanie problemów.
Natomiast brak katedr powoduje, że naukowiec może mieć tylko nadzieję, że jego uczniowie zechcą kontynuować to, co on im wpoił, i że zostaną
w danej instytucji. Jeśli wszyscy odejdą, śladu nie będzie po profesorze;
w bibliotece powieszą fotografię. Teraz pozwoliłbym sobie polemizować
z panem prof. Schrammem. Otóż obawiam się, że w bardzo wielkiej ilości
wypadków naukowiec jest właśnie produktem studiów magisterskich. Na
tym polega jeden z problemów.
Ostatnia kwestie, odnośnie IPN. Ciągle się słyszy, także na tej sali, że
IPN jest atakowany, etykietowany, że funkcjonuje hasło „historyk IPN”. Ale
to jest instytucja publiczna i to ona przede wszystkim powinna dbać o swój
wizerunek, a nie „Gazeta Wyborcza”. Na ten temat nie będziemy dyskutować. Byłoby to możliwe, gdyby każdy z nas miał na stole przed sobą najnowszy numer „Biuletynu IPN” o ruchu narodowym. Radziłbym go przeczytać, a wtedy podyskutujmy o obrazie IPN.

t2-s153-326.indd 205

1/8/09 2:00:37 PM

t2-s153-326.indd 206

1/8/09 2:00:37 PM

panel II
Postulaty badawcze
i metodologia

t2-s153-326.indd 207

1/8/09 2:00:37 PM

t2-s153-326.indd 208

1/8/09 2:00:37 PM

Dr hab.

Marek Kornat
Polska Akademia Nauk,
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University
w Nowym Sa˛czu

Historia polityczna
I.
W swoich refleksjach będę kontynuował to, o czym mówiliśmy przed
przerwą. Mając świadomość, że tematyka nie pozwala na jej wyczerpanie, pozwoliłem sobie wypunktować kilka problemów, przy których warto by przy
okazji się zatrzymać. W drugiej części referatu chciałbym dodać coś do tych
zagadnień, które wydają mi się niezrealizowanymi postulatami badawczymi
historiografii polskiej XX w.; więcej miejsca poświęcę sprawie obecności Polski
w świecie w XX w., gdyż jest to temat, którym się od jakiegoś czasu interesuję.
Zacznę od bardzo ogólnej i zarazem banalnej uwagi, że historia najnowsza jest epoką, w której mamy do czynienia z przeszłością jeszcze bardzo świeżą, „przeszłością niewygasłą” – jak mówił dawno temu historyk
epoki porozbiorowej i powstańczej Henryk Wereszycki – przeszłością, która oddziałuje na nas i kształtuje teraźniejszość.
Z tym uwarunkowaniem wiąże się pierwszy dylemat, który dotyczy
historii w ogóle oraz powinności historyka, a w szczególności wyboru jednej
z dwóch ról, w których historyk pragnie występować. Czy ma to być rola „sędziego”, człowieka, który wydaje oceny, formułuje sąd nad przeszłością, wydaje wyrok o ludziach i zjawiskach z przeszłości przez siebie badanej, czy też
ma on być tyko „tłumaczem przeszłości”, jej problemów i zjawisk, które opisuje
i rozważa? To jest na pewno dylemat podstawowy i nienowy, ale on nieustannie powraca. Zagadnienie to wiąże się oczywiście z dwoma innymi
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pytaniami: która z tych ról i postaw leży bardziej w interesie nauki historycznej i czy rzeczywiście obydwie te role się wykluczają, czy też mogą się
w jakimś sensie uzupełniać?
Z całą pewnością rola historyka jako „tłumacza przeszłości” wydaje się bardziej bliska ideałowi historyka i ideałowi historiografii; bez
jej wypełniania nie ma nauki historycznej. Powstaje jednak pytanie, czy
historyk ma być tylko „tłumaczem przeszłości”, czy może jeszcze kimś
więcej? Z tym zagadnieniem związane jest ściśle kolejne pytanie: czy rola
„tłumacza przeszłości” nie jest rolą zbyt minimalistyczną, zważywszy że
mamy do czynienia z XX w.? A był to wiek dwóch wojen światowych, totalitaryzmów różnych odmian, bezprecedensowych zbrodni, okrucieństw,
ludobójstwa i wielu podłości.
Nie rozstrzygając tych pytań i związanych z nimi wątpliwości, chciałbym państwa zaprosić do podjęcia rozważań nad problemem, która z powyżej wymienionych ról jest bliższa ideałowi nauki i temu ideałowi lepiej służy
i czy role te się wykluczają? Na marginesie tej sprawy mam jeszcze jedną
refleksję. Stary podręcznik do metodologii historii, używany przez wiele pokoleń historyków, także polskich, autorstwa dwóch Francuzów, Victora Langlois i Charlesa Seignobos, pt.: Wstęp do badań historycznych (Lwów 1912)
– dobrze nam wszystkim pewnie znany, przez wielu uważany za przestarzały
– zawiera stwierdzenie, że nauka historii sięga tak daleko jak na to pozwalają
źródła, co rozumiano dosyć prosto: historyk ma być „tłumaczem przeszłości” i nikim więcej. Jeżeli cokolwiek poza tym obowiązkiem bierze na siebie,
czyni to już poza granicami nauki historycznej. To był oczywiście pozytywistyczny ideał nauki historycznej, nauki wolnej od wartościowania, wówczas
wielu przedstawicielom historiografii europejskiej bardzo drogi i bliski.
Jeśli pozwoliłem sobie odwołać się do Langlois i Seignobos i do tej
pozycji metodologicznej sięgnąć, to nie dlatego, by przypominać prawdy
oczywiste, ale po to, by dać wprowadzenie do naszych poszukiwań i refleksji nad kondycją nauki historycznej w Polsce dzisiaj. Nie sposób zaprzeczyć, iż w naszej nauce historycznej od dawna zderzają się dwie tradycje.
Z jednej strony jest to tradycja nauki, która była w jakimś sensie nauką „zaangażowaną”, co może być urzeczywistniane w dobrym tego słowa znaczeniu, ale i może prowadzić do patologii. W tym pierwszym wypadku mam
na myśli chociażby historiografię polską doby porozbiorowej; wspomnę
w tym miejscu krakowską historiografię konserwatywną czy chociażby
historiografię polską doby międzywojennej, żyjącej przeświadczeniem, że
obowiązki społeczne, nauki i cele poznawcze nie stoją w sprzeczności, jeśli
są właściwie pojmowane. Ale z drugiej strony jest inna tradycja historiografii, tradycja „nauki wolnej od wartościowania” – posługując się znany-

t2-s153-326.indd 210

210

1/8/09 2:00:37 PM

p ost u l at y b a dawcz e i m e todol ogi a

mi słowami Maxa Webera. Te dwie tradycje się zderzają, a także występuje
jakaś ich koegzystencja. I to jest problem, który wymaga z całą pewnością
refleksji dzisiaj, w kontekście pytań i postulatów metodologicznych, jakie
należy stawiać przed nauką historyczną na przyszłość.
Zagadnienie drugie to rola historii i historyków jaką spełniają dzisiaj
w społeczeństwie. To, że nie daje ona powodów do optymizmu, oraz to, że
niektóre wypowiedzi historyków, zwłaszcza tych posługujących się środkami
masowego przekazu, nie przynosiły historiografii polskiej prestiżu, jest dla
mnie bezsporne. Ale to społeczne uwikłanie nauki historycznej jest problemem szerszym, przybierającym w naszych czasach nowe oblicze. Dlatego
pozwoliłem sobie sięgnąć do rozważań znanego historyka francuskiego i filozofa historii Pierre’a Nora (redaktor monumentalnego wydawnictwa Lieux de
mémoire, t. 1–3, Paryż 1984–1992), który postawił tezę, że w naszych czasach
występuje ogólny, niepowstrzymany spadek znaczenia i społecznej roli historyków przy równoczesnym wzroście znaczenia historii jako wiedzy o przeszłości – jakkolwiek rozumianej – w życiu społeczeństw Zachodu. Sądzę, że
należałoby to pytanie przetłumaczyć na nasz polski kontekst i próbować dać
na nie odpowiedź. Jak więc to wygląda u nas? Niewątpliwie, co zresztą było
już tu dzisiaj wspominane, mamy obecnie do czynienia ze znaczącą obecnością historyków w życiu publicznym dzisiejszej Polski, ale czy rola historii jako
nauki rzeczywiście przez to wzrosła i czy nauka historyczna na tym korzysta
– to pytanie niełatwe. Odpowiedź być może nie byłaby optymistyczna.
Trzecia sprawa to pogląd stary i dobrze znany – wiadomo, że nauka
historyczna musi odpowiadać na wyzwania czasu, w którym powstaje
i funkcjonuje. Wiele znajdziemy na ten temat wypowiedzi z przeszłości
i historyków, i polityków. Książę Adam Czartoryski ok. 200 lat temu pisał,
że historia winna być uważaną za zbiór wszelki nauk politycznych zastosowanych do dziejów ludzkości, doświadczeniem wieków popartych i ugruntowanych. Ten cytat pochodzi z niepublikowanego tekstu, zatytułowanego bardzo współcześnie Wstęp do historii, napisanego na samym początku XIX w. Ten mąż stanu mówił też o służebności historii wobec polityki
i dlatego nauka historii była dla niego rodzajem scientiae ministrae, jak to
ujął w swym znanym i wielokrotnie cytowanym liście do Joachima Lelewela, pisanym w 1808 r. pod głębokim wrażeniem dzieła tegoż pt.: Rzut
oka na dawność litewskich narodów. Byłoby więc wielkim uproszczeniem
twierdzić, że problem zaangażowana nauki historycznej w życie społeczne,
odpowiadania na wyzwania swojego czasu to postulat nowy – to jest tylko
inaczej ujmowany, lecz wciąż ten sam, stary problem.
Społeczne zobowiązania historiografii to jednak nie to samo, co podporządkowanie nauki historycznej zapotrzebowaniom politycznym. Nasuwa
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się więc oczywiście pytanie: czym są i na czym polegają owe społeczne zobowiązania, społeczne obowiązki nauki? Bardzo dobitnie i mądrze ujął to
Władysław Konopczyński, historyk, którego warto chyba dzisiaj przytoczyć,
który pisał w 1947 r.: Słychać żądanie, aby nauka służyła życiu. Owszem, niech
służy, czym może niech mu przyświeca, ale niech się nie wysługuje”. Czy my
dziś „służymy”, czy się „wysługujemy życiu?
Kolejny problem mojego wprowadzenia związany jest z zagadnieniem, które pozwoliłbym sobie określić jako pragnienie i pokusę pisania
w taki sposób, który odpowiadałby odbiorcy, czytelnikowi, społeczeństwu,
a więc pokusę takiego „przykrojenia” wiedzy o przeszłości, aby za wszelką
cenę znaleźć akceptację odbiorcy. Oczywiście odbiorcą tym, w szerokim
tego słowa znaczeniu, jest społeczeństwo, co oczywiście nie podważa tej
oczywistości, iż zainteresowanie historią ogranicza się do stosunkowo
wąskiego kręgu inteligencji. Jednak problem istnieje jak najbardziej realnie, często też powraca. Stosunkowo dawno temu, ale w roku dla Polski
doniosłym, bo w 1980, Stefan Kieniewicz napisał, że „najłatwiej jest myśleć, mówić i pisać, i drukować, tak jak się spodziewają odbiorcy”. Zatem to
jest zadanie u historyka dziejów najnowszych najłatwiejsze. Wszyscy jednak sobie zdajemy chyba sprawę, że nauka nie na tym polega i że krytyczny sąd o przeszłości własnego narodu jest potrzebny. Naszemu narodowi
zwłaszcza. Krytyczny – nie znaczy nihilistyczny. Obawa, iż krytyczny sąd
o naszej spuściźnie dziejowej, o ustroju Polski przedrozbiorowej, o dziejach
porozbiorowych i także o Polsce Odrodzonej przerodzi się w nihilistyczną
deprecjację tego wszystkiego co najcenniejsze – nie jest, moim zdaniem,
uzasadniona. Ale mogą tu być różne opinie. To bowiem jest wielki problem,
wyraźnie związany z tym, co dzisiaj nazywamy „polityką historyczną” czy
też po prostu popularyzacją historii. To zagadnienie niewątpliwie powinno
być punktem wyjścia do rozważań, czy dziś nasza „produkcja” (że użyję
tego słowa) powstaje pod tezę, aby zaspokoić nasze dzisiejsze pragnienia
i leczyć kompleksy. Należałoby się nad tym zastanowić.
Poruszę jeszcze jeden wątek, bardzo aktualny w rozpatrywanym tu
kontekście, a związany z tzw. polityką historyczną. Wspomniany przed
chwilą Władysław Konopczyński rozróżniał dwa rodzaje prawdy historycznej. Mówił, że istnieje prawda względna – prawda „przykrojona” na
użytek szerokich mas, szerokich kręgów społeczeństwa, prawda mająca
oddziaływanie i funkcję wychowawczą. Ale z drugiej strony istnieje „prawda bezwzględna, prawda, która oświeca i wyzwala” – Histoire sincère de la
nation, jak zatytułował kiedyś swoją książkę o dziejach Francji po Wielkiej
Rewolucji Charles Seignobos. Pytanie, jakie chciałoby się postawić Konopczyńskiemu: czy nie jest to wybitnie utylitarne rozumienie historii i cynicz-
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ne ujęcie sprawy? Sądzę, że niewątpliwie nie. Konopczyński miał rację, że
innym rodzajem prawdy historycznej operować muszą media, podręczniki,
a innym posługuje się historia akademicka. To jest rzecz naturalna, tak po
prostu musi być, że mamy dwa rodzaje prawdy historycznej i stwierdzenie
tego stanu rzeczy nie jest żadnym nadużyciem.
Piątym zagadnieniem, o którym chciałbym powiedzieć w tym krótkim wystąpieniu, to problem fascynacji nowymi źródłami, o czym wspominali już moi przedmówcy. Problem ów niezaprzeczalnie występuje
w dzisiejszej polskiej historiografii po otwarciu archiwów PRL i udostępnieniu akt, które do niedawne były historykom nieznane – mam na myśli przede wszystkim akta tajnej policji. Ów problem fascynacji nowymi
źródłami, przed którym przestrzegał niegdyś, przy innej oczywiście okazji, Wereszycki, jest trudny do uniknięcia. Z tego powodu powinniśmy się
nad nim zastanawiać. Bardzo często bywa tak, że właśnie odkrywanie
nowych źródeł powoduje taką nimi fascynację, że cały dotychczasowy
znany wcześniej materiał, cała dotychczasowa literatura przedmiotu
schodzi na dalszy plan i jest lekceważona. To jest zjawisko niebezpieczne, z którego należy sobie zdawać sprawę. Tak więc występuje tu bardzo
praktyczne zadanie wyrobienia u ludzi, którzy podejmują nowe zagadnienia – zwłaszcza u młodych – dystansu do wszelkich źródeł.
Sprawą niewątpliwie dużej wagi jest problem względności sądów
w nauce historycznej, względności ustaleń, nawet gdyby na dany czas wydawały się one ugruntowywać prawdę niewzruszoną. Powinniśmy być
świadomi tej względności. To, co nazywamy interpretacją historyczną,
zawsze jest czymś relatywnym, czymś, co tak czy owak podlega krytyce
i nigdy nie jest „ostatnim słowem” nauki. Warto w tym miejscu przypomnieć refleksję sprzed kilkunastu lat François Fureta, historyka rewolucji
francuskiej i autora wielkiej książki Przeszłość pewnego złudzenia o fascynacji intelektualistów zachodnich bolszewizmem i systemem sowieckim.
Furet pisał, że „nie istnieje coś takiego jak czysta interpretacja historyczna,
a historia, którą się pisze, tkwi jeszcze w historii, bierze się z historii, jest
produktem nietrwałego ex definitione stosunku między teraźniejszością,
a przeszłością, jest spotkaniem cech szczególnych indywidualnego umysłu
z olbrzymim polem jego możliwych zakorzenień w przeszłości”. Świadome
przekonanie o względności i nieostatecznym charakterze naszych ustaleń
jest jak najbardziej potrzebne. Nie jest ono zgubnym relatywizmem, którego winniśmy się wystrzegać, ale zdrową zasadą nauki historycznej. Wspomniany już Henryk Wereszycki mówił wielokrotnie – niech mi będzie wolno jeszcze raz się do niego odwołać – „to, co nazywamy sądem historii, ma
zawsze walor względny”.
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II.
W sprawie oceny dotychczasowego dorobku polskiej historiografii
w ostatnich 18 latach pozwoliłbym sobie sformułować cztery ogólne tezy.
Przede wszystkim okres po 1989 r. nie był specjalnie innowacyjny
pod względem metodologicznym w historiografii polskiej, można natomiast zadać uzasadnione pytanie, które zresztą już moi przedmówcy stawiali, czy to dobrze, czy źle? Uważam, że raczej dobrze, a to z tej przyczyny,
że wszystkie nowinki występujące w zachodniej historiografii i często bezkrytycznie przyjmowane bardzo często mają działanie destrukcyjne.
To wszystko, co się składa na zadziwiający fenomen tzw. postmodernizmu, jest z reguły dość mętną ideologią dekonstrukcji. Uważam więc raczej za dobrą rzecz to, że hasła prowadzące w gruncie rzeczy do nihilizmu
poznawczego nie znajdują zbyt wielu zwolenników, że rozwijają się i żyją
jakby własnym życiem i niejako obok głównego nurtu nauki – co jest dobre
i chcę to z naciskiem podkreślić. Mój pogląd wyda się zapewne niektórym
dyskusyjny i będący wyrazem afirmacji metodologicznego konserwatyzmu,
jednak podobne stanowisko jak moje zajmuje wielu przedstawicieli humanistyki polskiej. Niech mi będzie w tym miejscu wolno wspomnieć uwagi prof.
Henryka Markiewicza, wypowiedziane niedawno w dyskusji o aktualnym
położeniu teorii literatury w Polsce („Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki
UJ”, nr 1/2007). Tzw. zwrot narratywistyczny, subiektywizacja narracji historycznej, idee dekonstrukcji – to są wszystko objawy kwestionowania podstawowych pojęć nauki historycznej. Ideologia postmodernizmu nie wnosi
nic. Przemawia za nią tylko bałwochwalczy kult tego, co nowe, i pragnienie
afirmacji wszystkiego, co ma „markę Zachodu”. W niektórych środowiskach
z niemałą hałaśliwością usiłuje się jednak upowszechniać to, co najbardziej
„płaskie i banalne” – posługując się słowami Markiewicza. Z pewnością destrukcyjny wpływ tych pomysłów wyraża się nade wszystko w hermetycznym, subiektywistycznym języku, właściwie żargonie, w jakim formułowane są nowe propozycje metodologiczne. A język ten niczego nie tłumaczy.
Druga moja teza – to konstatacja znaczących mimo wszystko osiągnięć historiografii polskiej w studiach nad II Rzeczpospolitą, czasami
II wojny światowej i okresem PRL, a zwłaszcza jego wczesną fazą. Jednym
z przykładów realnego postępu badań nad zagadnieniami, którymi polska
nauka historyczna doby powojennej nie mogła się zajmować, a które stały się przedmiotem kilku zasługujących na uznanie, ważnych monografii
w ostatnim czasie, pozostaje sowiecka okupacja wschodnich terytoriów
Rzeczypospolitej w latach 1939–1941 (wymienię książki Krzysztofa Jasiewicza, Marka Wierzbickiego, Rafała Wnuka).
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Stwierdzając ten stan rzeczy, pamiętać jednak należy i o tym, że
w niektórych wypadkach obszerny (liczbowo znaczący) dorobek historiografii wnosi niewiele światła ukazującego skomplikowaną rzeczywistość
historyczną. I tak na przykład bardzo wiele opracowań, poświęconych
polskiej myśli politycznej, w bardzo ograniczony sposób tłumaczyło jej
wielkie dylematy i problemy. Dopiero nowatorskie prace poświęcone myśli politycznej II Rzeczypospolitej pióra Romana Wapińskiego, Waldemara
Parucha, a zwłaszcza Krzysztofa Kawalca (por. jego Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918–1939, Wrocław–Warszawa 2000)
przyniosły na tym polu realny postęp. Inny przykład zagadnienia mającego
bogatą literaturę, a które słabo dotychczas wytłumaczono, to postawy inteligencji twórczej w systemie PRL. Na tym polu ostatnio pojawiły się nowe
opracowania (chociażby Marii Hirszowicz i Hanny Świdy–Ziemby), ale są
one tylko wstępem do dalszych studiów, które koncentrowały się dotychczas głównie wokół doby stalinowskiej, a mniej nad czasami późniejszymi.
Jeszcze innym przykładem z tego zakresu jest godny uwagi stan badań wokół opozycji antykomunistycznej w Polsce po 1945 r. Na tym polu, głównie w oparciu o Instytut Pamięci Narodowej, powstała w ostatnim czasie
znacząca literatura o siłach zbrojnego podziemia, jakże potrzebna, chociaż
oczywiście o zróżnicowanej wartości. Już dużo mniej zajmowano się np.
walką Polskiego Stronnictwa Ludowego o uczciwe wykonanie uchwał jałtańskich i uchronienie Polski przed sowietyzacją w latach 1945–1947, a nie
jest nadużyciem uznać, że walka ta, chociaż przegrana, miała swe znaczenie, bo przyniosła opóźnienie procesu sowietyzacji i spowodowała przez to,
że okres stalinowski był krótszy, zamykający się latami 1948–1955.
Teza trzecia dotyczy pewnego odwrócenia proporcji – to jest, niestety, być może naturalna kolej rzeczy. Znowu mamy zjawisko „białych plam”;
są tematy, którymi się nie zajmujemy lub stosunkowo mało zajmujemy, np.
dzieje polskiej lewicy w okresie międzywojennym. Oczywiście zawsze będzie tak, że pewne tematy pozostaną mniej przez nas opracowane i mające
nikły rezonans społeczny, inne zaś będą bardziej „w cenie” wśród badaczy. To
nieuchronne, zawsze też tak było. Niektóre jednak problemy jakby zniknęły
w ogóle z pola widzenia historiografii. Można by długo wyliczać przykłady;
ograniczę się tylko do jednego. Trudno nie zauważyć, iż nastąpiło swego rodzaju odwrócenie proporcji w studiach historiografii nad dziejami szeroko
pojętej lewicy w Polsce, w tym nad dziejami tzw. ruchu robotniczego. Jest
to poniekąd zrozumiałe, lecz niekoniecznie korzystne dla nauki historycznej.
Kiedyś tematyka ta – oczywiście silnie zideologizowana – była narzuconym
odgórnie priorytetem historiografii. Dzisiaj problemy, takie jak np. dzieje Komunistycznej Partii Polski, przestały interesować kogokolwiek. Tematykę tę
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pomija się zresztą nie tylko w studiach historiografii, ale w wykładach uniwersyteckich. Tymczasem częściowe poszerzenie dostępu do archiwaliów
pozwoliłyby zapewne podjąć na tym polu rzetelne badania źródłowe.
Niedawne udostępnienie historykom akt tajnej policji PRL to jeden
z przykładów dowodzących, iż dokonało się realne rozszerzenie naszej
wiedzy o Polsce po 1945 r. Jednak to nie koniec postulatów, które historyk
może i powinien stawiać. Można i należy oczekiwać, iż akta udostępni historykom również ta instytucja, która w powojennych dziejach odegrała
kluczową rolę – Kościół katolicki. Jeśli nie jest to możliwe za całe pięćdziesięciolecie, to przynajmniej za okres do 1956 r. Ogłoszony w ubiegłym roku
potężny tom zapisków prymasa Stefana Wyszyńskiego Pro memoria z lat
1949–1953 pozwala przypuszczać, jak wiele ważnych faktów do dziejów
narodu zawierają archiwa kościelne. Niestety, w tym właśnie tomie czytamy, iż wydawania dalszych tomów „diariusza” kardynała-prymasa, czyli
za okres po uwolnieniu z więzienia w 1956 r., nie przewiduje się.
I czwarta teza. Polska historiografia XX w., rozwijająca się w ostatnich
18 latach zdominowana była przez historiografię polityczną, w dużej mierze
biografistykę, i w znacznym stopniu przez studia nad myślą polityczną. Czasami są one dosyć powierzchowne, to jest też ich mankament, ale jest to wyraźnie ta dziedzina zainteresowań historiografii dzisiejszej, która przeważa
kosztem innych problemów badawczych, takich jak np. sprawy życia społecznego, których podejmowanie wymaga dużo większego wysiłku i bogatszego
warsztatu. I tak też np. polityka gospodarcza Polski Ludowej to zagadnienie
niezmiernie słabo zbadane. Problematyka historii społecznej tego okresu to
również długa lista postulatów badawczych, na które nie dano odpowiedzi.
W postulatach na przyszłość, które nasuwają się jako szczególnie
ważne, ograniczę się tylko do paru spraw najważniejszych.
Niewątpliwie istnieje znaczący dorobek polskiej nauki historycznej
poświęcony stosunkom zagranicznym Polski międzywojennej. Stopniowo
analizowana jest pod tym względem również epoka tzw. Polski Ludowej,
a ściślej – jej miejsce w stosunkach międzynarodowych. Jednakże kiedy
podejmujemy problem obecności Polski w Europie i w świecie, to wciąż nie
dysponujemy odpowiedzią na pytanie, czy byliśmy w tych stosunkach tylko obiektem, czy też także podmiotem, a jeśli podmiotem, to w jakim stopniu. To jest zagadnienie, które będzie jeszcze przez długi czas przedmiotem
studiów historiografii polskiej, to jedno z ważnych zadań przed nią stojących. I tu potrzebne jest historyczne, a nie „prezentystyczne” podejście w
rozpatrywaniu stanowiska czynników zagranicznych do sprawy polskiej
i do Polski. Pisał jakże trafnie Wereszycki: Badając więc stosunek obcych
rządów do Polski starajmy się w miarę możliwości obiektywnie stwierdzić, jak
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się przedstawiał w realnym działaniu, starajmy się wytłumaczyć, skąd takie
czy inne decyzje się zrodziły, ale nie wychodźmy z założenia, że po pierwsze:
obce rządy mają obowiązek Polsce pomagać, a jeśli sądzimy, że ich interes
tego wymagał, to nie rozumujmy sami, jak ten interes się przedstawiał, ale
szukajmy odpowiedzi na to, jak ten interes przez te rządy był pojmowany i że
to tylko jest ważne. Pytanie, czy wedle naszego zdania pojmowano go mylnie
i czy słusznie nawet nie jest, jak mi się wydaje, dla historyka takie ważne. Najważniejsze jest wytłumaczyć to, co się stało, a nie to, czego nie było. Chociaż
jak już poprzednio wyjaśniłem, polskiego historyka powstań właśnie najbardziej pasjonuje zagadnienie spraw, które się nie dokonały: operacji wojennych,
których zaniechano, albo działań dyplomatycznych, których zaniedbano.
Drugi ważny postulat to wizerunek Polski za granicą (przede wszystkim na Zachodzie) w całym okresie II Rzeczypospolitej i również wizerunek
Polski powojennej (pojałtańskiej), stalinowskiej, a później przechodzącej
proces „detotalitaryzacji”. Szerzej ujmując, jak postrzegano Polskę w opinii
cudzoziemskiej na przestrzeni burzliwego XX w., od chwili przywrócenia
państwa polskiego na mapę Europy w 1918 r. aż do „jesieni ludów” 1989 r.
Temu zagadnieniu dotychczas mało poświęcono uwagi. Oczywiście każdy
z nas może wymienić przynajmniej kilka ważnych prac na ten temat, ale to nie
zmienia w niczym przekonania, iż problematyka ta należy do zaniedbanych.
Brakuje również studiów „od drugiej strony” – prac dotyczących stosunku społeczeństwa polskiego do zagadnień międzynarodowych, do innych narodów, do sąsiadów, do wrogów i sojuszników, do tych wszystkich
problemów życia międzynarodowego, które kształtowały stosunki międzynarodowe w XX w. i rzutowały swój wpływ na miejsce Polski w Europie
i szerzej – w stosunkach międzynarodowych.
Jako historyk zajmujący się historią dyplomacji i stosunków międzynarodowych muszę powiedzieć, że historiografia polska w obcych językach
na arenie międzynarodowej jest słabo obecna i to jest jeden z jej najpoważniejszych mankamentów, z którymi powinniśmy się liczyć. Tymczasem nie
ma zainteresowania tym zagadnieniem ze strony środowiska historycznego
ani sprawujących władzę czy decydujących o finansowaniu nauki. Oczywiście dużo się mówi o „polityce historycznej”, promocji patriotyzmu itd., ale
nie ma konkretnych pomysłów, jak wybierać i finansować przekłady prac
historyków polskich na języki zachodnie tak, aby ich interpretacje realnie
wchodziły do obiegu nauki światowej. Rzadkość odwołań na Zachodzie do
autorów polskich, np. w historiografii stosunków międzynarodowych XX w.,
stwierdzi każdy, kto tą problematyką się zajmuje. Ta słabość polskiej nauki
historycznej, zwłaszcza dotyczącej dziejów najnowszych, wynika z różnych
przyczyn, a jedną z nich, wcale nie najmniej ważną, jest to, że nie istnieje
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dobrze zorganizowany system promocji naszych książek za granicą. Oczywiście kolosalne jest tu znaczenie „bariery językowej”, a więc oczywisty problem braku tłumaczeń. Jest to sprawa, na którą powinniśmy zwracać uwagę.
Chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej kwestii. Z całą pewnością
dużym zaniedbaniem naszej historiografii jest problem rozrachunku z „historiografią urzędową” epoki PRL. Henryk Wereszycki, nie tylko historyk,
ale i niewątpliwy autorytet moralny, pisał z wyraźną ironią do Stefana Kieniewicza w listopadzie 1978 r., iż po 1945 r. historiografia nasza znalazła
się w sytuacji, w której niewiele zależy od historyków. Sprawa zdecydowała
się najpierw we wrześniu 1939, a potem w Teheranie i Jałcie. Z chwilą, kiedy dostaliśmy się we władzę państwa totalitarnego, historycy uzależnili się
całkowicie niemal od polityki władz wobec historiografii. Dziś każdy łatwo
znajduje wytłumaczenie tego, co nim kierowało w tamtej epoce. Ale rzetelny rozrachunek z tą przeszłością to wymóg wiarygodności historyków,
a więc sprawa wielkiej wagi.
Nawiązując do tego, co mówił przed przerwą w naszych obradach
pan prof. Tomasz Szarota, konieczne jest rozróżnienie: „historiografii
w PRL” i „historiografii urzędowej PRL”. Kwalifikowanie wszystkich historyków działających w tym okresie naszej historii do kategorii „historiografia PRL” jest wielce mylące. Myślę więc, że co do tego rozróżnienia, które
sformułowałem, nikt nie powinien zgłaszać wątpliwości.
Oczywiście sformułowania i terminy, jakimi się posługujemy, są ważne
i wymagają nieustannej refleksji, często rewizji. Ale jeszcze ważniejsze jest to,
że brakuje takiej dyskusji i takiej refleksji nad kondycją historiografii polskiej
w okresie PRL, która ujmowałaby problemy nie tylko poznawcze, ale również etyczne – i to ostatnie słowo chciałbym mocno podkreślić. Nowa książka Rafała Stobieckiego Historiografia PRL. Ani dobra, nie mądra, ani piękna…
ale skomplikowana, będąca zbiorem studiów autora, przyniosła interesujący
materiał do rozważań. Jednak tej dyskusji jest na pewno za mało. A jeśli pewne sprawy są podnoszone, to często w sposób prowadzący donikąd.
I zupełnie na koniec – to, iż bywa niekiedy tak, że rozrachunek
z „historiografią urzędową PRL” zaczyna się od oskarżeń pod adresem Stefana Kieniewicza, jest wielce szkodliwe, bowiem przesłania rzeczywisty
problem rozrachunku z tymi, którzy kształtowali „politykę historyczną”
KC PZPR. W umysłach młodego pokolenia zaś wytwarza chaos nie pozwalający zrozumieć tamtej rzeczywistości.
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perspektywy i możliwości
badawcze, metodologia.
Refleksje na tytułowy temat pragnę zacząć od kilku uściśleń:
1. Moja wypowiedź dotyczy głównie historiografii PRL, mniej epok
wcześniejszych. W tym pierwszym wypadku jestem nie tylko konsumentem dorobku historiografii; czasami chodzę do archiwum i staram się zrelacjonować to, co tam znalazłem. Jest to raczej refleksja, niż w pełni ugruntowane poglądy. Co do wielu niżej stawianych tez sam mam wątpliwości.
Być może to ograniczenie jest wynikiem sposobu traktowania historii – nie
czuję się wykonawcą pewnej misji społecznej, a już bynajmniej nie traktuję
historii jako sposobu wymierzania sprawiedliwości społecznej czy dziejowej (jak czynią to niektórzy moi koledzy, jeśli brać na poważnie niektóre
z ich publicystycznych wypowiedzi). Historia jest dla mnie zawodem, który przyszło mi wykonywać.
2. Niektóre z postawionych tez były już wielokrotnie przedmiotem
dyskusji publicystycznych i naukowych, czasami gorących i skażonych
bieżącą polityką. Wiele z nich miałem już okazję przedstawić w szerszych
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gronach, m.in. 25 lutego 2004 r. jako wprowadzenie do dyskusji w Biurze
Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Opinie wówczas wygłoszone stały
się przedmiotem żywej polemiki, która przynajmniej w jednym wypadku
przybrała charakter ataku personalnego, nie mieszczącego się w standardach przyjętych dla tego typu spotkań. Kilka z wówczas przedstawionych
refleksji pragnę poddać pod dyskusję, przy całej świadomości ich subiektywności. Wszak ta kategoria została rewitalizowana w postmodernistycznej historiografii. Skłonny jestem się zgodzić z Frankiem Ankersmitem,
głoszącym jej pochwałę i zalety.
3. Moje krytyczne uwagi, zdarzające się w tym wystąpieniu, nie dotyczą lub dotyczą w małym stopniu prac najlepszych. Skupiam się na cechach
typowych, charakterystycznych dla większej grupy dzieł historiografii
dziejów społecznych, stanowiących pewną normę, średnią. Formułowane
oceny odnoszą się również do przynajmniej niektórych form popularyzacji
wiedzy na ten temat, dokonywanych przez zawodowych historyków; pomijam jednak podręczniki i wielkie debaty na temat konkretnych wydarzeń, obrosłych w tak wielką literaturę, że same w sobie mogłyby stanowić
(i zresztą stanowiły) przedmiot wielu osobnych dyskusji (vide Jedwabne).
4. Zwracam uwagę na kilka problemów dla mnie najważniejszych
w nadziei, że zainteresują innych. To oznacza, że nie jest moim zamiarem
(byłaby to strategia straceńcza) wyliczenie wszystkich obszarów badawczych i wszystkich perspektyw historii społecznej w tzw. III RP. Takie założenie uchroni mnie od zarzutów ad personam, że o czymś zapomniałem
lub coś pominąłem. Pominąłem zapewne całkiem sporo, czasami celowo,
czasami z ignorancji. Mam nadzieję, iż w trakcie dyskusji w takim gronie
wielu rzeczy się nauczę i o wielu dowiem. Często również formułuję pytania – gdyż nie mam gotowych odpowiedzi.
5. Z konieczności moje uwagi zahaczają, czasami nawet bardzo mocno, o historię gospodarczą, rzadziej polityczną; nie może być inaczej, skoro
zajmujemy się historią „zwykłych ludzi”, dla których położenie materialne
stanowi szczególnie istotny element myślenia i zachowań.
6. Pomijam całą powojenną dyskusję na temat historii społecznej,
toczoną głównie w świecie zachodnim. W tym miejscu godzi się jedynie
wspomnieć, że po II wojnie miała ona swe wzloty i upadki, a jej rozumienie
zmieniało się: od niemieckiej politycznej historii społecznej (pytania o społeczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz następstwa struktur, procesów
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i decyzji politycznych) do związków z historią kultury (analizy jakościowe,
używające metod filozofii języka i nauki o literaturze). Nie wdaję się w analizę różnic terminologicznych – od history with the politics left po total history – zwłaszcza że żadna z definicji nie uzyskała pełnej naukowej akceptacji.
Nie jest również celowym charakteryzowanie różnych szkół historiograficznych (bilefeldzka, neomarkstowska itp.). Uważam, że moja kompetencja w tym względzie nie jest wystarczająca. Obecnie – według niektórych
badaczy tej problematyki – niemal cała historia jest historią społeczną. Jej
naukową podstawę stanowią takie nauki jak antropologia i semiotyka, badające kolektywną świadomość, wartości i pojęcia. Tak rozumiana historia społeczna obejmuje zjawiska polityczne, gospodarcze, kulturalne, lecz
kładzie nacisk na ich społeczne konteksty. Mniej interesują ją geneza i realizacja decyzji władz, bardziej konsekwencje działań politycznych; mniej
same naukowe wynalazki, bardziej ich funkcje w życiu ludzi. Obawiam się,
choć mogę się mylić i chętnie wysłucham argumentów przeciwnych, że takiej nowoczesnej historii społecznej w Polsce nie ma. Mamy za to na pewno historię społeczeństwa. W dalszej części tego wystąpienia posługuję się
jednak pojęciem „historia społeczna” ze względu na jego zakorzenienie
w polskim dyskursie historiograficznym.
7. Koniecznym wydaje się wskazanie na wagę poruszanego zagadnienia. W Europie postkomunistycznej przekonali się o tym reformatorzy gospodarek wschodnioeuropejskich po 1989 r., jak pisze Lawrence Harrison,
jeden z organizatorów sympozjum i inicjatorów projektu realizowanego
pod patronatem Harvard Univeristy’s Academy for International and Area
Studies na temat wpływu wartości na rozwój społeczeństw – świadomość
wagi zagadnienia zyskali nawet ekonomiści o tradycyjnych prorynkowych
poglądach. Alan Greenspan, przekonany o tym, że ludzie z natury są kapitalistami, a upadek komunizmu w sposób automatyczny powoła do życia
system gospodarki rynkowej, zmienił zdanie pod wpływem sytuacji powstałej w postsowieckiej Rosji. W obliczu rosyjskiego kryzysu gospodarczego uznał, że o wszystkim w tym przypadku przesądziła kultura, czyli
w istocie rzeczy zakorzenione kulturowo – postawy i zachowania społeczne – a nie natura. Historia społeczeństw, ich nawyków kulturowych, i to
nie tylko w tej części Europy, okazała się istotna nie tylko dla samych historyków, ale również dla wielkiego biznesu. Ignorancja w tym względzie
może przekładać się na ogromne straty i to policzalne.

	L. Harrison, Dlaczego kultury nie sposób przecenić? [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości
wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.
��������������������������������������
E. Harrison, Poznań 2003, s. 17–40.
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8. Mea culpa. Sam nie jestem bez winy. Pozwalam sobie na głos głęboko krytyczny, ale to nie oznacza, że nie zdarza mi się popełniać grzechów, o których piszę.

„Stan sztuki” w Polsce
i najważniejsze potrzeby
badawcze
Wydaje mi się, że dyskusja o możliwościach i perspektywach badawczych historii społecznej w 2007 r. musi wychodzić z diagnozy tego, co już
osiągnięto, a zwłaszcza tego, co pominięto lub zniekształcono.
W okresie PRL standardem uczciwego zajmowania się najnowszą
historią społeczną było często kończenie badań, przynajmniej jeśli chodzi
o ich publikowane, co najwyżej na okresie II wojny światowej. Z tego powodu najpewniej wiele ważnych syntez z zakresu historii społecznej, np.
Historia chłopów polskich pod red. Stefana Inglota, kończyło się na 1945 r.
Nieliczne „wycieczki” w czasy późniejsze, zresztą w części bardzo udane – np. prace zespołu kierowanego przez Franciszka Ryszkę w Instytucie
Historii PAN – rzadko wykraczały poza cezurę 1950 r., sięgając co najwyżej do 1956 r. Efektem takiego wymuszonego sposobu postępowania
było zatrzymanie się poważnych, a nie przyczynkarskich, analiz struktur
i przemian dużych grup społecznych na tych latach. Jest znamienne, iż
partia z nazwy robotnicza nie doprowadziła do stworzenia poważnej syntezy dziejów robotników polskich po 1945 r., jeśli nie liczyć ciekawych,
ale wszak tematycznie rozrzuconych przyczynków zebranych w tomach
pod red. Przemysława Wójcika i Stanisława Kalabińskiego. Powrót do
tych prac i jedynie „dopisanie” ich PRL-owskich części jest jednak niewystarczające, wszak zmienił się również katalog pytań badawczych, jakie
chcemy dzisiaj sformułować, analizując tę wcześniej już eksplorowaną
problematykę. Nie może to jednak oznaczać ignorowania spuścizny naukowej powstałej przed 1989 r. Wzmiankuję o tym dlatego, że spotkałem
się z głosami traktowania dorobku wówczas powstałego – w odniesieniu
do PRL – tak jak jednego z wielu źródeł historycznych, tzn. z podobną
podejrzliwością i wszelkimi elementami krytyki, formułowanymi przez
uznanych profesjonalistów.
Jedno z najważniejszych pytań, które winniśmy rozstrzygnąć, brzmi
następująco: czy w centrum historii społecznej ma być badanie struktur
społecznych i podziałów klasowo-warstwowych? Ponadto warto się odnieść do innej kwestii o fundamentalnym znaczeniu: jaka była dynamika

t2-s153-326.indd 222

222

1/8/09 2:00:40 PM

p ost u l at y b a dawcz e i m e todol ogi a

przemian społecznych (i oczywiście gospodarczych) w Polsce i Europie
Wschodniej w XX w.? Chodziłoby przynajmniej o poparte wynikami badań
ustosunkowanie się do tez zachodniej historiografii na temat cywilizacyjnego zapóźnienia tej części kontynentu. Historycy polscy stworzyli własne
teorie, dotyczące zacofania Europy Wschodniej, w tym Polski, w okresie
nowożytnym. Czy wiemy, jak ten proces przebiegał w XX w., a zwłaszcza
w jego drugiej połowie? Czy był to rozwój w warunkach rosnącego zacofania, a jeżeli tak – to kiedy? Analizy Ivana Berenda czy Angusa Maddisona
próbują odpowiedzieć na te pytania.
Sprawa bynajmniej nie jest błaha i jednoznaczna, gdy patrzymy nie
tylko na efekt końcowy funkcjonowania systemu. Według obliczeń Maddisona, między 1950 a 1973 r. ekonomiki Europy Centralnej i Wschodniej
osiągały średni wzrost produktu narodowego brutto na głowę mieszkańca
wyższy niż Europy Zachodniej. Zwycięstwo leseferyzmu nad modelem gospodarki centralnie planowanej to efekt kryzysu lat 70. i 80. – kryzys naftowy i rewolucja technologiczna. W sensie społeczno-ekonomicznym relatywnie biedne społeczeństwa naszego regionu dzieliły swój dobrobyt lub
– jak twierdził Churchill – biedę, bardziej równo niż kiedykolwiek wcześniej, z wszystkimi tego pozytywnymi humanistyczno-etycznymi i wysoce
negatywnymi gospodarczo konsekwencjami. To pomogło znieść kastowe
podziały w starym społeczeństwie klasowym, ale również przyczyniło się
do deprecjacji wykształcenia, wysokich kwalifikacji i lepszej pracy.
Z tym zagadnieniem związane jest inne, o równie fundamentalnym
znaczeniu: chodzi o mechanizmy i tempo procesów modernizacyjnych
w PRL oraz o mobilność terytorialną i społeczną. Polska i Europa Wschodnia
były, zwłaszcza w II połowie XX w., obszarami masowej migracji chłopskiej
do miast. Nadal nie wiemy dokładnie, jakie były jej społeczne i kulturowe
skutki – elementy stygmatyzacji w przestrzeni miejskiej, sposób funkcjonowania instytucji, style życia. Na ile PRL w sensie społecznym stała się
krajem genetycznie chłopskiego banfieldowskiego amoralnego familizmu,
dzięki któremu, tak jak w biednej wiosce w południowych Włoszech w latach 1954–1955, nie było często związku między aksjologicznymi zasadami a konkretnymi zachowaniami w relacjach w życiu codziennym, pozycji
urzędowej używano jako broni przeciwko innym dla osiągnięcia prywatnych korzyści, a słabi (materialnie) faworyzowali reżim utrzymujący porządek silną ręką. Stąd wynika wyjątkowa, moim zdaniem, waga badań
nad życiem codziennym.
	���������������
I. T. Berend, Central and Eastern Europe, 1944–1993. Detour form periphery to the periphery,
Cambridge 1995.
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Jestem głęboko przekonany, że odpowiednio rozwinięta historia
społeczna ułatwi odpowiedź na pytanie, co w PRL-owskich zachowaniach
społecznych było „systemowe” (komunistyczne), a co polskie. Symptomatyczne pod tym względem są badania Jerzego Bartkowskiego na temat
wpływu tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne. Okazuje się, iż wiele z tych zachowań ma
co najmniej dziewiętnastowieczne korzenie. Pogłębienie tej eksploracji jest
ze wszech miar ważne. Z tych powodów zgadzam się z formułowanymi już
postulatami, że ideałem byłoby podejmowanie badań nierespektujących
podziałów politycznych ziem polskich w XX w., dotyczących konkretnych
zjawisk społecznych i realizowanych według wspólnego scenariusza pytań
badawczych. Dla historii społecznej PRL zaniedbaniem najistotniejszym
jest brak pogłębionych badań nad władzą, w tym szczególnie nad partią
komunistyczną. Na razie nie wiemy, kim byli – w sensie społecznym – „oni”.
Jakie były motywacje wstępowania do i występowania z PZPR, jakie było
i jak się zmieniało poparcie dla jej działań. Jak to się działo, że w buntach
antysystemowych istotną rolę odgrywali „partyjni” a nawet „aparatczycy”? To tylko niektóre kwestie warte wyjaśnienia.
Wreszcie upominam się o nowe ujęcie relacji władza – społeczeństwo: o stworzenie realnej przeciwwagi dla ich czarno-białej wizji i jej pozamerytorycznych źródeł. Celowe wydaje się znalezienie czegoś, co można by określić jako nowy paradygmat badań takiej relacji w okresie PRL
lub – skromniej – poszerzenie perspektywy badawczej i co za tym idzie,
warsztatu historyków, zajmujących się tą problematyką. Na czym miałoby to polegać? Przede wszystkim chodziłoby o odejście od postrzegania
tych stosunków tylko w kategoriach nieprzezwyciężalnego konfliktu definiowanego w oparciu o wartości symboliczne. Należałoby więc uznać
i empiryczne sprawdzić formułowane już wielokrotnie przez socjologów
tezy o tym, że w warstwie aksjologicznej (wartości) system mógł być
nieakceptowany, podczas gdy akceptowało się go poprzez zachowania
w sferze „interesu codziennego”. Dla historyków oznacza to konieczność
większego niż dotąd skupienia się na zaniedbanych i mniej efektownych
badaniach codziennego funkcjonowania systemu władzy i jego wpływu na świadomość, postawy i zachowania społeczne. Chodzi również
o wskazanie na wielość aktorów społecznych „grających” swe role na
PRL-owskiej scenie. Władza na poziomie lokalnym, zwłaszcza podstawowym, najniższym, miała nieco inne interesy, niż ta na poziomie cen	J. Bartkowski, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa 2003, s. 365.

t2-s153-326.indd 224

224

1/8/09 2:00:41 PM

p ost u l at y b a dawcz e i m e todol ogi a

tralnym czy wojewódzkim. Także grupy społeczne i zawodowe bywały
w konfliktach, również wewnętrznych, w których używano ludzi i instytucji władzy jako argumentu wzmacniającego własne racje.
Unikanie tego ostatniego tematu w obawie przed tym, aby przez
to nie uległa podważeniu teza o głównej osi konfliktu społecznego (władza – społeczeństwo) wydaje się ryzykowne, choć obecne w myśleniu historyków, a czasami nawet werbalizowane. Taka strategia wydaje mi się
dość kontrowersyjna.

