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„Historia to studium społeczeƒstw dawnych i dzisiejszych”

Fernand Braudel

„L’histoire „opérationelle”



„Historia to studium społeczeƒstw dawnych i dzisiejszych”,
tak Fernand Braudel pointował swój wykład przy okazji
nadania mu doktoratu honoris causa przez Uniwersytet
Warszawski 23 kwietnia 1967 roku. Nadał mu tytuł
„L’histoire „opérationelle”. Nawiasem mówiàc, mógłby
wygłosiç go i dzisiaj. Postanowiłem przyjàç te jego słowa
za motto własnego wykładu. Przecie˝ to tak˝e pod ich
wpływem postanowiłem dodaç: „a tak˝e przyszłych”.
W ten sposób powstała konkluzja rozprawy habilitacyjnej:
„Historia jako nauka zaczyna si´ dla mnie w momencie,
w którym decydujemy si´ odrzuciç balast zgromadzonej
wiedzy o przeszłoÊci… Historia to odbieranie złudzeƒ,
przedstawianie społeczeƒstwu lustra, które niezdolne jest
do kłamstwa. Czy jednak historia mo˝e cokolwiek poradziç
na to, ˝e ukazywany obraz nie zyskuje akceptacji? Mało kto
chce znaç prawd´ o teraêniejszoÊci, szukamy przede
wszystkim utwierdzenia własnych przekonaƒ. Szans´
historii widz´ natomiast w tym, ˝e ka˝dy jest ciekawy losów
przyszłych. Historyk, który ma odwag´ si´gaç w byłe,
rekonstruowaç przeszłoÊç i tłumaczyç sens współczesnoÊci
musi konsekwentnie otworzyç drog´ ku temu, co nastàpi.
Futurologia jest konsekwencjà uprawiana historii, jest jej
kwintesencjà.” (Kerala. Od równowagi do zacofania,
Wydawnictwa UW, Warszawa 1975, s. 173).



„Teza Kieniewicza brzmi zuchwale, niemal prowokujàco”
napisał Tadeusz Łepkowski w 1976 roku (w Tygodniku
Kulturalnym), ale na tym si´ skoƒczyło. T́ prowokacj´ po-
j´ła i wydobyła na Êwiatło dzienne dopiero Ewa Domaƒska.
DziÊ powinienem przyznaç, ˝e nie miałem poj´cia o tym,
co spotka mojà dyscyplin´ w ciàgu nast´pnej dekady.
A historia, o której wtedy myÊlałem, została zakwestiono-
wana, zanim Fukuyama ogłosił koniec historii. Inne sprawy
w latach osiemdziesiàtych wydawały si´ wa˝ne, mo˝e dla-
tego tak oboj´tnie odnieÊliÊmy si´ do nowych trendów?

Kim sàdzi si´ byç historyk, ˝e Êmie si´ pytaç o swà
odpowiedzialnoÊç? Stoj´ przed tym pytaniem jak zebrani
w Sali do gry w piłk´ wobec prowokacji opata Sieyésa: czym
jest historia? Wszystkim. Czym jest w obecnym porzàdku
politycznym? Niczym. Czego ˝àda? Otó˝ przeciwnie do sy-
tuacji z 1789 roku odpowiedê nie brzmi „bycia czymkol-
wiek”. W obecnym stanie Êwiata historia powinna ˝àdaç
dla siebie uwagi, wysłuchania. O ile oczywiÊcie b´dziemy
gotowi zrealizowaç postulat Braudela i uczyniç jà operacyjnà.

