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In the text author tries to present conception of historical anthropology, which was included in
Gurievitch’s works. The text contains two perspectives on his theory: scientific (the methodological
approach of soviet historian directly declared in his perspectives on recognizing the past) and nonscientific (which points at the ideological involvement of science, not necessarily conscious by the
soviet author).
Stanisãaw Kandulski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Instytut Kulturoznawstwa, Zakãad Badaę
nad KulturĈ ArtystycznĈ, ul. Szamarzewskiego 89a, 60-568 Poznaę, Poland.

WSTČP

Aron Guriewicz İyã w latach 1924-2006. W tym czasie zasãynĈã jako jeden
z najbardziej oryginalnych badaczy Ĥredniowiecza, którego dorobek naukowy wybrzmiaã w momencie osãabničcia reİimu sowieckiego (a tym samym
zmniejszenia przeĤladowaę dotykajĈcych badacza z rčki niechčtnych jego
sukcesom i poglĈdom naukowców). Dopiero wtedy Guriewicz miaã moİliwoĤþ skonfrontowania swoich dokonaę z osiĈgničciami zachodnich Ĥrodowisk intelektualnych i popularyzacji swoich osiĈgničþ badawczych.
Niniejszy artykuã ma na celu zaprezentowanie koncepcji antropologii historycznej Arona Guriewicza i opis zaãoİeę metodologicznych leİĈcych u jej
podstaw.
1. CZYNNIKI POZANAUKOWE W TWÓRCZOģCI ARONA GURIEWICZA

Niniejszy tekst, mimo İe dotyka kwestii metodologicznych, nie byãby
klarowny i zrozumiaãy bez uwzglčdnienia elementów pozanaukowych,
warunkujĈcych efektywnoĤþ radzieckiego Ĥrodowiska naukowego.
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Tym, co utrudniaão Guriewiczowi pracč, byão w pierwszej kolejnoĤci jego
İydowskie pochodzenie, które w czasach eskalujĈcej ksenofobii przyczynião
sič do przeĤladowaę oraz wielokrotnych prób zwolnienia z miejsca pracy,
przy „tylko” dwóch udanych. PičtrzĈce sič przeciwnoĤci zaostrzyãy zacičcie
Guriewicza, zaĤ nauka i mediewistyka staãy sič dla niego formĈ ucieczki
w Ĥwiat odmiennych wartoĤci, w który represjonujĈcy reİim nie ingerowaã
swojĈ cenzurĈ1.
Duİy wpãyw na dziaãalnoĤþ historyka miaãa konfrontacja jego nowatorskiej koncepcji z ówczeĤnie dominujĈcĈ metodologiĈ historii. To wãaĤnie
wtedy Guriewicz zrezygnowaã z konformistycznej neutralnoĤci w odniesieniu do sposobów uprawiania nauki i zaczĈã wyraİaþ obywatelski sprzeciw
wzglčdem praktyk ówczesnej wãadzy. Biografie wybitnych badaczy pokazujĈ, jak cičİko jest wyprzedzaþ swojĈ epokč i forsowaþ nowe teorie. W przypadku Guriewicza kaİdorazowo otwarta wypowiedĮ rozbijaãa sič o mur
sowieckiej ideologii, bezkompromisowo forsujĈcej leninowskĈ wersjč marksizmu. Sowiecka historiografia budowana byãa na bazie teorii wojny klas
jako podstawie wszelkiej zmiany i aktywnoĤci historycznej. OkreĤlone
wydarzenie historyczne tãumaczono ponad dziejowymi prawami, wyãaniajĈcymi sič samoistnie z zebranej przez badacza faktografii. Istotnym wyznacznikiem byã równieİ ekonomizm, czyli postulat redukcji relacji spoãecznych do czynników ekonomicznych. Ponadto ekonomič uznano za gãównĈ
siãč napčdzajĈcĈ i budujĈcĈ relacje spoãeczne, których ciĈgãoĤþ opieraãa sič na
reprodukcji siã wytwórczych pozwalajĈcych na podtrzymanie spoãecznego
stanu rzeczy2.
