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R E C E N Z J E

KS. JANUSZ MARIAŃSKI

Rec.: Sławomir H. Zaręba, W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicy-
zmem polskiej młodzieży, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2007, 
ss. 525 + aneksy.

Po prawie dwóch dekadach transformacji społeczno-politycznej i kulturowej 
religijność w społeczeństwie polskim pozostaje na względnie stabilnym poziomie, 
dotyczy to – z pewnymi zastrzeżeniami – i środowisk młodzieżowych. Zmiany 
w strukturach społecznych są znacznie szybsze niż w sferze aksjologicznej. Tak 
naprawdę niewiele się zmieniło, nie nastąpiła wyraźna destabilizacja religijności 
kościelnej. Jeżeli mówimy o nowych zróżnicowaniach religijności w społeczeń-
stwie polskim, to są one nie tyle czymś radykalnie nowym i nieznanym dotąd, ile 
raczej nasileniem się pewnych procesów, które mają swój rodowód wcześniejszy, 
zarówno w procesach modernizacji społecznej, jak i w kontekście globalizującego 
się świata. W przyszłości bardziej prawdopodobne jest nasilanie się procesów „od-
kościelnienia” (osłabienie więzi z Kościołem), niż sekularyzacja rozumiana jako 
rozstanie się z Transcendencją. Wszystkie te zjawiska trzeba badać nie tyle jako 
pewne „stany rzeczy”, lecz jako szybko zmieniające się procesy. Jesteśmy pośrod-
ku wielkich procesów przemian religijno-kościelnych, stąd niełatwo sformułować 
ostateczną opinię na temat przyszłych kształtów polskiego katolicyzmu.

Wyniki badań socjologicznych wśród młodzieży wydają się sugerować myśl 
o zarysowującej się zmianie zarówno w globalnych postawach młodego pokole-
nia Polaków wobec religii, czyli na płaszczyźnie tzw. religijności ogólnonarodo-
wej, jak i przede wszystkim na płaszczyźnie życia codziennego. Socjologowie 
obserwują często procesy transformacji religijnej i kościelnej także pod kątem po-
jawiania się religijności luźno związanej z Kościołem lub nawet kształtującej się 
poza jego widzialnymi strukturami. Należy jej szukać nie tylko w uskrajnionych 
kształtach religijności selektywnej, ale i w tych formach religijności, które tworzą 
się pod wpływem liberalnych i postmodernistycznych nurtów przenikających do 
nas z Zachodu oraz nowych ruchów religijnych. Przemiany w religijności mło-
dzieży polskiej nie są procesem ani jednokierunkowym, ani jednolitym. Nie mu-
szą one przypominać do złudzenia schematy rozwojowe zachodnioeuropejskiej 
dechrystianizacji. Są możliwe alternatywne scenariusze przemian religijności.

Opracowanie pt. W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem 
polskiej młodzieży bardzo dobrze wpisuje się w dyskusję na temat orientacji spo-
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łecznych, religijnych i moralnych społeczeństwa polskiego okresu transformacji 
systemowej. Wiele pytań badawczych, hipotez podstawowych i pomocniczych 
wyznaczyło obszerny krąg tematów, jakimi zajmuje się autor recenzowanej mo-
nografii problemowej. Podejmuje on zagadnienia najwyższej rangi, a mianowicie, 
świadomości religijnej i kościelnej oraz wzorów zachowań religijno-moralnych 
młodego pokolenia Polaków (postawy i wartości), w warunkach zmieniającej się 
rzeczywistości ustrojowej, a także w kontekście głębokich przemian cywilizacyj-
nych i kulturowych we współczesnym świecie. Wnikliwa i prowadzona zgodnie 
z wymogami nowoczesnego warsztatu empirycznej socjologii analiza jest po-
przedzona refleksją teoretyczną nt. koncepcji współczesnej religijności (religij-
ność instytucjonalna, selektywna, sprywatyzowana), metodologiczną dotyczącą 
podstawowych założeń badawczych oraz charakterystyką badanych zbiorowości. 

Zasadniczym problemem, na którym koncentruje się uwaga badacza, jest 
analiza identyfikacji religijno-moralnych i aksjologicznych polskiej młodzieży 
szkolnej i akademickiej w trzech przedziałach czasowych: 1988, 1998, 2005 r. 
Pierwszą wersję ogólnopolskiej próby młodzieży uczącej się lub studiującej zre-
alizowano w 1988 r., pod patronatem Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego 
SAC (1130 osób). Dziesięć lat później przeprowadzono kolejne badania ogólno-
polskie wśród uczniów i studentów, obejmując nimi zbiorowość 2256 responden-
tów. Na trzecim etapie badań, w 2005 r., objęto ankietą audytoryjną 2500 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Zastosowana procedura badawcza, zgod-
na z przyjętymi wcześniej założeniami teoretyczno-metodologicznymi, miała na 
celu uzyskanie statystycznej reprezentacji pozwalającej w fazie końcowej na do-
konanie analizy porównawczej z wynikami badań z lat ubiegłych. Zebrany mate-
riał empiryczny został następnie opracowany za pomocą pakietu statystycznego 
„Statistica”. Ważnym dopełnieniem badań ilościowych były analizy jakościowe 
oparte na materiałach z wywiadów swobodnych, częściowo ustrukturalizowa-
nych, zrealizowanych w zbiorowości 79 respondentów. Od strony merytorycznej 
w badaniach skoncentrowano się na zasadniczych parametrach religijności, ak-
centując szczególnie globalne wymiary identyfikacji religijnych, parametr ideo-
logiczno-wierzeniowy, kultowy wymiar religii, funkcje religii, oceny moralne 
oraz układy wartości i obaw życiowych. 

Poddane analizie statystycznej obszerne ankiety z badań zrealizowanych w la-
tach 1988 – 1998 – 2005, zawierające kilkadziesiąt pytań, umożliwiły sprowadze-
nie odpowiedzi na te pytania do pewnych wartości syntetycznych. Autor nazy-
wa je indeksami (modelami), które są rozumiane jako wskaźniki syntetyczne, 
ukazujące zjawiska w wymiarze ich ogólności. W konsekwencji zaprojektował 
trzy indeksy religijności: Indeks Gorliwej Religijności (w skrócie: IGR), Indeks 
Umiarkowanej Religijności (IUR) i Indeks Quasi-Religijności (IQR). Kluczową 
rolę spełniają dwa z nich, mianowicie pierwszy i trzeci, bowiem najwyraźniej 
wyznaczają ramy intensywności przekonań i zachowań religijnych młodzieży 
w Polsce. Próba wygenerowania tzw. indeksów religijności odzwierciedlających 
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specyfikę katolicyzmu – w tym przypadku młodzieży polskiej – nie ma odpo-
wiedników w dotychczasowej polskiej literaturze z zakresu socjologii religii. Za-
proponowane indeksy religijności pokazują z jednej strony ich ewolucję, z drugiej 
zaś zakresy i rozmiar w tej zbiorowości. 

Sławomir H. Zaręba podjął bardzo interesujący, ale trudny z teoretycznego 
i metodologicznego punktu widzenia temat dotyczący wartości religijnych i moral-
nych w świadomości młodzieży szkolnej i akademickiej. Przeprowadzone trzykrot-
nie badania socjologiczne na ogólnopolskich próbach reprezentatywnych ukazały 
świadomość religijną i zachowania religijno-moralne, ich dynamikę oraz zróżnico-
wania ze względu na wybrane cechy demograficzne i społeczne (płeć, wiek, miej-
sce zamieszkania, poziom kształcenia, wykształcenie ojca). Autor przyjmuje so-
cjologiczny, neutralny aksjologicznie punkt widzenia w odniesieniu do religijności 
oraz przedstawia nie tylko „stan rzeczy”, ale i uwarunkowania, a implicite – nowe 
kierunki przemian w religijności i więzi z Kościołem. Szczególnie interesujące są 
analizy jakościowe, ujmujące opinie poszczególnych respondentów w związkach 
ze sobą, uzupełniające „suche”, rozczłonkowane odpowiedzi respondentów na za-
dawane pytania w badaniach ilościowych, ilustrujące w sposób bardziej „żywy” 
prezentowany „twardy” materiał statystyczny, typowy dla pozytywistycznego pa-
radygmatu socjologii. 

