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KRZYSZTOF KAWALEC

Wroc aw

POKUSY HISTORII ALTERNATYWNEJ

Pytania o nieuchronno  procesów oraz zdarze  o wielkiej donios o ci uzna

mo na za nieuchronne, zw aszcza w sytuacji, gdy dzieje obfitowa y w dramatycz-

ne wydarzenia i zbiorowe kl ski. Czy wszystkie musia y si  wydarzy ? Czy ka de

z nich stanowi o konieczne ogniwo w a cuchu przyczyn, czynników, skutków –

z elazn  konsekwencj  prowadz c do znanego z podr czników do historii rezul-

tatu? Charakterystyczna dla zawodowych historyków niech  do „gdybania” w spo-

sób drastyczny rozmija si  z tym, czego czytelnicy ich ksi ek chcieliby si  od nich

dowiedzie . Oczywi cie dotyczy to nie wszystkich czytelników, a na pewno nie

wszystkich zagadnie . Zaryzykowa bym jednak tez , e w a nie „gdybanie” jest

bodaj najpowszechniejsz  form  refleksji na temat przesz o ci, uprawian  dos ownie

przez wszystkich, niezale nie od wykszta cenia, kultury umys owej oraz wiedzy.

Ludzie spekuluj  na temat tego, co prze yli, jak i tego, czego si  dowiedzieli, przy

czym granice mi dzy tym, co si  wydarzy o, tym, co wydarzy  mog o, a tym, co

jest ju  zupe nym wymys em, w a ciwie nie istniej .

Mo na dowodzi  – ilustruj c wywód stosownymi przyk adami – e mamy do

czynienia ze zjawiskiem odwiecznym. Sk onno  do rozpami tywania przesz o-

ci uzna  mo na za funkcj  osobistego do niej stosunku, niekiedy – jak w przy-

padku postaci czynnych na politycznej scenie – wynikaj cej z poczucia wp ywu

na wypadki, najcz ciej jednak po prostu z udzia u w ró nych traumatycznych

zdarzeniach. Przyjmowa a ona ró ne formy, od prób rozlicze  konkretnych po-

staci (by u y  s ów wieszcza: „pot pie czych swarów”), poprzez próby analiz

przegranych kampanii militarnych oraz zmarnowanych sytuacji politycznych, a

po próby docieka  g bszych przyczyn tych ostatnich. Truizmem by oby dowo-

dzi  zale no ci tego rodzaju refleksji od szerszego kontekstu: frustracji wychod -

czych w przypadku Wielkiej Emigracji czy emigracji po 1945 r., odrodzenia na-

rodowego pocz tków XX w., zach y ni cia si  mo liwo ciami, jakie wydawa a

si  stwarza  w asna pa stwowo  w okresie 1918–1939, pó niej za  poja ta skie-

go poczucia bezsilno ci. W tym kontek cie warto zestawi  powsta e w XX w.

cztery charakterystyczne, zupe nie ró ne analizy mechanizmów oraz przyczyn

pora ek dawnej Rzeczypospolitej, zawarte w traktatach politycznych Romana
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Dmowskiego1, Adolfa Boche skiego2, jego brata Aleksandra3, Kazimierza Ma-

riana Morawskiego oraz J drzeja Giertycha4. Przekonanie, e dzieje mog yby u o-

y  si  inaczej, o wiele lepiej, gdyby nie b dy i zaniechania przywódców, egoizm

i kwietyzm warstwy szlacheckiej, wreszcie podatno  na intrygi ciemnych si , pod-

sycane z zewn trz przez wrogów Polski – zaznacza o si  w nich w ró nym stop-

niu, niekiedy prawie niedostrzegalnym, innym razem a  humorystycznie dos ow-

nym. By o ono jednak elementem, który na swój sposób konstytuowa  wywody,

nadaj c im sens – odwo uj c do rozpowszechnionego wówczas przekonania, e hi-

storia jest nauczycielk  ycia.