Guriewicz oponowaã wzglčdem takiego uprawiania historii. W swoich
badaniach spoãeczeęstwo definiowaã jako rozbudowanĈ sieþ systemów komunikacyjnych. Do najwaİniejszych z nich naleİeþ miaã jčzyk – medium
przekazujĈce znaki oraz spójny zespóã wartoĤci i przekonaę ksztaãtujĈcych
konkretnĈ wizjč Ĥwiata3. Badanie przeszãoĤci z takiej perspektywy przyczyniaão sič do dokãadnego opisu opartego na rozpoznaniu norm historycznych, a przez ich identyfikacjč do nabrania dystansu dajĈcego aksjologicznĈ
neutralnoĤþ. Efektem opisu miaão byþ nie tyle odkrycie ãaęcucha przyczyn
i skutków zwiĈzanych z danym wydarzeniem, co rekonstrukcja psychiczne________________
1 A. Korros, April 1970: Gurevich’s Attitudes toward Soviet Academic System: A Personal Memoir, [w:] Saluting Aron Gurevich. Essays in History, Literature and Other Related Subjects, eds
Y. Mazour-Matusevich, A. Korros, Leiden-Boston 2010, s. 11-41.
2 E. Mazour-Matusevich, Writing Medieval History: An Interview with Aron Gurevich, [w:] Saluting Aron Gurevich…, s. 327-363.
3 A. Guriewicz, Kategorie kultury Ĥredniowiecznej, przeã. J. Dancygier, Warszawa 1976, s. 53.
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go instrumentarium, w ramach którego moİna wytãumaczyþ, dlaczego do
danego wydarzenia w ogóle doszão i jakie wiĈzano z nim znaczenia4.
Na trop takiego ksztaãtowania praktyki badawczej naprowadziãy Guriewicza inspiracje pãynĈce z dzieã Borysa Porszniewa, który wprowadziã problematykč psychologii zbiorowej do badaę historycznych5. Warto zaznaczyþ, İe sãabnĈca stopniowo cenzura i zmiany polityczne pozwoliãy nie tylko
na zapoznanie sič z dziedzictwem szkoãy Annales (wiodĈcym pisarzem miaã
byþ dla Guriewicza Jacques Le Goff), ale równieİ z pismami Heinricha Rickerta, Wilhelma Windelbanda i Maxa Webera. Rodzime wpãywy zamykaãy
sič w zakresie pism Lwa Karsawina i Mikoãaja Karjejewa (których opisy Ĥredniowiecznych spoãeczeęstw normaęskich staþ sič miaãy dla niego İyciowĈ
pasjĈ) oraz Borysa Uspieęskiego i Jurija âotmana6.

2. ANTROPOLOGIA HISTORYCZNA
Pisanie historii powinno sič opieraþ na metodzie porównawczej, zestawiajĈcej ze sobĈ systemy opozycyjne lub caãoĤci kulturowe na tyle odmienne, İe wzajemnie do siebie nieprzystajĈce. Przykãadem takiej analizy jest
zestawienie Ĥredniowiecznych paęstw skandynawskich ze ĤredniowiecznĈ
RosjĈ, porównanie kultury elitarnej z ludowĈ albo struktur nowoczesnych
z przednowoczesnymi7. Zestawienie zjawisk wzajemnie do siebie nieprzystajĈcych uwydatnia róİnice i skupia badacza na tym, w jaki sposób kultura
(rozumiana jako system komunikacyjny) wpãywa na recepcjč wartoĤci i budowanie relacji pomičdzy swoimi czãonkami. Zdaniem Guriewicza dopiero
tak wzbudzone poczucie obcoĤci badacza wzglčdem analizowanej epoki
mogão owocowaþ wyznaczeniem nowych zagadnieę badawczych i sugerowaþ odmiennĈ racjonalizacjč zjawisk niİ ta, którĈ narzuca badaczowi jego
wãasna kultura8.
PodejĤcie to znalazão swoje odzwierciedlenie w przeniesieniu przez Guriewicza cičİaru badawczego z wielkich wydarzeę na analizč praktyk jednostkowych. W tym sensie historia wydarzeniowa zostaãa przez Guriewicza
odrzucona na rzecz rekonstrukcji struktur mentalnych. Te zaĤ odbudowywane przez badacza na poziomie czãowieka historycznego stanowiãy wspól________________
4 Guriewicz nie byã naiwny, wiedziaã, İe historia w obiektywnym znaczeniu tego sãowa
jest nieosiĈgalna i zawsze bčdzie w duİej mierze aktem twórczym opartym na interpretacji.
5 A. Korros, op. cit., s. 11-41.
6 Ibidem.
7 E. Österberg, Individuals, Friends and Kinsmen in Medieval Iceland: The legacy of Aron Gurevich, [w:] Saluting Aron Gurevich…, s. 135-155.
