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Szukanie przeszłości, czytanie historii

Ewa Domańska
Łukasz Musiał

Ewa Domańska – pracownik naukowy w Instytucie
Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i w Department of Cultural and Social Anthropology, Stanford
University, USA. Opublikowała m.in. „Mikrohistorie” (1999,
2005), „Historie niekonwencjonalne” (2006). Ostatnio pod jej
redakcją ukazała się praca „French Theory w Polsce” (2010).

Łukasz Musiał: Kto chciałby z czystej ciekawości zebrać garść najogólniejszych informacji o poznańskiej badaczce teorii i historii historiograﬁi
Ewie Domańskiej, ten na samym początku zostanie zapewne skierowany do jej strony internetowej. Tam zaś przywita go przenikliwe spojrzenie
wyłaniające się z czarno-białej fotograﬁi. To zdjęcie pani twarzy, tyle że ukazujące jedynie jej prawą część, natomiast lewa została przed nami zakryta. Zakładając, że strona internetowa stanowi nie tylko zbiór informacji o jakiejś osobie, lecz
i rodzaj zaproszenia, do czego zaprasza ta twarz
pokazana w połowie, pani twarz?
Ewa Domańska: Aby nie ograniczać się tylko do
tego, co widać na pierwszy rzut oka, lecz by spojrzeć głębiej, wzbudzić zainteresowanie, zachęcić do odwiedzenia dalszych stron internetowych, które otwiera kliknięcie na tę fotograﬁę. Taka postawa stanowi po
części wynik moich zainteresowań ﬁlozoﬁą Emmanuela
Lévinasa i jego idei twarzy jako epifanii bytu.
– Nie bez istotnej przyczyny pytam o to zdjęcie.
Otóż wydaje mi się, że w perspektywicznym skrócie wyraża ono pewną szczególną ambicję. Ambicję historyka „niekonwencjonalnego”, który pragnie zachęcić do reﬂeksji nad mechanizmami postrzegania, także postrzegania przeszłości, nad
metodami kształtowania pamięci o niej, wreszcie nad jej aspektem medialnym. Ta twarz mówi do patrzącego: „Owszem, to ja, Ewa Domańska, tu zaś masz część mojej historii. Lecz tylko
część. Reszta, być może nawet ta ciekawsza, znajduje się po drugiej stronie, tej ukrytej przed twoim okiem. Nie jest ona niedostępna. Po prostu musisz nauczyć się patrzeć tam, gdzie pozornie nic
nie ma”. Mam wrażenie, że w istocie tak samo
próbuje pani, jako badaczka, czytać przeszłość –
szukając historii w miejscach, które na pierwszy
rzut oka są jej pozbawione. Czy nie o tym traktują w znacznej mierze obie najważniejsze pani
książki, „Mikrohistorie” i „Historie niekonwencjonalne”?
– Myślę, że to także – znów nawiązując do Lévinasa –
zaproszenie do dialogu, ponieważ ﬁlozoﬁa dialogu zawsze była mi bardzo bliska. Ale i rezultat uwagi, jaką
przywiązuję do kategorii spotkania, spotkania twarzą
w twarz. Te trzy pojęcia – dialogu, spotkania i twarzy – stanowiły w latach dziewięćdziesiątych konceptualną ramę mojego stosunku i do ludzi, i do przeszłości. Później jednak bardziej zaczął interesować mnie
konkret i obecność „tu i teraz”, stąd nie jestem przekonana do wirtualnej rzeczywistości, avatarów, portali
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internetowych, wirtualnych muzeów i archiwów. Doceniając ich niezwykłą wagę dla budowania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich oraz upowszechniania wiedzy i jej udostępniania, jestem przywiązana do
konkretnych doświadczeń pracy badawczej w muzeum
czy w archiwum, a także do związanych z nimi doznań
sensualnych (zapach starych dokumentów, możliwość
bezpośredniego oglądania dzieł sztuki, różne odgłosy
itd.). Wiedza, która „wchodzi poprzez ciało”, jest dla
mnie tak samo ważna, jak ta, którą zdobywam pracą
umysłu. (Czasami obie te sfery pracują zupełnie niezależnie.)
– Ale co znaczy dla historyka badać przeszłość
„twarzą w twarz”? Czy historyk nie bada przede
wszystkim tekstów?
– Jeżeli ktoś nadal zamierza wypowiadać się z pozycji popularnego w latach osiemdziesiątych skrajnego
tekstualizmu, powie, że tekstami są nawet materialne
świadectwa przeszłości, a więc rzeczy, pamiątki, pomniki czy architektura. Od mniej więcej 2000 roku – pod
wpływem współpracy z archeologami – zwracam się ku
materialności jako takiej, będąc oczywiście świadoma,
że nie dysponujemy ani bezpośrednim dostępem do
przeszłości, ani bezpośrednim jej doświadczeniem. Interesuję się przeszłością, która nadal istnieje (w postaci
śladów i pozostałości). Wobec wyczerpywania się paradygmatu tekstualistycznego ponownie zwracamy się ku
wiedzy o przeszłości opartej na „dowodach”, mając nadzieję, że pomoże nam ona odbudować autorytet dyscypliny zrównanej przez Michela Foucaulta z dyskursem władzy. Stąd tak popularne obecnie zainteresowanie prawem i kryminalistyką jako metodą badawczą.
