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Jerzego Topolskiego projekt metodologii historii

Dorobek Jerzego Topolskiego jest stale omawiany i poddawany krytycznemu interpretowaniu. Pojawiáa siĊ biografia [Tumanin, 2008] obszerne szkice krytyczne, teksty okolicznoĞciowe1 [Wrzosek, 2011; àabĊdzka-Topolska, 2011]. Prace jego są obficie wznawiane i wydawane zagranicą
[àabĊdzka-Topolska, 2011a]. Analiza drogi intelektualnej wspóátwórcy
Ğwiatowej metodologii historii wymagaáaby jednak nadal obszernej, wielowątkowej monografii, aby satysfakcjonująco ukazaü wpáyw Ğrodowiska
PoznaĔskiej Szkoáy Metodologicznej na ksztaát polskiej, a dziĊki Topolskiemu, i Ğwiatowej metodologii historii.
Do powaĪnych zagadnieĔ interpretacyjnych zaliczyü trzeba pytanie
o to, jak filozoficznie problematyzowana byáa polska metodologia historii
pod wpáywem szkoáy poznaĔskiej, jak poznaĔska interpretacja materializmu historycznego wpáynĊáa na oblicze polskiej metodologii historii, czy
teĪ – jak kluczowe okazaáo siĊ dla praktyki badania historycznego rozumienie roli empirii w badaniu, a wiĊc kwestia statusu Ĩródeá historycznych, czy wreszcie, jak postĊpowaá proces odchodzenia od scjentystycznej
(pozytywistycznej) wizji nauki historycznej w metodologii historii. Ciekawym pytaniem byáoby równieĪ, czy i jak filozofia poznaĔska wywiodáa
refleksjĊ nad historią w kontekst kulturoznawczy, czy teĪ wywiodáy ją tam
narratywizm lub antropologia historyczna.
________________
1

skim.

Patrz zamieszczone poniĪej w bibliografii teksty oraz bibliografia tekstów o J. Topol-
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Osobnej rozprawy godny jest styl myĞlenia, jaki uksztaátowaá siĊ w intelektualnym krĊgu poznaĔskiej szkoáy, który to styl dostrzegają obcy,
nawet u tych, którzy tylko dojrzewali w jego klimacie i nie są juĪ postrzegani jako kontynuatorzy poznaĔskiej szkoáy. Ma on specyficzne cechy,
które – wzglĊdnie niezaleĪnie od tego, czym siĊ badacze zajmują – noszą
Ğlady poznaĔskiego stylizowania. Najbardziej widoczny jest on u Mistrzów, bo z nich siĊ bierze, a osadzony jest – jak mi siĊ wydaje – na zakorzenionych powinnoĞciach wobec profesji. Nakazują one z jednej strony
wnikliwie, analitycznie i empatycznie podchodziü do tradycji, przy czym
nie po to, by wzbogaciü nią swą erudycjĊ, lecz po to, aby eksploatowaü ją
intelektualnie do wáasnego rozumienia Ğwiata. PoznaĔska szkoáa myĞlenia
to nie pieczoáowite archiwizowanie dorobku innych myĞlicieli, lecz wykorzystywanie go do rozwiązywania stawianych dzisiaj problemów. Jej
odruchem myĞlowym jest nie tyle sycenie siĊ explicite wyraĪoną myĞlą,
ile eksplorowanie jej przesáanek i konsekwencji. Pozwala to na poszukiwanie podobieĔstw i róĪnic w dyskursach od siebie odlegáych, dialogowanie miĊdzy nimi. To jest sposób na to, aby filozofia byáa dyskursem interdyscyplinarnym i aby byáa zajmująca nie tylko dla filozofów.
Godnymi specjalnego namysáu są takĪe te wątki myĞlowe twórczoĞci
mistrzów i wychowanków szkoáy, które, podejmowane lub sygnalizowane
tylko, antycypowaáy póĨniej gáoĞne problemy filozoficzne. Ciekawym
problemem byáaby kwestia jĊzyka szkoáy bądĨ jego poszczególnych
przedstawicieli. Czy jest to w jakiejĞ mierze, i na ile, Īargon, czy dialekt
lwowsko-warszawski, czy juĪ nie.