Historycy zawsze lubili si´ postrzegaç jako kapłani
Historii (du˝à literà!), a przynajmniej jako kustosze przeszło-
Êci. Odkrywamy, przechowujemy, opowiadamy a w koƒcu
interpretujemy przeszłoÊç. To jednak nie stanowi istoty na-
szego powołania! W przysi´dze doktorskiej z naciskiem po-
twierdzamy: non sordidi lucri causa / nec ad vanam
captandam gloriam, / sed quo magis veritas propagetur /
et lux eius, / qua salus humani generis continetur, / clarius
effulgeat. Mamy poszerzaç zasi´g prawdy oÊwietlajàcej ród
ludzki. Wielcy tego Êwiata przechodzà do historii dzi´ki nam,
uznajàc (nie zawsze) swà odpowiedzialnoÊç przed historià,
jako kiedyÊ równorz´dnà z Bogiem. My nie przechodzimy do
historii, ale uznajemy si´ nieraz za równie wa˝nych, zwłasz-
cza od czasu gdy zlikwidowano Boga. BoleÊnie odczuwajàc
okazywane nam lekcewa˝enie zamykamy si´ w naszych oko-
pach czy wie˝ach. Cyprian Norwid doskonale dostrzegał ten
problem. Lubi´ przywoływaç jego wiersz:



Wiele jest, gdy kto pomierzył stary cmentarz,
Albo i genealogiczny dàb —
Wiele, jeÊli inwentarz
SkreÊlił, zajrzał epokom w głàb
I upostaciował opis...

Ale, jeÊli on w starca, w m´˝a, w kobiet´
Powrócił strach ów, z jakim dziad ich dr˝ał,
Patrzàc na pierwszego komet´,
Gdy po pierwszy raz nad globem stał:
. . . . . . . . to — dziejopis!





A˝ z czasem zauwa˝yłem, ˝e kieruje mnà właÊnie
niezbyt godne pragnienie chwały, ch´ç bycia uznanym za
Dziejopisa…

Patrzàc wstecz na tamte lata wydaje mi si´, ˝e dotknàłem
wa˝nej kwestii, ale trzeba było wielu lat (i kilku ksià˝ek), by t´
intuicj´ przekształciç w projekt. Jest on minimalistyczny, bo
historyka sprowadza do funkcji dostawczych. Z jednej strony
powinien zapewniç najwy˝szà jakoÊç informacji o przeszłych
zdarzeniach i procesach.WiedzàcwszystkoonierealnoÊci odtwo-
rzenia wydarzeƒ ma przecie˝ szans´ wnioskowania ze Êladów.
Nie odmawiajmy sobie tego, co oczywiste dla paleontologów,
geologów czy kryminologówZ drugiej strony jego obowiàzkiem
jest wskazanie wzorów projektowania właÊnie przyszłoÊci.
To wynika z obowiàzku głoszenia prawdy. Pomijam tu najcz´-
Êciej przypisywanà historykom rol´ opisywacza, to „uposta-
ciowanie opisu”. Projekt nacelowanej na przyszłoÊç
eko-historii operacyjnej jest równoczeÊnie maksymalistyczny,
poniewa˝ domaga si´ dopuszczenia do głosu.

Tak wi´c Dziejopis stał si´ dla mnie figurà historyka od-
powiedzialnego, który chce poruszyç umysły i uwydatniç
przesłanie. Zmagałem si´ z tym przez lata, z ró˝nym skut-
kiem, a˝ w koƒcu doszedłem do wniosku, ˝e wszelka próba
okreÊlenia czym jest dla mnie historia, wymaga przyj´cia od-
powiedzialnoÊci za prawd´ Uznałem, ˝e ponosz´ jà wobec
przyszłoÊci.

Sprawa nie jest oczywista. Pewne jest tylko, ˝e sprawiedli-
woÊç historykowi wymierzy przyszłoÊç. Nie dlatego, ˝e upływ
czasu zrewiduje jegoustalenia, sàdy i koncepcje. Takwidział rzecz
Ojciec piszàc w 1980 „Nie ˝ywí złudzeƒ, ˝e mojà doÊç obfità
twórczoÊç naukowà czekawniedalekiej przyszłoÊci szybkie zapo-
mnienie. Przetrwajà – jeÊli Êwiat uniknie kataklizmu–wydawnic-
twa êródłowe”.Wpodobnej jubileuszowej okazji przyznawałmu
racj́ HenrykWereszycki „tymwydawnictwem zdobył Pan sobie
stanowisko wyjàtkowe w dziejach historiografii, bo nawet naj-
znakomitsze ksià˝ki starzejà sí … Natomiast ten zespół êródeł,
który jest niewàtpliwie Paƒskim osobistym dziełem, jest trwały
bezwzgĺ dnie: aere perennius…Tegownaszympokoleniu histo-
ryków nikt nie dokonał” [12 XI 1987]. Zrozumiałe jest wi´c,
˝e chciałbym sobie zapewniç ˝yczliwoÊç przyszłoÊci…

