Przedmowa do wydania w³oskiego z roku 1986

W zwi¹zku z pojêciem historii zdaje siê obecnie pojawiaæ szeæ
rodzajów problemów:
1) Jaki stosunek zachodzi pomiêdzy histori¹ prze¿yt¹, histori¹
naturaln¹, jeli nie obiektywn¹, spo³eczeñstw ludzkich i naukowym wysi³kiem czynionym, aby j¹ opisaæ, obj¹æ myl¹ i wyt³umaczyæ tê ewolucjê, czyli histori¹ jako nauk¹? Rozró¿nienie to pozwoli³o zaistnieæ zw³aszcza niejednoznacznej dyscyplinie: filozofii
historii. Od pocz¹tku XX wieku, a przede wszystkim od jakich
dwudziestu lat, rozwija siê ga³¹ nauk historycznych badaj¹ca ich
ewolucjê wewn¹trz ogólnego biegu historii: historiografia albo
historia historii.
2) Jakie s¹ zwi¹zki historii z czasem, z trwaniem, czy chodzi o czas
naturalny i cykliczny objawiaj¹cy siê w klimacie i porach roku, czy
te¿ o czas prze¿ywany i w sposób naturalny dostrzegany przez jednostki i spo³ecznoci? Z jednej strony, aby oswoiæ czas naturalny,
najró¿niejsze spo³eczeñstwa i kultury wynalaz³y podstawowe narzêdzie bêd¹ce tak¿e niezwykle istotnym ród³em danych historycznych:
kalendarz. Z drugiej strony dzisiejsi historycy coraz bardziej interesuj¹ siê zwi¹zkami pomiêdzy histori¹ i pamiêci¹.
3) Dialektyka historii zdaje siê streszczaæ w postaci przeciwstawnej pary albo dialogu prowadzonego przez przesz³oæ/teraniejszoæ
(i/albo teraniejszoæ/przesz³oæ). Przeciwstawienie to z zasady nie
jest neutralne, ale zak³ada albo wyra¿a pewien system wartociuj¹cy,
jak na przyk³ad w przeciwstawnych parach dawny/nowoczesny, postêp/reakcja. Od staro¿ytnoci a¿ po wiek XVIII wokó³ pojêcia dekadencji, postêpuj¹cego upadku rozwinê³a siê pesymistyczna wizja
historii, która w XX wieku znalaz³a wyraz w niektórych jej ideologiach. Wraz z owieceniem, przeciwnie, umocni³a siê optymistyczna wizja historii, oparta na idei postêpu, która w drugiej po³owie
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XX wieku przechodzi wyrany kryzys. Czy wiêc historia ma sens?
Czy jest jaki sens zawarty w historii?
4) Historia nie jest w stanie przewidzieæ ani przepowiedzieæ przysz³oci. Jak wiêc sytuuje siê wzglêdem nowej nauki: futurologii?
Historia przestaje byæ naukowa, kiedy zaczyna traktowaæ o pocz¹tku
i koñcu historii wiata i ludzkoci. Jeli chodzi o pocz¹tki, to wyra¿aj¹ siê one w postaci mitu: stworzenie, z³oty wiek, czasy mityczne,
albo te¿ w formie naukowej, jak niedawno opracowana teoria big-bangu. Jeli chodzi o koniec  historia ustêpuje miejsca religii,
a zw³aszcza religiom zbawienia, które stworzy³y wiedzê o ostatecznym kresie, eschatologiê, albo te¿ utopiom postêpu, z których najwa¿niejsz¹ jest marksizm stawiaj¹cy obok siebie ideologiê sensu historii oraz jej koñca (komunizm, spo³eczeñstwo bezklasowe, internacjonalizm). Tymczasem na poziomie praktyki wród historyków
rozwija siê krytyka koncepcji pocz¹tków i miejsce tej idei powoli
zajmuje pojêcie genezy.
5) W wyniku kontaktu z innymi naukami spo³ecznymi historycy
maj¹ dzi sk³onnoæ do rozró¿niania odmiennych rodzajów trwania
historycznego. Renesans prze¿ywa zainteresowanie wydarzeniem, ale
jako tendencja przeciwna nêc¹ca okazuje siê przede wszystkim perspektywa d³ugiego trwania. Ta za prowadzi niektórych historyków,
b¹d za porednictwem pojêcia struktury, b¹d dziêki dialogowi z antropologi¹, do wysuniêcia hipotezy o istnieniu historii niemal nieruchomej (histoire presque immobile). Jednak czy istnieje historia
niezmienna i jaki stosunek zachodzi miêdzy histori¹ i strukturalizmem
(albo strukturalizmami)? Czy nie mamy wrêcz do czynienia z szersz¹ tendencj¹ do odrzucenia historii?
