
Jubileuszowy XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich zwołujemy do Lublina w 450. roczni-
cę Unii Polsko-Litewskiej, która dla narodów naszej części Europy oznaczała długą historyczną 
drogę, wiodącą – jak mówił Jan Paweł II – „od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”, w 30-lecie 
wielkiej transformacji 1989 roku, zwanej „Jesienią Narodów”, która dla końca XX stulecia była 
nie mniej znacząca niż „Wiosna Ludów” dla wieku XIX. 

Jak badać te i inne wielkie zmiany w historii? Jak uchwycić ich doniosłość dziejową? Jak po-
znawczo poszukiwać prawdy o procesach transformacji i o strukturach, a równocześnie pamię-
tać o słowach Zbigniewa Herberta, iż Historia jest w ręku człowieka, który jest wyprostowany,  
odzyskał honor i swoją godność, nie da się poniżyć? Te pytania będą wyznaczały oś problemo-
wą sympozjów i klimat intelektualny debat i dyskusji na XX Powszechnym Zjeździe Historyków 
Polskich.

Spotkamy się w Lublinie w dniach 18–20 września 2019 roku, w równo 50 lat po X PZHP, 
który także miał miejsce w Lublinie, co daje asumpt do namysłu nad zmianami, jakie w tym 
czasie zaszły w samej polskiej historiografii, i nad wyzwaniami, przed jakimi stoimy obecnie. 
Rzetelny bilans dokonań i porażek minionego półwiecza akademickiej historiografii w Polsce 
i jej aktualnego miejsca w nauce europejskiej i światowej jest ciągle przed nami i pora wreszcie 
z tym zadaniem się uporać.

Heraklit nauczał, iż „nie ma nic stałego, za wyjątkiem zmiany”, co słudzy Klio przyjmowali 
z pełnym zrozumieniem, ale szybkość, z jaką te zmiany w otoczeniu nauki historycznej zacho-
dzą współcześnie, za życia jednego pokolenia historyków, oznacza prawdziwą rewolucję. Mamy 
tu na myśli zarówno wielkie zmiany w  zakresie udostępniania źródeł poprzez ich digitalizację 
na masową skalę i publikowanie w Internecie, poprzez wielką zmianę w zakresie obecności hi-
storii (w  bardzo różnych formach, od blogów i forów internetowych po specjalistyczne portale 
i e-czasopisma) w rzeczywistości wirtualnej (eHistoria), po radykalną zmianę w zakresie potrzeb 
i oczekiwań naszych studentów wobec akademickiej historii. To be „-e”, or not to be. That is the 
question – oto realne pytanie i wybór, przed jakim staje dziś każdy historyk. Jest dla nas dlatego 
oczywiste, że nie może tej problematyki zabraknąć na XX Zjeździe.

Niektórzy twierdzą, że nasza historiografia przeżywa kryzys i to w czasach, gdy równocześnie 
Polacy żyją historią, przenika ona naszą codzienność, jest stale obecna w życiu publicznym, 
a państwo stawia na politykę historyczną jako fundament wychowania patriotycznego. Nawet jeśli 
ktoś nie podziela tego przekonania, to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakiej historii Polacy 
dzisiaj potrzebują, jest zarówno obowiązkiem, jak i nakazem chwili dla całego środowiska histo-
rycznego. Tym bardziej, gdy rodzima polityka historyczna jest konfrontowana z politykami histo-
rycznymi naszych sąsiadów i – szerzej – z europejską polityką historyczną, bowiem poszukiwanie 
źródeł tożsamości europejskiej nabiera dziś ogromnego znaczenia w kontekście zderzenia cywili-
zacji, jakiego jesteśmy świadkami.

Jubileuszowy XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich to wielkie święto historii. Spotkanie 
z nauką historyczną, ale także z rozmaitymi formami obecności historii w sferze publicznej: 
od  filmu historycznego i książki historycznej po historyczne gry komputerowe i rekonstrukcje 
historyczne. Zapraszamy do Lublina wszystkich, dla których historia jest ważna, których historia 
interesuje, pasjonuje i bawi. Liczymy na szeroki udział nauczycieli historii, doktorantów, studen-
tów i uczniów z całej Polski. 