Byç mo˝e oczekiwanie tej sprawiedliwoÊci jest uroje-
niem. Kogo obchodzi dziÊ historiografia? Nie chodzi mi o to,
˝e „spisane b´dà czyny…”. Poczuciu obowiàzku towarzy-
szy perspektywa „zdania sprawy z włodarstwa”. Jest bardzo
nieprzyjemnie konkretna.

Moje pokolenie było uczone, ˝e historyk Êmiało wkracza
w inne dyscypliny naukowe w przekonaniu, ˝e wszystko co
istnieje jest êródłem. Nie byliÊmy jednak skłonni do refleksji
nad własnym powołaniem – z wyjàtkiem mo˝e Marcina
Kuli. CzytaliÊmy natomiast o tym wiele, i tu wypada przypo-
mnieç lekcje pobierane od Jacques’a Le Goff’a.



Z tych właÊnie lekcji wyprowadziłem to˝samoÊç eko-hi-
storyka. Chciałem w ten sposób pokazaç znaczenie, jakie w
mojej formacji miały równorz´dnie ekonomia i ekologia. Ale
łàczenie kompetencji nie jest rozwiàzaniem. Problem nie tkwi
w utracie poczucia wyjàtkowoÊci uprawianej dyscypliny. Gdy
przyszedłem na Uniwersytet 1 paêdziernika 1955 roku wie-
działem, ˝e w Êwiàtyni nauki Instytut Historyczny to miejsce
kultowe, wyjàtkowe. Nigdy nie utraciłem pewnoÊci, ˝e histo-
ria est magistra omnis scientiae. To raczej suma mych ˝ycio-
wych doÊwiadczeƒ kazała mi potrzeç ze smutkiem na
poniewieranie mojà muzà w ciàgu nast´pnych trzydziestu lat.
Poznałem z czasem te nowe nurty, tendencje i orientacje, de-
konstrukcje i zwroty. Nie uwiodły mnie, mo˝e dlatego, ˝e wła-
Ênie wtedy gdy pisałem mojà Keral´, wyznaczałem sobie
zupełnie nowe cele.

Ale szkoda czasu na wspominanie. Nie chodzi mi o to, ˝e
historyk powinien byç gotowy przyjàç postaw´ public inte-
lectual. Wpojono mi przekonanie o słu˝bie, jakà historyk po-
dejmuje w społeczeƒstwie nie z powodu obywatelstwa, a z
racji specyfiki swego zawodu.

Zacytuj´ teraz jednego z naszych Ojców, czyli Joachima
Lelewela. Koƒczàc około 1836 roku swój dopisek do Histo-
rycznej paraleli Hiszpanii z Polskà, stwierdzał:

„Prosz´ mi wybaczyç, ˝e obróciłem mój wzrok ku przy-
szłoÊci. Kiedy si´ jest na koƒcu przeszłoÊci, wchodzi si´

jednoczeÊnie w czas przyszły, który niezwłocznie nast´-
puje. TeraêniejszoÊç nie istnieje dla nas, jest tylko stykiem
przeszłoÊci z przyszłoÊcià, chwilà niebyłà, niepostrzegal-
nà, nieuchwytnà, która wcià˝ wymyka si´ myÊli ludzkiej.”
(s. 68)