– Przyzna pani, że jest to mimo wszystko dość
odległe tradycyjnie rozumianym badaniom historycznym. A przecież mają one u nas wielu zwolenników utrwalających powszechny w Polsce obraz historii jako dziedziny pozwalającej uchwycić
tak zwane „obiektywne fakty z przeszłości”. Tymczasem pani nie w obiektywizmie, lub nie przede
wszystkim, dostrzega wartość nauk historycznych.
Więc w czym?
– Idealistyczny nurt badań historycznych zawsze był
mi bliższy niż scjentystyczny (rozumiany w sensie
pozytywistycznym). Odwołam się do bliskiej mi idei
R. G. Collingwooda, który twierdził, że historia jest
ludzką samowiedzą, a w związku z tym odzwierciedla
ludzkie obawy i nadzieje. Poszukuję zatem w historii
nie tyle wiedzy o przeszłości, ile projektów przyszłości.
Interesują mnie zwłaszcza – i tutaj nawiążę do najciekawszych dla mnie obszarów współczesnej humanisty-

ki, które odzwierciedlają problem kryzysu ekologicznego, zmian klimatycznych, nasilających się katastrof naturalnych, postępu biotechnologicznego – badania ukierunkowane na przywracanie bliższych relacji z naturą
i bytami innymi niż ludzkie, np. z rzeczami, zwierzętami
czy roślinami. W kontekście tych zmian historia określana jako „opowieść o ludziach w czasie” (Marc Bloch)
staje się, jak sądzę, zbyt ograniczona, zbyt antropocentryczna. Omija bowiem wiele zjawisk, z którymi stykamy się w życiu codziennym, na przykład z wpływem
wywieranym na człowieka przez otaczające go przedmioty (problem nieintencjonalnej sprawczości rzeczy).
Jak o tym wszystkim mówić? Jak uczyć o tym studentów
historii? W jaki sposób przekonać ich, że historia to nie
tylko reﬂeksja o przeszłości, lecz także rodzaj wiedzy
praktycznej, potrzebnej tu i teraz, instrument adaptacji i przetrwania? Oto wyzwania, z którymi obecnie się
mierzę.
– Niebagatelny wpływ na pani tożsamość badawczą wywiera bezpośredni kontakt naukowy
z amerykańskimi, i nie tylko, badaczami przeszłości. Od wielu lat każdą wiosnę spędza pani
w prestiżowym Stanford University jako visiting
professor. Intelektualna przygoda z historią zaczęła się u pani w liceum, na lekcjach prowadzonych przez Elizę Liberkowską. Podczas studiów
w Poznaniu dostała się pani pod skrzydła Jerzego Topolskiego, jednej z najciekawszych postaci
polskiego środowiska akademickiego lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. To właśnie Topolski skierował panią na stypendium do Holandii, gdzie poznała pani Franka Ankersmita. Z kolei Ankersmit umożliwił pani spotkanie z Haydenem White’em. Od lat ściśle
pani z nim współpracuje. To żywa legenda współczesnej humanistyki, światowej sławy historyk historiograﬁi i krytyk kultury. Czasami zaprasza go
pani do Polski. Czy pamięta pani swoje pierwsze
z nim spotkanie?
– Doszło do niego właściwie przypadkiem. Odbywałam właśnie część moich studiów doktoranckich na uniwersytecie w Groningen, kiedy Frank Ankersmit, mój
tamtejszy opiekun naukowy, zaprosił White’a na wykład
gościnny. To był luty 1992 roku. Korzystając z okazji
zapytałem Profesora, czy – ponieważ piszę pracę doktorską na temat narratywizmu w badaniach historycznych – mogę z nim porozmawiać. Tak zaczęła się nasza
znajomość. Urzekająca była jego otwartość i zupełny
brak myślenia w kategoriach hierarchii akademickiej.
White nigdy nie okazuje swojej wyższości, nie ma w nim
cienia mizoginizmu ani arogancji. To profesjonalizm na
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najwyższych poziomie, ale także kultura osobista i życzliwe podejście do ludzi.