Komitet Organizacyjny XX PZHP w Lublinie 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
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Kalendar ium Zjazdów His tor yków Polsk ich :

• Pierwszy Zjazd Historyczny Polski imienia 
Jana Długosza (w czterechsetną roczni-
cę śmierci), Kraków, 18–21 maja 1880 r.

• II Zjazd Historyków Polskich, 
Lwów, 17–19 lipca 1890 r.

• III Zjazd Historyków Polskich, 
Kraków, 4–6 czerwca 1900 r.

• IV Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 
Poznań, 6–8 grudnia 1925 r.

• V Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 
Warszawa, 28 listopada – 4 grudnia 1930 r.

• VI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 
Wilno, 17–20 września 1935 r.

• VII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 
Wrocław, 19–22 września 1948 r.

• VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 
Kraków, 14–17 września 1958 r.

• IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 
Warszawa, 13–15 września 1963 r.

• X Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 
Lublin, 9–13 września 1969 r.

• XI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 
pod hasłem „U źródeł współczesności – dzieje spo-
łeczeństwa i kultury”, Toruń, 9–13 września 1974 r.

• XII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 
pod hasłem „Człowiek – Praca – Środowisko”, 
Katowice, 17–20 września 1979 r.

• XIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 
pod hasłem „Historia i społeczeństwo”, 
Poznań, 6–9 września 1984 r.

• XIV Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 
pod hasłami „Rewolucje schyłku XVIII wie- 
ku i ich konsekwencje”, „Wielkie aglomeracje 
miejskie XIX i XX wieku”, „Druga wojna 
światowa”, Łódź, 7–10 września 1989 r.

• XV Powszechny Zjazd Historyków Polskich,  
pod hasłem „Wielkie i małe ojczyzny”, 
Gdańsk, 19–21 września 1994 r.

• XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 
pod hasłem „Przełomy w historii”, 
Wrocław, 15–18 września 1999 r.

• XVII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 
pod hasłem „Tradycja a nowoczesność – toż-
samość”, Kraków, 15–18 września 2004 r.

• XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 
pod hasłem „Powrót do źródeł”, Olsztyn, 
16–19 września 2009 r.

• XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 
pod hasłem „Polska – Bałtyk – Europa”, 
Szczecin, 17–21 września 2014 r.

• XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich,  
pod hasłem „Wielka zmiana. Historia wobec 
wyzwań...”, Lublin, 18–20 września 2019 r.



Obchodom stulecia niepodległości Polski towarzyszy-
ły nadspodziewanie liczne uroczystości, upamiętniające 
rocznicę uzyskania przez kobiety praw politycznych. Tym 
razem, obok tradycyjnej narracji, mówiącej o nadaniu 
praw jako spełnieniu obietnicy, nagrodzie za działal-
ność  narodową, pojawiła  się także nowa, alternatywna 
wersja tej historii. Jej bohaterkami są działaczki kobiece, 
w tym sufrażystki, które wspólnie, ponad podziałami, 
walczyły o prawa polityczne. Najpierw w okresie zaborów, 
ale i później, gdy okazało się, że trzeba przypomnieć także 
polskim politykom o  ich własnych obietnicach i przeko-
nywać, że przyznanie praw kobietom i ich zaangażowanie 
polityczne leżą w interesie odradzającego się  państwa. 
Naczelnik Piłsudski ustąpić miał pod siłą ich argumentów. 
I parasolek, jak mówi fałszywa zresztą legenda.

To tylko jeden z przykładów oddolnego poszukiwa-
nia kobiecej perspektywy, którą  można i powinno się 
włączyć w szerszą  opowieść o dziejach Polski. Coraz 
częściej można usłyszeć głosy: Dlaczego w historii nie 
ma kobiet? Gdzie były i co robiły? Czy nie ma żadnych 
bohaterek na miarę naszych czasów? Pytania te, formu-
łowane poza środowiskiem naukowym, warto brać pod 
uwagę, bo rezonują oczekiwania wobec historii, która 
dziś jest także opowieścią o przeszłości kobiet. 