Abstrahuj c w tym miejscu od kwestii, czy jest ni  rzeczywi cie – to znaczy,

czy jej znajomo  dostarcza klucza pozwalaj cego nie tylko lepiej rozumie  dzie

dzisiejszy, ale tak e prognozowa  przysz o , wydaje si , e mamy obecnie do czy-

nienia z nasileniem si  tendencji do woluntarystycznych harców z przesz o ci .

Mo na powiedzie , e odwieczna sk onno  do „gdybania” i kreowania legend

wspi a si  na nieosi galny wcze niej pu ap. Sta o si  tak za spraw  dwóch nak a-

daj cych si  na siebie czynników. Na pierwszy z nich z o y y si  nowe mo liwo-

ci upowszechniania narracji historycznej, zwi zane z pojawieniem si  Internetu,

a wraz z nim mo liwo ci nie tylko dost pu do informacji, ale i umieszczenia

w nim praktycznie dowolnych tre ci. Mia em okazj  pisa  niedawno o wirtualnej

lustracji R. Dmowskiego, „zdemaskowanego” jako rzekomego agenta Ochrany5.

Mistyfikacja ta by a dlatego interesuj ca, e pokazywa a, z jak  atwo ci  pocho-

dz ca z anonimowego ród a, utrzymana w publicystycznej konwencji, pe na nie-

logiczno ci i wewn trznych sprzeczno ci informacja przeciek a do Wikipedii – in-

ternetowej encyklopedii uchodz cej za ród o wiarygodne i bezstronne. Niejako

przy okazji pokaza a si  te  rzeczywista warto  procedur, w których ustalanie stanu

faktycznego dokonuje si  w drodze negocjacji, obliczonej na zbli enie skrajnych

stanowisk. Teoretycznie prowadzi  to mia o zapewne do eliminacji stanowisk skraj-

nych, w praktyce wszak e, jak wida , tak e wprowadzenie oczywistego nonsensu

mo e by  skuteczne – w tym sensie, e zmienia po o enie „z otego rodka”, wokó

którego potem konstruuje si  docelowy kompromis. Jakkolwiek w wietle do wiad-

cze  nauki historycznej trudno uzna  t  praktyk  za prawid ow , dopuszczenie do

obiegu na równych prawach informacji po wiadczonych ród owo oraz produk-

tów czystej fantazji jest na pewno rozwi zaniem gorszym – a ten w a nie model

przewa a na zdominowanych przede wszystkim przez m odzie  ró nych forach hi-

storycznych. Tutaj kwitnie historia alternatywna w najczystszej postaci, pozbawiona

jakichkolwiek hamulców, zwi zanych czy to z wiedz , czy ci nieniem tradycji na-
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1 R. Dmowsk i, My li nowoczesnego Polaka, Lwów 1904.
2 A. Boche sk i, Mi dzy Niemcami a Rosj , Warszawa 1937.
3 A. Boche sk i, Dzieje g upoty w Polsce. Pamflety dziejopisarskie, Warszawa 1947.
4 K.M. Morawsk i, ród o rozbioru Polski. Studia i szkice z ery Sasów i Stanis awów, Pozna

1935; J. G ie r tych, Tragizm losów Polski, Pelplin 1936.
5 Zob. K. Kawale c, Polityka i pami . Analiza mechanizmu pewnej mistyfikacji, w: l sk, Pol-

ska, Niemcy na przestrzeni wieków. Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Mieczys awowi Pate-

rowi w osiemdziesi t  rocznic  urodzin, red. T. Kulak, Toru  2008, s. 179–190.
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rodowej. Dotyczy to przede wszystkim historii II wojny wiatowej, ogólnie postrze-

ganej jako pasmo b yskotliwych sukcesów III Rzeszy, góruj cej nad swymi prze-

ciwnikami technologi  oraz umiej tno ciami swych si  zbrojnych, a pokonanej je-

dynie za spraw  mia d cej dysproporcji si  oraz przyj cia przez aliantów

brutalnych metod walki. Fa sze, wypreparowanie z szerszego kontekstu, niekiedy

po czone z bezwiednym powielaniem antypolskich klisz propagandowych prowo-

kuj  do smutnych refleksji nad stanem historycznej kultury uczestników forów.