Metodologia historii, taka jaka dzisiaj funkcjonuje w Ğrodowisku historyków, kojarzy siĊ z dyscypliną, której ksztaát nadaá Jerzy Topolski. Od
ukazania siĊ Metodologii historii w roku 1968 roku [Topolski, 1968],
poprzez TeoriĊ wiedzy historycznej z 1983 roku [Topolski, 1983], po
wieĔczącą jego twórczoĞü pracĊ Jak siĊ pisze i rozumie historiĊ z 1996
roku [Topolski, 1996]. W syntezach tych znajdujemy Ğlady wspóápracy ze
Ğrodowiskiem PoznaĔskiej Szkoáy Metodologicznej, której Jerzy Topolski
byá wspóátwórcą. Obraz ten uzupeániają badania uczniów i naĞladowców
Topolskiego, którzy via koncepty Mistrza lub niezaleĪnie od jego ujĊü
siĊgali do ustaleĔ PoznaĔskiej Szkoáy Metodologicznej i póĨniej dwóch
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jej rozgaáĊzieĔ wzglĊdnie niezaleĪnych: twórczoĞci profesorów Jerzego
Kmity i Leszka Nowaka oraz ich uczniów.
Jerzego Topolskiego metodologia historii byáa próbą syntetyzowania
dorobku wielu dyscyplin reflektujących nad historią. ĝmiaáym i obarczonym ryzykiem eklektyzmu przedsiĊwziĊciem interdyscyplinarnym, którego celem byáo syntetyzowanie refleksji nad myĞleniem historycznym
i wzbogacenie, a moĪe ukonstytuowanie nowoczesnej ĞwiadomoĞci metodologicznej historyków.
Jerzy Topolski byá, począwszy od lat szeĞüdziesiątych, kiedy pisaá MetodologiĊ historii, aĪ do Ğmierci w 1998 roku, jednym z gáównych propagatorów zachodniej myĞli humanistycznej w Polsce. Za jego poĞrednictwem historycy polscy, i nie tylko historycy, zapoznawali siĊ z dorobkiem
nauki Ğwiatowej. Jego zasáugi w recepcji myĞli zachodniej w naszym kraju są niemaáe. DziĊki pozycji naukowej i parasolowi ochronnemu, jaki nad
nim roztaczaá reĪim, mógá pozwoliü sobie na wiĊcej niĪ inni badacze. Pod
jego to osáoną, wraz z kolegami filozofami, przeksztaácaá materializm
historyczny w, poddającą siĊ nowoczesnej dyskusji filozoficznej i metodologicznej, koncepcjĊ filozoficzną. Nasycona stawianymi naonczas przez
filozofiĊ nauki i humanistyki problemami interpretacja materializmu historycznego staáa siĊ dyskursem Īywym i atrakcyjnym intelektualnie.
Dawali siĊ mu uwieĞü liczni máodzi badacze, którzy pod osáoną materializmu historycznego mogli kultywowaü swe – de facto dowolne – zawodowe zainteresowania.
Metodologia historii, taka, jaką uprawiaá Jerzy Topolski, ewoluowaáa
w Ğlad za rozwojem wielu stanowiących ją dziedzin refleksji, jednocząc
tradycyjne dyscypliny refleksji nad historią: filozofiĊ historii (filozofiĊ
dziejów), historiĊ historiografii i metodykĊ badania historycznego. Podziaá
zaproponowany w Metodologii historii na pragmatyczną i apragmatyczną
metodologiĊ historii, idący tropem Ajdukiewicza, ukazywaá – jak siĊ okazaáo póĨniej – trwaáą cechĊ myĞlenia jej autora. Z jednej strony uzupeániaá
on namysá nad pragmatyką postĊpowania badawczego historii o objaĞniający ją kontekst metodologiczno-epistemologiczny (filozoficzny), z drugiej zaĞ strony, brane z metodologii nauki i filozofii problemy, kategorie
i koncepcje modyfikowaá, dostosowując je do praktyki postĊpowania ba-
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dawczego historyków. Tym samym reinterpretowaá w ich Ğwietle zastane
problemy, jak i stawiaá nowe, w myĞleniu o historii dotychczas nieobecne.
Bywaáo, Īe owe modyfikacje nadwątlaáy metodologiczny sens aplikowanych koncepcji. Tak na przykáad byáo, moim zdaniem, z ideą interpretacji
humanistycznej, jednej z najciekawszych koncepcji metodologicznych
poznaĔskiej szkoáy.
Na czym polegaáy i polegają związki metodologii historii z filozofią?