W krytycznej refleksji chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie dyskusyj-
ne. Pierwsza dotyczy tytułu pracy, który w swej pytającej formie („W kierunku 
jakiej religijności?”), wydaje się rozwiązaniem nietypowym. Z treści rozprawy 
można by wnosić, że do przyjęcia byłby inny tytuł, np. „Od instytucjonalnej do 
sprywatyzowanej religijności” lub „Od religijności kościelnej do sprywatyzowa-
nej”. Wówczas jednak autor powinien dokładnie określić punkt, w którym znajdu-
je się polska młodzież w rozwoju swojej religijności. Na obecnym etapie diagnoz 
socjologicznych nie wydaje się to jednak możliwe, a przynajmniej byłoby bardzo 
trudne. Obecny tytuł ukazuje kierunek ewolucji religijności i więzi z Kościo-
łem, opisuje go dość dokładnie, bez roszczenia do definitywnych rozstrzygnięć. 
Drugie zastrzeżenie dotyczy decyzji autora nieodwoływania się – zbyt częstego 
– do badań empirycznych nad religijnością zrealizowanych przez innych bada-
czy. Opracowanie jest już bardzo obszerne i obciążenie go dodatkowym materia-
łem porównawczym powiększyłoby pracę do rozmiarów „nieakceptowalnych”. 
Przeprowadzone analizy statystyczno-korelacyjne, ukazujące efekty statystycz-
ne trójzmiennowe bądź czterozmiennowe, budzą szczególne uznanie.

Zdiagnozowane postawy i zachowania religijne oraz moralne młodzieży 
szkolnej i akademickiej mają już dzisiaj do pewnego stopnia wartość historyczną. 
Udało się jednak uchwycić profil tych postaw i wartości w świadomości poko-
lenia, którego okres dojrzewania przypadał na lata polskiej transformacji. Nowe 
pokolenia będą dojrzewać już w innych nieco warunkach, związanych z szybko-
ścią zmian historyczno-cywilizacyjnych. Tak więc pokolenia XXI wieku będą 
zapewne różnić się swoimi wartościami życiowymi, w tym i religijno-moralnymi, 
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od młodzieży z przełomu wieków. Tym niemniej warto było poznać i opisać swo-
istość pokolenia transformacji. Można by dyskutować nad niektórymi szczegó-
łowymi kwestiami dotyczącymi operacjonalizacji pojęć, interpretacją wyników 
czy sformułowanymi uogólnieniami, ale nie sądzę, by podważało to wiarygod-
ność uzyskanych wyników empirycznych i opartych na nich uogólnionych wnio-
sków. Recenzowane opracowanie jest nieco lepsze w warstwie diagnostyczno-
wyjaśniającej niż interpretacyjnej. Ma ono charakter teoretyczno-empiryczny. 

Sławomir H. Zaręba wybrał określoną rzeczywistość społeczno-religijną jako 
przedmiot swoich badań, dobrze sformułował pytania badawcze i hipotezy, po-
rusza się konsekwentnie w ramach przyjętych przez siebie założeń teoretycznych 
i szczegółowych dyrektyw metodologicznych. W ramach ogromnego materiału 
empirycznego wydobył to wszystko, co jest istotne dla naświetlenia i rozwiąza-
nia postawionego problemu badawczego. Na tle ciągle jeszcze niedostatecznego 
dorobku polskich badań nad problematyką transformacji mentalnej po 1989 r. 
recenzowane opracowanie ukazuje bardzo dobrze stan i dynamikę religijności 
młodzieży szkolnej i studenckiej w okresie 17 lat. Wskazuje na społeczno-kultu-
rowe uwarunkowania przemian aksjologicznych, będące zarówno endogennym 
skutkiem instytucjonalnej transformacji, jak i wynikiem oddziaływań o zasięgu 
globalnym (np. przystąpienie Polski do Unii Europejskiej), a także oddziaływań 
duszpasterskich Kościoła rzymskokatolickiego. 

Przemiany w świadomości religijnej i moralnej młodych Polaków wskazują, 
że kryzys chrześcijańskich wartości i norm przebiega w zróżnicowany sposób. 
Niekiedy mówi się o ,,cichej rewolucji” w dziedzinie świadomości aksjologicznej 
młodzieży polskiej. Radykalny pluralizm religijny i moralny nie zatrzyma się 
przed granicami Polski, a zróżnicowanie religijne i moralne dokonuje się w na-
szym społeczeństwie coraz szybciej i jest już dość widoczne. Nic nas jednak nie 
upoważnia do zbyt pospiesznej rezygnacji z badania kościelnie ukonstytuowanej 
religijności wyraźnie danej i dokładnie mierzalnej z racji swych instytucjonalnie 
ugruntowanych form. Pomimo niewątpliwych zmian w religijności Polaków po 
1989 r. i pojawienia się nowych ruchów religijnych o charakterze pozakatolickim, 
a nawet pozachrześcijańskim, teza o ,,pożegnaniu się z katolickim krajem” jest 
co najmniej przedwczesna, podobnie jak i traktowanie Polski jako enklawy czy 
rezerwatu w postchrześcijańskiej Europie. Książka ks. Sławomira H. Zaręby do-
kumentuje w precyzyjny sposób dokonujące się zmiany w religijności młodzieży 
katolickiej w Polsce. 

Należy się liczyć z powolnym zróżnicowaniem tradycyjnej kościelności i re-
ligijności w Polsce, zarówno w kierunku jej modelowania w sensie negatywnym 
(nie przyjmuje się jej w całości, lecz tylko częściowo – katolicyzm selektywny), 
jak i pozytywnym (utrwalanie tradycyjnych treści w perspektywie fundamen-
talistycznej lub niefundamentalistycznej), synkretycznym (religijne pojęcia są 
wyrywane z ich pierwotnego kontekstu i wypełniane nową treścią), a nawet ,,sła-
bego” ateizmu (brak zainteresowania sprawami religii, bardziej w perspektywie 
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agnostycyzmu lub indyferentyzmu religijnego). W każdym razie osłabienie więzi 
kościelnych w Polsce będzie dokonywać się szybciej niż utrata religijnej ,,sub-
stancji”. Wydaje się, że tożsamość religijna młodzieży szkolnej i akademickiej ma 
coraz bardziej charakter zmienny, elastyczny, do pewnego stopnia procesualny, 
daleki od jakiegoś ostatecznego projektu tożsamości osobowej. 

Wniosek końcowy z przeprowadzonych analiz socjologicznych jest daleki od 
katastroficznych przepowiedni o masowej emigracji młodzieży z Kościoła. ,,Wie-
le wskazuje na to, że religijność młodego pokolenia będzie ewoluować w kierun-
ku dalszych przeobrażeń. Nie chodzi tu o powrót do tradycyjnej religijności, bo 
to wydaje się już niemożliwe, ale raczej o tworzenie takiego modelu, który od-
powiadałby na współczesne wyzwania i równocześnie kształtował głęboką świa-
domość religijną. Młodzież wciąż ma do odegrania – przynajmniej tak się uważa 
– nowe role wewnątrzkościelne. Symptomy tych przemian widać w powstawaniu 
nowych inicjatyw religijnych, chociażby w postaci nowych wspólnot i ruchów re-
ligijnych, działających na terenach wielu polskich parafii. Tu widoczne są szanse 
na większą aktywność religijną, gdyż tradycyjne instytucje i propozycje religijne 
w swoim dawnym kształcie nie są już w stanie pociągnąć za sobą mas młodych. 
[...]. Najnowsze badania socjologiczne ukazały trend przeobrażeń, niekiedy nawet 
niepokojących, ale nie zatrzasnęły drzwi, tak jak gdybyśmy już wszystko sobie 
powiedzieli na temat katolicyzmu polskiej młodzieży. Kolejną odsłoną będą dal-
sze badania, a obecna i przyszłe diagnozy powinny prowadzić do eksperckiej 
dyskusji nad poprawą jego wizerunku” (s. 509).

HONORATA JAKUSZKO

FILOZOFICZNE ASPEKTY DWÓCH MODELI SZKOLNICTWA

Rec.: Stanisław Janeczek, Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna. Z dziejów 
kultury intelektualnej i filozoficznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 340.

Monografia S. Janeczka koncentruje się na historii europejskiej kultury inte-
lektualnej i filozoficznej od średniowiecza aż do oświecenia włącznie, a zwłasz-
cza historii oświaty; jest udaną próbą konfrontacji dwóch głównych modeli szkol-
nictwa: tradycyjnego i oświeceniowego. Stanowi kontynuację wcześniejszych 
badań autora nad myślą nowożytną, zwłaszcza oświeceniową (m.in. Oświecenie 
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chrześcijańskie. Z dziejów polskiej kultury filozoficznej, Lublin 1994 i wielu in-
nych). Czytelnik polski otrzymuje syntetyczny zarys problemu wyrażonego w ty-
tule pracy, oparty na gruntownych studiach źródeł łacińskich, niemieckich, także 
francuskich, wzmocniony dodatkowo przez bogatą literaturę sekundarną, której 
obecność sygnalizowana jest ustawicznie nie tylko w tekście głównym pracy, ale 
także w szeroko rozbudowanych przypisach. 