Bior c poprawk  na wiek wi kszo ci z nich, mo na owe fora traktowa  jako swe-

go rodzaju wizytówk  skuteczno ci systemu edukacji szkolnej. Widziane na szer-

szym tle6 niestety nie wygl daj  dobrze7.

Drugi stanowi cy istotne novum czynnik uzna  mo na za pochodn  procesów

globalizacyjnych. Je li – co oczywi cie jest wielkim uproszczeniem – akcentowa

zwi zki narodowych tradycji z rozwijan  w obr bie poszczególnych pa stw histo-

ryczn  narracj , to powstawanie ponadpa stwowych ca o ci poci ga  musi za sob

zbli anie si  owych tradycji do siebie, ze wszystkimi konsekwencjami tego stanu

rzeczy. Mog  to by  (i bywaj ) spektakularne akty ekspiacji za grzechy przesz o-

ci i nawo ywanie do pojednania, a mo e by  i d enie do niwelacji narodowych

ró nic w interpretacji przesz o ci, postrzeganych jako sfera konfliktu, który, jak

ka dy konflikt, winien by  rozwi zany przy u yciu metod politycznych. Stwier-

dzenie, e w ten sposób histori  podporz dkowuje si  polityce, w odniesieniu do

tego zjawiska by oby nie tylko banalne w swojej oczywisto ci, ale co gorsza spro-

wadza oby problem do niebezpiecze stw obecnych od dawna, znanych, rozpozna-

nych i na swój sposób oswojonych. Natomiast w sygnalizowanym wypadku cho-

dzi ju  nie tyle o to, e istniej  pa stwa zainteresowane dzia aniami okre lanymi

dzisiaj modnym terminem polityki historycznej, ilee o to e zmieniaj  si  regu y

sporu o przesz o  i bardziej wa ne od tego, co si  zdarzy o naprawd , jest ustale-

nie si y politycznej i medialnej stron kontrowersji. To ona w a nie, a nie obraz za-

warty w ród ach, a rekonstruowany wedle warsztatowych regu  – sine ira – wy-

znacza p aszczyzn  kompromisu. Prawda – jak w negocjowanych has ach Wikipedii

– przestaje stanowi  kategori  obiektywn , by  czym , do czego usilnie i z pokor

staramy si  zbli y , staje si  natomiast czym  wzgl dnym, co podlega negocjacjom

i czego ostateczny kszta t zale y od umiej tno ci negocjatorów oraz atutów, którymi

dysponuj .

Tendencj  t  ledzi  mo na by o we wszystkich zaznaczaj cych si  w ostatnich

latach kontrowersjach wokó  ró nych ogniskuj cych spo eczne emocje kwestii:

poczynaj c od sporów wokó  Jedwabnego, poprzez problem wysiedle  ludno ci
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6 Oczywi cie w zakresie, w jakim mog em porównywa  – bo jest to temat na du y program ba-

dawczy.
7 Rzecz jasna tak e i poza naszymi forami dyskusyjnymi znale  mo na z ote my li typu: „I cannot

remember where, but I heard somewhere that there was a possibility that Titanic was a possible target

for a torpedo attack, possibly from the Germans”. U nas jednak podobne rewelacje trafiaj  si  zdecy-

dowanie cz ciej, a inn  przykr  cech  stylu dominuj cego w naszym internetowym „dyskursie” jest

agresywny j zyk, nie tylko pe en wulgaryzmów, ale i przeplataj cy argumenty rzeczowe z inwekty-

wami pod adresem interlokutorów.
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niemieckiej, a  po „mity za o ycielskie” III Rzeczypospolitej z m odo ci  Lecha

