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W połowie lat osiemdziesiątych pojawiło się dość niespodziewanie we współczesnej historiografii wiele intrygujących publikacji, które wymykały się ówczesnej
klasyfikacji na nurty, kierunki czy szkoły badań historycznych. Książki te, choć
rozproszone i w większości powstałe w sposób całkowicie od siebie niezależny,
łączyło wyraźne pokrewieństwo. Nie sposób było zignorować tego wydarzenia,
więc — aby móc jakoś o nim rozmawiać — nadano mu nazwę mikrohistorii.
Prace takie, jak Stories of Scottsboro Jamesa Goodmana, Unredeemed Captive
Johna Demosa czy Lucrecia’s Dreams Richarda Kagana, jako niezwykle głębokie, intensywne i gęste opisy tego, co indywidualne, niepowtarzalne i osobliwe
stanowią być może najpełniejszą realizację ideału wiedzy idiograficznej nakreślonego przez Wilhelma Windelbanda w mowie rektorskiej z 1 maja 1894 roku. Jednak, gdy przyjrzymy się mikrohistoriom pod trochę innym kątem, okaże się, że
mogą one wnieść do debaty o przemianach współczesnej refleksji humanistycznej
o wiele więcej, niżbyśmy się tego na początku spodziewali.
Nie pozwólmy zwieść się sugerującemu zawężenie skali przedrostkowi „mikro-”. Wartość mikrohistorii nie polega wyłącznie na uzupełnianiu obrazu przeszłości o wiele drugoplanowych, niezbyt istotnych detali tak, aby uczynić go
barwniejszym, bogatszym i bardziej zajmującym. W mikrohistoriach analiza kulturowa jednostkowego wydarzenia lub badanie biografii pojedynczego człowieka pociąga za sobą pytanie o przestrzeń rozciągającą się pomiędzy tym, co mikro, czyli światem działań, doświadczeń i interpretacji pojedynczego człowieka,
a tym, co makro, czyli tym, co ponadjednostkowe, autonomiczne, co rządząc się
swoimi prawami — ma intersubiektywny charakter, jest niezależne od woli oraz
interpretacji jednostek.
Mikrohistorie ożywiają ogólne pojęcia i kategorie, do których przyzwyczaiła nas tradycyjna historiografia i antropologia kulturowa, poprzez wprowadzenie
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do ich centrum elementu nieprzewidywalnego, jakim jest człowiek pojedynczy.
Za pomocą detali, drobiazgów i fragmentów życia zwykłych ludzi możemy zobaczyć, jak ponadjednostkowe procesy kulturowe, społeczne bądź ekonomiczne
były doświadczane i interpretowane; przekonać się, jak konkretni ludzie działali
w ich obliczu, często w skrajnie niesprzyjających okolicznościach. Dzięki mikrohistoriom w ten sposób nie tylko zyskujemy pełniejszą wiedzę o religii katarów1, sądownictwie renesansowej Florencji2 albo włoskiej medycynie ludowej
z początku XVII wieku3, ale za ich pośrednictwem również uczymy się poruszać
w tej bardzo enigmatycznej przestrzeni rozciągającej się pomiędzy tym, co mikro,
a tym, co makro, w której tak często czujemy się przecież nieswojo.
W tym sensie mikrohistorie stanowią rodzaj unikatowego świadectwa konfrontacji z tym, co Dariusz Czaja określa w swoich wypowiedziach „życiem”4.
Autorom mikrohistorii, inspirującym się często antropologią kulturową, w dość
nieoczekiwany sposób udało się uchwycić coś z ducha badań terenowych i antropologicznego doświadczenia. Clifford Geertz w Opisie gęstym mówi nawet
o zderzeniu z „twardą powierzchnią życia”5, którego doznaje badacz, gdy opuszcza uniwersyteckie sale wykładowe, przestaje dyskutować o wzorach, rolach czy
strukturach, a styka się z ludźmi żyjącymi w świecie kształtowanym przez procesy i zjawiska, które pojęcia te mają pomóc uchwycić, opisać i wyjaśnić.
Mikrohistoriom można przyjrzeć się z jeszcze innej perspektywy. Zaplanowanie oraz przeprowadzanie eksperymentu jest w naukach przyrodniczych jednym
z przyjętych sposobów rozwiązywania tego, co Thomas Kuhn nazywa naukowymi „łamigłówkami”6. Historycy, antropolodzy i kulturoznawcy, oprócz swoich
archiwów czy wypraw w teren, również posiadają swoje laboratoria, też przeprowadzają swoje eksperymenty, których miejscem jest, być może, właśnie tekst7.
Wiele mikrohistorii rozpoczyna się opisem charakterystycznego doświadczenia. Wszystko bierze swój początek od imienia, które historyk przypadkowo napotyka w trakcie badań w archiwum i które stale powraca na kartach kolejnych
dokumentów. Za tym imieniem kryje się tajemnica, która z czasem, jak pisze Gene
1