S. Janeczek od wielu lat interesował się polską kulturą intelektualną wieku 
osiemnastego, polskimi systemami oświaty, rolą zakonów (jezuickiego, pijarskie-
go), działalnością Komisji Edukacji Narodowej. By podjąć ocenę tego dorobku, 
niezbędne było odniesienie go do szerszego kontekstu europejskiego, wykazanie, 
jakim wpływom faktycznie podlegała polska kultura filozoficzno-pedagogicz-
na, w jakim stopniu była to myśl nowatorska, w jakiej mierze zaś kontynuowała 
pewne idee tradycyjne. Pod tym względem są to badania pionierskie na gruncie 
polskim.

Zabiegiem ciekawym była próba wykazania, że obecność filozofii potwier-
dza się nie tylko w dziełach ściśle filozoficznych, ale także w systemach oświato-
wych, programach nauczania, w których przyjmowane są pewne założenia aksjo-
logiczne, antropologiczne i epistemologiczne, co więcej – także w klasyfikacjach 
dziedzin przedmiotowych, próbie ustalania określonej hierarchii ważności nauk 
poszczególnych oraz funkcji, jakie winna pełnić filozofia. 

Monografia wydaje się być niekiedy przeciążona olbrzymim materiałem ilu-
stracyjnym, jednak nie można powiedzieć, że erudycyjność – wręcz drobiazgowa 
– utrudnia czy uniemożliwia autorowi syntezę. Janeczek nigdy nie gubi z pola wi-
dzenia całości w jej aspekcie rozwojowym. Słusznie zauważa, że pojęcia „szkoła 
tradycyjna” i „szkoła oświeceniowa” nie są pojęciami statycznymi, opisują raczej 
wielowątkową i dynamiczną rzeczywistość, która nie poddaje się zbyt łatwym 
dychotomicznym podziałom o charakterze ideologicznym. Dostrzeganie różnic 
nie musi wiązać się z tendencją do ich absolutyzacji; istnieją także podobień-
stwa – ciągłość rozwojowa zostaje zachowana. Autor jest jak najdalszy od tezy, 
że to, co późniejsze w czasie, jest doskonalsze, bardziej oświecone, postępowe 
itd. Przeciwnie, zdarza mu się wykazywać, jak pewne osiągnięcia ulegały ujed-
nostronnieniu w dalszych dziejach idei, jak dokonywało się odrywanie kultury 
europejskiej od jej własnych korzeni, jakie spustoszenia intelektualne i szerzej 
– duchowe przyniosły takie eksperymenty, jak Rewolucja Francuska. Nawet ter-
min „oświecenie” często jest niesłusznie zawłaszczany przez zwolenników seku-
laryzacji, skoro istnieje powód do wyodrębnienia takiego zjawiska, jak „oświe-
cenie chrześcijańskie”.

Dążność do wyważonego sądu stanowi ważny rys charakterologiczny auto-
ra książki. S. Janeczek nie zgadza się z wieloma stereotypami, np. z traktowa-
niem szkoły jezuickiej jako dzieła, które odrzuca wszelkie dokonania renesansu. 
Wprawdzie było to dzieło kontrreformacyjne, lecz nie kontrrenesansowe. 
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Główną częścią pracy jest część druga, omawiająca – w ramach szkolni-
ctwa oświeceniowego – reformy oświatowe we Francji, państwach niemieckich 
i w monarchii habsburskiej. Punktem odniesienia musi tu być jednak (i jest fak-
tycznie) szkolnictwo tradycyjne – od średniowiecza, przez oświatę humanistyczną 
i reformacyjną, po system oświaty okresu kontrreformacji wprowadzany głównie 
przez jezuitów. Janeczek wykazuje źródła inspiracji poszczególnych systemów 
oświatowych, ich wyróżniki, przyczyny formułowania takich a nie innych wzo-
rów osobowych oraz – służących ich realizacji – instytucji wychowania, kształ-
cenia i nauczania. Doniosłą rolę w charakteryzowanych przemianach systemów 
szkolnictwa, celów, treści i form nauczania odgrywała filozofia rozumiana meta-
fizycznie, jako filozofia pierwsza, lub niemetafizycznie, jako encyklopedia nauk.

Niewątpliwie monografia S. Janeczka wypełnia lukę w piśmiennictwie pol-
skim – bada europejski kontekst powstania i funkcjonowania Komisji Edukacji 
Narodowej, wykazuje, jak niesłuszne są uprzedzenia do kultury tradycyjnej. Jak 
wynika z argumentacji autora, ani model szkolnictwa tradycyjnego nie zawiera 
samych wad, ani model szkolnictwa oświeceniowego nie zawiera samych zalet. 
Rzeczywistość jest daleko bardziej złożona; trzeba osadzać fakty intelektualne 
w danym historycznie kontekście, nie stosować miar epoki nowożytnej do osądu 
dokonań średniowiecza jako tego modelu kultury, który opierał się na zaufaniu 
do autorytetów. Miało to bowiem swoje źródła w zupełnie innym modelu wiedzy 
rozumianej jako depozyt prawd niezmiennych, stanowiący powszechne dobro 
wspólne.

Z lektury pracy wynika zaskakujący rezultat: wbrew antytradycjonalistycz-
nym deklaracjom ludzi oświecenia ich praktyka edukacyjna kontynuuje pewne 
wątki z tradycji, np. kształcenie językowe, filozoficzne i religijne. Czym innym 
są założenia programowe, czym innym praktyka szkolna, która ma skłonność do 
kostnienia czy przybierania kształtów epigońskich, umożliwiając łatwą krytykę 
swoim następcom, reprezentantom innego modelu oświatowego. Jest tu podob-
ny mechanizm jak w krytyce epigońskich, skostniałych wariantów XV-wiecznej 
scholastyki; byłoby jednak rzeczą niesłuszną krytykę tę ekstrapolować na całość 
nurtu scholastycznego, który miał przecież w historii swój okres rozkwitu i owo-
cowania. 

Jako historyk kultury intelektualnej, Janeczek zauważa modyfikacje w ro-
zumieniu rangi języków klasycznych (i współczesnych), w rozumieniu misji fi-
lozofii w ramach kształcenia uniwersyteckiego, w rozumieniu funkcji przypisy-
wanych religii, ale nie gubi „osnowy” dziejów. Zwraca uwagę na wzmocnienie 
tendencji utylitarnych, dyktowanych przez potrzeby różnych stanów społecz-
nych, na rosnące znaczenie nauk przyrodniczych, które zyskują przewagę nad 
humanistycznymi, co ma istotny wpływ na kształt systemu oświatowego. 

Janeczek zapowiada kontynuację własnych badań: po analizach modelu szkol-
nictwa tradycyjnego i oświeceniowego zamierza podjąć próbę rekonstrukcji mo-
delu oświaty współczesnej, zrywającego z – uznawanym przedtem w obu mode-
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lach – założeniem o nadrzędnej funkcji wychowania wobec nauczania. Innym 
wyróżnikiem oświaty współczesnej – w jej porównaniu z oświatą tradycyjną 
i oświeceniową – jest zasada omnipotencji państwa, co prowadzi do obowiązku 
szkolnego i likwidacji kształcenia prywatnego. 

Niezależnie od walorów poznawczych i warsztatowych monografia Janeczka 
stanowi istotny przyczynek do dyskusji metodologicznych nad sposobem pojmo-
wania zadań historyka filozofii. Janeczek dokonał tu wyboru, stwierdzając, że 
najbliższa jest mu metoda historii kultury intelektualnej. Owocność przedstawio-
nego wyboru może osądzić każdy czytelnik.

MONIKA SIDOR 

Rec.: Wschód Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej, red. M. Ołdakowska-
-Kuflowa, M. Stebler, A. Woźniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007, 
ss. 280.

