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HISTORIA A LITERATURA
Relacje miêdzy histori¹ (wyraz ten w dalszym ci¹gu bêdzie u¿ywany w znaczeniu: historia rerum gestarum, historiografia) a poezj¹ i wymow¹ (póniej literatur¹) od dawna by³y przedmiotem refleksji teoretycznej. Odpowiedzi formu³owano ró¿ne, w zale¿noci od zmieniaj¹cej siê praktyki i teorii tych dziedzin, a tak¿e od wyboru stanowiska  opisowego b¹d normatywnego. Zarazem jednak
dostrzec mo¿na to¿samoæ czy podobieñstwo pogl¹dów oddzielonych od siebie
nieraz wielowiekow¹ odleg³oci¹ 1.
Najogólniejsz¹ podstaw¹ porównawcz¹ by³a tu narracyjna forma podawcza.
Z tego wzglêdu Kwintylian uzna³ historiê za najbardziej zbli¿on¹ do poezji i nazwa³ jakby niewi¹zan¹ [wierszem] pieni¹ 2. Renesansowy teoretyk Lodovico
1
Temat ten by³ omawiany m.in. w publikacjach: G. M a n n, Dziejopisarstwo jako literatura.
[1964]. W: Ludzie myli, ludzie w³adzy, historia. Wybór, prze³., oprac., pos³. E. P a c z o w s k a - £ a g o w s k a. Kraków 1997.  K. H e i t m a n n, Das Verhältnis von Dichtung und Geschichtsschreibung in älterer Theorie. Archiv für Kultur-Geschichte 52 (1970).  L. O. M i n k, History
and Fiction as Modes of Comprehension. New Literary History 10 (1979).  Miêdzy literatur¹
a histori¹. [Teksty dzia³u Przek³ady]. Pamiêtnik Literacki 1984, z. 3.  D. L a C a p r a, Rhetoric
and History. W: History and Criticism. London 1987.  H. W h i t e: The Question of Narrative in
Contemporary Literary Theory. W: The Content of Form. BaltimoreLondon 1987; Literary Theory
and Historical Writing. W: Figural Realism. BaltimoreLondon 1991.  K. P o m i a n, Histoire et
fiction. Le Débat 1989, nr 54.  Geschichte als Literatur. Formen und Grenzen der Representation
von Vergangenheit. Hrsg. H. E g g e r t [i in.]. Stuttgart 1990.  L. G o s s m a n, Between History
and Literature. Cambridge, Mass., 1990.  J. M a r g o l i s, History and Fiction. W: Interpretation
Radical But Not Unruly. Berkeley  Los Angeles 1991.  J. Z. L i c h a ñ s k i, Teoria historiografii
i retoryka, czyli o zwi¹zkach pimiennictwa historycznego i teorii retorycznej. W: Retoryka od redniowiecza do baroku. Teoria i praktyka. Warszawa 1992.  J. T o p o l s k i, Historia czy literatura.
Kontrowersje wokó³ statusu nauki historycznej. Kwartalnik Historyczny 1993, nr 4.  P. R i c o e u r,
Histoire et rhétorique. Diogène nr 168 (1994). Nadto: L. O r r, The Revenge of Literature: A History of History. New Literary History 18 (1986), nr 1.  G. S. W i l l i a m s, Geschichte und literarische Dimension. Narrativik und Historiographie in der anglo-amerikanischen Forschung der
letzten Jahrzente. Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte
63 (1989), s. 315392.  P. Va n n, Turning Linguistic. History and Theory and History and
0Theory 19601975. W zb.: A New Philosophy of History. Ed. F. A n k e r s m i t, H. K e l l n e r.
London 1995.
2
M. F. K w i n t y l i a n, Kszta³cenie mówcy. Ksiêgi I, II i X. Prze³., oprac. M. B r o ¿ e k. Wroc³aw 1951, s. 256. BN II 62.
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Castelvetro poszed³ jeszcze dalej: okreli³ poezjê jako podobieñstwo lub naladowanie historii 3.
Ze wzglêdu na narracyjnoæ Kwintylian przeciwstawi³ historiê wymowie, której celem jest dowodzenie s³usznoci spraw. Historia scribitur ad narrandum,
non ad probandum [celem jej jest opowiadanie, a nie dowodzenie s³usznoci spraw]
 pisa³ 4.
Wy³¹cznie narracyjny charakter historii, zbli¿aj¹cy j¹ do epiki, ze szczególn¹
stanowczoci¹ uwydatni³ po wiekach Wilhelm Wackernagel:
Historyk musi o wszystkich rzeczach tylko opowiadaæ, niczego nie dodawaæ, co w jakikolwiek sposób mog³oby przerwaæ opowiadanie  niedopuszczalne s¹ wiêc uzasadnienia odwo³uj¹ce siê do róde³, subiektywne oceny i pouczenia, uogólniaj¹ce refleksje, itd. 5

Domieszki takie nazywa Wackernagel nieartystycznymi.
Ju¿ jednak Polibiusz zdecydowanie skontrastowa³ cele opowiadania historycznego i poetyckiego: pierwsze ma pouczyæ i przekonaæ przez rzeczywiste czyny
i s³owa, drugie ma wstrz¹sn¹æ i przywabiæ odbiorców. Napisa³ wrêcz, ¿e cel
historii i [np.] tragedii s¹ przeciwstawne 6. Powiêcenie prawdy dla celów estetycznych, np. dla uwydatnienia dramatycznoci wydarzeñ czy malowniczoci sytuacji, by³o przez wieki powtarzaj¹cym siê zarzutem i ostrze¿eniem ze strony teoretyków historii. Joachim Lelewel zaznaczy³, ¿e w opisach historycznych zawiera siê
wiele poezji, poetycznoci, nale¿y jednak je stosowaæ nie ubli¿aj¹c prawdzie;
niewybaczalne jest zadawanie siê w opisy, które tylko imaginacja przynosi 7.
Dzie³a historyczne, które interes estetyczny stawiaj¹ ponad naukowym, które chc¹ s³u¿yæ
tylko powszechnie dostêpnej delektacji, choæby w szlachetnym stylu, nie maj¹ nic wspólnego
z nauk¹ historii.

 orzeka³ Edward Bernheim 8. Benedetto Croce pisa³, ¿e historie poetyckie to
sprzecznoæ sama w sobie 9. Johann Huizinga widzia³ ostry przedzia³ miêdzy histori¹ a literatur¹ w tym, ¿e w tej pierwszej, d¹¿¹cej do rzetelnego poznania prawdziwych zdarzeñ, niemal ca³kowicie brakuje elementu ludycznego, który znajduje siê u podstaw literatury 10. Robin George Collingwood dyskwalifikowa³ historiê romantyczn¹ czy poetyck¹ jako pseudohistoriê 11. Dostrzegano przy tym, ¿e
postêpuj¹cy t¹ fa³szyw¹ drog¹ historycy upodobniaj¹ sw¹ narracjê do ró¿nych gatunków literackich  z bohaterskiej wojny robi¹ fragment epopei, straszne klêski
uk³adaj¹ w tragedie, a z intrygi lepi¹ komedie; wielu historyków przebiera francusk¹ rewolucjê w szaty melodramatu  ironizowa³ Louis Bourdeau 12.
3
L. C a s t e l v e t r o, Poetica dArtistotele vulgarisata et sposta. [1570]. Cyt. za: B. W e i nb e r g, A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance. T. 1. Chicago 1961, s. 510.
4
K w i n t y l i a n, loc. cit..
5
W. W a c k e r n a g e l, Poetik, Retorik und Stilistik. [1873]. Halle a/S. 1906, s. 324.
6
P o l i b i u s z, Dzieje. Prze³. S. H a m m e r. T. 1. Wroc³aw 1957, s. 103.
7
J. L e l e w e l, Historia rêkopimiennicza. [1815]. W: Dzie³a. T. 2, cz.1. Oprac. N. A s s o r od o b r a j. Warszawa 1964, s. 231.
8
E. B e r n h e i m, Lehrbuch der historischen Methode und Geschichtsphilosophie. [1889].
Leipzig 1903, s. 13.
9
B. C r o c e, Zur Theorie und Geschichte der Historiographie. [1913]. Übers. E. P i z z o.
Tübingen 1915, s. 29.
10
J. H u i z i n g a, Über eine Definition des Begriffs Geschichte. [1929]. W: Geschichte und
Kultur. Hrsg. K. K ö s t e r. Stuttgart 1954, s. 9.
11
R. G. C o l l i n g w o o d, The Idea of History. [1946]. Oxford 1961, s. 204.
12
L. B o u r d e a u, Historia i historycy. [1888]. Warszawa 1891, s. 167.
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Na przeciwstawienie celów poznawczych historii i estetycznych poezji nak³ada³o siê ich przeciwstawienie pod wzglêdem obiektywizmu i subiektywizmu. Lukian z Samosat postulowa³, by historyk by³ bezstronnym sêdzi¹, który ¿adnej
ze stron nie przyzna wiêcej ni¿ siê jej nale¿y, nie liczy siê z niczyim s¹dem, mówi
tylko to, co rzeczywicie siê sta³o. Natomiast sztuka poetycka ma inne za³o¿enia
i swoiste zasady [...]. Tu bowiem panuje nieograniczona swoboda i jedno prawo:
wola poety. Bo jest to cz³owiek natchniony, ow³adniêty przez Muzy 13.
Wielokrotnie jednak zasady te podwa¿ano: od poezji epickiej i powieci domagano siê i ceniono w niej, ró¿nie zreszt¹ rozumiany, obiektywizm (np. znane
wypowiedzi Flauberta) 14. Teoretycy historii z kolei twierdzili, ¿e nie mo¿na unikn¹æ tego, i¿ ka¿dy rozpatruje historiê z w³asnego punktu widzenia i wed³ug niego
j¹ opowiada [...]. Opowiadanie w pe³ni oderwane od w³asnego punktu widzenia
jest niemo¿liwe (Johann Martin Chladenius) 15. Inna rzecz, ¿e powszechnie zalecano historykom minimalizowanie tego subiektywizmu.
Je¿eli z historii usuniesz prawdê, reszta pozostaje niepotrzebn¹ gadanin¹ 
ostrzega³ Polibiusz 16. Któ¿ nie wie, ¿e naczelnym prawem historii jest to, by nie
wa¿y³a siê podaæ jakiego fa³szu, nastêpnie, by mia³a odwagê wypowiedzieæ ca³¹
prawdê  g³osi³ Cyceron 17. Prawda historii rozumiana by³a jako prawdziwoæ
faktów, w poezji natomiast  choæ mog³y wystêpowaæ równie¿ fakty prawdziwe 
panowa³o zmylenie. W staro¿ytnoci retoryka rozró¿nia³a zmylenie nieprawdopodobne, nazywane fabula, i prawdopodobne, nazywane argumentum; czasem stosowany by³ tu termin species fictilis 18.
Fikcja sta³a siê póniej najbardziej bezspornym wyznacznikiem poezji opisowej i dramatycznej. redniowieczny uczony Konrad z Hirschau wyjania³:
historiograf to opisuj¹cy fakty. Poeta to tyle co tworz¹cy, fictor, lub kszta³tuj¹cy fikcjê, formator; podaj¹cy zmylenia jak prawdê, czasem te¿ mieszaj¹cy zmylenia z prawd¹ 19.

