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Dorobek Jerzego Topolskiego jest stale omawiany i poddawany kry-

tycznemu interpretowaniu. Pojawi a si  biografia [Tumanin, 2008] ob-
szerne szkice krytyczne, teksty okoliczno ciowe1 [Wrzosek, 2011; ab dz-
ka-Topolska, 2011]. Prace jego s  obficie wznawiane i wydawane zagranic  
[ ab dzka-Topolska, 2011a]. Analiza drogi intelektualnej wspó twórcy 
wiatowej metodologii historii wymaga aby jednak nadal obszernej, wielo-

w tkowej monografii, aby satysfakcjonuj co ukaza  wp yw rodowiska 
Pozna skiej Szko y Metodologicznej na kszta t polskiej, a dzi ki Topol-
skiemu, i wiatowej metodologii historii. 

Do powa nych zagadnie  interpretacyjnych zaliczy  trzeba pytanie  
o to, jak filozoficznie problematyzowana by a polska metodologia historii 
pod wp ywem szko y pozna skiej, jak pozna ska interpretacja materiali-
zmu historycznego wp yn a na oblicze polskiej metodologii historii, czy 
te  – jak kluczowe okaza o si  dla praktyki badania historycznego rozu-
mienie roli empirii w badaniu, a wi c kwestia statusu róde  historycz-
nych, czy wreszcie, jak post powa  proces odchodzenia od scjentystycznej 
(pozytywistycznej) wizji nauki historycznej w metodologii historii. Cie-
kawym pytaniem by oby równie , czy i jak filozofia pozna ska wywiod a 
refleksj  nad histori  w kontekst kulturoznawczy, czy te  wywiod y j  tam 
narratywizm lub antropologia historyczna. 
________________ 

1 Patrz zamieszczone poni ej w bibliografii teksty oraz bibliografia tekstów o J. Topol-
skim. 
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Osobnej rozprawy godny jest styl my lenia, jaki ukszta towa  si  w in-
telektualnym kr gu pozna skiej szko y, który to styl dostrzegaj  obcy, 
nawet u tych, którzy tylko dojrzewali w jego klimacie i nie s  ju  postrze-
gani jako kontynuatorzy pozna skiej szko y. Ma on specyficzne cechy, 
które – wzgl dnie niezale nie od tego, czym si  badacze zajmuj  – nosz  
lady pozna skiego stylizowania. Najbardziej widoczny jest on u Mi-

strzów, bo z nich si  bierze, a osadzony jest – jak mi si  wydaje – na zako-
rzenionych powinno ciach wobec profesji. Nakazuj  one z jednej strony 
wnikliwie, analitycznie i empatycznie podchodzi  do tradycji, przy czym 
nie po to, by wzbogaci  ni  sw  erudycj , lecz po to, aby eksploatowa  j  
intelektualnie do w asnego rozumienia wiata. Pozna ska szko a my lenia 
to nie pieczo owite archiwizowanie dorobku innych my licieli, lecz wyko-
rzystywanie go do rozwi zywania stawianych dzisiaj problemów. Jej 
odruchem my lowym jest nie tyle sycenie si  explicite wyra on  my l , 
ile eksplorowanie jej przes anek i konsekwencji. Pozwala to na poszu-
kiwanie podobie stw i ró nic w dyskursach od siebie odleg ych, dialo-
gowanie mi dzy nimi. To jest sposób na to, aby filozofia by a dyskur-
sem interdyscyplinarnym i aby by a zajmuj ca nie tylko dla filozofów. 

Godnymi specjalnego namys u s  tak e te w tki my lowe twórczo ci 
mistrzów i wychowanków szko y, które, podejmowane lub sygnalizowane 
tylko, antycypowa y pó niej g o ne problemy filozoficzne. Ciekawym 
problemem by aby kwestia j zyka szko y b d  jego poszczególnych 
przedstawicieli. Czy jest to w jakiej  mierze, i na ile, argon, czy dialekt 
lwowsko-warszawski, czy ju  nie.  

Metodologia historii, taka jaka dzisiaj funkcjonuje w rodowisku histo-
ryków, kojarzy si  z dyscyplin , której kszta t nada  Jerzy Topolski. Od 
ukazania si  Metodologii historii w roku 1968 roku [Topolski, 1968], 
poprzez Teori  wiedzy historycznej z 1983 roku [Topolski, 1983], po 
wie cz c  jego twórczo  prac  Jak si  pisze i rozumie histori  z 1996 
roku [Topolski, 1996]. W syntezach tych znajdujemy lady wspó pracy ze 
rodowiskiem Pozna skiej Szko y Metodologicznej, której Jerzy Topolski 

by  wspó twórc . Obraz ten uzupe niaj  badania uczniów i na ladowców 
Topolskiego, którzy via koncepty Mistrza lub niezale nie od jego uj  
si gali do ustale  Pozna skiej Szko y Metodologicznej i pó niej dwóch 
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jej rozga zie  wzgl dnie niezale nych: twórczo ci profesorów Jerzego 
Kmity i Leszka Nowaka oraz ich uczniów. 