Mój rozwój intelektualny niezwykle dużo zawdzięcza Jerzemu Topolskiemu. Staram się kontynuować jego interdyscyplinarne badania z zakresu teorii wiedzy
historycznej i historii historiograﬁi. Topolski „zaraził”
mnie otwartością na inne dyscypliny badawcze, pokazał, jak ważna jest obecność intelektualna na arenie
międzynarodowej, stanowił wzór niezwykłej pracowitości i rzetelnie prowadzonej pracy badawczej, a także postawy „ucznia” ciągle głodnego wiedzy. Hayden
White z kolei kształtował moją osobowość. Pomijając
jego niezwykłą erudycję i autorytet – oparty na wiedzy,
a nie na władzy – jest to po prostu fenomenalny nauczyciel akademicki z „pasją i misją”, obdarzony ogromną
charyzmą. White uczy odwagi intelektualnej i cywilnej,
postawy walki w obronie wyznawanych wartości i buntu. Uosabia cechy, które w ludziach cenię najbardziej:
inteligencję, odwagę, otwartość, szacunek do drugiego
człowieka i kręgosłup moralny.
– Wspomniała pani, że w tamtym czasie zajmowała się pani White’owskim narratywizmem w badaniach historycznych. Co panią zafascynowało
w takim spojrzeniu na historię?
– Traktowanie historiograﬁi jak literatury, jako rodzaju pisarstwa. White uczył, jak odkrywać w historiograﬁi
toposy literackie, ﬁguracje podmiotowości, fabuły charakterystyczne dla utworów literackich. Zainteresowanie tą kwestią doprowadziło mnie po latach do sformułowania projektu, który określiłam mianem krytyki
historiograﬁi. Pisałam o niej w drugim wydaniu książki
Mikrohistorie, gdzie zaproponowałam, by pewne szczególne przypadki współczesnej historiograﬁi czytać tak,
jak gdyby były powieściami. Myślę, że to pozwoliło ukazać inny, literacki, powieściowy oraz egzystencjalny wymiar takich klasycznych prac mikrohistorycznych, jak
Montaillou Emmanuella Le Roy Ladurie czy Powrót
Martina Guerre’a Natalie Zemon Davis.
– Zapoczątkowana książką White’a „Metahistory” ﬁlozoﬁa historii stała się – i nadal w znacznej
mierze pozostaje – przedmiotem krytyki ze strony
zwolenników tradycyjnej historiograﬁi, stanowiących w naszym kraju większość. White’owi zarzucali oni relatywizm, by nie rzec nihilizm poznawczy: oto głoszone przez niego przekonanie, że historia jest pewnym rodzajem ﬁkcji literackiej, rzekomo podważa status historii jako nauki. Co więcej: zdaje się ono wręcz podważać status samej
przeszłości jako zbioru obiektywnie istniejących
faktów. Co pani odpowiadała na tak formułowa-

ną krytykę? Przecież musiała ona dotykać także
bezpośrednio panią, uczennicę White’a.
– Wiele tego rodzaju zarzutów brało się stąd, że badacze, którzy je formułowali, albo w ogóle nie czytali tekstów White’a, albo czytali je powierzchownie,
albo do końca nie rozumieli ich przesłania, albo też
wypowiadali się jedynie na podstawie niepochlebnych
opracowań jego koncepcji. Chciałabym podkreślić, że
w żadnym z jego tekstów nie przeczytałam, ani nigdy
też osobiście od niego nie usłyszałam, iż przeszłość jako
taka nie istnieje. To by było absurdalne. Poglądy White’a
są zbieżne z poglądami głoszonych przez przedstawicieli konstruktywizmu także w innych dyscyplinach humanistyki (np. Cliﬀord Geertz). Rzeczywistość jako taka
rzecz jasna istnieje, tyle że nie mamy do niej bezpośredniego dostępu, a jedynie poprzez język, tekst, narrację itd. Obecnie jest to wielki „banał” humanistyczny,
który tak się skonwencjonalizował, że przestał być interesujący. Jeżeli zaś chodzi o relatywizm: White w wielu
miejscach wyraźnie podkreśla, że jest relatywistą „kulturowym”, tzn. że dany tekst istnieje dla niego wyłącznie w określonym kontekście historyczno-kulturowym
i w związku z tym trzeba go za każdym razem uhistoryczniać i kontekstualizować. Nie jest to żadna nowość.
Problem w tym, że relatywizm poznawczy zbyt szybko
był utożsamiany przez krytyków z relatywizmem moralnym. Nikt jednak, kto zna White’a, nie może mieć wątpliwości, że jest to człowiek o niezwykle mocnym kręgosłupie moralnym. Co więcej, w przypadku White’a
należałoby mówić nie tyle o ﬁlozoﬁi historii, ile o specyﬁcznej, konsekwentnie przez niego rozwijanej ﬁlozoﬁi
podmiotu widzianego przez pryzmat egzystencjalizmu
w stylu Sartre’a. Ona to stoi w centrum jego widzenia
historii i z niej wypływa proponowana przez White’a
reﬂeksja na temat wyobraźni, języka, dyskursu i narracji.