8 A. Korros, op. cit., s. 11-41.
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ny mianownik pozwalajĈcy tãumaczyþ procesy spoãeczne i analizowaþ je
w szerszym kontekĤcie. Nowa forma badaę wzorowana byãa na twórczoĤci
historyków codziennoĤci, a konkretnie Georges’a Duby, który piszĈc historič
mentalnoĤci elit, wielokrotnie zaznaczaã, İe choþ stanowiĈ one zaledwie
fragment spoãeczeęstwa, to ãĈczĈ sič z resztĈ kontekstu spoãecznego, stanowiĈc do niego „tylne wejĤcie”9.
Wszystkie te pomysãy poprowadziãy Guriewicza w kierunku zwrotu ku
antropologii jako nauce mogĈcej najskuteczniej wspomóc badania nad historycznymi spoãecznoĤciami. Antropologia zajmuje sič badaniem czãowieka
(jednostki) w kontekĤcie funkcjonowania spoãeczeęstwa, dlaczego wičc nie
miano by poszerzyþ zainteresowaę badawczych antropologii o historyczny
poziom badaę, gdzie nauka o przeszãoĤci przyczyniãaby sič do zrozumienia
zasad rzĈdzĈcych danĈ spoãecznoĤciĈ i w ten sposób pomogãa zbadaþ system jednostkowych odniesieę budujĈcych i strukturyzujĈcych Ĥwiat?
Jak powie Guriewicz, „Spoãeczeęstwo ludzkie pozostaje w ciĈgãym ruchu, podlega nieprzerwanie zmianom rozwojowym, w odmiennych epokach i w róİnych kulturach ludzie postrzegajĈ i uĤwiadamiajĈ sobie Ĥwiat
w sposób indywidualny, wedãug wãasnych gustów organizujĈ swoje wraİenia i wiedzč, kreujĈ swój odrčbny, historycznie uwarunkowany obraz Ĥwiata. JeĤli wičc chcemy poznaþ przeszãoĤþ takĈ, jakĈ byãa ona «naprawdč» […],
musimy staraþ sič stosowaþ do niej adekwatne kryteria, poddaþ jĈ immanentnym badaniom, które pozwoliãyby odkryþ jej wãasnĈ wewnčtrznĈ strukturč, unikajĈc przy tym narzucania jej naszych wspóãczesnych ocen”10.
Nie jesteĤmy w stanie zbadaþ tego, jak İyli ludzie, tylko na podstawie ich
dziaãalnoĤci materialnej lub wydarzeę, w jakich brali udziaã, bez znajomoĤci
przywiĈzywanego do nich znaczenia psychicznego. Tym samym bez wiedzy na temat systemu wartoĤci „przecičtnego czãowieka” nie jesteĤmy
w stanie odbudowywaþ modeli historycznych spoãeczeęstwa, ani tym bardziej kulturowych poszczególnych epok. Analiza pozbawiona warstwy
normatywnej groziãaby nierzetelnymi efektami badawczymi oraz przyczyniãaby sič do tãumaczenia zjawisk i procesów historycznych systemem wartoĤci narzuconym przez badacza (na przykãad jak moİna bez wiedzy o okreĤlonych normach racjonalnie uzasadniþ sprzeczne ze sobĈ traktowanie
________________
9 P. Burke, Aron Gurevich’s Dialogue with the Annales, [w:] Saluting Aron Gurevich…, s. 11-41.
Wskazane przez Duby rozstrzygničcie (podchwycone przez rosyjskiego antropologa historycznego) jest bardzo istotne i do dziĤ odbija sič echem wĤród rozmaitych badaczy historii. Dla
przykãadu wystarczy powiedzieþ, İe Philippe Aries to autor, któremu zarzuca sič przypisywanie znaczeę zabytków kultury elitarnej warstwom ludowym. Z kolei Michel Vovelle, traktujĈc wičkszoĤþ Įródeã jako produkt elitarny, stara sič ustaliþ, w jaki sposób warstwa ludu
reagowaãa na nowoĤci dyktowane przez elitč, biorĈc czasem brak reakcji ludu, jego swoiste
milczenie, nie za brak, ale wãaĤnie za sygnaã o odrzuceniu lub nieprzyjčciu pewnych treĤci.
10 A. Guriewicz, Kategorie…, s. 8.
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kãamstwa jako grzechu cičİkiego i jednoczesne faãszowanie dokumentów
w imič Boga?)11.