Historia kobiet, wbrew pozorom swojej oczywisto-
ści, jest pełna paradoksów. Z jednej strony tradycja 
tych badań ma swoje korzenie w dziewiętnastowiecz-
nych debatach emancypacyjnych i późniejszych pro-
jektach upamiętnienia aktywności politycznej, przede 
wszystkim niepodległościowej. Z drugiej strony do-
piero od niedawna można mówić o historii kobiet jako 
autonomicznej subdyscyplinie i środowisku badaw-
czym. Problematyka dziejów kobiet od kilku już de-

Janek był przerażony. W końcu nadeszła jego kolej. 
Musiał odpowiadać, korzystając z mapy. Mimo że był 
przygotowany, to zawieszone na ścianie płótno wydawało 
się być przeciwnikiem nie do pokonania. Linie nakładały 
się na siebie i zacierały. Na starej, wyblakłej mapie ciężko 
było odróżnić granice terenów objętych przez powstania 
śląskie. Obraz wojny polsko-bolszewickiej wyznaczały 
wijące się strzałki, przecinające się pod różnymi kątami. 
Jak w tym gąszczu dostrzec ofensywę znad Wieprza? 

– Siadaj, dwa i następnym razem przygotuj się!
Rozgoryczony Janek powlókł się na swoje miejsce, 

przysięgając sobie w duchu, że nigdy nie będzie zajmował 
się historią. 

Znamy podobne epizody z naszych szkolnych prze-
szłości. Kolejne lata mijają, a nauka historii zostaje… 
w tej przeszłości. Tymczasem nowe technologie, któ-
re są już codziennością w życiu naszego pokolenia, 
anektują nieodwracalnie przestrzeń edukacyjną; 
nawet z  perspektywy szkolnych ławek nie musimy 
zdawać się na „zawieszone na ścianie płótno” z blak-
nącym latami nadrukiem. Elektroniczne mapy cy-
frowe to już inny nośnik, inny sposób komunikacji, 
inny sposób myślenia. Znamy je z geoinformatyki, 
a na co dzień z Internetu, i nawigacji; jest to medium 
danych kartograficznych, przekazywanych w posta-

HISTORIA POLSK I Z  PERSPEK T Y W Y KOBIE T,
czyli  jakiej historii  kobiet potrzebują Polki  i  Polacy?

kad jest obecna na kolejnych Powszechnych Zjazdach 
Historyków Polskich, ale nie mieściła się w polu 
wiodących tematów debaty historycznej. Dopiero lu-
belski zjazd okazał się wydarzeniem przełomowym. 
Środowisko historyczek i historyków kobiet zostało za-
proszone do zorganizowania jednej z centralnych debat 
zjazdu, co można odczytać jako metaforyczną obietnicę 
uznania w przyszłości dziejów kobiet za obszar badań 
głównego nurtu.

Historia kobiet tylko z pozoru może wydawać  się 
oczywista, spójna i monotematyczna. W rzeczywisto-
ści jest wewnętrznie zróżnicowana pod względem ba-
danych epok, zjawisk historycznych, przyjmowanych 
założeń teoretycznych, stosowanych metodologii, de-
klaracji epistemologicznych. Mimo to, gdy dochodzi 
do dyskusji na temat historii kobiet, ciągle jeszcze budzi 
zastrzeżenia. Najczęściej, rzecz jasna, krytyka dotyczy 
domniemanych związków z feminizmem (stąd szczegól-
nie podejrzane są historyczki). I dzieje się tak, chociaż 
znakomita większość badaczy i badaczek dziejów ko-
biet dystansuje  się wobec idei historii zaangażowanej, 
podejrzliwie odnosząc się do wszelkich projektów „hi-
storycznych”, powstających pod egidą ideologiczną. Ich 
zastrzeżenia, co zrozumiałe, dotyczą przede wszystkim 
nieprzestrzegania zasady bezstronności, obiektywizmu. 
Jak na ironię, wyniki ich badań, żmudnych, skrupulat-
nych i dalekich od ideologicznego zacięcia, docierają do 
szerszej publiczności za pośrednictwem popularyza-
torskich narracji. Ich twórcy (płci obojga) traktują naj-
częściej historiografię instrumentalnie, jako źródło 
wiedzy o faktach historycznych, z których budują już 
własne, zaangażowane narracje historyczne. Dodajmy, 
nie tylko feministyczne, ale również klasowe, narodo-