Tom Wschód Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej jest owocem roz-
ważań międzynarodowej grupy uczonych nad problemami tożsamości i kultury 
europejskiej. Wymieniona w tytule Europa duchowa obejmuje bowiem – według 
koncepcji redaktorów tomu, uczonych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go Jana Pawła II – fundamentalne wartości europejskiego obszaru kulturowego. 
Problemy związane z tą tematyką są niezmiernie aktualne w obecnych okolicz-
nościach, kiedy wiele wspólnot narodowych tworzy jedną zintegrowaną Euro-
pę. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa i Anna Woźniak we wstępie zaznaczają, 
że idea wspólnych rozważań nad duchowością Europy jest ściśle związana z sy-
tuacją kulturowo-polityczną Europy, sygnalizowanymi obawami wielu narodów 
o zachowanie swojej tożsamości oraz bardzo wyraźnymi oznakami zagrożenia 
chrześcijańskich podstaw kultury całego obszaru europejskiego, szczególnie wi-
docznymi w kontekście dyskusji nad traktatem europejskim. Jednocześnie redak-
torzy tomu podkreślają, że kwestia podstaw duchowych Europy nie ma jedynie 
wymiaru bieżącego, gdyż obejmuje sprawy związane z odwieczną, zaznaczoną 
w tytule recenzowanego tomu, opozycją Wschodu i Zachodu, która rysuje się nie-
zwykle wyraźnie już od samych początków kultury europejskiej. Niezwykle sil-
nie różnice zamanifestowały się w postaci rozłamu chrześcijaństwa na wschodnie 
i zachodnie, ale można było obserwować je również w innych dziedzinach, na 
przykład w poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Wobec tych niezwykle skompli-
kowanych powiązań religijnych, historycznych, politycznych i cywilizacyjnych, 
które nieuchronnie towarzyszą dyskusjom o Wschodzie i Zachodzie, autorzy tomu 
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stawiają sobie za cel obiektywne zbadanie problemów, od wielu wieków nurtu-
jących kulturę europejską. Dlatego też na zadany temat w recenzowanym tomie 
wypowiadają się przedstawiciele różnych krajów: Białorusi, Ukrainy, Węgier, 
Niemiec, Szwajcarii, Austrii i Polski, a ich refleksja dotyczy różnych aspektów 
kultury Europy: jej religii, historii, literatury czy polityki. Dodać jeszcze należy, 
że wskazana problematyka badawcza była przedmiotem konferencji naukowej, 
której rezultaty przedstawia obecny zbiór prac i artykułów. 

Prace zgromadzone w recenzowanym tomie można uszeregować w kilka 
działów. W zamyśle redaktorów publikacji przedstawiają one zwięźle najbardziej 
newralgiczne problemy kultury narodów reprezentujących, umownie rzecz bio-
rąc, chrześcijański Wschód oraz krajów wspólnoty europejskiej, ułożone w ko-
lejności chronologicznej. Widoczna jest również problematyzacja terytorialna 
przedstawionych problemów, przy czym położono widoczny akcent na sprawy 
związane z kulturą, szczególnie zaś literaturą, polską. Kwestie stosunku Polaków 
do zdobyczy cywilizacji zachodniej i wschodniej, na różnych etapach rozwoju 
historycznego naszego kraju, przedstawiają artykuły: Aliny Nowickiej-Jeżowej 
Uwagi o świadomości narodowej i europejskiej pisarzy polskich epok dawnych 
– od Anonima Galla do Kochanowskiego, Teresy Kostkiewiczowej Rola trady-
cji antycznej w tworzeniu duchowych podstaw Europy – perspektywa polskich 
oświeconych, Dariusza Seweryna „[…] Duch pokory […] na niebios błękicie”. 
O Mickiewiczu rzymsko-drezdeńskim, Stanisława Fity Bolesław Prus o miejscu 
Polski w cywilizacji europejskiej i Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej Literatura 
polska a europejska. Dwudziestowieczne tęsknoty, spełnienia, negacje. Wymie-
nione artykuły koncentrują się na analizie wpływów zachodnich i wschodnich na 
kulturę polską różnych epok; punktem odniesienia jest tu zawsze Polska i przed-
stawione wnioski ukazują właśnie wyjątkową pozycję kultury polskiej, z jednej 
strony otwartej na nowoczesne zdobycze cywilizacji europejskiej, z drugiej stro-
ny zaś potrafiącej doświadczenia zachodnie zmodyfikować i przystosować do 
własnych specyficznych warunków kulturowych. Myśl ta została wyrażona m.in. 
w artykule Teresy Kostkiewiczowej, która powołując się na dokonania bodaj naj-
ważniejszych reprezentantów polskiego oświecenia, np.: Franciszka Ksawerego 
Dmochowskiego, Adama Naruszewicza i Ignacego Krasickiego, stwierdza, że 
w Polsce, w odróżnieniu od Zachodu, rozumienie duchowości europejskiej sil-
nie łączyło się z tradycją antyczną i nie wyostrzało opozycji między Wschodem 
i Zachodem. Sublimowanie przeciwieństw, dostrzeganie wartości tradycji i pod-
kreślanie wagi dwóch duchowych źródeł Europy sprawiło, że Polska może być 
uznana za przykład harmonijnego współistnienia różnych podstaw duchowości 
europejskiej. 

Nieco inny charakter ma artykuł Aloisa Woldana Od poezji gór do panteizmu 
wszechświata – uwagi na temat poezji Jerzego Harasymowicza i Bohdana Ihora 
Antonycza, który przedstawia konkretne przypadki wzajemnego przenikania się 
motywów i wątków w literaturze polskiej i ukraińskiej, a nawet, można by rzec, 
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iluzoryczność granic administracyjnych w sferze twórczości literackiej, na przy-
kładzie poezji Harasymowicza i Antonycza. Artykuł ten zamyka grupę tekstów 
poświęconych literaturze polskiej i zwiastuje przejście do problematyki przedsta-
wionego w tytule tomu „Wschodu”. 

Druga grupa artykułów zgromadzonych w omawianym tomie wiąże się 
z problemami kultury białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Ten krąg tematyczny 
reprezentowany jest przez artykuły Mirosławy Kaweckiej Barok – fundamentem 
europejskiej świadomości Ukrainy, Stefanii Andrusiw Тоталітаризм і культу-
ра: український досвід духовного самозбереження, Oksany Pachlowskiej Finis 
Europae: Конфліктний спадок гуманістичного „Заходу” та візантійського 
„Сходу” в сучасній Україні, Adama Bezwińskiego Europa Piotra Czaadaje-
wa, Anny Woźniak O Rosji i Europie i o paradoksach wzajemnego niezrozumie-
nia w twórczości pisarzy rosyjskich XX wieku, Michała Łesiowa Doświadczenie 
Ukrainy i Cerkwi greckokatolickiej, Jana Orłowskiego W stronę kultury rosyj-
skiej. Jana Pawła II otwarcie na Rosję, Swietłany Marozawej Беларускі досвед 
дыялогу усходу і захаду – феномен Берасцейскай Царкоўнай Уніі, Włodzi-
mierza Wysoczańskiego Etnolekty w liturgii w warunkach wielowyznaniowości, 
wielokulturowości i wielojęzykowości Europy. Prace te ukazują niezwykłą róż-
norodność ujęć zadanego problemu z perspektywy Europy Wschodniej i zara-
zem odzwierciedlają niezwykle skomplikowane powiązania między twórczoś-
cią literacką, doświadczeniami historycznymi, polityką i religią, które składają 
się na kulturę współczesnej Europy Wschodniej. W wymienionych artykułach 
uwidoczniają się rozmaite perspektywy badawcze i różnorodność analizowanych 
faktów; zawarte tu spostrzeżenia na temat duchowej relacji Wschodu i Zachodu 
są efektem badań historycznoliterackich, kulturologicznych, historycznych, filo-
zoficznych, polityczno-kulturowych i socjologicznych. Tak wielopłaszczyznowe 
ujęcie pozwala dostrzec bodaj najważniejsze czynniki wpływające na frapujący, 
niejednoznaczny i ulegający ciągłym przemianom fenomen Europy Wschodniej 
oraz jej duchowości. Wymienieni badacze wskazują bowiem na fakt, że korzenie 
kultury Europy Wschodniej i Zachodniej są wspólne i przez wiele wieków po-
dejmowane były próby zbliżenia, na płaszczyźnie kulturalnej czy religijnej, lecz 
doświadczenia historyczne sprawiły, że Wschód boryka się ciągle z problemami 
dotyczącymi własnej tożsamości, które ujawniają się w różnych dziedzinach ży-
cia. Szczególną, jak się wydaje, rolę w wielu tych doświadczeniach historycznych 
miał, jak podkreślają w swych pracach Stefania Andrusiw i Oksana Pachlowska, 
system totalitarny, który pozostawił trwałe ślady w świadomości Ukraińców, od-
bijając się na twórczości literackiej, jak i na dyskursie politycznym. 

Zgoła inne podejście do problemu relacji Wschodu do Zachodu przedstawiają 
w artykułach dotyczących „perspektywy rosyjskiej” Adam Bezwiński i Anna 
Woźniak. Przedmiotem ich rozważań jest szeroko pojęta literatura rosyjska, obej-
mująca piśmiennictwo historiozoficzne i publicystyczne ważnych przedstawicie-
li kultury. Obydwaj badacze zwracają uwagę nie tyle na czynniki historyczne, 
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kształtujące świadomość Rosjan, ile na podstawowe cechy duchowości rosyjskiej, 
które rzutują na specyfikę rosyjskiego podejścia do podstawowych problemów 
nurtujących od wieków przedstawicieli kultury Zachodniej, takich jak: postęp, 
wspólnota, rozum, wolność czy osobowość.