6) Ideê historii rozumianej jako historii cz³owieka zast¹pi³a idea
historii jako nauki o ludziach w spo³eczeñstwie, czy jednak istnieje 
czy mo¿e istnieæ  sama tylko historia cz³owieka? Rozwinê³a siê ju¿
historia klimatu, czy nie powinnimy zaj¹æ siê tak¿e histori¹ natury?
*
1) Od swych narodzin w spo³eczeñstwach Zachodu, narodzin tradycyjnie umiejscawianych w staro¿ytnej Grecji (Herodot ¿yj¹cy
w V wieku p.n.e. mia³by byæ jeli nawet nie pierwszym historykiem,
to przynajmniej ojcem historii), które jednak w odniesieniu do imperiów Bliskiego i Dalekiego Wschodu nale¿y przesun¹æ w bardziej
odleg³¹ przesz³oæ, historia jako nauka okrela siê przez zwi¹zek z rze32

czywistoci¹, która ani nie jest konstruowana, ani obserwowana jak
w naukach matematycznych, przyrodniczych czy biologicznych, ale
w sprawie której prowadzi siê dochodzenie i o której siê zawiadcza. Takie jest znaczenie greckiego terminu historié i jego indoeuropejskiego rdzenia wid  weid  (widzieæ). Na pocz¹tku wiêc historia by³a opisem, opowieci¹ kogo, kto móg³ powiedzieæ widzia³em,
s³ysza³em. Ten aspekt historii-opowieci, historii-wiadectwa nigdy
w dziejach rozwoju nauki historycznej nie zanik³. Paradoksalnie, jestemy teraz wiadkami krytyki tego rodzaju historii, co wynika z chêci zast¹pienia narracji przez t³umaczenie, omówienie, a jednoczenie
wiadkami odradzania siê historii rozumianej jako wiadectwo przez
powrót wydarzenia (Nora) zwi¹zany z nowymi mediami, pojawieniem siê dziennikarzy wród historyków i rozwojem historii bie¿¹cej (histoire immédiate).
Tymczasem od czasu staro¿ytnoci historia jako nauka, gromadz¹c
oralne przekazy na temat przesz³oci b¹d ród³a pisane i przekszta³caj¹c je w wiadectwa, przekroczy³a granice pó³wiecza czy wieku,
na jakie natykali siê wczeniejsi historycy, którzy musieli byæ naocznymi albo nausznymi wiadkami wydarzeñ. Stworzenie bibliotek
i archiwów dostarczy³o historii tworzywa. Wypracowano metody naukowej krytyki, nadaj¹c tym samym historii jeden z jej aspektów
naukowych w sensie technicznym, pocz¹wszy od pierwszych niepewnych kroków w redniowieczu (Guenée), ale przede wszystkim od
koñca XVII wieku wraz z Du Cangeem, Jeanem Mabillonem i benedyktynami z kongregacji w. Maura, Muratorim itd. Poniewa¿
w istocie nie ma historii bez erudycji. Jednak podobnie jak w XX wieku dokonano krytyki pojêcia faktu historycznego, który nie jest nam
dany jako taki, gdy¿ jest stworzon¹ przez historyka konstrukcj¹, tak
samo dzi dokonuje siê krytyki pojêcia dokumentu, ród³a, które nie
jest tworzywem w stanie surowym, obiektywnym i niewinnym, ale
stanowi wyraz w³adzy, jak¹ spo³eczeñstwo z przesz³oci mia³o nad
pamiêci¹ i nad przysz³oci¹: dokument jest pomnikiem (Foucault, Le
Goff). Jednoczenie rozros³a siê sama dziedzina dokumentów. Tradycyjna historia ogranicza³a j¹ do tekstów i róde³ badanych przez
archeologiê, archeologiê zbyt czêsto oddzielan¹ od historii. Dzi do
róde³ zalicza siê s³owo, obrazy, gesty. Tworzone s¹ archiwa róde³
oralnych, gromadzi siê etnoteksty. Sam sposób archiwizacji róde³ te¿
zosta³ zrewolucjonizowany przez u¿ycie komputerów. Powstanie historii kwantytatywnej  historii opartej na metodach statystycznych,
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od demografii po gospodarkê, a nawet historiê kultury, wi¹¿e siê
z postêpem metod statystycznych oraz informatycznych i ich zastosowaniem w naukach spo³ecznych.