W duĪej mierze na tym, na czym zasadzają siĊ związki metodologii nauki
z filozofią, ale nie tylko. Filozofia, tak jak ją rozumie wielu filozofów,
stanowi ostateczne ugruntowanie problemów stawianych przez refleksjĊ
nad historią, w szczególnoĞci tĊ podejmowaną przez historyków. Problematyka przedmiotu badaĔ historycznych, natury lub istoty i sensu dziejów
znajduje objaĞniające rozumienie w ontologii, i filozofii dziejów. Z kolei
refleksja nad badaniem historycznym, w Ğrodowisku historyków zdominowana przez metodyczną i warsztatową problematykĊ, poszukuje uzasadnieĔ w rozstrzygniĊciach teoriopoznawczych. Ostatecznie dyskurs
filozoficzny dostarcza, zdaniem zwolenników tego poglądu, ostatecznych
uzasadnieĔ dla stanu rzeczy, jaki ma miejsce w historiografii. Krótko mówiąc, jeĞli chce siĊ zrozumieü losy operacji historiograficznej, odpowiedzieü
na pytanie, dlaczego tak, a nie inaczej, historia pojmuje swój przedmiot
badaĔ i dlaczego tak, a nie inaczej, realizuje swoje poznanie/badanie, to
odpowiedzi znajdzie siĊ w filozofii. Ona to bowiem odkrywa zasadnicze
powody ontologiczne lub epistemologiczne, które stoją za konkretnymi
wcieleniami myĞlenia historycznego. Takie wáaĞnie rozumienie roli filozofii w kontekĞcie historii funduje zasadniczo problematykĊ metodologii
historii i usprawiedliwia zwracanie siĊ historyków, dodajmy nielicznych
z nich, do filozofii.
Filozofowie z kolei, jak mi siĊ wydaje, w szczególnoĞci ci, którzy
uprawiają filozofiĊ nauki lub metodologiĊ humanistyki, koncepty metodologii historii traktują jedynie jako wstĊp do wáaĞciwego ich zrozumienia,
wstĊp do interpretacji filozoficznych. One to dopiero dostarczają satysfakcjonujących odpowiedzi. W filozofii bowiem kryją siĊ oczekiwane przez
nich rozstrzygniĊcia, w tym ewentualnie te uprawomocniające praktykĊ
badawczą historyków. Krótko mówiąc, tam, gdzie koĔczy siĊ metodologia
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historii, tam rozpoczyna siĊ metodologia humanistyki czy filozofia nauki
i dopiero z perspektywy postrzegania badania jako przedsiĊwziĊcia poznawczego dają siĊ wyjaĞniaü procedury badawcze historii. JeĞli taki cel –
uzasadniający, czy, co wiĊcej, uprawomocniający – daje siĊ osiągaü, to
wówczas filozofia speánia pokáadane w niej nadzieje. Metodologia historii, podobnie jak metodologia nauki czy metodologia humanistyki, jest ze
swej proweniencji dyscypliną filozoficzną. Tak zdaje siĊ widzieli ją twórcy Ğwiatowej metodologii historii: Maurice Mandelbaum [Mandelbaum,
1938; Verstegen, 2010, 2013] i Jerzy Topolski. Jest ona swego rodzaju
aplikacją kwestii teoriopoznawczych i metodologicznych do wyjaĞniania/rozumienia, w potocznym sensie tych terminów, przedsiĊwziĊcia
historiograficznego, pojmowanego jako poznanie naukowe. àad kategorialny metodologii historii pochodzi od ustanawiającej go – wziĊtej do
tego celu – teorii poznania. Ta czy inna filozofia nauki matrycuje rozstrzygniĊcia w polu metodologii historii. Kolejne sympatie teoriopoznawcze Topolskiego widoczne są w kolejnych etapach jego twórczoĞci. W ich
Ğlad rozwija siĊ refleksja Topolskiego.
Metodologia historii z czasów wczesnej twórczoĞci Jerzego Topolskiego jest swego rodzaju cesją na rzecz záagodzonej nieco wersji obiektywistycznej wizji nauki i historii, a ostatnie zaĞ rozwiązania to umiarkowany konstruktywizm (lub konstruktywizm z obiektywistycznym alibi).
Po drodze byáy aplikacje do historii nowoczesnego instrumentarium pojĊciowego neopozytywistycznych teorii poznania naukowego, w tym idącej
z ówczesnym duchem czasu interpretacji materializmu historycznego jako
swoistej teorii spoáecznej (w tym ontologii i epistemologii), tak jak widzieli go twórcy PoznaĔskiej Szkoáy Metodologicznej: Jerzy Kmita,
Leszek Nowak, Jan Such i Jerzy Topolski.
WziĊtą z inspiracji Ajdukiewicza apragmatyczną metodologiĊ historii
uzupeánia pragmatyczna metodologia historii, staáy, niekoniecznie wystĊpujący póĨniej pod tą nazwą, element metodologii Topolskiego, to jest
metodologiczny dialog z praktyką postĊpowania badawczego historyków,
opisywaną tradycyjnie przez metodykĊ badania historycznego spod znaku
nauk pomocniczych historii, Ĩródáoznawstwa.
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Metodologia historii to takĪe wyzyskiwanie tradycji Introduction,
Grundriss i Historik itp., obecnej w polu problemowym metodologii historii. WyraĪa ona z jednej strony silne koneksje z filozofią [Droysen, 1925;
Popper, 1950; Collingwood, 1961], jak i nastawienie na opis rudymentów
warsztatu badawczego historyka [Malewski, Topolski, 1960].