W kręgu artykułów związanych z tytułowym „Wschodem” można ponadto 
wydzielić grupę prac przedstawiających duchowość Europy Wschodniej od stro-
ny religii. Michał Łesiów i Swietłana Marozawa podkreślają rolę, jaką w ciągle 
jeszcze trwającym procesie otwierania się na kulturę Zachodu odegrała na Biało-
rusi i Ukrainie Cerkiew greckokatolicka. Z kolei próby otwarcia się Zachodu na 
Wschód, dokonywane w sferze religijnej przez papieża Jana Pawła II, przedstawił 
w swoim artykule Jan Orłowski. Religia jako obszar dialogu kulturowego ponad 
wszelkimi podziałami ukazana została również w pracy Jana Wysoczańskiego, 
analizującego kwestię języka liturgii w jednoczącej się Europie.

Kolejną grupę tematyczną w recenzowanym tomie stanowią teksty poświę-
cone duchowości Zachodu. Można tu zakwalifikować artykuły Maxa Steblera 
Der „Gegenwärtige Augenblick” als Paradigma in der Literatur. Von den kir-
chenvätern bis Gothe, Heidemarie Oehm „Auf der Suche nach der verlorenen 
Zeit”: Bobrowskis Gedichtzyklus „sermstische Zeit”, Haliny Saweckiej Gabriel 
Marcel: Antropologia a sacrum w teatrze, Wojciecha Kaczmarka Kryzys antro-
pologiczny w dramaturgii modernistycznej (kilka przybliżeń) oraz Pála Attili Il-
lésa Obraz duchowieństwa parafialnego w XIX-wiecznej literaturze węgierskiej. 
Wymienione teksty charakteryzuje większa niż w przypadku grupy poświęco-
nej problemom Wschodu spójność metodologiczna, która w jakiś sposób może 
określić cechy Zachodu. Pozostaje on bowiem jakby poza tymi konfliktami i na-
pięciami, które ciągle pobudzają „Wschód” do poszukiwań własnej tożsamości. 
Przedmiotem badań uczonych w tej części tomu są literatury zachodnie lub też 
wyselekcjonowane z ich zakresu zjawiska, które zostały przeanalizowane pod 
kątem szeroko pojętej problematyki duchowej. Badacze proponują więc zwró-
cenie uwagi na warstwę światopoglądową dzieł literatury niemieckiej, francu-
skiej, węgierskiej w celu ustalenia pewnych wartości, idei, symboli czy obra-
zów, które pozwoliłyby wskazać ich cechy charakterystyczne, czyli właściwie 
dostrzec istotę „duchowego Zachodu” w literaturze. Max Stebler i Heidemarie 
Oehm podkreślają zatem w tym kontekście znaczenie kategorii czasu w litera-
turze niemieckiej różnych epok, ukazując ścisłe powiązania rozmaitych odmian 
czasu ukazanego w dziele literackim z tradycją chrześcijańską. Halina Sawecka 
i Wojciech Kaczmarek zwracają zaś uwagę na problematykę antropologiczną 
w dwudziestowiecznej dramaturgii europejskiej. Badacze zauważają, że mimo 
swoistego „kryzysu antropologicznego”, który ogarnął Europę zachodnią na po-
czątku minionego stulecia, rozważania nad człowiekiem, jego powołaniem, jego 
tragizmem i jego religijnością wyznaczają ważny, niedający się sprowadzić tylko 
do negacji chrześcijańskiej koncepcji człowieka, nurt dramaturgii zachodnioeu-
ropejskiej. 
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Tom Wschód Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej jest pozycją nie-
zmiernie ważną i potrzebną: ukazuje bowiem obrazowo cechy wspólne dwóch ty-
tułowych kręgów kulturowych – te same chrześcijańskie korzenie, a zarazem uwy-
datnia różnice, wynikające chociażby z odmiennych doświadczeń historycznych. 
Artykuły zebrane w recenzowanej publikacji ujawniają oryginalność, nieporów-
nywalność duchowości Zachodu i Wschodu, która jest zauważalna na poziomie 
dyskursu naukowego i twórczości literackiej, a jednocześnie świadczą o paradok-
salnej bliskości kultur, opozycyjnych przecież z nazwy. Fakt, że teksty zgroma-
dzone w tomie reprezentują różnorodne podejścia badawcze, odpowiada wobec 
tego niezwykle złożonemu przedmiotowi refleksji. Możliwość wypowiedzenia 
się przedstawicieli rożnych krajów pozwala, jak się wydaje, na uświadomienie 
sobie znaczenia duchowych fundamentów kultury europejskiej. Tym bardziej, że 
w tomie zwrócono szczególną uwagę na liczne, podejmowane w przeszłości przez 
obydwie strony na różnych płaszczyznach, próby wychodzenia naprzeciw, zbli-
żenia czy akceptacji, które w kontekście obecnych tendencji zjednoczeniowych 
w Europie powinny być, jak się wydaje, przypominane i wnikliwie analizowane. 
Z tego względu publikacja, która – prócz omówionych wyżej cech – odznacza się 
również niewątpliwymi walorami formalnymi, takimi jak jasny układ tekstów czy 
też końcowy indeks nazwisk, jest warta polecenia szczególnie dla tych, którzy zaj-
mują się kwestiami zjednoczeniowymi zawodowo, ale także dla szerokiego grona 
ludzi zainteresowanych problematyką europejską.

IWONA KOŚCIESZA

HISTORYK NIEKONWENCJONALNY? 
O NOWYM SPOSOBIE PISANIA HISTORII

Rec.: Ewa Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksje o przeszłości w no-
wej humanistyce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, ss. 324.

Zmiany zachodzące obecnie w historiografii związane są z przemianami 
współczesnej humanistyki. W ramach rozwijających się interdyscyplinarnych 
studiów postkolonialnych, etnicznych oraz badań nad płcią kulturową powstają 
prace kontestujące tradycyjny sposób podejścia do przeszłości. Podejmowane 
są m.in. próby stosowania w badaniach historycznych teorii psychoanalitycz-
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nych. Powstają teksty, w których autorzy starają się przezwyciężyć założenia 
europocentryczne i antropocentryczne1. Ewa Domańska w książce Historie nie-
konwencjonalne. Refleksje o przeszłości w nowej humanistyce przeanalizowa-
ła główne nurty współczesnej humanistyki dotyczące nowych metod badania 
przeszłości.

Ewa Domańska jest badaczką współczesnej anglo-amerykańskiej historio-
grafii i teorii historii. Jest autorką interesującej książki Mikrohistorie. Spotkania 
w międzyświatch (1999, 2005). Pod jej redakcją ukazały się: Historia. O jeden 
świat za daleko? (1997), zbiór artykułów Haydena White’a Poetyka pisarstwa 
historycznego (2000, redakcja wraz z Markiem Wilczyńskim), Pamięć, etyka 
i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych 
(2002, 2006) oraz zbiór tekstów Franka Ankersmita Narracja, reprezentacja, 
doświadczenie. Studia z teorii historiografii (2004). Domańska publikuje m.in. 
w „Historyce”, „Tekstach drugich”, „Kulturze Współczesnej”, „Kontekstach”, 
„History and Theory”, jest również autorką wielu artykułów zamieszczonych 
w pracach zbiorowych poświęconych teorii historii. Autorka jest kontynuatorką 
myśli Jerzego Topolskiego, Haydena White’a i Franka Ankersmita (to właśnie 
im zadedykowała Mikrohistorie). 

Historie niekonwencjonalne wpisują się w nurt rozważań nad teorią nauk 
humanistycznych. Domańska zajęła się badaniem historii niekonwencjonalnej. 
Co kryje się pod tym intrygującym pojęciem? Tytuł sugeruje, że chodzi o histo-
rię odmienną, a nawet przeciwstawną historii konwencjonalnej. Autorka traktu-
je historię niekonwencjonalną jako jeden z nurtów współczesnej humanistyki, 
który w awangardowy sposób odnosi się do przeszłości. Stawia ją w opozycji do 
historii konwencjonalnej (tradycyjnej, akademickiej). Na podstawie różnic uka-
zanych między jednym nurtem pisarstwa a drugim (zestawionych dla jasności 
w formie tabelki) Domańska określa jej tożsamość. Do historii niekonwencjo-
nalnej można najogólniej zaliczyć te wszystkie nurty pisarstwa, które odbiegają 
od ustalonego pod koniec XIX wieku pozytywistycznego modelu uprawiania 
historii. O tych nowych tendencjach pisali, nadając im różne nazwy, Andrzej 
F. Grabski (niestandardowe modele historiografii), Jerzy Topolski (niestandar-
dowe zasady) oraz Wojciech Wrzosek (historiografia nieklasyczna). Domańska 
w Mikrohistoriach określiła je mianem historii alternatywnej, przy czym nie 
traktuje jej jako zastanawianie się nad tym, co by było gdyby2. Historia alter-
natywna jest dla niej specyficznym (w sensie odmiennym, innym) sposobem 

1 Zob. T. P a w e l e c, Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza 
psychohistorii, Katowice 2004; A. W o l f f - P o w ę s k a, Polskie spory o historię i pamięć. Po-
lityka historyczna, „Przegląd Zachodni” 2007, nr 1, s. 3-44; J. B a r a ń s k i, Świat rzeczy. Zarys 
antropologiczny, Kraków 2007.