Kto mo˝e si´ dziÊ mieniç twórcà przyszłoÊci?
Projektowanie przyszłoÊci zostało ugruntowane jako za-

danie twórcze po I wojnie Êwiatowej wraz z przekonaniem o
kluczowej roli wspólnot narodowych. Optymizm ten wywo-
dził si´ z przekonaƒ o istnieniu naukowo poznawalnych praw
rozwoju. Okazało si´ jednak, ˝e prawa dziejowe ust´pujà woli,
a projekty tworzone wedle tej woli i obiektywnych praw nie
spełniajà si´. Czy raczej spełniajà si´ jako koszmar. Mo˝na
powiedzieç, ˝e wprawdzie wspólnoty, zwłaszcza narodowe,
powstajà i trwajà ale ich przyszłoÊç pozostaje nieprzewidy-
walna, powiem nawet niewykonalna. Od stu lat coraz cz´Êciej
wmiejsce wspólnot pojawiajà si´ masy. Cowi´cej w kwestiach
to˝samoÊci okazujà si´ mieç charakter raczej konsumencki.
UÊwiadamiajàc sobie fakt, ˝e przeszłoÊç, którà miałem badaç
wie es eigentlich gewesen sein, którà miałem rozumieç sto-
sujàc prawa rozwoju społecznego, jest tylko i a˝ kolejnà nar-
racjà jednorazowego u˝ytku, ciàgiem wyobra˝eƒ układanych
wedle zmieniajàcych si´ potrzeb konsumentów, zrozumiałem,
˝e wyklucza to mnie z kreowania projektów przyszłoÊci.



Musz´ tu wprowadziç istotne uÊciÊlenie. Ten „wspólny
projekt na jutro”, jak to wyraził Ortega y Gasset, nie powinien
byç identyfikowany z planami przyszłoÊci, w których lubujà
si´ wodzowie i którymi brylujà intelektualiÊci. Oni zawsze sta-
wiali nam cele, które miały im zapewniç wiecznoÊç. Co gorsza,
tym po˝àdaniem chwały zarazili polityków, którzy z zasady
myÊlà o tym, jak wypadnà w podr´cznikach do historii. Projekt
przyszłoÊci łàczàcy ludzi we wspólnot´ wysiłku i odpowie-
dzialnoÊci jest zawsze anonimowy, czasem tylko przybiera ale-
gorycznà postaç WolnoÊci wiodàcej lud na barykady. Byç
mo˝e narody tylko miewajà takie poczucie zespolenia we
wspólnie prze˝ywanym przekonaniu. Boimy si´ takich chwil,
t´sknimy za nimi, ale niewiele potrafimy powiedzieç o formo-
waniu si´ takiego porywu. Co wi´cej, nie powinniÊmy ˝ywiç
złudzeƒ: „˝adna partia nie ma pozytywnego obrazu przyszło-
Êci” pisali ju˝ çwierç wieku temu Tofflerowie o Stanach Zjed-
noczonych. DziÊ mo˝na to powtórzyç w odniesieniu do
całego Êwiata. Toniemy w scenariuszach najbli˝szych pi´ç-
dziesi´ciu, a nawet stu lat, opowieÊci o przyszłoÊci stajà si´
coraz bardziej fantastyczne i wieje od nich grozà. Jak od wszel-
kiej utopii, czy to retro czy to progre. JeÊli umownie przyjàç rok
1968 za poczàtek ery „zaniepokojenia planetarnego” to mamy
za sobà pół wieku, które nie zmieniły oblicza tej ziemi –
w sensie nadanym słowom tym na Placu Zwyci´stwa w 1979
roku. Natomiast w ka˝dym innym rozumieniu ˝yjemy w cał-

kiem innym Êwiecie, w dodatku uzmysławiamy sobie, ˝e to
co pół wieku temu było zatroskaniem dziÊ jest oczywistà groê-
bà. Przy czym zmiany zachodzàce w tym czasie nie zostały
zdiagnozowane w sposób umo˝liwiajàcy pokazanie jak do
nich dochodziło.