Dystans dziel¹cy rzeczywistoæ historyczn¹ i historiê jako naukê pozwoli³ filozofom i historykom wysuwaæ propozycje systemów
globalnego objaniania historii, od antyku a¿ po dzieñ dzisiejszy (dla
XX wieku przypomnieæ mo¿na, id¹cych w zupe³nie ró¿nych kierunkach: Spenglera, Webera, Crocego, Gramsciego, Toynbeego, Arona
itd.). Wiêkszoæ historyków przejawia bardziej lub mniej wyran¹
nieufnoæ w stosunku do filozofii historii, odwracaj¹c siê jednak od
pozytywizmu triumfuj¹cego w historiografii niemieckiej (Ranke) albo
francuskiej (Langlois i Seignobos) pod koniec XIX i na pocz¹tku
XX wieku. Pomiêdzy ideologi¹ i pragmatyzmem mieszcz¹ siê zwolennicy historii problemowej (Febvre).
Aby uchwyciæ bieg historii i uczyniæ go przedmiotem prawdziwej
nauki, historycy i filozofowie od czasów staro¿ytnoci starali siê
odnaleæ i zdefiniowaæ prawa rz¹dz¹ce histori¹. Najdalej posuniêtymi próbami, które z tego te¿ wzglêdu ponios³y najwiêksz¹ pora¿kê,
s¹ stare chrzecijañskie teorie prowidencjalistyczne (Bossuet) i marksizm w swej zwulgaryzowanej formie, który upiera siê, choæ u Marksa
(inaczej ni¿ w przypadku Lenina) nie ma mowy o prawach historii,
przy tym, aby z materializmu historycznego uczyniæ pseudonaukê
o determinizmie historycznym, któremu z ka¿dym dniem coraz silniej przecz¹ fakty i historyczne rozwa¿ania.
Natomiast mo¿liwoæ racjonalnego odczytania historii a posteriori, rozpoznanie pewnych powtarzaj¹cych siê w jej toku regularnoci
(co jest podstaw¹ komparatystyki historycznej porównuj¹cej ró¿ne
spo³ecznoci i ró¿ne struktury), opracowanie modeli przecz¹cych istnieniu jednego ogólnego modelu (rozszerzenie perspektyw historii
na ca³y wiat, wp³yw etnologii, uwra¿liwienie na ró¿nice i poszanowanie innoci w tym w³anie kierunku zmierzaj¹)  wszystko to pozwala wykluczyæ mo¿liwoæ powrotu historii do czystego opisu.
Warunki, w jakich pracuje historyk, t³umacz¹ miêdzy innymi, dlaczego pojawia³ siê i zawsze siê pojawia problem jego obiektywnoci.
Uwiadomienie sobie, ¿e fakt historyczny jest konstrukcj¹ i ¿e dokument nie jest niewinny, rzuci³o nowe wiat³o na procedury manipulacji pojawiaj¹ce siê na wszystkich poziomach konstruowania wiedzy historycznej. Jednak stwierdzenie takie nie musi prowadziæ wprost
do g³êbokiego sceptycyzmu, jeli chodzi o obiektywizm historycz34

ny, ani te¿ do odrzucenia pojêcia prawdy historycznej. Przeciwnie,
ci¹g³y postêp w demaskowaniu i wykrywaniu mistyfikacji i fa³szowania historii pozwala pozostawaæ w tym wzglêdzie optymist¹.
Mimo wszystko jednak perspektywa obiektywnoci, któr¹ musi
przyj¹æ historyk, nie powinna przes³aniaæ faktu, ¿e historia jest tak¿e
praktyk¹ spo³eczn¹ (de Certeau) i ¿e jeli nawet nale¿y potêpiæ postawy, które w ramach zwulgaryzowanego marksizmu czy nie mniej
zwulgaryzowanego reakcjonizmu myl¹ uprawianie historii jako nauki z zaanga¿owaniem politycznym, to i tak uprawnione jest spostrze¿enie, ¿e odczytanie historii wiata czêsto owocuje chêci¹ zmienienia go (na przyk³ad w rewolucyjnej tradycji marksistowskiej, ale tak¿e
w innych ujêciach, takich jakie proponuj¹ spadkobiercy Tocquevillea i Webera, cile wi¹¿¹cy analizê historyczn¹ z liberalizmem politycznym).