2 Zob. Co by było gdyby. Historie alternatywne. Z Henrykiem Samsonowiczem, Januszem 
Tazbirem, Jerzym Skowronkiem, Andrzejem Ajnenkielem rozmawiają Janusz Osica i Andrzej 
Sowa, Warszawa 1998.
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badania przeszłości i jej przedstawiania3. W Historiach niekonwencjonalnych 
autorka stawia tezę, że historia tradycyjna, jako dyscyplina naukowa, potrze-
buje historii niekonwencjonalnej, aby określić swoją tożsamość, wykorzystuje 
ją, aby się umacniać i regenerować (s. 53). Jeśli dla historii konwencjonalnej 
charakterystyczny jest m.in. kult faktu, wymóg obiektywizmu, klasyczna de-
finicja prawdy, a formą przedstawiania jest tekst pisany (reguły te określone 
są jako konwencje), to historia niekonwencjonalna ukazana jest w opozycji do 
tej pierwszej. „A zatem – jak pisze Domańska – jest to historia, która hołduje 
subiektywizmowi, w narracji łamie porządek przyczynowo-skutkowy i podejrz-
liwie traktuje kryterium prawdy, eksperymentuje ze sposobami przedstawia-
nia i stosuje różne media przekazu, wśród których teksty pisane stanowią tylko 
jedną możliwość. Historia ta chętnie odnosi się do emocji, empatii i szczerości, 
które wykorzystywane są nie tylko jako narzędzia metodologiczne, lecz także 
sygnalizują lokalizacje autora narracji, często traktującego pisarstwo historycz-
ne jako pole walki ideologicznej z różnymi formami ucisku. Charakterystyczne 
jest także to, że jej twórcy mają zacięcie teoretyczne i często łączą doskonały 
warsztat badawczy z bardzo dobrą znajomością teorii i metodologii” (s. 54-55). 
Historia niekonwencjonalna zajmuje się tym, co historia tradycyjna zepchnęła 
na margines badawczy. Domańska pisze, że tematy podejmowane przez historię 
niekonwencjonalną stanowią abiekt (od pojęcia abject Julii Kristevy) historii 
akademickiej4. Równocześnie abiekt może stanowić kategorię badawczą w hi-
storiografii. Tym abiektem jest Inny.

Autorka w swoich rozważaniach nie ogranicza się wyłącznie do analizy prac 
historyków. Nurt historiografii niekonwencjonalnej reprezentują również antro-
polodzy, archeolodzy, kulturoznawcy, historycy sztuki oraz pisarze pracujący 
w ramach interdyscyplinarnych studiów postkolonialnych, etnicznych, nad bada-
niem płci kulturowej, mniejszości seksualnych, nad ludźmi niepełnosprawnymi. 
Są to autorzy, którzy podejmują studia nad zwierzętami, a także nad rzeczami. 
Do kontestatorów historii należą też artyści. Domańska w swojej książce omawia 
cykl fotografii Zbigniewa Libery Pozytywy, traktując je jako alternatywę w sto-
sunku do historiografii. 

Jak już wspomniałam wcześniej, Domańska uważa istnienie historii niekon-
wencjonalnej za niezbędne dla historii akademickiej, która w opozycji do niej 
buduje swoją tożsamość. Jakie zatem miejsce w refleksji o przeszłości zajmuje 
historia niekonwencjonalna? Domańska pisze, że jest ona częścią historiografii 
współczesnej. Nie można twierdzić, że znajduje się na jej marginesie. Autorka 
pisze: „Fakt ten każe nam stwierdzić, że rozróżnienie na historię konwencjonalną 
i niekonwencjonalną jest w pewnym sensie sztuczne. Historia niekonwencjonalna 
jest rebelianckim nurtem w łonie historii konwencjonalnej” (s. 61). 

3 E. D o m a ń s k a, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 2005, s. 22.
4 Abject (ang.) znaczy m.in. wstrętny, a także porzucony, upodlony.
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Domańska w swojej pracy stosuje metodę interdyscyplinarną5. Zwraca szcze-
gólną uwagę na pojęcie emocji, które potraktowane jest jako kategoria badawcza. 
Uprawianie historii niekonwencjonalnej zakłada emocjonalne podejście do badań. 
Historia ta występuje w imieniu tych, których „wielka historia” pozbawiła głosu, 
dlatego też takie podejście do historii wiąże się z poszukiwaniem sprawiedliwo-
ści. Domańska pisze: „tym, czym dla historii konwencjonalnej jest principium 
prawdy, tym dla historii niekonwencjonalnej jest principium szczerości” (s. 63). 
Szczerość stanowi kryterium prawdziwości wypowiedzi autora. Rozważania Do-
mańskiej na temat emocji, empatii i szczerości, traktowanych jako kategorie, któ-
rymi powinien posługiwać się historyk w badaniach, mają duże znaczenie przy 
określeniu portretu współczesnego historyka. Stanowi to szczególne zwrócenie 
uwagi na miejsce autora w narracji i jego postawę wobec przeszłości. Domańska 
pisze, że szczerość „z jednej bowiem strony dotyczy odwagi autora co do ujaw-
niania swojej postawy, emocji i przeświadczenia, z drugiej może dotyczyć odwagi 
wobec opisywanych zdarzeń” (s. 66). Jako przykład podjęcia problemów emocji 
i szczerości Domańska analizuje teksty powstałe w ramach Chicano Studies, które 
zajmują się badaniem doświadczeń grup ludności pochodzenia meksykańskiego 
i meksykańsko-indiańskiego zamieszkałej na terytorium Stanów Zjednoczonych. 
Autorzy wywodzący się z tych grup, podchodząc emocjonalnie do własnej histo-
rii i wykorzystując kategorię szczerości, tworzą swoją tożsamość.

Książka Domańskiej podzielona jest na dwie części. W części pierwszej au-
torka analizuje stan współczesnej historiografii, wskazuje na cechy charakte-
rystyczne historii niekonwencjonalnej oraz porównuje ją z historią tradycyjną. 
W drugiej części książki Domańska, wybierając specyficzną tematykę i stosując 
takież metody badawcze, sama pisze historię niekonwencjonalną. Analizuje roz-
maity materiał badawczy: tekst archiwalny, szczątki ludzkie, muzeum jako obiekt 
architektoniczny oraz fotografie. Do analizy tych tradycyjnych źródeł Domań-
ska, poprzez zastosowanie odpowiedniej teorii, wykorzystuje niekonwencjonalną 
interpretację. Praca przypomina swoją konstrukcją poprzednią książkę autorki 
Mikrohistorie. Rozdziały zbudowane są według schematu: analiza teorii, zasto-
sowanie do materiału badawczego, ocenia teorii i ewentualna krytyka. Nie chodzi 
bynajmniej o to, że autorka przykłada teorię do tekstu. Jak pisze we wstępie, ba-
danie konkretnych przypadków ma dać możliwość zweryfikowania teorii (s. 29).

W pierwszej części pracy autorka podejmuje ciekawe rozważania dotyczą-
ce końców historii i kryzysu historii akademickiej. Odnosi się do interesujących 
dyskusji, jakie toczą się na temat różnych końców historii. Domańska uważa, że 
należy je wiązać z dyskusjami o innych końcach w kulturze. Uważa, iż rozmaite 
wizje końców związane są z tęsknotą za metanarracją, od której odszedł post-