Zob. E. Le Roy Ladurie, Montaillou, wioska heretyków 1294–1324, przeł. E.D. Żółkiewska,
Warszawa 1988.
2 Zob. G. Brucker, Giovanni and Lusanna, Berkeley-Los Angeles 1986.
3 Zob. C. Ginzburg, M. Ferrari, The Dovecote Has Opened Its Eyes, [w:] Microhistory and the
Lost People of Europe, red. E. Muir, G. Ruggiero, Baltimore-London 1991, s. 11–19.
4 D. Czaja, Życie, czyli nieprzejrzystość. Poza antropologię — kultury, [w:] idem, Sygnatura
i fragment. Narracje antropologiczne, Kraków 2004, s. 61–84.
5 C. Geertz, Interpretacja kultur, przeł. M.M. Piechniaczek, Kraków 2005, s. 46.
6 T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Warszawa 2001.
7 Na podobny wątek występujący w tekstach Brunona Latoura zwraca uwagę E. Bińczyk:
„Każda książka jest także eksperymentem. Obszar tekstu to laboratorium w naukach społecznych,
dokonuje się w nim symulacji, prób sił […]” (E. Bińczyk, Nie ma społeczeństwa! „Nasi mniejsi
bracia” — społeczne studia nad nauką oraz etyczne zaangażowanie Bruno Latoura, „Teksty
Drugie” 2007, nr 1–2, s. 153).
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Brucker, autor klasycznej mikrohistorii Giovanni and Lusanna, staje się jego obsesją8. Rygor metody ustępuje stopniowo wobec siły ciekawości, nieujarzmionej
jakąkolwiek teorią badań historycznych. Początkowo ciekawość ta ma charakter wybitnie nieużyteczny, ponieważ w nikłym stopniu wiąże się z zasadniczym
celem badań. Dopiero po czasie prowadzone pod jej wpływem na własną rękę
poszukiwania zostaną usystematyzowane i staną się przyczynkiem do naukowej
publikacji. Ciekawość, za sprawą mocy oswobadzania z więzów metody, staje się
impulsem do działań poznawczych o „anarchizującym”9 charakterze. Przed historykiem otwiera się przestrzeń, w której znajdzie się on poza zasięgiem obowiązujących reguł formułowania hipotez, przeprowadzenia analiz czy też konstruowania historycznej narracji. Zatem eksperymentalnemu badaniu można poddać teraz
już same te reguły10.