Fikcjê poetyck¹ odró¿niano jednak od k³amstwa. Fa³sz wystêpuje u mówców,
fikcja  u poetów  wyjania³ Izydor z Sewilli 20. Boccaccio mówi³ ju¿ wyranie:
Fikcje poetów nie maj¹ nic wspólnego z ¿adn¹ postaci¹ k³amstwa, gdy¿ nie jest zamierzeniem poetów kogokolwiek wprowadzaæ w b³¹d swymi wymys³ami 21.

S³awna sta³a siê refleksja Philipa Sidneya: poeta nigdy nie twierdzi, przeciwnie, informuje, ¿e opowiada o rzeczach nieprawdziwych, a wiêc nigdy nie k³amie 22.
13
L u k i a n, Jak nale¿y pisaæ historiê. W: Pisma wybrane. Prze³. W. M a d y d a. Warszawa
1957, s. 401.
14
Zob. H. M a r k i e w i c z, Teorie powieci za granic¹. Warszawa 1995, s. 121123.
15
J. M. C h l a d e n i u s, Allgemeine Geschichtswissenschaft. [1952]. Cyt. za: R. Wa g n e r,
Geschichtswissenschaft. München 1951, s. 120.
16
P o l i b i u s z, op. cit., t. 1, s. 12.
17
M. T. C y c e r o n, O mówcy. Prze³. J. K o r p a n t y. W zb.: Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór. Oprac. S. S t a b r y ³ a. Wroc³aw 1983, s. 153. BN II 207.
18
Zob. H. L a u s b e r g, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. [1960]. Prze³.,
oprac., wstêp A. G o r z k o w s k i. Bydgoszcz 2002, s. 179.
19
K o n r a d z H i r s c h a u, Dialog o autorach. W zb.: ród³a do redniowiecznej teorii wyk³adu literatury. Wybór, prze³., oprac., wstêp M. B r o ¿ e k. Warszawa 1989, s. 123.
20
I z y d o r z S e w i l l i, Differentiae. Cyt. za: W. T a t a r k i e w i c z, Historia estetyki. T. 2.
Wroc³aw 1960, s. 107.
21
G. B o c c a c c i o, Genealogia deorum gentilium. Cyt. jw., t. 3, s. 24.
22
Ph. S i d n e y, Obrona poezji. [1595]. Prze³. J.  w i e r z o w i c z. Lwów 1933, s. 69.
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Z czasem pojawi³y siê pojêcia pseudo-statements (Ivor Armstrong Richards),
quasi-s¹dów (Roman Ingarden), udawanych aktów illokucyjnych (John Searle)
 swoistych dla tekstów literackich, w przeciwieñstwie do s¹dów, zdañ asertowanych, wystêpuj¹cych w tekstach nieliterackich, a wiêc tak¿e historycznych. Poniewa¿ w tekstach historycznych wystêpuj¹ czasem faktograficzne s¹dy nieprawdziwe, a w tekstach literackich  faktograficzne zdania prawdziwe, mo¿na st¹d wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e ró¿nica miêdzy jednymi a drugimi polega nie na opozycji
faktzmylenie, lecz na tym, ¿e tekst historyczny jest asertowany, a poetycki (literacki)  nieasertowany. Transponuj¹c termin Philippea Lejeunea: pierwszy oparty jest na pakcie werydycznym miêdzy autorem a odbiorc¹, drugi na pakcie
fikcjonalnym.
Ale przeciwstawienie historii i poezji wynikaj¹ce z opozycji faktzmylenie
os³abia³a wiadomoæ, ¿e narracja historyczna nie ogranicza siê do rejestrowania
faktów wydobytych ze róde³, lecz obejmuje równie¿, jak pisa³ Wilhelm Humboldt, ³¹czenie wyników badania, przeczuwanie tego, czego nie da³o siê osi¹gn¹æ
za pomoc¹ owych rodków 23, a to spokrewnia³o j¹ z poezj¹. Chodzi³o tu nie tylko o dopowiedziane fakty, ale tak¿e o hipotetyczn¹ rekonstrukcjê prze¿yæ i motywów dzia³ania postaci historycznych, o ich re-enactment  od-tworzenie (wed³ug formu³y Collingwooda). Johann Gustaw Droysen przestrzega³, ¿e takie wype³nienie luk w materiale ród³owym, pozbawia historiê statusu nauki empirycznej
i zrównuje j¹ z powieci¹ 24. Natomiast Bernheim, Croce i inni teoretycy wyjaniali,
¿e potrzebna w tym celu wyobrania kombinatoryczna ró¿ni siê od fantazji poetyckiej. Collingwood, nie wahaj¹c siê u¿yæ okrelenia sieæ konstrukcji wyobraniowych, zaznacza³, ¿e rozpina siê ona miêdzy pewnymi ustalonymi punktami
i je¿eli punkty te s¹ wystarczaj¹co liczne, i je¿eli nici miêdzy nimi przeci¹gniêto
z nale¿yt¹ starannoci¹, kieruj¹c siê wyobrani¹ aprioryczn¹, a nie kapryn¹ fantazj¹ (arbitrary fancy)  narracja nie traci kontaktu z reprezentowan¹ realnoci¹ 25.
Z czasem historycy zaczêli sobie uwiadamiaæ, ¿e równie¿ fakty, nad którymi
buduj¹ oni swoje konstrukcje, nie s¹ dane jako rzeczywistoæ substancjalna,
któr¹ historyk tylko odkrywa. Ju¿ Lucien Febvre prowokacyjnie pisa³, ¿e to w³anie historyk jest tym, który powo³uje do ¿ycia nawet najskromniejsze fakty historyczne 26  i w ogóle historia tworzy swój przedmiot 27. Ten kreacyjny charakter historiografii zbli¿a j¹ do poezji (czego zreszt¹ Febvre wprost nie pisze), ale
cechuje tak¿e wszystkie inne nauki, bo one równie¿ wytwarzaj¹ swoje przedmioty.
Oczywistym wnioskiem z przeciwstawienia historii jako domeny asertowanych faktów i poezji jako domeny nieasertowanego zmylenia wydaje siê nieporównywalnie wiêkszy walor poznawczy historii. Wielu jednak autorów hierarchiê
tê odwraca³o, przypisuj¹c poezji wiedzê ogóln¹, gdy tymczasem historia przynosi
tylko wiedzê jednostkow¹. Ju¿ Arystoteles w Poetyce dowodzi³, ¿e poezja jest
23
W. H u m b o l d t, Über die Aufgabe des Geschichtsschreibens. [1821]. W: Schriften zur
Anthropologie und Geschichte. Darmstadt 1980, s. 587.
24
J. G. D r o y s e n, Historyka. (Fragmenty). [1858]. W zb.: Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od owiecenia do wspó³czesnoci. Wybór,
prze³., oprac. J. K a ³ ¹ ¿ n y. Poznañ 2003, s. 119.
25
C o l l i n g w o o d, op. cit., s. 242.
26
L. F e b v r e, Combats pour lhistoire. Paris 1953, s. 23, 116.
27
L. F e b v r e, Avant-propos. W: Ch. M o r a z é, Trois essais sur lhistoire et culture. Paris
1948, s. VII.
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bardziej filozoficzna i powa¿na ni¿ historia; poezja wyra¿a przecie¿ to, co ogólne,
historia natomiast to, co jednostkowe 28.
Poeta zajmuje siê tym, co ogólne, zwracaj¹c uwagê na prawdê i czyst¹ ideê rzeczy. Historyk zajmuje siê tym, co szczegó³owe, przedstawiaj¹c rzeczy takimi, jakie one s¹, podobnie jak
malarz odtwarzaj¹cy naturê.