Problemy warsztatowe
i metodologiczne
Za jedno z najważniejszych zadań historiografii dziejów najnowszych
uznaję konieczność ponownego przemyślenia i może nawet rewizji sposobu
myślenia w oparciu o koncept totalitarny jako jeden z niewielu powszechnie używanych nie tylko w historii politycznej, ale również dla wyjaśnienia
postaw i zachowań społecznych. Odwaga myślenia rewizjonistycznego czy
skromniej oryginalnego polegałaby chociażby na uznaniu i poddaniu próbie za pomocą konkretnego materiału źródłowego tezy Winicjusza Narojka,
iż rzeczywisty sens totalitaryzacji społeczeństwa: „nie polega na ukształtowaniu za pomocą propagandy oraz represji osobowości skłonnych ślepo
słuchać oficjalnych autorytetów – co okazało się, zwłaszcza w Polsce, daremne – ale na narzuceniu ludziom dążącym do osiągnięcia osobistej pomyślności reguł gry organizacyjnej w strukturach państwowych. Chodzi
tu o sens negatywny, który wprawdzie nie sprzyja wytworzeniu »jedności
moralno-politycznej« państwa – społeczeństwa, ale za to dostarcza strukturom państwowym pragmatycznej legitymizacji za pomocą powszechnych zachowań społecznych ludzi”.
Nadal zauważam zbyt często pojawiającą się tendencję do ulegania kodowi źródeł – głównie ubeckich, której towarzyszą trudności (niechęć?) w ich
przetłumaczeniu na język historii społecznej. Konieczność interpretacji pojęć
i terminów na gruncie kultury, w której powstały, jest zasadą właściwą historiografii w ogólności, w tym również w analizach dziejów Polski po II wojnie
światowej, i winna być powszechnie stosowana. Można oczywiście wzruszyć
ramionami i powiedzieć: banał, nihil novi. Ale już praktyka historiograficzna
wskazuje, że z internalizacją tej zasady mamy kłopoty. By rzecz sprowadzić do
	W. Narojek, Perspektywy pluralizmu w upaństwowionym społeczeństwie, Warszawa 1994,
s. 91.
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konkretu: czy polski chłop Anno Domini 1975 traktował porządek systemowy
PRL jako zupełnie obcy – jak zdaje się wynikać z wielu interpretacji historyków, którzy nie mogą wyjść poza schemat myślenia w kategoriach zwulgaryzowanego konceptu totalitarnego? Czy nie lepiej w kategoriach mentalnych
obywateli PRL, w socjokulturowych determinantach ich myślenia, odnaleźć
system znaczeń określających władzę i państwo, niż po raz kolejny upajać
się stwierdzeniem, że władza komunistyczna była zła – nawet jeżeli wnioski
z takich badań mogą być politycznie niepoprawne? W takich badaniach
szczególna rola przypada regionalistyce. I nie jest to w tym wypadku jedynie
postulat zgłaszany pro forma, bez większego przekonania, niejako z obowiązku. Jestem głęboko przekonany, że to właśnie na poziomie lokalnym można
najlepiej zweryfikować generalne tezy o charakterze relacji władza – społeczeństwo. To tam najlepiej widać zarówno pola wzajemnego konfliktu, jak
i strategie przystosowawcze. Wreszcie z poziomu konkretnych wsi, miast, zakładów przemysłowych można dokładniej zobaczyć również zachowania lokalnego aparatu władzy i na tej podstawie próbować udzielić odpowiedzi na
pytanie, jak jego działania modulowały relacje władzy i społeczeństwa. Takie
badania pokazują, jak ideologiczny język i cele decyzji podejmowanych centralnie przekładają się na sposób ich realizacji „w terenie”. Rzecz jasna, musiałyby być one wcześniej zaplanowane, mieć jasno określony cel i metody.
Wydaje mi się, że w polskiej historiografii dziejów najnowszych nadal
pozostajemy niemal wyłącznie na gruncie uznawania za ważne postulatów
pisania historii from below, oral history, konstruowania na tej podstawie modeli narracji reakcji i zachowań oraz systemów wartości. Takie przekonanie
ma za często charakter jedynie deklaratywny i w niewielu wypadkach przekłada się na konkretne monografie. Tymczasem teoretyczna różnorodność
winna być walorem takiej historiografii. Odrzucenie niektórych z teorii historii społecznej, wynikające z ich znajomości i przemyślenia jest lepsze niż
drwina z niektórych z nich, wynikająca z własnej ignorancji (modernizm
jest szkodliwy) bądź powtarzania obiegowych opinii (szkoła Annales się
przeżyła – co brzmi zabawnie zwłaszcza w ustach pozujących na „głębokich”
studentów pierwszych lat historii). Nie jestem przekonany, czy w obawie
przed lekceważącym sądem specjalistów od epatowania znajomością niemal jedynie oryginalnych tytułów zachodnich opracowań historycznych
i w związku z tym wiedzących, że „wszystko już było”, powinniśmy zrezygnować z wypełnienia „zachodniego”, chyba głównie „francuskiego”, katalogu problemów badawczych (strach, starość, dzieciństwo, kobiecość, seksualizm itp.) w odniesieniu do polskiej materii społecznej.
Ożywcze powinno okazać się twórcze wprowadzenie do narracji historycznej metod i siatki pojęć z nauk pokrewnych, zwłaszcza z antropolo-
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gii i socjologii oraz zachodniej wersji historii społecznej. Postulat nie jest
nowy – po raz pierwszy zgłosił go już Lawrence Stone wiele dziesięcioleci
temu. Odnoszę wrażenie, że jego wprowadzenie w życie jest jeszcze przed
nami. Do tej pory nie spotkałem się z polską wersją „gęstego opisu” á la Clifford Geertz czy też PRL-owską mikrohistorią – wizją świata widzianego
przez wyolbrzymione szczegóły, ale dzięki temu lepiej odwołującego się do
jednostkowego rozumienia przeszłości. Świat widziany oczami PZPR-owskiego „aparatczyka” w przysłowiowej Wólce Okrąglik – a czemu nie? Czy
taka praca jest mniej ważna niż porządny opis działania kolejnego oddziału tzw. antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w kolejnym
powiecie? Mam poważne wątpliwości.
Nasze analizy dziejów społecznych muszą być bardziej kompleksowe,
tzn. w większej niż dotychczas skali posiłkować się mało dotychczas wykorzystywanymi kategoriami źródeł, jak badania socjologiczne (w tym sondaże
opinii publicznej i częstokroć jeszcze „nieodkryte” przez historyków ustalenia socjologów, dokonywane na zamówienia władz partyjnych, resortów, zakładów pracy itp.), dokumenty autobiograficzne (pamiętniki, listy i skargi do
władz) czy publicystyka (zwłaszcza polska szkoła reportażu po 1956 r., przy
świadomości wszelkich ograniczeń cenzuralnych i autocenzuralnych, jakim
była poddana). Oznacza to również konieczność kwerend archiwalnych bardziej szerokiej gamy źródeł o charakterze urzędowym. Wnioskowanie o masowych postawach i zachowaniach społecznych nie winno mieć za podstawę
jedynie czy w wielu wypadkach nawet głównie raportów policji politycznej
i komitetów partyjnych. To oznacza także podejmowanie prób nie tylko zagospodarowywania poszczególnych pól badawczych jeszcze dziewiczych,
ale wchodzenia na te, gdzie ktoś inny już gospodarzył, ale inaczej. Jeżeli nie
unowocześnimy naszych metod i nie wykorzystamy nowych kategorii źródeł, a niektórych nie stworzymy, to obawiam się, że będziemy przez naszych
zachodnich kolegów nadal traktowani jako przede wszystkim dostarczyciele
ledwie wstępnie uporządkowanych i przetworzonych dokumentów źródłowych – owego „historiograficznego mięsa”, z których oni dopiero będą warzyć wykwintne potrawy. Czy warto się godzić na rolę podkuchennego?
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Wysłuchałem z dużą uwagą przedstawionych referatów. Poruszona
w nich tematyka jest tak obszerna, że siłą rzeczy mogę się podzielić tylko garścią refleksji dotyczących wybranych zagadnień. I w toku dyskusji,
i w czasie tych referatów pojawiły się różne sprawy. Bardzo zasadnie budzą
głęboką troskę kwestie braku krytyki naukowej i rynku książki, na który
zbyt duży wpływ wywierają sprawy komercji.
Następną sprawą, którą chciałem poruszyć, jest warsztat historyka.
Wydaje mi się, że szczególnie w stosunku do okresu po 1945 r. stoimy przed
koniecznością wypracowania metod krytyki m.in. specyficznych źródeł,
jakie wytworzyły określone służby aparatu represji, a które to metody należy stosować do oceny wiarygodności pewnych dokumentów, pamiętając
jednocześnie, że stopień skomplikowania niektórych kwestii będzie wymagał indywidualnego podejścia do zagadnienia. Jest to niezwykle trudne zadanie, lecz należy ten trud podjąć, jeśli chcemy się uwolnić od jednostronności ujęcia i stawiać dobrze udokumentowane, wyważone tezy.
Innym ważnym problemem jest stopień wykorzystania dotychczasowej historiografii. To nie jest tylko problem zbyt częstego pomijania osiągnięć znacznej części historiografii z okresu lat 1945–1989, szczególnie, acz
nie tylko, dotyczącej okresu międzywojennego. Trzeba dokonać rzetelnej
oceny tych prac. Znajdują się wśród nich pozycje należące do pewnego
kanonu, który śmiało można dziś polecić studentom jako przykład bardzo
dobrej, solidnej roboty naukowej. Na temat przede wszystkim okresu PRL,
ale także okresu międzywojennego istnieje znaczna liczba prac, które należy ocenić krytycznie, wskazać, dlaczego należy odrzucić zawarte w nich
tezy. Dlatego chciałbym tu zaapelować o nawyk rzetelnej oceny literatury,
która wychodziła przed 1989 r., bo nie zawsze o wszystkim decydował rok
wydania książki. Wskazał to już zresztą w swoim referacie prof. Krzysztof
Kawalec, który mówił, że cenzura w ostatnich latach działała trochę punk-
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towo odnośnie okresu II Rzeczypospolitej. Tak więc niezależnie od cezury
1989 r., która ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju polskiej historiografii,
proponuję, żeby sobie i naszym uczniom uświadomić inny podział prac
historycznych (mniej zależny od daty ukazania się danej książki): na zrobione rzetelnie z utrzymaniem rygoru warsztatu historyka i na te, których
tezy dyskwalifikuje brak przestrzegania tych rygorów. Uważam, że jeśli
tego będziemy się trzymać, zdołamy pełniej wykorzystać dotychczasowe
osiągnięcia literatury przedmiotu z korzyścią dla następnych opracowań.

Biorąc za punkt wyjścia wypowiedź pana prof. Jarosza na temat niezajmowania się przez historyków niektórymi zagadnieniami, np. migracjami wewnętrznymi, chciałam zwrócić uwagę na kwestię wykształcenia historyków w Polsce. Historycy bardzo często nie są przygotowani do zajęcia się
tymi zagadnieniami ze względu na to, że z rzadka uczestniczą w zajęciach
z socjologii, psychologii społecznej, semiotyki, antropologii; z kolei nauki
pomocnicze historii, w takim kształcie, w jakim są wykładane, nie przygotowują zbyt dobrze do zajmowania się historią społeczną i gospodarczą oraz
do wykorzystywania warsztatu innych nauk. Sposób przygotowania zawodowego rzutuje też na sposób ustosunkowywania się do teorii badawczych,
które powstają na świecie. Jeżeli ktoś nie studiuje za granicą bądź na własną
rękę nie czyta literatury obcej, ma bardzo małe szanse, aby się z nimi zapoznać w trakcie zajęć i seminariów. Badacze nie ustosunkowują się do tego,
czego nie znają. Małe zainteresowanie pewnymi obszarami badawczymi jest
też skutkiem formy studiów doktoranckich. W wielu krajach te studia traktowane są jako trzeci etap wykształcenia i rozpoczynają się od regularnych
zajęć ze specjalistami z różnych branż, co sprawia, że doktoranci są po prostu
lepiej przygotowywani do wykorzystywania dorobku różnych nauk, które
mogą być uznane w pewnym sensie za nauki pomocnicze historii.
Kolejna kwestia dotyczy badań nad polityką zagraniczną i pytania postawionego przez pana prof. Kornata. Warto by się zastanowić, na ile Polska
była podmiotem, a na ile przedmiotem działalności innych państw. Wydaje
mi się, że fakt zajęcia się przez historyków polityką zagraniczną PRL, co nastąpiło stosunkowo późno, wynikał z przekonania, że Polska jako państwo
zależne nie tworzyła własnej polityki zagranicznej, nie miała pola manewru i nie było osób zajmujących się planowaniem polityki zagranicznej,
tzn. definiowaniem odrębnych celów Polski, dyplomaci i politycy nie byli
zaś gotowi do wchodzenia w żadne spory. Obecnie próbuje się troszeczkę ten obraz weryfikować. Zmiana podejścia polskich badaczy następuje
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też na skutek zainteresowania historyków obcych, głównie zachodnich,
polityką zagraniczną PRL i udziałem dyplomatów PRL w różnych niejawnych kanałach komunikowania się. Trudności z badaniem polityki zagranicznej PRL wynikają też z ograniczeń w dostępie do archiwaliów. O ile ze
strony polskiej mamy dość duży dostęp do źródeł, to utrudniony jest dostęp
do źródeł wytworzonych przez ZSRR. Sprawia to, że badania są pozbawione ważnego elementu porównawczego, umożliwiającego właściwą ocenę
tego, co znajdujemy w polskich archiwach.

Zacznę od wątku ilustrującego szersze zjawisko, które sygnalizowano w dyskusjach pod określeniem „potoku” źródeł. Takim nowym źródłem,
z którym styka się każdy, kto ma do czynienia z pracami magisterskimi, jest
Internet. Można zwalczać powołania się na strony www, jeżeli istnieją prace drukowane, ale w tej chwili są też tematy, których właściwie nie sposób
jest w ogóle ruszyć bez sięgnięcia do Internetu. Napisałem kilka artykułów
na temat ruchu autonomicznego śląskiego i w wypadku tego środowiska
ok. 90% jego propagandy korzysta z tego właśnie medium. Obieg „Jaskółki”, będącej oficjalnym organem ruchu, jest o wiele węższy. Pod względem
funkcjonalnym strona internetowa niczym się nie różni od czasopisma, jeżeli jest regularnie uaktualniana. Natomiast problemem – z punktu widzenia historyka – jest dokumentowanie wywodu, bo o ile w wypadku czasopisma przynajmniej część nakładu pozostaje, przynajmniej w rozproszeniu
(Orwell pisał, jak państwo totalitarne może sobie z tym poradzić), o tyle
w wypadku strony internetowej wystarczy jedno polecenie globalne, wydane przez administratora sieci, i adres, na który się powołujemy, po prostu
przestaje istnieć. Jest to zatem problem. Potencjalnie zawarte w Internecie
informacje stwarzają szansę, ale na gruncie metod, którymi dysponujemy,
niespecjalnie wiadomo, jak je wyzyskać.
Jeszcze kilka drobnych uwag do tych dwóch bardzo interesujących
wystąpień, których wysłuchaliśmy. Rola historii – czy rośnie, czy maleje?
Na tak postawione pytanie może być mnóstwo odpowiedzi. Wydaje mi się,
że odpowiedzi będzie nieco mniej, gdybyśmy sięgnęli po materialne twarde
wyznaczniki, na podstawie których można wnioskować, że np.: czy maleje,
czy rośnie liczba godzin z historii w programach szkolnych, jak wyglądają
podręczniki albo też ogólnie: jak wygląda miejsce historii w programach
kształcenia? Czy są pomysły polityczne (w znaczeniu szerokich koncepcji,
jak to miało miejsce przed wojną w wypadku choćby znanej książki Adolfa Bocheńskiego) z powoływaniem się na argumentację historyczną jako
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główny nurt uzasadnień? Gdzie ta argumentacja historyczna pojawia się
od niechcenia albo nawet wcale się nie pojawia? Jeżeli sobie odpowiemy
na kilka tego rodzaju pytań – a ich listę można by łatwo wydłużyć, odwołując się do widocznych i mierzalnych zjawisk – to pytanie, czy rola historii
maleje, czy rośnie, będzie łatwiejsze do rozstrzygnięcia. Sądzę, że maleje,
właśnie na podstawie przesłanek, na które wyżej się powołałem.
Zgadzam się w pełni z prof. Jaroszem, że istnieje potrzeba reorientacji wielu tradycyjnych schematów interpretacyjnych. Nie mówię jedynie o historii zupełnie najnowszej i czasach powojennych, gdzie lawinowo ilość przekazów wzrosła, ale także w odniesieniu do dwudziestolecia
1918–1939; potrzeba taka istnieje, niezależnie nawet od zaniknięcia bariery cenzuralnej. Podam tu jeden przykład. W ostatnim czasie pojawiło się
trochę przekazów o wyjątkowym znaczeniu i wadze: nie tak dawno czytałem dzieło najbardziej dla mnie poruszające spośród nich – Dziennik wiceministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego ks. Żongołłowicza.
Pomijając już fakt, że jest to lektura wstrząsająca, wymusza ona, jak sądzę,
rewizję przynajmniej jednego poglądu przyjmowanego jako swoisty aksjomat: że rezultatem przewrotu majowego było zwiększenie sprawności administracji państwowej, stabilności działania państwa itd. Otóż w świetle
lektury świadectwa tego człowieka, który wiedział, o czym pisze, można
w tej materii bardzo się zdziwić. W innych dokumentach destrukcyjne skutki zmian, jakie się dokonały w maju 1926 r., widać dostatecznie wyraźnie.

Chcę państwa na chwilę wprowadzić w świat źródeł archiwalnych,
ale nie do samego archiwum, tylko przed jego próg. Powiem państwu, że to,
z czym państwo się stykają w archiwum, to nie jest w 100% to, co powstało
przedtem. Żeby lepiej pokazać proces selekcji, bo można by długo wprowadzać w te tajniki, mam trzy slajdy.
Pierwszy slajd dotyczy etapów selekcji. Pierwsza „śluza” to wybór jednostek organizacyjnych, które archiwiści kwalifikują jako twórcy narodowego zasobu archiwalnego; druga – to selekcja wytworzonych przez twórców
państwowego zasobu archiwalnego akt i wybór tych, które archiwista uzna
za posiadające wartość źródła historycznego. Z tego wynika, że to, co mają
państwo w archiwach, to w sumie tylko 1/5 albo co najwyżej 1/4 ogólnej
produkcji. Dodać trzeba, że kryteria, które stosują archiwiści w trakcie selekcji, są kryteriami opracowanymi bez współpracy z historykami.
	 B. Żongołłowicz, Dzienniki 1930–1936, Warszawa 2004.
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Była dzisiaj mowa o zamiarach badania m.in. mentalności i awansów
społecznych. Z realizacją tych zamiarów mogą być kłopoty, bo na przykład
akta studenckie, przechowywane w archiwach własnych uczelni, mają kategorię B-50, czyli po upływie 50 lat badanie awansu społecznego studentów nie będzie możliwe. Innym przykładem są spółdzielnie produkcyjne
czy PGR-y, których akta zachowały się w archiwach tylko w pewnym wyborze, a tego wyboru dokonywali samodzielnie archiwiści. Z tych dwóch
przykładów wynika, że znikają nam pewne typy źródeł, o które historycy
pewnie za chwilę będą się dopytywać.
To, o czym mówię, dokonuje się przed wejściem akt do archiwum,
ponieważ zanim akta do niego trafią, są przechowywane 25 lat w miejscu tworzenia. W jakich warunkach dojrzewają przed progiem archiwum?
Pokażę na następnym slajdzie. Miejsce przechowywania tych cennych
akt to: tylko w 1/4 lokal biurowy, następne pomieszczenia usytuowane są
w piwnicy lub na strychu, albo rozproszone pomiędzy piwnice i strychy.
Następny slajd pokazuje, kto się na tych strychach i piwnicach opiekuje tymi najbardziej wartościowymi materiałami Proszę zobaczyć, jak się
przedstawia procentowo zatrudnienie osób opiekujących się tymi archiwami: na pełnych etatach jest niecałe 25%, na połowę etatu – 6%, na mniej niż
1/2 etatu – 2,5%, a w ramach obowiązków służbowych – 68%. Myślę, że
już wystarczająco państwa przeraziłam i chciałabym namówić na to, żeby
stworzyć platformę dialogu z władzami archiwalnymi, które w tej chwili
przystępują do prac legislacyjnych i, o ile wiem, nie mają w tym gronie ani
jednego historyka. Mało tego, nie prowadzi się także żadnych konsultacji
o aktualnych zainteresowaniach naukowych. W związku z tym chciałabym, żebyście państwo w jakiś sposób wywarli wpływ na to nowe prawo
archiwalne, zwłaszcza że wszystkie inne kraje, które przystępowały do legislacji archiwalnych, brały pod uwagę głosy historyków.

Przyznam, że z satysfakcją wysłuchałam referatu pana prof. Jarosza. Poruszył wiele kwestii, które leżą mi na sercu, ponieważ zajmuję
się historią społeczną lub, jak wolą ją nazywać niektórzy, historią społeczeństwa PRL. Jest jednak kilka istotnych kwestii praktycznych, na
które warto zwrócić uwagę. Mowa o koncentracji badań w kilku zaledwie dużych ośrodkach oraz jednoczesnym rozproszeniu badań. Efektem takiej sytuacji jest m.in. praktyka dokonywania uogólnień na temat
postaw społecznych epoki PRL na podstawie badań dużych ośrodków
miejskich, np. Warszawy. Bardzo istotny wydaje się w związku z tym

t2-s153-326.indd 232

Dr

Barbara Klich-Kluczewska
Uniwersytet
Jagielloński
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postulat mikrohistorycznych badań regionalnych, o czym wielokrotnie
mówił prof. Robert Traba.
Bolączką polskich historyków, i to nie tylko badaczy PRL, jest niewiedza lub wiedza niepełna na temat tego, co dzieje się w innych instytutach
uniwersyteckich czy PAN. Mimo że śledzimy nowe publikacje kolegów
czy spotykamy się na konferencjach, o szerokiej kooperacji nie ma w ogóle mowy. Historia jest w Polsce nadal zajęciem dla indywidualistów. Dobrym przykładem tego zjawiska mogą być wspomniane przez dr. Błażeja
Brzostka zajęcia z metody oral history. W Instytucie Historii Uniwersytetu
Jagiellońskiego takie zajęcia są prowadzone już od trzech lat przez panią
dr Dobrochnę Kałwę; z kolei w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza prowadzi je młody historyk, Michał Kierzkowski. Oral history
znalazło swoje stałe miejsce w programie studiów antropologii historycznej, które rozpoczną się w roku akademickim 2008/2009 w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pozostaje pytanie, czy uda nam się przełamać niechęć do współpracy
i wykorzystać szansę, jaką stwarzają fundusze unijne jako alternatywa wobec skromnej oferty budżetowej dla humanistów? Wiąże się to z koniecznością budowy szerokiej platformy wymiany informacji.
Kolejna kwestia to problem swoistej „izolacji” badań nad PRL, na
którą bardzo często zwracamy uwagę spotykając się w gronie badaczy
historii kobiet XIX i XX w. Właśnie w wypadku historii społecznej powinniśmy skończyć z myśleniem o PRL jako dziwnej wyspie, zaczynającej się
w 1945 i kończącej w 1989 r., tak jakby nic wcześniej nie było i nic później
się nie stało.
Nie jestem przekonana, że coś pomoże narzekanie na brak wykształcenia w kierunku badań interdyscyplinarnych, bo dzisiaj każdy
z nas ma możliwość i obowiązek korzystania z bibliotek internetowych,
wyjazdu za granicę i dotarcia do literatury, która jest nam niezbędna. Ponadto możemy korzystać ze współpracy z naszymi kolegami etnologami
czy socjologami.
Na koniec jeszcze kwestia postmodernizmu. Jakikolwiek byłby nasz
stosunek do postmodernizmu, należy pamiętać, że jego efektem jest m.in.
pogłębiona refleksja na temat obiektywizmu i prawdy oraz odważne otwarcie się historyków na nowe źródła: film, literaturę czy wspomniane
wyżej źródła mówione.
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Zabiorę głos z pozycji outsidera, gdyż z wykształcenia jestem politologiem, który wkroczył na ścieżkę historyczną czy też uprawia coś, co
można nazwać historią polityczną. Granice między politologią a historią
z pewnością się zacierają, natomiast bazując na wieloletnim doświadczeniu, zarówno dydaktycznym, jak i tych prób, które na gruncie badawczym
historycy starają się robić, mogę powiedzieć, że warto wskazać na pułapki
– nawiązuję tutaj do wypowiedzi prof. Kornata i prof. Eislera – które stoją
przed badaczami polskiej historii politycznej, dotyczącej aspektu polityki
zagranicznej. Jeśli prowadzi się badania, które mają charakter interdyscyplinarny, i szuka się metod syntezy różnych okresów historycznych po to,
by na podstawie faktów czy procesów ukazywać elementy ciągłości historycznej w wymiarze państwowym, instytucjonalnym, normatywnym, to
jest to chyba właściwy kierunek badawczy, pozwalający w poszczególnych
okresach historycznych oddzielić to, co było ideologiczne, co było wyłącznie programem partii czy danego rządu, od tego, co ma charakter stały.
To nas prowadzi do tego aspektu dyskusji, którego niestety nie ma, czyli do tematu, czym jest dziś racja stanu albo czym współcześnie jest kategoria
patriotyzmu. Wydaje mi się, że historycy oddali to pole politykom, w związku z tym dzisiaj codziennie słyszymy, że w imię racji stanu trzeba zrobić to
czy tamto; nie ma to nic wspólnego z racją stanu, tak jak to pojęcie rozumieli
na przykład nasi mężowie stanu z przeszłości. Zwracam uwagę na trzy ważne elementy w tej sprawie. W 2003 r. zrobił na mnie wrażenie artykuł, który
ukazał się w „Newsweeku”, porównujący 1918 i 1989 r. Przyznam, że była
to pewnego rodzaju rewolucja w mojej głowie, jeśli chodzi o paradygmaty,
które do tej pory historia dostarczała mi w podręcznikach. Autor artykułu
zgłosił dość kontrowersyjną tezę – napisał, czy przypadkiem nie przeceniamy
własnej roli w procesie np. uzyskiwania niepodległości, i porównywał lata
1918 i 1989 wskazując, że to nie zryw samych Polaków był motorem napędowym, ale okoliczności zewnętrzne. Pokazywał, że w zasadzie przy minimalnym wysiłku militarnym osiągnęliśmy niepodległość, zarówno w 1918 r.,
jak i 1989 r. Jest to kontrowersyjna teza, ale zmusza do myślenia również
o różnicach w podejściu do np. instytucji państwa, które było zupełnie inaczej pojmowaną kategorią przez pokolenie okresu międzywojennego, a inaczej w okresie PRL czy jeszcze później. Przed wojną była to wartość, w imię
której warto było zginąć i dla której rzeczywiście najwyższą ofiarę złożyło
pokolenie Polaków tego okresu. W PRL i po jej upadku mamy do czynienia
z pojęciem państwa jako instytucji roszczeniowej. Prawdopodobnie to jest
źródłem naszych dzisiejszych kłopotów z tym, co nazywamy brakiem stabil

J. Kiedroń, Dwie niepodległości, [w:] „Newswek” z 16 listopada 2003 roku.
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ności politycznej, brakiem dialogu pomiędzy politykami a społeczeństwem.
Porównując bowiem oba te podejścia do państwa i nawiązując do tezy, że
niepodległość w 1918 i w 1989 r. była bardziej efektem zmian w sytuacji międzynarodowej niż realnego zrywu samych Polaków, można zapytać, czy dziś
politycy oraz badacze, odwołując się do tych wydarzeń i procesów, nie popełniają podobnych błędów, mitologizując część z nich. W obu wypadkach
odzyskiwania niepodległości i suwerenności politycy tych okresów kreślili
wizję wielkiej odradzającej się Polski, co niekoniecznie pokrywało się z realiami i zmienionymi uwarunkowaniami międzynarodowymi. To było przyczyną różnych porażek, obaw ze strony innych państw, było powodem braku pragmatyzmu w polityce zagranicznej. Szukając analogii można zapytać,
czy podobnym złudzeniom nie ulegają czasem badacze naszej najnowszej
historii, w momencie gdy pojawiły się możliwości prowadzenia otwartych
badań, enklaw do wypełnienia itd. Należy się zastanowić, czy nie jest tak, że
wypełniamy je często w podążaniu za sensacją, mitologizując albo przesadnie uwypuklając pewne tylko aspekty tejże historii.
Wreszcie drugi aspekt-pułapka to zagadnienie, które wiąże się z zadanym mi kiedyś przez obcokrajowca-historyka pytaniem o to, dlaczego jesteśmy tak dumni z naszej historii, skoro w zasadzie jest to historia o klęskach.
Powiedziałem, że rzeczywiście tak jest. I o ile ten aspekt martyrologiczny
można zrozumieć jako ważny w długim procesie walki o niepodległość, jako
podtrzymywanie ducha walki o zagrabioną suwerenność, o tyle w okresach
pełnej autonomii i możliwości działania państwa i narodu pojawia się pytanie o sens takiego prezentowania własnej historii, zwłaszcza że młode pokolenie nie lubi albo nie umie rozumować „po historycznemu”. Czy nie lepiej
więc zwrócić uwagę na inne, mniej znane, a równie ważne aspekty naszej
historii, na przykład przy omawianiu roli i znaczenia 2 Korpusu gen. Andersa, podkreślać, że był to jednocześnie wielki marsz II Rzeczypospolitej jako
różnorodności narodów i religii? W ten sposób można pokazać młodemu
pokoleniu, jak przestrzegano zasady tolerancji nawet w warunkach wojny
i że gotowość walki o zasady, które legły u podstaw powołania zjednoczonej
Europy, Polacy wykazali już w czasie II wojny światowej, czego dowodem
był i jest wysiłek armii gen. Andersa.
Ostatni, trzeci aspekt, który chciałbym zaakcentować, wynika z mojej pracy w Archiwum MSZ i na uczelni. Studenci nie są dobrze przygotowani warsztatowo do szukania i korzystania z materiałów archiwalnych
i innych. Dotyczy to niestety również tych, którzy reprezentują kierunki
historyczne i politologiczne.

235
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Dwie uwagi. Jedna do wystąpienia pana prof. Kornata – czy to dobrze, że w historiografii występuje konserwatyzm i zastój metodologiczny?
Mnie się wydaje, że raczej źle. Chcąc nie chcąc historyk stosuje określone
pojęcia, których nie można znaleźć czy wyczytać ze źródeł, na przykład
pojęcia panowania politycznego, racjonalności, prawa, prawdy. Pojęcia są
definiowane w innych naukach czy dyscyplinach społecznych. Można się
nimi posługiwać albo w sposób zdrowo-rozsądkowy, albo w sposób teoretycznie pogłębiony i świadomy dużych nieraz subtelności występujących
w rozumieniu poszczególnych pojęć. Przykładowo prof. Kornat cytował historyków, którzy wypowiadali się na temat prawdy historycznej, że mamy
prawdę absolutną i względną, obiektywną i nieobiektywną. W historii
filozofii wykształcił się cały szereg teorii prawdy, począwszy od klasycznej, arystotelesowskiej teorii prawdy, na różnych odmianach konstruktywistycznej teorii prawdy skończywszy. Sama klasyfikacja różnych teorii
prawdy jest już odrębnym zadaniem poznawczym. W wypadku, gdy nie
wiemy, jaką teorię prawdy zakładamy, nasze rozważania na temat rodzajów prawdy historycznej wyglądają na amatorskie.
Drugi komentarz, do wystąpienia prof. Jarosza. Mamy pojęcia totalitaryzm – demokratyzm albo opór – lojalność wobec władzy. Można
je traktować w sposób dychotomiczny i statyczny, to znaczy że, np. PRL
była niezmiennie totalitarna, tak jak i wszyscy się opierali, występowali
przeciwko systemowi. Ale można także traktować te pojęcia w sposób
dynamiczny i gradacyjny, czyli obok oporu i lojalności pojawiają się postawy przystosowania do władzy, gdzie kojarzono zarówno opór, jak
i dążenie do przystosowania się do systemu. Wydaje mi się także, że pojęcie przystosowania (adaptacji) odsyła w jakiś sposób do pojęcia oporu. Kiedy opór był nieskuteczny, społeczeństwo musiało adaptować się
do systemu. To samo pojęcie przystosowania, użyte np. do opisu społeczeństw demokracji zachodnich, wydaje się bezużyteczne. Do czego bowiem przystosowywać się musiały te społeczeństwa? Gdy władza im się
nie podobała, zmieniali ją na drodze wyborów. Także pojęcie totalitaryzmu jest pojęciem użytecznym, ale musi być tutaj uzupełnione pojęciem
detotalitaryzacji.

	 Por. np. J. Woleński, Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm, Warszawa 2005.

t2-s153-326.indd 236

Dr hab.

Krzysztof
Brzechczyn
Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza
w Poznaniu,
Instytut Pamie˛ci
Narodowej

236

1/8/09 2:00:44 PM

dys k usja

Moja wypowiedź będzie odnosiła się głównie do postulatów i perspektyw, ale dam też komentarz do wypowiedzi, które usłyszeliśmy przed
przerwą – chciałabym powiedzieć o dostępie do informacji.
Mówiliśmy o badaniach naukowych, o historiografii, o dorobku.
Myślę, że badania historyczne jeszcze długo pozostaną badaniami źródłowymi, obojętnie, czy to będzie źródło pisane, czy źródło audiowizualne.
W tym znaczeniu bardzo ważny jest dostęp do źródła – informacja o tym,
że źródło istnieje, gdzie funkcjonuje, w jaki sposób można z niego skorzystać. We współczesnym świecie, w dobie społeczeństwa informacyjnego
informacja, a szczególnie informacja naukowa, jest powszechnie uznawana jako jedno z zasadniczych dóbr o podstawowym znaczeniu dla rozwoju
społecznego i gospodarczego państwa. Wiadomo, że stopień łatwości dostępu do informacji i możliwość jej wykorzystania warunkują rozwój historiografii, bo postęp każdej nauki oparty jest na dostępie do informacji.
Owemu rozwojowi nauki, przyspieszeniu postępu w badaniach musi towarzyszyć szybki, dobrze zorganizowany dostęp do informacji naukowej.
Myślę, że w warunkach polskich informacja naukowa w dalszym ciągu nie
doczekała się takiego jej zorganizowania i oddzielnie funkcjonuje w bibliotekach, oddzielnie w archiwach, oddzielnie w innych ośrodkach, które
przechowują materiały źródłowe. System przepływu informacji naukowej
w dalszym ciągu jest kiepski; mimo że dysponujemy już Internetem, są tam
jedynie pewne klucze szukania informacji. Powinniśmy też zwrócić uwagę na to, co dzisiaj było już podnoszone – na brak dostępu do informacji
naukowej, do wyników badań naukowych za granicą, chociażby u sąsiadów. Myślę, że z tym łączy się problem, że my po prostu nie mamy zorganizowanej informacji o tym zagadnieniu, a przecież wystarczy zagłębić się
w strony internetowe archiwów rosyjskich, na których np. są publikowane ogromne ilości źródeł; są one publikowane także w sposób tradycyjny,
w formie książkowej. To, czym zachłystywaliśmy się w Polsce jako źródłami archiwalnymi w połowie lat 90., już w 1990 r. było publikowane na łamach rosyjskich czasopism naukowych. Myślę, że dostęp do informacji jest
nie tylko sprawą archiwów państwowych, ale również wszystkich innych
placówek, które archiwalia przechowują.
Krótka uwaga na temat dwóch światów nauki historycznej. Świat
tzw. „historyków IPN” i świat historyków nazwany, jak słyszałam, światem
historyków akademickich, który został oceniony jako coś gorszego, bo oni
badają i piszą historię bez dostępu do źródeł zgromadzonych w IPN – co
słyszałam na forum poświęconym badaniom nad Polskim Państwem Podziemnym. Myślę, że ten temat w kontekście perspektyw i postulatów wymaga integracji obu środowisk i raczej nie dzielenia, a łączenia badań.
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Kolejna sprawa omawiana dzisiaj to kwestia warsztatu badawczego
historyka XX w., konieczności wypracowania narzędzi do badania, nowych metod ze względu na pojawienie się nowych źródeł, np. dla źródeł
audiowizualnych. Myślę, że warto o tym pamiętać. To zrobili już etnolodzy,
antropolodzy, kulturoznawcy, środowisko poznańskie.
Dzisiaj poruszany był temat historii wojskowości, bliskiej mi dziedziny. Kilka uwag z moich ostatnich obserwacji tego środowiska. Historia wojskowa, szczególnie w kontekście pisania biografii wojskowych i różnych
innych publikacji, trochę się zdewaluowała, ponieważ historia wojskowa
obraca się obecnie na pograniczu pewnego rodzaju hobby, zainteresowań.
Dzisiaj każdy, kto się interesuje historią i coś napisze, nazywa siebie historykiem wojskowym czy wojskowości. Warto zwrócić uwagę na tę sytuację,
bo to się teraz upowszechnia. Jest coraz więcej czasopism właśnie na pograniczu hobby z historii wojskowej, na łamach których o historii wojskowej, o historii w ogóle, o historii politycznej piszą ludzie nie mający pojęcia
o warsztacie badawczym, wykorzystujący źródła doraźnie, do celów dosyć
koniunkturalnych czy do rozpętania sensacji.

Pozwolę sobie poruszyć tylko dwie kwestie z wielu, jakie wynotowałem, słuchając przedmówców, choć podpisuję się pod licznymi wcześniejszymi stwierdzeniami, zwłaszcza dotyczącymi atrofii krytyki naukowej,
niedostatków informacji naukowej itd. Chcę mówić trochę pro domo sua, to
znaczy o IPN, który cały czas jest tutaj w tle. W dyskusji wiele razy padała
nazwa IPN i pewnie w ogóle „problem”, jakim dla opinii publicznej i dla
środowiska historycznego jest IPN i jego działalność, zasługuje na osobną
debatę. Tutaj tylko dwa spostrzeżenia. Na początku naszej pracy w IPN
było dużym zaskoczeniem – przynajmniej dla mnie, ale chyba dla moich
kolegów też – jak bardzo IPN odpowiedział na pewną potrzebę społeczną
dotyczącą zainteresowania historią najnowszą. W rezultacie zaczął być
postrzegany i przedstawiany przez prasę jako swego rodzaju Ministerstwo
Prawdy Historycznej. Jeżeli pojawiała się jakaś kwestia, zwłaszcza kontrowersyjna, to natychmiast zwracano się (zwłaszcza dziennikarze) do IPN,
zapominając w ogóle, że istnieją inne placówki naukowe i że IPN nie jest
wcale Ministerstwem Historii Polski. Zapominano, że można zajrzeć do katalogu rzeczowego dowolnej biblioteki i zobaczyć, kto na dany temat pisał.
Być może wcale nie jest zatrudniony w IPN i warto by go poszukać np. na
którymś z uniwersytetów. To się stało pewnym obciążeniem dla tej instytucji. Z drugiej strony IPN był krytykowany za to, że zajmuje się tym, czym
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powinien się zajmować z definicji ustawowej jako placówka badawcza. IPN
nie jest wcale placówką „ogólnohistoryczną”. Jego podstawowym zadaniem jest badanie represji, zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, działalności aparatu bezpieczeństwa – i tym w pierwszym rzędzie powinien się
zajmować. Natomiast spotyka się z zarzutem, że koncentruje się na działalności, którą w gruncie rzeczy powinien uprawiać. Pewnie nie jest słuszne,
że IPN został w ten sposób wyprofilowany. Być może lepiej byłoby, gdyby
w Polsce powstała taka placówka badawcza, jak np. Instytut Historii Najnowszej Czeskiej Akademii Nauk, powołany w Czechosłowacji zaraz po
1989 r. W Polsce taka wyspecjalizowana placówka nie powstała, a na pewno
byłaby bardzo pożyteczna. IPN ma określone zadania, ale całkiem świadomie staraliśmy się wychodzić poza te ograniczenia i nadal ma to miejsce.
Kolejną sprawą jest kwestia ujawniania w działalności IPN i w publikacjach tożsamości agentury aparatu bezpieczeństwa, czyli tak zwana
– moim zdaniem, niesłusznie – „dzika lustracja”. Nie chcę teraz wnikać, czy
i jak należy to robić, natomiast chcę zwrócić uwagę, że takie informacje
spotykają się z wielkim zainteresowaniem prasy. Publikacje, które tego
aspektu nie zawierają, bardzo często są niezauważane. Chcę dać tylko
jeden przykład. Ukazał się, moim zdaniem jeden z najlepszych, zbiorów
dokumentów wydanych przez IPN: Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989 (red.
Adam Dziurok, Warszawa 2004), opracowany przez duży zespół historyków; we wszystkich oddziałach IPN przeprowadzono bardzo szeroką kwerendę. Jest to świetna praca źródłowa, pokazująca właśnie to, o co krytycy
IPN się upominali: żeby IPN nie zajmował się „dziką lustracją”, tylko badał
metody i mechanizmy działania aparatu bezpieczeństwa. Dokładnie temu
poświęcona jest ta praca, kompletnie nie zauważona przez dziennikarzy.
Moim zdaniem dlatego, że nie zawiera nazwisk agentury.
Druga sprawa – kwestia archiwów. Chciałbym zasygnalizować problem, który mało w naszej dyskusji był obecny – że my, historycy, jesteśmy
z archiwami i z archiwistami w symbiozie. I mimo że nie jesteśmy bardzo
silnymi uczestnikami debaty publicznej, to jednak głos historyków jest bardziej słyszalny niż głos archiwistów. Uważam zatem, że nasze środowisko
powinno się upominać o archiwa i archiwistów. Zależymy od tego, w jakim
stanie są archiwa – nie jesteśmy w stanie pracować bez archiwów. Oczywiście archiwiści też nie są w stanie wykonywać swojej pracy bez czerpania
z wiedzy i ustaleń historyków. Między nami jest pełna symbioza i myślę, że
ten sojusz, który jest sojuszem de facto, powinien zostać świadomie umocniony. Powinniśmy upominać się u władz państwowych i o środki dla archiwów, i w ogóle o dostrzeżenie tej kwestii.
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Jeszcze tylko mały przypis do spraw archiwalnych. W którymś
z referatów pojawiła się kwestia ochrony danych osobowych. Podpisujemy w archiwach formularze zawierające zobowiązanie do nieujawniania
w naszych publikacjach danych osobowych napotkanych w dokumentach, z których korzystamy. Wedle mojej orientacji taka deklaracja nie ma
żadnych podstaw prawnych i jest niezgodna z ustawą o ochronie danych
osobowych. Nie można jej od nas żądać. Bardzo często kwestia ochrony
danych osobowych jest używana instrumentalnie czy wręcz nadużywana
z powodu asekuranctwa różnego rodzaju urzędów. Na stronie internetowej
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych znajduje się katalog
pytań i odpowiedzi, wśród których jest m.in. pytanie, czy publikacje w prasie i książkach podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych.
Zdaniem GIODO, publikacje zawierające dane osobowe w formie nieuporządkowanej (np. w treści artykułu) nie podlegają tej ustawie, gdyż nie
stanowią przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych. Ale tego
większość korzystających z archiwów nie wie.

Cieszę się, że tak szeroko zakrojony temat chociaż sygnalnie został
przez wielu moich przedmówców podjęty. Przy tak szeroko zarysowanej
problematyce możemy jedynie sygnalizować niektóre zagadnienia. Rozumiem, że dalsze zadanie i wyzwanie to są workshopy, panele tematyczne
już konkretnie zorganizowane, choćby pod kątem warsztatu historyka,
metodologii, krytycznej oceny historiografii, źródeł, nowych tendencji
w pisarstwie, mód itd. To można mnożyć, nie chciałabym się już do tego
w tej chwili odnosić. Zostałam też troszeczkę wyręczona – wynotowałam
sobie kilka wartych podjęcia wątków, które przed chwilą już zostały podniesione. Ale niezależnie od tego odniosę się jeszcze hasłowo do kilku spraw.
Internet – ponieważ to jest sprawa, która dotyczy nie tylko badaczy
i badań, ale też dydaktyki (większość z nas ma zajęcia dydaktyczne), chciałabym się odnieść do tej kwestii. Już wcześniej zgłaszano uwagi na temat
jakości, rzetelności i wiarygodności prac, np. magisterskich i zagrożeń
w tym względzie, choćby plagiatów. W tym też kontekście chciałabym się
odnieść do korzystania z Internetu i jego użyteczności w badaniach naukowych. Osobiście jestem dosyć sceptyczna i bardzo ostrożna w korzystaniu
z Internetu, zwłaszcza ze źródeł tam zamieszczanych, choć wiem, jak młodzi się tym fascynują. Rozumiem, że Internet może być czasem użyteczny
	 http://www.giodo.gov.pl/320/id_art/978/j/pl/.
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w poszukiwaniach pewnych informacji, zwłaszcza dzięki łatwości w korzystaniu z tego nośnika. Pragnę wszak podkreślić, że nie wszystko, co się
ukazuje w Internecie, jest godne uwagi, a ponadto jest to nieraz selekcja
selekcji. Warto więc zadać pytanie, kto i w jakim celu robi taką selekcję?
Panie profesor mówiły o archiwach i o brakowaniu akt przez fachowców.
W wypadku Internetu również ktoś dokonuje wyboru i swoistego „brakowania”, w czym widzę pewne zagrożenie i możliwość manipulowania danymi i informacjami, podawania „na tacy” określonych źródeł (choć zdarzają się interesujące i ważne kolekcje źródłowe), a także interpretacji. Jest
to swego rodzaju cenzura, niezależnie jakbyśmy to nazwali.
Słówko o użyteczności źródłowej tzw. oral history, która jeszcze
15–20 lat temu w Stanach Zjednoczonych była bardzo krytycznie i z dużym
sceptycyzmem odbierana, a dzisiaj jest powszechnie uznawana jako użyteczne i ważne źródło. Historycy wcześniej z rzadka korzystali z tego typu
źródła albo tylko konfrontowali czy zestawiali z innymi źródłami. Dzisiaj
jest to źródło uznawane, do którego amerykańscy badacze często sięgają.
Myślę, że i w Polsce ta nowość jest już, jak tutaj słyszeliśmy, coraz częściej
wykorzystywana do niektórych badań.
Korzystając z okazji, chciałabym się zwrócić z apelem, by zadbać
o popularyzację naszych badań w językach obcych. Widzę również potrzebę reinterpretacji wielu zagadnień z historii Polski, które funkcjonują np. w historiografii anglosaskiej. Mam na myśli przede wszystkim
podręczniki i opracowania, ale także publicystykę i prasę codzienną,
w której do dzisiaj są powtarzane rozliczne nieprawdziwe informacje o Polsce, obojętnie czy dotyczy to okresu międzywojennego, czy późniejszego.
O marszałku Piłsudskim do dzisiaj w wielu podręcznikach amerykańskich pisze się często źle i krytycznie, choć Polonia niejednokrotnie próbowała to korygować. Również okres II wojny światowej, także historia
Polski po 1945 r., nierzadko prezentowana jest w sposób uproszczony, powierzchowny i niezbyt rzetelnie. Akurat tutaj widzę możliwość wykorzystania Internetu. Można by spróbować bardziej skutecznie oddziaływać
na zagraniczną opinię i badaczy, żebyśmy mogli swoje sprawy prezentować pełniej i lepiej. Mówię to też w kontekście uwag, które padły o książkach cudzoziemców o Polsce. Rozumiem, że nie chodzi tylko o profesora
Normana Daviesa, choć głównie o niego. Odegrał on szczególną rolę na
forum anglojęzycznym w prezentowaniu i popularyzacji historii Polski,
a ostatnio zwłaszcza powstania warszawskiego (i chwała mu za to), ale
niedobrze by było, gdyby wszystkie popularnonaukowe i naukowe prace
o historii Polski w językach obcych pisali nam historycy cudzoziemcy. To
oczywiście nie jest jakiś specjalny zarzut, natomiast widzę takie zadanie
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i wyzwanie dla nas, żeby książki o Polsce, także na szerszy użytek zewnętrzny, mogły być naszym udziałem.
Na koniec bardzo króciutka sprawa dotycząca ocen historiografii minionego okresu czy też badań całościowo nad XX w. Rozumiem, że czeka
nas nowa poważna dyskusja nad wyszczególnionymi okresami chronologicznymi oraz problemami i historiografią w ramach tychże. Czym innym
jest II Rzeczpospolita i próba jej oceny, czym innym zaś II wojna światowa
czy okres po 1945 r.