Krytyka pojêcia faktu historycznego doprowadzi³a miêdzy innymi do uznania rzeczywistoci historycznych przez d³ugi czas niedostrzeganych przez historyków. Obok historii politycznej, historii
gospodarczej i spo³ecznej, a tak¿e historii kultury  narodzi³a siê historia przedstawieñ (histoire des représentations). Ta za przybra³a
ró¿ne formy: historii ogólnych koncepcji spo³ecznych czyli historii
ideologii, historii struktur mentalnych wspólnych dla danej grupy
spo³ecznej, spo³eczeñstwa albo epoki, czyli historii mentalnoci (histoire des mentalités), historii wytworów umys³u zwi¹zanych nie
z tekstem, s³owem ani gestem, ale z wyobra¿eniami plastycznymi,
czyli historii wyobra¿eñ (histoire de limaginaire), która pozwala traktowaæ ród³a literackie, podobnie jak ród³a artystyczne, jako ród³a
historyczne sensu stricte, pod warunkiem ¿e bierze siê pod uwagê
ich specyfikê, wreszcie formê historii obyczajowoci, zwyczajów,
obrzêdów prowadz¹c¹ ku rzeczywistoci ukrytej, sekretnej, czyli historii symboli (histoire du symbolique), która byæ mo¿e pewnego dnia
przywiedzie nas do historii psychoanalitycznej, na której naukowy
status nie zebrano jeszcze, jak siê zdaje, dowodów. Wreszcie sama
historia jako nauka wraz z rozwojem historiografii, czy te¿ historii
historii, umieszczona zosta³a w perspektywie historycznej.
Wszystkie te nowe dziedziny w sposób istotny wzbogac¹ historiê,
pod warunkiem ¿e uda siê unikn¹æ dwóch b³êdów. Zamiast podporz¹dkowywaæ rzeczywistoæ historii wyobra¿eñ innym realiom  tym,
którym przyznajemy status nadrzêdny (jak realia materialne, ekonomiczne), nale¿y odrzuciæ fa³szyw¹ problematykê bazy i nadbudowy.
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Ale jednoczenie nie mo¿na faworyzowaæ tych nowych rzeczywistoci i tym razem uznawaæ ich za jedyny motor historii. Aby skutecznie objaniaæ historiê, trzeba dostrzegaæ istnienie symbolizmu
wewn¹trz ka¿dej rzeczywistoci historycznej (w³¹cznie z gospodarcz¹), ale tak¿e konfrontowaæ historyczne wyobra¿enia z realiami,
które one wyobra¿aj¹, a które historyk mo¿e uchwyciæ za porednictwem innych róde³ i innych metod, na przyk³ad konfrontuj¹c ideologiê polityczn¹ z praktyk¹ i wydarzeniami politycznymi. Ka¿da
historia powinna byæ histori¹ spo³eczn¹.
Wreszcie niepowtarzalny charakter wydarzeñ historycznych,
koniecznoæ ³¹czenia przez historyka opisu i jego eksplikacji, uczyni³y z historii gatunek literacki  jest ona nie tylko nauk¹, lecz tak¿e
sztuk¹. Jeli by³o to prawd¹ dla okresu od staro¿ytnoci po wiek XIX,
od Tukidydesa po Micheleta, to XX wieku dotyczy to w mniejszym
stopniu. Wzrost technicznego charakteru dyscypliny historycznej
sprawi³, ¿e historykowi trudniej jest byæ równie¿ pisarzem. Istnieje
jednak¿e pimiennictwo historyczne (écriture de lhistoire), którego
nie nale¿y sprowadzaæ do stylu uprawianego przez historyków.
2) Podstawow¹ materi¹ historii jest czas. Od dawna wiêc chronologia odgrywa zasadnicz¹ rolê jako niæ przewodnia i nauka pomocnicza historii. Najwa¿niejszym narzêdziem chronologii jest kalendarz,
który  bêd¹c g³ówn¹ ram¹ czasow¹, w której funkcjonuj¹ spo³eczeñstwa  znacznie wykracza poza obszar badañ historyka. Kalendarz
ujawnia te¿ wysi³ek, jakiego dokonuj¹ spo³ecznoci, aby oswoiæ czas
naturalny, naturalny ruch Ksiê¿yca i Ziemi, cykl pór roku, przemiennoæ dnia i nocy. Jednak jego najbardziej przydatne jednostki
podzia³u, godzina i tydzieñ, zwi¹zane s¹ z kultur¹, a nie z natur¹.