 czytamy u renesansowego teoretyka Dionigiego Atanagiego 29. Rozwija³ tê tezê
Arthur Schopenhauer, zastrzegaj¹c siê jednak, ¿e owa wy¿szoæ poezji dotyczy
tylko nielicznych wielkich twórców. Przedmiotem historii  uwa¿a³  jest zawsze
to, co pojedyncze, fakt indywidualny, i wy³¹cznie on jest dla historii realny, a poniewa¿ to, co indywidualne, jest ze swej istoty niewyczerpywalne, przeto historia
poznaje tylko niedoskonale, po³owicznie. St¹d te¿ nie jest ona nauk¹, lecz jedynie wiedz¹; im bardziej jest szczegó³owa, tym mniej mo¿na na niej polegaæ i wobec tego pod ka¿dym wzglêdem przypomina powieæ 30. Jak st¹d wynika, tylko
poezjê, ale poezjê wy³¹cznie wielk¹, uwa¿a³ Schopenhauer za domenê ogólnoci
i nie umieszcza³ w niej powieci.
Z opozycj¹ jednostkowoæogólnoæ krzy¿owa³a siê opozycja przypadkowoæ
istotnoæ. Z tego punktu widzenia Hegel utrzymywa³, ¿e treæ historiografii obci¹¿ona jest ca³¹ przypadkowoci¹ zwyczajnej rzeczywistoci z jej wydarzeniami
i indywidualnociami, natomiast dzie³o sztuki odrzuca wszystkie towarzysz¹ce
momenty przypadkowe, obojêtne akcesoria tego, co siê dzieje, wszystkie tylko
relatywne okolicznoci i cechy charakterów 31. Dlatego choæ historia to gatunek
prozy ze wzglêdu na sw¹ formê najbardziej zdolny, by staæ siê sztuk¹  ze wzglêdu
na sw¹ treæ nie jest sztuk¹ woln¹ i samoistn¹, nie jest poezj¹.
Natomiast Humboldt uwa¿a³, ¿e zadaniem historii nie jest literalna zgodnoæ
z natur¹, lecz uzyskanie wy¿szej prawdy  m.in. poprzez wykrycie tego, co
konieczne, i oddzielenie tego, co przypadkowe  i w tym zakresie postêpowanie
historyka nie ró¿ni siê od postêpowania artysty 32.
Ogólnoæ jako cecha poznania poetyckiego pocz¹wszy od XVIII w. ustêpowa³a jednak przekonaniu, ¿e poezja, wrêcz przeciwnie, jest dziedzin¹ poznania
jednostkowego  i na takim w³anie gruncie dokonywa³o siê zbli¿enie poezji i historii. Dobrym przyk³adem mo¿e tu byæ Benedetto Croce, który pisa³:
Historia nie poszukuje praw [...], nie konstruuje uniwersalnych pojêæ i abstrakcji. Individuum omnimode determinatum jest jej w³aciw¹ dziedzin¹, tak samo jak dziedzin¹ sztuki.
Historia wiêc nale¿y do ogólnego pojêcia sztuki 33.

Kategoriê sztuki  jak widaæ  Croce tak rozszerzy³, ¿e jako intuicyjna wiedza jednostkowa obok twórczoci artystycznej objê³a ona tak¿e nauki idiograA r y s t o t e l e s, Retoryka.  Poetyka. Prze³. H. P o d b i e l s k i. Warszawa 1988, s. 33.
D. A t a n a g i, Ragionamento de la eccelentia et perfetione de la historia. [1559]. Cyt. za:
W e i n b e r g, op. cit., t. 1, s. 458.
30
A. S c h o p e n h a u e r, wiat jako wola i przedstawienie. [1819]. Prze³. J. G a r e w i c z.
T. 2. Warszawa 1995, s. 632.
31
G. W. F. H e g e l, Wyk³ady o estetyce. [1832]. Prze³. J. G r a b o w s k i, A. L a n d m a n.
T. 1. Warszawa 1967, s. 18; t. 3, s. 321.
32
H u m b o l d t, op. cit., s. 591.
33
B. C r o c e, Ästethik als Wissenschaft vom Ausdruck. [1902]. Übers. H. F e i s t, R. P et e r s. Tübingen 1930, s. 29.
28
29

10

HENRYK MARKIEWICZ

ficzne, m.in. historiê. Id¹c za Arystotelesem, ró¿nicê widzia³ w tym, ¿e twórczoæ
artystyczna jest intuicj¹ tego, co mog³o lub bêdzie mog³o siê zdarzyæ, historia
natomiast  intuicj¹ tego, co rzeczywicie siê zdarzy³o 34. Wprawdzie jest ona zarazem jakby wypadkow¹ intuicji i pojêæ (a wiêc filozofii), ale wch³aniaj¹c je, pozostaje nadal wiedz¹ konkretn¹ i indywidualn¹, to za znaczy  sztuk¹.
Ze szczególn¹ dobitnoci¹ indywidualizuj¹cy i intuicyjny charakter historii i jej
pokrewieñstwo z poezj¹ uwydatni³ Oswald Spengler:
Rozs¹dek, system, pojêcie  poznaj¹c zabijaj¹. Czyni¹ one z tego, co poznane, skostnia³y przedmiot, który mo¿na mierzyæ i dzieliæ. Ogl¹d intuicyjny [das Anschauen] o¿ywia.
Nadaje on temu, co indywidualne, ¿yw¹, wewnêtrznie odczut¹ jednoæ. Twórczoæ poetycka
i badanie historii s¹ spokrewnione 35.

Dodaje przy tym: do poznania historii mo¿na wychowaæ, znawca historii siê
rodzi, parafrazuj¹c znane powiedzenie staro¿ytne, ¿e w przeciwieñstwie do mówców  poetae nascuntur.
Odnotowaæ nale¿y wreszcie koncepcje zak³adaj¹ce mo¿liwoæ uzyskania wiedzy ogólnej zaporedniczonej przez wiedzê jednostkow¹. W³aciwoæ tê przypisywano g³ównie poezji czy literaturze, okrelaj¹c j¹ mianem symbolu (Goethe),
konkretnego powszechnika (tradycja Heglowska) czy typowoci (np. Otto
Ludwig, Friedrich Engels, Wilhelm Dilthey) 36. Z rzadka wskazywano, ¿e takie
mo¿liwoci ma równie¿ historia. Np. Thomas Macaulay twierdzi³, ¿e historia
wpaja umys³owi prawdy ogólne przez ¿ywe przedstawienie poszczególnych charakterów i wydarzeñ  i tym sposobem staje siê amalgamatem dwu wrogich sk³adników  poezji i filozofii. Dodawa³ jednak, ¿e historia jest taka w swoim stanie idealnym; we wspó³czesnej praktyce sk³adniki te s¹ od siebie ca³kowicie oddzielone 37.
Tak¿e zdaniem Friedricha Nietzschego wartoæ historii tkwi w tym, ¿e nawet powszednie tematy potêguje ona do rozmiarów symbolu, co jednak wymaga
wielkiej si³y artystycznej, twórczego polotu, mi³osnego wnikniêcia w dane empiryczne 38.
W zwi¹zku z omówionymi tu mo¿liwociami poznawczymi zarówno historii,
jak i poezji obu przypisywano zadania dydaktyczne. Cyceronowska historia 
magistra vitae, Horacjañskie miscere utile dulci sta³y siê toposami, które w ró¿nych wariantach powtarzane by³y przez wieki. Nie miejsce tu, by ledziæ ró¿ne ich
odmiany. Warto jednak przypomnieæ wywody Sidneya o wy¿szoci pod tym wzglêdem poezji nad histori¹, bo przyk³ady s¹ tu doskonalsze, mocniej wzruszaj¹ i nak³aniaj¹, nagroda za cnotê, a kara za wystêpek janiej siê ukazuj¹.
Skoro historia dostarcza poznania jednostkowego, przys³uguje jej tak¿e  uwa¿ana za cechê poezji  obrazowoæ bezporednia, tj. zdatnoæ do wywo³ywania
34
We wczeniejszej pracy La storia ridotta sotto il concetto generale dellarte (1890; cyt. z:
Scritti varii. Bari 1951, s. 22) C r o c e zaznacza³, ¿e materia historyczna mo¿e daæ podstawê do
naukowego badania filozofii historii.
35
O. S p e n g l e r, Der Untergang des Abendlandes. T. 1. München 1923, s. 136.
36
Zob. H. M a r k i e w i c z, G³ówne problemy wiedzy o literaturze. [1965]. Kraków 1996,
s. 223225.
37
Th. M a c a u l a y, Hallam. [1828]. W: Critical and Historical Essays. T. 1. London 1907,
s. 1.
38
F. N i e t z s c h e, Po¿ytecznoæ i szkodliwoæ historii dla ¿ycia. W: Niewczesne rozwa¿ania.
[1873]. Prze³. M. £ u k a s i e w i c z. Kraków 1996, s. 128129.

HISTORIA A LITERATURA

11

w odbiorze czytelniczym czêstych, wyrazistych i jakociowo bogatych wyobra¿eñ wytwórczych.
Niechaj dziejopis  apelowa³ np. Johann Christoph Gatterer  zaprowadzi mnie do gabinetów wielkich 〈ludzi〉 i na zgromadzenia wolnych ludów, niech pozwoli mi naocznie ujrzeæ
powstawanie wa¿nych wydarzeñ i przemian politycznych [...].

Zaznacza³ przy tym, ¿e mimo zasadniczej ró¿nicy miêdzy faktem a fikcj¹ 
pod³ug oddzia³ywania, obrazowo zrobione opowiadania poety i dziejopisa s¹ jednym i tym samym 39.
Historyczne postacie, a nawet historyczne epoki powinny pojawiaæ siê w narracji jakby
na scenie. Powinny pojawiaæ siê, by tak rzec, w swej pe³ni ¿yciowej.

 postulowa³ Augustin Thierry 40.
Ju¿ jednak Droysen ubolewa³, ¿e nawyk traktowania historiografii jako czêci
literatury piêknej wywar³ na ni¹ fatalny wp³yw; zw³aszcza komuna³y mówi¹ce, i¿
trzeba d¹¿yæ do maksymalnej obrazowoci i ¿ywoci przedstawienia, doprowadzi³y do tego, ¿e autorzy historyczni postêpuj¹ tak, jak gdyby historia by³a tylko
po to, aby dawaæ im okazjê do piêknych przedstawieñ i uwidoczniaæ bardziej ich
wirtuozeriê ni¿ same fakty, a czytelnik jest niezadowolony, jeli ksi¹¿ki historycznej nie da siê czytaæ jak powieci 41.
Zasadnicze ró¿nice miêdzy ogl¹dowoci¹ historii i sztuki rozpatrywa³ Hans Rickert: co prawda, jedna i druga d¹¿¹ do wywo³ania u odbiorców wyobra¿eñ, ale po
pierwsze, w dziedzinie historii przedmioty owych wyobra¿eñ cechuje historyczna
jednostkowoæ, w dziedzinie sztuki za mamy do czynienia z ogl¹dem uogólniaj¹cym (allgemeine Anschauung). Po drugie  ogl¹dowe sk³adniki historii traktowanej jako nauka maj¹ tylko drugorzêdne znaczenie i nie zawsze w niej wystêpuj¹.
Historyk mo¿e w pe³ni rozwi¹zywaæ swe naukowe zadania  tak¿e obywaj¹c siê bez rodków artystycznych, chocia¿ pomyln¹ okolicznoci¹ jest to, ¿e jest w nim co z artysty 42.