Odniosę się tylko do pewnych problemów, zarówno przed, jak i po
przerwie poruszanych. Pan prof. Kawalec wymienił kilka ważnych okoliczności, które pozwoliły na rozwinięcie badań historycznych. Dodałbym
do tego jeszcze czwartą okoliczność, bardzo użyteczną nie tylko dla historyków zajmujących się II Rzeczpospolitą – upadek Związku Radzieckiego
i utworzenie państw narodowych umożliwił dotarcie do archiwów już teraz litewskich, białoruskich i ukraińskich, a w konsekwencji doprowadziło
do udostępnienia fantastycznych materiałów. Amputacja pamięci, która
dotknęła te niegdyś polskie terytoria – myślę o II Rzeczypospolitej – była
amputacją totalną, nie tylko w zakresie historii. Co prawda, można było badać np. język tamtych ludzi, ale oprócz prof. Kurzowej chyba nikt tego nie
robił; nie zajmowano się folklorem ani niczym, co by określało tożsamość
i dzieje Polaków i Kresów. Udostępniane materiały są fantastyczne. Jeżeli
w Archiwum Państwowym w Lublinie Zespół Urzędu Wojewódzkiego liczy
ponad 2,7 tys. jednostek, to w Łucku jest ich 7 tys., a w Brześciu nad Bugiem
ponad 20 tys. To są po prostu rzeczy niesamowite, nawet po uwzględnieniu
tego, że w tamtejszych archiwach pewne zespoły, które u nas są osobne,
tam występują jako całość w jednym fondzie.
Druga rzecz – wspominano o historykach niepokornych. Bardzo
podoba mi się to określenie, ale myślę, że takie pokolenie już się pojawia.
To historycy urodzeni w latach 70., którzy są teraz na etapie doktoratów,
niektórzy już habilitacji. Nie są obciążeni tymi rzeczami, które miało moje
pokolenie, studiujące w zupełnie innych warunkach. Na czym polega ich
niepokorność? Myślę, że przede wszystkim na rzetelnych badaniach historycznych. Nie dotyczy to tylko historyków z IPN, ale także historyków
zajmujących się okresem międzywojennym. Jeżeli ktoś pisze pracę – jest
taka praca o Berezie Kartuskiej – to jest to praca bardzo rzetelna i dobra,
obala szereg mitów narosłych wokół tego zagadnienia. Nie chodzi o to,
że są archiwalia w Brześciu, ale że nikt o tym nie pisał, a jeśli pisano, to
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w zupełnie różny sposób. Jeżeli dodamy jeszcze badania nad mniejszościami narodowymi, to okazuje się, że to pokolenie jest bardzo ciekawe.
Nie zgodziłbym się z oceną, że polityczna poprawność, political correctness, to wymysł polityków. Nie polityków, ale raczej środowisk uniwersyteckich na Zachodzie. To przychodzi do Polski do środowisk intelektualnych i zgadzam się z opinią pana prof. Chojnowskiego, że to jest bardzo
złe. Powiem więcej – to zabije historię, zabije nauki humanistyczne, jeżeli
będzie w ten sposób wprowadzone, że o jednych rzeczach nie mówimy
w ogóle, jeśli nie mówimy dobrze, a o niektórych mówimy źle.
Jeżeli chodzi o problem historyków w okresie PRL, to zgadzam się
z tym, co powiedział pan prof. Hauser, chciałem tylko dodać, że historia
w PRL jest mniej obciążona niż inne nauki, np. prawo, ponieważ dyscyplina
ta nie została odcięta od źródeł, od tego, co stanowiło zawsze jej siłę. Kiedy
rozmawiałem z ludźmi z mojego pokolenia, z różnych uniwersytetów, to okazywało się, że nasi mistrzowie zawsze nam mówili, kładli nacisk na źródło historyczne, że ono jest najważniejsze. Zatem może później różnie bywało, ale
wiedza nie była oderwana od tego, co stanowi wartość zasadniczą w naszych
badaniach. W połowie lat 80. rozmawiałem z człowiekiem z dawnej Akademii Nauk Społecznych przy KC PZPR, który opowiedział mi ciekawą historię.
Przyjechali kiedyś do Warszawy z Bułgarii „odpowiednicy” tych historyków
z Akademii. Zaczęli rozmawiać i o co prosili? O tekst wystąpienia Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR, czyli o to, co polski historyk miał na co dzień.
Na zakończenie jeszcze sprawa „aparatczyków” i tych, którzy mogliby pisać pamiętniki. Oni raczej nie napiszą już pamiętników, tych ludzi nie
ma, rozpłynęli się. Myślę, że ludzie „drugiego albo trzeciego rzędu” mogą
coś napisać, bo gdzieś byli, coś wiedzieli, ale nie byli obciążeni hipoteką
sekretarzy gminnych czy innych. Zresztą ci sekretarze gminni byli w dużej
mierze nauczycielami, nie wiem, w jakim procencie, ale kiedy się z nimi
spotyka i rozmawia, oni nie chcą mówić, nie chcą pisać, to jest wstydliwy
etap w ich życiu. Nie należy tutaj spodziewać się rewelacji.

Chciałem odnieść się tylko do niektórych wątków tej dyskusji, tych,
które mnie dotknęły mocniej. W związku z tym chciałbym rozwinąć to,
co powiedziałem na wstępie, a co w dyskusji poruszali m.in. prof. Szarota
i prof. Kornat. Moim zdaniem, musimy położyć nacisk na refleksję nad
tym, co pisano o historii Polski do 1989 r., ponieważ to nie jest takie proste, jakby to wynikało choćby z wypowiedzi mojego przedmówcy, że była
ona dobra dzięki przywiązaniu do źródeł, że pewne rzeczy były lepsze,
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a pewne gorsze, ale generalnie nie mamy się czego wstydzić. Analiza tej
historiografii nie jest tak prosta, by wystarczyło przywołać daną pozycję
z okresu PRL we wstępie do książki, odnieść się do niej i ewentualnie sprostować niektóre informacje. Po pierwsze, pamiętajmy, że piśmiennictwo
historyczne było cenzurowane na bardzo wielu poziomach, w związku
z tym trudno ocenić, czy ktoś napisał coś, dlatego że tak chciał, tak uważał, tak wynikało z jego badań czy z powodu nacisków zewnętrznych. Po
drugie, mam wrażenie, że wypowiedzi, takie jak przywoływana tutaj
wypowiedź Piotra Gontarczyka o prof. Kieniewiczu, tamują nam drogę
do sprawiedliwej, wyważonej, ale również prawdziwej, wnikliwej oceny
historiografii Polski okresu PRL, w tym także Stefana Kieniewicza i jego
działalności naukowej, postawy i działalności Aleksandra Gieysztora,
Mariana Małowista i wszystkich uznanych za wielkie postacie tamtego
okresu. Oceny, która, moim zdaniem, musi być także krytyczna – sprawiedliwa, bardzo wyważona, ale krytyczna. Do tego dodać należy ocenę nie tylko historiografii, nie tylko piśmiennictwa, wpływu cenzury na
twórczość poszczególnych uczonych, ale także ocenę ich działalności
politycznej i naukowej. Mam wrażenie, że nasze środowisko jest wyjątkowo podatne na stawianie pomników. Każdy uczeń swojemu mistrzowi
wystawia laurkę, odbywają się sesje okolicznościowe, powstają materiały posesyjne i tworzy się fałszywy czy niepełny obraz danego uczonego
i, co za tym idzie, taki sam obraz polskiej nauki historycznej. Nie możemy
postawić pomnika pod tytułem „Stefan Kieniewicz” i zapomnieć o sytuacji, w jakiej on funkcjonował, pod jakim naciskiem politycznym żył, i nie
badać, w jakim stopniu mu ulegał i dlaczego. Mówię o prof. Kieniewiczu,
ale oczywiście nie myślę tylko o nim.
Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na kwestie metodologiczne tamtego okresu i fakt częstego przejmowania siłą bezwładu powstałego
w okresie PRL spojrzenia na historię Polski w niektórych kwestiach, co
często nie jest zauważane. Dochodzi do mnie, kiedy czytam książki wydane obecnie i porównuję z wcześniejszym piśmiennictwem, że ulegamy często wpływom dawniejszej historiografii, która powstała przecież
w warunkach zniewolenia intelektualnego. Dotyczy to zwłaszcza historii
najnowszej.
Nie mamy trzeźwego osądu, choćby częściowego, tego, co było, a co
ciągle jednak oddziałuje, myślę że jeszcze mocno, na to, co piszemy czy myślimy, jak artykułujemy poszczególne zagadnienia, zwłaszcza w odniesieniu do dwudziestolecia i okresu II wojny światowej.
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Chciałbym dodać dwie rzeczy. Nawiązując do słów pani prof. Haliny
Parafianowicz – nie bałbym się Internetu i zaraz powiem dlaczego. Moich
studentów, kiedy mają coś u mnie zrobić, odsyłam do Internetu, ponieważ
jest to teraz po prostu największy dostępny katalog. Inna sprawa, że tak
jak z katalogów kartkowych, tak z wszelkich innych cyfrowych katalogów
trzeba ich nauczyć korzystać. Ale dopiero w momencie, kiedy dostaną na
początek milion odpowiedzi i zgłupieją, kiedy zaczną zadawać rozsądne
pytania do tego medium, jakim jest Internet. Nie da się z Internetu napisać
pracy, natomiast można od Internetu zacząć poszukiwania, potem spróbować odpowiedzieć sobie na pytania, co mi jest potrzebne, gdzie to mogę
znaleźć. To jest trudne, ale bez tego dzisiaj się nie obejdzie. Musimy, czy
nam się to podoba, czy nie, przyjąć do wiadomości, że cokolwiek zadamy
studentowi do zrobienia, na samym początku sięgnie po telefon komórkowy czy w domu po Internet. Nawet odwrotnie – teraz to po prostu jest nasza
praca, mamy nauczyć studentów, że to „zwierzę” da się okiełznać i z niego
należy wybrać właściwe odpowiedzi.
Tu wyłania się z naszej dyskusji coś, co można nazwać wstępem do
badań historii najnowszej. Bez ponownego przeanalizowania problemów,
bez napisania w oparciu o wszystko, co teraz się dzieje, swoistej instrukcji obsługi, bez dania tego studentom do ręki, marzenia o tym, że będą
oni potrafili napisać coś sensownego z historii najnowszej, są praktycznie
nierealne. Dla roczników, które teraz przychodzą na studia, już II wojna
światowa jest jak bitwa pod Grunwaldem. Dla nich równie egzotyczny
jest stan wojenny. Im nie można opowiedzieć o PRL, bo dla nich jest to
bajka o żelaznym wilku. Nawet ich rodzice nie zawsze mogą o wszystkim powiedzieć, bo też mało z tego pamiętają. To jest ogromny problem,
przed którym stajemy. Musimy stworzyć narzędzie, które ma nauczyć
studentów posługiwania się wszystkimi źródłami: archiwalnymi, nowymi źródłami pisanymi, źródłami zawartymi w zespołach IPN itd. Bez tego
nic dobrego dla nas nie wyjdzie.
Druga rzecz nawiązuje do dyskusji jeszcze sprzed przerwy. To problem, na który też uczulam studentów: w jaki sposób należy dziś zwracać
uwagę na przekaz historyczny. Kiedyś mówiło się, że historia pełni rolę
służebną. Dziś uczulam studentów na służalczość przekazu historycznego.
W tej służalczości, czy nam się to podoba, czy nie, bardzo często sami
bierzemy udział. Mamy np. gazetę, z której ktoś nas zapyta o coś, potem
wyciągnie z naszej odpowiedzi to, co chce, i napisze bez zgody czy też bez
sprawdzenia przez nas. Znam też przypadki programów historycznych,
które powstawały na takiej zasadzie, że autor miał już przygotowaną określoną tezę, a zaproszeni historycy mieli ją tylko wygłosić. Pamiętam, że sam
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kiedyś zostałem w coś takiego wplątany. Powiedziałem: Przepraszam, albo
ja mówię to, co chcę, albo zwijamy ten majdan. Ta służalczość jest wszędzie.
Jest to tylko kwestia, na ile potrafimy z tego wybrnąć, a na ile „płyniemy
z prądem”, np. przy grantach, które bardzo często powstają na określone
tematy, bo wiadomo, że są nośne. Studenci bardzo szybko łapią, jak dobrze
jest pewne rzeczy robić, a inne ominąć, bo niestety przy pracy trzeba jeszcze myśleć. A myślenie, jak wiemy, czasami bardzo boli.

Kilka uwag: do badań nad XX w. doszedłem zaczynając od XIX w.
Kiedy dzisiaj czytuję prace, głównie tzw. „historyków IPN” – przepraszam,
też nie chciałbym, żebyśmy byli tak dzieleni – zawsze mi się przypomina
praca Łozińskiego o życiu na Rusi Czerwonej, napisana na podstawie akt
sądowych, za którą on wówczas był krytykowany. Bo jak to możliwe, że
nie ma tam nic poza bójkami szlachciców; ci szlachcice tylko zajeżdżali,
najeżdżali, donosili, sądzili się. Ta uwaga miała posłużyć przejściu do sytuacji archiwów, o której bardzo ładnie powiedziały panie prof. Robótka
i pani prof. Roman. Tak się składa, że pracuję w Archiwum Akt Nowych
i mam do czynienia na co dzień z porządkowaniem akt. Jaka jest sytuacja
AAN? Praktycznie wszyscy, których dobrze wyszkolimy w prowadzeniu
prac archiwalnych, odchodzą do IPN. To jest kwestia tego, co powiedział
pan prof. Stola – „rura” z pieniędzmi jest przyłożona do jednego miejsca.
W tej chwili AAN jest największym archiwum w Polsce, ma ponad 40 km
akt – a miałoby więcej, gdyby nie II wojna światowa; znajdują się tu akta
centralnych instytucji państwa, które gromadzi również akta i spuścizny
działaczy przeróżnego typu, również akta polonijne (a dzisiaj pozyskanie
akt z zagranicy jest bardzo trudne, bo słyszymy ciągle w odpowiedzi, że nie
ma na to pieniędzy). Czy to znaczy, że ważniejsze są akta w IPN?
Druga rzecz – nasi wielcy historycy kiedyś byli również archiwistami.
Nie można mówić o symbiozie historyków i archiwistów oraz rzetelnych
badaniach, dopóki nie doprowadzimy do sytuacji, że historyk będzie archiwistą, a archiwista będzie historykiem. W dzisiejszych archiwach, w tym
i w AAN, mamy wszystkie rodzaje nośników, jakie państwo mogą sobie wyobrazić, i to w dużych ilościach. Nie pamiętam dokładnie, ale przykładowo
mamy już nie setki, ale miliony zdjęć. Podobno miliony miało mieć tylko
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej.
Jeszcze jedna uwaga, którą przedstawiam jako historyk zajmujący
się na pół historią Polski, na pół historią Ameryki Łacińskiej, a właściwie
Meksyku. Dużo mówimy tu o totalitaryzmie. Zajmując się historią Meksy-
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ku od XIX w. do dzisiaj, w ogóle nie widzę totalitaryzmu. Jesteśmy raczej
społeczeństwem postkolonialnym, choć nigdy nie nazywamy problemu
w ten sposób. W XIX w. mówiło się, że nie jesteśmy kolonią, tylko pod
zaborami, o okresie PRL mówimy bardzo różnie – że to była większa czy
mniejsza zależność, że byliśmy pod okupacją – a nie, że był to system neokolonialny. Nie potrafimy tego nazwać terminem, który w historiografii
światowej funkcjonuje. Faktem jest, że dzisiaj badania nad kolonializmem
w Polsce właściwie upadły. Chciałem tylko przypomnieć, że było takie seminarium, z którego wyszło bardzo wielu badaczy, którzy świetnie znaleźli się po 1989 r. To było seminarium prof. Łepkowskiego, zajmującego się
właśnie Trzecim Światem, Ameryką Łacińską, Azją, a także badaniami nad
społeczeństwami postkolonialnymi.

Kilka kwestii, które mi się nasunęły, gdy słuchałem różnych wypowiedzi. Zbierając wiele krytycznych uwag (bo krytykować zawsze jest ciekawiej niż chwalić), powiedziałbym, że problemem historyków, potencjalnym albo rzeczywistym, jest autarkia. Historia jest taką dziedziną, w której
łatwo popaść w autarkię badawczą, okopać się na swoim poletku i na nim
siedzieć przez kilkadziesiąt lat. W danych warunkach instytucjonalnych,
etatowych itp. w tych wszystkich sprawach, o których była tu mowa, jest
to niestety bardzo łatwe. To duże zagrożenie, tym bardziej że wyjście z tej
autarkii czy przełamywanie jej zależy przeważnie od dobrej woli. Słusznie
zostało mi wytknięte, że nie wiem o różnych zajęciach, które są prowadzone na różnych uniwersytetach. Rzeczywiście nie wiedziałem, że Dobrochna Kałwa prowadzi zajęcia z oral history. Ale, czy to jest tak, że dr Kałwa
prowadzi te zajęcia, dlatego że taki jest program, czy dlatego że zapragnęła takie zajęcia prowadzić? Można prowadzić wszelkie zajęcia, także
z oral history czy z czegokolwiek innego, wtedy gdy się tego chce. Gdy się
z danego instytutu odejdzie albo gdy się zajmie czymś innym, to sprawa
się rozpływa. Nasz kanon, ten, który jest wpisany w programy, z których
potem rozliczane są uniwersytety, jest kanonem konserwatywnym i przestarzałym, jeżeli weźmiemy pod uwagę rozwój nauki za granicą. My się
ciągle nota bene do tej zagranicy odwołujemy, ciągle ją naśladujemy i to jest
może syndrom naszego postkolonialnego położenia.
Jeszcze jedna rzecz, która jest pewnym problemem, a którą widać
w sytuacji studentów i w etapach pracy i nauki. To stwierdzenie smutne
– nie ma wielkiej ciekawości intelektualnej i nie ma rozbudzonego poczucia,
że trzeba np. zmieniać miejsce, w którym się studiuje, zmieniać instytucję,
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w której się pracuje. Jeśli chodzi o instytucje, to oczywiście jest to zrozumiałe – nikt nie będzie pochopnie zmieniał instytucji, bo może wylądować
na lodzie. Ale w programie Most, który pozwala studentom danego uniwersytetu jechać na semestr albo na rok do innego, biorą udział w skali instytutu i w skali roku dwie albo trzy osoby. Tyle osób chce gdzieś pojechać,
np. z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego na Uniwersytet Jagielloński! To nie tylko wynika z materialnych problemów, które się
z tym wiążą – organizacyjnych, akademików, wszelkich spraw prywatnych; podobnie jest z Erasmusem. To wynika w dużej mierze z tego, że ciekawość nie jest rozbudzona. To skutkuje później właśnie ową autarkią.

Chciałbym się odnieść do dwóch kwestii związanych z historią
II Rzeczypospolitej, które zostały tutaj podniesione. Pierwsza sprawa to
uwaga prof. Kornata o tym, że historia polskiej lewicy jest w tej chwili polem zapomnianym. Odnoszę wrażenie, że jest to rzeczywiście zagadnienie, które umyka obecnie uwadze historyków. W mojej opinii dotyczy to
przede wszystkim ruchu komunistycznego w okresie międzywojennym,
zarówno KPP, KPZB, jak i KPZU. Przy czym, o ile powstają jeszcze prace
dotyczące sfery programowej, dyskusji teoretycznych w samej partii, to
brak jest opracowań zagadnień praktycznych, odpowiadających na pytanie, w jaki sposób efekt dyskusji przekładał się na bieżące działanie
struktur komunistycznych w międzywojennej Polsce. Czy w ogóle można
mówić o recepcji wypracowywanych koncepcji, jak ta recepcja wyglądała
w dwudziestoleciu międzywojennym? Sprawa wydaje mi się dyskusyjna,
dlatego to sygnalizuję.
Druga rzecz – zarówno prof. Kornat, jak i dr Nowinowski wskazali na
szybki przyrost biografii polityków funkcjonujących w II Rzeczypospolitej.
Zgoda. Są nawet takie postaci jak Miedziński czy Składkowski, które doczekały się w latach 90. kilku książek aspirujących do miana opracowań naukowych. Proszę pamiętać jednak o tym, że postać Rydza-Śmigłego nie ma
naukowego opracowania; podobnie Świtalski nie doczekał się go do tej pory.
Oczywiście, mam świadomość, że być może takie książki powstają. Prof.
Kornat być może pracuje nad biografią Becka – sugeruje to syntetyczny artykuł w „Niepodległości” sprzed dwóch lat. Ale mówimy o dniu dzisiejszym.
W tej chwili są postacie wówczas pierwszoplanowe, które takich biografii
po prostu nie mają. Jeszcze w biografistyce jest trochę do zrobienia.
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Chciałbym odnieść się do tego, co o postulatach badania polityki
zagranicznej mówiła dr Wanda Jarząbek. Wypada zauważyć, że w podejmowanych studiach zbyt mały akcent, zresztą to dotyczy i międzywojnia,
kładzie się na analizę strategicznych dążeń partnerów i przeciwników,
w tym zagranicznych aspektów polityki wojskowej. Jeżeli chodzi o czasy po 1945 r., pewne osiągnięcie stanowi seria książek autorstwa prof.
Andrzeja Mani, wykorzystująca materiały amerykańskie, gdzie sporo
miejsca poświęcono Polsce. Wątek ten, dostrzegalny też na płaszczyźnie współpracy gospodarczej, pojawia się w publikowanych pracach na
temat stosunków dwustronnych z państwami europejskimi. Ale polityka
zagraniczna to także relacje wpisujące się w kwestię długiej drogi Polski
do Unii Europejskiej (stosunki PRL z Europejską Wspólnotą Gospodarczą
i Wspólnotą Europejską), następnie ze sprawą funkcjonowania Organizacji Traktatu Północno-Atlantyckiego i miejsca naszego kraju w jej strategii. Zarys tych zagadnień, nawet wykorzystujący tylko źródła drukowane,
byłby ciekawym ekskursem w powstającej syntezie dyplomacji polskiej
doby powojennej.
Druga uwaga dotyczy wypowiedzi pana prof. Kornata. Jeżeli chodzi o historię gospodarczą, której społecznego aspektu nie można nie doceniać, trzeba powiedzieć, że dysponujemy już szeregiem prac, w sporej
części jeszcze nie drukowanych. Ale taka fala badań istnieje. Jej reprezentantami są, oprócz prof. Janusza Kalińskiego, który rozwinął studia
w tym kierunku w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie, tacy autorzy, jak Jacek Luszniewicz,
zajmujący się myślą społeczną i ekonomiczną „Solidarności”, Andrzej
Zawistowski, twórca modelowego monograficznego ujęcia modernizacji w skali lokalnej, czy Łukasz Dwilewicz, badający modernizacyjny
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	A. Mania, The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy Wschodniej w latach 1945–1960, Kraków 1994; idem, Bridge Building, polityka USA wobec Europy
Wschodniej w latach 1961–1968, Kraków 1996; idem, Détente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej styczeń 1969 – styczeń 1981, Kraków 2003.
	Z jego nowszych prac cf. np. Gospodarka Polski w latach 1944–1989. Przemiany strukturalne, Warszawa 1995; System decyzyjny w sferze gospodarczej, [w:] Centrum władzy
w Polsce 1948–1970, red. A. Paczkowski, Warszawa 2003; Historia gospodarcza Polski
Ludowej, Białystok 2005.
	J. Luszniewicz, Solidarność – samorząd pracowniczy – transformacja systemu. O programie
gospodarczym Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ “Solidarność” wiodących zakładów pracy (rok 1981), Warszawa 2008.
	A. Zawistowski, Kombinat i małe miasto (Zambrowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego),
Warszawa 2007, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. J. Kalińskiego w Katedrze
Historii Gospodarczej i Społecznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (wydruk komputerowy); idem, Konflikty w Zambrowskich
Zakładach Przemysłu Bawełnianego w latach 1963–1980 w świetle akt Służby Bezpieczeństwa, „Zeszyty Regionalne. Pismo Poświęcone Dziejom i Kulturze Północno-Wschodniego
Mazowsza” (Zambrów), 2004, nr 2, s. 71–82.
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rozmach władz okresu „wczesnego Gierka”. Poza tym znane są opracowania z kręgu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego: Andrzeja Jezierskiego i Cecylii Leszczyńskiej o genezie i pierwszych
dekadach działania Narodowego Banku Polskiego10 czy mikrostudium
Macieja Tymińskiego o roli partii w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa11.
Inne ośrodki nie pozostają bierne12. Wspomnieć trzeba też o pierwszych
ujęciach porównawczych13, edycjach źródeł14 oraz o analizach poruszających społeczny i polityczny kontekst przemian gospodarczych15. Jak
widać, trochę prac jednak powstaje, aczkolwiek zgadzam się, że na pierwszy rzut oka można mieć wrażenie niedosytu16.
Nie zgodziłbym się z tym, co mówił pan prof. Krzysztof Kawalec, że
w dziejach Polski międzywojennej istnieją tylko punktowe miejsca, które
jeszcze należy zapełnić. Bo oprócz gen./marsz. Rydza-Śmigłego jest i Józef
Piłsudski, który nie doczekał się pełnych opracowań istotnych fragmentów
swojej biografii – m.in. jako minister spraw wojskowych czy generalny in	���������������
Ł . Dwilewicz, Polish Licence Policy in the 1970’s in the Context of Economic Policy, [w:]
Towards a New Europe: Identity, Economics, Institutions, Different Experiences. Proceedings of the International Conference held in Florence, 28–29 March 2003, ed. �����������
A. Tonini,
Florence 2006; idem, Kupowanie poparcia. Polityka gospodarcza jako środek stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce po grudniu 1970 r., „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2008,
nr 1 (w druku).
10	A. Jezierski, C. Leszczyńska, Pierwsze lata działalności Narodowego Banku Polskiego. Narodziny systemu finansowego PRL, Warszawa 1996; eadem, Narodowy Bank Polski 1948–1970,
Warszawa 2001.
11	M. Tymiński, PZPR i przedsiębiorstwo. Nadzór partyjny nad zakładami przemysłowymi
1956–1970, Warszawa 2001.
12	L. Próchniak, Kolektywizacja rolnictwa w regionie łódzkim, Łódź 2003; D. Grala, Reformy
gospodarcze w PRL (1982–1989). Próba ratowania socjalizmu, Warszawa 2005.
13	M. Mazurek, Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD
u progu lat sześćdziesiątych, Warszawa 2005.
14	Cf. np. Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Wybór
dokumentów 1945–1954, oprac. D. Jarosz, T. Wolsza, Warszawa 1995; Giną całe wioski...
Dwa dokumenty z 1946 roku o szabrze na Mazurach, oprac. J. Kochanowski, „Borussia”,
nr 24/25 (2001); Socjalizm na halach czyli „Patologia stosunków społeczno-ekonomicznych i politycznych w Zakopanem” (1972), oprac. idem, „Przegląd Historyczny”, 2007, z. 1;
A. Zawistowski, Gospodarka Polski Ludowej w dowcipie politycznym, [w:] J. Kaliński, Historia gospodarcza Polski Ludowej, s. 109–123.
15	Cf. m.in. D. Jarosz, Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948–1956 a chłopi,
Warszawa 1998; B. Brzostek, Robotnicy Warszawy. Konflikty codzienne (1950–1954), Warszawa 2002; E. Szpak, Między osiedlem a zagrodą. Życie codzienne mieszkańców PGR-ów,
Warszawa 2005.
16	Warto tu przypomnieć rzadko wykorzystywaną pracę zbiorową (Historia gospodarcza
Polski (1939–1989), red. J. Kaliński, Warszawa 1996), a także pomoc bibliograficzną
(A. Jarosz, J. Kaliński, A. Zawistowski, Bibliografia historii gospodarczej Polski w latach
1944–1989, Warszawa 2003). Dla pełni obrazu trzeba dodać, że w połowie lat 90. Komitet
Badań Naukowych nie rekomendował dofinansowania projektu źródłowej syntezy Historia
gospodarcza Polski 1944–1955, przygotowanego pod kierunkiem profesorów Z. Landaua
i J. Kalińskiego przez Katedrę Historii Gospodarczej i Społecznej SGH. Miała to być pierwsza część tetralogii nawiązującej do wydanej w latach 1967–1989 Gospodarki Polski Międzywojennej autorstwa Z. Landaua i J. Tomaszewskiego.
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spektor sił zbrojnych17. Brakuje też prac o fundamentalnych instytucjach,
jak poszczególne ministerstwa czy wspomniany Generalny Inspektorat Sił
Zbrojnych. Niektóre klasyczne ujęcia wymagają weryfikacji i uzupełnień.
Paradoksem związanym z II Rzeczpospolitą jest za to fakt, że historia Kościoła i religijności doby Polski Ludowej jest w sumie lepiej zbadana niż analogiczne obszary w okresie międzywojnia.
Teraz uwaga dotycząca metodologii. Padł tutaj postulat opracowania
kursu wstępu do badań historii najnowszej. Oczywiście, wraz z rozwojem
technik cyfrowych może tego wymagać właściwie warsztat każdej epoki.
Pogłębiając to zagadnienie warto zauważyć istnienie „historii naprawdę
najnowszej”, która zaczęła się w drugiej połowie lat 80. i bezpośrednio rzutuje na naszą współczesność. Te ostatnie kilkanaście lat cechują zupełnie
inne realia heurystyczne. Archiwalia z okresu przełomu i pierwszych lat
po komunizmie zostały rozproszone, bywały niszczone, a także świadomie i nieświadomie dekompletowane (wzmianki o tym można znaleźć np.
w niektórych „wywiadach-rzekach”). Istotna ich część jest więc w posiadaniu osób prywatnych, mimo że stanowią własność państwową. Trudności
warsztatowych nastręcza także masowe stosowanie techniki kserokopiowania, ułatwiającej tworzenie falsyfikatów akt, ekspansję nośników cyfrowych,
których krytyka zewnętrzna wymaga fachowej wiedzy informatycznej,
wreszcie wynikającą z tego możliwość manipulacji obrazem. Stopień „rzekomej wiarygodności” tak istotnego dla czasów nam najbliższych przekazu
wizualnego można sobie uświadomić przeglądając np. fora dyskusyjne miłośników historii wojskowej. Znajdują się tam przedstawienia zdarzeń, które
w istocie nie miały miejsca. Fotografie bywają tak ufryzowane, że ich rozbiór
jest praktycznie niemożliwy, obawiam się, że nawet dla wykwalifikowanego informatyka. Zabiegi takie, ocierające się o cienką czerwoną linię, której
historyk nie powinien przekraczać, można ujrzeć i w postaci drukowanej.
Oto drobny przykład z zakresu dziejów techniki wojskowej i gospodarki.
W aneksie do jednej z publikacji poświęconych polskiej flocie wojennej znajduje się precedensowa fotografia18. Oglądający ją czytelnik może pomyśleć,
że w okresie międzywojennym polski przemysł produkował nawet niszczyciele. Podpis, co prawda, objaśnia, że miało się to stać parę lat później, lecz
obraz przedstawia się na tyle sugestywnie, że przekonanie, iż zamierzenie
stało się rzeczywistością, może się zacząć żyć własnym życiem. A działalność
17	Tylko częściowo poruszają ten wątek opracowania autorów starszej generacji – cf. P. Stawecki, Wojsko Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 V 1926 – 12 V 1935, Warszawa 2004;
L. Wyszczelski, Wojsko Piłsudskiego. Wojsko Polskie w latach 1926–1935, Warszawa 2005.
18	M. Twardowski, Niszczyciele typu Grom. Grom Błyskawica, cz. 2, Gdańsk 2003, fot. na arkuszu jednego z planów załącznikowych.
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modnych dziś grup rekonstruktorów? Odziani w ubiory z epoki i odpowiednio poinstruowani mogą „wiarygodnie” odegrać niemal dowolną, ale nie
mającą pokrycia w faktach, scenę. Jej uwiecznienie współczesną kamerą, po
odpowiednich manipulacjach19, przysporzy przyszłym historykom czasów
najnowszych posługującym się źródłami ikonograficznymi nie lada trudności,
przy których bledną nieporadne i łatwe do wykrycia XX-wieczne fotomontaże. Mutatis mutandis dotyczy to także filmu i dokumentacji dźwiękowej. Czy
unowocześnienie własnego warsztatu będziemy musieli okupić zmaganiem
z wirtualizacją źródeł oraz zbiorowej świadomości historycznej?

Chciałem się odnieść do kwestii badań nad mikrohistorią. Wydają mi
się te badania bardzo cenne w szerszym kontekście przemian globalnych, to
po pierwsze. Bardzo ciekawe mogą być też porównania historii regionalnej
na płaszczyźnie komparatystycznej, np. gdyby przeprowadzić badanie jakiegoś miasta powiatowego w okresie PRL i porównać z miastem powiatowym,
np. w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Takie porównanie badań
regionalnych może wnieść niezmiernie wiele do wnioskowania. Po drugie,
szerszy kontekst historyczny właśnie w odwołaniu do badań szczegółowych,
gdzie bazą są badania regionalne, może pozwolić na tłumaczenie wielu
problemów. Zanim do tego dojdę, chciałem powiedzieć jeszcze, że może to
być wyzwaniem metodologicznym współczesności. Niedawno rozmawiałem z zaprzyjaźnionym profesorem z Niemiec, który przekonywał mnie, że
właśnie w Niemczech, we Francji czy we Włoszech habilitacje, nie mające
w temacie szerszego, wręcz europejskiego kontekstu, po prostu nie mają
szans. Po trzecie, chciałem odnieść się do podniesionego przez panią prof.
Halinę Robótkę postulatu niekompletności źródeł, że historyk spotykając
się z pewną ich selekcją – podczas prowadzenia badań regionalnych może
właśnie sobie pomóc, stosując odwołanie do szerszego kontekstu. Bo często
jest tak, że mamy do czynienia, pomimo na przykład bardzo szerokiej bazy
źródłowej, z ogromną selekcją, i to nie pozwala nam do końca na ocenę pewnych wydarzeń; jest luka źródłowa, która stwarza pole wątpliwości. Żeby
wyjaśnić szczegółową kwestię w takich właśnie sytuacjach, historyk może
odwołać się do szerszej analizy, do całościowego kontekstu historycznego,
do funkcjonowania mechanizmów na poziomie państwa, i to bardzo często
może pomóc w dopełnieniu obrazu regionalnego.
19	Najpierw cyfrowa obróbka fotografii, potem – dla uwiarygodnienia – ewentualne odfotografowanie na negatywie światłoczułym, wreszcie przydanie tak spreparowanemu pozytywowi uszkodzeń mechanicznych.
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nieautoryzowana)
Instytut Pamie˛ci
Narodowej

252

1/8/09 2:00:48 PM

dys k usja

Druga kwestia – publikacje w obcych językach. Na pewno to bardzo
ważne, ale wydaje mi się, że to nie tylko kwestia tłumaczeń, ale przede
wszystkim przebicia się na rynku wydawnictw obcych, zachodnich. Same
tłumaczenia mogą niewiele dać. Wydawnictwa powinny jednak ukazywać
się w ramach pewnej sieci dystrybucji i trafić do konkretnego odbiorcy, bo
samo publikowanie w obcym języku w kraju, bez możliwości opublikowania za granicą, może przynieść niewielkie skutki.

Tak jak każdy tutaj obecny będę mówił trochę o czym innym. Nasza
dyskusja, i to jest jej wada, mało się ześrodkowuje w torach tematycznych.
Ale spróbuję może do kilku rzeczy się odnieść.
Chciałbym zwrócić uwagę, że większość prac, powstających na temat historii powojennej Polski, koncentruje się w pierwszym powojennym
dziesięcioleciu, to znaczy do 1956 r., wynika z tego pewien problem, istniejący także w innych naukach, a nawet w debacie politycznej – niedostatek opisu mechanizmów systemu w późniejszych momentach czy też
w okresie powojennym. Zasadniczo te badania koncentrują się na wybranych zagadnieniach i oprócz kilku monografii dotyczących np. opanowywania wydawnictw, gdzie istnieją interesujące prace, mamy słabo opisany
mechanizm ustrojowy. Zwracam uwagę, że nawet w zakresie takim, jak
system partyjny, jest właściwie tylko książka prof. Wrony sprzed szeregu
lat i nie ma pracy nowoczesnej, opartej na nowszych źródłach, czy inaczej
odczytanych źródłach monografii PPS, PSL, w gruncie rzeczy też Stronnictwa Ludowego, a także PPR. Sięgamy do książki Werblana, kiedy trzeba
coś sprawdzić.
Druga rzecz – chciałbym zwrócić uwagę, że często historiografia jest
oderwana, wyrwana z kontekstu, np. praca dotyczy życia ludzi na przestrzeni np. 10 lat, ale przecież ci ludzie żyli wcześniej. To, co było wcześniej, w tym momencie też mnie interesuje – bagaż pewnych doświadczeń,
z jakim w ten okres wchodzili. Tymczasem mamy narastający proces przerwania ciągłości i brak wspólnej debaty z historykami na przykład dwudziestolecia. Historycy dwudziestolecia i historycy PRL to są de facto dwa
odrębne światy. Bardzo dobrze, że ta dyskusja służy spotkaniu tych dwóch
specjalności, ale na co dzień są oni dosyć oderwani, a przecież mówimy
o tych samych ludziach, którzy swój bagaż doświadczeń ideologicznych,
społecznych, rozmaitych sprzed wojny przez wojnę przenosili, a w okresie
powojennym to też określało ich postawy. Musimy oczywiście sięgać do różnych prac dotyczących tamtego okresu, których broniłbym (niekoniecznie

t2-s153-326.indd 253

Dr hab.

Andrzej
Friszke
(wypowiedź
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zawsze jako dzieł ważnych, w sensie sztuki historiograficznej). Broniłbym
ustaleń, konkretnych faktów tam zawartych, szczegółowych informacji
przydatnych również dla epok późniejszych. Tutaj mały przypis do tego,
co jest niewątpliwie jednym z zaniedbań w naszej historiografii po 1989 r.
– niedokończony, istniejący w półprodukcie Słownik Działaczy Ruchu Robotniczego, szalenie ważny przecież dla badań nad latami 40.
Teraz chcę wrócić jeszcze do mechanizmów ustrojowych. Te badania niby bardzo się posunęły, ale jeżeli popatrzymy na okres po 1956 r.,
nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak funkcjonowała partia, jakie
podejmowano decyzje, jak je przesyłano w teren. Nie ma pracy o organizacji wyborów, a przecież był to szereg decyzji podejmowanych na różnych szczeblach, pewna procedura działania, która określała kształt tego
systemu. W związku z tym, jeżeli mówimy o postawach ludzi, co tutaj jest
postulowane, o zachowaniach społecznych, o problemie przystosowania
oporów, o wielu różnych sprawach, to do czegoś trzeba się odnieść – do
sposobu funkcjonowania systemu, funkcjonowania tak na co dzień, poza
momentami wielkich kryzysów (którymi oczywiście bardzo dobrze, że
się zajmowano).
Ostatnia sprawa – mówimy wiele o archiwach, różnorodnych archiwach, tymczasem musimy mieć świadomość – bo to w części jest również
nasza wina, wszystkich jak tu siedzimy – że po 1989 r., nie tylko w czasie
II wojny światowej i nie tylko za komuny, mnóstwo ważnych archiwów
po prostu uległo zniszczeniu. Znamy historię archiwów Stronnictwa
Demokratycznego, z którym nie wiadomo, co się stało. Nikt nic nie wie
o archiwum PAX, szalenie ważnej organizacji, co się stało i gdzie jest.
Boję się zapytać o archiwum Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, bo
zdążyli do tej pory sprzedać siedzibę, i co się z tym archiwum dzieje? Sam
miałem w rękach 700 kart archiwalnych z archiwum „Solidarności” regionu Mazowsze, które znalazło się na śmietniku prawdopodobnie po
1989 r., ale nie wiemy na pewno. Nikt nie jest w stanie ustalić, co się stało
z archiwami komitetów zakładowych PZPR. Jeżeli mówimy o badaniach
społecznych postaw i zachowań ludzi, o tym wszystkim, co było tu postulowane, to gdzieś te archiwa muszą być, np. archiwa komitetu zakładowego PZPR różnych fabryk, szkół, które są tutaj podstawowym źródłem,
a niestety tego nie mamy. A może mamy, może się odnajdą. W związku
z tym myślę, że powinniśmy mieć oczy i uszy szeroko otwarte i w razie
konieczności alarmować i ściągać tego typu rzeczy z małych organizacji,
z małych komórek.
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Zacznę może od tego, czego Dariusz Jarosz nie dopowiedział – że tym
historykiem, który uważał, iż cały dorobek historiografii PRL w zakresie historii najnowszej nie ma żadnej wartości, był prof. Ryszard Terlecki – były
dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, a od jesieni
2007 r. poseł Prawa i Sprawiedliwości. Nie zgadzam się do końca z tym poglądem i przynajmniej kilka książek broniłbym w kategoriach naukowych.
Na pewno – biorąc pod uwagę czas ich powstania – na tej liście powinna się
znaleźć monografia autorstwa Krystyny Kersten o powojennych migracjach
ludności20 czy przywoływana już książka Andrzeja Werblana o Władysławie Gomułce jako sekretarzu generalnym Polskiej Partii Robotniczej21.
Przejdźmy jednak do meritum. Gdy kiedyś słuchałem dyskusji, w których stale powtarzano, iż za mało jest rozważań na temat metodologii, że
nie śledzimy tego wszystkiego, co na ten temat pisze się na Zachodzie,
a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, to wpadałem w kompleksy, iż jestem
„zaściankowy i nienowoczesny”. A dzisiaj po prostu trochę szkoda mi czasu,
żeby śledzić, co nowego w tym względzie wymyślił „X”, a co „Y”. Wolę iść do
archiwum (niekoniecznie i nie tylko IPN), poczytać wspomnienia, przejrzeć
gazety z epoki, porozmawiać ze świadkami wydarzeń, niż zachwycać się
tym, co jest najmodniejsze w Harvardzie, Princeton czy Berkeley.
Natomiast o jeszcze jednej rzeczy, która jest chyba znacznie ważniejsza, dotychczas nie mówiliśmy. Były wypowiedzi na temat cenzury,
a raczej braku cenzury, była mowa o dworskim pisaniu, o pisaniu zgodnie
z oczekiwaniami czytelnika, ale wydaje mi się, że nie dostrzegliśmy głębokiej polityzacji środowiska historycznego. Czy ktoś z państwa słyszał
o książce, która dostała na przykład jednocześnie nagrodę „Polityki” oraz
im. Józefa Mackiewicza? To jest po prostu niemożliwe, nawet gdyby była to
książka wybitna, spełniająca wszelkie wymogi dzieła zupełnie niezwykłego. Podziały środowiskowe są tak głębokie, że często w zależności od tego,
które pismo biorę do ręki, właściwie z góry wiem, co przeczytam. Jeżeli
chcę czytać o szmalcownikach i kolaborantach, to na pewno nie w „Naszym Dzienniku”, a jeśli chcę czytać o bohaterskich Polakach, którzy uratowali setki tysięcy Żydów, to oczywiście nie będę tego szukał w „Gazecie
Wyborczej”. Taka jest nasza specyficznie spluralizowana rzeczywistość.
Wszelako pojmuję prawdę na „niemodny” sposób i rzeczywiście jestem
o tym przekonany, że prawda jest jedna. Możemy jej nigdy nie poznać, ale
ona jest. Zawsze tłumaczę studentom, że gen. Władysław Sikorski albo zginął
w zamachu, albo w katastrofie lotniczej. Nie mógł naraz zginąć i w wypadku,
20	K. Kersten, Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej. Studium historyczne,
Wrocław 1974.
21 A. Werblan, Władysław Gomułka Sekretarz Generalny PPR, Warszawa 1988.
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i w zamachu: albo – albo, a my nigdy może nie dowiemy się, jak było naprawdę.
Nie zwalnia nas to jednak od podejmowania prób zbliżenia się do odpowiedzi
na kluczowe pytanie, co rzeczywiście wydarzyło się w Gibraltarze? Gdy słyszę,
że jest prawda czarnych i białych, Arabów i Żydów, „Solidarności” i PZPR, odpowiadam zawsze: nie. Są jedynie różne opcje, wizje, interpretacje, ale prawda
jest zawsze jedna. Myślę, że czasem po prostu warto powiedzieć: król jest nagi.

Trzy krótkie uwagi. Nawiązując do uwagi pana Kornata, dotyczącej
rozrachunku z historiografią PRL i wywołanej przez nią dyskusji, chciałbym powiedzieć, iż nie wiem, czy rozrachunek z historiografią PRL jest potrzebny i możliwy. Wszelkiego rodzaju szufladkowanie jest niebezpieczne.
W szufladce historycy/historiografia PRL będziemy mieli Cabana, Nazarewicza, Bluma obok Bartoszewskiego, Kerstenowej czy obecnych tu prof.
Szaroty czy Paczkowskiego. Z tego zestawienia absolutnie nic nie wynika.
Taką samą szufladką jest hasło „historycy akademiccy” czy „historycy IPN”.
Wydaje mi się, że możemy rozmawiać tylko i wyłącznie o indywidualnym
dorobku naukowym poszczególnych badaczy.
Druga uwaga dotyczy postulatu potrzeby wypracowania całkowicie
nowej metodologii w podejściu do źródeł UB/SB. Konieczność taka zaistniała jakoby w związku z powstaniem IPN. Nie przekonuje mnie zupełnie taki pomysł. Nie wiem, czym się różni praca nad źródłem policyjnym
UB/SB od źródła policyjnego Gestapo, Abwehry, Ochrany czy NKWD. Pracuję na źródłach NKWD, pracuję na źródłach IPN, na źródłach niemieckich
i nie zauważam specjalnych różnic. To jest ta sama metodologia.
Ostatnia uwaga. Dyskutujemy o historiografii dwóch okresów: dwudziestolecia międzywojennego i PRL, a lata 1939–1945 pozostają poza
głównym nurtem dyskursu. Gdy przypomnimy sobie najistotniejsze dyskusje po 1989 r., okaże się, że wszystkie dotyczyły II wojny światowej. Przypomnę sprawę Instytutu Niemieckiego w Krakowie i Jedwabnego. Dodałbym
tu jeszcze poruszającą dyskusję na temat mordów wołyńskich i stosunków
polsko-ukraińskich i generalnie problemów narodowościowych w czasie
II wojny światowej. Zatem okazuje się, że wydarzenia z tego okresu w największym stopniu dotykają naszej tożsamości, naszej polskości, obywatelskości. One bolą najbardziej i, jak do tej pory, wywoływały największy
oddźwięk społeczny. Przy całym szacunku dla dorobku autorów, którzy
przed 1989 r. pisali o Polskim Państwie Podziemnym i niemieckiej okupacji,
to przecież dziś możemy korzystać ze źródeł niemieckich, amerykańskich,
brytyjskich. Obecnie nie tylko system okupacyjny, ale również podziemie
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i opór mamy szansę badać zupełnie inaczej, w oparciu o niedostępne wcześniej źródła. Niestety na razie prac dotyczących II wojny światowej, a opartych o niemiecką czy anglosaską bazę źródłową, powstaje bardzo niewiele.