Oto wyzwanie dla Dziejopisa!Wyzwanie bolesne, ponie-
wa˝ tak Êmiało głoszàc swà ide´ niczego nie przewidziałem.
Ta moja myÊl nie została skonkretyzowana (na szcz´Êcie!)
przyniosła mi natomiast wiele po˝ytku w rozwa˝aniach dosyç
odległej przeszłoÊci pod kàtem zmian zachodzàcych pod
wpływem ekspansji i oddziaływania Êrodowiska. Uwa˝am,
˝e post´powałem zgodnie z sugestià Braudela, ale w sposób
całkowicie osobny.

Co by wi´c miało znaczyç, dziÊ czy jutro, ˝e historyk po-
winien zajàç si´ futurologià? Nie chodzi o to by przewidywał
przyszłoÊç. Wtedy miałem na myÊli coÊ takiego, ˝e rekon-
strukcja funkcjonowania społeczeƒstwa w przeszłoÊci pozwa-
la zrozumieç tak˝e jego mo˝liwoÊci dalszego rozwoju.
„L’histoire n’est pas seulement un récit, même de grands
événement, elle est une explication”, to jeszcze raz przypo-
mnienie Braudela [L’ambition de l’histoire 1997, 37]. Potem
rozwinàłem całà koncepcj´, której sens mo˝na ujàç w stwier-
dzeniu o kluczowym znaczeniu procesu zmiany. Jak zachodzi
zmiana? Ale przede wszystkim, jakà odpowiedzialnoÊç za
przebieg zmiany mo˝e ponosiç badajàcy jà historyk?



Historycy poÊwi´cajà zmianie wiele uwagi. W istocie, uj-
mujàc wszystkie zjawiska w czasie, zapisujà zmiany, interpre-
tujà je, starajà si´ zrozumieç jak do nich doszło. To oznacza,
˝e rekonstruujàc wydarzenie chcà uwydatniç zmian´ i wytłu-
maczyç jak przebiegała. Wydaje mi si´ jednak, ˝e w rozumie-
niu tego procesu zale˝à mocno od psychologów i socjologów,
a mo˝e nawet ekonomistów. Dlatego na pytania o zmian´ od-
powiadajà dziÊ Inglehart, Castells, Rifkin, Giddens, Wallerstein
czy Bauman.W oferowanych nammodelach zmiany społecz-
nej dominuje Êledzenie skutków post´pujàcego w gwałtowny
sposób załamania dominujàcych i trwajàcych do niedawna za-
sad ładu społecznego i struktur instytucjonalnych. Ró˝norod-
noÊç czynników wiodàcych do tego załamania i jego w cz´Êci
ju˝ realizujàcy si´ proces ma zmieniç doÊç gruntownie sytu-
acj´ jednostki i wzory jej relacji ze Êwiatem społecznym.

Problem tenwidz´w ten sposób. Biografia ludzkoÊci to ciàg
zmian w indywidualnym kodzie kulturowym człowieka [w uj´-
ciu Marina i Rambaud]. Zachodzà one w nieustannym procesie
homeostazy [ zob. Damasio] i w stałym zwiàzku człowieka ze
Êrodowiskiem. Tak formuje si´ kultura, społeczeƒstwa, cywiliza-
cje. Historyk bada elementy przeszłoÊci i uczestniczywpowsta-
waniu opowieÊci to˝samoÊciowych. Rozpoznaje dziedzictwo
kulturowe i wie jak powstajà narracje. Uwa˝am, ˝e to upowa˝-
nia do sàdu omo˝liwoÊci wpływania na kształtowanie si´wzo-
rów zachowaƒ b´dàcych podstawà wszelkich transformacji.

W szczególnoÊci jest to zasadne, gdy broniàc homeostazy sys-
tem społeczny wybiera drog´ szukania nowej to˝samoÊci.
Historykmo˝e dostrzecmoment zwrotu od obrony to˝samoÊci
ku budowaniu nowej, poniewa˝ spotykał Êlady takich zdarzeƒ
w przeszłoÊci. Powinien te˝ umieç wskazaç elementy dziedzic-
twa nadajàce si´ dowykorzystaniaw zwrocie to˝samoÊciowym.
TowłaÊnie nazywamprojektemna przyszłoÊç. DziÊ problem jest
dramatycznie trudny, poniewa˝ w kryzysie sà wspólnoty naro-
dowe i ponad narodowe, a globalizacja najwyraêniej raczej od-
dala ludzi od jakiejÊ postaci wspólnoty planetarnej.