Chłopaki ze Scottsboro
W 1931 roku grupa czarnoskórej młodzieży została oskarżona o brutalny gwałt
na dwu białych kobietach. Wieść o tym wydarzeniu wywołała tak ogromne oburzenie pośród mieszkańców północnej Alabamy, iż Gwardia Narodowa musiała ratować zatrzymanych w areszcie w Scottsboro przed linczem. W trwających
cztery dni procesach ośmiu podejrzanych skazano na karę śmierci. Odbyło się
jeszcze siedem apelacji, a oskarżeni spędzili w więzieniach od sześciu do siedemnastu lat. James Goodman, autor Stories of Scottsboro (1994), zrelacjonowaniu
faktów dotyczących tego wydarzenia poświęca niespełna jedną stronę. Kończąc
opis, pyta jednak: „Co takiego się wydarzyło? [What happened?]”11 a następnie
odpowiedzi na to pytanie poświęca kolejne czterysta stron:
To, co następuje, jest historią procesu sądowego oraz wzbudzonych przezeń kontrowersji, historią narracyjną, w której przechodzę, rozdział za rozdziałem, od jednego punktu widzenia
do kolejnego, dopóki nie opowiem o wydarzeniach, które miały miejsce w pociągu towarowym,
na posterunku w Rock Paint, przed więzieniem w Scottsboro, w samym sądzie, jak i wokół
niego, oraz w całym kraju […]12.

18

Zob. G. Brucker, op. cit.
„Anarchizm” rozumiany jest w znaczeniu, jakie przypisuje temu pojęciu Paul K. Feyerabend
(zob. P.K. Feyerabend, Dialogi o wiedzy, przeł. J. Nowotniak, Warszawa 1999; oraz idem, Przeciw
metodzie, przeł. S. Wiertlewski, Wrocław 2001).
10 Nie ma powodów, aby mikrohistoryczne eksperymenty traktować jako zagrożenie dla
historii poznawczej. Jeżeli spojrzymy na intelektualne biografie badaczy takich, jak Simon Schama,
Judith Brown, John Demos, James Goodman czy Gene Brucker, to okaże się, że w ich wypadku
mikrohistorie są jedynie epizodem, intelektualną przygodą, eksperymentem, po którego zakończeniu
powracają oni do uprawiania tradycyjnej historiografii.
11 J. Goodman, Stories of Scottsboro, New York 1995, s. XI.
12 Ibidem, s. XII.
19
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Goodman rozpoczyna od wysłuchania opowieści osób, które były bezpośrednio uwikłane w wydarzenia z 1931 roku. Analizując zeznania zgwałconych
kobiet, zwraca uwagę między innymi na to, jak zostali w nich opisani oskarżeni. Gwałciciele to już nie opętani żądzami „dzicy” (sex-mad savages)13, którzy
chcieli zaspokoić swoje zwierzęce instynkty, ale jednostki działające świadomie
i racjonalnie, którym satysfakcję sprawia samo łamanie przyjętych norm społecznych. Zamierzali oni bowiem uprowadzić swoje ofiary, aby te urodziły im
na północy Stanów Zjednoczonych poczęte w wyniku gwałtu dzieci. Uosabiali
więc nową postać racjonalnego zła, niemalże demonicznego, któremu obojętna
jest potencjalna korzyść14.
Wraz z kolejnymi rozdziałami losy „chłopaków ze Scottsboro” (Scottsboro
Boys) stają się stopniowo częścią coraz bardziej rozległych narracji. Część przedstawicieli lokalnych władz postrzegała proces jako kolejny etap starcia pomiędzy
cywilizacją a barbarzyństwem, dlatego, będąc zwolennikami kary śmierci, byli
przeciwni linczowi. Oznaczałoby to zwycięstwo emocji nad rozumem oraz zniżenie się do poziomu oskarżonych. Natomiast większość wykształconych mieszkańców Alabamy interpretowała wydarzenia ze Scottsboro w kategoriach różnic
społecznych, a nie rasowych. Uważali, iż honoru Południa należy bronić nie
przed czarnymi, ale przed białymi wywodzącymi się z nizin społecznych, którzy,
zaślepieni przesądami i nienawiścią, skazali niewinnych ludzi na karę śmierci.
Z perspektywy członków Partii Komunistycznej, którzy zaangażowali się w obronę „chłopaków ze Scottsboro”, była to doskonała okazja do połączenia kwestii
rasowych ze sprawą walki klas. Ich opowieść jest, z jednej strony, najbardziej
szczegółowa, bo sformułowana w celu podważenia zarzutów prokuratury, ale
z drugiej — najbardziej abstrakcyjna, ponieważ odwołuje się do marksistowskiej
teorii kapitalizmu i wyzysku klasowego15. Z kolei gazety z północy Stanów Zjednoczonych wydarzenia ze Scottsboro umieściły w kontekście polityki międzynarodowej. Porównano je nawet do zajść w nazistowskich Niemczech wskazując, iż
podważają one moralną pozycję Amerykanów i odbierają im prawo do potępiania
uzasadnianych równie rasistowską ideologią działań Hitlera.
Nieuchronnie tracimy z oczu „chłopaków ze Scottsboro”. Goodman nie ma
zamiaru rozpraszać naszych wątpliwości, co do przebiegu samego wydarzenia.
Koncentruje się na przemianach, jakim podlega ono w kolejnych narracjach,
na tym, jak społecznie negocjowano jego znaczenie:
Na pytanie »co tam się wydarzyło«? — pisze — odpowiadam opowieścią o konflikcie pomiędzy
ludźmi z różnymi wyobrażeniami tego wydarzenia, różnymi wyobrażeniami o jego przyczynach
i znaczeniu — opowieścią o konflikcie pomiędzy ludźmi z różnymi opowieściami o Scottsboro16.
13
14
15
16