Jerzego Topolskiego metodologia historii by a prób  syntetyzowania 
dorobku wielu dyscyplin reflektuj cych nad histori . mia ym i obarczo-
nym ryzykiem eklektyzmu przedsi wzi ciem interdyscyplinarnym, które-
go celem by o syntetyzowanie refleksji nad my leniem historycznym  
i wzbogacenie, a mo e ukonstytuowanie nowoczesnej wiadomo ci meto-
dologicznej historyków.  

Jerzy Topolski by , pocz wszy od lat sze dziesi tych, kiedy pisa  Me-

todologi  historii, a  do mierci w 1998 roku, jednym z g ównych propa-
gatorów zachodniej my li humanistycznej w Polsce. Za jego po rednic-
twem historycy polscy, i nie tylko historycy, zapoznawali si  z dorobkiem 
nauki wiatowej. Jego zas ugi w recepcji my li zachodniej w naszym kra-
ju s  niema e. Dzi ki pozycji naukowej i parasolowi ochronnemu, jaki nad 
nim roztacza  re im, móg  pozwoli  sobie na wi cej ni  inni badacze. Pod 
jego to os on , wraz z kolegami filozofami, przekszta ca  materializm 
historyczny w, poddaj c  si  nowoczesnej dyskusji filozoficznej i meto-
dologicznej, koncepcj  filozoficzn . Nasycona stawianymi naonczas przez 
filozofi  nauki i humanistyki problemami interpretacja materializmu hi-
storycznego sta a si  dyskursem ywym i atrakcyjnym intelektualnie. 
Dawali si  mu uwie  liczni m odzi badacze, którzy pod os on  materiali-
zmu historycznego mogli kultywowa  swe – de facto dowolne – zawodo-
we zainteresowania. 

Metodologia historii, taka, jak  uprawia  Jerzy Topolski, ewoluowa a  
w lad za rozwojem wielu stanowi cych j  dziedzin refleksji, jednocz c 
tradycyjne dyscypliny refleksji nad histori : filozofi  historii (filozofi  
dziejów), histori  historiografii i metodyk  badania historycznego. Podzia  
zaproponowany w Metodologii historii na pragmatyczn  i apragmatyczn  
metodologi  historii, id cy tropem Ajdukiewicza, ukazywa  – jak si  oka-
za o pó niej – trwa  cech  my lenia jej autora. Z jednej strony uzupe nia  
on namys  nad pragmatyk  post powania badawczego historii o obja nia-
j cy j  kontekst metodologiczno-epistemologiczny (filozoficzny), z dru-
giej za  strony, brane z metodologii nauki i filozofii problemy, kategorie  
i koncepcje modyfikowa , dostosowuj c je do praktyki post powania ba-
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dawczego historyków. Tym samym reinterpretowa  w ich wietle zastane 
problemy, jak i stawia  nowe, w my leniu o historii dotychczas nieobecne. 
Bywa o, e owe modyfikacje nadw tla y metodologiczny sens aplikowa-
nych koncepcji. Tak na przyk ad by o, moim zdaniem, z ide  interpretacji 
humanistycznej, jednej z najciekawszych koncepcji metodologicznych 
pozna skiej szko y.  

Na czym polega y i polegaj  zwi zki metodologii historii z filozofi ? 
W du ej mierze na tym, na czym zasadzaj  si  zwi zki metodologii nauki 
z filozofi , ale nie tylko. Filozofia, tak jak j  rozumie wielu filozofów, 
stanowi ostateczne ugruntowanie problemów stawianych przez refleksj  
nad histori , w szczególno ci t  podejmowan  przez historyków. Proble-
matyka przedmiotu bada  historycznych, natury lub istoty i sensu dziejów 
znajduje obja niaj ce rozumienie w ontologii, i filozofii dziejów. Z kolei 
refleksja nad badaniem historycznym, w rodowisku historyków zdomi-
nowana przez metodyczn  i warsztatow  problematyk , poszukuje uza-
sadnie  w rozstrzygni ciach teoriopoznawczych. Ostatecznie dyskurs 
filozoficzny dostarcza, zdaniem zwolenników tego pogl du, ostatecznych 
uzasadnie  dla stanu rzeczy, jaki ma miejsce w historiografii. Krótko mó-
wi c, je li chce si  zrozumie  losy operacji historiograficznej, odpowiedzie  
na pytanie, dlaczego tak, a nie inaczej, historia pojmuje swój przedmiot 
bada  i dlaczego tak, a nie inaczej, realizuje swoje poznanie/badanie, to 
odpowiedzi znajdzie si  w filozofii. Ona to bowiem odkrywa zasadnicze 
powody ontologiczne lub epistemologiczne, które stoj  za konkretnymi 
wcieleniami my lenia historycznego. Takie w a nie rozumienie roli filo-
zofii w kontek cie historii funduje zasadniczo problematyk  metodologii 
historii i usprawiedliwia zwracanie si  historyków, dodajmy nielicznych  
z nich, do filozofii. 