Istotne staje sič zatem nie tyle to, jak wyglĈdaão İycie czy Ĥwiat, ale to,
jak je postrzegano i w jaki sposób mentalnoĤþ oraz obrazy Ĥwiata danej jednostki wpãywaãy na jej funkcjonowanie w Ĥwiecie. W twórczoĤci Luciena
Febvre’a, od którego pojčcie mentalitè zapoİycza Guriewicz, mentalnoĤþ
oznacza wspólne danej spoãecznoĤci instrumentarium (czčsto nieuĤwiadomione) pozwalajĈce na spójny i zbiorowy odbiór i interpretacjč rzeczywistoĤci (w tym ujčciu byãby to sposób porzĈdkowania Ĥwiata oraz Įródão ĤwiatopoglĈdów). Taka perspektywa badawcza pozwala na „…odtworzenie
obrazów Ĥwiata wãaĤciwych dla róİnych epok i tradycji kulturowych i przez
to na rekonstrukcjč podmiotowej realnoĤci, która stanowiãa treĤþ ĤwiadomoĤci ludzi danej epoki i kultury oraz okreĤlaãa styl i treĤþ tej ostatniej, charakter stosunku tych ludzi do İycia i ich samowiedzč”12.
Trudno nie zauwaİyþ w cytowanej powyİej koncepcji psychologizacji
historii takİe próby wprowadzenia narzčdzi mogĈcych pomóc w odczytywaniu jednostkowych motywacji czãowieka historycznego. W obliczu reİimu
sowieckiego poszukiwanie wĈtków zwiĈzanych z jednostkowĈ psychologiĈ
w kontekĤcie historii stanowião zdradč ekonomizujĈcej metodologii leninowsko-marksistowskiej; z kolei „za granicĈ” recepcja zaãoİeę jednostkowo-psychologicznych wynikaãa wãaĤnie z inspiracji marksistowskich (badanie praktyk spoãecznych, historyczna zmiennoĤþ procesów produkcji,
badanie relacji pomičdzy bazĈ i nadbudowĈ, przeãamanie idealizmu itp.).
W tym kontekĤcie wszelkie postulaty badawcze Guriewicza dotyczĈ sfery
mentalnej i z perspektywy zachodnich badaczy nabieraãy mimowolnie charakteru marksistowskiego. PodejĤcie to ustala teİ relacjč mičdzy pojčciami
mentalnoĤci i ideologii13, poniewaİ pierwsze z nich obejmuje takİe elementy,
które ze wzglčdu na uĤwiadomienie (albo respektowanie, a nie akceptowanie)
do ideologii sič nie zaliczajĈ. Jak powie autor, to raczej „…nieuĤwiadomiony,
________________
11 Przykãadem moİe tu byþ sytuacja, w której po wygranej bitwie wikingowie rabowali
miasta i wsie. Skradzione skarby oraz kosztownoĤci przewozili do swojej ojczyzny, gdzie na
wieki wieków… zakopywali je. Moİna by na tym poprzestaþ, ale pociĈgničte przez Guriewicza naukowe dochodzenie miaão wykazaþ, İe ludzie ci traktowali jako najwyİszĈ wartoĤþ
ziemič, z którĈ czuli sič biologicznie zwiĈzani. JeĤli zatem zakopali w niej najwičksze skarby,
to tym samym zwičkszyli jej wartoĤþ, konsekwentnie wzbogacajĈc samych siebie (zob.
A. Guriewicz, Wyprawy wikingów, przeã. S. Ludkiewicz, Warszawa 1990).
12 A. Guriewicz, Historia i antropologia historyczna, „Konteksty. Sztuka Ludowa” 1997, nr 1-2;
por. E. Domaęska, Mikrohistorie: spotkania w mičdzyĤwiatach, Poznaę 1999, oraz C. Geertz, Historia i antropologia, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” vol. LI, 1997, nr 1-2. Pojčcie to nie znalazão w twórczoĤci Guriewicza pãynnego przejĤcia. Do koęca pozostaã on wierny swoim obrazom
Ĥwiata i kategoriom, jednak warto zaznaczyþ, İe jego dywagacje metodologiczne traktujĈ o mentalnoĤci, analizujĈc jĈ i traktujĈc jako element badaę.
13 K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, [w:] idem, Dzieãa, t. 3, Warszawa 1975.
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uwarunkowany statusem spoãecznym ĤwiatopoglĈd ludzi”14, stĈd antropologič historycznĈ nazwaþ moİna równieİ „historiĈ ludzkich ĤwiatopoglĈdów”15.