Wa sy w szczególno ci. Aktywne w czanie si  do wymiany pogl dów wysokich

urz dników pa stwowych oraz czynnych polityków, zdominowanie dyskusji przez

media (a nie specjalistyczne periodyki historyczne), zacieranie granicy mi dzy

prawd  a mitem, tym, co si  zdarzy o, co si  zdarzy o prawdopodobnie albo tym

co si  zdarzy  powinno, brutalny j zyk polemik, napa ci i insynuacje – nieuchronn

kolej  rzeczy prowadzi  musz  do sytuacji, w której, jak na ka dej wojnie, pierw-

szym poleg ym staje si  prawda. O jej negatywnym wp ywie na tzw. szersz  kul-

tur  historyczn  nie ma nawet co mówi 8. Tym bardziej e najgorsze chyba jeszcze

przed nami.

W a ciwie trudno si  dziwi , e grono historyków zawodowych raczej niech t-

nie anga uje si  w tego rodzaju harce. Abstrahuj c nawet od ryzyka zaj cia stano-

wiska w sporze, w którym strony d  nie do ustalenia prawdy, ale do narzucenia

w asnego zdania, opinie wywa one i ostro ne nie maj  wielkich szans, aby silniej

zawa y  na kszta cie debaty. Ta ostro no  mo e wszak e szkodzi , co zreszt  si

dzieje. Przede wszystkim szkodzi sprawie: kszta t debaty ulega deformacji, ze

szkod  dla kultury historycznej oraz ogólnej. Przy okazji cierpi  nawet korpora-

cyjne interesy rodowiska historyków. Nieobecni nie maj  bowiem racji, a rozmi-

janie si  z emocjami i oczekiwaniami spo ecznymi grozi izolacj  i erozj  zaintere-

sowania dla tego, co historycy zawodowi mog  zaoferowa .

Oskar enia, e historycy milcz  dlatego, e maj  niewiele do powiedzenia, po-

wraca y podczas sygnalizowanych debat, bodaj po raz pierwszy przy okazji sporu

o Jedwabne. Tymczasem tego rodzaju zarzuty s  uzasadnione jedynie w sytuacjach,

gdy spór o przesz o  ma charakter pretekstowy, w istocie bowiem gra dotyczy in-

teresów bie cych, a jej stawk  jest okre lenie efektywnej strategii na przysz o .

Historycy wiedz  dobrze, e dzieje si  nie powtarzaj , st d te  mo liwo ci czynie-

nia z ich znajomo ci ci le instrumentalnego u ytku s  bardzo ograniczone. Tak e

poza ich gronem dawna wiara, e historia jest nauczycielk  ycia, os ab a. To dla-

tego w roli spo ecznych „m drców” diagnozuj cych bie ce zagro enia oraz kon-

struuj cych prognozy przysz o ci historyków zast pili politolodzy. Ocena, w ja-

kiej mierze ci ostatni sprawdzaj  si  w tej roli, nie do mnie nale y. Jak

przypuszczam, ka dy móg  wyrobi  sobie zdanie w kwestii trafno ci prognoz, które

zamieszczaj  w mediach, a tak e warto ci analiz, wspieranych autorytetem nauki,

zatem z za o enia bezstronnych, ale poza tym dziwnie zbie nych ze stanowiskiem

takiej albo innej rywalizuj cej si y politycznej. Niezale nie od sygnalizowanych

u omno ci uderza jednak – tym razem pozytywnie – widoczna wi ksza swoboda

politologów w formu owaniu hipotez oraz elastyczno  w kre leniu ró nych mo -

liwych scenariuszy rozwoju sytuacji, a tak e interpretowaniu tego, co si  dzieje

wokó , a informacje o czym dopiero nap ywaj .