Chciałbym krótko odnieść się do spraw archiwalnych. Po pierwsze,
z ciekawością wysłuchałem wystąpienia pani prof. Haliny Robótki, ale zabrakło mi jednego wykresu – jaki procent tych archiwistów zakładowych
to są ludzie z kwalifikacjami? Zapewne nie więcej niż 25%. To jest pierwsza
uwaga. To dotyczy bardziej ogólnego problemu archiwistów, którym my,
historycy, powinniśmy być zainteresowani. Owszem, IPN „wysysa” archiwistów z archiwów państwowych, ale problemem archiwów państwowych
nie jest samo powstanie IPN, tylko to, że archiwiści są skandalicznie słabo
wynagradzani, skandalicznie niskie są nakłady na archiwa w całym osiemnastoleciu, którego dotyczy ta dyskusja. Bez naszej walki, również historyków, bo jest to w naszym dobrze pojętym interesie, nic się nie zmieni i nie
będzie lepiej. Musimy też swoją cegiełkę dołożyć.
Odniosę się teraz do wypowiedzi prof. Andrzeja Friszke, dotyczącej
archiwum SD. To archiwum prawdopodobnie 18 lat temu było pod Warszawą, bodajże w Czarnych Błotach. Problemem było to, że tam nie miał się
kto zajmować zbiorami, archiwum zajmowali się tylko archiwiści z PSIAiK –
Policealnego Studium Informacji, Archiwistyki i Księgarstwa, którzy zresztą ze względów finansowych w zdecydowanej większości nie pracują dziś
jako archiwiści. Ja to studium kończyłem. Na 25 osób z mojej klasy bodajże
6 czy 7 – to i tak dużo – trafiło do archiwów, z których 1 czy 2 do państwowych, 5 do archiwum MSWiA, a w tej chwili do IPN. To jest odpowiedź na
te problemy, które mamy. Natomiast jeżeli chodzi o materiały po „ludowcach”, jest osoba, która na pewno zabezpieczyła te materiały – pan Gmitruk,
który jest dyrektorem Archiwum i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Myślę, że te archiwa na pewno nie przepadły.

Grzegorz
Majchrzak

Ponieważ czuję się również uczestnikiem tej dyskusji, zwrócę uwagę
na aspekt metodologiczny, który tutaj się przewijał. Posłużę się własnym
przykładem – sam niechętnie w swoich badaniach, nie dotyczących akurat historii Polski, ale XX w., sięgam po metodologię antropologiczną czy
socjologiczną, m.in., dlatego, że znaczna część szkół antropologicznych
i socjologicznych przeczy temu, co zadeklarował prof. Eisler – tzn. przeczy

Dr Paweł
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możliwości poznania prawdy obiektywnej. To jest kłopot z dziedziny filozofii
poznania Przyjęcie skrajnie relatywistycznej postawy poznawczej mnie jako
historykowi przeszkadza i uważam, że praktycznie uniemożliwia prowadzenie badań. Ponieważ ja postrzegam swoją misję jako próbę dotarcia do prawdy obiektywnej, podejmowanie tej próby ma sens tylko wtedy, kiedy uznaje
się, że to jest możliwe. Z tego punktu widzenia nie wydaje mi się, żeby proste
wykorzystanie metod poznawczych innych nauk humanistycznych było tak
łatwe i tak twórcze, jak sugerują zwolennicy tego rodzaju fuzji.
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Podsumowanie dyskusji
Mam tylko kilka uwag, ograniczonych do rzeczy najważniejszych.
Zgadzam się z moim przedmówcą, dr. Pawłem Skibińskim, że dialog różnych dyscyplin humanistyki, różnych dziedzin nauk społecznych nie jest
łatwy. Absolutnie jednak nie było moją intencją kwestionować sensowności jego prowadzenia, to rzecz zrozumiała; tylko ktoś, kto byłby głęboko naiwny, kwestionowałby ten postulat. Podobnie dyskutowanie nad
pojęciami, którymi się posługujemy; one nieustannie wymagają rewizji.
Zrozumienie tego stanu rzeczy uważam za konieczne, natomiast zawsze
spotyka się z moim negatywnym nastawieniem ideologia postmodernizmu, kwestionująca samo pojęcie prawdy historycznej. To prowadzi na manowce, z czego niektórzy nie zdają sobie sprawy albo z powodu cynizmu,
albo zaślepienia. I tak głosi się, że prawdy historycznej nie ma, że każdy
ma swoją prawdę, że jest „prawda murzyńska”, „prawda kobiet”, „prawda uciśnionych” i „prawda panujących”. Tak dokonuje się parcelacja, a historia staje się opowieścią terapeutyczną. Otóż nie, historia nie jest „służebnicą medycyny”. Prawda obiektywna istnieje, jest rzeczywistością,
chociaż nam się nieustannie wymyka i jest pewnym ideałem. W nauce
o przeszłości nie istnieje pojęcie „ostatniego słowa”. Całkowicie zgadzam się
z tym, co prof. Eisler powiedział. To jest również moje stanowisko w sprawie
ideologii postmodernizmu.
Sprawa druga to refleksja nad historiografią doby Polski Ludowej.
Zgadzam się z tym, o czym mówił pan dr Rutkowski – że potrzebna jest
krytyczna ocena postaw i dorobku historyków tamtego czasu. Istotnie,
potrzebna jest pamięć i rozrachunek z tym, co było „historiografią urzędową”, ale pod adresem prof. Kieniewicza padł, jak wiadomo, nie udowodniony, najcięższy z możliwych zarzutów – zarzut fałszowania źródeł;
tu jest problem. Tylko w tym sensie pozwoliłem sobie odnieść się do tej
sprawy.
Wszystkie uwagi krytyczne panów doktorów Cichorackiego i Deszczyńskiego przyjmuję i bardzo za nie dziękuję, ale zadaniem mojego
referatu nie było przedstawienie dorobku historiografii polskiej XX w.,
stąd bardzo selektywnie do tych zagadnień odniosłem się w moim zagajeniu. Z całą pewnością referat taki byłby potrzebny i na naszej sesji jak
najbardziej wskazany.
Nawiązując do tego, co powiedział dr Wnuk, nie wiem, czy dobrze
zrozumiałem, ale mam wrażenie, że moje sformułowanie o występowaniu
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w okresie PRL „historiografii urzędowej”, grupy historyków dyspozycyjnych, piszących na zamówienie, wyznających i tłumaczących ideologię
wówczas obowiązującą, jest jakoś nieadekwatne czy niewłaściwe. Moim
zdaniem, jest właściwe i niepodważalne. Używam go z całym przekonaniem, używał go Henryk Wereszycki, historyk wielkiego formatu. Możemy tu wymieniać wiele nazwisk ludzi, którzy taką historiografię, pseudonaukę uprawiali – niech wolno mi będzie wymienić nazwisko Celiny
Bobińskiej, dzisiaj postaci już słusznie zapomnianej, która wszakże musi
być tak zakwalifikowana i tak określona. Jeżeli mamy zaczynać rozrachunek, to właśnie od takich osób.
Nawiązując do interesujących uwag pana dr. Szczepanika, chciałem
powiedzieć, że jeszcze jednym z postulatów badawczych polskiej nauki
historycznej jest problem naszej świadomości politycznej, wyobraźni
politycznej polskich elit politycznych w związku ze sprawami międzynarodowymi, o czym chciałem coś powiedzieć, choć mam świadomość, że
wchodzimy tu w rozważania, na które nie ma miejsca. Przedwojenna teza,
że Polska będzie „państwem wielkim”, silnym albo nie będzie jej wcale,
jest kluczem do zrozumienia tego sposobu myślenia, który funkcjonował
w polskiej myśli politycznej i który kształtował nastawienie polskiej opinii publicznej w przedmiocie spraw międzynarodowych. To jest jeszcze
jedno z tych zagadnień na pewno nie opisanych, a związanych z bliską mi
dziedziną stosunków międzynarodowych.
Bardzo jestem wdzięczny prof. Eislerowi za wyartykułowanie najważniejszej sprawy w sposób tak dobitny – że prawda historyczna jest
czymś zasadniczym, czymś, bez czego nie ma nauki. Wolno uważać, że
nasze poznanie nie będzie nigdy doskonałe, i nie potrzeba postmodernizmu, by nam ten stan rzeczy uświadamiać. To bardzo stary problem
– ileż razy podejmowany i na gruncie teorii poznania, i w kręgu epistemologii historycznej. Mądrze i dobitnie to ujął papież Jan Paweł II w swej
encyklice Redemptor hominis, pisząc, iż „człowiek ma to do siebie, że nie
podobna go wyczerpać pod względem historycznym”. Ale z tego nie wynika, że wszystko, co chcemy powiedzieć o przeszłości, to wytwór naszej
wyobraźni i upodobań. Przyjęcie tezy, iż prawdy nie ma, prowadzi do
likwidacji nauki. Likwidacja nauki to nie jest nasz cel, a ideologia postmodernizmu ku temu de facto prowadzi, tylko pod hasłami nowatorstwa
i swobody interpretacyjnej.
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Szczerze mówiąc dyskusja, która tutaj się rozwinęła, nie była dyskusją wokół mego referatu, więc siłą rzeczy moje uwagi będą bardzo skrótowe.
Nie chciałbym się rozwodzić nad teoriami prawdy czy postmodernizmem.
Nikogo nie chcę nawracać na postmodernizm, ale gdybym przeczytał
książkę pisaną tzw. gęstym opisem, niekoniecznie o walkach kogutów
w Bali, jak pisał Geertz, to byłbym zadowolony, to mogłoby być interesujące. Jednak zostanę przy swoim, że współpraca tych dziedzin, zwłaszcza
antropologii, jest bardzo ważna.
Ostatnia uwaga – prof. Andrzej Friszke mówił, że mamy prace PRLowskie dotyczące głównie czasów do 1956 r. Zgadzam się z tym; mało
tego – efektem takiego nagromadzenia prac dotyczących okresu do 1956 r.
jest zdominowanie przez nie wizji historii PRL w ogóle. A jak one zdominowały – to niech powiedzą nauczyciele, którzy muszą uczyć młodzież
i my, którzy czasami egzaminujemy studentów niekoniecznie z kierunków historycznych. Naprawdę wielu z nich uważa, że za rogiem każdego
domu w PRL krył się żołnierz Armii Czerwonej.

Prof. dr hab.

Ad vocem w stosunku do prof. Jarosza. Mam inne doświadczenia.
Mam takie poczucie, że oni nie wiedzą w ogóle, że PRL istniał.

Dr Paweł

Dariusz
Jarosz
Uniwersytet
Warszawski,
Polska Akademia
Nauk

Skibiński
Muzeum Historii
Polski
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panel III
Moja wizja epoki
– jak ja˛ interpretować.
Synteza
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Prof. dr hab.

Wojciech Roszkowski
Parlament Europejski

Zadanie, jakie przede mną postawiono, jest karkołomne, ponieważ
mam opowiedzieć o swojej wizji historii Polski XX w. przed tak znamienitym gronem i zawrzeć w ciągu maksimum pół godziny to, co moim zdaniem było najważniejsze w przeciągu 100 lat. Proszę więc wybaczyć, jeżeli
nie będzie to wypowiedź idealna, choć mam nadzieję, że będzie chociaż
troszeczkę inspirująca.
Dla mnie myślenie o XX w. w odniesieniu do historii Polski sprowadza
się właściwie do jednego słowa – „nieciągłość”. XX w. był w historii Polski
szczególnie burzliwy i bieg naszej historii był przerywany. Warunki życia,
ustrój, wyzwania, które stały przed kolejnymi pokoleniami, tak dramatycznie się zmieniały, że można by właściwie wyróżnić w XX w. cztery przerwane okresy, zmienione przez trzy gwałtowne, na ogromną skalę przełomy.
Jeżeli potraktujemy XX w. arytmetycznie od 1901 r., pierwszym przełomem będzie I wojna światowa – to, co było przed I wojną światową, to zupełnie inna jakość. Społeczeństwo polskie żyło pod zaborami, w trzech systemach politycznych, gospodarczych, prawnych, edukacyjnych itd., miało
co najwyżej rosnącą nadzieję na zmianę tej sytuacji, ale tak naprawdę to
były, można zaryzykować stwierdzenie, trzy „podspołeczeństwa”, które
przez ponad 120 lat wykształciły odrębne, specyficzne cechy. Nie można
mówić, że to były trzy narody, ale były to jednak społeczności w pewnej
mierze odmienne. Do dzisiaj nawet obserwujemy owe różnice, porównując
mentalność ludzi wychowanych w Królestwie Polskim, zaborze pruskim
czy w Galicji. Zatem okres do I wojny światowej jest specyficzną sytuacją,
która zmieniła się wraz z wielką wojną. Użyłem określenia „społeczeństwo
polskie”, które jest następnym ogromnym uproszczeniem – zapewne o to
będzie się tutaj toczył spór – czy mówię o narodzie, czy o społeczeństwie,
i jaką rolę w tym wszystkim odgrywała państwowość? Używamy takich
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uogólnień i to jest m.in. miara bądź wyraz tej nieciągłości, bo społeczeństwo polskie, które istniało przed I wojną światową, jest trudno porównywalne z tym, które było w okresie międzywojennym i w PRL, czy z tym,
które jest obecnie, wraz ze zmianami, jakim ono w tej chwili podlega.
Mówiąc o społeczeństwie, można oczywiście się zastanawiać, na ile
mówimy o narodzie polskim, a na ile o społeczeństwie, czyli mieszkańcach
ziem polskich czy państwa polskiego. To jest kolejna ogromna trudność do
zdefiniowania, ponieważ społeczeństwo mieszkające na ziemiach polskich
przed I wojną światową było właściwie terytorialnie nieograniczone. Bo
co znaczy określenie „ziemie polskie”? Czy mówimy o ziemiach sprzed
pierwszego rozbioru, czy tylko o ziemiach, które potem weszły w skład
II Rzeczypospolitej? Kto zamieszkiwał te ziemie, bo np. w II Rzeczypospolitej mieszkało 2/3 etnicznych Polaków? Czy to jest społeczeństwo polskie,
społeczeństwo ziem polskich czy państwa polskiego? Komplikacja goni
komplikację. Ale jeżeli przyjmiemy umownie za społeczeństwo polskie tę
grupę ludności, która potem znalazła się w państwie polskim, i za ziemie
polskie obszar II Rzeczypospolitej, to w takich ramach widzimy zasadniczą zmianę wywołaną przez I wojnę światową. Przede wszystkim jest to
wyzwanie związane z połączeniem trzech zaborów w jedno państwo, połączenie różnych tradycji kulturalnych, gospodarczych, społecznych itp.,
połączenie różnych tradycji walki o niepodległość albo mniej lub bardziej
biernego obserwowania zmian, które zachodzą w tej jakości nazwanej
przeze mnie społeczeństwem polskim.
II Rzeczpospolita miałaby znacznie więcej kłopotów z konfliktami,
odziedziczonymi po zaborach i po I wojnie światowej, gdyby nie wojna
z bolszewikami. Otóż to społeczeństwo, zwłaszcza jego elity, odziedziczyło,
jak powiedziałem, nie tylko trzy różne tradycje zaborowe, ale również zasadniczo dwie główne, abstrahując od skrajnie rewolucyjnej, tradycje walki o niepodległość – endecką i piłsudczykowską. Te dwie tradycje bardzo
ostro się ścierały po wojnie i na tym tle istniał dramatyczny spór o to: komu
i dlaczego udało się wywalczyć niepodległość, i kto na nią bardziej zasłużył. Z biegiem lat również powstawał konflikt o to, jak zagospodarowano
wolność, komu to się lepiej udało, co należało, a czego nie należało robić.
Ten konflikt wybuchł szczególnie podczas zamachu majowego i jego konsekwencje wszyscy znamy. Polska międzywojenna był to okres, w którym
społeczeństwo polskie w granicach II Rzeczypospolitej musiało się oswoić
z życiem w jednym organizmie państwowym. Społeczeństwo było jednak
niesłychanie podzielone, znacznie bardziej niż teraz, wojna z bolszewikami, konieczność obrony granic państwa, zminimalizowała czy zmniejszyła
wagę tych konfliktów i ich ostrość.
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Różnie oczywiście można oceniać dokonania II Rzeczypospolitej. Toczył się na ten temat spór i na pewno będzie się toczył, w którym
jedni są bardziej łaskawi dla II Rzeczypospolitej, inni bardziej krytyczni.
Ja chciałbym zwrócić uwagę na bilans, który trzeba sporządzić, widząc
zalety i wady czy osiągnięcia i niedociągnięcia Polski międzywojennej,
w pewnym kontekście. Trzeba brać pod uwagę kontekst międzynarodowy,
a więc zagrożenie, dosyć oczywiste, ze strony dwóch największych sąsiadów – Niemiec i Rosji, których osłabienie w I wojnie światowej pozwoliło
odzyskać niepodległość, ale które to państwa pod koniec lat 20. były już
gotowe do nowego rozbioru Polski. II Rzeczpospolita trwała jeszcze 10 lat,
dzięki temu, że wówczas do tego nie doszło, ale już w 1927 r. któryś z dyplomatów sowieckich wspomniał, że jeżeli współpraca niemiecko-sowiecka
będzie się tak pięknie rozwijała, to nie pozostanie nic innego, jak Polskę
„rozebrać” ponownie. Niesnaski między Niemcami a ZSRR w okresie kryzysu, a potem między Hitlerem a Stalinem na początku lat 30., dały nam jeszcze 10 lat, ale kolejny rozbiór Polski przesunął się tylko w czasie. W okresie
międzywojennym w miarę spokojnych lat było niewiele, bo najpierw był
okres ugruntowania granic, walki z bolszewikami i powstań śląskich, dalej
był czas walki z inflacją i hiperinflacją, tak że właściwie od 1924 r. zaczyna się w miarę normalny rozwój kraju. Został on przerwany nadejściem
w 1929 r. wielkiego kryzysu, trwającego praktycznie aż do 1935 r. Zatem
tych lat spokojnego rozwoju nie było wiele, ponieważ po 1935 r. spokój zakłócało narastające zagrożenie.
Jeżeli spojrzymy na rozwój gospodarczy Polski międzywojennej, trzeba sobie powiedzieć, jak rozumiemy jego miary, bo w zależności od porównywanych danych można udowodnić, że kraj zatrzymał się w rozwoju lub
że rozwijał się bardzo pięknie. Sporządziłem kiedyś wykres zestawiający
ziemie polskie 1913 r. w granicach międzywojennych z II Rzeczpospolitą
w 1938 r. i okazało się, że poziom dochodu czy produkcji przemysłowej na
porównywalnym obszarze był praktycznie ten sam, tzn., że po 25 latach
osiągnęliśmy dopiero poziom sprzed I wojny światowej. To jest argument
na rzecz tezy, że Polska się nie rozwijała, tylko ten wykres zupełnie nie
uwzględnia katastrofy I wojny światowej; pokazuje jedynie, co się z Polską
działo w ogóle, a tak naprawdę miarę rozwoju II Rzeczypospolitej może
dać porównanie 1920 r. z 1938 r. Jeżeli porównamy poziom produkcji przemysłowej z 1920 r. i z 1938 r. okazuje się, że Polska rozwijała się szybciej
niż średnia europejska, bo abstrahujemy od dramatycznego załamania
z lat 1914–1920, którego efektem dla Polski w 1920 r. była produkcja przemysłowa na poziomie 35–40% przedwojennej produkcji. Można się spierać
o znaczenie danych, ich wartość, ale trzeba rozumieć, co one naprawdę
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ilustrują. Polska międzywojenna wykorzystywała swoją historyczną szansę w miarę nieźle. Nie jestem entuzjastą, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy,
o konsolidację państwa, zjednoczenie instytucji państwowych, prawa, systemu szkolnego itd., ale to wszystko by było po stronie atutów. Tak samo
po stronie atutów widziałbym wychowanie w okresie międzywojennym
całego pokolenia ludzi urodzonych pod koniec I wojny światowej, które tuż
przed II wojną światową dojrzało, zdało maturę, a potem historia rozprawiła się z tym pokoleniem straszliwie. To było pokolenie zniszczone przez
historię naszego kraju w XX w., chociaż nie wolno zapomnieć, że to pierwsze pokolenie niepodległej Polski wychowane było w duchu patriotycznym, państwowotwórczym, bardziej endeckim czy piłsudczykowskim – co
w tym momencie nie jest istotne – ale było to pokolenie, które gotowe było
ponosić odpowiedzialność za państwo.
Mentalność Polaków z okresu rozbiorów została dramatycznie zmieniona przez I wojnę światową, a po raz drugi przez II wojnę światową.
I wojna światowa zmieniła zresztą nie tylko mentalność, ale i samo społeczeństwo, biorąc pod uwagę straty ludnościowe w czasie wojny. Poza tym
trzeba pamiętać o Polakach walczących przeciwko sobie w obcych armiach,
czasami na ziemiach polskich. Tego rodzaju ciężar historii to społeczeństwo również niosło. Natomiast II wojna światowa to kataklizm zupełny,
który był, moim zdaniem, nie do uniknięcia. Możemy oczywiście wieść
spory, i będą takowe kontynuowane, o słuszność sojuszu z Niemcami przeciwko Sowietom lub z Sowietami przeciwko Niemcom, spory o jeszcze inną
koncepcję działania, ale, moim zdaniem, losy Polski mogły się zmienić
w niewielkim stopniu, gdyby wybrać inny scenariusz, a może nawet byłoby
gorzej. Skutki II wojny światowej, czyli drugiego przerwania ciągłości rozwoju, były chyba jeszcze bardziej katastrofalne dla życia społecznego. Straty ludnościowe to 6 mln obywateli, w tym śmierć 3 mln polskich Żydów.
Przemieszczenia ludności i zmiana granic spowodowały, że społeczeństwo
polskie stało się bardziej etnicznie homogeniczne, co ma znaczenie fundamentalne. Przesunięcie granic w oczywisty sposób wiązało się jednak
z dramatycznymi przejściami dla większości Polaków.
W okresie PRL, który będziemy tutaj szerzej omawiać, zwróciłbym
uwagę na dwie kwestie, jeśli chodzi o jakość życia zmienionego już w dużej
mierze społeczeństwa, pozbawionego części elit, mniejszości narodowych,
wyjątkowo poszkodowanego również w sensie świadomości narodowej.
Pokolenie międzywojenne dobitnie odczuło na sobie ciężar potwornej
tragedii oraz beznadziejności wojennej i powojennej. Polskie elity weszły
w okres PRL zupełnie zdemobilizowane, w poczuciu braku szans na odmianę losu – mówię o latach 40. czy 50. Wtedy dokonano rewolucji spo-
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łecznej, która stworzyła nowe elity, poczytujące sobie sytuację zniewolenia
za cnotę. Pierwsza ważna kwestia w okresie PRL odnosi się do gospodarki –
to „nadindustrializacja”, czyli rewolucja przemysłowa przeprowadzana
odgórnie metodami komunistycznymi, która wytworzyła strukturę gospodarczą anachroniczną w stosunku do rozwoju gospodarki światowej.
Poza tym wcześniej zdarzały się rewolucje przemysłowe, ale były naturalne; tutaj dokonano operacji sztucznej rewolucji przemysłowej, która miała
stworzyć nową klasę robotniczą i zmodernizować społeczeństwo, a została
zaprojektowana i wykonana w sposób przestarzały i nie liczący się zupełnie z naturalnym rozwojem społeczeństwa i technologii, w oderwaniu od
świata. Przez to Polska w 1989 r. odziedziczyła strukturę gospodarczą nibynowoczesną, a faktycznie – zacofaną. Jeżeli Polska miała się otworzyć na
świat, musiała demontować ten przestarzały i niekonkurencyjny przemysł,
strukturę społeczną z licznym udziałem robotników. I z tym m.in. związana była tragedia prywatyzacji po 1989 r.
Druga sprawa dotycząca gospodarki jest bardzo ważna w kontekście
podstaw życia społecznego, które w momencie rewolucji przemysłowej
zostały zbudowane na wadliwych fundamentach. Wmówiono nam, i sami
sobie to wmawialiśmy, że na tym polega postęp, modernizacja i doganianie świata. To był fałsz, a życie w kłamstwie to drugi podstawowy element
naszego życia w PRL, który zdeformował społeczeństwo. Mam takie wrażenie, że w 1989 r. nagle obudziliśmy się z przekonaniem, że socjalizm
rozwijał się szybciej i że byliśmy niemalże pewni tezy o gospodarczym doganianiu świata. Tymczasem faktycznie zostaliśmy dramatycznie w tyle,
jeżeli porównać względny poziom dochodu Polski np. do Grecji, Portugalii
czy Hiszpanii z 1930 r. i z 1990 r. PRL oczywiście się rozwijał, tylko wolniej
niż nam się wydawało z naszych roczników statystycznych, propagandy
i głosów uczonych. Wszędzie powtarzano, że system może jest nieprzyjemny, niedobry, ale za to szybko się rozwijamy. To wszystko okazało się
nieprawdą, więc nasze życie było życiem w kłamstwie. Uważam to za bardzo ważny aspekt przekształceń po 1989 r. Komunizm był nie tylko zwykłą dyktaturą, bo różnych systemów autokratycznych, dyktatorskich, despotycznych w historii było wiele, ale był również systemem unikatowym
ze względu na wykorzystywanie całej nowoczesnej technologii „obróbki”
społecznej, wmawianie społeczeństwu fałszywego obrazu rzeczywistości
i wymaganie od niego, żeby uznawało ten obraz za prawdę. Oczywiście
nagradzał tych, którzy kłamali, a karał tych próbujących mówić prawdę. To
jest sytuacja straszliwie deformująca życie społeczne. Nasze przebudzenie
w 1989 r. z pustymi szufladami różnych pomysłów na przyszłość wynikało
m.in. z tego, że nie było nawet przestrzeni, oddechu, możliwości głębszego
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i szerszego zastanowienia się nad naszą kondycją. Pamiętam, jakim dla
mnie objawieniem był program Polskiego Porozumienia Niepodległościowego z 1975 r., który próbował pewne rzeczy nazwać po imieniu, określić
sytuację Polski i Polaków w świecie ówczesnym, przede wszystkim przez
próbę nazywania i odnoszenia się do rzeczywistości takiej, jaka była, a nie
jej propagandowej wersji. Byliśmy zamknięci w kręgu między słowami propagandy i naszymi słowami, a prawda nie była ani po jednej, ani po drugiej
stronie, ani pośrodku, bo prawda jest znacznie bardziej skomplikowana.
To był szczególnie trudny moment w naszych dziejach – życie w fałszywej
rzeczywistości i fałszywej świadomości, dlatego uważam przełom 1989 r.
za trudno porównywalny z dwoma poprzednimi, chociaż, na szczęście, był
bezkrwawy i bez dramatycznych zaburzeń społecznych czy strat ludnościowych i zmiany granic. Natomiast był to wstrząs porównywalny z punktu widzenia życia społeczeństwa. Przypominam sobie wypowiedź jednego
z moich kolegów z uczelni, który nie mógł dokończyć pracy habilitacyjnej,
bo skończył mu się temat – dotyczył stosunku Lenina do związków zawodowych. To też jest miara tego przełomu – zamknięcie się pewnych tematów.
Czy one przedtem istniały? Tak, ale życiem urojonym, które skończyło się,
kiedy zaczęliśmy żyć naprawdę.
Myślę, że rozważania nad wizją historii XX w. w Polsce mają o tyle
sens, o ile służą refleksji nad naszą dzisiejszą kondycją. Społeczeństwo
polskie jest ukształtowane w dużym stopniu przez historię XX w. Jeszcze
w 1989 r. żyli ludzie, którzy pamiętali zabory, I wojnę światową, II Rzeczpospolitą, II wojnę światową, komunizm i upadek komunizmu; wydaje się
wręcz niewyobrażalne, że ktoś mógł tego wszystkiego doświadczyć, przeżyć i jak musiało być trudne pogodzenie się z takimi „zakrętami”. Dlatego
mam wrażenie, że żyjące w tej chwili na terenie państwa polskiego trzy
pokolenia słabo się ze sobą dogadują, w takim stopniu ich doświadczenia
osobiste w odniesieniu do historii kraju są różne. Pokolenie urodzone np.
w 1980 r., które stan wojenny ledwie pamięta albo w ogóle nie pamięta,
patrzy dzisiaj na pokolenie PRL zupełnie inaczej i musimy się z tym pogodzić. Z kolei pokolenie PRL nie zawsze rozumie ludzi dożywających swoich czasów, którzy przeżyli klęskę II wojny światowej i godzili się w jakiś
sposób z komunizmem albo wyjeżdżali za granicę. Rozmawiając dzisiaj
z osiemdziesięcioletnimi emigrantami w Anglii, trudno się z nimi porozumieć, ponieważ mają oni zupełnie inne spojrzenie na swoje życie, na nowe
pokolenia, na ludzi z PRL w moim wieku czy młodszych. Myślę, że ta nieciągłość historii odzwierciedla się właśnie w sposobie naszego wzajemnego
porozumiewania, utrudnionego przez historię, i nałożenie się także innych,
wcześniejszych cech narodowych.
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Efektem ostatnich historycznych doświadczeń, czyli czasów PRL
i upadku komunizmu, jest wychodzenie z poczucia izolacji. Wyjście na
świeże powietrze odurzyło nas, nie bardzo wiemy, w jakim świecie żyjemy
i albo uważamy, że ten świat jest gorszy niż myśleliśmy, albo lepszy. Z tym
są związane kompleksy życia w izolacji i odkrywania na nowo świata, który okazuje się trochę inny niż oczekiwaliśmy. Niewątpliwie naszą cechą jest
nadal atomizacja, wynikająca z dawnych korzeni jeszcze szlachetczyzny
i rozbiorów. Różne zjawiska w nas pokutują, wynikające głównie z dziedzictwa komunizmu, ale także i wcześniejszych problemów. Jesteśmy nieufni,
zawistni i nie potrafimy współdziałać. W trudnej historii szukaliśmy przywództwa, które niestety bardzo często zawodziło, gdyż historia je przerastała; może z wyjątkiem okresu międzywojennego, w którym wodzowie
się sprawdzili – stąd np. legenda Piłsudskiego jako człowieka, któremu się
udało, choć można powiedzieć, że był w szczęśliwej sytuacji i nie doczekał
II wojny światowej. Wobec tego jest nieufność w stosunku do elit, potrzeba kreowania autorytetów i niskie zaufanie do tych autorytetów, po prostu zamieszanie w relacji elity – społeczeństwo, elity – masy. Jest jeszcze
coś mającego źródło głębiej w przeszłości – poczucie swojej indywidualnej
racji, której każdy będzie bronił do śmierci. Takie „sobiepaństwo”, przez
które nie potrafimy wysłuchać się nawzajem, nawet jeśli się nie zgadzamy,
nie potrafimy przyjąć tego, co ktoś inny mówi, czasami może słusznie. Jest
w Polsce nadal dramatyczny podział na „my” i „oni”.
Na zakończenie podzielę się jeszcze taką obserwacją. Przez 2 lata
mieszkałem w Stanach Zjednoczonych i kiedy wracałem raz na pół roku
do kraju, zauważałem jedną niesamowitą cechę w społeczeństwie polskim.
Amerykanie to społeczeństwo, które działa na zasadzie zupełnie podstawowych instynktów – tam nie można patrzeć komuś w oczy dłużej niż
przez dwie sekundy bez uśmiechnięcia się. Oczywiście nie trzeba na nikogo patrzeć, ludzie mogą się mijać i wcale nie uśmiechać się, ale kiedy już zatrzymam na kimś wzrok, to trzeba się uśmiechnąć, co oznacza, że jesteśmy,
my razem, jednym społeczeństwem. Przy tym nie jest ważne, co ta druga
osoba myśli, zrobi; liczy się to, że jesteśmy jednym społeczeństwem. W Polsce jest zupełnie na odwrót, bo gdy ktoś przechodzi obok, jest traktowany
jak intruz czy wręcz rywal, a więc „on”. Jedynie z kimś znajomym w tłumie
stanowimy „my”. To oczywiście nie jest w całości związane z dwudziestowieczną historią, ale tacy też jesteśmy.
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Moje wystąpienie będzie inaczej skonstruowane niż mojego przedmówcy, prof. Roszkowskiego. Przedstawię pewne tezy czy tropy interpretacyjne, które, moim zdaniem, są ważne dla zrozumienia historii XX w.,
przede wszystkim historii po 1945 r., którą się zajmuję. Wydaje mi się, że
z takiego ujęcia będzie więcej pożytku dla naszej dyskusji niż z autorskiej,
z konieczności bardzo skrótowej wizji historii XX w. Częściowo moje uwagi
będą postulatami dotyczącymi badań, które powinny prowadzić do ujęcia
pewnych kwestii w ramach syntez historii Polski, więc w oczywisty sposób
będę nawiązywał do sesji wczorajszych. Chcę powiedzieć o czterech głównych obszarach w związku z całościowymi ujęciami historii Polski.
Pierwszy obszar można określić takimi kategoriami, jak: Polska
a świat, Polska w polityce międzynarodowej, Polska w bloku komunistycznym po 1944 r., czyli wątki międzynarodowe. Sądzę, że w tym obszarze
znacznie lepiej opisany jest okres dwudziestolecia międzywojennego
i wojny niż lata po 1945 r. Dla okresu Polski Ludowej właściwie nie ma
żadnej pracy o ambicjach syntetycznych, jeśli chodzi o wątki międzynarodowe, choć także dla wcześniejszych okresów mało jest prac o ambicjach
syntetycznych, takich jak np. Jana Karskiego Wielkie mocarstwa i Polska.
O PRL oczywiście napisano wiele ważnych monografii dotyczących stosunków Polski z poszczególnymi krajami: Związkiem Radzieckim, Czechosłowacją, Francją, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi, ale na
ogół dotyczą one wybranych okresów, a nie całych kilkudziesięciu lat.
Mamy też, ale znacznie mniej, zaledwie kilka prób, opisów polityki zagranicznej prowadzonej przez polskie władze po 1945 r. Można powiedzieć,
że brak syntezy w wymiarze stosunków międzynarodowych wynika
z niedostępności źródeł, np. dokumentów radzieckich, ale sądzę, że już
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jesteśmy w takim momencie, kiedy mamy szeroki dostęp do dokumentów
PZPR, MSZ, dokumentów amerykańskich, francuskich, brytyjskich, dokumentów w archiwach innych krajów dawnego bloku komunistycznego.
Zatem dziś można by już podjąć próbę napisania jednej z następujących
syntez dotyczących spraw międzynarodowych.
Pierwszą syntezą, która powinna powstać, byłaby książka o Polsce
w okresie zimnej wojny, wychodząca od roli Polski w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w latach 40. i 50., od załamania się przymierza z czasów II wojny światowej i genezy zimnej wojny. Wydaje mi się, wbrew wielu
stereotypowym ujęciom, że sprawa Polski i ogólnie sowietyzacji Europy
Środkowo-Wschodniej miała bardzo duże znaczenie w pierwszym okresie zimnej wojny. To nie brak zainteresowania ze strony Zachodu tą częścią Europy i Jałta o wszystkim zadecydowała. Wiele ujęć amerykańskich
podnosi tezę, że sowietyzacja Europy Środkowo-Wschodniej była jednym
z głównych źródeł napięć w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi
i Związkiem Radzieckim, jedną z przyczyn prowadzących do załamania się
sojuszu z okresu wojny. Kolejny wątek, który w takiej syntezie powinien się
znaleźć, to amerykańskie czy zachodnie przekonanie, że powstrzymanie
tempa sowietyzacji Europy Środkowo-Wschodniej pod koniec lat 40. i na
początku lat 50. jest jednym z naczelnych zadań Zachodu i Stanów Zjednoczonych, służących powstrzymywaniu komunizmu, przekonanie, że ma
to duże znaczenie dla globalnego układu sił. W takiej syntezie należałoby
poświęcić część miejsca 1956 r., ale nie z punktu widzenia wewnętrznego,
ale znowu z punktu widzenia polityki światowej. Takie ujęcie powinno pokazywać, dlaczego dla Stanów Zjednoczonych dojście do władzy Gomułki było niezwykle ważnym momentem, amerykańskie oczekiwania, że to
będzie równie przełomowy moment dla bloku komunistycznego, jak tzw.
herezja Tity i dezercja Jugosławii z bloku, że przez kilka lat popieranie Gomułki było związane z nadzieją na uruchomienie tendencji odśrodkowych
w skali całego bloku radzieckiego.
W syntezie zimnej wojny powinna się zawrzeć pogłębiona refleksja
nad latami 70., które z jednej strony były oczywiście okresem otwarcia się
Polski na Zachód w wymiarze gospodarczym, do pewnego stopnia kulturalnym i na pewno międzyludzkim, myślę tu o masowych wyjazdach, ale
także z drugiej strony, co jest czytelne w wielu dokumentach, niektórych
opracowaniach, był to okres próby unifikacji polityki zagranicznej krajów
bloku wschodniego. Podejmowano np. próby prowadzenia skoordynowanej polityki kulturalnej i informacyjnej przez placówki dyplomatyczne
poszczególnych krajów bloku komunistycznego na Zachodzie. To jest
okres, kiedy się wprowadza do konstytucji zapisy o sojuszu ze Związkiem