Ibidem, s. 23.
Zob. ibidem, s. 59.
Zob. ibidem, s. 30–31.
Ibidem, s. XII.
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Nie ma jednej historii o wydarzeniach ze Scottsboro. „Jak już tylko rozpoczniesz, rozumienie nie ma końca”17, pisze Goodman i kontynuuje:
Nie opowiedziałem wszystkich historii o Scottsboro, […]. Pozostawiłem pracę dla innych historyków. Mam nadzieję, iż ktoś pomyśli sobie, iż dałem również dowód wartości eksperymentowania w pisaniu historii, poszukiwania historiograficznych form, które oddadzą sprawiedliwość
bogactwu i nieodpartej władzy przeszłości oraz historii, jakie o niej opowiadamy18.

Milczenie Eunice
Książka Johna Demosa Unredeemed Captive opowiada o dramatycznych losach córki pastora, która zimą 1704 roku została uprowadzona przez Siuksów.
Gdy po kilku latach pojawiła się możliwość powrotu do domu, Eunice zdecydowała się jednak pozostać w wiosce Indian. Jeżeli Goodman zaczyna swoją książkę fundamentalnym pytaniem „Co takiego się wydarzyło?”, to Demos deklaruje:
„Przede wszystkim, chciałem napisać h i s t o r i ę [a story]”19.
Jednak już samo rozpoczęcie narracji sprawia amerykańskiemu historykowi
wiele problemów. W pierwszym rozdziale, znacząco zatytułowanym Początki,
Demos zastanawia się nad tym, gdzie powinien zacząć opowieść o porwaniu Eunice? Czy w 1629 roku w Cambridge, gdy grupa purytanów postanawia założyć
za oceanem nową osadę, a może w latach sześćdziesiątych XVII wieku w wiosce
Irokezów, czy też w domu Johna Williamsa, w którym 17 września 1696 roku
przychodzi na świat Eunice. Być może opowieść powinna rozpocząć się sceną
przedstawiającą śmierć Karola II. Wojna o sukcesję hiszpańską ogarnie niebawem
również kolonie, a Irokezi, którzy uprowadzą Eunice, przyłączą się do niej, stając
po stronie wojsk króla Słońce — Ludwika XIV. Demos ostatecznie przedstawia
czytelnikowi kolejno pięć początków, rozgrywających się niejako na różnych poziomach historycznego trwania:
Krótko mówiąc, w i e l o k r o t n e [multiple] początki: żaden z nich naprawdę „pierwszy” i każdy
wnoszący wkład, w ten czy inny sposób, do dalszej opowieści. Do tej listy pięciu można dodać
z pewnością kolejne — w rzeczywistości prawie nieskończoną ilość. Wszystkie te opowieści
tworzą razem „historię”20.