Krzysztof Kawalec

8 Smutnym jej wiadectwem by o stanowisko zaj te przez oddzia  warszawski PTH w sprawie

ekshumacji zw ok gen. Sikorskiego. To za , e kiedy zosta a w ko cu przeprowadzona, jej rezultaty

nie przeci y nieodpowiedzialnych spekulacji na temat gibraltarskiej tragedii, jest równie  znakiem

czasu.
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W tym zakresie historycy mog  si  naprawd  wiele nauczy . Na tle swobody

politologów mozolne konstruowanie przez historyków sztywnych ci gów przyczy-

nowo-skutkowych, widocznych dopiero z perspektywy czasu, musi wydawa  si

czym  anachronicznym i w gruncie rzeczy nie yciowym. Skoro bieg wydarze  jest

dzisiaj nieprzewidywalny, to czy kiedy  by o inaczej? Przecie  nie. Czy jednak

wobec tego uzasadnione jest uwa ane za oczywiste za o enie, e skoro co  si  zda-

rzy o, to zdarzy  si  musia o? Autor przet umaczonej niedawno na j zyk polski

pasjonuj cej ksi ki, po wi conej „historii nieby ej”, niemiecki historyk oraz filo-

zof, Alexander Demandt, precyzuj c mo liwo ci i ograniczenia historii, u ywa

sformu owa  równie jednoznacznych, jak i tradycjonalistycznych w swojej wymo-

wie. „W naukach historycznych – pisa  – gardzi si  domniemaniami na temat nie-

dosz ych wydarze . Rozwa anie nie zrealizowanych mo liwo ci, wysuwanie hi-

potez alternatywnych do tego, co wydarzy o si  rzeczywi cie, wydaje si  zb dn

gr  my li, niepowa nym spekulowaniem. Dociekanie, jak jeszcze mog yby poto-

czy  si  wypadki – to nie temat dla historyka. Tak jak nie zajmuje si  on pisaniem

powie ci, roztaczaniem utopijnych wizji, formu owaniem prognoz, tak i rezygnu-

je z rozwa a  nad ewentualno ciami. Prowadz  one bowiem w dziedzin  nieudo-

wadnialnego, nie daj  adnych rezultatów, s  nienaukowe, ba, wi cej: nigdy nie

spe ni  kryterium naukowo ci, i jako takie powinny pozosta  domen  poetów i ma-

rzycieli. Do zawodowych cnót historyka nale y sumienno , trze wo  i rzeczo-

wo ”9. Do tego wywodu niewiele mo na by doda , poza komentarzem, e jest on

wyrazem nie przekona , ale raczej przekory autora. Otwiera on bowiem rozwa a-

nia o wymowie zupe nie przeciwstawnej, opartych na analizach poszczególnych

przypadków, w których oddzielone zosta o od siebie to, co stanowi o sta y element

sytuacji, od tego, co wynika o z poczyna  ludzi – dzia aj cych pod presj  ró nych

okoliczno ci, cz sto przy wiadomo ci podejmowanego ryzyka, bezradnych – jak

i my dzisiaj – w cis ym prognozowaniu przysz o ci. Ich wiedza o sytuacji, na któr

starali si  wp ywa , bywa a u omna, nie tylko fragmentaryczna, ale w dodatku znie-

kszta cona przez ró ne fa szywe wyobra enia i mity. Pope niali b dy, niekiedy

wynikaj ce ze zwyk ego przeliczenia si  z si ami, ale bywa o te , e zawodzi a ich

logika. Dzia o si  tak tak e w przypadku postaci zajmuj cych eksponowane miej-

sce w historycznym panteonie. Czy za o enie, e podejmowane przez nie decyzje

mog y by  inne, co rzutowa oby i na skutki tych decyzji, jest absurdalne?

