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Partnerem czasopisma jest Miasto Kraków

Zgodnie z Pana życzeniem pozwalam sobie przeka-
zać parę uwag dotyczących kondycji nauk humanistycz
nych w naszym kraju. Nie czuję się kompetentny, by wy-
powiadać się na temat wszystkich gałęzi humanistyki. 
Proszę więc przyjąć niniejsze uwagi jako dotyczące je
dynie badań historycznych.

Widziałbym dwie główne potrzeby stojące przed 
współczesną polską historiografią.

Pierwsza dotyczy nawiązania ściślejszych kontaktów  
z międzynarodowymi środowiskami naukowymi i podję-
cie wraz z nimi wspólnych tematów dotyczących zagad-
nień ważnych dla zrozumienia czynników wpływających 
na stan rzeczy we współczesnym świecie, jego gospo-
darkę, kulturę i jego wspólną – czy i rozbieżną – pamięć.

Druga potrzeba dotyczy podjęcia działań dotyczących  
rejestrowania i zabezpieczania zasobów źródłowych, znaj-
dujących się jeszcze poza obiegiem naukowym, w archi-
wach prywatnych, kościelnych, także niekiedy znajdują-
cych się poza granicami Polski.

Pierwsza potrzeba wynika z obserwowanego ostat-
nio odchodzenia od tendencji widocznej obecnie w lite-
raturze światowej, a dotyczącej wykorzystywania warsz-
tatu badawczego różnych bratnich nauk, w tym także  
współczesnej metodologii, która nawet jeśli niekiedy jest  
podyktowana modą na nowinki, to jednak pozwala histo
rykom stawiać nowe pytania. Nie jestem zbytnim zwolen
nikiem koncepcji postmodernistycznych, ale wydaje mi się,  
że przynajmniej niektóre postulaty badaczy anglosaskich,  
francuskich czy niemieckich mogą dawać nowe możli
wości stawiania pytań przez historyków. Mam tu na myśli 
i nowe podejście do posiadanych źródeł, ich krytyczną 
analizę, i mnożenie metod działania poprzez korzystanie 

z warsztatu badawczego i osiągnięć wielu innych nauk  
– archeologii, historii sztuki, socjologii (w tym także wy-
odrębnianej ostatnio – nie wiem, czy słusznie – historii 
społecznej), ekonomii czy językoznawstwa. Nie jestem  
przeciwnikiem uprawianej często ani mikrografii, ani badań  
poświęconych dziejom własnej „małej ojczyzny”. Jak pisał 
jeden z najwybitniejszych humanistów XX wieku – Fernand 
Braudel – „przez pryzmat ziarnka ryżu można dostrze-
gać dzieje świata”, ale nawet studiując przeszłość małej 
wioski, trzeba ją badać w szerokiej perspektywie prze-
strzennej i czasowej. Nie da się też ukryć, że w ostatnich  
latach odejście od tej reguły skutkowało utratą przez naszą 
historiografię wyróżniającego ją miejsca w skali badań 
europejskich. Jak sądzę, byłoby wskazane je przywrócić.

Druga potrzeba wiąże się z koniecznością podjęcia 
starań o zachowanie zasobów źródeł pisanych, zniszczo-
nych i przetrzebionych w ciągu ostatnich paru stuleci  
naszych dziejów. W zbiorach prywatnych, archiwach para
fialnych, niekiedy nawet w zasobach poszczególnych gmin, 
mieszczą się teksty starych kronik, księgi metrykalne, od-
pisy czy oryginały dokumentów, zabezpieczenie których, 
czy nawet w miarę możliwości wydanie, stanowi ważny  
obowiązek naszej historiografii. Kwerenda i następnie 
inwentaryzacja tych źródeł może być prowadzona przez  
grupy zainteresowanych studentów czy miłośników his
torii. Koszty takiej kwerendy (przy współpracy historyków 
sztuki) byłyby niskie, a jej efekty na pewno godne uwagi.

Pozostawiam na boku istniejące luki w uprawianiu 
historii powszechnej. Wraz z rosnącą integracją świata 
mam nadzieję, że będą one z wraz z upływem czasu 
uzupełniane.

