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O historiografii polskiej po roku 1945
GERARD LABUDA

Przełomowe odkrycia i koncepcje po II wojnie światowej

 Jestem bardzo spóźniony z odpowiedzią na ankietę 
PAU na temat „największych odkryć lub przełomów…  
w dziedzinie nauki”. 
 W pewnym sensie takim przełomem dla historio-
grafii polskiej była recepcja marksistowskiej metody ba-
dawczej, stosowanej w Polsce w wersji stalinowskiej. 
Historiografia polska w dużym stopniu potrafiła uchronić 
się przed jej bezkrytyczną recepcją. 
 Gdy jednak mam przedstawić mój pogląd na jej  
najważniejsze osiągnięcia po roku 1945, to wypada mi 
zacząć od jej największego niedociągnięcia – mimo 
istnienia osobnego Instytutu Historii Polskiej Akademii 
Nauk, gdzie za główne osiągnięcie należy uznać 4-to-
mową syntezę pt. Historia Polski, w różnym stopniu re-
alizującą wymóg opracowania zgodnie z założeniami tej 
metody. Jak jeszcze zobaczymy, był to wykład podręczni-
kowy, pozbawiony podstawowego aparatu erudycyjnego, 
wyrażającego się nie tylko takim tekstem, lecz także bra-
kiem charakterystyki podstawy źródłowej, i pozbawiony  
w narracji krytycznej dyskursu. Faktem oczywistym za-
tem jest, że nie dopracowaliśmy się naukowej syntezy 
historii dziejów Polski, jaką poszczycić może się historio-
grafia czeska, gdzie taką syntezą – służącą po dzień dzi-
siejszy badaczom – są Vaclava Novotnego České dějiny, 
t. I, cz. 1: Od nejstaršich dob do smrti knížete Oldřicha, 
Praha 1912, i jego kontynuatorów.

A. Osiągnięcia zbiorowe instytucjonalne
 Pierwsza zbiorowa Historia Polski od czasów naj-
dawniejszych aż do roku 1939, opracowana w IH PAN  
w czterech tomach i sześciu częściach, została zredago-
wana kolejno: t. I pod red. Henryka Łowmiańskiego, War-
szawa 1958; t. II pod red. Tadeusza Manteuffla, Warsza-
wa 1960; t. III pod red. Żanny Kormanowej i Walentyny 
Najdus (w którym „marksistowski” punkt widzenia objawił 
się najsilniej), Warszawa 1974; t. IV pod red. Tadeusza 
Jędruszczaka, Warszawa 1984. Dwa pierwsze tomy, 
mimo swego podręcznikowego charakteru, były pierwszą 
próbą strukturalnego ujęcia rzeczywistości, zachowały 
swoją wartość informacyjną, w pewnym stopniu także 
tom zredagowany przez T. Jędruszczaka.
 Dziełem wybitnym, w dosłownym znaczeniu tego 
słowa, jest wielka, 10-tomowa synteza, pod red. Stanisława 
Grodziskiego, Jerzego Wyrozumskiego i Mariana Zgórniaka,  
wydana w celu uczczenia 600-lecia odnowienia Akademii 
Krakowskiej, Kraków 1998–2001. Szczegółowo przed-
stawiłem jej walory w artykule: Zadania i cele poznawcze 
syntezy historii Polski od prawieku do współczesności, 
„Forum Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Ban-
kowości, Prace historyczno-politologiczne”, R. IX, nr 4, 
Poznań 2004, s. 109. Znakomity zespół autorów opraco-
wał to dzieło w konwencji podręcznikowej. Wystarczyłoby 
dokonać reedycji tej syntezy, nadając jej ogólnie przyjętą 
oprawę erudycyjną, źródłową i historiograficzną.

 Drugą, niedokończoną syntezę historii dziejów Polski 
zapoczątkował Jerzy Topolski pod zbiorowym tytułem 
Polska – dzieje narodu, państwa i kultury. W tej serii 
ukazały się trzy tomy, w postaci nieciągłej:

t. II: J. Topolski, • Polska w czasach nowożytnych.  
Od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodle-
głości, 1501–1795, Poznań 1994, s. 943;
t. V: Czesław Łuczak, • Polska i Polacy w II wojnie świa-
towej, Poznań 1993, s. 716; 
t. VI: Antoni Czubiński, • Polska i Polacy po II wojnie 
światowej (1945–1989), Poznań 1998, s. 928.

 Również i ta synteza napisana jest w konwencji pod-
ręcznikowej; jedynie A. Czubiński – gdzie to konieczne 
– odwołuje się do źródeł. Nie widać nikogo, kto chciałby 
napisać pozostałe tomy. Na wysoką ocenę zasługuje bo-
gata faktografia.

* * *
 W rzędzie wzorowych syntez na pierwszym miejscu 
należy wymienić dzieło Historia państwa i prawa Polski:

t. I: • Do połowy XV wieku, opracowany przez Juliusza 
Bardacha, wyd. 2, Warszawa 1964, s. 598; 
t. II: • Od połowy XV wieku do r. 1795, opracowany 
przez Zdzisława Kaczmarczyka i Bogusława Leśno-
dorskiego, wyd. 2, Warszawa 1966, s. 484;
t. III: • Od rozbiorów do uwłaszczenia, pod red. J. Bar-
dacha i Moniki Senkowskiej-Gluck, Warszawa 1981, 
s. 865;
t. IV: K. Grzybowski, • Od uwłaszczenia do odrodzenia 
państwa, pod red. J. Bardacha, cz. 1–2, Warszawa 
1982–1988.

[oraz] Historia państwa i prawa Polski 1918–1939, cz. 1, 
pod red. Franciszka Ryszki, Warszawa 19621.

* * *
Historia dyplomacji polskiej, pod red. Gerarda Labudy: 

t. I: • Historia dyplomacji polskiej. Połowa X wieku – 1572, 
red. Marian Biskup, Warszawa 1982;
t. II: • Historia dyplomacji polskiej, 1572–1795, red. Zbi-
gniew Wójcik, Warszawa 1982;
t. III: • Historia dyplomacji polskiej 1795–1918, red. Ludwik 
Bazylow, Warszawa 1982;
t. IV: • Historia dyplomacji polskiej, 1918–1939, red. Piotr 
Łossowski, Warszawa 1995;
t. V: • Historia dyplomacji polskiej, 1939–1945, red. Wal-
demar Michowicz, Warszawa 1999;
t. VI: • Historia dyplomacji polskiej, 1939–2010, red. Woj-
ciech Materski, Waldemar Michowicz, Warszawa 2010.
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1 Wydano także: Historia państwa i prawa Polski 1918–1939, cz. 2, 
pod red. S. Włodyki i F. Ryszki, PWN, Warszawa 1986. (AMK)
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