Rozpatruj c problem w kategoriach statystycznych – ryzyko pope nienia kom-

promituj cego b du jest z pewno ci  o wiele wi ksze przy poruszaniu si  po li-

skich cie kach docieka  niezrealizowanych mo liwo ci ni  przy konsekwentnym

trzymaniu si  „konkretu” w postaci po wiadczonego ród owo a cucha faktów.

Czy jednak w ka dej sytuacji sensowne jest bronienie si  przed analiz  mo liwo-

ci alternatywnego biegu zdarze ? Mam tu w tpliwo ci. Przede wszystkim uwa-

am, e zarówno uelastycznienie warsztatu badawczego, jak i rozlu nienie rygo-

Pokusy historii alternatywnej

9 A. D e m a n d t, Historia nieby a. Co by by o gdyby…?, prze . M. Skalska, Warszawa 1999,

s. 9.



638

rów w zakresie informowania o wynikach bada  i tak si  dokonuj , w sposób ywio-

owy, bez kontroli ze strony rodowiska i bez jego solidarnego reagowania w przy-

padku drastycznych narusze  obyczajów i zasad10. W sposób wyrazisty zaznacza

si  to w toku kolejnych debat wokó  historii najnowszej, przy czym rozbie no ci

dotycz  spraw tak elementarnych, jak stosunek do ród a, oceny jego wiarygodno-

ci11, a tak e doboru faktów podczas budowy syntez. Zaznaczaj cy si  woluntaryzm

w tym zakresie nie oszcz dza nawet wytworzonych pod wp ywem bolesnych do-

wiadcze  historycznych obszarów tabu, wyznaczonych przekonaniem, e formu-

owane wnioski nie mog  operowa  kategori  zbiorowej winy, podobnie nale y za-

chowa  szczególn  ostro no  w formu owaniu sugestii o kulturowej podatno ci

ca ych wspólnot na okre lone zachowania. Pomijaj c jednoznaczne i kategorycz-

ne pot pienie antysemityzmu we wszystkich jego postaciach, tabu to na naszych

oczach szybko si  kurczy; pogl d za , e wspólnota narodowa – ca a, in corpore –

mo e by  w jakiej  formie odpowiedzialna za ka dy czyn ka dego jej cz onka, zy-

skuje obywatelstwo nie tylko w publicystyce historycznej, ale i przenika do opra-

cowa  naukowych. T  list  przyk adów zrywania z warsztatowym puryzmem mo -

na by wyd u a . Czasem ma to posta  „otwierania” nauki na nowe wyzwania i nowe

obszary badawcze, wa ne niekoniecznie z powodów poznawczych. Pozostawiaj c

tu na boku kwesti  gender studies jako dyscypliny wykszta conej ju  i nawet zin-

stytucjonalizowanej, odnotujmy cha upnicze próby wyznaczania nowych nurtów

poszukiwa  – na przyk ad w postaci bada  nad histori … smrodu. Zaproszenie na

stosown  konferencj  – na której, s dz c z nades anego programu, tytu owy pro-

blem b dzie poruszany w kolejnych referatach, po wi conych poszczególnym epo-

kom – kilka miesi cy temu obieg o instytuty historii w poszczególnych placów-

kach uniwersyteckich (a pewnie i szerzej).

Wyra aj c si  metaforycznie, mo na powiedzie , e zaraza ju  dawno dotar a

do Grenady i zbiera w niej niwo. Czy sensowne jest jednak otwieranie przed ni

wrót jeszcze szerzej, danie wi kszej jeszcze folgi oczekiwaniom masowego odbior-

cy, w tym i przez nobilitacj  „gdybania”? W moim przekonaniu w takiej czy innej

Krzysztof Kawalec

10 Casus opolskiego historyka Dariusza Ratajczaka raczej potwierdza t  tez , ni  jej przeczy. Dwa

nieprzemy lane teksty zamieszczone w publicystycznej ksi ce, a w nich kilka atwych do wycyto-

wania zda , oznacza y dla  mier  zawodow . Kilka miesi cy pó niej ksi ka brytyjskiego history-

ka, na któr  si  powo a , ukaza a si  w Polsce drukiem, po kilku za  latach, równie  z j zyka angiel-

skiego, zosta  przet umaczony na j zyk polski i wydany… Mein Kampf. Mo na powiedzie , e