Co mogła czuć mała dziewczynka porwana w środku mroźnej zimy, jakich
cierpień doznała w trakcie trwającego wiele dni marszu do Kanady, którego nie
przeżyło przecież tak wielu uprowadzonych mieszkańców Dearfield. Czego musiała doświadczać w trakcie spotkania z wysłannikiem ojca, który miał zabrać ją
17
18
19
20

Ibidem, s. XIII.
Ibidem.
J. Demos, Unredeemed Captive, New York 1994, s. xi.
Ibidem, s. 9–10.
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do Dearfield, do domu21. Demos, w obliczu milczenia Eunice, stwierdza zdecydowanie: „Są rzeczy, które musimy sobie wyobrazić”22. Amerykański historyk,
odważnie rekonstruując przeżycia bohaterów swojej książki, na przykład poprzez
wprowadzenie do tekstu fikcyjnego monologu wewnętrznego Eunice, wywoła
wiele kontrowersji23. Czy jednak nie jest tak, że wyobraźnia stale przychodzi historykowi z pomocą? Demos, przywołując sporządzony po ataku sił francuskich
na Dearfield raport pułkownika Partridge’a, opisuje doświadczenie, które możemy za Frankiem Ankersmitem określić jako historyczne24:
Uczony, który trzyma go [raport — R.N.] w rękach, nieuchronnie widzi więcej niż tylko słowa
spisane na papierze: dostrzega szorstkość (ale też dużą wytrzymałość) papieru, sporadyczne
plamy atramentu, wyrazisty i zdecydowany charakter pisma autora (wyrazisty i zdecydowany pomimo zgrozy). Widzi też, wyłaniającą się zza pióra i papieru, postać pułkownika; widzi,
jak porusza się pomiędzy ocalonymi, zatrzymuje i pyta (i pisze) na zmianę. Przeszłość historii
szybko zanika — albo, raczej re-formuje się jako następstwo obecnych momentów, którymi
była (i jest) [The pastness of history briefly dissolves — or, rather, re-forms as the succession
of present moments it was (and is)]. Uczony czuje, że miniona teraźniejszość staje się równoczesna jego własnej. 1704, 1990; Dearfield wtedy, Boston teraz; zaśnieżona ulica zniszczonej wsi,
eleganckie wnętrze nowoczesnej biblioteki: zestawione [juxtaposed] — niepołączone — przez
dokument, jednocześnie ich i nasz25.

Sny Lukrecji
Lukrecja de Leon, oskarżona i skazana przez inkwizycję za rozpowiadanie
świętokradczych, heretyckich snów, które miały obrazić majestat króla Filipa II,
jest bohaterką pracy Richarda Kagana Lucrecia’s Dreams26.
Jej rodzina wywodziła się z niższych warstw ówczesnej hierarchii społecznej,
Lukrecja nie była więc kobietą wykształconą. Jak więc wyjaśnić oryginalność, intelektualną głębię i bogactwo symboliki jej snów? Czy wszystko to zostało jedynie
dodane przez spisujących słowa Lukrecji duchownych? Kagan decyduje się jednak
podążyć innym tropem, bowiem niezwykła osobowość głównej bohaterki przejawia się, zdaniem amerykańskiego historyka, również w dokumentach inkwizycji.
21