t2-s153-326.indd 273

273

1/8/09 2:00:52 PM

w ie k x x - pa n e l III

Radzieckim, kiedy Gierek zgadza się na poprowadzenie szerokotorowej
linii kolejowej przez terytorium Polski, na co nie chciał się zgodzić Gomułka. Lata 70. pod względem wątków międzynarodowych są w za małym
stopniu obecne we wszelkich próbach syntez. Wiele miejsca należałoby
poświęcić także polskiemu kryzysowi lat 1980–1981, który był kluczową
sprawą dla zimnej wojny, dla obu supermocarstw, co w małym stopniu
jest obecne w książkach na temat „Solidarności”, koncentrujących się na
wewnętrznych aspektach wydarzeń tego czasu. Potem znaczenie 1989 r.,
Okrągłego Stołu, czerwcowych wyborów dla rozmontowywania całego
bloku komunistycznego, które to zagadnienia zwykle w syntezach ujmowane są hasłowo i brakuje głębszego wywodu. Najkrótszą konkluzją dla
tego wątku jest, w moim przekonaniu, konieczność podkreślania w syntetycznych ujęciach, że rola Polski w zimnej wojnie była większa niż na ogół
nam się wydaje, że, mimo politycznego zniewolenia, braku suwerenności
państwowej, byliśmy jednym z tych krajów, które miały dla przebiegu
zimnej wojny istotne znaczenie.
Kolejna synteza, pozostająca jeszcze w obszarze spraw międzynarodowych, która powinna powstać, to całościowe opracowanie polskiej
polityki zagranicznej po 1945 r., ze szczególnym uwzględnieniem pytania
o zakres i mechanizmy z jednej strony podporządkowania, z drugiej autonomiczności dyplomacji Polski Ludowej wobec Moskwy. Jest dosłownie
kilka książek, które próbują analizować te kwestie, np. dla lat 40. jest książka Włodzimierza Borodzieja Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska
w stosunkach międzynarodowych 1945–1947, wydana w latach 90., oraz zupełnie nowa książka Wojciecha Materskiego Dyplomacja Polski Lubelskiej
lipiec 1944 – marzec 1947. Warto jeszcze wymienić dwie książki Andrzeja
Skrzypka o stosunkach polsko-radzieckich od lat 40. do połowy lat 60. pt.:
Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944–1957; Mechanizmy autonomii. Stosunki polsko-radzieckie 1956–1965. Sądzę, że w oparciu
o dostępne w tej chwili dokumenty, przede wszystkim PZPR (m.in. Biura
Politycznego, Sekretariatu KC, Wydziału Zagranicznego) oraz MSZ – niestety te ostatnie udostępniane tylko do 1977 r. ze względu na trzydziestoletnią karencję – można się pokusić o napisanie syntezy polskiej polityki
zagranicznej po 1945 r. Syntezy, która z jednej strony pokazywałaby autentyczne uzależnienie od Moskwy, a z drugiej strony w pewnych dziedzinach
i w pewnych okresach rzeczywistą autonomię dyplomacji PRL-owskiej.
W tej chwili prowadzę kwerendę w archiwum MSZ odnośnie 1975 r. do
tomu Polskich Dokumentów Dyplomatycznych, wydawanych przez Polski
Instytut Spraw Międzynarodowych. W czasie tych poszukiwań uderzył
mnie charakter pewnej gry, rzeczywistych starań, strategii negocjacyjnych
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w stosunkach polsko-niemieckich, które, jak sądzę, nie we wszystkich szczegółach były uzgadniane z Moskwą. Zatem jest to obszar, który może być analizowany za pomocą przynajmniej części klasycznych narzędzi badaczy dziejów dyplomacji, także innych krajów i innych okresów. Refleksja dotycząca
dyplomacji PRL-owskiej i jej zakresu autonomii, byłaby pomocna w ulokowaniu polskiej państwowości czasów po 1944 r. w znacznie szerszej perspektywie – gdyby w historii Polski epoki porozbiorowej szukać analogii dla
powojennej państwowości, niesuwerennej w oczywisty sposób, ale jednak
autonomicznej. Dla mnie istnieją podobieństwa między PRL a Królestwem
Polskim lat 1815–1830, czyli krajem również w pełni zależnym od Rosji, będącym częścią imperium rosyjskiego, ale rządzonym głównie przez Polaków.
Dodam, że zgodnie z moją intuicją, autonomia polskich elit politycznych,
społecznych i gospodarczych w Królestwie Kongresowym była większa niż
autonomia elity rządzącej w PRL, zwłaszcza przed 1956 r.
Przy wątkach porównawczych nadmienię, że brakuje mi w ujęciach
syntetycznych refleksji na temat typu państwowości i przemian instytucjonalnych. Konkretnie brakuje mi porównania budowy państwa polskiego
po 1918 r. z budową III Rzeczypospolitej po 1989 r., rozważań nad jakością
demokracji w latach 20. i 90. XX w. oraz stosunku obywateli do własnego państwa czy korupcji, która występowała w obu okresach. Myślę, że do
tego oczywiście jest konieczna współpraca historyków II Rzeczypospolitej
z historykami dziejów najnowszych, a także z socjologami. Jak wiadomo,
nawet z naszych wczorajszych refleksji, ta współpraca nie jest zbyt bliska,
mówiąc eufemistycznie, ale sądzę, że taka myśl porównawcza miałaby także znaczny walor edukacyjny z punktu widzenia współczesności i naszych
rozważań odnoszących się do ostatnich kilkunastu lat.
W ujęciach syntetycznych brakuje także bardziej systematycznych
porównań miedzy Polską a innymi krajami bloku komunistycznego. W polskiej historiografii w ogóle nie ma wyraźnej refleksji, że okres po 1945 r.,
a zwłaszcza lata 1944–1946, był bezprecedensowy z punktu widzenia
Polski i całego regionu, kiedy to w krajach tak różnych przed 1945 r., jak
Polska, Czechosłowacja, Wschodnie Niemcy czy Bułgaria, nastąpiło bardzo szybkie przymusowe ujednolicanie struktur politycznych, społecznych,
gospodarczych, a nawet naukowych. Moim studentom opowiadam taką
anegdotę, wiele mówiącą o unifikowaniu bloku wschodniego. Podróżując
po obecnej Europie Środkowo-Wschodniej możemy być pewni, że w każdym kraju odnajdziemy stalinowski twór – akademię nauk; będzie Bułgarska Akademia Nauk, Czeska Akademia Nauk, Polska Akademia Nauk. To
jest jeden z efektów, w sumie najmniej szkodliwych, włożenia całego regionu w stalinowskie imadło przekształceń wszystkich struktur w tempie
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i skali bezprecedensowej w dziejach nie tylko tej części Europy, ale całego
kontynentu. Z drugiej strony brakuje refleksji nad odmiennością ścieżek
rozwoju poszczególnych krajów w ramach bloku komunistycznego. Znam
tylko jedną pracę o szerszych ambicjach porównawczych – Zdenka Jiráska
i Andrzeja Małkiewicza Polska i Czechosłowacja w dobie stalinizmu. Nie ma
nawet porównania polskiego i węgierskiego 1956 r., co narzuca się z samej istoty wydarzeń tego roku. Praca Jánosa Tischlera i Janusza Karwata
1956. Poznań – Budapeszt to właściwie dwa oddzielne szkice bez żadnych
elementów porównawczych. Czyż nie ciekawe byłoby zestawienie Polski
Gomułki i Gierka z Węgrami Kadara lat 60. i 70. pod względem polityki kulturalnej, autonomii nauki i kontaktów z Zachodem? Miałoby to wpływ na
stereotypowe przekonanie w Polsce, że u nas wolność kultury, nauki i życia prywatnego po 1956 r. były najszersze spośród wszystkich krajów bloku komunistycznego. Ale potrzebna jest współpraca między historykami,
a nawet instytucjami z byłych krajów bloku, której właściwie nie ma. Jesteśmy dla siebie mało atrakcyjni i wolimy współpracować raczej z „dalszą zagranicą”, używając określenia z poprzedniej epoki, z badaczami z Europy
Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych.
Drugi obszar, o którym chcę mówić, a który jest fundamentalny dla
wszelkich ujęć syntetycznych, to rozwój społeczny i gospodarczy; Polska
a najbardziej rozwinięte kraje europejskie i problem modernizacji, o którym
wspominał już prof. Roszkowski. Nie chcę oczywiście wchodzić w dyskusję
szczegółową na temat definicji modernizacji w XX w., którą najczęściej dla
tego okresu rozumiano jako industrializację, wzrost produktu narodowego
i stopy życiowej, urbanizację, alfabetyzację, a po zlikwidowaniu analfabetyzmu – wzrost wykształcenia. Z tego punktu widzenia okres II Rzeczypospolitej był niewątpliwie przykładem powolnej modernizacji. Brakuje jednak
prac, które analizowałyby problem, na ile Polska zmniejszała w tym okresie, jeśli zmniejszała, swój dystans do najwyżej rozwiniętych krajów świata: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec. Znam takie
całościowe ujęcia dotyczące np. historii Hiszpanii i widzę tego niedostatek,
jeśli chodzi o historię naszego dwudziestolecia. Natomiast problem PRL
a modernizacja był poruszany, bardzo powierzchownie lub skrótowo, kiedy
w trakcie niezwykle ciekawej dyskusji, toczonej głównie na łamach „Tygodnika Powszechnego” w latach 90., prof. Roszkowski analizował dostępne
dane gospodarcze dotyczące rozwoju krajów zachodnich i rozwoju PRL.
Oczywiście dane z dwóch różnych rzeczywistości gospodarczych są trudno
porównywalne, ale pamiętam, że wówczas prof. Roszkowski wyprowadził
wniosek, iż dystans miedzy Polską a najwyżej rozwiniętymi krajami świata
w latach 30. był znacznie mniejszy niż w 1989 r. Sam dokonywałem takich
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porównań między Polską i Hiszpanią, pisząc swoją część historii Hiszpanii
(P. Machcewicz, T. Miłkowski, Historia Hiszpanii). Wynikało z nich, że w latach 30. oba kraje były na bardzo porównywalnym poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego, a w 1989 r. wszystkie polskie wskaźniki są kilkakrotnie niższe niż wskaźniki hiszpańskie. Jednak są to tylko punkty startu i mety,
natomiast wydaje mi się, że interesująca byłaby próba analizy tego zagadnienia w podokresach. Bo np. w zestawieniu polsko-hiszpańskim wskaźniki są
jeszcze porównywalne w latach 50. i dopiero od połowy tej dekady Polska
zaczyna zostawać w tyle. Czy w związku z tym można założyć, że forsowna industrializacja epoki stalinowskiej była jakimś elementem modernizacji,
a stagnacja i wręcz regres nastąpiły później, zwłaszcza od połowy lat 70., po
załamaniu się gierkowskiej strategii przyspieszonego rozwoju?
W jaki sposób w ogóle analizować takie zjawiska z czasów PRL, jak
urbanizacja, likwidacja analfabetyzmu, awans społeczny ludzi pochodzenia chłopskiego i robotniczego w przynajmniej pierwszych kilkunastu
latach Polski powojennej? Z czasem kanały awansu społecznego oczywiście się zawężają, mobilność społeczna ulega ograniczeniu, ale to są niewątpliwie charakterystyczne zjawiska dla okresu kilkunastu pierwszych
lat po 1944 r. Historycy mało miejsca poświęcają temu problemowi nawet
w syntezach. Jest pewnym paradoksem, że, moim zdaniem, najciekawszą
pracą dotyczącą tych spraw jest książka autorstwa socjolog Hanny Palskiej
o tzw. nowej inteligencji z lat 1944–1956 (Nowa inteligencja w Polsce Ludowej: świat przedstawień i elementy rzeczywistości). Czy wspomniane procesy należy interpretować jako postęp w stosunku do epoki przedwojennej,
jako część modernizacji obejmującej cały kontynent europejski niezależnie
od różnic ustrojowych, czy jako swoistą ścieżkę modernizacyjną w ramach
modelu komunistycznego? Gdyby przyjąć to ostatnie ujęcie, konieczna jest
odpowiedź, do którego momentu na tej ścieżce dominowały realne procesy modernizacyjne, a od kiedy zaczęły przeważać tendencje utrwalające
polskie zapóźnienie gospodarcze czy cywilizacyjne, które oczywiście nie
było tworem komunizmu, ale długofalowych procesów społeczno-gospodarczych, sięgających jeszcze XVII w. Jak patrzeć wreszcie na etatyzację
komunistyczną – czy jako na fenomen związany tylko z ustrojem, czy też
jako na dalszy ciąg etatyzacji gospodarki polskiej lat 30. oraz kiedy ta tendencja występowała w silnym natężeniu? Czy można patrzeć na etatyzację
komunistyczną lat 40. i 50. jako na część procesu ogólnoeuropejskiego, bo
przecież wzrastająca pozycja państwa w gospodarce to także cecha rozwoju większości krajów Europy Zachodniej w latach 40. i 50.?
Mówiąc o kwestiach gospodarczych, społecznych i cywilizacyjnych,
dodam, że historycy często mają skłonność do kończenia swoich badań na
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1989 r., ponieważ późniejsze zjawiska uważają za zbyt świeże, nie poddające się jeszcze interpretacjom. Natomiast w kontekście modernizacyjnym
niewątpliwie ostatnie kilkanaście lat jest niezwykle ważne i z całą pewnością większość historyków piszących syntezy lata po obaleniu komunizmu potraktuje je jako wyjątkowe na tle ostatnich trzech stuleci. W moim
przekonaniu, od przełomu XVII i XVIII w., kiedy Rzeczpospolita zaczęła
tracić swoją suwerenność i podmiotowość, a polskie zapóźnienie gospodarcze wobec Europy Zachodniej zaczynało być wyraźnie widoczne, po raz
pierwszy ten trend w ciągu ostatnich kilku lat został trwale, jak się wydaje,
odwrócony. Członkostwo w Unii Europejskiej i w NATO daje Polsce szanse na szybkie zmniejszanie zapóźnienia i uzyskanie trwałego bezpieczeństwa w wymiarze geopolitycznym. To z całą pewnością musi się znaleźć
we wszystkich syntezach, podobnie jak przyspieszenie polskiej gospodarki
czy też jej powrót na ścieżkę modernizacji. Jeszcze jedna kwestia nasuwa
się odnośnie ostatnich kilkunastu lat, mianowicie rewolucja edukacyjna
czy oświatowa, czyli kilkukrotny wzrost liczby studentów. Ten edukacyjny fenomen ostatnich 10 lat będzie miał ogromne konsekwencje społeczne,
z których chyba jeszcze nie do końca zdajemy sobie sprawę.
Trzeci obszar spraw dotyczy postaw społecznych, zwłaszcza kategorii
oporu i przystosowania w PRL. Niedawno Błażej Brzostek i Marcin Zaremba
opublikowali w „Pamięci i Sprawiedliwości” (2/2006) interesujący tekst pt.:
Polska 1956–1976. W poszukiwaniu paradygmatu. Ocenili w nim, że przyjęcie przez wielu historyków, zwłaszcza historyków IPN, antykomunizmu jako
najważniejszego paradygmatu w analizowaniu PRL pociąga za sobą nadmierną koncentrację na oporze i represjach, czy, inaczej mówiąc, konflikcie
między władzą i społeczeństwem, a z drugiej strony prowadzi do zepchnięcia na margines bądź w ogóle wykluczenia poza pole opisu postaw przystosowania czy akceptacji systemu, o których nie można zakładać a priori, że
były mniejszościowe. Częściowo zgadzam się z tą diagnozą, uzupełniłbym
ją jednak stwierdzeniem, że niezależnie od poglądów dominujących wśród
historyków IPN samo powołanie instytucji z określonymi ustawowo zadaniami musiało środek ciężkości badań nad powojenną historią Polski przesunąć w kierunku aparatu represji i oporu społecznego. Oczywiście dobrze,
że IPN zajmuje się tymi obszarami, ale organizacyjna i finansowa przewaga
IPN nad wszystkimi innymi instytucjami zajmującymi się historią najnowszą rzeczywiście powoduje pewne zachwianie proporcji w ogólnym obrazie
PRL, który w głównej mierze jest postrzegany przez pryzmat dwóch kategorii, czyli oporu i represji. Ma to fundamentalne znaczenie dla syntez, które
z konieczności opierają się na istniejących opracowaniach szczegółowych,
a w ostatnich latach dominują właśnie prace koncentrujące się na represjach
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i oporze społecznym. Tym ważniejsze są więc badania nad postawami społecznymi, reprezentującymi z jednej strony przeciwstawianie się systemowi,
a z drugiej współpracę z nim i różne formy przystosowania. Takie badania
są oczywiście trudne, gdyż trzeba łączyć różnorodną bazę źródłową: materiały z badań opinii publicznej, także przeprowadzanych w czasach PRL, dokumenty partyjne i aparatu bezpieczeństwa o nastrojach społecznych, listy
do redakcji, pamiętniki, itd.
W nawiązaniu do postaw społecznych chcę postawić jeszcze pewną
tezę pod dyskusję. Patrząc z lotu ptaka na polską rzeczywistość po 1944 r.,
oceniam, że okresem, w którym dominowało przystosowanie w największym stopniu, jest „środkowy PRL”, między 1956 r. a połową lat 70. Mimo
pojawiających się kryzysów był to czas najszerszej legitymizacji władzy
komunistycznej, kiedy społeczeństwo nie postrzegało już władzy przede
wszystkim jako okupacyjnej, narzuconej z zewnątrz, obcej narodowo, co
przed 1956 r., w moim przekonaniu i jestem gotów tego bronić w dyskusji,
było bardzo rozpowszechnione. Zatem okres „środkowego PRL” charakteryzuje się największą stabilnością i legitymizacją władzy komunistycznej,
natomiast w ostatnich kilkunastu latach istnienia PRL znowu poszerza się
postawa sprzeciwu i odrzucania tegoż państwa, wyczerpuje się legitymizacja władzy. Historycy, także w syntezach, powinni starać się odpowiedzieć
na pytanie, co spowodowało procesy, których efektem była delegitymizacja
PRL, a takich prac o postawach społecznych praktycznie nie ma. Brakuje
oczywiście syntezy odnoszącej się do ewolucji systemu politycznego, który przecież bardzo się zmieniał, mimo zachowania swojej tożsamości i ciągłości, obejmującej zarówno wymiar polityczny, jak i społeczny. Dla mnie
wzorem, jak pisać książkę o ambicjach syntezy, jest praca Stefana Wollego
Wspaniały świat dyktatury. Codzienność i władza w NRD 1971–1989. Nie
mamy porównywalnej książki dotyczącej jakiegokolwiek podokresu w historii Polski powojennej, nie mówiąc oczywiście o całościowym ujęciu.
Ostatni, czwarty obszar, dotyczy tego, w jaki sposób ujmować w syntezach system polityczny, który ewoluował i bardzo się zmieniał, mimo
zachowywania swojej tożsamości? Wczoraj było już sygnalizowane, że
ważną debatą dla naszego środowiska był spór o zasadność stosowania
konceptu totalitaryzmu dla interpretowania systemu komunistycznego.
Żałuję, że nie ma dzisiaj prof. Dariusza Jarosza, który jest głównym oponentem wobec używania tego terminu w badaniach PRL. Uważam, że ten
koncept jest użyteczny, pozwala bowiem uchwycić specyfikę dyktatury komunistycznej i fundamentalne różnice między dyktaturą komunistyczną
a „tradycyjnymi” dyktaturami, takimi jak Hiszpania Franco czy Portugalia Salazara. Bez zastosowania kategorii totalitaryzmu, która często jest
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oczywiście nadużywana dla celów publicystycznych czy propagandowych,
nie będziemy w stanie wyjaśnić wielu ważnych kwestii, dotyczących systemu politycznego. Nie będę oryginalny mówiąc, że dla mnie 1956 r. jest
podstawową cezurą, kiedy po okresie budowy totalitaryzmu zaczynają
dominować procesy detotalitaryzacji, ale postępujące bardzo niekonsekwentnie i w nierównym tempie w poszczególnych obszarach życia. Paradoksem jest np. to, że w pewnym sensie walka z Kościołem katolickim
i z religią w szkołach była skuteczniejsza w epoce Gomułki po 1956 r., niż
w epoce stalinowskiego totalitaryzmu, kiedy nie udało się całkowicie usunąć lekcji religii ze szkół, a Gomułka wyeliminował ją całkowicie w ciągu
3 lat, między 1958 i 1961 r.
Konkluzja na zakończenie jest taka, że oczywiście mamy już kilka
bardzo wartościowych syntez, ale rolą tych pierwszych ujęć z natury rzeczy było głównie opisywanie faktów, wydarzeń. Natomiast teraz mamy
już dostatecznie dużo opracowań szczegółowych, żeby pokusić się o syntezy bardziej konceptualne, interpretacyjne, koncentrujące się chociażby
wokół czterech obszarów, o których mówiłem. Myślę, że kolejne syntezy
historii Polski w XX w. powinny być mniej chronologiczne, mniej opisowe, a raczej zbudowane wokół kilku konceptów, które autorzy chcieliby
analizować w ujęciu przekrojowym, w ciągu całego XX w. czy chociażby
całej epoki PRL.
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w Warszawie

Podszedłem do tematu w sposób bardzo egocentryczny, ponieważ
zadałem sobie pytanie, jaka jest przede wszystkim moja wizja XX w.?
W związku z tym od razu chcę stwierdzić rzecz oczywistą, którą jednak
warto powtarzać – taka egocentryczna wizja epoki jest obarczona z definicji pewnymi niedoskonałościami poznania. Pierwszą obiektywną barierą,
czy też skazą, są własne kierunki badawcze determinujące charakter syntezy autorskiej, która w moim wypadku dotyczyłaby historii Polski II połowy
XX w., a szczególnie dziejów Kościoła Katolickiego czy też wychodźstwa
i obozu narodowego. Każda synteza będzie obarczona, rzecz jasna, osiągnięciami czy też polami badawczymi autora, jego umiejętnościami itd. Druga kwestia, która też nie podlega dyskusji, aczkolwiek w świecie historycznym nie jest powszechnie przyjmowana (albo jeśli jest, to oceniana jako
element pejoratywny, a nie obiektywny), to polonocentryzm. Uważam to
za rzecz obiektywną, ponieważ w polskiej kulturze wyrosłem, kształciłem
się, istniałem i cała moja rodzina sięga korzeniami do ważnych dat w historii Polski i swojej w nich obecności. To niewątpliwie w sposób obiektywny determinuje wygląd syntezy XX w. autorstwa Jana Żaryna. Na końcu
problem światopoglądu, który szczególnie na poziomie syntezy z definicji
jest rzutujący i powodujący skłonność autora do widzenia przedmiotu badawczego z określonego punktu widzenia. Prawdę mówiąc nie znam, poza
jednym przypadkiem, pracy syntetycznej, w której autor ujawnia to swoje
światopoglądowe umocowanie. Mam na myśli obecnego tutaj prof. Wojciecha Roszkowskiego, który w syntezie Półwiecze. Historia polityczna świata
po 1945 roku we wstępie pisze o swoich poglądach, dzięki czemu czytelnik
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ma jasność sytuacji, dlaczego tak, a nie inaczej toczy się akcja. To są ograniczenia, które uzasadniają moje wstępne stwierdzenie o egocentrycznym
podejściu referenta do omawianej epoki.
Pytanie, które sobie zadałem, nie dotyczyło tylko historii Polski, co
bardziej historii ludzkości w XX w.; chciałem w sposób syntetyczny nazwać
XX stulecie. Warto postawić takie pytanie, by następnie przejść do zagadnienia, w jakiej mierze, mimo bardzo indywidualnych dziejów Polski XX w.,
mieścimy się jednak w dziejach ludzkości. Nie jesteśmy populacją zupełnie
wyodrębnioną, nie noszącą znaków charakterystycznych dla przemian
zachodzących w Europie. Szukając pojęć stosownych do nazwania XX w.,
przypomniałem sobie maksymę nieznanego mi autora, z którą zdecydowanie się utożsamiam, a która brzmi: w XIX w. człowiek chciał zabić (wykluczyć) Boga, a w XX w. zabił człowieka. Krótko mówiąc, XX stulecie jest
obarczone zbiorowym doświadczeniem zabójstwa człowieka przez człowieka. Holocaust, męczeństwo wielu ludzi w II wojnie światowej, po wojnie
w Chinach, w wielu innych miejscach globu ziemskiego, aż do lat 90., co najmniej do wojny jugosłowiańskiej, to powtarzalny obraz – zakrwawionego
i zamęczonego człowieka. Czy powodem tego ludobójstwa było odejście nie
tylko od chrześcijaństwa, czy w ogóle od poszukiwania transcendentnego umocowania człowieka? To oczywiście jest ważne pytanie. Natomiast
efektem jest częste nazywanie XX w. przez różnych historyków, niejako
w ślad za ogólnym stwierdzeniem, w iek iem męczen n i ków. To jest kalka nie tylko tytułu książki Stulecie męczenników. Świadkowie wiary XX wieku, ale także m.in. nauczania Jana Pawła II i widzenia szczególnie Europy
XX w. przez pryzmat nowych męczenników, świętych – polskich 108 z lat
okupacji niemieckiej i wielu innych – którzy swoimi życiorysami pokazują stan epoki, tak jak męczennicy średniowieczni czy renesansowi. Przyjrzyjmy się tym męczennikom, przyjrzyjmy się ks. Metzgerowi, ściętemu
przez kata III Rzeszy, w stuleciu samolotów, ks. Władysławowi Findyszowi, aresztowanemu w latach 60. w PRL za nakłanianie ludzi do czynienia
dobra (nie leczony na nowotwór zmarł w kilka miesięcy po wcześniejszym wyjściu z więzienia), ks. Stankowi – powieszonemu przez Niemców
w czasie powstania warszawskiego i bezbronnym de facto obrońcom getta,
zamordowanym przez uzbrojonych po zęby żołnierzy niemieckich; wtedy odkryjemy, jaki jest de facto XX w. Rozliczne przykłady, począwszy od
Półwyspu Iberyjskiego w okresie wojny domowej w Hiszpanii, po mord
w Treblince, czy też w Katyniu, po Wołyń i łagry na Kołymie. Stulecie nazywane także wiekiem totalitaryzmów, wiekiem ludobójstwa. W pewnym
sensie są to zamienniki, doprecyzowujące powody, które skłoniły człowieka do zabicia człowieka.
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Z drugiej strony jest to stulecie, które nawet w stosunku do bardzo
postępowego XIX w. wiąże się z gwałtownym „kurczeniem się” świata. Nie
tylko z powodów modernizacji, o której jeszcze będę mówił, i powstawania
nowych technologii, ale przede wszystkim z powodu skutków wprowadzania tychże technologii – globalizacji, która dokonała się w tak nieprawdopodobnie szybkim tempie, na naszych oczach. Mamy przecież wśród rodzin
pokolenie dziewięćdziesięciolatków czy osiemdziesięciolatków, wychowywane jeszcze w czasach telegrafu i początków elektryfikacji, a dzisiaj obserwujące Internet i uczące się nowego języka polskiego.
Kolejna nazwa towarzysząca XX stuleciu to bardzo częste określenie
stulecie postmodernizmu – ten wątek można rozwijać choćby na przykładzie
historii sztuki, na którym widać prawidłowość potwierdzającą słuszność takiego określenia, choć ja nie czuję się tu do końca kompetentny. Mianowicie
być może zaczęło się to – wedle lektur, które były mi dostępne – od impresjonistów, kiedy to sztuka zaczyna tracić swoją podstawową dotychczasową funkcję, to znaczy funkcję komunikacyjną między autorem a odbiorcą,
a także między autorem a dotychczasowym dziedzictwem kulturalnym człowieka. Nie spotyka się odbiorca z autorem, a co więcej – autor nie jest w ogóle
zainteresowany kwestią komunikacji z kimkolwiek, zarówno z historią, jak
i ze współczesnością, a nawet przyszłością. W związku z tym zatraca się język
uniwersalnej komunikacji, taki jaki był obecny w historii sztuki i w sztuce do
XIX w., np. dialog z odbiorcą oparty na symbolice chrześcijańskiej, na faktach historycznych i literackich, w której to rzeczywistości – niezależnie od
stopnia wiary i zaangażowania – odbiorca przy pomocy znanej mu metodologii (wypracowanej przez ikonografię i ikonologię) mógł poznać światopogląd malarza, jego wrażliwość i cel dzieła. Traci sens dotychczasowa nauka,
np. ikonologia czy ikonografia nie ma narzędzia, które dawałoby możliwość
opisania sztuki współczesnej. To też jest związane z pojęciem relatywizmu
i poszukiwania odpowiedzi na wyzwania intelektu, inne wyzwania niż
dominujące w przeszłości: poszukiwanie prawdy. To, co było, jak się wydaje, kanonem do XIX w. włącznie – poszukiwanie prawdy w XX w. – zostało
zakwestionowane. Człowiek stał się środkiem i celem, werbalnie przynajmniej, nie zainteresowanym dźwiganiem odpowiedzialności „za miliony”.
Ta marszruta postmodernistyczna poprowadziła człowieka do samotności.
Oczywiście cierpienie, które zostało zadane człowiekowi w XX w., wywoływało rozliczne postawy altruistyczne, np. Polacy ratujący Żydów (rodzina
Józefa i Wiktorii Ulmów może być tutaj przykładem heroizmu i wielkości
człowieka XX w.; podobnym symbolem jest dla nas Maksymilian Kolbe).
To XX stulecie jest tym, w którym dochodzi do ustawicznej walki. Dzisiejsza perspektywa ułatwia nam odpowiedź, kto w walce totalitaryzmu
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z systemem demokracji wygrał, ale to nie znaczy, że walka jest zakończona ostatecznie. Fukuyama doszedł w pewnym momencie swoich rozważań do stwierdzenia, że ta walka już została zakończona i świat może jedynie iść w kierunku demokracji, zbliżać się do demokracji, a nie oddalać
i szukać innych form wspólnotowego życia. Dane, m.in. podawane przez
pana prof. Roszkowskiego, mówią, że szczególnie w trzeciej fali demokratyzacji, jak to Huntington nazwał, czyli właśnie w latach 80. i 90., rzeczywiście w świecie następuje olbrzymia zmiana jakościowa, jeśli chodzi
o przyjmowanie systemu demokratycznego. W połowie lat 80. w 63 krajach świata ten system jest uznany nie tylko za wartościowy, ale również
za funkcjonujący, a w połowie lat 90. liczba tych państw wzrasta do 115.
Można powiedzieć, że jest to zwycięstwo tejże organizacji wspólnoty, czy
to narodowej, czy często wielonarodowej, w formie państwa.
XX w. to dominacja ideologii, które oczywiście są umocowanie jeszcze w XIX w. Spośród tej mozaiki wybrałbym tylko jedną kwestię jako
pewnego rodzaju konsekwencję przyjęcia systemu demokracji, jako wzoru pozytywnego. Niewątpliwie jesteśmy, szczególnie z punktu widzenia
europejskiego, w czasach zwycięstwa ideologii praw człowieka i obywatela. W ideologii opartej na takim fundamencie kwestią najistotniejszą,
od której można zacząć dyskusję, jest sposób rozumienia wolności. To
również w dużej mierze konstytuuje XX w., bo inaczej pojęcie wolności
funkcjonowało na jego początku, w latach międzywojennych, a zupełnie inaczej po II wojnie światowej. Mamy jeden typ rozumienia wolności,
będącej wartością przede wszystkim samą dla siebie, który odbija się na
decyzjach porządkujących XX w., i drugi, tłumaczący wolność jako narzędzie, a nie cel, narzędzie kierowania człowiekiem, żeby wybierał dobro,
a nie zło. Tak rozumiana, mniej lub bardziej precyzyjnie wizja XX w. może
być spointowana zdaniem, które przeczytałem w jednej z prac pana prof.
Roszkowskiego, a mianowicie słowami Zbigniewa Brzezińskiego: Żyjemy w świecie już w danej chwili różnym od tego, który zaczynamy, niejako,
rozumieć. Do czasu, gdy nasze rozumienie nadgoni zmieniającą się rzeczywistość, świat będzie najprawdopodobniej drastycznie odmienny od dzisiejszego, na sposób, który może teraz wydawać się niepojęty. To jest oczywiście wskazanie na obiektywne samoograniczenie człowieka próbującego
zabrać się za tak karkołomne zadanie, jak budowanie syntezy dziejów
świata, a w nich dziejów Polski.
Na tle znaków tylko i wyłącznie dotyczących świata, chciałbym zaproponować widzenie, także w formie oznakowania, dziejów Polski. Kluczem, służącym do ich opisania w XX stuleciu, które liczę od przełomu XIX
i XX w. po jubileuszowy rok 2000, może być założenie, że na dzieje Polski
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rzutowały sprzeczne tendencje. Mamy więc podstawową cykliczną zmienność – wykluczający się wzajemnie czas modernizacji i czas niszczenia, który może być opisywany zarówno jednostkowo, poprzez przypadki rodzin,
jak i poprzez opis większej zbiorowości żyjącej na ziemiach polskich, czy
nazwiemy to społeczeństwem, czy narodem. Dla mnie bardzo ciekawe pod
tym względem były wspomnienia wybitnej pani socjolog, ale jednocześnie
osoby, której życie toczyło się przez cały XX w. – pani prof. Anny Pawełczyńskiej, która w swoich rodzinnych wspomnieniach, rozpoczynających
się na początku XIX w. i kończących się na jej dniu dzisiejszym, opowiada
o czterech pokoleniach członków swojej rodziny, wśród których szczególnie
postać Kazimierza Diakowskiego jest mocno uwikłana w wielkie wydarzenia polityczne, społeczne, kulturalne w Polsce; jak prawdopodobnie każda
biografia tego czasu może stać się pewnego rodzaju symbolem w opisie Polski XX w. Przede wszystkim jest to osoba o niesamowitej pracowitości, okazuje się, że teoretycznie cecha niepolska musi być polską, żeby funkcjonować w cykliczności niszczenia i modernizacji. Jest to człowiek, który musi
mieć w sobie niesamowitą nadzieję, ponieważ cztery razy w swoim życiu
musiał żegnać się z dotychczasowym dorobkiem i rozpoczynać wszystko
od początku. Najpierw traci dziedzictwo rodziców na dalekich Kresach
Wschodnich, które nie weszły w skład II Rzeczypospolitej, i zostaje stamtąd
wyrzucony. Dotyczy to kwestii polskiego terytorium i odpowiedzialności
za nie w XX w., o czym była już mowa. Następnie I wojna światowa i 1920 r.
rzutują na możliwości modernizacyjne majątku ziemskiego, w wypadku
Kazimierza Diakowskiego na terenach województwa stanisławowskiego,
gdzie już w 1918 r. zaczyna nowe życie. Przychodzi 1939 r. wraz z którym
wszystko zostaje zniszczone. W końcu w 1945 r. znajduje się pod Gliwicami
i tam próbuje, po raz kolejny, budować swoje życie, ale umiera na zawał
serca. Zatem jest to wizja następujących okresów niszczenia i modernizacji
na przykładzie jednostki, ale również jest charakterystyczna w wymiarze
szerszym; cykl budowania – burzenia jest znakiem szczególnym dla dwudziestowiecznej historii Polski.
Dla mnie pierwszym takim projektem modernizacyjnym jest koncepcja polskiej elity politycznej z przełomu XIX i XX w., czyli pokolenia niepokornych. Widziałbym tu przede wszystkim zasługę obozów narodowego
i niepodległościowego socjalistów, dwóch grup, które – kłócą się ze sobą
rzecz jasna – ale głoszą wspólny model modernizacyjny. Model, który był odpowiedzią na pytania, jak dogonić narody europejskie, posiadające własne
państwa, i będące coraz mocniej zintegrowane wewnętrznie ze względu na
dziewiętnastowieczny proces modernizacyjny, szczególnie z końca XIX w.,
i jak doścignąć ten proces przy braku podstawowego narzędzia, jakim jest
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własne państwo. Moim zdaniem, to pokolenie zdecydowanie ratuje nowoczesny naród polski przed wizją – powiem symbolicznie – roztaczaną przez
Różę Luksemburg w swoich dziełach. Ten pierwszy proces modernizacyjny
budowany jest w sferze intelektu i ideologii, a w związku z tym i w świadomości, na przełomie XIX i XX w. A dzięki temu pokolenie niepokornych
w dużej mierze potrafiło znaleźć się w momencie próby, czyli odzyskania
niepodległości w 1918 r.
Drugi proces modernizacyjny widziałbym zdecydowanie w latach
II Rzeczypospolitej, a który polegał przede wszystkim na próbach ujednolicenia trzech głęboko rozbitych struktur społecznych, gospodarczych z ziem
trzech zaborów. Rzecz jasna ten proces integracyjny nie mógł odbywać się
w oderwaniu do wydarzeń współczesności, takich jak np. kryzys 1929 r.,
a jednocześnie trzeba pamiętać, że świat zewnętrzny nie był zainteresowany
w ugruntowywaniu miejsca Polski w ówczesnym świecie. Inaczej mówiąc,
np. w handlu międzynarodowym, który funkcjonował i miał swoją logikę
przed odrodzeniem Polski, nie pojawia się automatycznie przestrzeń dla
nowego kraju na mapie Europy; tylko dlatego, że powstał, nie zmienia się
z tego powodu kierunek ruchów handlowych, eksportu i importu. Wojna celna jest tylko jednym z przykładów niechęci do uznania faktu istnienia Polski jako gospodarczych konsekwencji powstania nowych państw w Europie
Środkowo-Wschodniej. Ten proces jest zdecydowanie obarczony istotnymi
barierami w sferze gospodarczej i społecznej. Z nim łączy się także problem
natury wewnętrznej – wspominał o tym pan prof. Roszkowski – mianowicie wyboru wizji budowania Polski, tzn. tworzenia państwa narodowego,
odwołującego się do zwycięskiej koncepcji państwa narodowego w Europie
Zachodniej w końcu XIX w. czy też państwa jagiellońskiego przystosowanego do dwudziestowiecznej rzeczywistości, czyli wielonarodowej mozaiki
II Rzeczypospolitej, wizji uważanej za anachroniczną szczególnie przez obóz
narodowy. Walka między tymi dwoma wizjami Polski bez wątpienia wpływa na proces ujednolicania odrodzonego państwa polskiego.
Trzeci okres modernizacji, który nastąpił – tu idę w pewnym sensie
śladem słów Pawła Machcewicza, choć być może w moich ustach człowieka
wprost deklarującego swój antykomunizm niedobrze to zabrzmi – ale faktem jest, że proces modernizacyjny dotknął społeczeństwo polskie w okresie PRL, a szczególnie w okresie tuż powojennym. Tutaj historyk zawsze
stawia sobie pytanie: w jakiej mierze jest to zasługą społeczeństwa, które
mimo tak olbrzymich strat ludnościowych, mimo wszechobecnego pesymizmu, wynikającego z braku pozytywnych perspektyw na przyszłość Polski,
wykrzesało jednak równolegle pokłady optymizmu życiowego, żeby doprowadzić do odbudowy ze zniszczeń wojennych ziem polskich, w tym ziem
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zachodnich i północnych? Dla zachowania równowagi w mojej wypowiedzi nie można nie wspomnieć w tym procesie o roli Kościoła Katolickiego,
szczególnie na ziemiach zachodnich i północnych, bez którego obecności
na tych terenach społeczeństwo polskie, wyrzucane z Kresów Wschodnich
bądź wyjeżdżające z różnych powodów z Polski centralnej, nie podjęłoby
w ogóle optymistycznego ryzyka zagospodarowywania tamtych ziem „odzyskanych” – tymczasowych. Oczywiście powojenny proces modernizacyjny nie przebiega pięknie i gładko. W tym miejscu pozwolę sobie na osobisty
wtręt, mianowicie w czasie tegorocznych wakacji po raz pierwszy w swoim
życiu byłem na Dolnym Śląsku, dwa tygodnie jeździłem po tejże krainie i to,
co np. dla prof. Szaroty zapewne jest oczywistością od dawna, bo zajmował
się tym regionem przez wiele lat, dla mnie było pewnego rodzaju odkryciem. Zauważyłem, że Polacy, którzy tam się znaleźli z Kresów – nie mówię
o Wrocławiu, tylko o małych miejscowościach Dolnego Śląska – zdecydowanie mogli, niestety, odkrywać tenże świat, mimo zniszczeń wojennych,
jako zenit osiągnięć technologicznych. W związku z tym, że stanowił dla
nich przeskok modernizacyjny, długo nie rozumieli, że świat nadal idzie
do przodu i trzeba nabyty od Niemców dorobek cywilizacyjny pomnażać,
a nie tylko z niego korzystać, ponieważ samo korzystanie jest dewastacją.
Ten proces, moim zdaniem, jest na Dolnym Śląsku bardzo widoczny i to też
jest rodzaj modernizacji, w którą weszliśmy po wojnie.
Ta cykliczność: modernizacja – zniszczenie przede wszystkim dotyczy
strat z czasów II wojny światowej, ale nie chcę tu sięgać jedynie do kwestii
zniszczeń materialnych i ludzkich, które nas dotknęły. W momencie, kiedy
razem z dr. Pawłem Skibińskim redagowaliśmy teksty dotyczące pojęcia
terytorium Polski, w sferze, mówiąc językiem marksistowskim, „nadbudowy”, odkryłem dla siebie rzecz bardzo istotną. Wiemy, że straciliśmy ciągłość, jeśli chodzi o elity intelektualne w latach 1939–1956 – z jednej strony
dokonało się zniszczenie elit przez Niemców, Sowietów, tutejszych komunistów, a z drugiej stworzono grupę inteligencji nowej, która przyjęła rolę
intelektualistów ze świadomością, że są beneficjentami systemu zniewolenia. Natomiast bardzo ważną tego konsekwencją intelektualną jest niemożność zrozumienia ciągłości Polski, np. w kontekście obszaru, i w związku
z tym brak dobrej oceny pokoleń przeszłych. Dodatkowo problemem staje się dziś wola do ustanowienia dobrych relacji polsko-ukraińskich, litewskich czy białoruskich (choć to stanowisko ideowo-geopolityczne ma
w polskich elitach ciągłość sięgającą XVIII w.). Bo jeżeli XX w. ma być mądrze opisany, to musimy rozumieć, dlaczego np. pokolenie gen. Andersa widziało swoją aktywność polityczno-patriotyczną nadal w kontekście granic
I Rzeczypospolitej, a nie tylko i wyłącznie granic międzywojennych. To nie
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skutek imperializmu, tylko odpowiedzialności za losy pewnego obszaru
kulturowego. Dzisiaj, zgodnie z poprawnością polityczną, opowiadamy
sobie głośno, że nie mamy nic wspólnego z Kresami Wschodnimi, uciekamy od odpowiedzialności za tamte ziemie i ludzi. Ale jeżeli uciekamy, to
w takim razie czy Orlęta Lwowskie – chłopcy, harcerze – ginęli nadaremno
za prawo Lwowa, miasta semper fidelis, do Polski? To są dylematy intelektualne, związane z widzeniem syntezy dziejów Polski w perspektywie naszej odpowiedzialności jako inteligencji, która albo łączy się z pokoleniami
przeszłymi, albo od nich się odrywa z wszelkimi tego konsekwencjami na
przyszłość.
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DYSKUSJA
Chciałam podzielić się kilkoma refleksjami dotyczącymi syntezy: Polska w stosunkach międzynarodowych, którą to sprawę poruszył pan prof.
Machcewicz. Przede wszystkim zgadzam się, że synteza jest konieczna i że
jest to bardzo ważny temat; zresztą na zamówienie Muzeum Historii Polski
napisałam mały esej Polska w stosunkach międzynarodowych. Po pierwsze,
brakuje nam na obecnym etapie badań prac monograficznych, poświęconych poszczególnym kwestiom stosunków międzynarodowych, i pisanie
syntezy może oznaczać, że będzie ona bardzo ogólna. Niedawno ukazała się
niewielka publikacja poświęcona miejscu Polski w stosunkach międzynarodowych, która – o ile mi wiadomo – dostała pewne nagrody, choć w zasadzie
praca ta w ogóle nie odnosi się do źródeł archiwalnych i nowych ustaleń historyków przedstawianych i w monografiach, i w artykułach. Dlatego, nie
kwestionując potrzeby pisania syntezy, raczej zachęcałabym do zajęcia się
poszczególnymi fragmentami stosunków międzynarodowych PRL. Przede
wszystkich zbadania wymagają stosunki wewnątrz bloku, bo o ile mamy
kilka prac dotyczących stosunków bilateralnych, np. polsko-francuskich,
polsko-amerykańskich, polsko-brytyjskich, to poza pracami prof. Skrzypka,
poświęconych relacjom Polska – ZSRR, brakuje próby ujęcia oraz roli, jaką
odgrywała Polska w bloku, i jakie zajmowała w nim miejsce.
Kolejna refleksja, którą chciałam się podzielić, została zainspirowana wystąpieniem pana prof. Roszkowskiego, który mówił o dokonywanej
przez władze PRL manipulacji, polegającej na wmawianiu społeczeństwu,
że osiągnięcia gospodarcze PRL były sukcesem. W związku z tym chciałabym zadać pytanie, czy pan profesor prowadził badania albo zna takie badania, które mówiłyby o tym, w jakim stopniu ówczesne władze wierzyły
w skuteczność takiego modelu modernizacji, jaki realizowano w powojennej Polsce? Na ile przygotowanie ekonomiczne osób zajmujących się gospodarką było wystarczające, aby umieć rozpoznać i ocenić ówczesne kierunki
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rozwoju gospodarki światowej? Przygotowywałam ostatnio publikację
dotyczącą polityki zagranicznej PRL, która jest jeszcze w opracowaniu redakcyjnym, i moje wrażenie było takie, że przynajmniej na poziomie osób
zajmujących się planowaniem w latach 60. do pewnego stopnia istniała
świadomość zagadnień gospodarczych. Badania dotyczące lat 70., prowadzone przez pana Łukasza Dwilewicza z SGH, pokazują, że w tym czasie
nie do końca zdawano sobie sprawę z sytuacji w gospodarce światowej
i dominujących trendów w jej rozwoju.

Mieliśmy dziś bardzo ciekawe referaty, wprowadzające w dyskusję
lepiej nawet niż wczoraj; wyłowię z nich tylko kilka kwestii, które uważam
za kluczowe. Po pierwsze, widzę problem w słusznym wskazaniu głębokich zerwań ciągłości w naszej dwudziestowiecznej historii; sam te momenty gwałtownej nieciągłości podkreślam i wbijam w głowę studentom.
Ale istotą narracji historycznej jest sugerowanie czytelnikowi pewnej ciągłości – żeby opowieść o przeszłości dała się słuchać i zrozumieć, powinna być spójna i ciągła, i tu mamy napięcie między charakterem procesów
w przeszłości a charakterem narracji o nich dziś. Teoria powieści pokazuje,
że nie byłoby nowoczesnych narodów bez wcześniejszego rozwoju literatury – opowieści, które zbudowały poczucie kolektywnej tożsamości, w tym
ciągłości pokoleniowej, poczucie istnienia bytu zwanego narodem. Zarówno dla jednostkowej, jak i zbiorowej tożsamości poczucie ciągłości jest
konieczne, tak więc narracja historyczna, podkreślająca nieciągłości, ma
w sobie ten wewnętrzny konflikt.
Druga ważna kwestia to sprawa modernizacji. Bardzo się cieszę, że
zastosowane tu było wąskie pojęcie modernizacji, schematyczne i odideologizowane, sprowadzone do urbanizacji, uprzemysłowienia, alfabetyzacji
itp., a pominięto takie kwestie, jak np. sekularyzacja. Warto się trzymać
tego wąskiego rozumienia, ponieważ daje się ono zmierzyć i nie wchodzi
w zbędne spory. Ale nawet przy tym wąskim rozumieniu pojawiają się kłopoty. Mierzymy tempo modernizacji, ale interpretacja tego tempa wymaga porównań. Jak porównać II Rzeczpospolitą z 35 mln ludzi w granicach
z 1939 r. z PRL końca lat 40. z 24 mln obywateli, w zupełnie innych granicach, obejmujących np. przemysł górnośląski? Podobnie jest z porównaniami II Rzeczypospolitej i ziem polskich w 1910 r. Po drodze gubimy wojny
światowe, wielkie zniszczenia, zmiany granic. Wyniki PRL w 1989 r. można by porównywać z sytuacją w 1949 r., po początkowej odbudowie, ale
wtedy trudno zestawić Polskę z Hiszpanią, która była podobna co do liczby
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ludności i gospodarczego zapóźnienia, ale miała szczęście nie uczestniczyć
w II wojnie światowej. Można pewne problemy obejść stosując miary per
capita, przyjmując różne miary względne czy licząc zmiany regionalnie, co
jednak tylko częściowo odsuwa na bok problem granic państwowych.
Kwestia mierników też jest historyczna; co innego o gospodarce
mówi, np. produkcja stali w 1950 r., a co innego w 1980 albo 1989 r., kiedy wyznacznikiem rozwoju gospodarczego jest raczej liczba mikroprocesorów na stanowisko pracy. Z tego względu modernizacja może być anachroniczna – wiem, że to oksymoron, ale anachronicznym pomysłem na
modernizację było budowanie Huty Katowice w latach 70. Zmienia się
znaczenie modernizacji, zatem zmieniają się jej mierniki i nawet w przypadku wąskiego jej rozumienia musimy uważać na możliwe zamieszanie,
które z tego wynika.
Istnieją pewne mierniki postępu społeczno-gospodarczego, które
chciałbym tu zareklamować, takie, które są najbardziej ludzkie w sensie
dosłownym. Chodzi mi o współczynniki odnoszące się do zmian ludzkiego
ciała, życia i zdrowia. Jeden – to oczekiwana długość życia i silnie z nią
związany współczynnik śmiertelności niemowląt, a drugi – to wzrost poborowego lub wiek pierwszej menstruacji u dziewcząt. To są miary zmian,
którym ludzkie ciało ulegało w trakcie i w wyniku przemian modernizacyjnych. Gdy nałożymy wykresy tych współczynników na kalendarium PRL,
zobaczymy ciekawe rzeczy, np. że straszne lata stalinowskie były latami
wyraźnej poprawy warunków życia, co było dość łatwe, bo powojenny
punkt startu był bardzo niski, ale jednak trzeba stwierdzić, że niewola i terror mogą iść w parze ze zmianami, których nie można ocenić negatywnie.
Później, od końca lat 70., wykresy pokazują głęboki kryzys, lata regresu
i stagnacji PRL. Wtedy zwalnia, a potem nawet spada oczekiwana długość
życia, rzecz bez precedensu w warunkach pokoju. We współczynnikach,
które pokazują ten biologiczny wymiar człowieka, odbija się najbardziej
podstawowy, ale jednak złożony, psychosomatyczny dobrobyt. Ten miernik wydaje mi się lepszy od rocznej produkcji stali.
Paweł Machcewicz chwalił postęp w polskich dyskusjach o totalitaryzmie PRL. W tej kwestii mam inne zdanie. Jeżeli przyjmiemy za początek tej dyskusji artykuł Mażewskiego z 1988 r. Czy Polska jest krajem
totalitarnym i przejrzymy różne publikacje z głosami w tej dyskusji, to zauważymy oczywiście pewien postęp, ale czy satysfakcjonujący? Biorąc pod
uwagę liczbę i format uczonych zaangażowanych w tę dyskusję oraz już
blisko dwudziestoletnie jej trwanie, postęp w sporze o PRL wydaje się niezadowalający. Dyskusje zaczynają być monotonne w poruszaniu tych samych kwestii i przywoływaniu tych samych argumentów, wykorzystanie
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nowych perspektyw badawczych i badań zagranicznych pozostaje niewielkie. A mówię to jako zwolennik, a nie przeciwnik teorii totalitaryzmu jako
narzędzia badania państwa komunistycznego.
Pytanie o totalitaryzm to również pytanie o to, w jakim kontekście
i towarzystwie można przedstawiać PRL tak, by ją zrozumieć. Dla mnie ciekawe byłoby umieszczenie Polski w wielkiej grupie krajów, które w XX w.
wybijały się na niezależność – od Irlandii po Indie, z uwzględnieniem Algierii, Ukrainy i Czeczenii – by wspomnieć przypadek nie zakończony powodzeniem. Porównanie różnych dróg wychodzenia z zależności i różnych
form zależności mogą nam wiele powiedzieć o Polsce, w tym o PRL i początkach III Rzeczypospolitej. Pytanie tylko, kto takie badania przeprowadzi, bo historia powszechna stoi u nas słabo i trzeba tu o tym wspomnieć.
Może zrobią to dla nas Amerykanie?
Ze stanem zależności łączy się też kwestia specyfiki modernizacji
Polski. Skoki modernizacyjne nastąpiły tu w specyficznych warunkach –
w ramach trzech różnych i obcych organizmów państwowych i gospodarek przed 1918 r. oraz w warunkach sowieckiego systemu gospodarczego
i dość dużej izolacji od gospodarek światowych w czasach PRL.
Ostatnia moja uwaga dotyczy opozycji: zniszczenia – modernizacja,
która się tu pojawiła. Widzę w tym jakieś poważne nieporozumienie, bo
tu nie ma żadnej opozycji – modernizacja to jest niszczenie. Modernizacja
zmienia, destabilizuje, rozsadza i wreszcie burzy porządek wcześniejszy,
ten tradycyjny, a potem ten, który sama wytworzyła na wcześniejszym
etapie Wielkiej Przemiany. To są zmiany dramatyczne, nierzadko brutalne. Dla obrońców tradycyjnego porządku, tych uczonych i tych niepiśmiennych, było to oczywiste. Każda modernizacja, nawet pozbawiona
agresywnego wątku ideologicznego, siłą rzeczy niszczy w jakiejś mierze
dotychczasowy porządek.

Ponieważ zajmuję się dziejami Hiszpanii, uważam, że porównywanie hiszpańskich dziejów z historią Polski jest bardzo trudne i wątpię, czy
jest w stanie tłumaczyć coś z dziejów naszego kraju. Pozwalam sobie o tym
mówić, ponieważ drugi raz ta sprawa powraca.
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Zacznę od powątpiewania w sens porównania Polski i Hiszpanii.
Chcę państwu zwrócić uwagę, że w XIX w. porównywano bardzo chętnie
dwa inne kraje – jest nawet książka na ten temat – Polskę i Irlandię. Sygnalizuję na marginesie, że gdybyśmy kontynuowali te porównania, zarówno
z Hiszpanią, jak i z Irlandią, mogłoby to okazać się interesujące.
Bardzo mi się podobało wystąpienie prof. Jana Żaryna. Pan profesor
zastanawia się, jak można XX w. określić jednym słowem (przypominam, że
Stanisław Cat Mackiewicz napisał książkę o XIX stuleciu pt.: Był bal). Według
tego, co pan profesor powiedział, znaczyłoby, że XX w. to był mord.
Jeszcze uwaga do spostrzeżenia pana profesora o Dolnym Śląsku, terenie jako badaczowi dobrze mi znanym. Chcę zwrócić uwagę, że południe
Dolnego Śląska – cały rejon Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby itd. – było
nietknięte przez wojnę, co rzeczywiście oznaczało awans cywilizacyjny
polskich osadników. Pojawienie się na tym terenie musiało być dla wielu
przybyszów z Kresów Wschodnich dużym przeżyciem. Dla mnie jako badacza szokiem było obejrzenie fotografii nienaruszonego rynku w Jeleniej
Górze z lipca 1945 r. i rynku w Jeleniej Górze na zdjęciu z 1955 r., prawie
już nieistniejącego, bo został rozebrany na cegłę przez ludzi, którzy tam
wówczas budowali własne domy.
Teraz uwaga do spostrzeżenia prof. Wojciecha Roszkowskiego, które
mnie zainspirowało, o znaczeniu 1920 r. jako czynnika konsolidacji narodowej. Zastanawiałem się, w jakiej mierze lata wojny i okupacji można
traktować w podobny sposób. Na pewno można powiedzieć, chyba badania
historyków ruchu ludowego to potwierdzają, że nastąpiło wówczas znaczne uobywatelnienie chłopów, którzy w czasie II wojny światowej przez politykę okupanta poczuli się niesłychanie głęboko związani z losem narodu.
Z drugiej strony jest bardzo znany tekst marszałka Piłsudskiego Treuga dei
na temat 1863 r., w którym pisze, że wbrew pozorom nie można mówić
o narodowej zgodzie podczas powstania styczniowego, i daje przykłady
rozdarcia. Sądzę, że niestety w czasie II wojny światowej, a szczególnie
w latach 1943 i 1944, o zgodzie narodowej trudno by mówić. Sygnalizuję
to jako problem badawczy.
Teraz jeszcze kilka kwestii związanych nie tyle z dzisiejszymi wystąpieniami, ile z wczorajszą dyskusją. Kiedy tu przyjechałem, zrobiłem dwie listy;
na jednej z nich zestawiłem nazwiska ludzi, z którymi się tu spotkałem, a na
drugiej bardzo długą listę tych, o których myślałem, że ich tu spotkam, ewentualnie uważałem, że powinni tu być. Rozmawiałem z panem Sowińskim
na ten temat. Oczywiście są osoby, które zostały zaproszone, ale z różnych
względów nie mogły bądź nie chciały przyjechać. Ale jest też cała grupa ludzi,
która w moim mniemaniu powinna się tu znaleźć i nie odmówiłaby przybycia;
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a tych ludzi nie ma wśród nas. Trzeba stwierdzić, że zaproszeni goście poświadczają dążenie organizatorów, aby w tej dyskusji byli przedstawiciele
różnych opcji światopoglądowych i politycznych. I to jest bardzo cenne.
W czasie referatu pana prof. Marka Kornata padło nadzwyczaj trafne spostrzeżenie, że badania nad polską lewicą są zaniedbane, na co jeden
z kolegów zareagował mówiąc, że dotyczy to praktycznie komunistów. Przeciw temu bardzo mocno i głośno protestuję, ponieważ zaniedbania dotyczą
także Polskiej Partii Socjalistycznej i w ogólnym rozrachunku całej tradycji
polskiej lewicy. Jestem głęboko przekonany, że w tym wypadku mam rację.
Była tu mowa o rodzinnym umiejscowieniu światopoglądowym,
o przodkach stojących po którejś ze stron. Pamiętam, jakie wrażenie wywarł na mnie dokument, dzięki któremu dowiedziałem się, że mój dziadek,
którego przeszłość legionowa była mi znana od dawna, w 1903 r. należał
do władz podziemnej PPS w Warszawie – odczułem prawdziwą dumę! Pamiętam również wstrząsającą rozmowę, którą odbyłem z Janem Karskim
w Nowym Jorku, dotyczącą Józefa Cyrankiewicza. Nie wiem, czy państwo
zdają sobie sprawę, że Karski był bardzo zaprzyjaźniony z Cyrankiewiczem.
Za każdym razem, kiedy przyjeżdżał do Warszawy, przychodził do Al. Róż,
Cyrankiewicz oczywiście wychodził z domu, bo zdawał sobie sprawę, że
tam nie mogą rozmawiać, i panowie, przechadzając się, dyskutowali na
różne tematy. Nie sądzę, żeby wszystkim tu zgromadzonym był znany fakt,
że w książce Karskiego występuje postać Cyny jako przyszłego wodza polskiego socjalizmu – tak Cyrankiewicza postrzegali ówcześni przywódcy socjalistyczni, czyli Kazimierz Pużak i Zygmunt Zaremba. Wyobrażam sobie,
jaka pasjonująca byłaby biografia Józefa Cyrankiewicza.
Teraz jeszcze jedna uwaga dotycząca funkcjonowania cenzury
w okresie PRL. Oprócz wszystkich „Sowieficów” odrzucała ona rzeczy, które rzutowałyby na zły obraz Polski i Polaków w świecie. Eliminowała więc
informacje negatywne o Polsce i Polakach i np. książka Jana Tomasza Grossa pt. Sąsiedzi nigdy w PRL by się nie ukazała.