Ratajczak mia  pecha, gdy  nie zawini  bardziej ni  wielu innych: z nie mniej brawurowych sformu-

owa  wychodz cych spod innych piór (to prawda, e na ogó  o odmiennie zaznaczaj cych si  sym-

patiach, cho  i to nie zawsze) da oby si  u o y  spor  antologi . W a ciwie jest to jedno z zagadnie ,

gdzie a  prosi oby si  o zaj cie stanowiska – i to instytucjonalnego, np. przez PTH – przez ca e ro-

dowisko historyków, celem okre lenia czytelnych norm i zasad. Nie by oby to atwe, gdy  oznacza-

oby albo opowiedzenie si  za jak  form  kontroli publikowanych tre ci, albo podj cie próby ochro-

ny Ratajczaka przed represjami. St d te , jak i bez ma a przy wszystkich – z jednym wyj tkiem –

dra liwych kwestiach, rodowisko zdecydowa o si  milcze ...
11 Tylko kilka przyk adów, pochodz cych z pracy obdarzonej presti ow  nagrod  czo owego dzien-

nika czytanego przez inteligencj , a wi c wyznaczaj cej standardy: uznanie za wiarygodne informa-

cji zdobytych w drodze tortur, ró nicowanie wiarygodno ci w zale no ci od narodowo ci czy wy-

znania autora przekazu, traktowanie serio relacji ustnych sk adanych po kilkudziesi ciu latach.
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formie tego si  i tak nie uniknie, walorem za  historii alternatywnej wydaje si  to,

co równocze nie jest jej najwi ksz  s abo ci : atwo  o mieszenia wywodów

nadmiernie odrywaj cych si  od twardych realiów. W przypadku spekulacji na te-

mat niedosz ych wydarze  te ostatnie oddzielone s  od fikcji, i to znacznie wyra -

niej ni  w przypadku z za o enia odkrywczych ksi ek pisanych z publicystycz-

nym zaci ciem przez owców tajemnic z jednej strony, bojowników spo ecznej

pedagogiki z drugiej. O tym, e pogodzenie rozwa a  na temat mo liwo ci alter-

natywnego biegu wydarze  z dyscyplin  warsztatow  jest mo liwe, przekonuj

i przywo ane wy ej rozwa ania A. Demandta. Chodzi jedynie o drobiazg: o utrzy-

manie ich w ryzach umys owej dyscypliny i nieczynienie przys owiowego jedne-

go kroku za daleko. Niestaranie si  o „wygrywanie” przegranych bitew ani o do-

wodzenie na si  racjonalno ci zamys ów podejmowanych bez uwzgl dniania takich

realiów, jak stosunek si  czy nastroje ludno ci. Albo wskazywanie mo liwo ci wy-

boru w sytuacji, gdy bieg wydarze  okre lony zosta  wysoko ponad g owami na-

szych polityków… zdeterminowany przez uk ad si  i zamierzenia, na których kszta t

nie mieli my wp ywu. Albo jeszcze gorzej: rysowanie zupe nie fa szywego obra-

zu przesz o ci przez wprowadzanie do narracji anachronizmów, na przyk ad przez

przypisywanie bohaterom zdarze  obecnego wiata warto ci – lub pretensje do nich,

e my leli inaczej ni  my. Czy mo na si  przed tym ustrzec, zachowuj c rozs dek

i potrzebny umiar? S dz , e tak – przynajmniej tak d ugo, jak d ugo staramy si

dzieje zrozumie , a nie poprawia .