Kalendarz jest wytworem i wyrazem historii, zwi¹zany jest z mitycznymi i religijnymi pocz¹tkami ludzkoci (wiêta), z technologicznym
i naukowym postêpem (mierzenie czasu), z przemianami gospodarczymi, spo³ecznymi i kulturowymi (czas pracy i czas wolny). Wyra¿a on wysi³ek spo³eczeñstw, aby przekszta³ciæ cykliczny czas natury
i mitów, wiecznego powrotu, w czas linearny, którego rytm wyznaczaj¹ okresy: piêcioletnie lustrum, olimpiada, wiek, era itd. Z histori¹ blisko wi¹¿¹ siê dwa zasadnicze postêpy: okrelenie czasowego
punktu wyjcia (za³o¿enie Rzymu, era chrzecijañska, hid¿ra  pocz¹tek ery muzu³mañskiej itd.) oraz d¹¿enie do periodyzacji, stworzenie równych, daj¹cych siê zmierzyæ jednostek czasu  doby sk³adaj¹cej siê z 24 godzin, stulecia itd. Zastosowanie obecnie metod
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historii do danych dostarczanych przez filozofiê, naukê, dowiadczenie jednostkowe i zbiorowe sk³ania do tego, by wprowadziæ obok
daj¹cych siê okreliæ ram czasu historycznego równie¿ pojêcia trwania, czasu prze¿ywanego, czasów ró¿norodnych i wzglêdnych, czasów subiektywnych albo symbolicznych. Czas historyczny na bardzo ju¿ wyrafinowanym poziomie spotyka siê znowu ze starym czasem pamiêci, który wykracza poza ni¹ sam¹ i jest jej po¿ywk¹.
34) Opozycja: przesz³oæ/teraniejszoæ odgrywa zasadnicz¹ rolê
w procesie uwiadamiania sobie czasu. Dla dziecka zrozumienie
czasu oznacza uwolnienie siê od teraniejszoci (Piaget). Ale czas
w historii nie jest tym samym, czym jest w psychologii albo w jêzykoznawstwie. Niemniej badania czasowoci prowadzone przez te dwie
nauki potwierdzi³y, ¿e przeciwstawna para przesz³oæ/teraniejszoæ
nie jest dana naturalnie, ale stanowi konstrukcjê. Z drugiej strony
stwierdzenie, ¿e spojrzenie na tê sam¹ przesz³oæ zmienia siê wraz
z epok¹ i ¿e historyk podlega czasowi, w którym ¿yje, doprowadzi³o
b¹d do sceptycyzmu, jeli chodzi o mo¿liwoæ poznania przesz³oci, b¹d do wysi³ków maj¹cych wyeliminowaæ wszelkie odniesienia do teraniejszoci (z³udzenie historii romantycznej w stylu Micheleta  ca³ociowe wskrzeszanie przesz³oci, albo historii pozytywistycznej w stylu Rankego  to, co rzeczywicie mia³o miejsce). Istot¹ przesz³oci jest bowiem wyjanianie teraniejszoci.
Mo¿na dotrzeæ do przesz³oci, wychodz¹c od teraniejszoci (metoda regresywna Blocha). A¿ do czasów odrodzenia, a nawet do
XVIII wieku, spo³eczeñstwa Zachodu wartociowa³y przesz³oæ, czasy pocz¹tków i przodków wydawa³y im siê czasami niewinnoci
i szczêcia. Wyobra¿ano sobie wieki mityczne, z³oty wiek, raj ziemski. Historia wiata i ludzkoci jawi³a siê jako d³ugotrwa³y schy³ek,
dekadencja. Ta idea dekadencji zosta³a wykorzystana do opisania koñcowej fazy historii spo³eczeñstw i cywilizacji. Wpisuje siê ona w nurt
myli bardziej lub mniej cyklicznie powracaj¹cej w historii (Vico,
Monteskiusz, Gibbon, Spengler, Toynbee) i z zasady jest wytworem
reakcjonistycznej filozofii historii, koncepcj¹ ma³o przydatn¹ samej
historii jako nauce. W Europie koñca XVII wieku i pierwszej po³owy wieku XVIII polemika na temat przeciwstawnej pary dawny/nowoczesny (b¹d staro¿ytny/nowo¿ytny, fr. ancien/moderne), która
narodzi³a siê w odniesieniu do nauki, literatury i sztuki, objawi³a tendencje do odwrócenia sposobu wartociowania przesz³oci. Dawny
sta³ siê synonimem przestarza³ego, a nowoczesny  postêpowego.