Pojčciem w pewnym stopniu uzupeãniajĈcym (lub raczej równolegãym)
pojčcie mentalnoĤci pozostajĈ „obrazy Ĥwiata”. W przypadku szkoãy Annales badanie mentalnoĤci dotyczyão spoãecznej elity16 i ukierunkowane byão
na analizč praktyk17, grupy spoãecznej18 lub zjawisk19; z kolei w ramach antropologii historycznej na pierwszy plan wysuwa sič koncepcja Ĥwiata stosowana przez jednostkč w procesie komunikowania, interpretowania i percypowania doĤwiadczenia. Jak pisze Guriewicz, „Czãowiek we wszystkich
swoich poczynaniach odwoãuje sič do «modelu Ĥwiata» uksztaãtowanego
w danym spoãeczeęstwie; za poĤrednictwem kategorii, które sič na niego
skãadajĈ, odbiera impulsy i wraİenia z zewnĈtrz i przeksztaãca je w wartoĤci
zgodne z jego wewnčtrznym doĤwiadczeniem. Te elementarne kategorie sĈ
jak gdyby poprzedniczkami idei i ĤwiatopoglĈdu ksztaãtujĈcego sič u czãonków spoãeczeęstwa lub poszczególnych jego grup, dlatego teİ, niezaleİnie
od róİnic dzielĈcych ideologie i przekonania tych jednostek i grup, u ich
podãoİa moİna znaleĮþ uniwersalne, obowiĈzujĈce caãe spoãeczeęstwo pojčcia i wyobraİenia, bez których tworzenie jakichkolwiek idei, teorii, koncepcji
czy systemów filozoficznych, estetycznych, politycznych lub religijnych jest
niemoİliwe. Wspomniane kategorie tworzĈ podstawowy semantyczny «inwentarz» kultury. Stwierdzenie, İe dane pojčcia sĈ obowiĈzujĈce dla caãego
spoãeczeęstwa, nie oznacza, oczywiĤcie, İe spoãeczeęstwo Ĥwiadomie narzuca je ludziom, nakazujĈc im postrzegaþ Ĥwiat i myĤleþ wãaĤnie w taki sposób:
mówimy tu o nieĤwiadomym narzucaniu przez czãonków spoãeczeęstwa
(chociaİ warstwy rzĈdzĈce poddajĈ kontroli niektóre kategorie i pojčcia
kultury i tym samym utrudniajĈ ich swobodnĈ interpretacjč), widzĈc w osobach uchylajĈcych sič od ich tradycyjnego, «ortodoksyjnego» rozumienia
heretyków i odstčpców […]. Kategorie te utrwalone sĈ w jčzyku podobnie
jak i w innych systemach semiotycznych (w sztuce, nauce, religii), toteİ myĤlenie o Ĥwiecie bez posãugiwania sič tymi kategoriami jest równie niemoİliwe, jak myĤlenie poza kategoriami jčzyka”20.
________________

A. Guriewicz, Kategorie…
A. Guriewicz, Historical Anthropology of the Middle Ages, Chicago 1992.
16 M. Bloch, Królowie cudotwórcy. Studium na temat nadprzyrodzonego charakteru przypisywanego wãadzy królewskiej zwãaszcza we Francji i w Anglii, przeã. J.M. Kãoczowski, Warszawa 1998.
17 M. Vovelle, ģmierþ w cywilizacji Zachodu: od roku 1300 po wspóãczesnoĤþ, Gdaęsk 2004.
18 E. Le Roy Ladurie, Montaillou: wioska heretyków 1294-1324, przeã. E.D. įóãkiewska, Warszawa 1998.
19 L. Febvre, The Problem of Unbelief in the Sixteenth Century: The Religion of Rabelais, London
1982.
20 A. Guriewicz, Kategorie…, s. 18.
14
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Cytat ten jest doĤþ bezpoĤredni i jego treĤþ nie wymaga wielkiego komentarza, warto jednak opatrzyþ go kilkoma uwagami.