Swoje wystąpienie zacznę od książki Jana Karskiego o Polskim Państwie Podziemnym, do której odwołał się pan prof. Tomasz Szarota. Będzie
to też luźniejsza uwaga do wystąpienia prof. Roszkowskiego. Jestem, co
prawda, dość sceptycznie nastawiony do wszelkiego rodzaju ujęć socjologicznych, ale jednego takiego ujęcia zdecydowanie mi brakuje – ujęcia tego
pokolenia, do którego należał Karski. Najczęściej automatycznie kojarzymy
to pokolenie wyłącznie z martyrologią, natomiast książka Karskiego zaczyna
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się od sceny przyjęcia w ambasadzie portugalskiej, czyli od zabawy. Krótko
mówiąc, im częściej się spotykamy z przedstawicielami tego pokolenia, z ich
spuścizną oddającą także personalne relacje, chociażby z dokumentami IPN,
tym bardziej obraz tego pokolenia troszeczkę się zmienia. Pewnym symbolem jest tutaj prof. Władysław Bartoszewski, o którym pierwsze skojarzenie
to: Bartoszewski – Auschwitz, a refleksja historyków badających akta Bartoszewskiego to: Bartoszewski – bardzo rozrywkowy człowiek. Teraz pozwolę
sobie przejść do kolejnych, bardziej poważnych uwag.
W wystąpieniu pana prof. Wojciecha Roszkowskiego pojawia się kwestia cezur; proponuje on cezury, nazwijmy je zewnętrznymi: dwie wojny
światowe oraz wojna polsko-bolszewicka. Mnie się wydaje, że trzeba jednak
przypomnieć – zwłaszcza w obecności Pawła Machcewicza i Jerzego Eislera –
o tzw. „polskich miesiącach”, takich jak Październik 56’ czy Sierpień 80’, czyli
o masowych wystąpieniach polskiego społeczeństwa, które również miały,
w moim przekonaniu, bardzo duże znaczenie w XX w. Zwłaszcza chciałem
się upomnieć o jeszcze jedną datę, zazwyczaj zapominaną i wyjątkowo
w polskiej historiografii zakłamaną, a mianowicie o 1905 r. Chyba wtedy
jest pierwszy moment, kiedy mamy do czynienia z „polskim miesiącem” czy
„polskim rokiem”, w którym rzeczywiście naród polski wychodzi na masową
skalę na ulicę. Moim zdaniem jest to granica, od której zaczyna się polski
XX w. Amerykański historyk Robert Blobaum nie przypadkiem użył na okładce swojej książki o 1905 r. czcionki zwanej solidarycą.
Odnosząc się jeszcze do wystąpienia Pawła Machcewicza – najciekawsza wydaje mi się kwestia niemiecka. Bardzo chętnie przeczytałbym
dzieło, które odpowiedziałoby na pytanie, czy PRL załatwił za nas kwestię niemiecką.

Trzy uwagi wiążące się z korespondującymi ze sobą wystąpieniami
panów prof. Roszkowskiego i prof. Żaryna. Pan prof. Roszkowski swoją wypowiedź oznaczył hasłem „nieciągłość”. Faktycznie jednak w obu wystąpieniach pojawiała się dialektyka, gdzie obok nieciągłości dziejów politycznych
występuje ciągłość w aspekcie społecznościowym. Gdzie się to ujawnia?
W makrospołeczności jaką jest naród – mieszkańcy Polski – oraz w wymiarze mikrospołecznym pamięć wyrasta na bardzo ważną rzecz. Rzeczywiście,
była nieciągłość w aspekcie historycznym, ale świadomość ciągłości, która
też istnieje, świadomość tego, że w danym momencie żyją ludzie z bagażem
doświadczeń, prowadzi do wątpliwości natury chronologicznej, które występują zawsze, ale największe są przy cezurach stosowanych mechanicznie.
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W wypowiedziach panów profesorów pojawiły się daty 1901 oraz 2000 r.
Moim zdaniem, symbolizować winny nie ramy XX stulecia, ale raczej czas
przed i po XX w. jako epoce mającej inne cezury i krótszej niż to stulecie.
Uwaga druga – w wypowiedziach obu panów pojawiają się słowa
o łączeniu Polski z trzech części, co jest schematem bardzo mocno zakorzenionym, podyktowanym przeszłością trójzaborową. Wydaje mi się, że
należałoby go zweryfikować. Polska powstała z czterech części, albowiem
różnica między ziemiami zabranymi a Królestwem była bardzo istotna. Nie
będę za tym argumentował, bo widzę powszechną zgodę.
Uwaga trzecia, już tylko do pana prof. Roszkowskiego. Dobrze opisują
sytuację słowa pana profesora, w których mówił pan o pustych szufladach
z projektami w 1989 r. Natomiast wydaje mi się, że już gorzej oddaje sytuację zdanie, że do 1989 r. byliśmy przekonani o naszym rozwoju. Nie jestem
pewien, co w tym wypadku oznacza „my”, ale uważam, że odwrotna świadomość powszechnie kształtowała się już mniej więcej od połowy lat 70.

Zacznę od uwagi na temat bardzo interesującego referatu prof. Roszkowskiego. Propozycja porównywania 1938 r. z 1920, a nie z 1913 r. jest
bardzo sensowna i właściwie nie mamy innej alternatywy, ponieważ zestawianie dorobku gospodarczego, cywilizacyjnego Polski 1938 r. z 1913 r.
jest w ogromnej mierze sztuczne z racji porównywania dorobku państwa
polskiego w r. 1938 i położenia gospodarczego polskich ziem inkorporowanych do trzech organizmów zaborczych; niewiele z tego wynika. Poza
tym branie za punkt wyjścia stanu z 1913 r. służyło historiografii urzędowej PRL do wykazania kluczowej tezy, że państwo polskie nie rozwijało
się gospodarczo, że okres II Rzeczypospolitej był nieprzerwanym okresem
regresu, a nie rozwoju. Tymczasem, jak powszechnie wiadomo, cały świat
zachodni w okresie międzywojennym przeżywał poważne perturbacje,
banałem zaś będzie stwierdzenie, iż wielki kryzys gospodarczy świata zachodniego miał dla naszego państwa niezmiernie dotkliwe skutki. Zatem
ten zabieg porównawczy historiografii urzędowej PRL był nieuczciwy i zaproponowanie cezury 1920 r. jest ważne i potrzebne.
Druga sprawa – w referacie prof. Roszkowskiego pojawił się bardzo doniosły problem dla naszych dziejów. Dylemat ów streszcza się w wielkim pytaniu o wybór pomiędzy Rosją a Niemcami w poszukiwaniu dla Polski miejsca w Europie. Ale jest on ex post trochę sztuczny. Teraz to pytanie bardzo
fascynuje, natomiast w okresie międzywojennym właściwie nikt z liczących
się polityków polskich, z wyjątkiem Władysława Studnickiego i Stanisława
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Mackiewicza, który – uważając się za ucznia Studnickiego – proponował rodzaj Arbeitsgemeinschaft z Niemcami, takiej propozycji, aby szukać oparcia
w jednym z wielkich naszych sąsiadów, nie składał. To, co nazywamy „polityką równowagi” jako pewną opcją strategiczną, nie miało po prostu żadnej innej możliwości. Co ważne, również w historiografii polskiej trwająca już wiele
dziesięcioleci dyskusja nie przyniosła zmiany tezy, iż dla „polityki równowagi”
nie było alternatywy. Nikt nie przedstawił żadnych argumentów podważających ten pogląd. Spór jest potrzebny raczej po to, by stwierdzić, jakie błędy
popełniono w sferze taktyki politycznej, urzeczywistniając koncepcję równowagi. Oto dwie moje uwagi na marginesie referatu prof. Roszkowskiego.
Nawiązując do wystąpienia prof. Machcewicza – sądzę, że propozycja porównywania roli Polski w zimnej wojnie w II połowie XX w. ze sprawą
polską w dobie porozbiorowej, obecną w stosunkach międzynarodowych
XIX w., jest bardzo interesująca. Ale nasuwa mi się taka refleksja, że kluczowe byłoby zbadanie, na ile w dobie zimnej wojny Polska była czynnikiem
kwestionującym i osłabiającym jałtańskie status quo. Natomiast nie jestem
przekonany co do zasadności analogii Polski Ludowej z Królestwem Kongresowym doby powiedeńskiej, a to z tej przyczyny, że wówczas nie było
polityki zagranicznej i dyplomacji, w przeciwieństwie jednak do jakiegoś
rodzaju polskiej polityki zagranicznej w dobie Gomułki. Wyrażało się to
w jego walce o uzyskanie uznania ostateczności granicy zachodniej państwa polskiego na Odrze i Nysie Łużyckiej. Nie sposób tego nie uwzględniać, dlatego właściwie brakuje analogii w dziedzinie stosunków międzynarodowych między Królestwem Polskim a PRL. Zatem porównywanie
tych dwóch rzeczywistości jest ciekawym pomysłem, ale raczej na esej
historyczny niż na monografię.
Ostatnia sprawa to kwestia totalitaryzmu. Moje zdanie jest takie, iż
stoimy wobec alternatywy: albo należy zrezygnować z tego pojęcia dla
okresu dziejów PRL po 1956 r., albo stosować je jako uzupełnione „teorią
detotalitaryzacji”, tak jak to sformułowali w swoich koncepcjach i propozycjach Zbigniew Brzeziński (Wielkie bankructwo) i Andrzej Walicki (Marksizm i skok do Królestwa wolności), w przeciwnym wypadku dojdziemy
bowiem do takiego rozwodnienia pojęcia totalitaryzmu, iż przestanie ono
mieć jakiekolwiek znacznie.
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Mam kilka uwag. Jedną do wypowiedzi pana prof. Roszkowskiego
o PRL – czy nie należałoby jednak w pewnym momencie uwzględnić i opisać, w jaki sposób działaczom komunistycznym w okresie 1945–1989 udało się stworzyć coś w rodzaju społeczeństwa socjalistycznego, myślącego
o należnych atrybutach socjalnych? Wiele buntów i problemów społecznych
wynikało z oczekiwań: nie mamy wolności, ale mówią, że coś się nam należy.
A potem nie mamy ani jednego, ani drugiego. W efekcie udało się w dobie
PRL wtłoczyć w świadomość sporej grupy społecznej ów socjalizm bardzo
siermiężny, dziwny, ale jednak roszczeniowy, który do dzisiaj ujawnia się
przy okazji różnych niespełnionych obietnic władzy. Ta postawa jest odpowiedzialna za wiele charakterystycznych cech niektórych buntów społecznych. Dziś piszemy, że nie udało się stworzyć socjalizmu. Socjalizmu nie udało się stworzyć, ale mentalność społeczną ukierunkowaną socjalnie – tak.
Druga sprawa – rozmawialiśmy podczas przerwy z panią prof. Wandą Krystyną Roman, że przy opisach historii najnowszej trzeba zacząć
uwzględniać, jak tę samą historię widzą nasi najbliżsi sąsiedzi. Przykładowo kwestia pojawienia się po odzyskaniu suwerenności w 1989 r. państw
za naszą wschodnią granicą – trochę „zabawowo” zestawialiśmy wizje
rzeczywistości z ich perspektywy. Okazało się, że Białystok tak naprawdę
jest pięciopaństwowy, bo swoje roszczenia do niego mieli Litwini i Białorusini, Rosjanie twierdzili, że jeszcze od cara im się to miasto należy, a Żydzi
przypominali o „wolnym mieście Białystok”, swoistej Nowej Jerozolimie
z pierwszych miesięcy po I wojnie światowej. Piąte państwo to historycznie
Polska, a po drodze Bezirk Bialystok. Można się też cofnąć do Prus, które
kupiły od Branickiej część miasta. Trzeba odwoływać się do tych przeróżnych wpływów w takich miejscach, gdzie są one bardzo silne, bo bez tego
wspólnego spojrzenia na pewne kwestie nie można ich w pełni zrozumieć
i wychwycić subtelności.

Dr hab.

Zacznę od tego, co wydaje mi się bardzo ważne przy konstruowaniu
syntezy – osi narracji. Czy coś takiego w ogóle istnieje i gdzie można tego
szukać? W wypadku historii politycznej osią narracji w sposób oczywisty
jest państwo, choć u nas nie miałoby to w pełni zastosowania z powodów
oczywistych. Ale kategoria narodu też nie uwolni nas od wątpliwości
z uwagi na skalę zmian, jakie dokonały się w obrębie społeczności polskiej
w trakcie i w wyniku II wojny światowej. To jest pierwsze pytanie – retoryczne, bo nie mogę nawet sobie wyobrazić odpowiedzi na nie – głównie
pod adresem prof. Roszkowskiego.

Prof. dr hab.
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Teraz uwagi-pytania do profesorów Machcewicza i Żaryna. Zacznę od
tego, co można by nazwać impulsem modernizacyjnym i w jego kontekście
ocenianie roli realnego socjalizmu. Porównanie Polski i Hiszpanii rzeczywiście jest niezwykle interesujące. Niepokojąca jest konstatacja, że realny
socjalizm dostarczał impulsów modernizacyjnych w swoim najgorszym
okresie, to znaczy do połowy lat 50. Moje pytanie: co też z tego może wynikać? Bo oczywiście nie wniosek, że dobre byłoby dalsze trwanie systemu
w takim kształcie. Poza tym nie jestem pewien, czy mogę się zgodzić z panem prof. Żarynem, że samo społeczeństwo budowało wbrew socjalizmowi,
ponieważ akurat w powojennych latach odbudowy miało ono dramatycznie mało do powiedzenia, a w momencie większej swobody pogoń za nowoczesnością osłabła. Może więc wynika z tego – co zresztą wystawiałoby
realnemu socjalizmowi jak najgorszą „laurkę” – że ten ustrój działa sprawnie dopóty, dopóki działa w sposób nieludzki, bezwzględny i zbrodniczy.
A kiedy ogranicza skalę zbrodni, wyhamowuje się jego dynamizm, podobnie
jak zdolność rozwiązywania problemów, jakie stoją przed społeczeństwem.
Ostatnia moja uwaga dotyczy XIX w., ale przede wszystkim oceny
XX stulecia. Coś mnie zaniepokoiło, choć nie mam zamiaru bronić sprawy
oczywiście beznadziejnej i wypowiadać się dobrze o XX stuleciu. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że z polskiej partykularnej perspektywy
istnieje przynajmniej jeden powód, dla którego o tym wieku tak najgorzej
można nie mówić. Gdyby bowiem oceniać perspektywy naszego przetrwania w dziewiętnastowiecznym układzie sił, to nie mielibyśmy szans, nawet
w skromnych ramach, jakie daje odrębność etniczna czy kulturowa. Jeżeli nawet byśmy jakoś przetrwali, to jako grupa drobniejsza niż obecnie,
z mniejszymi szansami. Są jednak i inne powody zachowania umiaru
w krytyce XX stulecia. Nie wiemy przecież, co przyjdzie po nim, co przyniesie ze sobą XXI w. i następny. W związku z tym być może należałoby
zachować większy umiar w mnożeniu złowrogich określeń.

Zgodnie z życzeniem pana dr. Pawła Skibińskiego rozpocznę od wątku optymistycznego. Referenci wprowadzający do dyskusji mieli tylko po
30 minut na przedstawienie bardzo obszernej problematyki, więc jest jasne
i zrozumiałe, że nie można było wszystkich wątków wyczerpująco omówić.
Natomiast pojawiła się kwestia periodyzacji dziejów najnowszych wraz
z wielokrotnie już omawianym zagadnieniem „krótkiego XX w.”. Mocno zaakcentowano konieczność odwołania się do tego, co było punktem
wyjścia dla omawianego okresu dziejów, i tu pojawiła się bardzo istotna
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sprawa. Przy ocenie poszczególnych okresów – co podjął już bardzo celnie
w dyskusji pan prof. Marek Kornat – jest w pełni zasadne porównywanie stanu rzeczy w Polsce w końcu lat 30. XX w. z początkami II Rzeczypospolitej,
a nie z czasami sprzed I wojny światowej. Był to w okresie PRL celowy zabieg propagandowy, mający wywoływać wyraźnie negatywną konotację,
szczególnie w dziedzinie gospodarczej.
Teraz coś optymistycznego w kwestii następstwa pokoleń. Pokolenia,
które walczyły o niepodległość, charakteryzowaly się głębokim patriotyzmem, podobnie jak następne pokolenie, które było wychowywane już
w niepodległym państwie. Uznało ono jednak wolność za coś bardzo naturalnego. Byli w tym pokoleniu tacy, którzy dobrze znając przeszłość, nie
chcieli słuchać opowieści o zsyłkach, Sybirze, bowiem chcieli żyć normalnie
dniem dzisiejszym. Proszę zauważyć, jak świetnie zdali oni egzamin z patriotyzmu w „czasie próby”, który nastąpił po 1939 r. Kiedy dziś pojawiają
się uwagi i prognozy na temat pokolenia, które już nie pamięta „historii”,
o którego reakcjach mówimy, że nie docenia wolności czy niepodległości,
nie danej przecież raz na zawsze, to weźmy pod uwagę, że oni mają prawo
do uznawania za normalność rzeczywistość zastaną, w której żyją.
Teraz jeszcze jedna uwaga odnośnie sposobu opisywania okresu PRL.
Zgłoszona w referacie koncepcja, aby uwzględniać i opór, i przystosowanie, jest świetnym pomysłem. Chodzi tylko o to, aby obydwa wątki przedstawić z odpowiednim wyważeniem proporcji. Niestety nie zawsze jest to
tak przedstawiane w pracach historycznych i niekiedy można odnieść wrażenie, że różne przejawy czynnego oporu były bardziej powszechne niż to
miało miejsce w rzeczywistości. Opisując te kwestie, należy bardzo uważnie uwzględniać cezury przyjęte do badań nad tym okresem, bo zarówno
formy czynnego oporu, jak i stopień jego powszechności ulegały daleko idącym zmianom. Oddając cześć i zasługę tym, którzy walczyli o niepodległość,
narażając się na represje i prześladowania, a często także (zwłaszcza przed
1956 r.) na utratę życia, należy to przedstawiać na tle istniejących warunków i w takich rozmiarach, jak to miało miejsce w rzeczywistości. Wskazuję tu m.in. na niebezpieczeństwo wynikające z powszechności „kombatanctwa”, na dopisywanie sobie bezzasadnie przez wiele osób kart udziału
w oporze społecznym.
Podsumowując krótko wystąpienia referentów, należy stwierdzić, że
w referatach pojawiły się bardzo istotne postulaty badawcze, które niewątpliwie będą bardzo inspirujące dla historyków XX-wiecznych polskich dziejów. I tym optymistycznym akcentem zakończę.
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Większość cennych czy wartościowych uwag już tutaj padła, chciałbym tylko podkreślić jedną rzecz, która również wynika z dzisiejszej dyskusji – konieczność zachowania elementu continuum w ocenie całej historii
Polski XX w. Istnieje bardzo wyraźny podział, wynikający m.in. ze specyfiki tych okresów, na historyków PRL, historyków okresu wojny i historyków II Rzeczypospolitej, i mam wrażenie, także na podstawie osobistego
doświadczenia (po zmianie głównego nurtu zainteresowań z okresu do
1945 r. na historię PRL), że w refleksji dotyczącej początków Polski Ludowej za mało się jednak uwzględnia elementy ciągłości z II Rzeczpospolitą,
za mało jest refleksji o stanie wyjściowym, historycy PRL trochę za mało
wiedzą, skąd się biorą początki niektórych spraw czy problemów.
Chciałbym się również upomnieć o kwestię, która wczoraj została
zbyt pobieżnie potraktowana – o mocno zaniedbaną sprawę badań elit, ich
zachowań i kondycji w czasie wojny, a następnie reakcji na skutki wojny
i dostosowywania się do nowej sytuacji, tworzenia się nowych czy wręcz
wymiany elit, później także ich ewolucji. Takiej refleksji brakuje.
Ta dyskusja pokazuje, że wciąż bardzo dużo nie wiemy, że jesteśmy
jeszcze w okresie burzy i naporu, spowodowanym przez odkrywanie nowych
źródeł czy podążanie historyków za źródłami, które są udostępniane (na początku akta PZPR, potem akta SB). Właściwie nie widzę obecnie możliwości
stworzenia syntezy PRL, uwzględniającej kwestie podnoszone do tej pory
przez referentów i dyskutantów. Na bardzo nielicznych polach możemy mówić o powstaniu dojrzałych osądów ogólnych; pozostają do odpowiedzi, liczne pytania badawcze, są one już jednak – co trzeba podkreślić – stawiane coraz bardziej konkretnie i precyzyjnie. Ale nadal istnieje wiele braków i może
warto pomyśleć, żeby te luki zdefiniować w określonej kolejności, wypełniać
te najbardziej potrzebne, a nie ulegać urokowi archiwów albo temu, co akurat
można szybko i łatwo wykonać, o czym zresztą wczoraj była mowa.

Dr

Zacznę od zabawnego stwierdzenia, że pewnym historykom skończyły się tematy. Jest to proces, który dotknął nie tylko historyków po 1989 r.,
ale także ekonomistów, prawników itp. Mam kolegę, który przygotował
habilitację, a był geografem ekonomicznym i zajmował się elektryfikacją
socjalistyczną, jeśli tak mogę powiedzieć, i temat mu się ewidentnie skończył. Tak więc był to proces, który dotknął wiele środowisk.
Teraz ad vocem mojego poprzednika na temat, dlaczego historycy
PRL w małym stopniu nawiązywali do epoki II Rzeczypospolitej. Było to
spowodowane oczywistymi faktami – ta epoka się „zatrzasnęła” w 1939 r.,
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a także w 1944 r., np. instytucje takie jak sejm, policja/milicja czy urząd
wojewódzki to były już zupełnie inne organy, został tylko szyld. Ludzie,
którzy tworzyli wówczas rzeczywistość, byli zupełnie inni; tylko w bardzo
niewielkim stopniu, i to przeważnie na najniższym szczeblu, nawiązywali
do przedwojennego okresu.
Podzielam zdanie pana prof. Roszkowskiego, że II Rzeczpospolitą
należy ocenić w sensie gospodarczym, oświatowym i innym pozytywnie.
Kiedyś zajmowałem się Wołyniem i tutaj poziom wydajności w rolnictwie
w produkcji niektórych roślin wzrósł o 300% w porównaniu do 1913 r.,
a jeżeli dodamy jeszcze wprowadzenie instytucji demokratycznych nie
w Galicji, a właśnie na Kresach Wschodnich, i cywilizacyjnych, jak np. kanalizacja w Brześciu czy Wilnie, to ocenić należy, że postęp jest ogromny. Oczywiście to było niewiele w porównaniu np. z Wielkopolską, ale o tym trzeba
pamiętać. Poza tym upierałbym się jednak przy 1913 r. jako punkcie wyjścia,
uwzględniając wszystkie zastrzeżenia, o których była mowa, bo choć 1920 r.
jest bardzo ważny, cóż znaczył na Kresach Wschodnich? Tam sytuacja ciągle nie była wykrystalizowana. Oczywiście inaczej było w Polsce centralnej
i w Wielkopolsce, ale przy 1920 r. byłyby pewne problemy związane z brakiem stabilizacji. Zatem myślę, że przy wszystkich poczynionych zastrzeżeniach nie należałoby 1913 r. odrzucać.
Druga sprawa – prof. Stola częściowo udzielił odpowiedzi na pytanie, jak może wyglądać synteza dziejów Polski XX w. Oczywiście, że syntezy takie należy i nawet trzeba tworzyć, natomiast musimy sobie zdawać
sprawę, o czym była mowa, że to może być synteza bardzo ułomna ze
względu na zmianę przede wszystkim terytorium. W wymiarze narodu,
społeczeństwa, nawet niektórych regionów, jak np. Lubelszczyzna czy
Małopolska Zachodnia, taka praca może się udać, ale jak pisać np. o rolnictwie czy lasach i porównywać stan sprzed i po 1945 r.? Mówimy o tym
samym, ale zupełnie innym obrazie lasów i rolnictwa. Społeczeństwo
także było trochę inne, ale to już zupełnie inna sprawa. Podobnie jest
z dziejami miast, np. Wrocławia lub Lwowa. To są trudności, które należy
uwzględniać przy pisaniu syntez.
Na zakończenie kwestia, jak będzie i jakby wyglądała synteza dziejów Polski XX w. na tle syntez innych krajów Europy? Jestem tu pesymistą,
ponieważ historiografia, przyjmijmy określenie: zachodnia, jest zupełnie
różna od naszej. Ta inność jest liberalno-lewicowa, w związku z czym problemy Polski, nasze zawirowania i skomplikowania, nie są oczekiwane przez
tamtych historyków, ani nawet im znane.
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Zainspirowało mnie to, co powiedział prof. Roszkowski o osobie bardzo sędziwej, która w 1989 r. widzi kolejny raptowny przełom za swego
życia. To jest bardzo interesujące, ale zestawię to z obserwacją osobistą.
Kilkanaście lat temu rozmawiałem z bardzo sędziwymi osobami na kurpiowskiej wsi i pytałem o wrażenia z XX w. To, co było constans, to praca.
Okupacja nie odbiła się szczególnie na tych osobach, kolektywizacji nie
było. W ich życiu nic się nie zmieniło w XX w. To też jest segment społeczeństwa polskiego i sądzę, że wcale nie marginalny. Przy okazji wyrażę ubolewanie nad tym, że w naszej dyskusji nie zderzyły się ze sobą wystąpienia
panów prof. Jarosza i prof. Roszkowskiego. Tutaj jest pole do dyskusji i sporu o rozwój w komunizmie, o społeczeństwo w ogólności i jego segmenty,
o relacje elity – masy. To byłoby bardzo ciekawe.
Druga uwaga dotyczy pojawiającej się figury „pokolenie”. Nie sądzę,
żeby coś takiego jak pokolenie było rzeczywistością społeczną, jest to raczej
pewna konstrukcja. Gdy się mówi o pokoleniu na poziomie ogólnospołecznym, to chyba nie można znaleźć wspólnego losu. Moim zdaniem, nie jest
to możliwe w obrębie tak wielkiej wspólnoty, jak społeczeństwo polskie.
Dlatego sądzę, że mówiąc o pokoleniu, w rzeczywistości ma się na myśli
tylko grupę charakteryzującą się wspólnotą losu. Po pierwsze, ta grupa jest
najczęściej niewielka, choć zaznacza się może bardziej niż inne, a po drugie, mam wrażenie, że jest elitarna.
Uwaga dotycząca modernizacji – wiele jest różnych o niej rozważań,
a to, co mnie inspiruje, to rozgraniczenie pojęciowe. Modernizacja to nie jest
każdy rozwój, to nie jest tzw. wzrost czy postęp, można ją ująć jako „gonienie”,
co pojawiało się już w referatach. A XX stulecie to jest wiek dekolonizacji –
i o to bym się upomniał – bo dekolonizacja wpaja w elity bardzo wielu krajów
przekonanie o konieczności „gonienia” i ucieczki od zacofania. Zatem modernizacja jako rozwój imitacyjny wydaje mi się konceptem przekonującym,
a nie stosuje się wtedy do wszystkich krajów i sytuacji. W wypadku Polski
modernizacja jest „gonieniem” z zacofania w warunkach obozu sowieckiego.
W Rumunii w okresie komunistycznym ukazywano często socjalizm jako dekolonizację tego kraju, to znaczy uwolnienie od gospodarki kapitalistycznej,
w której była tylko kolonią, i wprowadzenie do innej.
Pan prof. Paweł Machcewicz przytoczył wyimek z tekstu, którego jestem współautorem – to oczywiście wielki honor dla mnie, ale upominam się
o jedną rzecz. My w tej pracy na pewno nie pisaliśmy o „historii IPN” ani „historyku z IPN”. Tego określenia nie używaliśmy, jestem przeciwnikiem tego
hasła. Natomiast muszę powiedzieć otwarcie, że jedna rzecz zrobiła na mnie
bardzo złe wrażenie, a mianowicie wypowiedź pana dr. Bułhaka. Nie ma
na tej sali pana prof. Bartoszewskiego, ale mógłby być – ciekaw jestem, czy
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w jego obecności też by pan to powiedział. Opowiadanie, że czytaliśmy jakieś teczki, mamy jakąś wiedzę na temat różnych sytuacji życiowych różnych
osób, ten rodzaj sugerowania, że się „posiada wiedzę”, ale jej się nie ujawni,
składa się właśnie na stereotyp „historyka z IPN”. Zwalczajmy go wspólnie!

To była wypowiedź o charakterze żartobliwego myślowego skrótu. Powiedziałbym to oczywiście także i panu prof. Bartoszewskiemu w oczy, tym
bardziej że wydaje mi się, iż ma on i poczucie humoru, i dystans do samego
siebie. Ale rozumiem, że jako „historyk z IPN” powinienem na pewno bardziej
ważyć słowa. Jeżeli zatem kogokolwiek mogła urazić moja wypowiedź, to niniejszym bardzo przepraszam. Skoro jednak już jestem przy głosie, dodam,
że osoba prof. Bartoszewskiego przewija się nie tylko w dokumentacji PRLowskiej bezpieki, ale też w materiałach służb specjalnych Polskiego Państwa
Podziemnego, a konkretnie Delegatury Rządu. Ni mniej, ni więcej skarżą się
one właśnie na jego gadatliwość i zbyt, jak na konspiratora, towarzyski charakter. Ten chyba chronologicznie pierwszy donos na pana prof. Bartoszewskiego odnalazłem swego czasu w zbiorach naszego archiwum. Przekazałem
mu go zresztą, za uprzejmym pośrednictwem Andrzeja K. Kunerta, jako pewne historyczne kuriozum. I jeżeli byłbym historykiem nie z IPN, tylko z Instytutu Historycznego UW, i pisałbym monografię Bartoszewskiego, to przecież
nie mógłbym pominąć tego wątku przy charakterystyce jego osoby.

Dr

Mój głos nawiązuje do mojej wczorajszej wypowiedzi, czy historykowi potrzebna jest świadomość metodologiczna teoretyczna, czy też nie?
W wielu wypowiedziach prelegentów pojawiło się słowo „modernizacja”, które nie jest pojęciem neutralnym, ale niesie za sobą pewien bagaż teoretyczny.
Zatem żeby je stosować w odpowiedni sposób, trzeba znać jego konteksty teoretyczne, które w żaden sposób nie muszą być postmodernistyczne. Jak jest
rozumiane pojęcie modernizacji? Na to składają się procesy gospodarcze, polegające na industrializacji, urbanizacji, migracji ze wsi do miast, co wpływa
na zmiany w sferze kultury – walka z analfabetyzmem, wzrost świadomości
narodowej – i w sferze instytucjonalnej – budowa demokracji. Zauważmy, że
proces modernizacji pojmowany jest tutaj w typowo marksistowski sposób;
podstawowe procesy zachodzą w gospodarce – rozwój przemysłu, wolnego
rynku – która jest bazą społeczną przemian, a cała reszta, tzn. kultura czy
ustrój polityczny, dostosowuje się do tej podstawy. Przemiany mają charak-
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ter postępowy. Z reguły pod hasłem modernizacji ma się na myśli przejście
z feudalizmu do kapitalizmu i jest ono oceniane jako postępowe. Podobnie
w teoriach modernizacji, które pojawiły się w latach 50–60. w obszarze socjologii zachodniej, proces ten waloryzowany jest pozytywnie. I tutaj także
znajdujemy przemiany w obrębie gospodarki: wolny rynek, własność prywatna wyznaczają przemiany w innych dziedzinach życia społecznego.
Gdy przyłożymy teraz pojęcie modernizacji do opisu PRL, pojawia się
problem. W latach 50. niewątpliwie dokonała się modernizacja gospodarki, nastąpił rozwój przemysłu ciężkiego (np. wybudowanie Nowej Huty),
rozrost miast itd. To wszystko powinno być oceniane pozytywnie jako wyraz postępu. Ale z drugiej strony autorem tej modernizacji jest państwo, po
pierwsze, totalitarne, a po drugie, zależne od Związku Sowieckiego. Czy
w związku z tym – a takie głosy już się pojawiły w dyskusji – pojęcie modernizacji nie służy legitymizacji systemu totalitarnego? Myślę, że warto byłoby
zastanowić się nad wprowadzeniem pojęcia tzw. totalitarnej modernizacji,
w której zmiany gospodarcze są odgórnie przeprowadzane przez państwo.
Takie zmiany nie są samoistne, nie mają być odpowiedzią na potrzeby ludzkie, ale ich głównym celem jest umacnianie panowania politycznego. Podajmy tu przykład budowy Huty im. Lenina w Krakowie. Z punktu widzenia
czysto gospodarczego to przedsięwzięcie było absurdalne – stawianie huty
w miejscu, gdzie nie ma kopalni węgla i trzeba go dowozić – a z punktu widzenia politycznego miało sens – zmienić strukturę społeczną Krakowa, proporcje społeczne, uderzyć przede wszystkim w inteligencję. A jak się potem
w latach 80. okazało, Nowa Huta była jednym z głównych bastionów przeciw
komunizmowi. Widzimy więc, że posługując się kategoriami modernizacji
w sposób bezrefleksyjny, możemy w takie pułapki wpadać.

Po raz pierwszy mam przyjemność zabrać głos, z czego bardzo się cieszę. Odniosę się krócej do dzisiejszych wystąpień, a dłużej do wczorajszych,
które też były dla mnie interesujące. Zacznę od uwagi do pana prof. Wojciecha Roszkowskiego, która może być pocieszająca – w Polsce są jednak ludzie,
którzy w ciągu pierwszej sekundy się uśmiechają, do tego raczej sympatycznie i szczerze. Wracając do zasadniczych uwag, wydaje mi się, że istnieje
coś takiego, jak doświadczenie dwudziestolecia międzywojennego, które
ukształtowało znaczącą grupę ludzi, być może jednak nie w skali pokolenia. Dla mnie w tym temacie byłoby interesujące zbadanie losów tych ludzi,
jak odnaleźli się po wojnie w rzeczywistości PRL, i tutaj łączę to z zagadnieniem, o którym wspomniał pan prof. Paweł Machcewicz, czyli kwestią
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oporu i represji, a także przystosowania. Niewątpliwie były osoby, które
w nowej rzeczywistości potrafiły się odnaleźć, niekoniecznie przy tym
przyjmując system wartości oficjalnie wówczas obowiązujący. Chciałbym
też zwrócić uwagę na trudność tworzenia syntez bez badań regionalnych
czy lokalnych. Bez tej podstawy będziemy publikować syntezy dalece niepełne. Ważne jednak jest, że i takowe powstają, ponieważ są przyczynkiem
do dalszej dyskusji, pogłębiania opisu w kolejnych fazach badań.
W tym momencie chciałbym wrócić do wczorajszych problemów metodologicznych przy tworzeniu źródeł wywołanych, bo żeby porównywać,
trzeba mieć materiał wyjściowy, który częstokroć po prostu jeszcze nie istnieje. Tutaj jest problem ich wytworzenia, a wcześniej zrozumienia konieczności znalezienia i dotarcia do odpowiednich osób i skłonienia ich do rozmowy
na tematy nas interesujące. Często nie są one łatwe jako że wielu rozmówców miewa opory, unika trudnych tematów. Jako historyk sprzeciwiam się,
niestety dość częstemu, szufladkowaniu nas, historyków z IPN, jako bezkrytycznie zafascynowanych dokumentami służb PRL. Często chyba nie chce
się pamiętać, że w wachlarzu źródeł dostępnych historykowi XX w. jest to
jedynie kolejny ich rodzaj. Wobec niego stosuje się te same metody krytyki,
które wykorzystuje się choćby wobec dokumentów partyjnych. Oczywiście
wbrew wygłaszanym niekiedy krzywdzącym opiniom dostrzegam potrzebę
konfrontowania wspomnianych materiałów z innymi źródłami.
Odnosząc się do kwestii tematów drażliwych, wstydliwych i kontrowersyjnych, z pewnością należy do nich kwestia finansowania opozycji.
Bez wyczerpującej odpowiedzi pozostaje nadal pytanie o to, jakie środki
płynęły do Polski w latach 80., komu i ile ich przyznawano na poszczególnych szczeblach, także na jakie cele. Jednoznacznie popieram postulat
większego dofinansowania archiwów państwowych. Poza dotąd stosowanym mikrofilmowaniem niezbędna w najbliższej przyszłości wydaje mi się
digitalizacja zasobu. To zachowa nie tylko zasób, ale też stworzy w XXI w.
nowe możliwości jego udostępniania zainteresowanym.

Chciałbym poruszyć kilka tematów, odnosząc się zarówno do dyskusji dzisiejszej, jak i do wypowiedzi z dnia wczorajszego. Bardzo ważny był
wątek terytorium, który pojawił się w referatach. Nie możemy w badaniach
nad najnowszą historią Polski, szczególnie w odniesieniu do lat 40. i 50.,
lekką ręką przyjmować kryterium granic pojałtańskich jako wyczerpujących opis dziejów Polski. A tak jest często. W odniesieniu do lat 1939–1944
opisujemy Polskę zachodnią, centralną i wschodnią. Omawiamy nie tylko
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sytuację w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu, ale też w Wilnie, Lwowie,
Nowogródczyznie i Wołyniu. Do 1944 r. piszemy jeszcze o tamtejszej ludności polskiej, o mordowaniu ludności polskiej, o akcji „Burza” i operacji
„Ostra Brama”. Natomiast zaraz potem razem z Jałtą wchodzimy w 1945 r.
i ta ludność oraz te obszary nagle znikają z horyzontu.
Pojawiły się na szczęście w ostatnich latach prace, które mówią o konspiracji polskiej na ziemiach wschodnich w drugiej połowie lat 40., i chwała Bogu, że są. Ale partyzanci to jedynie część społeczeństwa. Brak prac
dotyczących w ogóle sytuacji mieszkańców ziem wschodnich pod nową
okupacją sowiecką. Wydaje się tragicznym grymasem historii, że w kompleksowych syntezach historii Polski uznajemy w sposób oczywisty Polskę
przedwojenną za przedmiot opisu do 1944 r., ale od 1945 r. z reguły pisze
się już tylko o ziemiach między Odrą a Bugiem. Dlaczego? Czy kryteria
stalinowskiego wykreślania nowych granic uznajemy za wiążące? Jak to
się ma do ówczesnego stanu świadomości społeczeństwa po obu stronach
Bugu? Jak to się ma do programu PSL, który wciąż liczył na korektę granic wschodnich? Jak to się ma do całości historii Polski i jej społeczeństwa
w latach 40. i 50.? Przecież nie wszyscy stamtąd wyjechali, a obywatele RP
stamtąd nie zniknęli nagle w 1945 r. (skądinąd w wielu publikacjach wciąż
spotkać można w odniesieniu do przesiedleń Polaków z ziem wschodnich
obowiązujący w PRL żenujący termin: „repatriacja”). Kiedy w syntezach
historii Polski mówimy o stalinizmie w latach 40. i 50. warto pamiętać
również o tej ludności, która pozostała na Wschodzie. W odróżnieniu
od terenów między Bugiem a Odrą, polscy obywatele byli tam poddani
i kompleksowej kolektywizacji, i nieporównywalnie bardziej brutalnej akcji zwalczania religii, Kościoła Katolickiego, nie wspominając o dalszych
zsyłkach do łagrów i innych formach represji. Warto jeszcze raz zapytać,
czy to normalne, że badacze tworzący syntezy dziejów Polski po 1945 r.
zainteresowani są już tylko losem obywateli na zachód od Bugu? Czy to,
że Stalin nakazał pozostałym być obywatelami sowieckimi, jest wyrocznią
dla badań historycznych w niepodległej Polsce, czy też bezrefleksyjnym
spadkiem po propagandzie PRL w naukach historycznych?
W ogóle na opracowanie czeka mnóstwo ciekawych tematów badawczych z dziejów ziem wschodnich, jak chociażby losy Polaków przymusowo wcielonych do Armii Czerwonej w latach wojny, ale i później – w latach
50. czy 60. To jest inna strona podobnego zagadnienia: wcielania Polaków
do służby w Wehrmachcie. To temat również rzadko poruszany w omówieniach historii, a ostatnio pojawiający się częściej w polityce – i to w sposób zupełnie skrzywiony i karykaturalny. Być może właśnie ze względu na
brak solidnych opracowań naukowych.
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W pełni popieram to, co w dniu wczorajszym wyraził dr Rafał Wnuk.
Rozmawiamy od dwóch dni, budzi nasze zadowolenie spotkanie dziejów
Polski z okresu PRL z II Rzeczpospolitą, ale paradoksalnie zupełnie w tej
dyskusji zaginął czas II wojny światowej; pojawia się on jedynie marginalnie. Tymczasem mamy tutaj szereg wątków także „leżących ugorem”. Z konieczności podam tylko nieliczne przykłady, dotyczące tematu szczególnie
mnie zajmującego – historii wojny nieregularnej, działań partyzanckich.
W ciągu ostatnich kilku lat pojawiła się swoista asymetria w badaniach
historycznych. Dzięki dostępowi do dokumentów zgromadzonych w IPN
wreszcie kompleksowo badamy różnego rodzaju oddziały partyzanckie
działające po wojnie. Szczegółowość tych dokumentów (oczywiście wymagających krytycznej analizy) pozwala nam „chodzić” za partyzantami
niemal dzień w dzień, krok w krok. Liczymy, gdzie, komu i co skonfiskowano, detalicznie analizujemy okoliczności każdego zdarzenia.
Tymczasem badania nad zbrojnym podziemiem z okresu wojny przeżywają w pewnym sensie regres. Zatrzymaliśmy się na poziomie historii
militarno-politycznej. Powstają prace o strukturach konspiracyjnych, o organizacjach. Jednak brak nowych, pogłębionych badań chociażby związanych z tym, co bym nazwał historią gospodarczą, i gospodarczo-społeczną
partyzantki. Wciąż skupiamy się na liczebności oddziałów, ilości wykonanych akcji, na stratach wroga i własnych. Gubimy w tym wszystkim największy, choć prozaiczny problem, fundamentalny w skali codziennej działalności każdego oddziału partyzanckiego, to, co pozwala na przetrwanie
w lesie, czyli – jak wyżywić od kilkudziesięciu do kilkuset mężczyzn w warunkach konspiracyjnych. Zachwyca nas liczebność wielkich zgrupowań,
a nie liczymy stad bydła, które muszą oni przejeść każdego dnia. Nie zastanawiamy się nad finansową i gospodarczo-organizacyjną stroną utrzymania takiego oddziału czy zgrupowania. A to jest prawdziwa codzienność
życia partyzanckiego – i to się odbija na stosunkach z ludnością, która jest
naturalnym zapleczem dla partyzantki. Jak te problemy rozwiązywano?
Jaka była skala związanych z tym ewentualnych nadużyć? Jakie mają one
odbicie w sporach politycznych, konfliktach i oskarżeniach o „bandytyzm”
pomiędzy różnymi odłamami podziemia? Bez rzeczowego ujmowania tej
problematyki jedynie „ślizgamy się” po rzeczywistej historii tych zjawisk.
A przecież dzisiaj możemy zająć się w pełni swobodnie opisem
tamtych czasów, bez absorbującej czas i energię polemiki z PRL-owską
propagandą, na głowie stawiającej opis stosunków w podziemiu i funkcjonowania oddziałów leśnych, zarówno tych związanych z Polskim Państwem Podziemnym, jak i tych podległych – jak komunistyczne GL oraz AL
– ośrodkom dowódczym w ZSRR.
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W odniesieniu do II wojny światowej w sposób niezrozumiały zarzuciliśmy niektóre tematy badawcze. Jednym z przykładów jest problematyka
działalności sowieckich oddziałów leśnych na ziemiach Polski centralnej.
Dzisiaj tak naprawdę nie postąpiliśmy ani o krok dalej od tego, co stanowi taki czy inny, omaszczony propagandą dorobek historiografii z okresu
PRL. Tamte opracowania często zawierają nawet ustalenia bardzo ważne
i cenne, ale opatrzone zwodniczym komentarzem. Pomijają zjawiska wówczas niewygodne czy zaprzeczające rzekomo „wyzwoleńczej” misji tych
ugrupowań w Polsce. A przecież najwyższy czas na nowe opracowania na
ten temat, na pogłębienie naszej wiedzy także o treść publikacji rosyjskich
i zawartość źródeł postsowieckich i wcześniej w ogóle niedostępnych.
Aktualnie mamy na tyle dziwaczną sytuację, że dzięki pracom Zygmunta Boradyna możemy mieć całkiem niezły ogląd podziemia sowieckiego na terenie dzisiejszej Białorusi, funkcjonującego po obu stronach
przedwojennej granicy Polski. Natomiast o wiele mniej wiemy na temat
sowieckich oddziałów dywersyjnych na terytorium obecnej Polski, bo do
dyspozycji mamy tylko i wyłącznie książki z lat 70. czy 80. Nie mówmy
więc o ich paleniu, tylko o pisaniu nowych źródeł, opartych o prawdę i rzeczową analizę, a nie o frazesy minionej propagandy.
Na koniec chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na inny problem –
uwzględnienie w opisie dziejów optyki, nazwijmy to, Polski powiatowej.
Przez lata panował i wciąż dominuje swoisty „warszawocentryzm” w opowiadaniu historii. To jest problem, który zmienia się powoli i z trudem. Powstaje coraz więcej prac pokazujących inne ośrodki – Kraków, Wrocław itd.,
jednakże niemal nie istnieje w naszej świadomości optyka społeczności
z mniejszych ośrodków – miast powiatowych czy małych miasteczek.
Przykładem są chociażby dzieje „Solidarności”, ostatnio wreszcie
solidnie świętowane. Tutaj także widać skupienie uwagi na Warszawie,
Wybrzeżu i dużych ośrodkach miejskich (względnie na wielkich zakładach
przemysłowych). Natomiast w zupełnie innych warunkach funkcjonowała przed i po 13 grudnia „Solidarność” w małych miastach, gdzie nie było
środowisk robotniczych skupionych w wielkich zakładach pracy. Tam nie
dawało się zorganizować strajku, który obroniłby się przed siłami represji,
który miałby szansę coś wygrać lub chociaż przetrwać dłużej. W małych
miastach nie było także silnych środowisk inteligenckich; owszem, była inteligencja, ale nie było środowisk, które także mogłyby występować jako
grupa. Sytuacja ludzi, którzy podejmowali różnorakie formy oporu przeciw władzy, często była niepomiernie trudniejsza niż w dużych miastach.
Tam o wiele trudniej było być opozycjonistą, o wiele łatwiej było szykanować pojedynczych ludzi, niszczyć ich biografie. Mieszkańcy małych
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ośrodków tworzyli przecież ważną część wielomilionowego ruchu. Perspektywa małych miasteczek jest zupełnie inna niż Warszawy czy Krakowa, a pozbawiony tej perspektywy opis historii Polski jest dalece niepełny.
Warto o tym pamiętać.