Konstruktywizm, dekonstrukcja, poststrukturalizm,
narratywizm – ogólnie postmodernizm – wchodziły do
Polski, o czym należy pamiętać, po roku 1999, w bardzo
szczególnych dla nas warunkach historycznych i kulturowych. W związku z tym stanowiły poniekąd element
procesu transformacji, przyjmowanej nie zawsze życzliwie. Dopiero wtedy, gdy zaczęto uważniej czytać artykuły White’a, zwłaszcza te, które weszły później w skład
zredagowanej przez Marka Wilczyńskiego i przeze mnie
pierwszej polskiej antologii jego tekstów (Poetyka pisarstwa historycznego), recepcja przybrała inny charakter. Zaczęła być recepcją krytyczną, zaś sam White
przestał być wreszcie dyżurnym „chłopcem do bicia”
uosabiającym najgorsze cechy postmodernizmu.
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– Z racji pani intelektualnych związków z Whitem można panią uznać wręcz za ambasadora
jego myśli w Polsce. Zresztą nie tylko jego, bo
i przedstawicieli wielu innych dziedzin humanistyki związanych z humanistyką angloamerykańską. Jak oddziałuje na pani postawę intelektualną, ale także praktykę dydaktyczną, środowisko
akademickie Stanford University, miejsca, do którego traﬁały przecież najświetniejsze nazwiska
światowej humanistyki, jak choćby Richard Rorty, René Girard, Hans Ulrich Gumbrecht, Ulrich
Beck? Dodajmy do tego znanych archeologów (Ian
Hodder, Lynn Meskell, Michael Shanks), przyrodoznawców i biologów (Paul Ehrlich), wśród których
jest wielu laureatów Nagrody Nobla, a będziemy
mieli zestaw doprawdy imponujący.
– Myślę, że żyję poniekąd w dwóch światach. Zawsze,
kiedy wyjeżdżam z Polski i potem do niej wracam, przeżywam podobny szok kulturowy. To taki „zimny prysznic”. Czasem odbieram go pozytywnie, czasem nie, zawsze jednak jest on dla mnie niezwykle pouczający, by
tak rzec. Nie chcę porównywać obu uniwersytetów, na
których pracuję, ponieważ nie sposób tego zrobić. Chcę
podkreślić coś innego: mimo ofert pracy, jakie składano
mi w Stanfordzie, nie zdecydowałam się pozostać tam
na stałe. Nie tylko z racji związków rodzinnych i lokalnego patriotyzmu, lecz także dlatego, że traktuję swoją działalność badawczą i dydaktyczną jako rodzaj pomostu między nauką angloamerykańską i polską. Z poznańskiego uniwersytetu nie zrobimy Yale, Harvardu,
Oxfordu czy Cambridge, ale już z naszych studentów
i doktorantów możemy zrobić potencjalnych studentów czy pracowników tych uczelni. Cała moja energia
dydaktyczna idzie więc właśnie w tym kierunku: kształcić studentów i doktorantów w ten sposób, aby wyjeżdżając na zagraniczne konferencje i stypendia mogli
nawiązać ze swoimi kolegami i profesorami z Zachodu
partnerskie relacje intelektualne. By mówili po prostu
tym samym językiem. Dlatego też w mojej pracy badawczej i dydaktycznej staram się przedstawiać także to, co
aktualnie dzieje się w naukach humanistycznych i społecznych. Nie chodzi o pogoń za „nowinkami”, skoro
jednak chcemy zaistnieć w światowej humanistyce, musimy się zaprezentować jako badacze znający zarówno
klasyków, jak i tych, którzy współcześnie wyznaczają nowe kierunki badań.
– Jak by pani porównała ciekawość intelektualną swoich polskich i amerykańskich studentów?
– Amerykańscy studenci są od samego początku
uczeni krytycznego rozbioru tekstów, tzn. wyłapywania w nich nieścisłości, nielogiczności, wskazywania na

braki w argumentacji. To po pierwsze. Po drugie, uczy
się ich produkcji wiedzy, a nie, jak to najczęściej ma
miejsce u nas, jej reprodukcji. To jest podstawowa różnica. W Polsce nie mamy zazwyczaj ambicji, by magistrant napisał pracę wnoszącą coś do wiedzy ogólnej.
Zwykle wystarcza nam po prostu jego rzetelny warsztat.
Tymczasem amerykańscy studenci są najczęściej niesłychanie zmobilizowani, jeśli otworzyć przed nimi możliwość twórczej pracy zarówno na poziomie faktograﬁcznym („produkcja źródeł”, tj. przeprowadzanie wywiadów, robienie zdjęć dokumentacyjnych itp.), jak i interpretacyjnym (umiejętność budowania kategorii analitycznych oraz proponowania ciekawych konstrukcji
teoretycznych). To oczywiście wymaga intensywnej pracy ze studentami, której u nas brakuje. My wychodzimy
zwykle z założenia, że student jest „dla nas”. Tymczasem
w Stanach Zjednoczonych to pracownik akademicki jest
„dla studenta”. Tę postawę próbuję zaszczepić w swoim
środowisku naukowym.