Filozofowie z kolei, jak mi si  wydaje, w szczególno ci ci, którzy 
uprawiaj  filozofi  nauki lub metodologi  humanistyki, koncepty metodo-
logii historii traktuj  jedynie jako wst p do w a ciwego ich zrozumienia, 
wst p do interpretacji filozoficznych. One to dopiero dostarczaj  satysfak-
cjonuj cych odpowiedzi. W filozofii bowiem kryj  si  oczekiwane przez 
nich rozstrzygni cia, w tym ewentualnie te uprawomocniaj ce praktyk  
badawcz  historyków. Krótko mówi c, tam, gdzie ko czy si  metodologia 



 Jerzego Topolskiego projekt metodologii historii  19 

 

historii, tam rozpoczyna si  metodologia humanistyki czy filozofia nauki  
i dopiero z perspektywy postrzegania badania jako przedsi wzi cia po-
znawczego daj  si  wyja nia  procedury badawcze historii. Je li taki cel – 
uzasadniaj cy, czy, co wi cej, uprawomocniaj cy – daje si  osi ga , to 
wówczas filozofia spe nia pok adane w niej nadzieje. Metodologia histo-
rii, podobnie jak metodologia nauki czy metodologia humanistyki, jest ze 
swej proweniencji dyscyplin  filozoficzn . Tak zdaje si  widzieli j  twór-
cy wiatowej metodologii historii: Maurice Mandelbaum [Mandelbaum, 
1938; Verstegen, 2010, 2013] i Jerzy Topolski. Jest ona swego rodzaju 
aplikacj  kwestii teoriopoznawczych i metodologicznych do wyja nia-
nia/rozumienia, w potocznym sensie tych terminów, przedsi wzi cia 
historiograficznego, pojmowanego jako poznanie naukowe. ad katego-
rialny metodologii historii pochodzi od ustanawiaj cej go – wzi tej do 
tego celu – teorii poznania. Ta czy inna filozofia nauki matrycuje roz-
strzygni cia w polu metodologii historii. Kolejne sympatie teoriopoznaw-
cze Topolskiego widoczne s  w kolejnych etapach jego twórczo ci. W ich 
lad rozwija si  refleksja Topolskiego. 

Metodologia historii z czasów wczesnej twórczo ci Jerzego Topol-
skiego jest swego rodzaju cesj  na rzecz z agodzonej nieco wersji obiek-
tywistycznej wizji nauki i historii, a ostatnie za  rozwi zania to umiarko-
wany konstruktywizm (lub konstruktywizm z obiektywistycznym alibi). 
Po drodze by y aplikacje do historii nowoczesnego instrumentarium poj -
ciowego neopozytywistycznych teorii poznania naukowego, w tym id cej 
z ówczesnym duchem czasu interpretacji materializmu historycznego jako 
swoistej teorii spo ecznej (w tym ontologii i epistemologii), tak jak wi-
dzieli go twórcy Pozna skiej Szko y Metodologicznej: Jerzy Kmita,  
Leszek Nowak, Jan Such i Jerzy Topolski.  

Wzi t  z inspiracji Ajdukiewicza apragmatyczn  metodologi  historii 
uzupe nia pragmatyczna metodologia historii, sta y, niekoniecznie wyst -
puj cy pó niej pod t  nazw , element metodologii Topolskiego, to jest 
metodologiczny dialog z praktyk  post powania badawczego historyków, 
opisywan  tradycyjnie przez metodyk  badania historycznego spod znaku 
nauk pomocniczych historii, ród oznawstwa. 
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Metodologia historii to tak e wyzyskiwanie tradycji Introduction, 
Grundriss i Historik itp., obecnej w polu problemowym metodologii histo-
rii. Wyra a ona z jednej strony silne koneksje z filozofi  [Droysen, 1925; 
Popper, 1950; Collingwood, 1961], jak i nastawienie na opis rudymentów 
warsztatu badawczego historyka [Malewski, Topolski, 1960].  