Po pierwsze, kategorie (skãadajĈce sič na obraz Ĥwiata, bčdĈcy ich zestawem) tylko w nikãym stopniu pozostajĈ kulturowo uniwersalne. W nikãym,
bo İaden historyk nie jest w stanie stworzyþ ich zamkničtego indeksu (choþ
oczywiĤcie kaİda kultura nauczyãa sič radziþ sobie z takimi elementami, jak
czas, przestrzeę, Ĥwiat, jednostka, grupa itp.). W zaleİnoĤci od badanej spoãecznoĤci ich katalog moİe ulegaþ radykalnym zmianom wynikajĈcym
z odmiennoĤci Ĥrodowisk oraz innych czynników (trudno stworzyþ zestaw
kategorii wspólnych na przykãad Ĥredniowiecznym Chinom i Skandynawii,
chyba İe to kontrowersyjne porównanie miaãoby za zadanie poszukiwanie
odmiennoĤci i nastawienie sič na ich analizč)21.
Moİemy zatem zaryzykowaþ stwierdzenie, iİ dobrze opisane obrazy
Ĥwiata oparte sĈ na koncepcji dãugiego trwania22, gdyİ dopiero wtedy moİna próbowaþ stawiaþ cezury momentom kulturowych zmian i odnosiþ je
wzajemnie do siebie. Oznacza to, İe obraz Ĥwiata powinien byþ rozpatrywany na przestrzeni wielu wieków i dopiero na tej podstawie analizowany.
Ten postulat, wprowadzony zresztĈ przez Fernanda Braudela, jakkolwiek
doĤþ oczywisty, w ramach samej szkoãy Annales zostaã jednak poddany
szybkiej reinterpretacji23.
Zagadnienia te, choþ pozornie banalne, majĈ wpãyw na caãoksztaãt badaę
historycznych z prostej przyczyny – pozwalajĈ dociekaþ, jak moİe wyglĈdaþ
zmiana dziejowa. W przypadku Guriewicza perspektywa antropologiczna
narzuca badanie o charakterze synchronicznym, wymagajĈcym koncentracji
na historycznym „tu i teraz”, co ukazuje stan spoãeczeęstwa w okreĤlonym
momencie czasowym. Guriewicz opisuje zmianč mentalnoĤci, dokonujĈc
________________
21 Tego typu metodč proponuje np. Osterberg, która w swoim tekĤcie (E. Österberg, Individuals…, s. 135-155) pojčcia perspektywy nowoczesnoĤci i przednowoczesnoĤci stosuje nie
jako kategorie eksplanacyjne, ale jako zderzenie dwóch odmiennoĤci, których róİnice stanowiþ
majĈ Įródão problemów poznawczych.
22 Kategoria wprowadzona przez Fernanda Braudela w tekĤcie Dãugie trwanie; dotyczyãa
klasyfikacji czasu ze wzglčdu na trzy etapy. Pierwszy byã to czas bardzo krótki, epizodyczny,
dotyczĈcy wydarzeę trwajĈcych parč dni czy tygodni, majĈcych znaczenie lokalne (np. bitwy,
koronacje itp.), których czasowy zasičg dziania sič mija bardzo szybko. O szerszych przemianach informowaã nas czas zmian koniunkturalnych, ukazujĈc dynamikč dziejowĈ (np. kryzysy). Jednak sama dynamika nic nam jeszcze nie mówi, bowiem zmiany z niĈ zwiĈzane mogĈ
byþ za maãe, zbyt niedostrzegalne z perspektywy badacza historii. Dopiero dãugie, obejmujĈce
wiele wieków trwanie pewnych zjawisk, które do przodu posuwajĈ sič niczym leniwy İóãw,
informuje nas o zmianie obejmujĈcej swym zasičgiem caãĈ cywilizacjč.
23 Mam tu na myĤli przede wszystkim twórczoĤþ Philippe’a Ariesa, który swoimi badaniami dotyczĈcymi relacji czãowieka wobec Ĥmierci obejmuje zakres dziejowy blisko czternastu
wieków, kreĤlĈc wizje pičciu zmian spoãecznej reakcji na Ĥmierþ dostrzeİonych w tej przestrzeni czasu. Dla porównania, zajmujĈcy sič tĈ samĈ tematykĈ Vovelle, w tym samym okresie
widzi tylko jednĈ zmianč (i to dopiero w wiekach XVIII/XIX).
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porównywania stanów synchronicznych sprzed i po zmianie, nie przywiĈzujĈc wagi do jej przyczyn (nie jest to kwestia ignorancji, tylko zainteresowaę badawczych, które odciĈgaãy mediewistč od zagadnieę zwiĈzanych,
choþby powierzchownie, z filozofiĈ historii)24.
