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jak wyznaje sam Autor. Natomiast tom IV w całości po-
święcony jest dziejom Słowiańszczyzny południowej 
(Warszawa 1970, s. 538). Z kolei tom V łączy ze sobą:  
genezę państwa ruskiego i organizację państwowe 
Słowian zachodniolechickich (Warszawa 1973, s. 630).  
W tomach końcowych H. Łowmiański przekroczył barie-
rę roku tysiącznego. Pod tytułem symbolicznym Począt-
ki Polski, podtytuł tomu VI, cz. 1 i 2, brzmi: Polityczne  
i społeczne procesy kształtowania się narodu do począt-
ku wieku XIV, Warszawa 1985, s. 580, i Warszawa 1985, 
s. 1147 (zakończone zbiorowym indeksem). Całość koń-
czy się na dacie wznowienia instytucji Królestwa Polskiego 
przez Władysława Łokietka w r. 1320.
 Do tej imponującej budowli historiograficznej na-
leży jeszcze dopisać dwa dalsze dzieła. Pierwsze:  
H. Łowmiański, Polityka Jagiellonów, obejmujące dzie-
je Polski, poczynając od Władysława Jagiełły i kończąc 
na Zygmuncie Auguście (1385–1572)3. Drugie, niejako 
na marginesie tych historiograficznych zatrudnień wy-
rosłe dzieło, wykraczające poza powyższy temat, ale 
strukturalnie mocno z nim związane, to: H. Łowmiański, 
Religia Słowian i jej upadek (w. VI–XII), Warszawa 1979, 
s. 433.
 Przyszły redaktor syntezy historii dziejów polskich 
będzie miał ułatwione zadanie: jej autorzy znajdą w do-
robku badawczym Henryka Łowmiańskiego swego po-
przednika (Por.: M. Kosman, Henryk Łowmiański (1898–
1974), klasyk historiografii polskiej, „Życie i Myśl”, 1998, 
nr 3, s. 31–40).

* * *
 Przemiany polityczne, jakie w r. 1945 nastąpiły  
w Polsce, i uzależnienie jej od ZSRR, trwające do roku 
1989/1990, wśród wielu zmian i innowacji wywołanych 
tym uzależnieniem znalazło swój dobitny wyraz w narzu-
ceniu historiografii polskiej sowieckiej wersji marksizmu-
-leninizmu, wreszcie stalinizmu.
 Prace nad nową syntezą historii dziejów Polski skło-
niły badaczy zajmujących się metodologią badań histo-
rycznych do zajęcia aktywnego stanowiska wobec tego 
narzuconego z zewnątrz modelu historiografii. 
 Na pierwszym miejscu należy wymienić imponują-
cą ilościowo i rzeczową twórczość Jerzego Topolskiego, 
który zaznajomiwszy się nie tylko z zasadami marksi-
zmu sowieckiego, od samego początku zapoznawał się  
i uczestniczył w analogicznym dyskursie metodologicz-
nym we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii i w Stanach 
Zjednoczonych. Przytoczymy tutaj w koniecznym wybo-
rze prace najważniejsze, które obrazują krytyczne podej-
ście i ewolucję jego poglądów w tej dziedzinie:
 J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1968, 
wyd. 2, Warszawa 1973, s. 613; tenże, Marksizm i historia, 
Warszawa 1977, s. 457; tenże, Teoria wiedzy historycznej, 
Poznań 1983, s. 506; tenże, Jak się pisze i rozumie historię. 
Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996, s. 424; 
tenże, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998, s. 182. 
Była to droga od recepcji do rewizji. O zainteresowaniu 

poglądami metodologicznymi wśród historyków świadczy 
praca zbiorowa: Między historią a teorią. Refleksje nad 
problematyką dziejów i wiedzy historycznej, praca zbioro-
wa pod red. Mariana Drozdowskiego, Warszawa–Poznań 
1988, s. 536. 
 W dyskusji nad tymi zagadnieniami zabierało głos 
wielu historyków, a także filozofów i socjologów. Przykła-
dowo wymienimy tutaj monografie: Jan Pomorski, Historia 
i metodologia, Lublin 1991, oraz Witold Kula, Problemy  
i metody historii gospodarczej, Warszawa 1983, s. 619.
 Wśród krytyków najwięcej znaczył głos Leszka 
Kołakowskiego, przede wszystkim jego Główne nurty 
marksizmu. Powstanie–Rozwój–Rozkład, t. I–III, Paryż 
1976–1978. 
 W Poznaniu ośrodek krytycznej myśli skupił się wo-
koło Jerzego Kmity i Leszka Nowaka, a ostatnio Ewy 
Domańskiej. Przykładowo wymienimy: J. Kmita, L. Nowak, 
Studia nad teoretycznymi podstawami humanistyki, Poz-
nań 1988, a na obecnym etapie: Ewa Domańska, Jakiej 
metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, Teksty 
Drugie, 2010, nr 1–2, s. 45–54.

* * *
 Przegląd całościowy: Gerard Labuda, Rozwój metod 
dziejopisarskich od starożytności do współczesności, cz. 1:  
Do schyłku XIX wieku, Wydawnictwo Forum Naukowe 
Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Poznań 2003 
(s. 226); tenże, Rozwój metod dziejopisarskich od staro-
żytności do współczesności, cz. II: Wiek XX (Metoda kul-
turoznawcza, w rozwoju metod dziejopisarskich, s. 11–86; 
tenże, Metoda strukturalna w poznawaniu i przedstawianiu 
historii dziejów, s. 87–161). W programie: opracowanie 
metody narratywistycznej i hermeneutycznej.

GERARD LABUDA

(dokończenie ze str. 3)

O historiografii polskiej po roku 1945

3 Dzieło napisane na krótko przed wojną, zostało opublikowane 
dopiero w 1999 r. Po wojnie wydanie wstrzymywały ingerencje 
cenzury. (AMK)
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