Tyle bardzo skrótowych uwag na zadany temat.

Proszę przyjąć, Panie Prezesie,  
wyrazy mego głębokiego szacunku

HeNryK SaMSoNoWicZ

Warszawa, dn. 12 września 2013 r.

Wielce Szanowny Panie Prezesie,

Głos w dyskusji o polskiej humanistyce
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Moja fascynacja domem „Fallingwater” trwa od pierwszych lat studiów, czyli od przeszło 50 lat. Frank Lloyd 
Wright już wtedy był legendą. Dlaczego akurat ten dom tak zachwyca, skoro w bogatej twórczości Wrighta prawie 
każdą realizację można uznać za wydarzenie architektoniczne XX wieku? otóż wydaje się, że tym spektakularnym,  
szczególnym efektem jest symbolika i poetyka przestrzeni, uzyskana przez nałożenie geometrycznych, abstrakcyjnych 
form zbudowanych z trwałej materii, na źródło wody, wypływającej z domu w formie wiecznie ruchomej kaskady  
utworzonej przez górski strumień Bear run. Ten pierwszy niesamowity, fascynujący, genialnie wyreżyserowany obraz, 
widziany przy podchodzeniu z dołu, od strony parkingu dla zwiedzających, jest zapowiedzią niezwykłego spektaklu 
architektonicznego.

MARIAN FIKUS

SIEDEM CUDÓW ARCHITEKTURY XX WIEKU
Dom nad wodospadem, Pensylwania (1939) – Frank Lloyd Wright1
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►

Dalsze zbliżanie, każdy kolejny obraz genialnej symbiozy NaturaKultura, każdy rejestrowany przez oglądające
go kadr są znakomite, wywołują zachwyt. Przenikanie przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych, dynamika, kontrast  
i współgranie form, struktura materiału i barwy – wszystko rozegrane po mistrzowsku, z wyrafinowaną elegancją  
i przy użyciu skromnego arsenału materiałów wykończeniowych. Doznane odbiory potwierdza literatura przedmiotu, 
liczne publikacje i opinie znawców, którzy mieli szczęście ten cud architektury XX wieku zobaczyć. od roku 1964  
Dom nad wodospadem, przekazany rządowi Pensylwanii przez rodzinę Kaufmannów, jest dostępny dla zwiedzają-
cych jako zabytek – dzieło architektury współczesnej.

MariaN FiKUS
członek czynny PaU

członek Komitetu architektury i Urbanistyki PaN
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Dwa lata temu, na wniosek jednego z członków,  
Polska akademia Umiejętności zwróciła się do rzecz-
nika Praw obywatelskich z prośbą o rozpatrzenie moż-
liwości interwencji w sprawie dyskryminacji uczonych,  
którzy osiągnęli wiek emerytalny. instytucja działa powoli,  
z namysłem: niedawno otrzymaliśmy odpowiedź.

rzecznik nie kwestionuje, że polskie prawo fak
tycznie pozbawia te osoby następujących uprawnień:

(i) biernego prawa wyborczego do Polskiej Komisji akre-
dytacyjnej, rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
oraz centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
(ii) Biernego prawa wyborczego członków Polskiej aka-
demii Nauk w odniesieniu do funkcji wykonywanych  
na podstawie stosunku pracy, a także wykluczenie ich  
z tzw. rady kuratorów;
(iii) Kontynuowania stosunku pracy przez mianowanych 
nauczycieli akademickich w momencie osiągnięcia wie-
ku emerytalnego (inni pracownicy mogą kontynuować 
zatrudnienie, o ile pracodawca nie rozwiąże z nimi umowy 
o pracę (z uzasadnionej przyczyny).

rzecznik uważa jednak, że sprawy te nie wymagają 
jego interwencji, ponieważ zostały dobrze uzasadnione 
(przy uchwalaniu odpowiednich ustaw) ważnymi społecz-
nymi celami.

a oto cytat z zakończenia obszernego pisma, które 
wyjaśnia to stanowisko:

„W związku z powyższym, mając na względzie wskazany 
przez ustawodawcę w wymienionych na wstępie aktach 
prawnych cel wprowadzanych zmian, działając na pod-
stawie art 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o rzeczniku, rzecznik 
Praw obywatelskich po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego nie podjął niniejszej sprawy.