we. Jak na  ironię, to dopiero w postaci tekstów popu-
larnych, zaangażowanych, napisanych z literacką swadą 
i  zacięciem polemicznym, wyniki badań naukowych 
trafiają do zbiorowej wyobraźni, zmitologizowane wywo-
łują kontrowersje, a tym samym pobudzają do debaty. 

Obecny wzrost popularności historii kobiet nie byłby 
możliwy bez wyników badań naukowych. Ale też dzięki 
zainteresowaniu opinii publicznej, problematyka histo-
rii kobiet zaczyna być dostrzegana jako ważny element 
współczesnej refleksji nad dziejami Polski. Z  oczywi-
stych względów w centrum znajduje się tematyka spo-
łeczna i kulturowa: historia rodziny, pracy, wychowania 
i edukacji, wzorców i ról społecznych, norm, zwyczajów 
i rytuałów towarzyszących ludziom − kobietom i męż-
czyznom − w ich codziennej egzystencji. Nie znaczy 
to, że brak tu miejsca na historię polityczną, której 
ustalenia pozwalają  spojrzeć na wiele zjawisk z nowej 
perspektywy. Opowieść o polskich sufrażystkach i ich 
walce o prawa polityczne może być przykładem zmiany 
w spojrzeniu na dzieje drogi do niepodległości. Jednym 
z wielu, bo dziś historia kobiet może poszczycić się im-
ponującym dorobkiem, obejmującym dzieje Polski od jej 
początków po czasy najnowsze.

Pionierski etap historii kobiet, którego celem jest 
m.in. poszukiwanie materiału źródłowego oraz badań 
dążących do ustalenia kluczowych historycznych, zbliża 
się ku końcowi. Dziś dysponujemy już kanoniczną wy-
kładnią historii kobiet, stanowiącą inspirujący punkt 
wyjścia do dalszych eksploracji. Nasza wiedza o prze-
szłości kobiet jest na tyle pogłębiona, że chcemy podjąć 
szerszą dyskusję nad potrzebą włączenia historii kobiet 
do ogólnego wykładu o dziejach Polski. Zmiana polegać 
musi w tym wypadku nie na dopisaniu odrębnych roz-

działów-suplementów, poświęconych rodzinie, zakonom 
żeńskim, sufrażystkom czy działaczkom organizacji 
kobiecych. Tym razem chodzi o stworzenie opowieści 
o historii narodu, społeczeństwa, elit władzy, lokalnych 
społeczności jako historii i mężczyzn i kobiet. 

Podczas zjazdowej dyskusji będziemy szukać odpo-
wiedzi na pytania, które pomogą ustalić, jak ów cel osią-
gnąć. Ale nie tylko o postulatach badawczych chcemy 
rozmawiać. Równie istotne, jeśli nie ważniejsze jest inne 
pytanie o konsekwencje związane z  integracją historii 
kobiet z głównym nurtem badań. Czy jej ustalenia po-
zwalają na reinterpretację wielkich narracji historycz-
nych? Czy przeszłość, gdy spojrzeć na nią przez pryzmat 
i kobiet, i mężczyzn, będzie wyglądać inaczej? 

Wreszcie, jakie zadania stoją  przed środowiskiem 
historycznym w czasach, gdy coraz więcej osób szuka 
wiedzy o dziejach kobiet, zwyczajnych i niezwyczaj-
nych, gdy oczekuje nowych wielkich narracji, pisanych 
z kobiecej perspektywy. O tym będziemy również dys-
kutować na zjeździe.