PrzedsiĊwziĊcie metodologiczne Topolskiego, z wyksztaácenia historyka gospodarczego, byáo inspirowane francuską szkoáą Annales, a ta juĪ
w latach trzydziestych dwudziestego wieku przedkáadaáa historiĊ gospodarczo-spoáeczną nad polityczną, nie gardząc inspiracjami Marksem.
Sympatia Topolskiego do marksizmu, w szczególnoĞci materializmu historycznego, braáa siĊ wiĊc stąd, Īe byá on uczniem Jana Rutkowskiego,
[Topolski, 1986] a stąd juĪ byáo blisko – i to nie tylko w Polsce powojennej – do materialistycznej wizji Ğwiata historycznego.
Oferta nowoczesnego rozumienia materializmu historycznego, jaką
zaproponowaáa PoznaĔska Szkoáa Metodologiczna, uczyniáa z niego dającą siĊ nowoczeĞnie konceptualizowaü i metodologicznie wyposaĪyü,
atrakcyjną intelektualnie teoriĊ, którą moĪna byáo wykorzystaü do budowania zrĊbów nowoczesnej metodologii historii. Ów zabieg stwarzaá
szansĊ na wcháoniĊcie dorobku zachodniej myĞli filozoficznej i metodologicznej powstającej takĪe w krĊgach analitycznej filozofii historii. Maáo
tego, podjĊcie dialogu z reprezentantami tego nurtu, a póĨniej z jej kontynuatorami i oponentami, wprowadzaáo Topolskiego na salony Ğwiatowej
filozofii historii. Z kolei kompromisy teoretyczne i otwartoĞü na inne rozwiązania metodologiczne niĪ te uĪyte tylko do rewitalizacji marksizmu
czyniáy z metodologii historii pole wymiany myĞli nie tylko pozytywistycznych czy neopozytywistycznych.
Dorobek Topolskiego jako historyka gospodarczego [WyczaĔski,
1988] i historyka tout court wprowadzaá go takĪe do miĊdzynarodowych
wspólnot historyków, gdzie ze swej perspektywy oĞwieconego metodologią
historyka inicjowaá i podsumowywaá obrady, dostarczaá konceptualnych
ram badaniom i dyskusjom. W czasach, gdy moĪna byáo Topolskiego uwaĪaü za wspóátwórcĊ i promotora PoznaĔskiej Szkoáy Metodologicznej, nie
byáo czymĞ dziwnym, Īe jej ustalenia wypeániaáy strony jego prac.
Wspóápraca z wybitnymi filozofami pracującymi w Poznaniu pozwalaáa
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Topolskiemu byü na bieĪąco ze Ğwiatową literaturą filozoficzną i, co nie
bez znaczenia, umoĪliwiaáa jemu – dziĊki podjĊtym w Poznaniu stosownym i interesownym interpretacjom dorobku Ğwiatowego, przy czym interpretacji czynionych juĪ w Ğwietle ksztaátujących siĊ powaĪnych koncepcji filozoficznych – adaptowanie ich do celów metodologii historii
[Malczewski, 2011]. Topolski, po ustaniu bliskiej wspóápracy z filozofami
poznaĔskimi, czerpaá za ich poĞrednictwem ze Ğwiatowej filozofii, a takĪe
konfrontowaá ich rozumienie poszczególnych zagadnieĔ z tymi, które
ksztaátowaáy siĊ w krĊgach np. anglosaskiej teorii historii czy francuskiej
filozofii historii. Uzbrojony w instrumentarium analityczne PoznaĔskiej
Szkoáy Metodologicznej, a takĪe w ugruntowane rozumienie zagadnieĔ
metodologicznych, stawiaá czoáa nowym, pojawiającym siĊ koncepcjom
juĪ jako uczony o ustabilizowanych poglądach, które w konfrontacji
z innymi mogáy zawsze posiákowaü siĊ wynikami osiąganymi przez badaczy kolejnych pokoleĔ uczniów szkoáy poznaĔskiej.
W pracach metodologicznych Topolskiego, a takĪe jego uczniów, stale
są obecne aplikacje, odwoáania, cytowania ustaleĔ twórców, kontynuatorów PoznaĔskiej Szkoáy Metodologicznej. Kolejne pokolenia nie są juĪ
tak wiele dáuĪne Ğrodowisku poznaĔskiej szkoáy, ich pola problemowe nie
bazują juĪ na wspólnym doĞwiadczeniu obcowania z poznaĔską szkoáą,
tak jak to byáo w odniesieniu do ich poprzedników. Powoduje to miĊdzy
innymi i to, Īe nie tworzą oni wspólnoty jĊzykowej czy mentalnej, a drogi
ich poszukiwaĔ są rozbieĪne.
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