Zob. ibidem, s. 107.
Ibidem, s. 17.
23 Zob. J. Lepore, Historians who love too much: reflections on microhistory and biography,
„The Journal of Modern History” 88, 2001, June, nr 1, s. 129–144.
24 „doświadczenie historyczne przybiera postać nagłego objawienia »jaką rzeczywiście
była przeszłość«. Temu nieoczekiwanemu objawieniu się przeszłości — przeżywanemu często
jako utrata wszelkiego dystansu czasowego — towarzyszy zawsze doświadczenie całkowitej
»autentyczności«” (F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie, przeł. E. Domańska
et al., Kraków 2004, s. 223).
25 J. Demos, op. cit., s. 22–23.
26 R.L. Kagan, Lucrecia’s Dreams, Berkeley-Los Angeles-London 1995.
22
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Jeżeli Carlo Ginzburg w Serze i robakach27 stara się zrekonstruować światopogląd pojedynczego człowieka, młynarza z Friuli, to Kagan chce przeniknąć
do świata indywidualnych wyobrażeń, lęków i pragnień. Ponieważ sny stanowią
niezwykłą kompozycję obrazów, ich genezy Kagan poszukuje w przeżyciach Lukrecji. Bada więc szczegółowo religijne procesje, w których mogła uczestniczyć
(na przykład powrót relikwii świętej Leokadii). Rekonstruuje treść kazań, których
można było wysłuchać w niedzielne msze w parafii Lukrecji, zwraca też uwagę
na ozdoby oraz sakralne obrazy, na które paść mogło wówczas jej spojrzenie.
Odwiedza katedrę w Toledo, miejsce ówczesnych pielgrzymek, gdzie przygląda się szczegółowo wnętrzu kaplicy świętego Ildefonsa. Przysłuchuje się plotkom, którymi żył ówczesny Madryt, popularnym romansom, które opowiadało
się wieczorem w domach mieszkańców miasta, oraz krążącym po ulicach przepowiedniom, inspirowanym apokaliptyczną i milenijną literaturą chrześcijańską.
Złowrogie bestie, które pojawiają się w mistycznych wizjach Lukrecji, odnajduje
Kagan w królewskiej menażerii.
Postawa Lukrecji wobec otaczającego świata była postawą estetyczną, a szczególna wrażliwość, wyobraźnia i pamięć bohaterki pozwalały jej na podstawie legend, plotek czy obrazów, z którymi stykała się codziennie, tworzyć stale nowe
wyobrażenia. Przesłanie polityczne i społeczne snów Lukrecji, czyli krytyka króla
Filipa II, świadczy również o jej głębokim zaangażowaniu w życie swojego kraju.
Paradoksalnie, im bardziej zagłębiamy się w życie wewnętrzne Lukrecji, tym
coraz mocniej czujemy, iż pozostanie ona dla nas na zawsze niedającą się przeniknąć tajemnicą: „moje myślenie o Lukrecji wciąż się zmienia”28, pisze Kagan i dodaje, że „bezustanny proces odkrywania [discovering] Lukrecji”29 trwa.
Amerykański historyk, nawet po zakończeniu tak wnikliwych i drobiazgowych
w odniesieniu do indywidualnej biografii badań, zawaha się przed nakreśleniem
w miarę stabilnego obrazu pojedynczego człowieka:
[…] Lukrecja pozostaje postacią ulotną. Czy była słabą kobietą zmanipulowaną przez mężczyzn, w pierwszej kolejności przez dwu duchownych, którzy zachęcili ją do spisywania snów?
[…] Czy była jednak, jak sugerują inne dowody, kobietą pewną swoich władz jasnowidztwa,
która nie wahała się ich użyć? Czy była tylko może naiwną istotą, jak to sama niekiedy stwierdza, która nie rozumiała politycznych implikacji swych proroczych snów? Albo, jak twierdzą
inni, była kobietą o silnych przekonaniach, która świadomie tworzyła swoje wizje, aby zwrócić
na siebie i swoje polityczne poglądy uwagę?30.

Proces interpretacji nie ma końca, obraz Lukrecji stale się zmienia, a obszar
indywidualnej intymności okazuje się, niczym w słynnym filmie Orsona Wellsa,
chroniony płotem z tabliczką ostrzegającą „Nie wchodzić!”.
27
28
29
30

Zob. C. Ginzburg, Ser i robaki, przeł. R. Kłos, Warszawa 1989.
R.L. Kagan, op. cit., s. X.
Ibidem.
Ibidem, s. IX–X.
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Mikrohistorie, eksperymenty z opisem