Dobrochna Kałwa

czyli o edukacji historycznej w XXI wieku 
Mapy interaktywne
ci cyfrowej. Dzięki temu mogą być aktualizowane, 
są skalowalne, ogarniają każdy obszar, zawierają róż-
norodne informacje i reagują na akcje użytkownika 
– są interaktywne. I  są też przykładem sytuowania 
szkoły w obrębie aktualnych możliwości technolo-
gicznych. Właśnie tym może być mobilna aplikacja 
„Szlakami Polski Niepodległej 1914–1922”– cyfro-
wą perspektywą dla edukacji historycznej w Polsce.

„Apka” ma postać interaktywnego atlasu histo-
rycznego i podzielona jest na pięć szlaków niepodle-
głości. Każdy z nich to jedna lekcja historii. Wybór 
szlaku określa to, jakie konkretnie mapy zobaczy-
my i  jaką porcję wiedzy historycznej dostaniemy. 
Wstępem do każdej lekcji jest wprowadzenie – czyta-
ny przez lektora tekst, który wyjaśnia, o czym możemy 
się dowiedzieć z tego szlaku. Podczas eksploracji w ra-
mach kolejnych lekcji na użytkowników czeka wiele 
aktywności. Przede wszystkim mają możliwość kie-
rowania interaktywną mapą, dowolnie ją powiększa-

jąc lub zmniejszając, a także sterując osią czasu oraz 
legendą. Dzięki temu użytkownicy aplikacji mogą ko-
rzystać z map historycznych jak nigdy przedtem. Mają 
możliwość odkrywania kapsuł czasu – małych porcji 
wiedzy na dany temat, wzbogaconych zdjęciami lub 
plikami audio. Na odkrycie czeka ponad 300 unika-
towych fotografii i dokumentów. Po zakończeniu każ-
dego szlaku użytkownicy mogą uruchomić składający 
się z 10 pytań quiz i sprawdzić, jak dobrze znają losy 
ziem polskich w latach 1914–1922. Na użytkowników 
czeka też animacja historyczna – Bitwa Warszawska 
1920, dzięki której mogą prześledzić losy jednej z naj-
większych bitew w historii Europy.  

Technologia cyfrowa rozwija się i otwiera nowe moż-
liwości – dlaczego mamy z niej nie korzystać, uzbrajając 
się w wiedzę o przyszłości? W końcu nauka historii po-
dąża za teraźniejszością, bo wtedy dopiero pozwala na 
kształtowanie „świata z historią” dla przyszłych pokoleń. 

18 września 2019 r., pierwszego dnia XX Powsze-
chnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 
zapraszamy zatem do Centrum Spotkania Kultur 
na oficjalną premierę aplikacji „Szlakami Polski Nie-
podległej 1914–1922”. Będzie ona prezentowana 
także 19 i 20 września w Lubelskim Centrum Kon- 
ferencyjnym.

Karol Kasprowicz, Bartłomiej Stolarz

Maria i Piotr Curie przed domem w Sceaux, 
1895 rok. Wikimedia Commons
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w Pani/Pana specjalnosci?