– We wszystkim, o czym tutaj pani opowiada,
z tak ogromnym zaangażowaniem i pasją, wyraźnie pobrzmiewa przeświadczenie, że historia
nie jest wyłącznie jedną z wielu dyscyplin naukowych, której zadanie sprowadza się do zwiększania ilościowej wiedzy na temat przeszłości. To także, a może i przede wszystkim, określona postawa etyczna, ba, egzystencjalna. Czy dobrze rozumiem?
– Tak i to też jest szkoła White’a, który zawsze powtarza, że wybór zawodu historyka nie jest wyborem kariery, lecz wyborem egzystencjalnym. Zawód historyka
niesie ze sobą odpowiedzialność, bo historyk, w szczególności historyk akademicki, jest nie tylko nauczycielem przekazującym studentom pewien zasób wiedzy,
lecz osobą kształtującą określone postawy i zachowania. Stanowi (a przynajmniej powinien stanowić) dla
nich wzór postępowania. Sam White jest takim wzorem. Można się do niego odnosić aﬁrmatywnie albo krytycznie, nie można jednak przejść obok niego
obojętnie.
– Słuchając pani nie mogę się oprzeć wrażeniu, że poprzez swoją praktykę badawczą i dydaktyczną, ale i, o czym koniecznie trzeba tutaj
wspomnieć, pisarską, próbuje pani mniej więcej
w ten sam sposób wpływać na ludzi, z którymi
pani pracuje oraz czytelników, którzy sięgają po
pani książki. Książki te nie są monograﬁami, które można by postawić obok typowych prac akademickich. Weźmy choćby dla przykładu „Mikrohistorie”, które znakomicie ilustrują przeświadcze-
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nie o wyborze zawodu historyka jako wyborze egzystencjalnym. Mowa tam o „mikroopowieściach”,
czyli opowieściach o „małych światach innych ludzi”, o ich wyborach, często dramatycznych, słowem – o historiach, które skupiają w sobie jak
w soczewce treści uniwersalne i ponadczasowe.
– Myślę, że ta książka to wyraz moich tęsknot za
historią egzystencjalną. Historią „zbuntowaną”, która
wzmacnia podmiot. Jednym z powodów, dla którego
zwróciłam się w kierunku mikrohistorii jako tendencji
badawczej, było przekonanie, że pokazuje ona, w jaki
sposób zwykli ludzie – wieśniacy, młynarze, rzemieślnicy – egzekwowali swoją wolność oraz dokonywali fundamentalnych wyborów życiowych. W tym sensie opowieść o nich jest tyleż historyczna, co literacka, bo w literaturze interesują nas podobne kwestie.
– Czy zatem istnieje jakakolwiek istotna różnica między historią a literaturą, skoro punktem
dojścia jednej i drugiej jest po prostu „egzystencja”?
– Historyk odpowiedziałby, że istnieje bardzo ważna
różnica: otóż badacz nie może wymyślać faktów. Co nie
znaczy, że nie może w swej pracy szukać toposów, motywów, ﬁguracji czy intryg, z którymi mamy do czynienia
również w utworach literackich. Podam przykład: historia Polski długo była pisana w modusie tragedii, pozwalającym określić status naszego narodu jako „oﬁary” cudzych nieprawości. A przecież szesnasty wiek daje podstawy do pisania o naszej historii w innym stylu,
który kreśli obraz Rzeczpospolitej sarmackiej, bogatej,
imperialnej. Po roku 1999 obserwowaliśmy starcie tych
dwóch wizji, z których ostatecznie wygrała, jak sądzę,
romantyczna. Czyli „tragiczna”.
– „Mikrohistorie” – jako sposób na inne od tradycyjnego ujęcie przeszłości – miały poza wszystkim innym odzwierciedlać atmosferę międzyepokowego przejścia, z jakim pani zdaniem mamy
do czynienia od pewnego czasu. Cóż to za międzyepoka i o jakie przejście historyczne chodzi?
– Pierwszą wersję tej książki pisałam na początku lat
dziewięćdziesiątych, kiedy nie wiedziałam jeszcze wielu
rzeczy, które wiem teraz. Miałam natomiast intuicyjne
przekonanie, że ponowoczesność nie jest nową epoką
w dziejach kultury, a jedynie okresem przejściowym.
Biorąc pod uwagę, w jakim kierunku zmierza obecnie
postęp technologiczny, jaki wpływ mają na naszą „planetarną” tożsamość zmiany klimatu czy nawracające fale terroryzmu i ludobójstwa, wydaje się, że wkraczamy
w jakąś nową epokę. Co z kolei zmienia także nasz obraz przeszłości, który te zmiany ma tłumaczyć i legitymizować (lub podważać).