Przedsi wzi cie metodologiczne Topolskiego, z wykszta cenia histo-
ryka gospodarczego, by o inspirowane francusk  szko  Annales, a ta ju  
w latach trzydziestych dwudziestego wieku przedk ada a histori  gospo-
darczo-spo eczn  nad polityczn , nie gardz c inspiracjami Marksem. 
Sympatia Topolskiego do marksizmu, w szczególno ci materializmu hi-
storycznego, bra a si  wi c st d, e by  on uczniem Jana Rutkowskiego, 
[Topolski, 1986] a st d ju  by o blisko – i to nie tylko w Polsce powojen-
nej – do materialistycznej wizji wiata historycznego. 

Oferta nowoczesnego rozumienia materializmu historycznego, jak  
zaproponowa a Pozna ska Szko a Metodologiczna, uczyni a z niego daj -
c  si  nowocze nie konceptualizowa  i metodologicznie wyposa y , 
atrakcyjn  intelektualnie teori , któr  mo na by o wykorzysta  do budo-
wania zr bów nowoczesnej metodologii historii. Ów zabieg stwarza  
szans  na wch oni cie dorobku zachodniej my li filozoficznej i metodolo-
gicznej powstaj cej tak e w kr gach analitycznej filozofii historii. Ma o 
tego, podj cie dialogu z reprezentantami tego nurtu, a pó niej z jej konty-
nuatorami i oponentami, wprowadza o Topolskiego na salony wiatowej 
filozofii historii. Z kolei kompromisy teoretyczne i otwarto  na inne roz-
wi zania metodologiczne ni  te u yte tylko do rewitalizacji marksizmu 
czyni y z metodologii historii pole wymiany my li nie tylko pozytywi-
stycznych czy neopozytywistycznych. 

Dorobek Topolskiego jako historyka gospodarczego [Wycza ski, 
1988] i historyka tout court wprowadza  go tak e do mi dzynarodowych 
wspólnot historyków, gdzie ze swej perspektywy o wieconego metodologi  
historyka inicjowa  i podsumowywa  obrady, dostarcza  konceptualnych 
ram badaniom i dyskusjom. W czasach, gdy mo na by o Topolskiego uwa-
a  za wspó twórc  i promotora Pozna skiej Szko y Metodologicznej, nie 

by o czym  dziwnym, e jej ustalenia wype nia y strony jego prac. 
Wspó praca z wybitnymi filozofami pracuj cymi w Poznaniu pozwala a 
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Topolskiemu by  na bie co ze wiatow  literatur  filozoficzn  i, co nie 
bez znaczenia, umo liwia a jemu – dzi ki podj tym w Poznaniu stosow-
nym i interesownym interpretacjom dorobku wiatowego, przy czym in-
terpretacji czynionych ju  w wietle kszta tuj cych si  powa nych kon-
cepcji filozoficznych – adaptowanie ich do celów metodologii historii 
[Malczewski, 2011]. Topolski, po ustaniu bliskiej wspó pracy z filozofami 
pozna skimi, czerpa  za ich po rednictwem ze wiatowej filozofii, a tak e 
konfrontowa  ich rozumienie poszczególnych zagadnie  z tymi, które 
kszta towa y si  w kr gach np. anglosaskiej teorii historii czy francuskiej 
filozofii historii. Uzbrojony w instrumentarium analityczne Pozna skiej 
Szko y Metodologicznej, a tak e w ugruntowane rozumienie zagadnie  
metodologicznych, stawia  czo a nowym, pojawiaj cym si  koncepcjom 
ju  jako uczony o ustabilizowanych pogl dach, które w konfrontacji  
z innymi mog y zawsze posi kowa  si  wynikami osi ganymi przez bada-
czy kolejnych pokole  uczniów szko y pozna skiej. 

W pracach metodologicznych Topolskiego, a tak e jego uczniów, stale 
s  obecne aplikacje, odwo ania, cytowania ustale  twórców, kontynuato-
rów Pozna skiej Szko y Metodologicznej. Kolejne pokolenia nie s  ju  
tak wiele d u ne rodowisku pozna skiej szko y, ich pola problemowe nie 
bazuj  ju  na wspólnym do wiadczeniu obcowania z pozna sk  szko , 
tak jak to by o w odniesieniu do ich poprzedników. Powoduje to mi dzy 
innymi i to, e nie tworz  oni wspólnoty j zykowej czy mentalnej, a drogi 
ich poszukiwa  s  rozbie ne. 
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Jerzy Topolski’s Project of the Methodology of History 

 
ABSTRACT. In the article the author points to some of the sources of the methodology 

of history and critically reflects on the achievements of Jerzy Topolski who created the 

latest methodology of history.  
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