Lucyna Kostuch, 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wiedza o świecie jako całości, złożona z bardzo 
wielu nauk szczegółowych, zawarta w różnych kon-
tekstach, wzajemnych zależnościach, przenikaniu 
się i wpływach dziedzin często pozornie odległych 
od siebie – w XXI wieku wymusza konieczność holi-
stycznej syntezy drobiazgowych rozważań analitycz-
nych. Tak też i historia starożytna musi sprostać tym 
tendencjom włączając się w nurt nowoczesnych ba-
dań przez odważne wkroczenie na płaszczyzny tylko 
w niewielkim zakresie do tej pory poddane nauko-
wej penetracji. Do takich dziedzin, w wypadku mo-
ich zainteresowań badawczych, należą niewątpliwie 
dyscypliny z zakresu nauk przyrodniczych. Dobrym 
przykładem może być popularne w kręgach histo-
ryków wojskowości pytanie badawcze, które łączy 
historię z psychiatrią: czy starożytni żołnierze cier-
pieli na zespół stresu pourazowego? Tego typu tropy 
są bardzo interesujące, niezależnie od zagrożeń, jakie 
niesie ze sobą przenoszenie w przeszłość współcze-
snych pojęć. Z drugiej strony, starożytne świadectwa 
mogą stanowić inspirację dla współcześnie prowadzo-
nych eksperymentów przyrodniczych. Świat przyrody, 
zwłaszcza podniesienie rangi zwierząt w hierarchii 
istot zamieszkujących Ziemię, budzi coraz większe 
zainteresowanie. Ba- 
danie zwierzęcej sa- 
moświadomości, zdol- 
ności uczenia się, 
racjonalnego zacho-
wania, które nie wy-
nikają z instynktu 
przetrwania czy nie-
ewolucyjne, szybkie przystosowanie do zmienionego 
środowiska – fascynuje nie tylko ludzi nauki. Źródła 
pisane i ikonograficzne dowodzą, że tego typu eks-
perymenty miały swój początek już w starożytno-
ści, czego przykładem może być próba poddawania 
zwierząt testowi rozpoznawania się w lustrze i wiele 
innych. Uważam, że różne, dziś uprawiane dyscy-
pliny naukowe, nie powinny zupełnie odcinać się 
od obserwacji poczynionych nawet w odległej prze-
szłości, lecz we wzajemnej korelacji czynić ustalenia 
potrzebne współczesnemu, nowoczesnemu światu.

Józef Dobosz,
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

W mediewistyce ważne jest połączenie tradycyj-
nego warsztatu z nowoczesnymi metodami ba-
dania – oczywiście dla rozmaitych specjalności 
w  tym aspekcie istotne będą szczegóły i rozłoże-
nie akcentów. Dla archeologa najważniejsze bę-
dzie jeszcze intensywniejsze zbliżenie do nauk 
przyrodniczych i szersze wykorzystywanie metod 
badawczych przez nie wypracowanych; dla zaj-
mujących się sztuką istotne będzie, przynajmniej 
w pewnym zakresie, zbliżenie do nowych tech-
nologii (zwłaszcza chemia); zaś dla historyków 
(częściowo także dla zajmujących się tekstami 
literaturo- i językoznawców) dostrzegam dwa za-
sadnicze aspekty „nowoczesności”. Pierwszy 
to  zdecydowanie głębsze wejście w technologie 
cyfrowe – przede wszystkim wykorzystanie kom-
putera do badań nad tekstami (hagiografia, dzie-
jopisarstwo, teksty pragmatyczne – dokumenty, 
zapiski sądowe, inwentarze dóbr itp.), co ostatnio 

wyraźnie dostrzegamy w dociekaniach profeso-
ra Tomasza Jasińskiego nad dziełem Anonima 
zwanego Gallem. W tym zakresie ważne już są 
wszelkie formy digitalizacji zbiorów archiwalnych 
i bibliotecznych (w Polsce wciąż niedostateczne), 
ale ich znaczenie narasta, a także dostępność 
on-line tak przekazów źródłowych (szczególnie 
edycji krytycznych), jak literatury przedmiotu. 
Drugi aspekt to dobrze pojęte badania interdy-
scyplinarne w bardzo szerokim znaczeniu tego 
terminu – od poruszania się w przestrzeni huma-
nistyki i wzajemnego wykorzystywania rozmaitych 
doświadczeń badawczych (historia, archeologia, 
dzieje języka i literatury, kultura i sztuka, filozofia 
itp.), przez wykorzystanie badań nauk takich jak 
ekonomia, socjologia i prawo, aż po podejmowanie 
współpracy z przyrodnikami. Ten ostatni aspekt 
jest dla historyka mediewisty ciągle jeszcze polem 
poważnych eksperymentów, ale przecież ostatnio 
na naszych oczach rodzi się kontekst badawczy, 
który można określić jako archeogenomika czy 
nawet genealogia genetyczna. Badania genetyczne 
(czy genomiczne) mogą być wykorzystywane nie 