Jak na te zmiany reaguje współczesna humanistyka? Tutaj chciałabym zwrócić uwagę przede wszystkim
na tzw. humanistykę nie-antropocentryczną, ujawniającą się od końca lat dziewięćdziesiątych, a związaną z paradygmatem środowiskowym i myśleniem ekologicznym. Uważam, że jest to coś zupełnie nowego, z czym
nie mieliśmy wcześniej do czynienia. Póki co to tylko awangarda, jestem jednak przekonana, że jeśli taka
perspektywa badawcza zostałaby szerzej zaakceptowana przez środowiska humanistyczne, w sposób istotny
wpłynęłoby to na rekonﬁgurację podstawowych problemów humanistyki. Pracuję właśnie nad nową książką
o przyszłości historii, w której pojawią się te kwestie.
– W 1994 roku, podsumowując znaczenie postmodernizmu dla historiograﬁi oraz intuicyjnie
przeczuwając już być może nadejście nowej epoki, o której tu mowa, pisała pani: „Nie wydaje się, aby przemijający postmodernizm pomógł
choćby teoretycznie rozwiązać trapiące współczesność problemy. Spełnił jednak swoją rolę – wywołał szok. Historykom pokazał, że historia jest
w istocie opowieścią o życiu, której celem jest
zrozumienie sensu ludzkiej egzystencji; ﬁlozofom
historii przypomniał, że historia jest literaturą,
a prawda – kategorią moralną; czytelnikom, że
nie ma nic bardziej historycznego niż mit, który
manifestuje odwieczne dążenie do postrzegania
świata jako uporządkowanego [...]; a najogólniej
ujawnił, że niebo nad nami jest puste”. Jak rozumiem, dziś – kilkanaście lat po tamtych słowach –
niebo przestało być nad nami puste?
– Niebo nade mną nigdy nie było puste! [śmiech]
Dziś skłonna jestem uznać to sformułowanie za retoryczne i zbyt jak na moje dzisiejsze gusta „gotyckie”.
Współcześni badacze proponują, co bardzo mnie cieszy, powrót do reﬂeksji nad kategorią duchowości, do
czego niewątpliwie przyczyniły się studia postkolonialne. Pokazały one, że bez uwzględnienia kwestii dotyczących pozaeuropejskich społeczności autochtonicznych,
zachodnia humanistyka pozostanie zamknięta na alternatywne formy duchowości. Przy czym nie chodzi tutaj
wyłącznie o „niebo”, lecz także o zwykłą codzienność,
oraz o „podziemie” (tj. duchy przodków). Moi przyjaciele pochodzący z różnych plemion Indian amerykańskich, ale też Hindusi czy Amerykanie afrykańskiego pochodzenia uświadomili mi, jak bardzo moje rozumienie
duchowości i sacrum jest ograniczone i w gruncie rzeczy – wobec różnorodności jego form – ubogie. Miałam
wiele szczęścia dostępując zaszczytów przechodzenia
przez różne rytuały przejścia, które dla moich rozważań
okazały się często bardziej przydatne niż przeczytane
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książki. To unikalna wiedza, która płynie z doświadczenia i to doświadczenia transhumanacyjnego, tj. „przeczłowieczającego”.
– No właśnie, w ostatnich pracach często podnosi pani kwestię sacrum we współczesnej kulturze.
Co więcej, mam wrażenie, że chwilami jest to nawet coś więcej: wołanie o sacrum. Przestało pani
wystarczać wyrażane wcześniej przekonanie, że
przeszłość jest wyłącznie rodzajem narracji, czy
nawet rodzajem literatury?
– Po prostu w pewnej chwili dotknęła mnie frustracja, która brała się z rozdarcia między gotyckim postmodernizmem z jego hasłami śmierci podmiotu i autora, końca historii, zainteresowaniem traumą, katastrofą,
pustką, itd., a moją optymistyczną osobowością oraz zapatrywaniami intelektualnymi, które zawsze skierowane były na pozytywne myślenie. Była to sytuacja schizofreniczna, na szczęście nie ja pierwsza i nie ostatnia
się w niej znalazłam. Pracuję nad stworzeniem takiej
formuły badawczej, która byłaby zgodna z moją, jak by
powiedział Jerzy Topolski, wizją świata i człowieka. To
jest oczywiście deklaracja zawarta już w pierwszym wydaniu Mikrohistorii.
– Gdzie więc szukać sacrum dziś i dlaczego
miałoby to być zadaniem badacza historii?
