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* * *
 Przedsięwzięcie, podjęte z inicjatywy Tadeusza 
Manteuffla, opracowania historii kultury polskiej, pojmo-
wanej dualistycznie jako kultura bytowa i jako kultura 
duchowa, doczekało się realizacji tylko w odniesieniu do 
Polski średniowiecznej:

t. I: • Kultura Polski średniowiecznej X–XIII wieku, pod red. 
Jerzego Dowiata, Warszawa 1985, s. 559, jako „trwały 
dorobek zbiorowości ludzkiej, obejmujący wszystkie 
dziedziny jej życia, głównie w aspekcie bytowym”;
t. II: • Kultura Polski średniowiecznej XIV–XV wieku, pod 
red. Bronisława Geremka, Warszawa 1997, s. 1116, 
traktująca kulturę w aspekcie strukturalnym z naciskiem 
na stosunki społeczne, mentalność twórców, i ich re-
alizację.

 Nikt nie podjął się opracowania tomów następnych; 
najwięcej z tego zakresu uczynili Janusz Tazbir i Bogdan 
Suchodolski, a także w ujęciu podręcznikowym Maria 
Bogucka, Kultura–naród–trwanie. Dzieje kultury polskiej 
od zarania do roku 1989, Warszawa 2008.

* * *
 Równie niefortunny los spotkał historię sztuki polskiej, 
mającą szeroko rozwinięty dorobek badaczy indywidual-
nych, ale wykazującą się deficytem w zakresie syntezy. 
Rozpoczynają ją dwa znakomite tomy, wykonane w Insty-
tucie Historii Sztuki PAN:

t. I: • Sztuka polska przedromańska i romańska do 
schyłku XIII wieku, pod red. Michała Walickiego, War-
szawa 1963–1965, uzupełniona pod red. Aleksandra 
Gieysztora w zespole autorskim: A. Gieysztor, Michał 
Walicki i Jan Zachwatowicz, Warszawa 1971, s. 302 
+ Album ilustracji oraz Architektura polska XVII wie-
ku, Warszawa 1980, i Architektura gotycka w Polsce, 
Warszawa 1995;
t. II, cz. 3: • Malarstwo gotyckie w Polsce, pod red. Adama 
S. Labudy i Krystyny Secomskiej, Warszawa 2004, 
s. 486 + Katalog zabytków, pod red. A.S. Labudy  
i K. Secomskiej, przy udziale Andrzeja Włodarka, 
Warszawa 2004, s. 693 + Album ilustracji, Warszawa 
2004, s. 863.

 W sferze realizacji pozostają dzieje sztuki polskiej 
nowożytnej aż do współczesności. 

B. Osiągnięcia historiografii regionalnej
 W roku 1933 w Polskiej Akademii Umiejętności 
w Krakowie została pod redakcją Stanisława Kutrzeby 
ogłoszona: Historja Śląska od najdawniejszych cza-
sów do roku 1400, jako praca zbiorowa w opracowaniu  
W. Semkowicza, W. Taszyckiego, J. Kostrzewskiego,  
Z. Wojciechowskiego, R. Grodeckiego i Jana Dąbrow-
skiego – a więc ówczesnej elity naukowej. W odróżnie-
niu od wielu innych monografii regionalnych została ona 
wyposażona we wzorowe przypisy źródłowe i historio-
graficzne.

* * *
 W roku 1952 ówczesny dyrektor Instytutu Historii 
PAN powierzył mi zorganizowanie zespołu badawczego, 
wraz z moim autorskim udziałem, do opracowania Hi-
storii Pomorza obejmującej pod jednym tytułem historię  

Pomorza Zachodniego i Wschodniego (Pomorze Gdań-
skie i Prusy). W tym czasie przyszli historycy-pomorzo-
znawcy przeważnie jeszcze kończyli studia magisterskie, 
potem pisali prace doktorskie i habilitacyjne, kwalifikują-
ce ich do realizacji tego przedsięwzięcia. Zostało ono 
zrealizowane w takiej kolejności:

t. I, cz. 1: • Historia Pomorza. Do roku 1466, Poznań 1969, 
wyd. 2, pod red. G. Labudy, Poznań 1972, s. 819;
t. I, cz. 2: • Historia Pomorza. Pomorze Zachodnie w do-
bie rozwijającego się feudalizmu, pod red. G. Labudy, 
Poznań 1972, s. 505;
t. II: • Historia Pomorza. Do roku 1815, cz. 1: 1464–1648, 
pod red. G. Labudy, Poznań 1976, s. 1098;
t. II: • Historia Pomorza. Do roku 1815, cz. 2: Pomorze 
Wschodnie 1657–1815, pod red. G. Labudy, Poznań 
1984, s. 849;
t. II: • Historia Pomorza. Do roku 1815, cz. 3: Pomorze  
Zachodnie w latach 1648–1815, pod red. G. Labudy, 
Poznań 2003, s. 1106;
t. III: • Historia Pomorza 1815–1850, cz. 1, Poznań 
1993, s. 441; cz. 2, pod red. G. Labudy, Poznań 2001, 
s. 370; cz. 3 (1815–1850), pod red. G. Labudy, Poznań 
2001, s. 268;
t. IV: • Historia Pomorza 1850–1918, cz. 1, pod red. 
Stanisława Salmonowicza, Toruń 2000, s. 501;
t. IV: • Historia Pomorza 1850–1918, cz. 2, pod red. 
Stanisława Salmonowicza, Toruń 2002, s. 567.

* * *
Historia Śląska do r. 1763, pod red. Karola Maleczyń-
skiego:

t. I, cz. 1: • Do połowy XIV wieku, Wrocław 1960, s. 625;
t. I, cz. 2: • Od połowy XIV do trzeciej ćwierci XVI wieku, 
Wrocław 1961, s. 488;
t. I, cz. 3: • Od końca XVI wieku do roku 1763, Wrocław 
1963, s. 626.

C. Osiągnięcia indywidualne
 Mój pogląd na najbardziej doniosłe indywidualne 
osiągnięcia naszych dziejów ojczystych przedstawiłem 
w książce O historykach. Kto jest kim w dziejopisarstwie 
polskim? (Poznań 2010, s. 158). Wykaz ten wymaga wy-
mienienia kilku pominiętych, jak Oswald Balzer, Stanisław 
Kutrzeba, Władysław Konopczyński, Jan Dąbrowski, Jó-
zef Andrzej Gierowski, pominiętych, bo niespełniających 
kryterium autorstwa syntezy kwalifikującej ich do grona 
„historiografów”. Teraz, po namyśle, wahałbym się wpi-
sać ich na tę listę wybranych. W tym miejscu chodzi tylko 
o wskazanie indywidualności o znaczeniu symbolicznym. 
Jest ich niewiele.
 Na pierwszym miejscu stawiam Henryka Łowmiań-
skiego, który – z czasem pod nieco mylącym tytułem 
– publikował syntezę Początki Polski. Z dziejów Słowian 
w I tysiącleciu n.e., t. I–VI (w 2 częściach; Warszawa 
1963–1985). Każdy tom ma swój własny zakres anali-
zy i narracji. Z przytoczonego tytułu należałoby wnosić,  
iż Autor zamierzał przedstawić „początki Polski” w kon-
tekście ogólnosłowiańskim do roku 1000 n.e. Tymcza-
sem w tej konwencji utrzymane są tylko tomy I–III 2,  

O historiografii polskiej po roku 1945

2 t. I: Warszawa 1963, s. 418; t. II: Warszawa 1964, s. 425, t. III: 
Warszawa 1967, s. 519. (AMK)