tylko przez archeologów, ale również przez histo-
ryków – np. do ustalania faktów genealogicznych 
(pokrewieństwo). W połączeniu z metodami da-
towania oraz innymi metodami z zakresu chemii 
daje to przestrzeń do weryfikacji wielu hipotez 
z  zakresu dawnych wielkich migracji, genealogii 
oraz pewnych aspektów życia codziennego (np. po-
żywienie, miejsca pobytu, zmiany klimatu, zdro-
wie itp.). Współpraca z przyrodnikami to krok 
w kierunku lepszego dookreślenia takich nurtów, 
jak antropologia historyczna, biohistoria i eko-
historia, dzisiaj już modnych i rozwijających się, 
ale ciągle szukających swego miejsca na mapie 
dyscypliny historia (swoją drogą prapoczątki tych 
nurtów na polskim gruncie to interesujące bada-
nia m.in. Jana Tyszkiewicza sprzed ponad 30 lat). 
Niezależnie od wdrażania nowych metod czy idei 
badawczych, dla mediewisty w jego naukowych 
dociekaniach nadal w centrum pozostanie źródło, 
jego odczytanie (również edycja krytyczna) i inter-
pretacja, a owe nowoczesne środki powinny w tym 
pomagać i ułatwiać stawianie pytań oraz udziela-
nie na nie odpowiedzi.

nowoczesnosc
Co w XXI wieku oznacza

Adam Perłakowski, 
Uniwersytet Jagielloński
Zauważyłem ostatnio, że pojęcie/słowo „nowocze-
sność” stało się swego rodzaju „kluczem”, słowem „wy-
trychem” w dyskusji nad wieloma dziedzinami nauki, 
nie tylko historycznej. Bardzo modne jest bycie nowo-
czesnym, podchodzenie nowocześnie do wszystkiego, 
co nas wokół otacza, spoglądanie w sposób nowoczesny 
na wiele problemów i w konsekwencji w sposób nowo-
czesny ich rozwiązywanie. W przypadku epoki, którą 
się zajmuję, a więc I połowy XVIII stulecia i rządów  

dynastii wettyńskiej w Rzeczypospolitej polsko-litew-
skiej pojęcie „nowoczesność” badań jest niesłychanie 
skomplikowane. Z jednej strony bowiem mamy świa-
domość ogromnych luk w dorobku historiograficznym 
tej epoki, które prędzej czy później muszą zostać uzu-
pełnione, a chodzi w tym wypadku o  sprawy wręcz 
fundamentalne, np.dzieje dyplomacji, monografie 
sejmów, wydawnictwa źródłowe. Z drugiej strony wie-
my, że należałoby rozszerzać pola badawcze, szukać 
nowych tematów, które łączyłyby w sobie nie tylko 
warsztat naukowy historyka, ale również specjalistów 
z innych dziedzin, np. antropologii, nauk społecznych 

nauki/badan
czy kulturoznawstwa. To daje naprawdę ogromną 
szansę poznania zupełnie innych obszarów badaw-
czych, zwrócenie większej uwagi na zróżnicowanie 
społeczne, religijne czy majątkowe społeczeństwa ów-
czesnej Rzeczypospolitej. Na szczęście w porównaniu 
z okresem sprzed 30, 40 czy 50 lat mamy prawie nie-
ograniczony dostęp do źródeł zza naszej wschodniej 
granicy. Takiego luksusu nie mieli nasi poprzedni-
cy, dlatego też można podsumować moją wypowiedź 
stwierdzeniem, iż źródeł mamy więcej, tym samym 
pracy mamy więcej, ale za to i możliwości mamy zde-
cydowanie więcej.

***
„Umocnić się w obowiązku skrzętnej opieki nad 
spuścizną dziejów, rozbudzić w szerszych kołach 
jak najgorętsze tejże zamiłowanie, objąć za pomocą 
wspólnego porozumienia zadania najbliższe naukowej 
pracy około tej spuścizny, poruszyć strony Jej zanie-
dbane, a przecież pierwszorzędnej ważności, ogrzać 
się wspólnie przy tem ognisku domowem, którem jest 
dla każdego narodu miłość jego przeszłości, połączo-
na z sumienną służbą prawdzie – oto czego się spo-
dziewamy po zjeździe zamierzonym”. 