Zadaniem rzecznika jest ocena, czy działania bądź 
zaniechania władz publicznych nie stanowią narusze-
nia praw i wolności obywatelskich. W niniejszej sprawie  
w ocenie rzecznika do takiego naruszenia nie doszło,  
dlatego nie zdecydował się na podjęcie działań interwen
cyjnych.”

a ja dotąd naiwnie sądziłem, że artykuł 32 pkt 2 
Konstytucji rP:
„Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycz-
nym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek 
przyczyny”
faktycznie broni obywatela przed dyskryminacją. 

Nawet jeżeli dyskryminację można uzasadnić inte-
resem społecznym.

cóż, myliłem się: prawo to jednak skomplikowana 
materia. Lepiej trzymać się z daleka.

aNDrZeJ BiaŁaS

Dyskryminacja starszych profesorów 
jest zgodna z prawem…

rys. Adam Korpak

www.pauza.krakow.pl
mailto:pauza@pau.krakow.pl
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Kraków – warto wiedzieć

Dyrektor archiwum Narodowego w Krakowie dr Barbara 
Berska zaprosiła w ubiegły piątek krakowskich historyków 
do sali obrad Urzędu Miasta na konferencję poświęconą  
archiwum Narodowemu w Krakowie w perspektywie budowy  
nowej siedziby. Konferencja odbyła się z udziałem prof. Małgo-
rzaty omilanowskiej – podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prof. Władysława 
Stępniaka – Naczelnego Dyrektora archiwów Państwowych.  
Spotkanie otworzył prezydent miasta, prof. Jacek Majchrowski, 
mówiąc o randze krakowskich zbiorów i ich znaczeniu jako 
narodowej instytucji. ale zacznijmy od początku…

Ulica Sienna 16
2 września 1878 roku rozpoczęło działalność Krajowe ar

chiwum aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie. 2 czerwca  
1887 roku rada Miasta Krakowa nadała mu nazwę archi
wum aktów Dawnych Miasta Krakowa oraz przyznała sie
dzibę w budynku przy ulicy Siennej 16. W budynku tym po
wstało w 1896 roku wciąż działające Towarzystwo Miłośników  
Historii i Zabytków Krakowa, swe posiedzenia odbywało Grono 
Konserwatorów Galicji Zachodniej, tutaj organizowano Mu-
zeum Historyczne Miasta Krakowa.

Jedno z najlepszych archiwów
ideą archiwum była ochrona dokumentów dla przyszłych 

pokoleń, które będą gromadzić najcenniejsze i najciekawsze  
akta i je naukowo opracowywać. To było istotne zadanie,  
szczególnie w okresie, gdy Polska pozbawiona była państwo-
wości. Z czasem zmieniały się i archiwa. Z odrodzoną Polską  
przyszły nowe zadania monitorowania tego, co się dzieje  
z dokumentami w publicznych placówkach. aby móc zgro-
madzić dokumentację, która będzie dla badaczy źródłem hi
storycznym, należy o nią zadbać w momencie, gdy powstaje  
w różnych instytucjach. Stąd archiwum poświęca wiele  
uwagi kształtowaniu zasobu archiwalnego. archiwum Naro-
dowe, wraz z oddziałami zamiejscowymi, nadzoruje postę-
powanie z dokumentacją w blisko 700 instytucjach działają-
cych we wszystkich sferach życia społecznego.

archiwum mieści się w 5 miejscach w Krakowie, posiada  
3 oddziały zamiejscowe: w Bochni, Nowym Sączu i Tarnowie 
oraz 2 ekspozytury: w Nowym Targu i Spytkowicach. Tere-
nem działania jest prawie całe województwo małopolskie, 
ale zespoły i zbiory archiwalne przechowywane w archiwum  
obejmują swoim zasięgiem nie tylko teren całej rzeczy
pospolitej w jej historycznych granicach, ale również mate-
riały archiwalne odnoszące się do dziejów europy i świata. 
Wraz z oddziałami zamiejscowymi archiwum zgromadziło 
ponad 5000 zespołów i zbiorów archiwalnych, stanowiących 
łącznie około 23 000 metrów bieżących materiałów archi-
walnych pochodzących z wieków od Xii do XXi, dokumen-
tujących przede wszystkim dzieje Małopolski w jej historycz-
nych granicach. Zarówno pod względem wielkości zasobu,  
jak i wartości zgromadzonych źródeł, archiwum krakow
skie zalicza się do najważniejszych archiwów państwowych  
w Polsce.