– Chciałabym podkreślić, że wszystko, o czym mówię
i piszę, nie ma charakteru normatywnego. Są to wyłącznie moje rozważania i cieszę się, jeżeli stanowią dla innych inspiracje. Jednak w żadnym razie nie twierdzę,
że coś „należy” robić. Nigdy też nie powiedziałabym:
lepiej uprawiać mikrohistorię niż opisywać fakty. Mam
wielki szacunek dla historyków pozytywistycznych, których podziwiam za żmudne, czasochłonne i wymagające specjalistycznej wiedzy badania źródeł. Moje niedostatki w tym względzie próbuję rekompensować w ten
sposób, że redaguję wiele książek, ucząc się przy tym
drobiazgowości, rzetelności i cierpliwości. [śmiech]
Jeśli zaś chodzi o współczesne poszukiwania form
duchowości, to humanistyka wychodzi poza wąsko rozumiany europejski rodzaj racjonalności widząc w nie-chrześcijańskich i „autochtonicznych” projektach duchowości alternatywę dla naszego eurocentrycznego
sposobu widzenia sacrum. Nie są to oczywiście wątki nowe, obecnie nie chodzi jednak o badanie innych
form duchowości, a o dodanie ich do naszych (co w jakiś sposób odzwierciedla także zmiany wywołane przez
fale emigrantów, którzy napływają do Europy i kultywują własne tradycje). Podam przykład: pracuję nad książką dotyczącą ontologii martwego ciała. Traktuję w niej
szczątki nie jako obiekt „wykluczony”, a jako „coś”, co

jest organicznym elementem natury. Komentując ten
projekt koleżanka, badaczka przeszłości z Nigerii, zapytała: „A co z duchami zmarłych? Może dla Was [Europejczyków] duchy przodków to metaﬁzyka, ale dla nas
[Afrykańczyków], to codzienność”.
– Znów więc okazuje się, że powracamy do
egzystencjalnego „zwornika” pani reﬂeksji historycznej. I że rozważania o historii mają dzisiaj
niekiedy więcej wspólnego z etyką czy moralnością niż z epistemologią. O swojej pracy intelektualnej pisze pani w „Mikrohistoriach”, że jest to rodzaj symbolicznej rebelii: walki o świat, w którym
mogłaby pani być sobą; próbą połączenia świata,
w którym pani żyje, ze światem, który żyje w pani.
To mocne słowa. Prowokująco mocne.
– Ich źródłem jest idea „intelektualnej szczerości”,
do której jestem przywiązana. W Historiach niekonwencjonalnych poświęciłam tej kwestii dłuższy fragment. Piszę tam, że w pewnym momencie rozwoju historii jako dyscypliny badawczej – i jest to być może właśnie ten moment, w którym obecnie się znajdujemy – szczerość staje się ważniejsza od „Prawdy”
jako idei normatywnej. Nawet za cenę zlekceważenia
jej jako postawy „banalnej”, „infantylnej”, „nieprofesjonalnej”. Za każdą narracją, a więc i moją własną, stoi
przecież konkretny autor. Cenię takich autorów, którzy nie obawiają się powiedzieć, co myślą; nie kryją
się za bezpiecznym, obiektywizującym stylem stosując
pierwszą osobę liczby mnogiej lub formę bezosobową.
Nie snują labiryntowych narracji, motając argumenty
i zrzucając brak ich zrozumienia na karb rzekomej głupoty czytelnika. Jestem przekonana, że takie podejście
to wpływ amerykańskiego sposobu uprawiania nauki,
które przejęłam funkcjonując w tamtejszym środowisku naukowym. Stawia on na bezpośredniość, formułowanie jasnych tez i argumentów. To postawa, która
wyraża się w sloganie: „Powiedz, o co chodzi i nie marnuj mojego czasu” [śmiech]. Trudno się zatem dziwić,
że Foucault w amerykańskich przekładach, to nie francuski Foucault. Niekoniecznie oznacza to uproszczenia, powierzchowność, banalizację rozważań i szkolne
(w sensie strukturalnym) ułożenie tekstów. Wynika to
z typowo amerykańskiego pragmatyzmu i praktyczności
podejścia do produkcji, przekazywania i wykorzystania
wiedzy.
Zależy mi na tym, by połączyć dobry warsztat naukowy z dobrym stylem pisarskim, co nie jest rzeczą łatwą. Staram się, żeby moje teksty były napisane językiem komunikatywnym, ale by były też wyraﬁnowane intelektualnie i by wyraźnie pokazywały autora. Zawsze była mi bliska idea „mocnej podmioto-
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wości” (choć nie w sensie tradycyjnego, homogenicznego „ja”). Koncepcja podmiotu tworzonego przez relacje władzy lub formacje dyskursywne to w efekcie
morderstwo idei sprawczości podmiotu prowadzące do
wzmocnienia systemu. Forget Foucault! Forget Butler!
[śmiech]
– Często powtarza pani, że obraz przeszłości,
który w sobie nosimy, nie stanowi jedynie wyrazu
naszego zainteresowania historią, lecz jest również sposobem na rozumienie naszego świata tu
i teraz. Co więcej: za wyborem określonego obrazu przeszłości postępuje wybór określonego obrazu przyszłości. Czy nie za wiele aby wymaga pani
od historyków: mają nie tylko badać przeszłość,
dobrze pisać, ale na dodatek być jeszcze po trosze prorokami?