5 Autorka określa swoją metodę „eklektyzmem interpretacyjnym”; „Prawem paradoksu bo-
wiem więcej o historii i jej badaniu nauczyli mnie poeci, pisarze, artyści, filozofowie czy klasycy 
historiografii niż współcześni historycy” (E. D o m a ń s k a, Mikrohistorie, s. 28).
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modernizm. Dyskurs o końcach historii jest w rzeczywistości dyskursem zapo-
wiadającym jego nadejście. Domańska idzie tropem Derridiańskiego odczytania 
dzieła Martina Heideggera Bycie i czas. Autorka uważa, że historia się nie kończy, 
ale sposoby myślenia o niej. Dzięki temu ujęciu filozoficznemu koniec historii 
zostaje ujęty w kategorii pewnego okresu, granicy, po przekroczeniu której nastę-
puje zmiana. Domańska przypisuje wyróżnionym przez Derridę trzem rodzajom 
granic: antropologiczno-kulturowej, „problematycznemu zamknięciu” i „demar-
kacji kategorialnej”, odpowiednie rodzaje dyskursów o końcu historii rozumianej 
jako zachodnioeuropejskie i antropocentryczne podejście do przeszłości; historii 
ujmowanej jako samodzielna dyscyplina oraz jako dziedzina nauki opierająca 
się na dualistycznym widzeniu świata. Te trzy aspekty łączą się w nurt dyskusji 
o końcu historii, rozumianej jako dominujące podejście do nauki. Granica an-
tropologiczno-kulturowa związana jest z określeniem tego, kto i według jakich 
kryteriów uznaje, że dany fakt czy osoba jest na tyle ważna, aby była warta zapa-
miętania. Domańska pisze: „Ogólnie chodzi zaś o przywłaszczanie sobie prawa 
do mówienia i pisania o czyjejś przeszłości, co dokonuje się w imię władzy i kon-
troli sprawowanej nad tymi, których pozbawiono głosu” (s. 40). Jak zauważyła 
autorka, sytuacja, w której historię pisali zwycięscy w ostatnich latach, zmieniła 
się (przykładem tego jest historiografia postkolonialna). Granica ta jest związana 
również z krytyką antropocentrycznego podejścia do historii (powstanie ekohisto-
rii). W „problematycznym zamknięciu” chodzi o koniec historii jako dyscypliny 
naukowej. Związany on jest z tym, że historykom odebrano monopol na wiedzę 
o przeszłości, a ich samych uważa się za „urzędników państwowych” legalizują-
cych władzę. Historia we współczesnym świecie straciła też rolę gwaranta tożsa-
mości. „Demarkacja kategorialna” związana jest z upadkiem statusu historii jako 
nauki opierającej się na racjonalizmie, obiektywizmie i esencjalizmie. 

Z dyskusjami o końcu historii związany jest problem kryzysu historii. Diagno-
za Domańskiej jest optymistyczna. Mówi ona o pozytywnych skutkach kryzysu, 
które umacniają dyscyplinę. Autorka pisze: „w dziejach historiografii mamy do 
czynienia z rozmywaniem się i uelastycznianiem dominującego w danym czasie 
sposobu badania i przedstawiania przeszłości” (s. 82). Kryzys pojawia się wtedy, 
gdy sposób ten jest niewystarczający do rozwiązywania pojawiających się pro-
blemów. Domańska uważa, że „kryzys historii akademickiej świadczy bardziej 
o żywotności historii niż o jej obumieraniu, wskazuje bowiem na duże możli-
wości przystosowawcze dyscypliny do zmieniającego się kontekstu kulturowe-
go i nowych zapotrzebowań” (s. 84). Kryzys historii związany jest z upadkiem 
wielkich narracji (teza Jeana Francoisa Lyotarda o tym, że kryzys metanarracji 
związany jest z kryzysem przedstawienia). Kryzys ten widoczny jest w związku 
z pojawieniem się studiów etnicznych, zwłaszcza postkolonializmu (s. 87-88). 
Autorka pisze, że „postkolonializm jest idealnym przykładem, by pokazać, jak 
dyskurs, który w założeniach podważa i krytykuje metanarrację, sam jest jej ro-
dzajem” (s. 88). 
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Domańska analizuje również inne przykłady historii niekonwencjonalnej, 
m.in. studia postkolonialne (Subaltern Studies). Zwraca również uwagę na poja-
wiający się w nowej humanistyce tzw. zwrot ku rzeczom. Analizuje go na przy-
kładzie teorii francuskiego antropologa Bruno Latoura. Stanowi on próbę prze-
zwyciężenia historii antropocentrycznej. W studium z drugiej części pracy, „Ar-
cheontologia martwego ciała (Argentyńscy desaparecidos)”, Domańska proponuje 
postawienie innych od tradycyjnych pytań wobec ludzkich szczątków. Odwołuje 
się do nurtu archeologii heideggerowskiej, który proponuje niekonwencjonalne 
rozumienie materialnych pozostałości. Domańska wskazuje na inne rozumienie 
źródła historycznego, a właściwie zastąpienie go terminem ślad. Archeologię hei-
deggerowską autorka uznaje za alternatywę dla tekstualizmu.

W podsumowaniu Domańska wskazuje na cele, jakie postawiła swojej książ-
ce. Najważniejszym z nich jest złagodzenie napięcia istniejącego między histo-
rykami i teoretykami historii. Czy porozumienie między nimi jest możliwe? A.F. 
Grabski, porównując sytuację między historykami i metodologami, użył metafo-
ry domu bez schodów czy windy. Historycy znajdują się w tym domu na parterze, 
metodolodzy zaś na poddaszu. Domańska w „Uwagach końcowych o trudnych 
związkach historyków z metodologami” wskazuje na kilka przyczyn, z które 
wskazują, dlaczego historycy „nie lubią” metodologów: jak się okazuje, „wina” 
leży po obu stronach6. Autorka postawiła przed sobą trudne zadanie zbudowania 
mostu między teorią a praktyką badawczą. Świetnym przykładem jest pierwsze 
studium w drugiej części pracy „Hermeneutyka przejścia (Wspomnienia z Rosji 
Jana Żarno)”. Autorka proponuje tradycyjny temat (źródłem jest tekst archiwalny, 
do jego krytyki wykorzystuje tradycyjny warsztat badawczy), do którego stosu-
je niestandardową interpretację (wykorzystuje psychoanalityczną teorię pamięci 
reparacyjnej Melanie Klein). Domańska analizuje opowieść o kobiecie-kanibalu. 
Stawia pytanie: dlaczego Żarno, pisząc swe wspomnienia z pobytu w łagrach, 
włącza do nich tę opowieść. Według Autorki opowieść o kobiecie-kanibalu sta-
nowi „ślad egzystencjalny” (w odróżnieniu od dowodu doświadczenia) przejścia 
od kondycji człowieka do nieludzkiej kondycji więźnia gułagu (s. 142). 

Podstawowym zagadnieniem, na którym koncentruje się Domańska w swojej 
książce, jest problem związku władzy i wiedzy. Dla jej rozważań rodzajem motta 
są słowa Michela Foucaulta: „Historia jest dyskursem władzy”. Warto przytoczyć 
tezę, jaką stawia Domańska już na początku swojej pracy: „pisane w duchu prze-
ciw – historii historie niekonwencjonalne, które z założenia kontestować miały 
historie tradycyjne i władzę, które te ostatnie reprezentują i legitymizują, często 
wbrew intencjom ich twórców i zwolenników, same zostały uwikłane w logikę 
władzy i stały się ideologią, choć służącą już nie zwycięzcom, lecz toczącym 
walkę o sprawiedliwość zwyciężonym” (s. 13). Historie niekonwencjonalne po-

6 Warto zauważyć, że recenzje książki Domanskiej ukazały się w pismach z dziedziny lite-
ratury i kultury („Pogranicza”, „Kultura Współczesna”, „Portret”).
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wstające w interesie grup, które pozostawały na marginesie „wielkiej historii”, 
pozostają również uwikłane w logikę władzy i stają się ideologią.

Historie niekonwencjonalne Domańskiej podejmują problem statusu historii 
we współczesnym świecie7, stawiają tym samym ważne pytanie o rolę historyka. 
Rafał Stobiecki, próbując dać odpowiedź na to pytanie, wyszedł od zwrócenia uwa-
gi na dwa tradycyjne portrety historyków, które ukształtowały się w XIX wieku. 
Pierwszy, „zimny scjentysta”, ma swój pierwowzór w osobie Leopolda von Ran-
ke. Drugi wywodzi się z tradycji romantycznej, jest nim „duchowy przewodnik 
i wychowawca narodu”. Modelowym przykładem takiego historyka jest Joachim 
Lelewel. Te dwie role (granica między nimi oczywiście często się zaciera), w któ-
rych chcą występować historycy, uległy we współczesnym świecie dezaktualiza-
cji8. Stobiecki zwraca uwagę na relacje między historią a pamięcią, które pociągają 
za sobą m.in. komercjalizację historii, która staje się „towarem”; odebranie histo-
rykowi monopolu na interpretowanie przeszłości. Inne problemy historiografii to 
postępująca dezintegracja wiedzy historycznej (która jest efektem daleko posunię-
tej specjalizacji, a także nadprodukcji historiograficznej), lekceważenie przez hi-
storyków podstawowych reguł warsztatu historycznego. Jaki powinien być zatem 
współczesny historyk? Stobiecki pisze: „Współczesna refleksja teoretyczna nad 
historią wymaga od historyka »odkrycia przyłbicy«, opuszczenia wygodnej wieży 
z kości słoniowej, wyraźnego zaznaczenia swojego miejsca w życiu społecznym, 
a nie tylko eksponowania celów poznawczych. Współczesny historyk winien mieć 
świadomość etycznego wymiaru swojego badania”9. Historyk powinien być „tłu-
maczem” i „mediatorem” między odmiennymi kulturami. Na możliwości i ogra-
niczenia roli tłumacza, w jakiej powinien występować historyk, zwraca uwagę 
hiszpański historyk nowożytności Fernando Sanchez-Marcos. Zadaniem historyka 
jest budowanie „mostów”, nie tylko pomiędzy ludźmi zlokalizowanymi w różnych 
przestrzeniach czasowych, ale mosty „intelektualnego rozumienia i porozumienia, 
tym razem pomiędzy społecznościami żyjącymi współcześnie, zlokalizowanymi 
i zakorzenionymi w kulturach, w sensach antropologicznych, które są bardzo od-
mienne, a czasem wręcz sobie przeciwstawne”10. Sanches-Marcos zwraca również 
uwagę na ograniczenia, które wypływają z takiej funkcji historyka. 