Fragment odezwy I Zjazdu Historyków w Krakowie

***
„Miała być prawdą, była kłamstwem; miała być 
trzeźwością zdania, stała się blekotem; miała być po- 
mnożeniem i zjednoczeniem społeczeństwa, była 
rozerwaniem; miała być opozycją i krytyką, była 
negacją i paszkwilem; miała być wolnomyślna 
i  obudzająca dyskusję i postęp, była fanatyczna 
i dogmatyczna; mogła być panią i władczynią, stać 
się chciała kapryśną i zepsutą przez pobłażliwość 
– despotką społeczeństwa”.

Józef Szujski

18 września 2018 r., godz. 20.00, 
Centrum Spotkania Kultur – Sala kinowa  

Obywatel Jones
dramat historyczny z 2019 roku 
w reżyserii Agnieszki Holland 

(pokaz prapremierowy) 

Reżyseria: Agnieszka Holland 
Scenariusz: Andrea Chalupa

Produkcja: Polska, Wielka Brytania, Ukraina; 2019

***
„Polak jako taki stał się uczuleńcem tradycyj-
nej a zacieśnionej swojskości, reaguje alergicznie 
na wszelką inność. Groźne to. (…) Polskość – to 
nie sarmackość, nie wyłączność pochodzenia od 
kmieci i wojowników pralechickich. (…) Polskość 
– to  raczej wieloźródłowy amalgamat, sprawniej-
szy od jednolitej rdzenności tak, jak stal, amalga-
mat właśnie, sprawniejszy jest od czystego żelaza. 
Wchłaniało się drogą małżeństw i drogą akcep-
towanej asymilacji – zawsze częściowo wzajem-
nej – substancję mniejszości narodowych z nami 
współżyjących. Były pośród tych wkładów wkłady 
nader cenne. (…) Te tradycje – wbrew wstecznym 
odruchom wstecznej prardzenności – należy w na-
szym kraju kultywować”. 

Tadeusz Kotarbiński

***
„Sytuację zwaną polskością warunkuje – tak bym 
to przynajmniej widział – istnienie (po części 
zwartej, po części żyjącej w diasporze) wspólnoty 
duchowej, która skupia się wokół pewnych, histo-
rycznie ukształtowanych, symboli, z symbolami 
tymi identyfikuje swe trwanie, trwania tego cią-
głość i godność”. 

Mieczysław Porębski

***
„Można wreszcie rozróżnić wśród historyków »mi-
nistrantów« i »ikonoklastów«. Pierwsi dzwonią 
na mszę w kościołach swej epoki, wznoszą figury 
ku czci wielbionych w ich czasach bogów. Drudzy 
w rewizjonistycznej pasji walczą o otwarcie oczu 
swym współczesnym, o to, by dostrzegli, że »król 
jest nagi«, że Amon wydaje dźwięk na powitanie 
słońca dzięki ukrytemu w nim mechanizmowi, 
że  bałwany są z martwego kamienia, że relikwie 
są fałszywe i że żaden piorun niebieski nie uderzy, 
gdy się je wrzuci do przydrożnego rowu”.

Witold Kula

Obsada: James Norton, Vanessa Kirby, 
Peter Sarsgaard, Joseph Mawle, Kenneth 

Cranham, Krzysztof Pieczyński.

Czas trwania: 2 godz. 21 min. 

Fabułę filmu na kanwie faktograficznej two-
rzy opowieść o Garecie R.V. Jonesie, walijskim 
dziennikarzu i reporterze, który w latach trzy-
dziestych ubiegłego wieku dokumentuje klęskę 
głodową w  ZSSR, opisując tragedię hołodomoru 
na Ukrainie i relacjonuje wydarzenia w Niemczech 
w czasie przejmowania władzy przez Hitlera. 
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