Aoto próba konkluzji. Sprz´˝enie zwrotnemí dzy teraêniej-
szoÊcià a przeszłoÊcià powoduje formowanie w kulturze swego
rodzaju kodu zapewniajàcego jej trwanie. Zarazem jest onpoten-
cjalnie zdolny do wykreowania Nowej Transformacji, czyli wzo-
ru/projektu trwania systemu w przyszłoÊci, jego nowej
to˝samoÊci. Tak powstaje Historia, Êwiadectwo ewolucji. Poznajàc,
odtwarzajàc, interpretujàc i opowiadajàc histori´ dostarczamy
ewolucji kulturowej istotnego materiału do tworzenia nowych
wzorówpost´powania.Oznacza to, ˝ewhistorii tkwi zasób po-
zwalajàcynaMetamorfoz ,́ czyli na samodzielnie dokonanà zmia-
n´ to˝samoÊci systemu. OdpowiedzialnoÊç historyka wynika z
Jego etosu jako badacza, jest konsekwencjàmo l̋iwoÊci wsparcia
społeczeƒstwa w trwaniu i w otwieraniu szansy Metamorfozy.

Je˝eli nie ustalimy jak zachodzi zmiana, nie odpowiemy
na wyzwanie.



Wyzwaniem jest ÊwiadomoÊç koniecznoÊci znalezienia
rozwiàzaƒ dla globalnych zagro˝eƒ, a jednoczeÊnie koniecz-
noÊç okreÊlenia miejsca człowieka w Êwiecie globalnej kon-
sumpcji i trwałych koordynat w powszechnej sieci.
Przegrawszy w dà˝eniu do utopii post´pu okazujemy si´
zb´dni w próbach utopii retro. Plemiona nie potrzebujà histo-
rii, ˝yjà mitami. Globalna wioska okazała si´ supermarketem,
w którym historia nie trafia do koszyka.

Wobec trzech wyzwaƒ naszych czasów: nuklearnego,
ekologicznego i technologicznego odpowiedzialnoÊç history-
ka polega wi´c na dostarczeniu materiału dla projektowania
zmiany, na uczestniczeniu w jego przekształcaniu w nadajà-
ce si´ do powielenia scenariusze, na odwa˝eniu si´ na suge-
sti´ o sposobie jego realizacji. Tak to widz´, mamy wziàç
udział: od zagwarantowania prywatnoÊci posiadania danych

do przywrócenia sprawczoÊci wspólnotom. Byç mo˝e b´dzie
to równoznaczne z przeciwstawieniem si´ algorytmom, a na
pewno powinniÊmy si´ przyłàczyç do boju o uznanie prawa
do istnienia ludzkiego ciała. Byç mo˝e to nie wystarczy. Nie
padła odpowiedê na pytanie, czego ˝àda historia, ta nasza
profesja pisana z małej litery. Mój przyjaciel Henryk Samsono-
wicz lubi powtarzaç za Êw. Augustynem, ˝e Memoria est vis
magna. Ja powiem, ˝e historia powinna za˝àdaç uznania jej
za sił´. Ale najpierw musimy w nià uwierzyç.

Byç mo˝e dopiero przywracajàc dr˝enie l´ku dotykamy
istoty sprawy. Opis zmian, ich interpretacja i ocena, nie budzà
dreszczy. Emocja pojawia si´ gdy uczestniczymy, nie koniecz-
nie gdy rozumiemy. Operacyjna eko-historia zakłada uczest-
nictwo historyka. Ta odpowiedzialnoÊç jest dla mnie
oczywistoÊcià, wynika z wiernoÊci zło˝onej przysi´dze.