– Dużo wymagam przede wszystkim od siebie. Nie
mam zamiaru nikogo „indoktrynować”, po prostu
przedstawiam pewne swoje pomysły badawcze, interpretacyjne, metodologiczne mając nadzieję, że mogą
się one stać dla kogoś inspirujące.
– Mimo to kusi mnie, żeby skłonić panią do zabawy w proroka: jakie elementy współczesnego pisarstwa historycznego mogą być w pani przekonaniu uznane za znaki przyszłości? Krytyka humanizmu i antropocentryzmu oraz rozwój tak zwanej
posthumanistyki? Zacieśnianie związków między
humanistyką i naukami ścisłymi, zwłaszcza biologią? Tak zwany nowy materializm i nowy empiryzm, które łączy „odwrót od tekstu” i „powrót do
materialności”?
– Wszystko to – łącznie z tzw. nową historią środowiskową, nową historią ewolucyjną, nową historią kultury materialnej i biohistorią – może stać się niezwykle
pomocne, by przygotować nas na nadchodzącą przyszłość. Natomiast nie jestem pewna, czy sama historia jako dyscyplina badawcza zachowa swój dominujący status w przestrzeni szeroko rozumianych badań
nad przeszłością. Być może będziemy mieć do czynienia
z neutralizacją naszego europejskiego, dość „agresywnego” sposobu postrzegania przeszłości. Wielu współczesnych badaczy wskazuje, że europejska idea historyczności ma w swej istocie charakter „totalitarny”. Historyzacja każdego zjawiska pociąga za sobą w naturalny sposób jego relatywizację do określonego czasu
i miejsca, co dla badaczy postkolonialnych na przykład
nie jest sprawą ani oczywistą, ani pozytywną. Pomijając
to, że historia może też się stać – i stała się – narzędziem władzy, kolonializmu. Toteż trudno się dziwić,
że przedstawiciele kultur postkolonialnych patrzą na

nią sceptycznie. Czy jednak istnieje dla niej jakaś przekonująca alternatywa? Na razie chyba nie. Zgadzam się
z Ashishem Nandy, który zauważył, że tworzymy alternatywną historię, ale nie jesteśmy w stanie zbudować
alternatywy dla historii jako specyﬁcznego podejścia do
przeszłości, ukształtowanego przez kulturę judeochrześcijańską.
– Książkę „Mikrohistorie” kończy pani tak: „ Jeżeli nadal wierzymy w użyteczność wiedzy o przeszłości, to warto pamiętać, że w istocie nie tyle
uczymy się od historii, ile od jej badaczy. Czy nie
jest ponadto zasadne powiedzenie, że tylko historyk, który jest w stanie powiedzieć prawdę o sobie, jest w stanie napisać prawdę o przeszłości?”...
– ...jest w tych słowach – pozwoli pan, że mu wejdę
w słowo – oczywiście wiele retoryki i wiele szczerości.
Ale nadal wierzę w to, co wtedy pisałam. Nadal sądzę,
że dobre wzorce są niezwykle przydatne. Wspomniał
pan moich nauczycieli ze szkoły i ze studiów – wszyscy
oni uczyli mnie, jak się uczyć i jak uczyć innych, jak
wieść odpowiedzialne życie. Uczyli mnie tego konkretni ludzie, a nie „historia”. Z książek historycznych na
ten temat nie nauczyłam się nic, no może – przytoczę
Hegla – nauczyłam się z nich, że z historii nic się nie
nauczyliśmy.
– Postawa nauczyciela, o której pani teraz mówi, to jedno. Czymś trochę innym jest jednak
„prawda o sobie”, o której pisze pani w przywołanym przeze mnie zdaniu. W jaki sposób historyk,
dysponujący dość precyzyjnie określonymi przecież narzędziami badawczymi, może przejść od
„prawdy historycznej” do „prawdy o sobie”? I czy
mógłby to być sposób na poszukiwanie alternatywnych form pisarstwa historycznego, o których pani
przed chwilą mówiła?
– Historyk musi oznaczać się pewnymi cnotami: rzetelnością, dokładnością, cierpliwością, konsekwencją,
odwagą intelektualną, otwartością. Bliska jest mi tzw.
epistemologia cnoty, według której proces poznania
i efekty pracy badawczej zależne są od indywidualnych
cech badacza. Krzysztof Pomian powiedział kiedyś, że
dyplomu historyka nie dostaje się raz na zawsze. Zakłada to stałą i uciążliwą pracę nad sobą i ciągłą walkę
z własnymi słabościami. Lubię powtarzać, że „jaki historyk, taka historia”. Tym samym wracamy do pańskiego
pierwszego pytania o „drugą połowę twarzy”. Stale poszukuję odpowiedniego tematu, podejścia badawczego
i stylu pisania, by móc ją ukazać.
Poznań, 10 marca 2011 roku
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