Pierwsza uwaga jest krótka i odnosi się do drogi między Scyllą
rozwoju i Charybdą modernizacji. Studiując przemiany gospodarcze na
terenie Rosji, a później Związku Sowieckiego w całym XX w. oraz zastanawiając się nad ich zbilansowaniem u schyłku lat 80., można zetknąć
się z kategorią – i kto wie, czy nie warto byłoby przymierzyć ją do realiów
Polski Ludowej – „rozwoju nie w tę stronę”. Pozwala ona postawić pytania o kąt odchylenia, o skalę odejścia od tego, co byłoby pożądane, od
kierunku, w jakim podążały tzw. przodujące gospodarki światowe. Za
pomocą analizy wybranych wskaźników statystycznych można z pewnym przybliżeniem określić nadrabianie lub narastanie dystansu. Na
tym zbudowana jest m.in. teoria głosząca, że do mniej więcej pierwszej
połowy lat 60. położenie gospodarcze Polski i Hiszpanii było zbliżone.
Później paralelny wobec nas kraj, nota bene także dotknięty niszczącym
konfliktem zbrojnym, stopniowo wysunął się do przodu. Polska Ludowa
zaś, uporawszy się z zaleczeniem strat spowodowanych II wojną światową, trwała na kursie określonym przez względy strategiczno-doktrynalne (zbrojenia), a dla strefy europejskiej już anachronicznym, polegającym na modernizacji drogą inwestycji w przemysł ciężki, z zaniedbaniem
innych branż.
Druga uwaga odnosi się do kwestii continuum i jest inspirowana
wypowiedzią prof. Roszkowskiego o pozytywnej ocenie rozwoju gospodarczego II Rzeczypospolitej. Trzeba pamiętać, że wzrost kluczowych
wskaźników możemy miarodajnie odczytywać tylko w krótkim okresie
kilkunastu lat. Wyjąwszy dobę kształtowania terytorium państwowego,
tak na dobrą sprawę dopiero 1923 r. możemy uznawać za wyjściowy, kiedy to nastąpiło uznanie reszty granic, a przede wszystkim włączono Górny Śląsk, bez którego polska gospodarka stanowiła zupełnie inną jakość.
Z kolei patrząc na dokonania końca lat 30., warto dodać, i jest to stojąca
na solidnych podstawach źródłowych ekstrapolacja, że można było oczekiwać utrzymania się trendu wzrostowego także na początku następnej
dekady, może przez 2–3 lata, a nie przez 15, jak często wnioskuje się z na
poły propagandowego przemówienia wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, wygłoszonego w Sejmie 2 grudnia 1938 r. Wzrost ten miałby
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Uniwersytet
Warszawski

310

1/8/09 2:01:01 PM

dys k usja

przy tym słabszą dynamikę niż w II połowie lat 30., a do tego był uwarunkowany utrzymaniem się poprawnych stosunków z Niemcami, których
rola w stosunkach gospodarczych z Polską niepomiernie wzrosła, m.in.
w wyniku Anschlussu Austrii oraz zagarnięcia Czech i Moraw.
Trzecia kwestia – to podniesiony przez pana prof. Żaryna niesłychanie ważny, kluczowy wręcz czynnik obecności ziem polskich w handlu
światowym. XX w. pokazał, że kraj, który nie był w stanie przebić się na
rynki zagraniczne, może przetrwać, natomiast jego rozwój w warunkach
autarkicznych będzie utrudniony. Wiąże się z tym zagadnienie więzi
handlowych. Trzeba powiedzieć, że w dwudziestoleciu międzywojennym udało się w niezwykle ciężkich warunkach, kiedy odpadł cały rynek
wschodni, a ziemie rosyjskie były przecież istotnym odbiorcą polskich
towarów, stworzyć nową, całkiem optymalną, strukturę geograficzną,
przede wszystkim eksportu, choć także i importu, z czołówką partnerów
złożoną obok, co nieuchronne, Niemiec także z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Belgii, Holandii, Szwecji, Francji i Włoch.
To ważne osiągnięcie II Rzeczypospolitej powiodło się, mimo wielkiego
kryzysu i spowodowanych przezeń różnorakich trudności w wymianie
handlowej. Ekspansja polskich towarów zaczynała się zaznaczać w końcu
lat 30. i można rokować, że na początku lat 40. byłoby podobnie. Przedmiotem wywozu, obok płodów rolnych, surowców i półfabrykatów, zaczynały stawać się również artykuły wysoko przetworzone (w tym sprzęt
wojskowy, środki transportu). Jest to o tyle istotne, że gdy spojrzymy
na polską gospodarkę czasów komunistycznych, to jej upadek wynikał
w znacznej mierze z niekonkurencyjności eksportu. Z perspektywy czasu widać, że cały gierkowski koncept modernizacji na kredyt i sprzedaż
za granicą towarów wyprodukowanych w oparciu o zakupione wcześniej
zachodnie licencje, był skazany na przegraną już u swego zarania. Wyraźnie okazało się w II połowie lat 70., nie mówiąc już o następnej dekadzie,
że technologiczny drugi (a czasem i trzeci) „krzyk mody”, który w pierwszych latach sprzedawano negocjatorom z PRL, zgodnie z ograniczeniami nałożonymi przez powołany przez państwa NATO i Japonię Komitet
Koordynacji Polityki Handlowej Wschód-Zachód (COCOM) niełatwo było
upłynnić za tzw. waluty wymienialne, a jeśli już, to przede wszystkim na
rynkach Trzeciego Świata.

311
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Chciałbym dodać do dyskusji na temat konceptu totalitarnego myśl,
że warto by się zastanowić w syntezie historii Polski nad wprowadzeniem
definicji państwa policyjnego, która mogłaby uporządkować opis systemu,
poczynając od 1945 r., a kończąc na 1989 r. Warto by się zastanowić nad
porównaniem: jaki był charakter tego państwa policyjnego, którym PRL
był przez wszystkie lata swojego istnienia, w pierwszym okresie do 1956 r.
i po 1980 r.; zobaczyć, jak to państwo się zmieniało, czy rzeczywiście nasilenie działalności inwigilacyjnej i represji było porównywalne? Myślę, że
korzystne dla syntezy historii Polski byłoby dokonanie porównania aparatu
państw policyjnych, występujących na ziemiach polskich od 1939 r., czyli
stworzonych przez III Rzeszę, Rosję Sowiecką i PRL.
Druga kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, to wpływ modernizacji, przyspieszenia cywilizacyjnego, z jakim mieliśmy do czynienia
w latach 70. i 80., na delegalizację władzy w PRL w latach 80. Rozważania nad tym, jak przekłada się rozwój gospodarczy na kształt komunikacji
społecznej, pewne otwarcie systemu w latach 70. na jego koniec, winny
znaleźć się w syntezie historii Polski. Wydaje mi się, że warto byłoby prześledzić zmiany mentalności społeczeństwa, z jednej strony w kontekście
przemian cywilizacji, komunikacji społecznej, handlu, a z drugiej – powrotu do państwa policyjnego w latach 80. Co miało istotny wpływ na zmianę
społecznego postrzegania władzy – czy nawrót do państwa policyjnego,
czy też może przemiany cywilizacyjne? Który z tych czynników przekładał
się na utratę przez władze PRL legitymizacji? W jaki sposób to wszystko
przyczyniło się do zakończenia sytemu i demontażu państwa? Z tej perspektywy spojrzeć można przynajmniej od połowy lat 70. jako na skracanie dystansu między PRL a światem zachodnim.
Jeszcze kwestia szczegółowa. Jeden z moich przedmówców przytoczył pojęcie „totalitarnej modernizacji”. Mnie się wydaje, że to może być
źródłem nowych pułapek, bo jeżeli spojrzymy na modernizację w Królestwie Polskim w XIX w., okaże się, że ona także była inicjowana przez państwo, wprowadzana odgórnie bez stawiania na pierwszym miejscu interesu
obywateli. Jednostki, która była poszkodowana przez procesy modernizacyjne, mógł bronić ktoś taki, jak liberalni ekonomiści. Myślę więc, że definicja modernizacji w PRL powinna być efektem końcowym próby porównania
jej systemów w Polsce, np. w PRL lat 1945–1956 z tym, co na ziemiach polskich dzialo się w XIX stuleciu lub bylo związane z rewolucją przemysłową
w II połowie XIX w. na Zachodzie. Znalezienie pewnych punktów wspólnych i różnic może doprowadzić nas do definicji modernizacji w PRL.
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Po wysłuchaniu dzisiejszych referatów i tych z dnia wczorajszego jako
archiwista chciałbym się do państwa zwrócić z apelem, który już wczoraj
podniosła pani prof. Robótka. Tego wszystkiego, o czym tutaj mówimy, nie
uda się zrealizować bez archiwów. A więc mój apel: pomóżcie, proszę państwa, archiwom! To nie znaczy: ograniczajmy możliwości finansowe IPN
na rzecz innych instytucji. Nie, niech inni także zyskują. Trwają prace przygotowawcze nad nową ustawą archiwalną, zarówno nad jej zakresem, jak
i całym prawodawstwem archiwalnym. Włączcie się państwo w tę dyskusję. Może jednym z elementów tej konferencji powinno być zwiększenie
wpływu historyków w tej sprawie.
Jeszcze jedna uwaga, do której sprowokował mnie pan dr Bułhak. Zacznę od tego, że jestem z Galicji, więc jako Galicjanin wiem, że to był zabór,
w którym humor się zachował. Za humor, co prawda, nie uważam nadmiernego mówienia: zabawowość widzę inaczej i trochę mi brakuje tego w tych
syntezach – humoru. Może dałoby się umieścić „współczynnik radości” dla
różnych epok. Co do „zabawowości”, pozwolę sobie powiedzieć o fakcie raczej mało znanym. W lutym 1945 r. odbywała się konferencja ministrów
spraw zagranicznych państw obu Ameryk, z udziałem również Mołotowa,
na której dzięki polskim dyplomatom delegacja kubańska złożyła wniosek o dyskusję nad sprawą Polski. Wywołało to ogromny protest zarówno
Mołotowa, jak i sekretarza stanu USA, po czym jednak temat przedyskutowano i uznano, że postępowanie wielkich mocarstw z Polską jest przykładem, co może spotkać kraje małe i średnie. Nie byłoby tego wniosku, gdyby
nie polski dyplomata, który regularnie pijał z delegatami kubańskimi, nie
wiem – rum czy tequilę – ale chwała mu za to.
Wracając do wypowiedzi dr. Bułhaka – pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy to, że pewnie pochodzi pan z zaboru rosyjskiego.
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Podsumowanie dyskusji
Ta dyskusja troszeczkę mi przypomina program Google Earth – pokazałem kulę ziemską, a państwo najeżdżają kursorem na poszczególne kraje
i nawet na poszczególne domy. Ale zgoda, to jest bardzo cenne i bardzo
dziękuję za wszystkie uwagi, a odniosę się do tych bardziej ogólnych. Najpierw do moich koreferentów.
Pan prof. Machcewicz powiedział o dużym znaczeniu Polski w zimnej wojnie. Zgadzam się, ale to jest tylko nasz punkt widzenia, natomiast
z perspektywy zewnętrznej jest dokładnie odwrotnie. Pytanie, co z tym
zrobić? Myślę, że trzeba pracować na to, żeby nasze miejsce tam poszerzać
i nadać mu właściwy wymiar.
Bardzo dużo głosów dotyczyło modernizacji. Nawiązując do słów
pana prof. Machcewicza, że w ramach planu sześcioletniego był rozwój, po
czym nastąpiła stagnacja, nie wiązałbym tego absolutnie z modernizacją,
tylko z modernizacją socjalistyczną. Pojawiło się w wypowiedziach pojęcie
odgórnej modernizacji, która – jak mówią historycy gospodarczy – występowała na wschód od Łaby. Tylko dopóki był kapitalizm na wschód od Łaby,
dopóty było to jeszcze pół biedy, natomiast socjalizm na tym terenie to
już była katastrofa. Dlaczego? Dlatego że etatyzm oznaczał nie tylko duży
udział sektora państwowego w gospodarce, co występowało w rosnącej
mierze w gospodarce zachodniej od lat 30. aż do epoki Ronalda Reagana.
W wypadku socjalizmu etatyzm wiąże się jednak z całym modelem życia
społecznego i dotyczy wszystkiego. To nie było tylko upaństwowienie gospodarki, w Polsce z wyjątkiem rolnictwa, ale również odebranie gospodarce mechanizmów rynkowych. Zastosowano parametry, które stworzyły
system nakazowo-rozdzielczy. Upaństwowienie, tworzenie parametrów
gospodarczych, izolacja i miękkie ograniczenia budżetowe – te główne
cechy systemu nakazowo-rozdzielczego przestawiły rozwój gospodarczy
z torów wzrostu intensywnego na rzecz ekstensywnego. I dopóki w latach
planu sześcioletniego mieliśmy do czynienia z uruchomieniem rezerw prostych (siły roboczej, transportu ręcznego itd.), dopóty to funkcjonowało.
Natomiast kiedy trzeba było skomplikować organizację i używać nowszej
technologii, wówczas socjalizm na wschód od Łaby uległ rozkładowi.
Na ile mieścimy się w historii powszechnej XX w.? Raczej z trudem. Polska jest jednak krajem dosyć unikatowym, naszych skomplikowanych problemów nikt nie chce rozumieć, tak jak nikt nie potrafi wymawiać naszych nazwisk.
To jest po prostu ból głowy i to m.in. powoduje, że jesteśmy na marginesie.
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Była też mowa o PRL jako państwie ideologicznym. Bardzo mi się podobała uwaga pana prof. Żaryna dotycząca ideologii praw człowieka. To też
jest ideologia i przestrzegałbym przed nadużywaniem jej w dzisiejszych czasach. Oczywiście, prawa człowieka stały się zawołaniem ideologicznym.
Pan prof. Stola mówił o napięciu między ciągłością i nieciągłością.
Myślę, że to jest bardzo ważne. Powiedziałem o nieciągłości trochę prowokacyjnie oczywiście, bo zdaję sobie sprawę, że historię opowiadamy
w sposób ciągły. Natomiast chciałem podkreślić trudność, jaka w wypadku
Polski występuje. Istnieje więc swoista dialektyka ciągłości i nieciągłości.
Porównania w historii gospodarczej są oczywiście bardzo zawodne
także i między krajami. Powiem tylko, że dane o dochodzie podawałem
w relacji per capita, więc tym się bronię.
Prof. Szarota zastanawiał się, na ile okupacja mogła odegrać rolę
w konsolidowaniu społeczeństwa, jak 1920 r. Chyba nie mogła, ponieważ
to był inny czas, zakończony jednak klęską niepodległości Polski, a zwycięstwem zniewolenia. Wobec tego ci, którzy wygrali, propagowali wizję
podziemia zupełnie fałszywą i wbrew większości. Dobitnie to pokazuje
porównanie AK i AL. Okres okupacji więc raczej rozłożył czy utrudnił konsolidację, niż mógł ją ułatwić.
O rozrywkowości pana prof. Bartoszewskiego nie będę wiele mówił.
To, że każde pokolenie ma momenty zabawowe, jest oczywiste. W tym sensie to pokolenie w niczym się nie odróżniało. Jest taki element ludyczny,
humorystyczny i o tym pisząc syntezy rzeczywiście trzeba pamiętać jako
o części kultury narodowej. Humor w Polsce odgrywał ogromną rolę; może
przeżyliśmy dlatego, że czasami mamy poczucie humoru? Zatem to jest
bardzo ważne, ale to nie wyróżnia szczególnie pokolenia wojennego.
Zapytano mnie: jacy „my”? Oczywiście zastosowałem ogromne
uproszczenie. „My” w tym momencie oznaczało większość Polaków, bez
elit, które doskonale rozumiały, że rozwój jest tym, co dzieje się na Zachodzie, a u nas są pozory rozwoju. Jednak świadomość tego narastała dopiero
mniej więcej od końca lat 70.; w stanie wojennym troszkę się poszerzyła.
Ale mnie w latach 90. uderzało, że dla nauczycieli pozostawało nierozstrzygnięte, jak było z naszym rozwojem w PRL, bo przecież wcześniej
mówiliśmy, że się rozwijamy, a teraz na odwrót, więc jaka jest odpowiedź?
Dlatego powiedziałem „my”, a myślałem „przeciętny obywatel” Polski wychodzący z PRL, bo chyba takimi obywatelami byli nauczyciele.
Polityka równowagi. W okresie międzywojennym nie myślano o sojuszu z Niemcami czy ZSRR, dlatego zgoda na to, że to są dzisiejsze spekulacje. Oczywiście, że polityka równowagi w okresie międzywojennym była
głoszona przede wszystkim – absolutna zgoda.
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Uwaga pana prof. Boćkowskiego, na ile model socjalizmu dało się realizować, a na ile został wpojony społeczeństwu, wydaje się bardzo ważna. Moim zdaniem, nie udało się go zrealizować, bardziej został wpojony.
Przecież były np. wydarzenia poznańskie w 1956 r., które po prostu wywołane zostały przez aroganckie zachowanie nowej, „czerwonej” elity. Były
problemy, natomiast w długim okresie to, co wpajano, zostało, z tym że to
jest raczej nie efekt skuteczności PRL, tylko ułomności natury ludzkiej, bo
każdemu łatwiej przyjąć, że zasługuje na więcej. Dzisiaj też ciągle słyszymy, chociaż już nie ma socjalizmu, że wszyscy zasługują na więcej. Bardzo
mnie to denerwuje, uważam bowiem, że każdy z nas zasługuje w sensie
materialnym na to, na co zasłużył naprawdę, pracą czy osiągnięciami.
Pan prof. Kawalec mówił, że XX w. nie był taki zły dla Polski. Przecież dwa z trzech przełomów, o których mówiłem, były pozytywne – 1918
i 1989 r. – a więc w końcu nie zamartwiajmy się; rzeczywiście, wyszliśmy
z tego potwornego wieku jeszcze nie najgorzej. To jest w sumie uprawniony optymizm. Zgadzam się, z drobnymi uwagami. Tylko czy nie jest tak,
że wyjątki – jak ja nie lubię tego określenia – potwierdzają regułę? Jeżeli
staruszek na Kurpiach nie zauważył tak bardzo tragedii XX w., to zapewne
tak było, ale jednak większość społeczeństwa została w ciągu tego stulecia
bardzo ciężko doświadczona. O tym trzeba dobrze pamiętać, tak samo jak
o historii lokalnej, o Polsce powiatowej. Państwo znacznie uzupełnili mój
obraz, siłą rzeczy bardzo ogólny, i przy próbach syntezy trzeba te wszystkie
elementy brać pod uwagę. Myślę, że lista różnych punktów widzenia jest
bardzo szeroka i bardzo ciekawa.

Pierwsza uwaga, wygłoszona przez Wandę Jarząbek, odnosi się do
tego, że brakuje monografii szczegółowych dotyczących polityki zagranicznej PRL, a cóż dopiero myśleć o syntezie. Ale ja bym powiedział, że ta sytuacja odnosi się niemal do wszystkich pól badawczych, być może z wyjątkiem
tylko powojennego podziemia niepodległościowego, które jest problemem
najlepiej przebadanym z całego obszaru Polski Ludowej. Być może koledzy
Korkuć i Wnuk się ze mną nie zgodzą, ale takie mam wrażenie. Mnie się marzy synteza, która nie ograniczałaby się tylko do pisania o rzeczach, które
już wiadomo, ale która stawiałaby szersze pytania, prowadziłaby czytelnika
w kierunku fundamentalnych kwestii, poruszałaby się po kilku najważniejszych osiach narracyjnych – używając określenia prof. Kawalca – ale nie ukrywałaby przed czytelnikiem, że pewnych rzeczy nie wiemy, przedstawiałaby
hipotezy, wielowariantowość. Na ogół syntezy są adresowane do studentów,
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więc muszą prosto, w sposób nie budzący wątpliwości, tłumaczyć jak było.
Ja w tym momencie myślę o zupełnie innym rodzaju syntezy.
Kolejne pytanie czy raczej spostrzeżenie pana prof. Stoli, że dyskusja
o totalitaryzmie nie była owocna i pogłębiona teoretycznie. Zgoda, być może
nie była. Nie odbywała się z bardzo wyrafinowaną samoświadomością metodologiczną, ale przyniosła wiele interesujących i pożytecznych skutków.
Chociażby to, że jednak większość historyków zgadza się, że sam koncept totalitaryzmu ma sens jako jedna z możliwości, ale nie wyłączna do tłumaczenia rzeczywistości Polski Ludowej. Zgadzamy się na ważność cezury 1956 r.,
po którym raczej mamy do czynienia z procesami detotalitaryzacji. Wreszcie
sprzeciw wobec konceptu totalitaryzmu doprowadził do pojawienia się licznych ciekawych głosów. Pan prof. Dariusz Jarosz jest takim klasykiem walki
z totalitaryzmem i jego ujęcie jest bardzo inspirujące, a w dużej mierze konstruowane właśnie w opozycji do paradygmatu totalitarnego.
Dalej pytanie o sens tworzenia porównania polsko-hiszpańskiego
i sceptycyzm dr. Skibińskiego. Polska i Hiszpania to nie są kraje identyczne,
oczywiście bardzo wiele je różni, natomiast mają kilka cech historycznych,
które sprawiają, że to porównanie ma sens. Taką wspólną cechą naczelną,
pomijając porównywalną liczbę ludności, jest peryferyjność w stosunku do
najwyżej rozwiniętego jądra europejskiego, i nie tylko peryferyjność, ale
także świadomość zacofania w stosunku do europejskiego jądra i poczucie,
żywione przez wielką część elit, a także znaczącą część społeczeństwa, że
jednym z najważniejszych celów Hiszpanów i Polaków jest przezwyciężanie tego zacofania na drodze imitowania ścieżek rozwojowych tego europejskiego jądra najwyższego rozwoju. A ponieważ te kraje rozwijały się po
wojnie w obrębie dwóch różnych modeli społeczno-ekonomiczno-politycznych, to porównanie może być po prostu ciekawsze, może pokazać, na ile te
dwie ścieżki modernizacyjne przyniosły odmienne rezultaty.
Jeśli już mówimy o modernizacji, to jednak miałbym trudność zgodzić
się z tezą, którą pan prof. Roszkowski na końcu swojej drugiej wypowiedzi
postawił, a mianowicie że uświadomienie sobie, iż rozwój gospodarczy Polski Ludowej odbywał się w obrębie modelu socjalistycznego czy etatystycznego dyskwalifikuje samą zasadność używania pojęcia „modernizacja”. Tak
to zrozumiałem, że nie możemy mówić o modernizacji, ponieważ jeśli się
coś odbywało w ramach gospodarki zetatyzowanej, centralnie planowanej,
to właściwie wyklucza sensowność stosowania tego pojęcia. Wydaje mi się,
że to jest jednak niezwykle skomplikowane i powtórzę, że w rozumieniu
dwudziestowiecznym modernizacją była industrializacja, urbanizacja, mobilność społeczna, awans społeczny pewnych grup. I to się dokonywało. Dlatego uważam ten koncept za niezwykle ważny do analizowania.
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Nie do końca mówiłem o modernizacji, tylko może nadmiernie
utożsamiłem modernizację z efektywnością czy intensywnością rozwoju. W tym względzie się upieram, natomiast nie upieram się względem
modernizacji.

Prof. dr hab.

Istniał projekt modernizacyjny i rządzący w PRL używali, jeżeli nawet
nie słowa „modernizacja”, to sformułowań o przezwyciężaniu zacofania,
zacofania które mieliśmy odziedziczyć po poprzednim ustroju. W związku
z tym to jest jedna z kluczowych kwestii dla analizy historii Polski w XX w.
i po 1945 r. Jest jeszcze jeden wątek, który tu w ogóle nie padł – problem
emancypacji kobiet, którą też zwykle rozumie się jako część modernizacji, może już nie gospodarczej, ale społecznej. Można argumentować, że
PRL dokonał emancypacji polskich kobiet, zmuszając je do podjęcia pracy
zarobkowej, tworząc system przedszkoli. Jeżeli nawet była to modernizacja w pewnym sensie przymusowa, bo kobiety, które nie chciały pracować,
były zmuszone do tego z powodów finansowych, dla uzupełnienia budżetu
rodzinnego, to warto o tym też pamiętać. Pan prof. Kawalec zapytał, co wynika czy mogłoby wynikać z konstatacji, że impuls modernizacyjny wiązał
się w historii PRL z najgorszym okresem. Jest to pewien paradoks. Jeżeli
istotnie była to modernizacja, to niewątpliwie dokonała się w czasie, kiedy
Polska żyła w warunkach najbardziej represyjnej dyktatury w całej swojej
historii nie tylko XX w., pomijając oczywiście okupację podczas II wojny
światowej. Co z tego wynika? Chyba tylko tyle, że historia jest skomplikowana, nie musimy się po prostu z tego powodu martwić.
Niezwykle interesujące zagadnienie podniesione przez dr. Bułhaka
– PRL a kwestia niemiecka. Rzeczywiście dochodzimy tu do, może tylko pozornego, paradoksu – żeby rządzący czy dyplomaci w przypadku państwowości niewątpliwie niesuwerennej, zniewolonej, mogli zabiegać w określonych
sprawach o polską rację stanu i działać w imię interesu narodowego. Kiedy
czytamy dokumenty dotyczące negocjacji polsko-niemieckich, których celem jest najpierw uzyskanie akceptacji Republiki Federalnej Niemiec granicy
na Odrze i Nysie, uzyskanie odszkodowań najpierw dla ofiar eksperymentów medycznych, potem dla więźniów obozów koncentracyjnych, czytamy
o protestach wobec różnych działań wypędzonych, przeciw wizji II wojny
światowej formułowanej w Republice Federalnej Niemiec, to nie możemy
mówić, że było to tylko działanie w interesie państwowości komunistycznej. W pewnych sprawach i momentach działano w imię polskiej racji stanu.
Dlatego warto w syntezach pokazywać, że stopień zależności od Związku

Dr hab.

t2-s153-326.indd 318

Wojciech
Roszkowski
Parlament
Europejski

Paweł
Machcewicz
Uniwersytet im.
Mikołaja Kopernika
w Toruniu

318

1/8/09 2:01:03 PM

dys k usja

Sowieckiego się zmieniał. Nie wystarczy na początku stwierdzić, że Polska
była krajem zależnym, niesuwerennym, więc w związku z tym nie warto się
nawet zajmować polityką zagraniczną Polski Ludowej.
Błażej Brzostek protestował, że nie użył w swoim tekście wprost kwalifikacji „historycy z IPN”. Być może tak, natomiast dla całego środowiska
było oczywiste, że tekst został napisany polemicznie przede wszystkim wobec sposobu uprawiania historii dominującego w IPN. Poza tym Dariusz
Jarosz, który reprezentuje bardzo, jak sądzę, zbliżony paradygmat badań nad PRL, wprost krytykował IPN za koncentrację z jednej strony na
represjach, a z drugiej na oporze społecznym czy, inaczej jeszcze ujmując,
na konflikcie między rządzonymi a władzą. Moim zdaniem, trudno robić
zarzut z tego, że IPN realizuje swoje zadania ustawowe, a swoją potęgą organizacyjną, finansową, wydawniczą sprawił, że w ciągu ostatnich kilku
lat, a ta tendencja będzie zapewne jeszcze trwała, środek ciężkości w badaniach nad PRL przesuwa się w kierunku osi represji – oporu społecznego.
To będzie miało wpływ także na kształt przyszłych syntez, których autorzy
będą musieli skorzystać z prac szczegółowych.
Jeśli chodzi o uwagę prof. Roszkowskiego, że my wiemy o istotnej roli
Polski w zimnej wojnie, a nie jest tego świadoma zachodnia opinia publiczna – zgoda, ale jedynie w odniesieniu do szerokiej opinii publicznej, bo
historycy zachodni coraz bardziej interesują się miejscem Polski w zimnej
wojnie. Nawet polityką zagraniczną w PRL i mam wrażenie, że często badacze amerykańscy – bo to środowisko znam najlepiej – bardziej doceniają
znaczenie polskich działań na arenie zagranicznej niż nasi historycy, których satysfakcjonują łatwe oceny i odrzucenie tematu ze względu na niesuwerenność naszego kraju.

Nie będę się odwoływał do wszystkich głosów po kolei. Traktuję je
jako inspirującą dla mnie dawkę informacji przydatnych do ewentualnych
badań czy pytań, które sobie każdy z nas stawia. Natomiast do kilku kwestii chciałbym się odnieść szczegółowo.
Pierwsza sprawa – odwołanie się w moim wystąpieniu do próby porównania dziejów Polski z historią powszechną, miało dla mnie pewne
znaczenie. Niech ilustracją będą dwa takie oto przypadki. Jeden dotyczy
historiografii, drugi polityki czy historii politycznej. Jeśli chodzi o historiografię, mam wrażenie – nie jest to oczywiście tylko intuicja, ale próba
refleksji po lekturze konkretnych prac – że historiografia niemiecka po
zjednoczeniu Niemiec w 1871 r. nie znajdowała miejsca dla Polski, bo jej

t2-s153-326.indd 319

Dr hab.

Jan żaryn
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wówczas nie było. Miało to konsekwencje w następnych pokoleniach historyków niemieckich, dla których siłą rzeczy naturalnym modelem Europy był Stary Kontynent pozbawiony wydzielonej przestrzeni dla Polski.
Świat historyków jest jednym z ważniejszych zapleczy intelektualnych,
rzutujących na poczynania polityków i twórców ideologii oraz konkretnych projektów politycznych, w tym dotyczących polityki zewnętrznej
państwa. Przykład pierwszy mogę zakończyć zdaniem, jakkolwiek by ono
tragicznie nie brzmiało, że jedynym politykiem niemieckim, który uznał
państwowość polską był w 1934 r., Adolf Hitler – oczywiście ze względów
taktycznych. Republika Weimarska kontestowała system wersalski. Drugi
przykład dotyczy czegoś, co odkryłem wyjeżdżając do Francji na bardzo
ciekawe obchody kolejnej rocznicy „Solidarności”; byliśmy tam razem
z prof. Eislerem. Jeden z referentów, Belg, opowiadał o wielu wątkach
związanych z belgijskimi związkami zawodowymi, z których dwa zostały
później skonfrontowane z głosem niemieckim – że powstanie „Solidarności”, a potem stan wojenny z 13 grudnia 1981 r. posłużyły związkom zawodowym w Belgii do przeprowadzenia ataku na rząd belgijski, który był
porównywany – w propagandzie związkowej – do junty gen. Jaruzelskiego.
To jest ilustracja tezy, jak można korzystać z wydarzeń historycznych zewnętrznych i stosować je – bez wgłębiania się w rzeczywistą treść wydarzenia – do własnych potrzeb bieżących. Drugi referent zainspirował słuchaczy, bo jak sądzę nie tylko mnie, do takiej refleksji, że okres odprężenia
w latach 70., zarówno w Europie Zachodniej, jak i Wschodniej, w sposób
istotny wpłynął na stabilizację programów politycznych. Związek Sowiecki i władze w państwach komunistycznych po raz wtóry uzyskały legitymizację jałtańskiego porządku. Z kolei np. Niemcy Zachodnie uznały, iż
wspierając gospodarkę wschodnioniemiecką prędzej czy później zbliżają tę
przestrzeń do RFN – w imię stałego celu, jakim było zjednoczenie Niemiec.
(Moim zdaniem, legitymizacja porządku jałtańskiego za pierwszym razem
miała miejsce w 1956 r., kiedy to Zachód i USA nie wsparły Węgier w staraniach o status państwa neutralnego, jak w przypadku Austrii. Rok 1956 r.
był wskutek decyzji administracji amerykańskiej, kiedy to „gołębie” wygrały z „jastrzębiami”, legitymizacją układu jałtańskiego). Z punktu widzenia
lat 70. i powtórnej legitymizacji – wracając do paryskiego referatu naszego
kolegi historyka niemieckiego – powstanie „Solidarności” w 1980 r., szczególnie dla strony zachodnio-niemieckiej, było klęską polityczną, ponieważ
burzyło dotychczas wypracowany model jednoczenia się Niemiec. Dalsza
historia pokazuje, że to właśnie dzięki „Solidarności” i zmianom w 1989 r.
Niemcy się zjednoczyły, ale w krótkiej perspektywie myślenia politycznego
powstanie „Solidarności” dla strony niemieckiej było de facto złamaniem
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się ich polityki oswajania świata wschodniego, głównie Związku Sowieckiego, z wybranym sposobem zbliżania NRD do RFN.
Teraz przejdę do kwestii modernizacji czy modernizacji socjalistycznej. Cieszę się, że padło w wypowiedzi prof. Pawła Machcewicza stwierdzenie, że oczywiście należy rozumieć pojęcie modernizacji nie tylko w kategoriach gospodarczych, ale także społecznych. Nie możemy tego rozpatrywać
bez człowieka i jego miejsca w tych procesach. Poza sporem – rozmawialiśmy o tym w kuluarach z prof. Dariuszem Stolą – jest fakt, że PRL niechcący
realizował rzeczy niezamierzone, a wręcz odwrotnie – stawał się „ojcem
chrzestnym” dokonań, z którymi chciał walczyć. Typowym przykładem jest
wzrost religijności polskiej w okresie PRL, któremu komuniści bez wątpienia w jakimś stopniu się przysłużyli. Również niechcący przyczynili się do
modernizacji konkretnych grup społecznych czy konkretnych rodzin polskich. Z drugiej strony jednak pewne procesy cywilizacyjne po wojnie były
nieuchronne, niezależnie od położenia geopolitycznego tej części Starego
Kontynentu. Dlatego ja bym wyraźnie próbował łączyć cele państwa totalitarnego, które w imię swoich racji politycznych włącza do procesu modernizacyjnego np. klasę robotniczą, jako swoją naturalną bazę społeczną.
Bardzo się cieszę, że jako człowiek prawicy mogę podtrzymać i podpisać się pod opinią pana prof. Tomasza Szaroty, że lewica polska została
przez historię zaniedbana. Jest to oczywiście pokłosie czasów historiografii PRL-owskiej, niezależnie od faktycznych zamiarów. Na początku przez
historiografię PRL-owską został zniszczony pierwszy „święty” socjalizmu
polskiego, Ludwik Waryński. Kształtowanie obrazu tej postaci, niezależnie
od tego, kim był naprawdę, jest klasycznym przykładem zniszczenia życiorysu działacza polskiej lewicy. Odwoływali się do niego twórcy socjalizmu
niepodległościowego, jak choćby Ludwik Krzywicki, ale w PRL już nikt
o tym nie wiedział. Komuniści wykorzystali Waryńskiego do budowania
własnego wizerunku, nie pytając o zdanie zainteresowanego. Jest to skaza,
która dotyka historiografię PRL-owską, i powoduje, że dziś się trudno zająć
bez obrzydzenia Waryńskim. A niewątpliwie wielka to szkoda.
Wypowiedź mojego kolegi z IPN, dr. Władysława Bułhaka, nie deprecjonuje życiorysu prof. Władysława Bartoszewskiego. Akta SB często pomagają wręcz w odtworzeniu rzeczywistego wizerunku wielkich Polaków,
kolorystycznie bogatszego niż twórcy pomników by chcieli. Nie ma powodu, by się obrażać na rzeczywistość.
A zatem swoją wypowiedź zakończę dowcipem, który nie będzie
grzeczny, natomiast świadczy o pewnym tradycyjnym poczuciu humoru, zarówno żydowskim, jak i polskim. Nie znam autora, ale istotny jest kontekst.
Dowcip można przeczytać w aktach Komisji Specjalnej ds. Szkodnictwa
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Gospodarczego, ponieważ autor przesiedział za opowiadanie tego dowcipu
2 lata w obozie pracy. To był wstęp przed właściwym dowcipem, który brzmi
następująco. Po pogromie kieleckim Żyd wyjeżdża z Polski, zabiera wielką
ramę w środku z obrazem Stalina. Na lotnisku łapie go celnik, który pyta:
Panie, co pan wywozi? – Jak to co, obraz generalissimusa Stalina. – A, w porządku. Żyd wjeżdża na teren Palestyny i tam celnik się pyta: Panie, co pan
tutaj przywozi? Jak to co? Złote ramy!

Bardzo dziękuję za ożywioną dyskusję. Podsumowując nasze obrady,
po pierwsze, chciałem podziękować za dwa dni bardzo intensywnej pracy. Po drugie, co dla Muzeum Historii Polski jest bardzo satysfakcjonujące,
pojawiła się potrzeba rozmawiania na temat ciągłości w dziejach Polski.
Nasze zadanie polega na tym, żeby próbować coś uchwycić z ciągłości od
Mieszka do współczesnych czasów. Na sali wielokrotnie podejmowano
próby uchwycenia ciągłości między II Rzeczpospolitą, czasami wojennymi,
latami PRL czy okresem jeszcze sprzed II Rzeczypospolitej. Wiele osób wyrażało też żal z powodu niemożności posłuchania obrad innych epok. Będziemy się starali czynić zadość temu zapotrzebowaniu, aczkolwiek przy
tej formule konferencji było to całkowicie niemożliwe.
Mam nadzieję, że nasze rozmowy przy tym stole można uznać w pewien sposób za niedokończone i godne kontynuacji. Bardzo dziękujemy
panu prof. Szarocie za podkreślenie, że tutaj spotkały się różne środowiska
historyczne. Mogę tylko ubolewać, że niestety uwarunkowania konferencji
nie pozwalają na zaproszenie większej liczby osób.
Jeszcze raz dziękuję, mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia
wspólna konferencja. Planujemy na rok przyszły konferencje nieco bardziej
problemowe, ale o charakterze syntetycznym, gdyż to wynika z naszej specyfiki instytucjonalnej.
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Muzeum Historii
Polski

1/8/09 2:01:04 PM

BIOGRAMY UCZESTNIKÓW
DYSKUSJI w sesji XX w.
Prelegenci
Dr
Błażej Brzostek

Ur. 1977, adiunkt w Instytucie Historycznym UW. Zainteresowania badawcze: historia struktur społecznych
i obyczajów w PRL, Rumunii i innych państwach komunistycznych. Wybrane publikacje: Robotnicy Warszawy:
konflikty codzienne (1950–1954), Warszawa 2002; Za progiem: codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy lat
1955–1970, Warszawa 2007.

Prof. dr hab.
Andrzej Chojnowski

Absolwent i pracownik Instytutu Historycznego UW, od
2003 r. profesor tytularny. Członek Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego (od 2005 r.), Rady Muzeum Historii Polski (od 2006 r.), członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej (od 2007 r.). Wybrane publikacje:
Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939, Wrocław 1979; Izrael, Warszawa 2001.

Prof. dr hab.
Dariusz Jarosz

Instytut Historii PAN. Zainteresowania badawcze: historia społeczna PRL. Wybrane publikacje: Polacy a stalinizm
1948–1956, Warszawa 2000; ,,Masy pracujące przede
wszystkim”. Organizacja wypoczynku w Polsce 1945–1956,
Warszawa–Kielce 2003.

Prof. dr hab.
Krzysztof Kawalec

Ur. 1954. Zatrudniony w Instytucie Historycznym UWr. na
stanowisku profesora nadzwyczajnego (2001) oraz pełniący funkcję naczelnika Delegatury IPN w Opolu (2007). Zainteresowania badawcze: historia Polski XX wieku, historia
polskiej myśli politycznej. Wybrane publikacje: Narodowa
Demokracja wobec faszyzmu 1922–1939. Ze studiów nad
dziejami myśli politycznej obozu narodowego, Warszawa
1989; Roman Dmowski (1864–1939), Wrocław 2002.

Dr hab.
Marek Kornat

Instytut Historii PAN. Zainteresowania badawcze: historia dyplomacji, historia najnowsza. Wybrane publikacje:
Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow: problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002; Polityka równowagi 1934–1939: Polska między Wschodem a Zachodem,
Kraków 2007.

Dr hab.
Paweł Machcewicz

Historyk, Instytut Stosunków Międzynarodowych UMK,
docent w Instytucie Studiów Politycznych PAN, w latach
2000–2005 dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN; autor
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książek na temat historii Polski, bloku komunistycznego
i zimnej wojny. Redaktor i współautor wydawnictwa Wokół Jedwabnego. Wybrane publikacje: Emigracja w polityce międzynarodowej, Warszawa 1999; „Monachijska
menażeria”. Walka z Radiem Wolna Europa 1950–1989,
Warszawa 2007.
Prof. dr hab.
Wojciech Roszkowski

Profesor historii, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Absolwent wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły
Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Wieloletni wykładowca Szkoły Głównej Handlowej i wielu uczelni w kraju i zagranicą. Przed 1989 r. związany z opozycją
demokratyczną. Zainteresowania badawcze: historia
gospodarcza, historia najnowsza, nauki polityczne. Wybrane�������������
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publikacje��: Land reforms in East Central Europe
after World War One, Warszawa 1995; Historia���������
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2006.

Dr hab.
Jan Żaryn

Dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN. Członek Instytutu Historii PAN, wykładowca na UKSW. Zainteresowania
badawcze: Kościół katolicki w Polsce w XX wieku, obóz
narodowy, dzieje polityczne emigracji po 1945 r. Wybrane
publikacje: Leszek Prorok – człowiek i twórca, Warszawa
1999; Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989),
Warszawa 2003.
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Dr hab.
Daniel Boćkowski

Instytut Historii UwB. Zainteresowania badawcze: Bliski Wschód i współczesny świat Islamu, bezpieczeństwo
międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu politycznego i religijnego, stosunki polsko-radzieckie w czasie II wojny światowej, losy polskiej ludności
w ZSRR w czasie II wojny światowej, pojęcie „wyzwoliciela” wśród narodów i społeczeństw w czasie II wojny
światowej, radziecka polityka okupacyjna na ziemiach
polskich 1944–1946.

Dr hab.
Krzysztof Brzechczyn

Instytut Filozofii UAM i Biuro Edukacji Publicznej IPN,
Oddział w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: historia
najnowsza, metodologia historii, teoria historiografii i filozofia historii.
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Wojciech Bułhak

Biuro Edukacji Publicznej IPN. Zainteresowania badawcze: historia Polski XX w.

Dr
Tomasz Chinciński

Biuro Edukacji Publicznej IPN w Bydgoszczy. Specjalizuje
się w dziejach XIX i XX wieku, jest autorem kilkudziesięciu
publikacji naukowych z tego zakresu.

Dr
Piotr Cichoracki

Instytut Historyczny UWr. Zainteresowania badawcze:
historia Polski pierwszej połowy XX w.
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Dr
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Deszczyński

Instytut Historyczny UW. Zainteresowania badawcze:
historia najnowsza, a szczególnie dzieje wojskowe, gospodarcze, dyplomatyczne i kultury.
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Doradca prezesa IPN. Autor i współautor kilkunastu książek z zakresu powojennej historii Polski oraz dziejów polskiej myśli politycznej.

Prof. dr������
��������
hab��
�����.
Jerzy Eisler

Dyrektor Oddziału IPN w Warszawie. Od wielu lat pozostaje
związany z Pracownią dziejów Polski po 1945 roku w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Jest znawcą najnowszych dziejów Francji oraz historii politycznej PRL.
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Instytut Studiów Politycznych PAN. Redaktor „Więzi”. Zainteresowania badawcze: historia najnowsza.

Prof. dr hab.
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Instytut Historii UAM. Zainteresowania badawcze: stosunki polsko – niemieckie w okresie międzywojennym, odbudowa państwa polskiego w latach 1918 – 1922, mniejszości
narodowe w II Rzeczypospolitej.
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Instytut Studiów Politycznych PAN, pracownik Zakładu
Studiów nad Niemcami. Zainteresowania badawcze: historia zimnej wojny, stosunki międzynarodowe po 1945
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Klich-Kluczewska

Instytut Historii UJ. Zainteresowania badawcze: historia społeczna PRL, historia życia codziennego i historia
obyczajowości w XIX i XX w. oraz metodologia źródła alternatywnego (film oraz źródła mówione) w warsztacie
historyka.

Dr
Maciej Korkuć

Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie. Autor książki
Zostańcie wierni tylko Polsce…: niepodległościowe oddziały
partyzanckie w Krakowskiem 1944–1947, Kraków 2002.
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Biuro Edukacji Publicznej IPN. Zainteresowania badawcze: dzieje aparatu represji w PRL (zwłaszcza aparatu
bezpieczeństwa) oraz dzieje opozycji (przede wszystkim
NSZZ „Solidarność”).

Dr
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Nowinowski

Biuro Edukacji Publicznej IPN w Łodzi, Instytut Historii
UŁ. Specjalizuje się w historii Europy Środkowo-Wschodniej w XX w.

Dr hab.
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Instytut Historii UwB. Zainteresowania badawcze: dzieje
powszechne najnowsze, szczególnie w społecznej i politycznej historii Stanów Zjednoczonych i Europy Środkowo
– Wschodniej w XX wieku. W obszarze jej zainteresowań
badawczych są również stosunki międzynarodowe i biografistyka.

Dr
Krzysztof Persak

Instytut Studiów Politycznych PAN, Biuro Edukacji Publicznej IPN. Redaktor kilku prac zbiorowych i tomów
dokumentów, w tym Wokół Jedwabnego (wraz z Pawłem
Machcewiczem). Zainteresowania badawcze: najnowsza
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Podejmiemy obecnie próbę podsumowania tej sesji. To podsumowanie ma służyć zapoznaniu uczestników obrad na temat innych epok z tym,
co działo się w poszczególnych grupach. Nie chcemy wystawiać na próbę
państwa cierpliwości, podsumowania będą więc krótkie. Poprosiliśmy o nie
osoby, które najbardziej są zaangażowane we współpracę z Muzeum Historii
Polski, czyli członków naszej rady programowej oraz panią prof. Koczerską,
która współpracuje z nami przy pracach wystawienniczych w naszym muzeum. Poproszę o podsumowanie obrad w chronologicznej kolejności epok.