Statyka wynikajĈca z synchronii odnosi sič do jednoĤci interpretacyjnej
systemów semiotycznych wynikajĈcych z niskiego zróİnicowania kulturowego spoãeczeęstwa, co konsekwentnie powoduje doĤþ zbliİone i spójne
interpretacje poszczególnych jego stanów25.
Dla porównania, Lucien Febvre26 w swoich badaniach traktowaã zmianč
historycznĈ jako efekt porównania poszczególnych stanów synchronicznych. Zarysowane pomičdzy nimi róİnice miaãy wskazywaþ, w jaki sposób
dokonuje sič zmiana mentalnoĤci i jaki jest jej kierunek. Guriewicz, koncentrujĈc sič na synchronii, nie zapomina o opisywaniu kolejnych stanów, z tym
İe ich porównania majĈ na celu ukazanie rozbieİnoĤci i dookreĤlenie okolicznoĤci oraz konsekwencji owych przemian, a nie analizč problemu zmiany dziejowej27.
Rosyjski historyk uwaİaã, İe kultura opiera sič na reprodukcji poszczególnych praktyk podtrzymujĈcych stan globalny (jak chcieliby marksiĤci);
wedãug niego zmiana polega raczej na jednostkowych dewiacjach i indywidualnych odmiennoĤciach, których suma, osiĈgajĈc poziom krytyczny, powodujĈc zmianč „epoki” lub transformacjč danego obrazu Ĥwiata. Jednostkowa mentalnoĤþ stanowi tutaj podstawč badania, gdyİ to, w jaki sposób
jednostka rozumie Ĥwiat, pokazuje równieİ, w jaki sposób próbuje obejĤþ
lub rozwiĈzaþ poszczególne problemy, a tym samym zapoczĈtkowuje zestawy nowych praktyk i dziaãaę, które to przekãadajĈ sič na okreĤlonĈ
zmianč28.
Z tego powodu w ramach poszczególnych analiz historycznych autor
ukazuje nam dwie optyki. Pierwsza ma oczywiĤcie charakter ogólnospoãeczny, który daje sič wydedukowaþ z danej epoki. Mamy tu rozmaite Įródãa (np. zestawy artefaktów, pism i praktyk, dzieã sztuki, zabytków kultury
ludowej) stanowiĈce sensowny produkt i racjonalny model komunikacyjny,
którego rozszyfrowanie pokazuje pewien specyficzny Ĥwiat. Z drugiej stro________________

A. Guriewicz, Historical anthropology…
A. Guriewicz, Kategorie…; Vovelle czčsto zarzucaã takiej perspektywie badawczej statycznoĤþ i to, İe poza wzglčdnym opisem, do którego czčsto po prostu brak Įródeã, nie jest
w stanie dostarczyþ İadnych interesujĈcych informacji.
26 L. Febvre, op. cit.
27 Tu warto równieİ przypomnieþ twórczoĤþ Marca Blocha, którego badania praktyk
o charakterze elitarnym (ludowym tylko w sensie potraktowania ludu jako odbiorcy komunikatów nadanych z poziomu wyİszego) miaãy na celu ukazywanie procesu przemiany i jego
pãynnego przejĤcia.
28 A. Guriewicz, Historical anthropology…
24

25

Historia oczyma Guriewicza
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ny najwičcej Įródeã ma pochodzenie o charakterze elitarnym. Duİa czčĤþ
spoãeczeęstwa „milczy”, co powoduje, İe zrozumienie Ĥwiata czãowieka
jednostkowego musi zostaþ zapoĤredniczone przez elitč, najlepiej przez osoby peãniĈce funkcje publiczne. Autorzy poszczególnych dzieã dajĈ nam
wglĈd w Ĥwiat ludzi o nieprzecičtnym poziomie edukacji. Trudno sič spodziewaþ, İe Tomasz z Akwinu swojĈ Summč dedykowaã rolnikom lub İebrakom. Niejednokrotnie jednak tacy wãaĤnie elitarni pisarze wystčpowali
przed szerokim audytorium, szczególnie w czasie kazaę, co zapoczĈtkowywaão skomplikowany dialog pomičdzy elitĈ a ludem. W jaki sposób ma sič
wyraİaþ ksiĈdz stojĈcy na ambonie? Jak przekuþ dogmatykč na jčzyk potoczny? Najãatwiej komunikowaþ okreĤlone treĤci, zapoİyczajĈc elementy
Ĥwiata ludowego, a odnoszĈc sič do nich, budowaþ obraz KoĤcioãa. Praktyki
elit i ludu zdajĈ sič w tym momencie wzajemnie uzupeãniaþ i oĤwietlaþ,
zwãaszcza kiedy udaje nam sič wpleĤþ je w kontekst artystyczny czy indywidualny (mowa tu oczywiĤcie o pismach autobiograficznych i pamičtnikach Marcina Lutra29 albo Bedy ģwiĈtobliwego)30.