Należy nawiązać w tym miejscu do interesujących ustaleń W. Wrzoska. Zwraca 
on uwagę, że człowiek tworzy przeszłość, a także konstrukcje myślowe, za pomocą 
których ją ujmuje. Myślenie i działanie człowieka uwikłane jest w kulturę. Wrzosek 
nawiązuje do kręgu hermeneutycznego (niemożność oddzielenia podmiotu badań od 

7 W. Wrzosek pisze, że „obecność historii w kulturze jest niezbywalna” (Czy Historia ma 
przyszłość?, w: Gra i konieczność. Zbiór rozpraw z historii historiografii i filozofii historii, red. 
G.A. Dominiak, J. Ostoja-Zagórski, W. Wrzosek, Bydgoszcz 2005, s. 11).

8 R. S t o b i e c k i, Historyk i jego rola we współczesnym świecie, w: Gra i konieczność, s. 50-51.
9 Tamże, s. 58.
10 F. S a n c h e s - M a r c h o s, Historyk jako tłumacz, w: Pamięć, etyka i historia. Anglo-ame-

rykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych, red. E. Domańska, Poznań 2006, s. 38-39.
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przedmiotu), który jest też kręgiem antropomorfizacji11. Człowiek operuje słowami, 
a sens słów można wytłumaczyć tylko za pomocą słów. Historyk, pisząc o ludziach 
(ale też nie tylko o ludziach), musi uświadomić sobie, że również jest człowiekiem. 
Historyk, badając inną kulturę, „wmawia” jej własne antropomorfizmy. Wrzosek 
nazywa to imputacją kulturową. Uświadomienie sobie tego stanowi pewien rodzaj, 
choć ograniczony, jej kontroli. Świat, który badamy, jest odmienny od tego, w któ-
rym żyjemy. Światu, w którym żyjemy, przypisujemy pewien porządek, nadajemy 
mu sens, jednak – jak zauważa Wrzosek – „Ład, jaki przypisujemy światu, nie jest 
porządkiem, jaki odnajdujemy w nim”12. Dlatego też to, co odnajdujemy w kultu-
rze, którą badamy, nie odnajdujemy w niej, ale w naszej wizji tej kultury. Tutaj po-
jawia się kwestia imputacji kulturowej. Kultura badająca imputuje kulturze badanej 
własne metafory historiograficzne, temporalność, a także zasady logiki13. Historyk, 
badając kulturę, wnosi do niej swój porządek logiczny. Czy zatem w takiej perspek-
tywie, jakkolwiek ciekawe są podejmowane we współczesnej humanistyce badania 
w tym zakresie, możliwe jest przezwyciężenie antropocentryzmu?

Postmodernizm podważył przekonanie o obiektywizmie badania historyczne-
go, klasyczną koncepcję prawdy, wskazywał na związki historiografii z literaturą. 
Domańska napisała, że „historia jest taka, jacy są piszący o niej historycy”14. Jest 
zatem subiektywna. Czy możliwe jest podczas badania przeszłości odsunięcie 
na bok własnych przekonań politycznych i moralnych? Frank Ankersmit zwró-
cił uwagę na znaczenie terminów „subiektywność” i „obiektywność”, inne niż 
uznaje się powszechnie. Subiektywność pojawiała się dotąd w kontekście warto-
ści moralnych i politycznych. Ankersmit zwraca uwagę, że może ona mieć rów-
nież inne przyczyny, np. ulubiony temat historyka, jego specyficzny styl pisarski, 
przynależność do szkoły historiograficznej, czy wreszcie zdolności intelektualne 
piszącego15. Są one o wiele istotniejsze, niż przekonania polityczne i moralne, 
które – zdaniem autora – „mają prawdziwie »obiektywny« wymiar [...] być może 
w wartościach politycznych i moralnych dostrzega się tak wielkie zagrożenie dla 
prawdy historycznej nie dlatego, że są one od niej nieskończenie odległe i należą 
zupełnie do innego świata, ale właśnie dlatego, że są zbyt blisko niej i że trudno 
te dwa światy rozdzielić”16. Według Ankersmita wartości moralne i polityczne 
należą do świata przedmiotu, a nie podmiotu, a sama wartość określa prawdę, 
i odwrotnie, prawda określa wartość. W narracji historycznej zachodzi pomiesza-
nie faktów i wartości, i niemożliwe jest ich rozgraniczenie17. Ankersmit uważa, że 

11 W. W r z o s e k, Historia-kultura-metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wroc-
ław 1995, s. 13.

12 Tamże, s. 16.
13 Tamże, s. 18-19.
14 E. D o m a ń s k a, Mikrohistorie, s. 286.
15 F. A n k e r s m i t, Pochwała subiektywności, w: Pamięć, etyka i historia, s. 55-56.
16 Tamże, s. 56-57.
17 Tamże, s. 73.
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w ocenie reprezentacji historycznej (narracji) najważniejsze są kryteria estetycz-
ne, dopiero potem poznawcze i etyczne.

Domańska nie pisze explicite, jaki powinien być współczesny historyk, jed-
nakże z zadań, które stawia przed historią, można wywnioskować, jaką postawę 
badawczą aprobuje. Jakkolwiek autorka nie pozostaje bezkrytyczna w stosun-
ku teorii powstających w nowej humanistyce, widoczna jest jej sympatia wobec 
historii niekonwencjonalnej. Próbując ustalić poglądy Domańskiej na temat roli 
historyka należy koniecznie nawiązać do Mikrohistorii. Pisarstwo alternatywne, 
jak pisze autorka, charakteryzuje się „subiektywnym podejściem historyka do 
przedstawianych sytuacji i postaci oraz jego nieskrywana obecność w narracji”18. 
W tej książce jest doskonale zarysowana i wyeksponowana obecność autorki. Do-
mańska używa wielu osobistych zwrotów, daje poznać się czytelnikowi. 

Z charakterystyki historii niekonwencjonalnej wynika kilka podstawowych 
cech współczesnego historyka. Jest on przeciwieństwem historyka tradycyjnego, 
ale nie w każdym względzie. Domańska podkreśla, że historyk musi dysponować 
doskonałym warsztatem badawczym, w ramach interpretacji proponuje jednak te 
oparte na nowych metodach, stosujące teorie z innych dziedzin nauki (m.in. ar-
cheologii, psychologii). Prowadzi to do całkiem nowego odczytania źródła i wy-
dobycia głęboko ukrytych w nim treści. Domańska wskazuje również na inne niż 
tradycyjny tekst pisany formy przedstawiania. Historyk, podejmując badania nad 
przeszłością, powinien być świadomy swego subiektywizmu (autorka nawiązuje 
tu do tego rozumienia terminu, jakie proponował Ankersmit), winien pamiętać 
o tym na każdym etapie badania czy budowania narracji. Historyk nie powinien 
uciekać od emocji, które wywołuje w nim np. temat, którym się zajmuje. Po-
winien podchodzić do niego z empatią i szczerością, nawiązać dialog z Innym. 
Historię niekonwencjonalną autorka traktuje jako walkę ideologiczną w obronie 
sprawiedliwości, w imieniu tych, których tradycyjna narracja spycha na margi-
nes. Dlatego też historyk powinien mieć świadomość ideologicznego wymiaru 
tworzonej przez siebie narracji. Ideałem dla Domańskiej (na co wskazywał już 
A.F. Grabski i J. Topolski) jest połączenie doskonałej znajomości warsztatu ba-
dawczego ze znajomością prac teoretycznych.

Historie niekonwencjonalne Domańskiej to interesująca książka nie tylko 
z racji tego, że przedstawia awangardowe metody badania przeszłości. Jest to pra-
ca ważna także dlatego, że poprzez próbę połączenia teorii z praktyką badawczą 
stara się wpłynąć na zainteresowanie historyków nowymi tendencjami we współ-
czesnej humanistyce. Dzięki temu mogą kształtować się postawy uczonych, któ-
rzy zechcą w sposób niekonwencjonalny podejść do badań historycznych. Dys-
cyplinie tak w powszechnej praktyce stroniącej od teorii, jak historiografia, może 
to przynieść jedynie pożytek. 

18 Tamże, s. 260.