Dr

Paweł
Skibiński
Muzeum Historii
Polski

Średniowiecze
Zacznę od tego, że zastanawialiśmy się na początku naszych obrad
nad tym, czy dla mediewistów cezura 1989 r. jest równie ważna jak dla historyków późniejszych okresów i co zmieniło się dla mediewistów w możliwościach badania historii po 1989 r. Wiemy bowiem, że różne wątki badawcze były reprezentowane zarówno przed tą cezurą, jak i są kontynuowane
do chwili obecnej. W różnych wypowiedziach podkreślano, że tym, co na
pewno zmieniło się po tej dacie, było szerokie otwarcie nam drogi na świat,
to znaczy umożliwienie wykorzystywania w o wiele większym stopniu
kwerend zagranicznych; uzyskaliśmy szeroki dostęp zarówno do bibliotek,
jak i do archiwów za granicą. Ponadto otrzymaliśmy możliwość pracy, zarówno indywidualnej, jak i zespołowej, w ramach szeroko zakrojonych projektów badawczych, tzw. grantów. Właśnie dzięki owym grantom możliwe
stały się dłuższe kwerendy zagraniczne, dotychczas realizowane prawie
wyłącznie w ramach zagranicznego stypendium lub przy okazji wykładów.
Należy pamiętać, że kwerendy biblioteczne przydają się każdemu historykowi, nawet badaczowi dziejów Polski, bo jak słusznie stwierdził jeden
z uczestników naszej sekcji, pozwala to wydatnie wzbogacić kwestionariusz
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badawczy. Wreszcie następna sprawa – po 1989 r. otworzył się dla nas rynek wydawniczy. Obecnie wydawcy niekiedy wręcz zabiegają o wydanie
w danej oficynie wydawniczej tej czy innej pracy; nierzadko otrzymujemy
od dwóch lub więcej wydawnictw propozycję publikacji naszej książki,
która jest na ukończeniu. Stymuluje to niewątpliwie produkcję prac naukowych, choć nie gwarantuje ich jakości.
Kolejne pytanie, jakie sobie zadawaliśmy, dotyczyło roli historii politycznej w warsztacie historyka średniowiecza. Można je sprowadzić do
odpowiedzi na pytanie: czy historia polityczna nadal jest kośćcem historii?
Pytanie to, jak wiadomo, nie jest nowe. Na pewno nie wystarcza nam historia wydarzeniowa, ale jeżeli będziemy traktować ową historię polityczną
szeroko, wraz z uwzględnieniem kultury politycznej, technik i symboliki rządzenia, to tak rozumiana historia polityczna pozostanie atrakcyjna
również dla tych mediewistów, dla których dzieje polityczne nigdy nie były
głównym polem badawczym.
Co do zakresu tematyki badań mediewistów polskich – po 1989 r.
niebywale wzrosło zainteresowanie historią Kościoła, ożywiły się badania
nad religijnością. Oczywiście tematyka ta zawsze istniała w polskiej historiografii, ale miała o wiele węższy zakres. Sama należę do osób, którzy
badania tematów związanych z historią Kościoła realizują od co najmniej
25 lat, jednak ta eksplozja badań nad grupami czy środowiskami istniejącymi wewnątrz Kościoła, a zwłaszcza badania nad kapitułami katedralnymi,
jak również nad religijnością, pojawienie się biografii biskupów, prac zbiorowych na temat biskupstw, to wszystko na pewno jest znamieniem tych
czasów. Problemem jest natomiast pewna schematyzacja owych badań,
zwłaszcza jeśli chodzi o monograficzne opracowania dotyczące kapituł katedralnych i kapitulnych – traktujemy to jako poważne niedomaganie.
Mediewiści podkreślali istnienie w naszej twórczości naukowej wyraźnej przewagi badań analitycznych nad ujęciami syntetycznymi. Dyskutowaliśmy jednak również o syntezach; dwa takie projekty zostały wymienione
w czasie naszych obrad. Jeden z tych projektów to synteza historii Kościoła
w Polsce średniowiecznej. Chodzi bowiem o to, aby była to rzeczywista synteza, nawet jeśli powstanie pod piórem wieloosobowego zespołu autorskiego, nie zaś tylko podręcznik lub zbiór studiów. Drugim projektem syntezy,
o którym dyskutowaliśmy, zwłaszcza w drugim dniu obrad, była synteza historii Polski, która już powstaje pod egidą Muzeum Historii Polski.
Dyskusja na temat syntez w sposób naturalny połączyła się wśród
mediewistów z dyskusją o cezurach historycznych. Wnioski końcowe były
w dużym stopniu zbieżne. Jeżeli chodzi o syntezę historii Kościoła, to sądzimy, że cezurę tę należy umieścić tradycyjnie, to znaczy na przełomie
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XV i XVI w., żeby okres reformacji, soboru trydenckiego i kontrreformacji
znalazł się już w następnym tomie – nowożytnym. W zakresie syntezy historii Polski cezura chronologiczna powinna być przesunięta jeszcze dalej,
a w żadnym wypadku nie powinna opierać się na dacie 1454 r. Twórcy tej
syntezy proponują ograniczyć tom dotyczący późnego średniowiecza latami 1370–1569. To, co było wcześniej, zarówno wczesne średniowiecze, jak
i okres XIII w., należy chyba do innej epoki, natomiast słuszne wydawało
się dociągnięcie okresu późnośredniowiecznego do końca panowania Jagiellonów, a dokładnie do unii lubelskiej w 1569 r., która wytworzyła nowy
typ państwa – Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
Sformułowaliśmy kilkadziesiąt postulatów badawczych; niektóre
z nich, jak owa synteza historii Kościoła, to szeroko pojęte programy badawcze; inne dotyczyły kwestii szczegółowych. Podejmowanie tych, a nie
innych, w dalszym ciągu zależy przede wszystkim, jak mi się wydaje, od
naszego przygotowania warsztatowego, od szkół badawczych, z których
wyszliśmy, od naszych własnych predyspozycji i zamiłowań. Wobec tego
uszeregowanie projektów badawczych w hierarchii ważności, poczynając
od tych, które powinny być realizowane w pierwszym rzędzie, a skończywszy na tych, które są mniej ważne dla historyka mediewisty, wydało nam
się rzeczą niemożliwą, a nawet nieodpowiednią.
Jeżeli chodzi o nasze bolączki, to o jednej już wspomniałam – są to
schematy badawcze powielane niekiedy w różnych pracach i pojawiające
się często w pracach doktorskich. Być może jest to rzecz nie do uniknięcia.
Szkoły badawcze również w przeszłości charakteryzowały się tym, że wykonywały monograficzne prace badawcze – jak np. polska szkoła genealogiczna stworzona przez Władysława Semkowicza – według jednego modelu, żeby pokryć obszar całej historycznej Polski jednorodnymi badaniami
i zgromadzić w ten sposób materiał porównawczy do syntezy. Zauważalny
dla wszystkich jest zanik dyskusji naukowej, a zwłaszcza niechęć do pisania recenzji, i to nie tylko krytycznych, ale w ogóle recenzji jako takich. To
bolączka chyba także całej historiografii polskiej. Zwracano też uwagę na
ograniczoność uprawiania historii powszechnej, której znajomość jest niezbędna dla właściwego usytuowania zjawisk i faktów z historii narodowej.
Jeżeli chodzi o osiągnięcia mediewistów, to na pewno należeć do
nich będzie powstanie słowników historyczno-geograficznych. W dalszym
ciągu prowadzi się nad nimi prace, istnieją jednak dwie pracownie, w Krakowie i w Poznaniu, w których mieszczą się kartoteki obejmujące dane na
temat miejscowości małopolskich i wielkopolskich w świetle źródeł średniowiecznych, do których to kartotek każdy z nas może zajrzeć. Jest to na
pewno wartość nie do przecenienia. Przy następnej sprawie nie powinniśmy
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się sami chwalić, bo to przede wszystkim dzieło bibliotekarzy skupionych
w Oddziale Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Powstający tam katalog
rękopisów średniowiecznych jest też takim dziełem, które pozostanie podstawową pomocą źródłoznawczą przez wiele lat. Następne przedsięwzięcie
z gatunku ważnych „pomocy naukowych” to seria Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, zainicjowana i prowadzona przez prof.
A. Gąsiorowskiego. Jest ona tworzona i wykorzystywana zarówno przez
mediewistów, jak i nowożytników. To też jest dzieło o nieocenionej wartości. Należy też przypomnieć o szczególnym znaczeniu, jakie ma dla mediewistów Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce.
W dzisiejszym dniu zastanawialiśmy się nad modelem zarówno mediewisty, jak i badań mediewistycznych. Mieliśmy przykład potraktowania
mediewistyki jako wytworu kultury i antropologicznego podejścia do historii. Ponadto zaprezentowano dzisiaj nową próbę periodyzacji dziejów;
mówiłam już o tym państwu na początku mojego wystąpienia. Zważywszy, że ta próba wywołała wielką dyskusję, mam nadzieję, że będzie ona
kontynuowana w różnych zespołach problemowych.

Nowożytność
Proszę państwa, nasza sekcja omawiała wiele wątków, także te, o których wspominała przed chwilą pani prof. Koczerska, również kwestię miejsca, jakie w naszych badaniach zajmuje cezura 1989 r. Wszyscy dość zgodnie
przyznali, że otwarcie archiwów w byłym ZSRR, możliwości swobodnego
wyjazdu na kwerendy zagraniczne czy sprowadzania materiałów z innych
krajów dały nam szanse, jakich nie mieli nasi starsi koledzy. Ubolewaliśmy
jedynie nad naszą kondycją finansową, która nie pozwala spędzić w archiwach na Zachodzie Europy tyle czasu, ile byśmy chcieli.
Pragnę jednak zastrzec, że nie był to główny temat naszej dyskusji.
Zgodnie uznaliśmy brak informacji naukowej za podstawowy czynnik hamujący lub ograniczający nasze badania. Pomimo niezwykle szybkiego
rozwoju Internetu nadal jako środowisko funkcjonujemy w dużym rozproszeniu, nie mając częstokroć pojęcia o projektach realizowanych w ośrodkach innych niźli nasz macierzysty. Dlatego wszyscy z dużym entuzjazmem
wyrażali się o podejmowanych, także przez MHP, inicjatywach, mających
na celu usprawnienie obiegu informacji naukowej. Rozwój tych projektów
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był jednym z powszechnie zgłaszanych przez uczestników panelu postulatów na przyszłość. Bardzo mocno akcentowano też potrzebę digitalizacji
źródeł. W czasie dyskusji okazało się, że realizacja tego postulatu nie jest
wbrew pozorom prosta i wymaga pokonania wielu barier, nie tylko finansowych. Ważnym wątkiem naszej debaty był problem braku nowoczesnych
edycji źródłowych, a także niedostatecznego środowiskowego uznania dla
edytorstwa historycznego. Doszliśmy jednak w toku debaty do przekonania, że w obecnych czasach bardziej uzasadnione i pożyteczne wydaje się
udostępnienie jak największej liczby źródeł w wersji elektronicznej. Biblioteki i kolekcje cyfrowe nie zastąpią oczywiście archiwalnych kwerend, ale
z pewnością znacznie ułatwią prowadzenie badań, nie wspominając już
o korzyściach płynących z wykorzystywania internetowych zasobów w dydaktyce uniwersyteckiej. Udostępnienie w formie zdigitalizowanej przynajmniej wybranych zespołów źródeł czy wydawnictw byłoby również
nieocenioną pomocą dla naszych kolegów zajmujących się dziejami Polski
w innych krajach. Krakowski kongres w czerwcu 2007 r. pokazał, że jest
to dość liczna grupa. Wydaje się oczywiste, że rozwój cyfrowych kolekcji
źródłowych wspierałby promocję historii Polski w środowiskach naukowych za granicą.
Tak jak we wszystkich zespołach, dwie pierwsze części spotkania były
poświęcone diagnozie – omówieniu dotychczasowego stanu badań, identyfikacji obszarów lepiej i słabiej zbadanych. Z podsumowania historiografii
ostatniego osiemnastolecia wynika, że najlepiej rozwiniętym działem jest
historia polityczna. Mnogość wątków, które podejmujemy w naszych badaniach, oraz różnorodność zainteresowań to niewątpliwe zalety naszych
studiów. Za wadę uznać można tradycjonalizm, niechęć do stawiania odważniejszych hipotez. Oczywiście okazało się, że dziedziną najbardziej zaniedbaną – taką, powiedzmy, „czkawką” po latach ubiegłych – jest historia
gospodarcza. Stwierdziliśmy, że w badaniach nad dziejami gospodarczymi
nastąpił ewidentny regres. Dość dobrze rozwijają się natomiast studia nad
historią kultury duchowej i historią społeczną. Dorównują poziomem badaniom zachodnim, choć oczywiście odstają od nich znacznie pod względem
stanu zaawansowania czy liczby publikacji. Widać też wyraźnie, że badacze zajmujący się tymi dyscyplinami poszukują własnego języka, albowiem
dotychczasowe dokonania udowodniły, że nasze narzędzia badawcze są
jeszcze bardzo niedoskonałe.
Oczywiście lista zgłoszonych w trakcie dyskusji postulatów była bardzo długa; narzekano między innymi powszechnie na brak merytorycznej
dyskusji w naszym środowisku. Dzisiejsza przedpołudniowa sesja naszej
sekcji udowodniła, że był to żal przedwczesny. Nie mam wątpliwości, że
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gdyby tylko organizatorzy wyrazili na to zgodę, to prawdopodobnie w tej
chwili bylibyśmy dopiero w samym środku gorącej debaty, i to bez widoków na rychłe jej zakończenie. Jest to, moim zdaniem, bardzo pozytywny,
napawający optymizmem znak. Ostre spory toczone także w kuluarach
udowodniły, że przejawiamy gotowość do dyskusji, a przede wszystkim, że
są istotne problemy, które nas nurtują.
Wątkiem, który budził chyba największe emocje, był problem ewolucji ustrojowej, przejścia od dobrych, „złotych” czasów do głębokiego
kryzysu. Oczywiście musieliśmy stanąć wobec kluczowego pytania, kiedy,
dlaczego i w którym momencie nastąpiło przesilenie, nikt z nas bowiem
nie miał wątpliwości, że takie przesilenie było faktem, natomiast pytanie,
dlaczego doń doszło, wywołało olbrzymie i nierozstrzygnięte spory. To pozwala mieć nadzieję, że nasza gorąca dyskusja będzie kontynuowana i być
może zaowocuje kolejnymi publikacjami.
Na zakończenie warto dodać, że ta konferencja pokazała również, jak
ważne jest móc spotkać się od czasu do czasu w szerokim gronie, ważne nie
tylko naukowo, ale również towarzysko. A to również jest korzyść nie do
przecenienia.

Wiek XIX
Wiele już dotąd wskazanych wątków, zwłaszcza dotyczących pewnych zjawisk negatywnych, które dotykają życia naukowego historyków,
znalazło swoje powtórzenie, powielenie czy inne egzemplifikacje na obradach naszej sekcji. Narzekaliśmy, opisując stan obecny, na zaniedbanie
pewnych dziedzin, tych, które lepiej były opracowywane w okresie minionym. Wskazywaliśmy np. na regres historii gospodarczej, rozkładaliśmy
bezradnie ręce, mówiąc o upadku badań nad tą grupą społeczną, która
była najważniejszą grupą w historii przekształcenia etnosu w naród nowoczesny, czyli nad chłopami. Tu regres jest rzeczywiście olbrzymi i powstała
niepokojąca luka. Mówiliśmy także – cały czas nawiązuję do kwestii powtarzających się wątków, które, jak słyszę, pojawiały się także gdzie indziej – o problemie braku krytycznych recenzji, bez których życie naukowe
kuleje w każdej dziedzinie, także jeśli chodzi o historię XIX w. Mieliśmy
także drastyczne przykłady kryzysu obiegu informacji naukowej. Oto jeden konkretny przykład: większość z nas, obecnych w liczbie 20 osób na
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obradach naszej sekcji, po raz pierwszy zobaczyła wydaną trzy lata temu
w Białymstoku fundamentalną monografię dotyczącą centralnego okresu
historii Polski XIX w., czyli epoki paskiewiczowskiej. Prawie nikt z nas tego
nie widział, a wyszło to trzy lata temu, dwa potężne tomy. Pokazuje to konsekwencje kryzysu dotychczasowych form informacji naukowej i tego, że
brakuje recenzji. Gdyby recenzja ukazała się gdzieś w ciągu trzech lat, to
mielibyśmy przynajmniej szansę dowiedzieć się o takiej książce. Są to problemy, które, jak słyszeliśmy, martwią nie tylko nas, historyków XIX w.
Zastanawiając się z kolei nad dziedzictwem otrzymanym dzięki pracy dokonanej jeszcze przed 1989 r. i tym, co pojawiło się w pracach nowych, powstałych po 1989 r., referenci zwracali uwagę przede wszystkim
na pojawienie się historii narodów niepolskich, funkcjonujących na obszarze nieistniejącej już (w sensie politycznym) Rzeczypospolitej w XIX w., na
powstanie wielu wartościowych prac opisujących nurty „niepostępowe”
w tradycji polskiej myśli politycznej i ruchów politycznych, a także warstwy niepostępowe, jeśli można użyć takiego określenia. Historia ziemiaństwa niewątpliwie rozkwitła w ostatnich kilkunastu latach. W jakiejś
mierze także historia inteligencji – tutaj chyba panuje większa równowaga
między tym, co przed i co po 1989 r. – pozostaje obszarem penetrowanym
przez naszych kolegów.
Wśród wątków, o których braku lub niedostatku mówiono, a zatem
przedstawiano je jako postulaty badawcze lub dopiero rozpoczynające się
kierunki badań, wskazywano m.in. na takie zagadnienia jak przemiany
języka politycznego w XIX w., na zadanie kontekstualizacji historii Polski
XIX w., a więc pokazanie obszarów do porównań w procesie rozwoju nowoczesnych narodów w sytuacji funkcjonowania społeczeństw kształtujących nowoczesne narody bez własnego państwa, a więc choćby porównań
w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej (na obszarze monarchii habsburskiej i dawnej Rzeczypospolitej). Zastanawialiśmy się także nad takimi wątkami jak osadzenie historii Polski w kontekście nowego
modnego nurtu, który na wpół żartobliwie nazywany jest „imperiologią”,
a więc studiami nad specyfiką funkcjonowania struktur politycznych imperiów, w których Polska znalazła się w XIX w. Zastanawialiśmy się także nad
relacją bardzo ważną, może centralną, jedną z najważniejszych dla historii
Polski XIX w., między politycznymi dążeniami polskich elit politycznych do
niepodległości w XIX w. a problemem modernizacji, nad bardzo złożonymi
relacjami łączącymi te dwie płaszczyzny – polityczną i cywilizacyjną czy
modernizacyjną. Tutaj podczas naszych obrad dochodziło do rozmaitych
sporów, ujawniały się twórcze kontrowersje. Zastanawialiśmy się także
nad tym, czy polska historia XIX w. jest historią jednego narodu, czy jednak
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jest to historia „sierot” po Rzeczypospolitej, mówiąc ogólnie, a więc wielu
różnych narodów, jakie funkcjonowały na obszarze przedzaborowym.
Bardzo interesującym dopowiedzeniem był tu głos historyka literatury – literatura w szczególności, a szerzej kultura zajmuje niezwykle ważne, centralne miejsce w historii Polski doby zaborów, niejako kompensując
problem braku państwa – który zwracał uwagę na konflikt interpretacji
kultury polskiej i jej sensów w XIX w. Mówca zwrócił uwagę na obciążenie
tych sporów interpretacjami czysto politycznymi, wyrażając obawę o dominację polityki nad humanistyką, który to problem widocznie pojawia się
w historii literatury jeszcze silniej niż w historiografii.
Wielu mówców zwracało uwagę na szansę, jaką dała nam nowa sytuacja po 1989 r., a raczej po 1990 r., czyli otwarcie archiwów dawnego
imperium rosyjskiego, a w każdym razie okresowo większa ich dostępność.
W wielu głosach pojawiał się postulat, że trzeba do nich częściej jeździć,
trzeba pomagać tym, którzy tam jeżdżą, trzeba poszerzyć – przepraszam za
metaforę – front owych poszukiwań archiwalnych, które w dużym stopniu
mogą wpłynąć na obraz naszej historii, przede wszystkim politycznej, nie
tylko XIX w. Kilku mówców zwracało także uwagę na problem zmian metodologicznych. Czy po 1989 r. możemy mówić o przełomie metodologicznym? Cześć przychylała się do tezy, że tak. Większość stwierdzała, że o ile
wśród metodologów rozwijają się bardzo ciekawe pomysły i prądy, o tyle są
one omawiane w pewnej izolacji i historycy zajmujący się XIX w. praktycznie nie korzystają albo w niewielkim stopniu korzystają z metodologicznych nowinek, jakie są rozważane w zamkniętym kręgu niewielkiej liczby
teoretyków, choć oczywiście zmiany, zwłaszcza związane z docenieniem
problemów dotyczących modernizacji, historii cywilizacji czy najszerzej
pojętej historii społecznej, dają o sobie znać także w naszych badaniach.
Dzisiaj zastanawialiśmy się nad problemem, który można w skrócie
określić w ten sposób: jak zainteresować na nowo zarówno czytelników,
odbiorców, jak i badaczy, naszym ukochanym w. XIX? Interesującym
wprowadzeniem do tego pytania były pewne ustalenia statystyczne. Otóż
w Polsce jest około trzystu historyków zajmujących się XIX w., piszących
przeciętnie 2,1 pracy rocznie (przepraszam za to groteskowe może w swej
pedanterii wyliczenie). Mimo iż ta cyfra nie zmniejszyła się drastycznie
w stosunku do okresu PRL, to w poczuciu chyba wszystkich tu obecnych
bardzo wyraźnie spada zainteresowanie XIX w.; zarówno zainteresowanie
społeczne, jak i zainteresowanie badaczy. Martwiąc się tą kwestią, rozmawialiśmy o tym, jak temu zaradzić. Pojawiły się różne głosy dotyczące przyjęcia nowych perspektyw badawczych, o których przed chwilą wspomniałem, obok perspektywy „imperiologicznej”, obok problemów modernizacji
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historii społecznej, obok kwestii, o której także mówiliśmy, czyli zagadnień
dotyczących konfrontacji cywilizacji na ziemiach Rzeczypospolitej w XIX
w. oraz wpływu tej konfrontacji zarówno na problemy polityki, jak i modernizacji społecznej. Obok tego wszystkiego mówcy w dniu dzisiejszym
zwracali jeszcze uwagę na rozmaite możliwości tkwiące w interpretacji
XIX w., m.in. na znaczenie emigracji polskiej jako wielkiego nurtu, który
uświadomił Europie, że Polska istnieje, który wprowadził Polskę, mimo tak
trudnych warunków, do świadomości Europy Zachodniej. Także przez fenomen emigracji XIX w. jest wiekiem zglobalizowania, nie tylko w wymiarze modernizacji (ogólnym), ale także zglobalizowania Polski; od XIX w.
Polacy są wszędzie, od Irkucka po Panamę, co ma swoje interesujące, warte
zbadania i pokazania konsekwencje.
Zwracaliśmy uwagę także na to, iż pokazując realną martyrologię,
realne tragiczne doświadczenia XIX w., musimy umieć pokazać także pozytywny wpływ Polaków na struktury polityczne, na cywilizację, kulturę, na
osiągnięcia tych państw, które Polskę zdominowały; należy pokazać twórczą
rolę Polaków w zmianie, także kultury, imperium Romanowów czy Habsburgów, może w mniejszym stopniu Hohenzollernów. Oczywiście także tutaj
w grę wchodzi Wielka Emigracja. W tym temacie wywiązał się pewien spór.
Chodziło o to, czy jednocześnie te imperia nie drenowały pewnych twórczych możliwości, potencjału, także w sensie czysto ludzkim, polskości
w XIX w.; w końcu zamiast polskich twórców mieliśmy twórców rosyjskich
czy niemieckich. To właśnie stało się kanwą jednego z istotnych sporów dzisiejszego dnia: czy brak własnego państwa jest głównym, centralnym zagadnieniem historii Polski XIX w.? Część badaczy odważyła się bronić tezy, iż nie
to jest najważniejsze, a rozwój narodu, społeczeństwa i jego modernizacja
okazały się możliwe także bez własnego państwa. Wokół tej kwestii, której
oczywiście nie sposób tutaj streścić, rozwinęła się żywa dyskusja.
Mówiliśmy także o XIX w. jako o wieku rozwoju kompleksów Polski,
które warto badać, zarówno kompleksu niższości, mikromanii, która wtedy
rozkwitała, jak i kompensujących utratę własnego państwa zjawisk megalomanii i mesjanizmów. To wszystko także wydaje się ciekawym i wdzięcznym przedmiotem badań.
Zastanawialiśmy się jeszcze na koniec nad tym, w jakim stopniu
doświadczenie Polski w XIX w. jest specyficzne, a w jakim jest wyrazem
pewnych typowości. To także może być materiał do refleksji porównawczej
i rozważań, na ile ta polska Sonderweg jest rzeczywiście szczególna, a na
ile historia Europy to historia narodowych Sonderwegen do nowoczesności. Wskazywano w naszej dyskusji różne argumenty na rzecz względnej
wyjątkowości sytuacji Polski, które na pewno warto uwypuklić w syntezie,
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a przynajmniej zastanowić się nad nimi. Chodzi np. o takie sprawy, jak nieistnienie państwa polskiego w sytuacji, kiedy to państwo, Rzeczpospolita,
niebędąca do końca państwem polskim, ale w sensie politycznym niewątpliwie przede wszystkim polskim, była bardzo świeżym wspomnieniem i w dodatku znajdowała pewnego typu kontynuacje państwowe jeszcze w XIX w.
(wypływa tu problem statusu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, do 1831 r. czy nawet dłużej, w historii politycznej Polski stulecia zaborów). To wszystko tworzyło szczególną bazę dla rozwoju nowoczesnego
narodu – innego niż u Czechów, Ukraińców, Litwinów. Ktoś zwrócił uwagę
także na to, że specyfiką Polski było to, iż miała wśród wielkich mocarstw
trzech wrogów zamiast jednego, jak to się na ogół zdarzało.
Takich dyskusyjnych zagadnień, które pobudzały naszą wyobraźnię
i temperamenty, było tak wiele, iż wyszliśmy z sali obrad w poczuciu, że
synteza XIX w. może mieć tylko charakter otwarty, a nie domknięty, bo
pytań mieliśmy po tej konferencji znacznie więcej niż wtedy, kiedy na nią
przyszliśmy. Ale myślę, że to jest olbrzymia zaleta.
Jak najszczerzej chcę bardzo podziękować organizatorom za okazję
do tego spotkania. Wydaje mi się bowiem, że znakomita większość z nas
– a może i wszyscy; mówię tu o swojej sekcji – była bardzo z tego spotkania
zadowolona, przede wszystkim z powodów merytorycznych, abstrahując
już nawet od przyjemności czysto towarzyskiej.

Wiek XX
Opinią, którą można było często usłyszeć zarówno w trakcie końcowej
fazy konferencji, jak i w kuluarach, było stwierdzenie, że nasze obrady miały
charakter bardzo żywy. Historia najnowsza nadal budzi duże emocje społeczne. Okazało się, że budzi takie emocje także w nas samych. Konferencja
dostarczyła dobrej okazji do zetknięcia się osób o różnych życiorysach, różnych doświadczeniach badawczych, różnych temperamentach. Jednocześnie okazało się, że jesteśmy życzliwie nastawieni do takiego dyskursu, niekiedy bardzo emocjonalnego, ale pozbawionego zacietrzewienia, dyskursu
tym bardziej potrzebnego, że w naszym życiu naukowym, jak tu wszyscy moi
poprzednicy wskazywali, wymiana poglądów zdarza się bardzo rzadko, co
widać zwłaszcza w sposobie pisania recenzji. Ten wątek był często podnoszony, chociaż odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje, raczej nie padła.
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Różne narzekania na naszą sytuację materialną, na absurdy organizacyjne
w życiu naukowym itp., przecież wszystkiego nie tłumaczą. W trakcie dyskusji pojawił się wątek mechanizmów naszego życia akademickiego, zwłaszcza
procedur awansu naukowego, sprzyjających, jak zauważała część zebranych,
konformizmowi młodych badaczy, którzy po prostu często nie mają interesu
w tym, aby przeciwstawić się poglądom starszych pokoleń.
Następna ścieżka tematyczna to rozważania, w jakim stopniu 1989 r.
zmienił kondycję historiografii czasów najnowszych. Czy to, co się stało
po 1989 r., jest jakimś świadectwem przełomu, czy raczej kontynuacji?
Tutaj opinie były dość zróżnicowane, ale pogląd, że mieliśmy do czynienia z radykalną zmianą, był w mniejszości. Dostrzegano raczej zjawisko
kontynuacji w zakresie postaw badawczych, postaw ludzkich, pod względem utylitarnego traktowania badań historycznych, dopasowywania się
do oczekiwań opinii publicznej. Oczywiście po 1989 r. w sposób naturalny bardzo się zintensyfikowały niektóre kierunki badań, także dlatego,
że jak to podkreślano, na naukową scenę weszła jednak generacja, trochę
uogólniając, ludzi lepiej wykształconych, czasem lepiej znających języki
obce niż starsze pokolenie, bardziej otwartych na nowinki przychodzące
z innych rejonów świata, zwłaszcza jeśli chodzi o metodologię. To pokolenie jest już wśród nas obecne; to jest bardzo cenne. Chodzi teraz o to,
żeby temu pokoleniu umożliwić rozpostarcie skrzydeł, także za pośrednictwem metod organizacyjnych, co się wiąże ze strukturalnymi zmianami
sposobu funkcjonowania instytucji naukowych.
Ta intensyfikacja badań jest związana także z tym, co się stało nie
tyle w samym 1989 r., ale później, kiedy do rąk historyka czasów najnowszych napłynęły olbrzymie ilości materiału, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, bo ilość tego materiału nas przerasta. To jest ważny
problem, ale bardziej istotny jest chyba inny, który został podniesiony
w dyskusji. Otóż temu napływowi materiału – nie tylko mnóstwa źródeł,
ale też nowych ich typów, z którymi historyk zajmujący się poprzednio
głównie analizą dokumentów kancelaryjnych nie miał do czynienia – nie
towarzyszy refleksja metodologiczna.
Padły także gorzkie słowa, że nasz system edukacji uniwersyteckiej,
zarówno w odniesieniu do studentów, jak i do tzw. młodych pracowników naukowych, nie zawsze sprzyja wychodzeniu z zaścianka, w którym
historycy żyją, zwłaszcza ci, którzy są w głównej „dywizji”, to znaczy
zajmują się historią polityczną i niczego poza tą historią polityczną nie
widzą. Akcentowano, że muszą nastąpić jakieś zmiany, żeby dokonało się
przełożenie tej ilości materiału nie tyle na samą liczbę nowych publikacji,
co na nową jakość. Chodzi o pełniejsze postrzeganie świata. Konstatując,
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że należy położyć nacisk na rozwój historii społecznej, historii mentalności, kultury itd., zgadzano się jednocześnie, iż metoda „szufladkowania”,
w ramach której wszystkie te specjalności egzystują osobno, traci swą zasadność. Takiego społeczeństwa, z którym mieliśmy do czynienia w XX w.,
nie da się opisać językiem jednej specjalizacji; to musi być spojrzenie bardziej zintegrowane.
Organizatorzy konferencji poprosili kilka osób, żeby przedstawiły nie
tyle gotowy projekt, co miniaturkę pomysłu, jak należałoby pisać syntezę
historii Polski w XX w. Parę takich propozycji usłyszeliśmy; były one bardzo
interesujące. Nie jestem w stanie oczywiście ich streścić, bo to wymagałoby
dłuższego czasu, ale chcę państwa zachęcić do zajrzenia do materiałów pokonferencyjnych, bo te same pytania, które padły na naszej części sesji, na
pewno pojawiły się również w czasie prac kolegów z wcześniejszych epok.
Jedno z takich pytań odnosiło się do kwestii, w jakim stopniu kategoria totalitaryzmu jest przydatna w badaniach nad dziejami Polski w XX w.,
zwłaszcza w badaniach historii PRL. Inny motyw to problem modernizacji, tego, na czym w polskich warunkach owa modernizacja polegała
i które nurty na polskiej scenie politycznej można zaliczyć do sił promodernizacyjnych. Przy tej okazji dość często padał postulat, aby w trakcie
badania tej kwestii przyglądać się uważniej sytuacji wśród naszych bliższych i dalszych sąsiadów.
Ożywioną dyskusję wywoływała kwestia wynikająca z tendencji
interpretacyjnej, jaka pojawiła się wyraziście w ostatnich latach, szczególnie w pracach sygnowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Przedmiotem badań stał się wyłącznie z jednej strony aparat represji, z drugiej
zaś strony – stawiające opór warstwy społeczeństwa. Przy takim podejściu
nie ma sposobności na pokazanie tego, co wedle niektórych dyskutantów
wypełniało tkankę PRL, a mianowicie postaw przystosowawczych. To też
był bardzo ciekawy wątek.
I wreszcie jeszcze jedno zagadnienie, które może wśród dwudziestowieczników zostało postawione mocniej niż w wypadku obrad pozostałych
sekcji. Mam na myśli język wypowiedzi, który powinien być adekwatny do
specyfiki naszych czasów, zdominowanych przez wszechpotężne media.
Oczywiście historyk czasów najnowszych żyje z tymi mediami w większej
symbiozie niż, powiedzmy, starożytnik. Tematyka prac z historii XX w. jest
względnie bardziej atrakcyjna dla odbiorcy niż tematyka książek o wcześniejszych epokach. To wszystko nie przekłada się jednak na rynkowe sukcesy naszej historiografii, która ustępuje popularności dokonaniom anglosaskich historyków. Jednocześnie starania o sprostanie wymogom rynku
budzą niekiedy uśmiechy politowania specjalistów od poprzednich epok,
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prowadzą do zastanawiania się, czy historycy najnowsi nie poszli zbytnio
w kierunku popularyzacji. Jakkolwiek byśmy się na to oburzali, rynek wyznaczył określone reguły, a historycy anglosascy, których książki są obecne
w polskich księgarniach, stworzyli standardy, które trudno zlekceważyć.
Nie chodzi o to, aby schlebiać najniższym gustom, trzeba jednak próbować
dotrzeć do czytelnika, uszanować jego oczekiwania, co powinno się także
zaznaczać w konwencji naszych wypowiedzi.
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Medieval history
Over twenty medieval historians from all over the world participated
in sessions during the medieval section of the conference. The first session,
entitled Summary of 18 years of Polish historiography, participants heard introductions by Prof. Wojciech Fałkowski (Warsaw University), Prof. Jan
��������
Wroniszewski����������������������������������������������������������������
(Nicolaus Copernicus University) and Prof. Andrzej Radzimiński
(Nicolaus Copernicus University). In the second part, some postulates for
the future and the methodology were discussed by Prof. Zbigniew Dalewski
(Polish Academy of Sciences – PAN), Prof. Jerzy Sperka (Silesian University)
and Prof. Maria Koczerska (Warsaw University), while in the third panel discussion, Prof. Stefan Kwiatkowski (University of Szczecin) and Prof. Sławomir
Gawlas (Warsaw University) presented their visions of the Middle Ages.
The session began with participants discussing what changes in
research were brought about by the crucial year 1989; the year marked
a turning point opening new possibilities in the international field for
Polish medieval historians. From that moment they could conduct research abroad and had broader access to libraries and archives; their
work, both individually and in teams, could be supported with the help of
grants; and finally, the publishing market grew significantly.
After 1989, great progress was made in research concerning the history
of the Roman Catholic Church, for example in the study of groups and circles
within the Church, religiosity or bishops’ biographies, but some deficiencies
appeared as well, such as schematization of research on chapters.
The issue of syntheses on the history of the Church and Poland, prepared by the Museum of the Polish History, were also debated. Participants
concluded that the demarcation of former should remain the traditional
definition of the turn of the 15th and 16th centuries, while such a demarcation for the history of Poland does not seem appropriate. The fact that both
the early Middle Ages and the 13th century belong to a different epoch than
the “late” Middle Ages, which, in their opinions, should include up to the
end of the Jagiellonian dynasty, was highlighted. Several dozen research
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postulates were formulated; some, such as the aforementioned synthesis of
the history of the Church, are far-reaching aims.
Problematic in research are formulas repeated in numerous studies,
often in PhD dissertations. This is perhaps impossible to avoid since in
the past different schools also tended to shape their research according to
a single model. Another problem is the lack of academic discussion and
the reluctance to write, particularly critical reviews. These are the common problems of Polish historiography.
However, a significant achievement of Polish medievalists in recent
years is the creation of historical-geographical dictionaries, currently
nearing completion. Two centers – one in Cracow – Lesser Poland Historical- Geographical Dictionary Center, and the other in Poznań Greater
Poland Historical- Geographical Dictionary Center, where records concerning the district in question are publicly accessible, which is not be
underestimated. Also The Catalogue of Medieval Latin Manuscripts of the
Jagiellonian Library is a work of importance for the years to come. Eventually, as far as these “teaching aids” are concerned, the series Officials of
the Old Republic, initiated and lead by Prof. Gąsiorowski, is used both by
medievalists and those studying later eras.
On the second day of the conference, academicians deliberated over
the model of both medievalists as well as medievalist research. An attempt was made to treat medievalism as a cultural and anthropological
approach towards history. A new periodisation of medieval history was
proposed, which included six sub-eras (the first monarchy, the second
monarchy, the lordship and district principality period, the unification of
the Kingdom and the 14th century – statehood heading towards institutionalization, the end of the Middle Ages: the last years of the 15th century
and the beginning of the 16th century). It engendered a heated debate,
which will hopefully be continued in various working teams.

Modern history
Over 25 scholars from Poland’s main academic centres took part in
the Modern History session. The debate concerning the last 18 years of
Polish historiography was launched by an introduction from Prof. Jolanta
Choińska-Mika (Warsaw University), Prof. Cezary Kuklo (University in
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Białystok) and Dr. Richard Butterwick (University College London). The
second part - Research Postulates and Methodology was initiated by lectures from Prof. Edward Opaliński (Polish Academy of Sciences – PAN),
Prof. Krzysztof Mikulski (Nicolaus Copernicus University) and Prof.
Wojciech Kriegseisen (Warsaw University). In the third panel, Prof. Jan
Dzięgielewski (Warsaw University), Prof. Urszula Augustyniak (Warsaw
University) and Prof. Zofia Zielińska (Warsaw University) presented their
vision of the Modern era.
During the session, the importance of 1989 was likewise touched
upon. Participants pointed to the opening, particularly to 18th century
scholars, of the archives in the former Soviet Union, and to possibilities of
research abroad. Participants complained of the poor financing of Polish
academia, which fails to provide researchers with a long term access to
Western European archives.
Apart from financial issues, the lack of information was acknowledged as another factor hindering or limiting research. Currently, when
the Internet is omnipresent, the milieu of modern history scholars is quite
dispersed and there is little information about ongoing projects in different centers.
Another very important issue is the fact that these scholars often make
use of sources of mass accessibility, consequently, a postulate appeared to
digitalize sources. The participants drew attention to the problem that the
scientific circles fail to acknowledge the need for publishing source texts.
Providing access to sources in electronic and digital versions is of utmost
significance. It would be advantageous and convenient for Polish and foreign researchers alike.
The first two parts of the session were devoted to discussing the current state of Modern Era historiography and to presenting main research
postulates. Political history turned out to be the most developed section
from the point of view of historiography. Though it faces a variety of difficulties, the number of issues researched and the diversity of interests covered within the general field of political history means that it is the most
developed and best covered field in Modern history. By contrast, the most
neglected is economic history: here, an obvious regression has taken place.
Research concerning Church and social history is fairly well developed. The
works and research are undertaken along the international mainstream,
but researchers in these domains seek their own language due to the inadequacy of tools and approaches to the topic.
The evolution of the political system evoked the most vivid reaction
and discussion. Researchers challenged the key questions when, why and
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at what moment did the crisis of the old political system take place? Attempts to answer this question brought to light many controversies, polemics that will hopefully be continued in research and publications.

The 19th century
Over 20 researchers from all over Poland participated in the 19th century section. In the first part Summary of 18 Years of Polish Historiography,
participants heard introductions by Prof. Maciej Janowski (Polish Science
Academy – PAN), Dr. Tadeusz Epsztein (Polish Science Academy – PAN)
and Prof. Bogusław Dopart (Jagiellonian University). In the second part,
Dr. Henryk Głębocki (Jagiellonian University) and Prof. Tomasz Gąsowski
(Jagiellonian University) discussed the postulates related to the future of
research and methodology, and in the third part, Prof. Andrzej Chwalba
(Jagiellonian University), Adam Zamoyski and Prof. Andrzej Nowak (Jagiellonian University) presented their visions of the 19th century.
On the first day, participants indicated that domains that were of interest prior to 1989, like economic history and studies on the peasantry,
were currently being neglected. According to participants, the regression
is indeed enormous and the gap alarming. It was highlighted that critical
reviews are missing, without which any academic discipline suffers. A dramatic example of the crisis concerning the circulation of academic materials arose when participants were presented with a seminal monograph
published three years earlier, in Białystok, concerning a central period of
Polish 19th century history, namely the Paskiewicz era.
In considering the legacy of research done prior to 1989, the speakers
drew attention to the emergence of a historiography of non-Polish minorities that were present on the territories of the already non existing (in the
political sense) Republic of Poland in the 19th century. It was stressed that
many valuable works describing the “unprogressive” political trends appeared, as well as the “unprogressive” social classes. For example, histories
of the landed gentry and intelligentsia were developed.
Among areas considered insufficiently studied, hence presented as
research postulates, were changes in the political language of the 19th century and the need for a contextualisation of Polish history. Participants also
considered the issue of placing Polish history into the current popular trend
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– studies concerning the functioning of imperial political structures, into
which Poland was incorporated in the 19th century.
It was discussed whether 19th century Polish history is a national history, or whether it is a history of the republic’s “orphans”, therefore including other nations coexisting in pre-annexation territories.
The statement by Prof. Dopart, a historian of literature, was of great
interest, as he drew attention to the interpretational conflict concerning
Polish culture and its meaning in the 19th century. He highlighted the tendency to burden this conflict with purely political interpretations, expressing his concern over politics’ ability to dominate the humanities – a issue
affecting the history of literature even more than historiography.
Many speakers discussed the opportunities that appeared after 1989,
or rather after 1990, when the archives of the former Russian empire were
opened. Many voices raised the postulate that it is necessary for the scholars
to go there, to help those going there and to broaden the ‘front’ of archival
research, which can significantly impact the perception of Polish history,
above all its political history, and not only in the 19th century.
A few speakers drew attention to the problem of methodological
changes. Can 1989 be called a methodological turning point? Some were
inclined to say agree, but the majority claimed that, notwithstanding the
development of some interesting ideas and trends, these are still discussed
separately from content-related studies; 19th century historians actually do
not have recourse to, and make less use of, those methodological novelties.
Yet, obviously, the changes related to appreciating the problems of modernisation, the history of civilisation and social history in its broadest sense
are also reflected in historical research.
On the second day of the session participants deliberated the issue best
defined in the question: how to renew the interest of readers, public and researchers in ‘our beloved 19th century? Some statistical data served as an interesting introduction: there are currently about 300 historians working on the
19th century, writing on average 2.1 papers a year. Even though this number
has not severely diminished in comparison to the communist era, the general
feeling among the participants is that the interest in the 19th century is visibly
falling, both among society and scholars. It was discussed how to remedy this
situation. Some proposals concerning the adoption of new research perspectives appeared. Apart from the ‘imperialist’ perspective, problems associated
with the social history of modernization or the confrontation of civilisations
on the territory of the Republic and its influence should be considered.
Speakers highlighted the variety of possible interpretations of the 19th
century, for example the meaning of Polish emigration. Because of the latter,
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the 19th century is a century of globalisation, not only in the meaning of general modernisation, but also of the way in which Poland became global. From
that period on, Poles are everywhere, from Irkutsk to Panama, which has interesting consequences that are worth examining and presenting. Scholars
noted that while demonstrating the genuine martyrdom, the real tragic experiences of that time they must learn to also skilfully present the positive influence exerted by Poles on the political structures, civilisation, culture and
achievements of the countries dominating Poland at the time, their creative
role in the changes, including cultural ones, occurring in the Romanov or
Habsburg empires and, perhaps to a lower degree, in the Hohenzollern one.
Certainly, the Great Emigration is also included in this topic. At this point
a controversy appeared: whether these empires did not simultaneously drain
the creative potential of Poles in the 19th century; instead of Polish artists,
there were Russian and German ones. This is became the backdrop for an
important contention: is the lack of a state the crucial and central issue of
the Polish history in the 19th century? Some researchers ventured to defend
the thesis that it was not the most important and that the development of the
nation, of the society and its modernization turned out to be possible even
without a state. This matter stirred up a vivid discussion.
Next, it was stated that the 19th century was as a period when Polish
complexes developed, which are worth examining; both the inferiority complex – the micromania that appeared then, as well as the phenomena of megalomania and messianism, which were supposed to compensate for the loss of
statehood. All of these seem interesting and reearding topics for research. The
number of debatable issues that stimulated imagination and tempers was so
significant that the participants had the impression that a synthesis of the 19th
century could only have an open character, certainly not a confined one, as the
questions left after the conference outnumbered those from the beginning.

The 20th century
Over 40 scholars from the most important academic centers in Poland took part in the session of the 20th century group. Introductions to an
overview of 18 years of historiography of the era were provided by Prof.
Krzysztof Kawalec (Wroclaw University), Prof. Andrzej Chojnowski (Warsaw University) and Dr Błażej Brzostek (Warsaw University). The second
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part, Research Postulates and Methodology, was initiated by papers from
Prof. Marek Kornat (Polish Academy of Sciences – PAN) and Prof. Dariusz
Jarosz (Polish Academy of Sciences – PAN). Prof. Jan Żaryn (The Institute
of National Remembrance – IPN), Prof. Paweł Machcewicz (Polish Academy of Sciences – PAN) and Prof. Wojciech Roszkowski (Polish Academy of
Sciences – PAN) presenting their visions of the era.
According to participants, the session was characterized by lively debate. Contemporary history evokes strong emotions in public opinion, but
also among historians, who willingly employ quite emotional discourse.
The discussion over the 20th century in academic circles is all the more
needed, as, despite appearances, there is little opportunity to exchange
opinions. The latter consists mainly of writing reviews, which is not done
particularly often by historians.
Contemporary, 20th century historians debated whether the mechanisms of academic life and advancement of research do not promote a certain conformism influencing the attitude of young historians: they often
just do not feel like opposing the views of the older generation.
From this there derives a path of reasoning: to what extent the year
1989 changed the condition of historiography? Whether the situation after
1989 testifies to a breakthrough or rather constitutes a continuation? Opinions were quite diverse, but the view of a radical change did not prevail.
Intensely emphasised was the notion of elements of continuum in respect to
research attitudes, people’s approaches, the utilitarian treatment of historical studies and their adaptation to what is expected by public opinion.
Clearly after 1989 some research trends highly intensified. One reason
is the fact that a new generation of better educated people entered academic
life: they often have a better command of foreign languages, know the world
better and are more open to methodological novelties. This generation, especially in some domains concerning social history, is already present and considered particularly valuable. The possibility of further development should
be granted to this generation, among other things by introducing organizational changes in research, which includes to changes in the structure of
academic institutions. This intensification of research is not only connected
with the year 1989 itself, but also with subsequent years, when historians got
access to such an amounts of resources, that they could not cope with them.
Although this problem is significant, the lack of methodological deliberation
to accompanying the new diverse resources seems of greater importance.
Some bitter opinions appeared, claiming that the university educational system is not conducive to going beyond the political history in its narrowest
meaning; this concerns students as well as young researchers. The need for
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change was stressed, which should consist at least in giving a new quality to
the aforementioned quantities of both materials and publications.
Contemporary historians are more visible in the public area and more
often asked for opinion in the media. If historians do not try to make their
pronouncements more comprehensible, they have no chance to succeed.
It does not necessarily mean flattering cruder tastes. Still, they should appreciate and respect their audience. That is a contemporary imperative or
rather of all those who want to be present in the public scene, beginning
with the politicians and ending with the teachers.

Conclusion
In the last part of the conference, each working group presented the
most important conclusions from their session.
The medieval session was summed up by Prof. Maria Koczerska, who
mentioned the role of 1989 as a turning point and presented the main research postulates, problems and achievements of contemporary history of
the Middle Ages.
Prof. Jolanta Choińska-Mika, who represented the Modern era, referred to the importance of the year 1989 as well. She also mentioned the
debate over the evolution of the political system and proposed the digitalisation of the sources.
Prof. Andrzej Nowak described the crucial conclusions of the 19th
century group: the problem of lack of critical reviews, the paramount role
of the Great Emigration, and highlighted that in the estimation of participants interest in the 19th century is falling.
The conclusions of the 20th century section were presented by Prof.
Andrzej Chojnowski, who concentrated on the demarcation year 1989 and
stated a proposal to adapt the language of academicians in the public context to their audience.
At the end, the director of the Museum of the Polish History, Robert
Kostro, thanked the guests and speakers for their participation in the conference. In his closing speech, he expressed hope that future meeting of this
type will be welcomed by historians with equal interest and appreciation.
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