ZAKOĘCZENIE
Trudno powiedzieþ, jaki jest ostateczny wpãyw Guriewicza i aktualnoĤþ
jego doktryny. Historyk zmarã w 2006 roku. Wpisuje sič on w pakiet historii
niekonwencjonalnych, zwanych teİ „nowĈ historiĈ”, czyli pisania dziejów,
które stopniowo uwalniajĈc sič od wielkich wydarzeę, ukazujĈ historič ludu, praktyk i jego codziennoĤci.
________________

L. Febvre, Martin Luther, un destin, Paris 1999.
Nie trzeba sič angaİowaþ w jego szczegóãy, aby trzymajĈc rozmaite wersje tego pisma,
spisane tĈ samĈ rčkĈ, dostrzec radykalnie odmienne podejĤcie. Widaþ tu nie tylko zmieniajĈcĈ
sič perspektywč teologa, ale równieİ koniecznoĤþ podnoszenia zagadnieę spoãecznych, podziaãu pracy, problem posãuszeęstwa, indywidualnoĤci, jednostkowej odpowiedzialnoĤci,
podejĤcia do bliĮniego oraz do swojego pana, regulacje podatkowe i wiele innych elementów.
Waİne jest równieİ to, İe autor tekstu prowadzi na oczach tãumu kazanie, którego odbiorcĈ
ma byþ jednostka, a nie grupa czy okreĤlony stan spoãeczny. Jak powie Guriewicz, „Patrzy on
na Ĥwiat oczami czãowieka, który dostrzega troski i problemy swego otoczenia, tkwi poĤród
nich; dialog uczonego i prostaczka odbywa sič w jego wãasnej ĤwiadomoĤci i wãaĤnie ta cecha
czyni kazanie niemieckiego franciszkanina wyjĈtkowo cennym Ĥwiadectwem historycznym”
(A. Guriewicz, Jednostka w dziejach Europy, przeã. Z. Dobrzyniecki, Gdaęsk-Warszawa 2002,
s. 165). OczywiĤcie jčzyk pozostaje tu uproszczony, wyrafinowana terminologia teologiczna
sprowadzona jest do jčzyka potocznego, jednak to w drugiej osobie postawione sĈ zalecenia,
to z punktu widzenia jednostki franciszkanin sam siebie zasypuje kãopotliwymi pytaniami
zwiĈzanymi z dniem codziennym, udzielajĈc na nie natychmiastowych odpowiedzi. Zainteresowanych tym jakİe niebanalnym tekstem odsyãam do ksiĈİki Jednostka w dziejach Europy,
rozdz. 5: Kazanie o Pičciu Talentach (ibidem).
29

30
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Warto teİ pamičtaþ, İe antropologia historyczna Guriewicza, wpisuje sič
w nurt badaę nad mentalnoĤciĈ, co jednoznacznie umieszcza jego dorobek
w tych samych dyscyplinach co dzieãa Natalie Davis, Roberta Darntona czy
teİ Petera Burke’a, których dziaãalnoĤþ Ĥwičci tryumfy w Ĥwiatowej nauce,
stanowiĈc udane próby kontynuacji i inspiracji przedsičbranymi przez mediewistč metodami.
Na pewno równieİ na niskĈ znajomoĤþ jego dzieã ma wpãyw cičİka sytuacja polityczno-spoãeczna historyka. Swoje podróİe, spotkania i dziaãania
popularyzatorskie Guriewicz rozpoczĈã, majĈc 64 lata (jak sam powiedziaã,
„W wieku, w którym szanujĈcy sič ludzie odchodzĈ na emeryturč”). Mimo
szybko rosnĈcej sãawy, jego wieloletni, cičİki tryb İycia przyczyniã sič do
utraty wzroku. Podczas ostatniego wywiadu nie kryã İalu do czasów,
w jakich przyszão mu İyþ, i tego, İe spoĤród jego znajomych nie zmarli tylko
Toãstoj i Goethe.