Konfrontacji historii i poezji dokonywano równie¿ w p³aszczynie strukturalnej. Ca³kowitoæ, spoistoæ, powi¹zanie przyczynowo-skutkowe lub finalistyczne
uwa¿ane by³y z regu³y za konstytutywn¹ cechê poezji narracyjnej  i postulat ten
czêsto przenoszono na historiê, motywuj¹c go wzglêdami poznawczymi i/lub estetycznymi 43. Oto kilka reprezentatywnych cytatów, zarazem antycypuj¹cych XX-wieczne w tym wzglêdzie pomys³y.
Ca³oæ ta ma znany pocz¹tek, okrelone trwanie i niew¹tpliwe zakoñczenie
 pisa³ Polibiusz, w dalszym ci¹gu wzmiankuj¹c tak¿e o punkcie zwrotnym w ci¹gu przedstawianych zdarzeñ 44.
Fénelon w Licie o historii zaleca³ piêkny porz¹dek, jaki powinien panowaæ
w wyk³adzie historycznym:
39
J. Ch. G a t t e r e r, O oczywistoci w historioznawstwie. [1767]. W zb.: Opowiadanie historii [...], s. 48, 51.
40
A. T h i e r r y, Considérations sur lhistoire de France. Paris 1840, s. 5657.
41
D r o y s e n, op. cit., s. 118123 (cyt. ze s.122).
42
H. R i c k e r t, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft. Tübingen 1926, s. 77.
43
W odró¿nieniu od poezji, w której uprawniony, a nawet zalecany by³ ordo artificalis (np.
wprowadzenie in medias res)  historiê obowi¹zywa³ uk³ad chronologiczny.
44
P o l i b i u s z, op. cit., t. 1, s. 114.

12

HENRYK MARKIEWICZ

Zasadnicz¹ rzecz¹ jest wprowadziæ czytelnika w osnowê spraw, ods³oniæ przed nim ich
zwi¹zki i popieszaj¹c prowadziæ go do rozwi¹zania. Historia powinna pod tym wzglêdem
przypominaæ po trosze poemat epicki 45.

Wolter z kolei uwa¿a³, ¿e historia, podobnie jak tragedia, wymaga ekspozycji, centralnej akcji i rozwi¹zania 46  postulowa³ wiêc jeszcze bardziej rygorystyczn¹ jej kompozycjê.
Wed³ug Hegla historyk nie mo¿e poprzestaæ na samym tylko zgodnym z prawd¹ opisie pojedynczych faktów, lecz musi zarazem wszystko to w jaki sposób
uporz¹dkowaæ, ukszta³towaæ, a poszczególne momenty, wypadki i czyny tak po³¹czyæ i ugrupowaæ, by powsta³ obraz jasny wydarzeñ i postaci i ich znaczenie
dziejowe; takie opisy stanowi¹ klasyczne dzie³a sztuki s³owa 47.
Historyk  zdaniem Wackernagla  winien po³¹czyæ szereg przedstawianych
zdarzeñ w organizm, który jest zespolony jednoci¹ wewnêtrznej koniecznoci
i dobiega swego koñca dopiero wraz ze spe³nieniem siê samej idei 48.
Hegel uwa¿a³, ¿e owe artystyczne zabiegi historyka ods³aniaj¹ obiektywne
cechy i relacje rzeczywistoci. Friedrich Schiller natomiast s¹dzi³, ¿e dopiero intelekt historyka przekszta³ca agregat od³amków w system, intelligibiln¹ ca³oæ,
transplantuje harmoniê ze swego wnêtrza w porz¹dek rzeczy 49. Podobnie pisa³
Humboldt: historyk w inny sposób, ale tak samo jak poeta musi zebrane fragmenty przetworzyæ w ca³oæ. Nie bez sofistyki wywodzi³:
w p r o w a d z a æ formê do rozpatrywania labiryntowo powik³anej zdarzeniowoci historii,
dziêki której tylko ukazuje siê jej prawdziwy zwi¹zek, to znaczy formê tê z niej samej [tj. ze
zdarzeniowoci] w y c i ¹ g a æ

 co wymaga uprzedniej zgodnoci podmiotu i przedmiotu badañ 50.
W refleksji metahistorycznej od pocz¹tku wystêpowa³o jednak tak¿e przewiadczenie, ¿e od historii nie nale¿y oczekiwaæ uporz¹dkowania tak spoistego jak to,
które jest udzia³em poezji.
Dzie³a historyczne  twierdzi³ Arystoteles  ze swej natury s¹ przedstawieniami nie jakiej jednolitej akcji, lecz jednego odcinka czasu, a wiêc tego wszystkiego, co w jego przeci¹gu spotka³o jedn¹ lub wiêcej osób, przy czym zwi¹zek miêdzy zdarzeniami ma tu charakter
ca³kiem przypadkowy 51.

Myl tê rozwin¹³ potem Atanagi:
Porz¹dek poezji jest pewny, po³¹czony, powi¹zany. [...] Porz¹dek historii jest najczêciej
niepewny, luny, przypadkowy, poniewa¿ dzia³ania nie s¹ tu podobne i po³¹czone, lecz oddzielne i ró¿norodne, jedno nie jest zale¿ne od drugiego i nie odnosz¹ siê one do wspólnego celu 52.

Schopenhauer dowodzi³, ¿e jednoæ dziejów jest po prostu fikcj¹, wiêc daF. F é n e l o n, De lhistoire [1714]. W: Oeuvres choisies. Tours 1848, s. 248.
W licie do dArgensona z 26 I 1740. Cyt. za: B o u r d e a u, op. cit., s. 156.
47
H e g e l, op. cit., t. 3, s. 310.
48
W a c k e r n a g e l, op. cit., s. 106.
49
F. S c h i l l e r, Was heisst und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte. [1789].
W: Sämtliche Werke. T. 4. München 1960, s. 764.
50
H u m b o l d t, op. cit., s. 596.
51
A r y s t o t e l e s, op. cit., s. 357.
52
A t a n a g i, op. cit. (cyt. za: W e i n b e r g, op. cit., t. 1, s. 459).
45
46
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remne jest i na nieporozumieniu polega d¹¿enie do ca³ociowej konstrukcji, obejmuj¹cej pocz¹tek, rodek i koniec oraz ich sensowne powi¹zanie 53.
Collingwood natomiast pisa³, ¿e o akceptacji danych ród³owych jako faktów decyduje aprioryczna wyobrania historyka, wybieraj¹ca tylko te fakty, które tworz¹ spoisty i ci¹g³y obraz, obdarzony znaczeniem. Tu  powiada Collingwood 
podobieñstwo miêdzy historykiem a powieciopisarzem siêga kulminacji. [...] Zarówno powieæ, jak i historia s¹ produktami aktywnoci autonomicznej i znajduj¹cej w sobie samej usprawiedliwienie; w obu tych wypadkach aktywnoci¹ t¹ jest wyobrania aprioryczna.

Z pogl¹dów tych Collingwood wyci¹ga wnioski bardzo radykalne, odbiegaj¹ce od jego twierdzeñ uprzednio tu omawianych:
Nieskrêpowany zale¿noci¹ od sta³ych punktów, zaczerpniêtych z zewn¹trz, obraz przesz³oci ka¿dego historyka jest wiêc w ka¿dym szczególe obrazem imaginacyjnym i jego koniecznoæ jest w ka¿dym szczególe koniecznoci¹ wyobrani apriorycznej. Wszystko, co w obraz
ten wchodzi, wchodzi nie dlatego, ¿e wyobrania biernie to akceptuje, lecz dlatego, ¿e aktywnie tego siê domaga 54.

Równie¿ Arnold Toynbee uwa¿a³, i¿ wybór, uporz¹dkowanie i prezentacja
faktów to technika upodobniaj¹ca historiê do literatury fabularnej (fiction) i potoczna opinia s³usznie twierdzi, ¿e ¿aden historyk nie mo¿e byæ wielki, jeli nie
jest wielkim artyst¹ 55.
W przytoczonych tu opiniach czêsto przewija³o siê porównanie struktury dzie³a
historycznego z ró¿nymi gatunkami literackimi  dramatem czy powieci¹. Northrop Frye siêgn¹³ g³êbiej  do struktur mitycznych. Jak wiadomo, w Anatomy of
Criticism wyodrêbni³ on cztery mityczne kategorie narracyjne: romance, tragediê,
komediê i satyrê, które w przemieszczonym kszta³cie wystêpuj¹ na terenie literatury. Nosz¹ one nazwy gatunków literackich, ale s¹ od nich znacznie szersze pod
wzglêdem swego zakresu 56. W póniejszym eseju New Directions from Old zauwa¿y³, ¿e gdy wzorzec fabularny historyka osi¹ga wysoki stopieñ uogólnienia,
staje siê mityczny w swym kszta³cie i zbli¿a siê w ten sposób do poetyckoci
w swej strukturze.
S¹ wiêc historyczne mity romantyczne oparte na d¹¿eniu czy pielgrzymce do Pañstwa
Bo¿ego lub do bezklasowego spo³eczeñstwa, historyczne mity komiczne postêpu poprzez ewolucjê czy rewolucjê, tragiczne mity schy³ku i upadku, jak w dzie³ach Gibbona i Spenglera, ironiczne mity powtarzalnoci lub przypadkowoci historycznej.