* * *
Autorzy mikrohistorii na różne sposoby badają granice współczesnej historiografii, a być może w szczególności właśnie granice wiedzy idiograficznej31. Powyższe eksperymenty odczytywać można nawet jako badania dowodzące słynnej
tezy Windelbanda, iż humanistycznemu rozumieniu opierać się będzie zawsze to,
co niemiecki filozof określił mianem „niezgłębianego elementu”, „nieredukowalnej”, „najbardziej intymnej” i „niezrozumiałej reszty”32. Co tak naprawdę wydarzyło się w Scottsboro? Kim była Lukrecja de Leon? Dlaczego Eunice nie wróciła
do swojego rodzinnego domu? Na te pytania wciąż nie znamy odpowiedzi.
Jednakże takie ujęcie mikrohistorii jako dziejopisarskich eksperymentów jest
wciąż niewystarczające. Wyróżnić należy jeszcze jeden aspekt tego przedsięwzięcia. Czytelnik bowiem, oprócz zapoznania się wynikami eksperymentów, ma
możliwość przyglądania się, jak rozwijają się one w czasie; może obserwować
sam ich przebieg.
Demos zbudował swoją książkę z dwu bezustannie przenikających się ze sobą poziomów. Właściwej opowieści towarzyszy wciąż komentarz, w którym autor, zwracając się niekiedy bezpośrednio do czytelnika, zastanawia się, jak powinien napisać
historię Eunice. Dzięki temu zabiegowi możemy nie tylko śledzić losy porwanej
przez Irokezów dziewczynki, ale też przyglądać się, jak Demos krok po kroku, zmagając się z różnego rodzaju wątpliwościami i problemami, przedstawia jej historię.
Praca Demosa staje się opowieścią o niemożliwości napisania opowieści.
Przypomina pod tym względem postmodernistyczną powieść o niemożliwości
31