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Rzeczywicie, idea postêpu zatriumfowa³a wraz z owieceniem i rozwinê³a siê w XIX i na pocz¹tku XX wieku, przede wszystkim ze
wzglêdu na postêpy naukowe i technologiczne. Po Wielkiej Rewolucji Francuskiej ideologii postêpu przeciwstawi³ siê wysi³ek reakcji,
który znalaz³ przede wszystkim wyraz polityczny opieraj¹cy siê jednak g³ównie na reakcjonistycznym odczytaniu historii. W po³owie
XX wieku pora¿ka marksizmu i ujawnienie prawdy o wiecie stalinowskim i Gu³agu, potwornoci faszyzmu, a przede wszystkim nazizmu i obozów koncentracyjnych, ofiary i zniszczenia II wojny wiatowej oraz bomba atomowa  pierwsze w historii realne wcielenie
potencjalnej apokalipsy, wreszcie odkrycie kultur innych od kultury
zachodniej  wszystko to doprowadzi³o do krytyki idei postêpu (przypomnijmy La crise du progrès Georges&a Friedmanna z 1936 roku).
Wiara w linearny, ci¹g³y, nieodwracalny postêp dokonuj¹cy siê we
wszystkich spo³eczeñstwach wedle tego samego modelu praktycznie
ju¿ nie istnieje. Historia, która nie panuje nad przysz³oci¹, ciera siê
z wierzeniami prze¿ywaj¹cymi obecnie wielki rozkwit: proroctwami, wizjami koñca wiata, z zasady katastroficznymi albo przeciwnie, czy wizjami natchnionych rewolucji, jak te, o których mówi¹
ruchy milenarystyczne, pojawiaj¹ce siê w postaci sekt w wiecie zachodnim, ale wystêpuj¹ce tak¿e w niektórych spo³ecznociach Trzeciego wiata. Jest to powrót eschatologii.
Nauki cis³e badaj¹ce naturê, a szczególnie biologia, podtrzymuj¹
jednak pozytywn¹, aczkolwiek z³agodzon¹, koncepcjê rozwoju jako
postêpu. Taka perspektywa mo¿e znaleæ zastosowanie tak¿e w naukach spo³ecznych i w historii. Równie¿ genetyka stara siê powróciæ
do idei ewolucji i postêpu, pozostawiaj¹c jednak wiêcej miejsca zdarzeniom nieprzewidzianym i katastrofom (Thom). Historia ma wszelkie powody, aby w swojej dziedzinie biern¹ koncepcjê pocz¹tków,
któr¹ krytykowa³ ju¿ Marc Bloch, zast¹piæ dynamiczn¹ ide¹ genezy.
5) W trwaj¹cym procesie odnowy nauki historycznej, który w³anie nabiera rozpêdu, w ka¿dym razie, jeli wemiemy pod uwagê
jego rozprzestrzenienie (g³ówny impuls wyszed³ od pisma Annales
za³o¿onego przez Marca Blocha i Luciena Febvrea w 1929 roku),
du¿¹ rolê odgrywa nowa koncepcja czasu historycznego. Historia
mia³aby toczyæ siê zgodnie z ró¿nymi rytmami, a do historyka nale¿eæ ma przede wszystkim dostrze¿enie, rozpoznanie tych rytmów.