Frye  w lad za kanadyjskim historykiem Frankiem Hawkinsem Underhillem
 nazywa takie narracje terminem metahistory  w odró¿nieniu od historii regularnej. W oczach wielu historyków  pisze Frye  metahistoria jest bêkarcim
po³¹czeniem dwóch rzeczy nie daj¹cych siê po³¹czyæ. Tymczasem ma ona zbyt
wiele donios³ych osi¹gniêæ, by mo¿na j¹ lekcewa¿yæ. Nale¿y j¹ raczej uznaæ za
strefê poredni¹ miêdzy dwoma biegunami  historii w³aciwej i poezji 57.
53
54
55
56
57

S c h o p e n h a u e r, op. cit., t. 2, s. 634, 637.
C o l l i n g w o o d, op. cit., s. 245246.
A. T o y n b e e, A Study of History. New York 1947, s. 4347.
N. F r y e, Anatomy of Criticism. Princeton, N. J., 1957, s. 162.
N. F r y e, New Directions from the Old. W: Fables of Identity. New York 1963, s. 5455.
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Ca³ociow¹ konstrukcjê naddan¹ bez³adowi faktów podejmowa³o wielu historyków, kieruj¹c siê motywami poznawczymi i/lub estetycznymi. Czynili to ze
wiadomoci¹, ¿e ze wzglêdu na tê konstrukcjê dokonuj¹ selekcji znanych im faktów, a nawet do niej fakty te naginaj¹.
Historia  pisa³ Sainte-Beuve  nie jest ani ca³kowitym zwierciad³em, ani podobizn¹
faktów, jest to sztuka. Historia, gdy zaczyna siê j¹ konstruowaæ, jest jak pok³ad okrêtu, który
siê podstawia i umieszcza na oceanie, pok³ad, bez którego by siê utonê³o, nie dop³ywaj¹c do
brzegu 58.

Ernest Renan otwarcie przyznawa³, ¿e teksty ród³owe trzeba tak d³ugo delikatnie pobudzaæ [solliciter doucement], dopóki siê nie zbli¿¹ i nie utworz¹ ca³oci,
w której czêci te udatnie siê stopi¹, tworz¹c opowiadanie logiczne, prawdopodobne, w którym wszystko do siebie pasuje 59.
Nasuwa³ siê st¹d wniosek, ¿e historyk porz¹dkuj¹c i kszta³tuj¹c fakty, zbli¿a
siê w czynnociach swych do poety. Wed³ug cytowanego tu Georga Simmla ró¿nica mia³aby polegaæ na tym, ¿e poeta jest swobodny w wyborze tematu, w jego
opracowaniu natomiast  skrêpowany wymogami prawdopodobieñstwa ¿yciowego (postawa bardzo tradycjonalistyczna!), historyk  przeciwnie: jest skrêpowany
materia³em faktycznym, natomiast w kszta³towaniu jego kieruje siê tylko podmiotowymi kategoriami w³asnej duszy 60.
Takim wypowiedziom historyków towarzyszy³o w XIX w. na ogól optymistyczne zaufanie do waloru poznawczego tej pracy konstrukcyjnej. Ju¿ jednak Johann Gustav Droysen pisa³, ¿e historia ukazana w formie opowiadania jako zamkniêty ³añcuch zdarzeñ, pobudek i celów to tylko iluzja 61. Wspó³czesny historyk Golo Mann wyranie owiadcza, ¿e historyk tworzy tylko pozór ca³oci, pe³ni,
jakiej przecie¿ rzeczywistoæ nigdy nie mo¿e dostarczyæ  na równi z pisarzem
on jest artyst¹, magikiem. Co prawda, autor ten zaznacza ró¿nicê: dla pisarza
piêkny pozór jest spraw¹ g³ówn¹, dla historyka  celem ubocznym. Nadto twierdzi, ¿e w dawnych epokach historia in actu sama w sobie posiada³a wytwornoæ
i piêkno, mia³a sw¹ w³asn¹, nie narzucon¹ dramaturgiê czy te¿ by³a wielk¹ powieci¹. I jeli wspó³czesne dziejopisarstwo tê formê utraci³o, sta³o siê tak dlatego, ¿e
utraci³a j¹ sama rzeczywistoæ. Implikuje to chyba jaki izomorfizm rzeczywistoci i konstrukcji historycznej 62.
P³aszczyzn¹ porównania historii z poezj¹ i wymow¹ by³ wreszcie styl. Opinie
staro¿ytnych okazuj¹ siê pod tym wzglêdem rozbie¿ne. Kwintylian uwa¿a³, ¿e
historiê, podobnie jak poezjê, cechowaæ powinien styl b³yszcz¹cy, u¿ycie niezwyk³ych i mia³ych zwrotów i form wys³owienia niestosownych w wymowie 63.
Cyceron natomiast, który s¹dzi³, ¿e historia najpodobniejsza jest do wymowy 64,
zaleca³ styl p³yn¹cy szerokim korytem z pewnym jednostajnym spokojem, wolCh.-A. S a i n t e - B e u v e, Portraits contemporains. T. 4. Paris 1871, s. 3.
E. R e n a n, Vie de Jésus. Berlin 1863, s. XXXVIXXXVII.
60
J. S i m m e l, Zagadnienia filozofii dziejów. [1892]. Prze³. W. M. K o z ³ o w s k i. Warszawa b.r., s. 37.
61
J. G. D r o y s e n, Historik. Hrsg. R. H ü b n e r. München 1967, s. 144.
62
M a n n, op. cit., s. 10.
63
K w i n t y l i a n, op. cit., s. 256.
64
M. T. C y c e r o n, O prawach. W: Dzie³a. Prze³. E. R y k a c z e w s k i. T. 6. Poznañ 1876,
s. 3.
58
59

HISTORIA A LITERATURA

15

ny od szorstkoci i dowcipów mowy s¹dowej 65. Jeszcze silniej ró¿nice te akcentowa³ Pliniusz M³odszy: dla stylu historii stosowne jest to, co wspania³e i szczytne, a zarazem p³ynne i ³agodne, wymowa natomiast nie stroni czasem od tego,
co niskie, brudne i wziête z gminu 66. Lukian zaleca³, by myl [by³a] cis³a i zwarta, jêzyk jasny i dostêpny ogó³owi. Cech¹ jego mog¹ byæ tylko figury dalekie od
natrêtnoci, a przede wszystkim naturalne 67. Powtarzali te normy jeszcze XIX-wieczni teoretycy, np. Charles Langlois i Charles Seignobos w znanym Wstêpie
do badañ historycznych (styl czysty i zwiêz³y, jêdrny i pe³ny) 68. Bernheim uwa¿a³, ¿e tak stylizowana proza stanowi artystyczn¹ formê prezentacji, obowi¹zuj¹c¹ zreszt¹ wszystkie nauki 69. Marceli Handelsman rozró¿nia³: w wyk³adzie
opisowym wystarczy jasnoæ, prostota, zwartoæ; wyk³ad ukazuj¹cy obraz przesz³oci nazywa on artystycznym i stawia mu wy¿sze wymogi estetyczne 70.
Ze wzglêdu na cechy przede wszystkim kompozycyjne i stylistyczne nowo¿ytni teoretycy retoryki (np. w Polsce Stanis³aw Kostka Potocki i Euzebiusz S³owacki) zazwyczaj umieszczali historiê w jej obrêbie 71. Podobnie postêpowali póniej teoretycy literatury. Jeszcze w wyk³adach Wackernagla z r. 1836 historia
umieszczona zosta³a w obrêbie retoryki jako odmiana prozy opowiadaj¹cej. Piotr
Chmielowski w³¹cza³ do literatury ju¿ tylko niektóre dzie³a historyczne: piêkne,
pe³ne powabu obrobienie jest nieodzownym warunkiem zaliczenia dzie³a historycznego do zakresu literatury 72. Zasadê tê odrzuci³ na gruncie polskim dopiero
Manfred Kridl, dowodz¹c, ¿e zalety artystyczne wszelkich dzie³ naukowych nie
stanowi¹ o ich literackoci, bo jej warunkiem niezbêdnym jest tworzenie rzeczywistoci fikcyjnej 73.
Teoretycy historii, bior¹c pod uwagê przede wszystkim udzia³ wyobrani lub
inaczej nazywanej, ale spokrewnionej z ni¹ dyspozycji intelektualnej w pracy konstrukcyjnej historyka (³¹czenie i syntetyzowanie danych powiadczonych ród³owo oraz wype³nianie luk miêdzy nimi), zestawiali te¿ historiê ze sztuk¹ (w sensie
nowo¿ytnym, tj. twórczoci¹ artystyczn¹). Humboldt twierdzi³, ¿e historyczne
opracowanie (Bearbeitung) jest w nie mniejszym stopniu ni¿ filozofia i poezja
woln¹, w sobie samej doskona³¹ sztuk¹ 74. Georg Gottfried Gervinus g³osi³: Nie
powinno [...] d³u¿ej panowaæ ongi wyra¿one przekonanie, jakoby nie istnia³a ¿adna
sztuka historyczna, a to dlatego, ¿e nie wspomina³ o niej Arystoteles!, choæ w przeciwieñstwie do poezji  w historii treæ ma pierwszeñstwo przed form¹ 75. Status
sztuki przyznawali póniej historii  jak ju¿ wzmiankowano  m.in. Croce, SimC y c e r o n, O mówcy, s. 153.
P l i n i u s z M ³ o d s z y, Listy. Prze³. S. P a t o ñ. Czêstochowa 1964, s. 60.
67
L u k i a n, op. cit., s. 424.
68
Ch. L a n g l o i s, Ch. S e i g n o b o s, Wstêp do badañ historycznych. [1898]. Prze³.
W. G ó r s k i. Lwów [1912], s. 342.
69
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mel, Spengler, tak¿e Bourdeau (ten jednak z wyran¹ dezaprobat¹). Ludwig Ranke twierdzi³, ¿e historia ma naturê dwoist¹:
jest nauk¹  gdy zbiera, znajduje, wnika, sztuk¹  gdy to, co znalezione i rozpoznane, na nowo
kszta³tuje i przedstawia. Jako nauka jest zbli¿ona do filozofii, jako sztuka  do poezji 76.

Podobnie wypowiada³ siê Hippolyte Taine:
W historyku artysta nie jest oddzielony od uczonego. Oba te duchy nawzajem siê wspomagaj¹ lub raczej jest to jeden tylko duch, który ju¿ to przygotowuje i rozumuje, ju¿ to wykañcza i opowiada, i zajmuj¹c siê dwukrotnie tym samym przedmiotem, odkrywa z jednakow¹
przenikliwoci¹ najpierw prawdê, a nastêpnie ¿ycie 77.