Być może powinniśmy mówić o kolejnym, obok metodologii badań historycznych i filozofii
historii, przejawie refleksyjności współczesnej historiografii. W wielu wypadkach bez trudu
rozpoznamy tematy i zagadnienia podejmowane przez filozofów historii takich, jak Paul Ricoeur,
Edward H. Carr, Hayden White, Arthur C. Danto czy Franklin Ankersmit.
32 Zob. fragment mowy rektorskiej Windelbanda cytowany przez Tadeusza Gadacza (Historia
filozofii XX wieku, t. 2: Neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu, Kraków 2009, s. 230).
U podstaw myślenia niemieckiego filozofa o granicach poznania idiograficznego dopatrywać się można
koncepcji autonomicznej i wolnej jednostki. Być może więc Andrzej Malewski w tekście Zagadnienie
idiograficzności historii zbyt pospiesznie marginalizuje pewne aspekty filozofii Windelbanda.
Uzgodnienie badań idiograficznych z wizją nauki wynikającą z materializmu historycznego może się
powieść jedynie, gdy problem indywidualnej wolności odsunięty zostanie na dalszy plan: „Warto by
może ponadto wspomnieć, że tezę idiografizmu przedmiotowego próbowało się niekiedy uzasadniać
w sposób pośredni, przytaczając argumenty, które miałby ją jakoby uzasadniać, a które powołują
się na przykład na tzw. wolną wolę albo na brak stałego związku między warunkami zewnętrznymi,
w których znajduje się poszczególny osobnik, a reakcjami tego osobnika […]. Uzasadnienia te
wydają się jednak zbyt łatwe do obalenia, aby warto się było nimi specjalnie zajmować. Dlatego też
nie będziemy ich tutaj rozważać” (A. Malewski, Zagadnienie idiograficzności historii, [w:] idem,
Pisma zebrane, Warszawa 1975, s. 159). Jako przykład odczytania, które kwestie autonomii, wolności
i odpowiedzialności jednostki za jej moralne decyzje uznawane są za jedne z głównych zagadnień
filozofii Windelbanda, zob. M. Picard, Values, Immediate and Contributory and Their Interrelation,
New York 1920, rozdz. Freedom and Responsibility, s. 155–174.
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powieści. Ale równocześnie można ją interpretować jako próbę odsłonięcia przed
czytelnikiem tego, co zazwyczaj jest przed nim zakryte, czyli wielu pytań i wątpliwości, z jakimi zmaga się historyk w trakcie prowadzonych badań i podczas
pisania książki; czyli jako próbę uwidocznienia problemów, które najczęściej zostają przemilczane lub też rozstrzygane są w sposób bezrefleksyjny.
W znanym eseju Roberta Darntona o rzezi kotów w warsztacie drukarskim Contanta33 mamy do czynienia z analogicznym zabiegiem. Publikacja zbioru esejów
The Great Cat Massacre34 sprowokowała toczącą się przez kilka lat na łamach „The
Journal of Modern History” dyskusję, w której wzięli udział między innymi Roger Chartier i Dominic LaCapra35. W jej trakcie Darnton dopisał w zasadzie drugą
część swojego eseju36. Jeden z najpoważniejszych zarzutów, wystosowany zresztą
przez Chartiera, dotyczył próby odczytania masakry kotów jak tekstu. Niemożliwe jest, dowodził francuski historyk, aby wszystko to, co opisał Darnton w swoim
eseju, rzeczywiście wydarzyło się tego dnia w warsztacie Contanta. Jest tego zbyt
wiele, zbyt wiele znaczeń, ceremonii i rytuałów37. Czytelnikowi, któremu znany
jest esej amerykańskiego badacza, trudno będzie nie zgodzić się z argumentami
Chartiera. Można jednak spróbować odeprzeć ten zarzut na dwa sposoby. Można
zatem potraktować to wydarzenie jako punkt wyjścia, który pozwala nam wkroczyć
w ówczesny świat znaczeń i rytuałów, który wyraźnie przekracza ramy tamtego
wydarzenia. Być może jednak siła eseju Darntona polega na czymś innym. Autor
pozwala nam przyjrzeć się temu, jak skrupulatnie gromadzi liczne opowieści ludowe, przesądy i wierzenia, jak cierpliwie rekonstruuje kolejne zwyczaje, ceremonie
i rytuały, za pomocą których odczytuje tradycyjny język gestów. Wraz z Darntonem
przedzieramy się przez gąszcz znaczeń, splot niejasnych i chaotycznych struktur semantycznych i obserwujemy, jak stopniowo wyłaniają się przed nami kolejne ramy
interpretacyjne. Podobnie jak w wypadku książki Demosa, dopuszczeni zostajemy
do obszaru pytań, wątpliwości i problemów, który często bywa przed nami skrywany. Zauważmy, że Darnton nie przedstawia czytelnikowi jednej i rozstrzygającej
wykładni tego, co wydarzyło w warsztacie Contanta, ale wiele nakładających się
na siebie i przeplatających ze sobą interpretacji. Amerykański historyk nie decyduje, która z nich będzie tą uprzywilejowaną. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to,
iż do eseju dołączony został tekst źródłowy, to widzimy wyraźnie, że czytelnik nie
został przez autora potraktowany jak odbiorca, którego należy przekonać do jednej
ostatecznej interpretacji, ale raczej zaproszony do współpracy.
33

R. Darnton, Wielka rzeź kotów, przeł. E. Domańska, „Konteksty” 2002, nr 3–4.
R. Darnton, The Great Cat Massacre, New York-Toronto 1985.
35 R. Chartier, Text, symbols, and frenchness, „The Journal of Modern History” 57, 1985,
December, nr 4, s. 682–695; D. LaCapra, Chartier, Darnton, and the great symbol massacre, „The
Journal of Modern History” 60, 1988, March, nr 1, s. 95–112.
36 R. Darnton, The Symbolic element in history, „The Journal of Modern History” 58, 1986,
March, nr 1, s. 218–234.
37 Zob. R. Chartier, op. cit., s. 692–694.
34

Prace Kulturoznawcze 11, 2010
© for this edition by CNS

Prace Kult XI imprim.indb 118

2010-12-07 15:27:12