ale są też inne opinie: – archiwum krakowskie jest jed-
nym z najlepszych archiwów w europie ŚrodkowoWschod-
niej, dorównuje archiwom w europie Zachodniej – mówił 
prof. Władysław Stępniak – archiwum od zarania działało 
pod swego rodzaju protektoratem akademii Umiejętności 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tutaj narodził się zwyczaj 
powoływania profesorów Uniwersytetu na stanowisko dy-
rektora archiwum.

*
Nawiązując do decyzji o budowie nowoczesnej siedziby, 

spełniającej światowe standardy przechowania i udostęp-
niania archiwaliów, profesor Stępniak przyznał, iż szcze-
gólne podziękowania należą się prezesowi agencji Mienia 
Wojskowego, Krzysztofowi Michalskiemu za specjalne za-
angażowanie w przyznanie miejsca dla nowej inwestycji. 
Przyszła inwestycja na gruncie uzyskanym od agencji Mie-
nia Wojskowego, w ważnym obszarze centrum Krakowa 
(ul. rakowicka 22), będzie miała też dodatkowe znaczenie. 
Siedziba archiwum – obok zespołu budynków Uniwersytetu 
ekonomicznego, klasztoru Karmelitów i Muzeum armii Kra-
jowej, wpłynie pozytywnie na obraz tej części miasta.

Dr Barbara Berska rozpoczęła swój wykład o przyszło-
ści archiwum od cytatu: Bez archiwów nie ma przeszłości  
ani przyszłości. Słowa te skreśliła Wisława Szymborska, 
wpisując się do Księgi pamiątkowej krakowskiego archiwum.

MariaN NoWy

Ważne daty…
… i dwadzieścia trzy kilometry dokumentów

Główna siedziba  
archiwum Narodowego  

w Krakowie  
– ul. Sienna 16

Fot.  
archiwum Narodowe  

w Krakowie

Po odzyskaniu niepodległości, 1 października 1919 roku, 
archiwum przeszło pod zarząd Ministerstwa Wyznań reli-
gijnych i oświecenia Publicznego jako archiwum Ziemskie.  
W 1936 roku przyjęło nazwę archiwum Państwowe. W 1951 ro
ku zostało włączone do sieci archiwów podległych Naczelne
mu Dyrektorowi archiwów Państwowych, a 1 lutego 1952 roku  
włączone do archiwum Państwowego w Krakowie.

Doceniając historię, zgromadzony zasób oraz osiągnię-
cia archiwum, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
z dniem 29 grudnia 2012 roku podniósł ówczesne archiwum  
Państwowe w Krakowie do rangi archiwum Narodowego.  
Jednocześnie podjęto decyzję o budowie nowoczesnej sie-
dziby, spełniającej światowe standardy przechowywania  
i udostępniania archiwaliów. obecnie rozproszenie cennych 
zbiorów w pięciu miejscach Krakowa, w budynkach dosto-
sowywanych w miarę możliwości do przechowywania doku-
mentacji, nie stanowi właściwego na przyszłość zabezpie-
czenia tak ważnej części dziedzictwa kulturowego.

– Nie bez przyczyny otrzymało ono nazwę „narodowe”  
– mówiła prof. Małgorzata omilanowska. – To słowo w nazwie  
powinno nie tylko zaspokoić ambicje miasta, ale odzwiercie
dlać faktyczne znaczenie zasobu archiwalnego krakowskiego  
archiwum. Decyzja o budowie nowej siedziby jest przełomem  
w historii archiwum, które od agencji Mienia Wojskowego 
otrzymało wartościową, dużą, w dobrej lokalizacji działkę pod  
gmach, którego nie będziemy się wstydzić do końca XXi wieku.