Tote¿ i on twierdzi³, ¿e aby byæ historykiem, trzeba byæ wielkim pisarzem.
O potrzebie ³¹czenia najcilejszego badania z si³¹ artyzmu historycznego z naciskiem pisa³ u nas Stanis³aw Smolka 78. George Macaulay Trevelyan w swoim
eseju znamiennie zatytu³owanym Clio, a Muse nazwa³ historiê sztuk¹ dodan¹
do nauki, a w szczególnoci  sztukê opowiadania jej opok¹ (bedrock) 79. Jeszcze w r. 1964 Golo Mann pisa³, ¿e energia i fantazja obu gatunków sztuki nie s¹
jednakowe, ale podobne i da³yby siê zapewne sprowadziæ do wspólnego mianownika 80.
Teoretyczne powi¹zania historii z poezj¹ i sztuk¹ mia³y swe obiektywne uzasadnienie z jednej strony w zdarzeniowym i obrazowym charakterze jej XIX-wiecznych tekstów, z drugiej  w w¹skim rozumieniu terminu science, zakorzenionym w jêzykach zachodnich. W miarê jak rozwija³a siê w w. XX historia niezdarzeniowa, badaj¹ca zjawiska seryjne, procesy d³ugiego trwania, a w jej metodologii zyskiwa³a na znaczeniu dyrektywa nomologiczno-dedukcyjna (Hemplowski
covering-law model)  o tych powi¹zaniach pisano coraz mniej lub wrêcz siê od
nich od¿egnywano. Ju¿ w r. 1889 Bernheim przeciwstawi³ siê traktowaniu historii
jako sztuki, a nawet jako kondominium nauki i sztuki, nazywaj¹c pogl¹dy takie
szczytem zamêtu pojêciowego. Uwa¿a³, ¿e postulaty artystyczne w tej dziedzinie mo¿na zrealizowaæ tylko wyj¹tkowo; w sprawach najbardziej istotnych s¹ one
sprzeczne z wymaganiami naukowymi 81.
Przekonanie o powinowactwie historii i poezji, a nawet o poetyckiej istocie
historii, mia³y jednak powróciæ w drugiej po³owie XX wieku. U podstaw tego
zwrotu znajdowa³ siê przede wszystkim poznawczy pesymizm w jego ró¿nych
wersjach, z których najskrajniejsze ³¹czy³y sceptycyzm z permisywizmem. I tak
jak dawniej porównywano historiê i poezjê w p³aszczynie wiedzy, tak teraz czyniono to w p³aszczynie wspólnej im  niewiedzy.
Nie ma weryfikowalnej twarzy ukrytej pod ró¿nymi maskami tworzonymi przez opowiadaj¹cego historiê, niewa¿ne, czy on jest historykiem, poet¹, powieciopisarzem, mitotwórc¹.
76
L. R a n k e, Idee der Universalgeschichte. [1831]. W: Aus Werk und Nachlass. T. 4. Wien
1975, s. 72.
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H. T a i n e, Essai sur Tite-Live. [1854]. Paris 1896, s. 190.
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[...] Jedynym bowiem wiadectwem potwierdzaj¹cym istnienie tej twarzy by³aby kolejna
maska

 pisa³ Peter Munz 82.
Dalej wymieniæ tu nale¿y odrzucenie modelu nomologicznego i w zwi¹zku z tym
uznanie narracji za swoisty dla historii sposób wyjaniania oraz wzrastaj¹c¹ wiadomoæ oddzia³ywania form jêzykowych na przekazywane w nich treci, w konsekwencji  wiadomoæ potrzeby badania retoryki historii (tytu³ artyku³u J. J. Hextera
z r. 1967). Wspomnian¹ przed chwil¹ narracjê pojmowano rozmaicie: uwydatniano
ca³kowitoæ przebiegu zdarzeñ, ich powi¹zanie przyczynowo-skutkowe, orientacjê
na zakoñczenie, nieprzewidywalne, ale prawdopodobne, przede wszystkim jednak  przekszta³cenie owych zdarzeñ w konfiguracjê (termin wprowadzony przez
Louisa O. Minka, potem przejêty przez Paula Ricoeura), tj. swoisty, ca³ociowy
uk³ad zale¿noci i zwi¹zków, ujmowany niejako synoptycznie w jednym akcie mylowym. Opowiadanie jest konstrukcj¹  jest czym wiêcej ni¿ koniunkcj¹ zdañ,
i w tej mierze, w jakiej jest tym w i ê c e j, nie powtarza ono z³o¿onej przesz³oci,
lecz j¹ konstruuje. Trzeba wiêc porzuciæ presupozycjê, ¿e istnieje okrelona rzeczywistoæ, ¿e istnieje  jak pisa³ Mink  jakie uprzednie nie opowiedziane opowiadanie [untold story], do którego historie narracyjne siê zbli¿aj¹ 83.
Opowiadanie historyczne okrelano niekiedy jako fikcjonalne  ze wzglêdu
na iluzoryczn¹ spójnoæ opowiadanych wydarzeñ, ich doskona³¹ ca³ociowoæ,
wreszcie perspektywizacjê faktycznoci (tzn. stosowanie skrótów i zbli¿eñ). W nawi¹zaniu do Droysenowskiej krytyki iluzji historiograficznej tezê tê najdobitniej
wy³o¿y³ Hans Robert Jauss, odnosz¹c j¹ jednak tylko do historii opowiadaj¹cej:
Obojêtnie, czy wspó³czesny romansopisarz opowiada o tym, co mog³oby siê wydarzyæ,
czy te¿ wspó³czesny historyk relacjonuje to, co siê rzeczywicie wydarzy³o, obaj zdani s¹ na
rodki fikcjonalne [...] 84.

Nast¹pi³o tu wiêc przesuniêcie w semantyce terminu fikcja  oznacza on ju¿
nie manifestowane zmylenie, irrealnoæ, lecz rezultaty selekcji i konstrukcji, procedur wystêpuj¹cych we wszystkich dziedzinach aktywnoci mylowej. Mimo to
Jauss twierdzi, ¿e bezrefleksyjne stosowanie tego, co nazywa on fikcj¹, nara¿a
historyka na zarzut estetyzmu.
Wystêpowanie fikcji w historiografii stwierdza te¿ Krzysztof Pomian: bez jej
udzia³u niemo¿liwa jest rekonstrukcja wymiaru widzialnego i wymiaru prze¿yciowego (vécu) przesz³oci. Do tworów fikcji zaliczy³ on tak¿e ró¿ne ponadpersonalne byty, traktowane jako si³y sprawcze procesu historycznego  od Heglowskiego ducha dziejów do Foucaultowskiej epistemy. Zaakceptowa³ wreszcie pogl¹d, ¿e elementy fikcji wprowadza nieuchronnie do tekstu historycznego jego
narracyjna organizacja 85.
Wspomniane ju¿ zainteresowanie teoretyków historii narracj¹ by³o niezale¿ne
od narratologii teoretycznoliterackiej. Jej przedstawiciele zajmowali siê niemal
P. M u n z, The Shapes of Time. Middleton 1977, s. 1617.
L. O. M i n k, Narrative as Cognitive Instrument [1974]. Cyt. za: Va n n, op. cit., s. 66, 68.
84
H. R. J a u s s, Zastosowanie fikcji w formach ogl¹du i przedstawiania historii. [1982]. W zb.:
Opowiadanie historii [...], s. 397. Koncepcjê tê Jauss wy³o¿y³ ju¿ w rozprawie z r. 1973 Dzieje sztuki i historia (Prze³. M. £ u k a s i e w i c z. Pamiêtnik Literacki 1984, z. 3).
85
K. P o m i a n, Histoire et fiction. Le Débat 1989, nr 54.
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wy³¹cznie opowiadaniami mitycznymi, folklorystycznymi lub literackimi. Bodaj
tylko Roland Barthes powiêci³ w r. 1967 krótki szkic Dyskursowi historii. Na
wstêpne pytanie: czy rzeczywicie opowieæ historyczna, podporz¹dkowana sankcji
nauki, ró¿ni siê jak¹ cech¹ swoist¹, pod jakim niew¹tpliwym wzglêdem od opowieci fikcyjnej, któr¹ mo¿emy znaleæ w epopei, powieci lub dramacie? 86, odpowiedzi wprost nie da³, ale porednio odpowiedzia³ negatywnie. Omawiane przez
Barthesa znaki obecnoci narratora czy te¿ przeciwnie  pozory jego nieobecnoci (co autor nazywa iluzj¹ referencjaln¹), oscylacja miêdzy metaforyczn¹ a metonimiczn¹ organizacj¹ materia³u, pozorna eliminacja signifié, w konsekwencji za
uto¿samienie signifié z desygnatem (historia opowiada siê sama)  wszystko to
wystêpuje, zdaniem Barthesa, zarówno w dziedzinie historii, jak i literatury.
Sporód teoretyków historii na nowo zbli¿y³ j¹ do literackich gatunków fabularnych Paul Veyne.
Historia to powieæ prawdziwa  pisa³  podobnie jak ona: wybiera, upraszcza, streszcza,
opowiada intrygê; tyle tylko, ¿e nie musi byæ porywaj¹ca [captivant], nie traci na wartoci,
gdy jest nudna87.