I najwa¿niejsza wcale nie by³aby warstwa znajduj¹ca siê na powierzchni, czyli szybko p³yn¹cy czas wydarzeñ, lecz najg³êbszy po38

ziom realiów zmieniaj¹cych siê powoli (geografii, kultury materialnej, mentalnoci, mówi¹c ogólnie struktur). Jest to poziom d³ugiego trwania (Braudel). Dialog historyków zajmuj¹cych siê d³ugim
trwaniem z innymi naukami spo³ecznymi i z naukami przyrodniczymi, ekonomi¹ i geografi¹ niegdy, a obecnie z antropologi¹, demografi¹ i biologi¹, doprowadzi³ niektórych z nich do koncepcji historii
niemal nieruchomej (histoire presque immobile; Braudel, Le Roy
Ladurie). Wysuniêto nawet hipotezê o historii nieruchomej (histoire
immobile). Antropologia historyczna jednak, przeciwnie, wychodzi
od koncepcji, ¿e przemianê, ewolucjê odnajduje siê we wszelkich
przedmiotach wszystkich nauk spo³ecznych (socjologii, ekonomii, ale
tak¿e antropologii), poniewa¿ ich wspólnym przedmiotem s¹ spo³ecznoci ludzkie. Jeli chodzi o historiê, to mo¿e ona byæ wy³¹cznie nauk¹
o zmianie i objaniaæ tê zmianê. Zwi¹zki historii z ró¿nymi strukturalizmami mog¹ byæ owocne pod dwoma warunkami: a) nie mo¿na
zapominaæ, ¿e struktury przez ni¹ badane s¹ strukturami dynamicznymi; b) mo¿na stosowaæ niektóre metody strukturalistyczne do badania dokumentów, do analizy tekstów (w szerokim znaczeniu tego
pojêcia), a nie do samego t³umaczenia historii jako takiego. Mo¿emy
zastanowiæ siê, czy moda na strukturalizm nie wi¹¿e siê z pewnego
rodzaju odrzuceniem historii pojmowanej jako dyktatura przesz³oci,
jako usprawiedliwienie dla reprodukcji (Bourdieu) i represji, jednak nawet skrajna lewica uzna³a, ¿e niebezpieczeñstwem by³oby wymazanie przesz³oci, uznanie jej za tabula rasa (Chesneaux). Brzemiê historii w obiektywnym znaczeniu tego pojêcia (Hegel) mo¿e
i musi znaleæ przeciwwagê w nauce historycznej rozumianej jako
sposób wyzwolenia od historii (Arnaldi).
6) W staro¿ytnoci historycy zajmuj¹c siê histori¹ swoich miast,
ludów czy imperiów, s¹dzili, ¿e zajmuj¹ siê histori¹ ludzkoci. Historycy chrzecijañscy, historycy epoki renesansu i owiecenia (choæ
dostrzegaj¹ ró¿norodnoæ obyczajów) mniemali, ¿e pisz¹ historiê
cz³owieka. Wspó³czeni historycy zauwa¿aj¹, ¿e historia jest nauk¹
o ewolucji ludzkich spo³eczeñstw. Ewolucja nauk doprowadzi³a do
zadania sobie pytania, czy nie mo¿na by stworzyæ historii innej ni¿
historia cz³owieka. Rozwinê³a siê ju¿ historia klimatu, czyli tego, co
w naturze jest najbardziej zmienne, ale prawdê mówi¹c, dla historii
ma ona wartoæ tylko o tyle, o ile rzuca wiat³o na zjawiska z dziejów ludzkich spo³ecznoci (przemiany kulturowe, zmiany rodowiska ¿ycia itd.). Obecnie mówi siê o historii natury (Romano), zapewne
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potwierdzi ona jednak kulturowy, czyli historyczny charakter
pojêcia natura. W ten sposób, wci¹¿ poszerzaj¹c swoj¹ domenê,
historia zawsze idzie krok w krok z cz³owiekiem.
Wspó³czenie paradoksem nauki historycznej jest to, ¿e podczas
gdy w swoich przeró¿nych postaciach (z powieci¹ historyczn¹ w³¹cznie) cieszy siê ona niezwyk³¹ popularnoci¹ w spo³eczeñstwach zachodnich i podczas gdy narody Trzeciego wiata dbaj¹ przede wszystkim o to, ¿eby stworzyæ sobie historiê  co zreszt¹ byæ mo¿e zrodzi
historie bardzo odmienne od tego, co ludzie Zachodu zwykli okrelaæ tym mianem  skoro wiêc historia sta³a siê zasadniczym elementem potrzeby to¿samoci indywidualnej, a tak¿e zbiorowej, w³anie
teraz jako nauka prze¿ywa kryzys (rozrostu?). W swym dialogu z innymi naukami spo³ecznymi, w znacznym rozbudowaniu swej problematyki, swych metod, przedmiotów, zastanawia siê, czy aby siê
nie zagubi³a.
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