Ale najobszerniej i w sposób najbardziej sugestywny rozpatrywa³ jej relacje z poezj¹ (literatur¹) i retoryk¹ Hayden White. Podejmowa³ ten temat wielokrotnie, w ci¹gu
kilku dziesiêcioleci, nie dziw wiêc, ¿e w pracach jego zmienia siê nie tylko terminologia, ale i pogl¹dy wystêpuj¹ w ró¿nych modyfikacjach. Czytelnik ma tu do czynienia z nieokrelonymi, zmiennymi sensami przypisywanymi centralnym kategoriom  stwierdza Noel Carrol 88. Jest rzecz¹ niemo¿liw¹  ubolewa Richard
T. Vann  by wyci¹gn¹æ z niego [tj. Whitea] lub na³o¿yæ na niego jak¹ systematyczn¹ filozofiê historii. [...] Si³¹ jego jest p³odnoæ, nie sta³oæ pogl¹dów 89.
Przytoczmy niektóre z ogólnych sformu³owañ Whitea:
Historia to forma dzia³alnoci intelektualnej, jednoczenie poetycka, naukowa i filozoficzna w swych zainteresowaniach.
Podobieñstwa miêdzy poetyck¹ a dyskursywn¹ reprezentacj¹ rzeczywistoci s¹ równie
wa¿ne jak ró¿nice.
Dyskurs historyczny wiêcej ³¹czy ni¿ dzieli z dyskursem powieciowym.
[Dzie³a historyczne] to wytwory werbalnej fikcji, których treæ jest tyle¿ rezultatem
o d k r y c i a, co produktem i n w e n c j i, a których forma ma wiêcej wspólnego z ich odpowiednikami w literaturze piêknej ani¿eli w naukach cis³ych.
Dyskurs historyczny przypomina i rzeczywicie zbiega siê z fikcjonalnym opowiadaniem
zarówno co do strategii, których u¿ywa, by nadaæ wydarzeniom znaczenie, jak i co do rodzaju
prawdy, z którym ma do czynienia.
Chocia¿ historycy i autorzy fikcji mog¹ byæ zainteresowani ró¿nymi rodzajami wydarzeñ
[historycznym lub fikcjonalnym], formy ich dyskursów i ich cele s¹ czêsto te same 90.
86
R. B a r t h e s, Dyskurs historii. [1967]. Prze³. A. R y s i e w i c z, Z. K l o c h. Pamiêtnik
Literacki 1984, z. 3, s. 225.
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H. W h i t e, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-century Europe. BaltimoreLondon 1973, s. XII. (Warto zauwa¿yæ, ¿e White, przej¹wszy od Fryea termin metahistory,
nada³ mu znaczenie inne  teorii historiografii.); ibidem, s. 37; The Fictions of Factual Representation. W zb.: The Literature of Fact. Ed. A. F l e t c h e r. New York 1976, s. 28; Tekst historiograficz-
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Wspólnym mianownikiem tych ró¿nych wypowiedzi pozostaje literackoæ jako
istotna cecha dyskursu historycznego. White w ró¿nych swych pracach ró¿nie j¹
uzasadnia. Przygodnie powo³uje siê za Ankersmitem na to, ¿e w pracach historycznych stosowany jest jêzyk gêsty, nieprzezroczysty, intensjonalny (intrareferencjalny), tzn. zdominowany przez funkcjê poetyck¹ 91.
Ale g³ówna linia argumentacji jest u Whitea inna: przek³ad materii rzeczywistoci na materiê dyskursu jest jej fikcjonalizacj¹ 92. White wyjania jednak, ¿e
fikcjê rozumie w sensie nowoczesnym  benthamowskim i vaihingerowskim, tzn.
jako konstrukt hipotetyczny, rozpatrywanie rzeczywistoci w kategoriach als ob,
a zarazem w sensie etymologicznym wyrazu fictio, jako co wytworzonego czy
skonstruowanego (crafted). Ju¿ przekszta³cenie rzeczywistych zdarzeñ (events)
w fakty (tj. twierdzenia o zdarzeniach) ma taki charakter konstrukcyjny  White
pisze nawet, ¿e historyk fakty wrêcz wynajduje (invents) 93. Tym bardziej konstrukcyjny, a wiêc fikcjonalizuj¹cy charakter maj¹ dalsze zabiegi narracyjne: przekszta³cenie zbioru faktów w ich sekwencjê, sekwencji w kronikê, kroniki w opowiadanie historyczne, tj. w wyodrêbnion¹ i spójn¹ ca³oæ, maj¹c¹ wyrany pocz¹tek, rodek i koniec, w pe³ni zrozumia³¹ dopiero retrospektywnie 94. We wczesnej
pracy The Fictions of Factual Representation powiada White:
ka¿dy proces ³¹czenia zdarzeñ, zarówno imaginacyjnych, jak i rzeczywistych, w zrozumia³¹
ca³oæ mog¹c¹ stanowiæ p r z e d m i o t reprezentacji jest procesem poetyckim.

W rezultacie powstaje ekwiwalencja: narracja  konstrukcja  fikcja  poetyckoæ;
w dalszym ci¹gu tego artyku³u autor dochodzi do wniosku, ¿e to poetyzowanie
stanowi modus praktyki, bêd¹cej podstaw¹ wszelkiej dzia³alnoci kulturowej, nawet
nauk przyrodniczych 95. Oczywicie, mo¿na rezultaty wszelkich operacji mylowych nazwaæ fikcj¹ czy nawet poezj¹ (przynajmniej w sensie tworzenia), ale wtedy
powraca potrzeba rozró¿niania odmian owej fikcji czy poezji.
White jednak na tym nie poprzestaje: znajduje literackoæ na wy¿szych ni¿
tylko narratywizacja piêtrach organizacji dzie³a historycznego, mianowicie w eksplanacjach wydarzeñ przez fabu³ê (plot). Opowiadanie historii wed³ug Whitea
realizuje siê poprzez emplotment, wzorzec fabularny, przy czym mo¿e byæ realizowane na ró¿ne sposoby, tzn. przez ró¿ne wzorce oraz przez ich kombinacje 96.
ny jako artefakt literacki. [1974]. Prze³. M. W i l c z y ñ s k i. W: Poetyka pisarstwa historycznego.
Red. E. D o m a ñ s k a, M. W i l c z y ñ s k i. Kraków 2000, s. 80; Literary Theory and Historical
Writing, s. 9; The Fictions of Factual Representation, s. 21.
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forma narracyjna jest odpowiednia do opisu rzeczywistoci, gdy¿ wszelkie d z i a ³ a n i a ludzkie
maj¹ strukturê narracji.
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Id¹c za Fryeem, wymienia tu White przynajmniej cztery takie wzorce fabularne: romance, tragediê, komediê i satyrê 97. Zaznacza jednak, ¿e mog¹ pojawiæ siê
tak¿e wzorce inne, jak np. epicki, a w póniejszych pracach dodaje farsê i sielankê.
U Fryea  powtórzmy  by³y to struktury wywodz¹ce siê z mitów, w postaci przemieszczonej wystêpuj¹ce m.in. w literaturze i nazwane za pomoc¹ jej terminów
gatunkowych, ale pod wzglêdem zakresu znacznie od nich szersze, na terenie historii jednak stosowane tylko w jej odmianie nieregularnej, niestandardowej. White
tak¿e mówi, ¿e wywodz¹ siê one z mitów, przyznaje, ¿e wzorce, o których pisze,
pojawiaj¹ siê równie¿ w przypowieciach, folklorze, wiedzy naukowej, religii 98.
Inaczej jednak ni¿ Frye  twierdzi, ¿e dla ukszta³towania narracji historycznej s¹
one niezbêdne, nadto za uto¿samia je z gatunkami figuracji literackiej. Emplotment to wed³ug niego operacja w³aciwa literaturze, tj. tworzeniu fikcji. Autor,
który uprawia historiografiê narracyjn¹, wybiera dla swego dyskursu jaki typ fabu³y, aby przekszta³ciæ fakty w elementy opowieci, musi uciec siê do sposobów przedstawienia charakterystycznych dla fikcji literackiej 99. Historycy przy
tym s¹ zazwyczaj opowiadaczami naiwnymi i sk³onni s¹ fabularyzowaæ swe
opowiadania w formach najbardziej konwencjonalnych 100.
Tu nasuwa siê kilka w¹tpliwoci. Po pierwsze  White, wbrew zapowiedziom,
czêsto opiera swe diagnozy nie na analizie narracji historyków, lecz na ich nienarracyjnych refleksjach uogólniaj¹cych. To samo dotyczy oczywicie filozofów historii.
Po drugie  arbitralnie stosuje on okrelone nazwy gatunkowe do opowiadañ historycznych, w których dostrzegalne jest s³abe tylko do nich podobieñstwo. W tym, ¿e
np. Ranke ukazuje w swych dzie³ach pole historyczne jako zbiór konfliktów, które
w sposób konieczny prowadz¹ do harmonijnego rozwi¹zania 101, mo¿na dopatrywaæ siê komediowoci w przedgatunkowym rozumieniu, proponowanym przez
Fryea, ale zwi¹zki z komedi¹ jako gatunkiem l i t e r a c k i m s¹ nik³e, choæby ze
wzglêdu na brak komizmu. Inny przyk³ad: farsowa narracja historyczna wystêpuje
wed³ug Whitea w pracy Osiemnasty brumairea Ludwika Bonaparte Karola Marksa. Ale w tekcie tym farsa to tylko jedno z metaforycznych okreleñ, obok parodii i karykatury, którymi Marks przygodnie pos³uguje siê dla charakterystyki
rozwoju wydarzeñ politycznych we Francji w latach 18481851 (wczeniej, w Walkach klasowych we Francji, nazwa³ je tragikomedi¹). Rezultatem owych wydarzeñ
by³a  zdaniem Marksa  ma³oduszna rozpacz, poczucie nies³ychanego upokorzenia i poni¿enia, przygniataj¹ce pier Francji, która czuje siê jakby zbezczeszczozowane w dowolny sposób, póniej dopiero postawi³ problem stosownoci wzorca fabularnego wobec fabularyzowanych zdarzeñ i przyzna³, ¿e w pewnych wypadkach u¿ycie okrelonego wzorca
(np. farsy w stosunku do Holocaustu) by³oby nie tylko przejawem braku smaku, ale tak¿e zniekszta³ceniem prawdy historycznej (Figuring the Nature of Time Deceased. W zb.: The Future of Literary
Theory. Ed. R. C o h e n. New York 1989, s. 30).
97
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na 102. Z wyznacznikami gatunkowymi farsy nie ma to nic wspólnego. Sam White
w swej analizie, traktuj¹c farsê jako odmianê satyry, potrafi dowieæ tego tylko,
¿e w ujêciu Marksa owe wydarzenia prowadz¹ Francjê do stanu zniewolenia, pozbawionego jakichkolwiek szlachetnych aspiracji, które by uzasadnia³y mówienie
o autentycznej tragedii 103. Czy to jednak wystarczy, by nazwaæ te wydarzenia fars¹? Po trzecie  cech¹ satyry, zdaniem Whitea, jest m.in. to, ¿e fabu³a mo¿e tu
byæ traktowana jako strategia, poprzez któr¹ artyku³owane jest nierozwijaj¹ce siê
[unfolding] opowiadanie, jak np. w Kulturze Odrodzenia we W³oszech Jacoba Burckhardta 104. Ale takie nierozwijaj¹ce siê opowiadanie to sprzecznoæ sama w sobie 
mo¿na by je nazwaæ: misemplotment...
W stosunku do ci¹gu faktów historycznych narracje ukszta³towane przez owe
wzorce fabularne s¹, wed³ug Whitea, rozbudowanymi metaforami, czyli alegoriami, jeszcze inaczej mówi¹c  strukturami symbolicznymi. Nie o b r a z u j ¹ one
przedmiotu swego opisu, lecz tylko przywo³uj¹ go na myl 105. Zarazem jednak
White przyznaje, ¿e narracja historyczna jest o d t w o r z e n i e m wydarzeñ, o których opowiada, ich modelem, a nawet odpowiadaj¹cym ich strukturze z n a k i e m
ikonicznym 106. Ta profuzja okreleñ bynajmniej nie synonimicznych jest trochê ambarasuj¹ca.
Nie dosyæ na tym. Wed³ug Whitea eksplanacja nie tylko przez fabu³ê, ale
tak¿e przez argumentacjê i przez ideologiê stosowana w historii, uwarunkowana
jest przez uprzedni¹ prefiguracjê pola badawczego, która dokonuje siê na jakim
g³êbokim poziomie wiadomoci, ma charakter przedpoznawczy i przedkrytyczny, a zatem  jak twierdzi badacz  poetycki 107. Prefiguracja ta dotyczy relacji, jakie zachodz¹ miêdzy poszczególnymi przedmiotami wystêpuj¹cymi w polu
historycznym, zw³aszcza  relacji miêdzy czêciami jakiej ca³oci oraz miêdzy
czêciami a ca³oci¹. Dla nazwania tej dzia³alnoci White u¿ywa ró¿nych sformu³owañ: tryby [modes] wiadomoci, strategie eksplanacyjne, g³êbokie formy
strukturalne wyobrani historycznej. Ustanowienie analogii czy podobieñstwa
nazywa metafor¹, przyleg³oci lub zwi¹zku przyczynowego  metonimi¹, identycznoci cech istotnych, lecz ukrytych  synekdoch¹, relacji kontrastu miêdzy przedmiotami lub w³aciwociami pozornie jednakowymi lub podobnymi  ironi¹.
Jak widaæ, White wprowadza tu nazwy tropów, czyli figur mowy, wystêpuj¹ce
zarówno w poetyce, jak i w retoryce. Sam tropy te definiuje jako g³ówne modalnoci dyskursu poetyckiego, gdzie indziej jednak jako panuj¹ce tropy ¿ywej
mowy 108. Mniejsza o tê niekonsekwencjê. Istotne jest to, ¿e w lad za Giambattist¹ Vico i Kennethem Burkeem przekszta³ca owe figury mowy w swoiste figury
myli, nie maj¹ce okrelonych wyk³adników jêzykowych 109. Przyznaje zreszt¹, ¿e
u¿ywa tych terminów tylko jako metafor 110.
K. M a r k s, Dzie³a wybrane. T. 2. Warszawa 1947, s. 270.
W h i t e, Metahistory, s. 321.
104
Ibidem, s. 230.
105
W h i t e, Tekst historiograficzny jak artefakt literacki, s. 94.
106
Ibidem.
107
W h i t e, Metahistory, s. 30.
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Ibidem, s. 426, 428.
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Zob. R i c o e u r, op. cit., s. 23.
110
W h i t e, The Fictions of Factual Representation, s. 33.
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Zaznacza przy tym White, ¿e cech¹ wielkich historyków, ró¿ni¹c¹ ich od doktrynerów, nie jest jednolita, konsekwentna prefiguracja pola badawczego, lecz
w³anie dialektyczne zaporedniczenie, a raczej oscylacja miêdzy ró¿nymi jej
sposobami, wrêcz aporetycznoæ ich dyskursu (to samo zreszt¹ dotyczy omawianych poprzednio wzorców fabularnych). Np. Tocqueville, wed³ug Whitea, uznaje
mo¿liwoæ zarówno metonimicznego, jak i synekdochicznego traktowania Rewolucji Francuskiej, ale ¿aden z tych sposobów go nie zadowala. Sk³ania siê on do
ironicznej konkluzji, ¿e ka¿dy z nich w tym samym stopniu ods³ania co zaciemnia
rzeczywistoæ historyczn¹ 111.
Jeli jednak tak siê rzeczy maj¹, przydatnoæ ca³ej tej aparatury do celów systematyzacyjnych staje siê w¹tpliwa. Dodaæ tu nale¿y, ¿e w póniejszych pracach
Whitea tropologia i figuracja staj¹ siê niekiedy okreleniami nadrzêdnymi dla
wszystkich sposobów konstruowania dyskursu innych ni¿ rozumowanie logiczno-dedukcyjne. M.in. tropizacj¹ zostaje nazwana fabularyzacja 112. Marginesowo pojawia siê myl, ¿e nadrzêdnym tropem narracji jest synekdocha (bo odpowiednikiem jej jest konfiguracja) lub szeroko pojêta metafora 113.
W konkluzji trzeba stwierdziæ, ¿e White wykaza³ podobieñstwo niektórych cech
narracji historycznej do dyskursu literackiego, nie s¹ to jednak cechy swoiste tego
ostatniego. Wzorce fabularne, o których pisze, wystêpuj¹ bowiem na ca³ym obszarze utworów narracyjnych 114. Jeli za chodzi o oddzia³ywanie, to by³o ono w rzeczywistoci obukierunkowe. Historiografia XIX w. istotnie wzorowa³a siê na powieci. Ale z kolei powieæ antyczna imitowa³a historiografiê 115, podobnie jak heroiczny romans XVII stulecia. Oczywista jest wtórnoæ powieci pierwszoosobowej
wobec pamiêtników. Tropom i figurom z kolei nadaje White znaczenie operacji
mylowych, pozostaj¹ce w odleg³ym tylko, metaforycznym zwi¹zku z ich retorycznymi definicjami. Operacje takie wystêpuj¹ w ró¿nych typach dyskursu, tak¿e nieliterackich, wiêc wystêpowanie ich na terenie historii nie jest argumentem na rzecz jej
literackoci.
White zaznacza³ kilkakrotnie, ¿e zbli¿aj¹c historiê do literatury nie zamierza³
w ten sposób umniejszaæ jej wartoci poznawczych, bo przecie¿ literaturze, a przynajmniej wielkiej literaturze, owe wartoci przys³uguj¹, i to w wysokim stopniu.
Czy kto rzeczywicie s¹dzi  pyta³ retorycznie  ¿e mit i fikcja literacka nie odnosz¹ siê
do realnego wiata, nie mówi¹ prawdy o nim, nie dostarczaj¹ nam o nim u¿ytecznej wiedzy? 116

A gdzie indziej dowodzi³, ¿e historia jest w tym samym stopniu form¹ fikcji,
w jakim powieæ jest form¹ reprezentacji historycznej 117.
Mo¿e dlatego pogl¹dy Whitea zyska³y sobie uznanie u wielu teoretyków literatury. Natomiast nie tylko praktycy, ale i teoretycy historii przewa¿nie je zakweIbidem, s. 35.
Zob. W h i t e, Figuring the Nature of the Time Deceased, s. 27: to emplot real events in
a story of specific kind is to trope these events.
113
H. W h i t e: The Rhetoric of Interpretation. Poetics Today 9 (1988), s. 272; An Old
Question Raised Again, s. 393.
114
Zwraca na to uwagê m.in. K. W e i m a r w pracy Der Text, den (Literar)-Historiker schreiben (w zb.: Geschichte als Literatur, s. 36).
115
Zob. N. H o l z b e r g, Powieæ antyczna. Wprowadzenie. Prze³. M. W ó j c i k. Kraków 2003,
s. 5052.
116
W h i t e, Literary Theory and Historical Writing, s. 22.
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H. W h i t e, Tropics of Discourse. BaltimoreLondon 1978, s. 123.
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stionowali. Zarzucano Whiteowi przede wszystkim, ¿e zaciera podstawow¹, powszechnie uznawan¹ cechê historii odró¿niaj¹c¹ j¹ od literatury, a polegaj¹c¹ na
tym, ¿e historia jest ograniczona przez bazê dokumentacyjn¹ i pretenduje do prawdziwoci wypowiadanych s¹dów. Pisa³ np. Chris Lorenz:
Wed³ug mnie roszczenie prawdy przez historiê w odró¿nieniu od literatury pozostaje istotne
i dlatego nie mo¿e byæ traktowane jako akcydentalne. Ta zasadnicza ró¿nica powinna powstrzymaæ filozofów od traktowania historii i fiction jako dwóch odmian tego samego gatunku, tzn.
opowiadania 118.

Natomiast Michel de Certeau, prowokacyjnie nazywaj¹c historiê mianem science
fiction, eksplikowa³ to miano na ró¿ne sposoby: pisa³, ¿e historia jest mieszanin¹
nauki (science) i fikcji (zas³uguj¹cej zreszt¹ na rehabilitacjê, bo nie jest ona obca
realnoci), mieszanin¹ dyskursu naukowego i jêzyka potocznego, w innym miejscu, ¿e kamufluje swe zwi¹zki z literatur¹, w jeszcze innym  ¿e jej narracja jest
fikcj¹ nauki 119.
Pojednawcze stanowisko zaj¹³ Paul Ricoeur. Zaakceptowa³ on w zasadzie subtelne, choæ czêsto zawi³e analizy Whitea, dotycz¹ce zarówno historycznego emplotment, jak te¿ prefiguracji tropologicznej. I on jednak sprzeciwi³ siê uto¿samianiu
narracyjnej konfiguracji z fikcj¹, zacieraniu granicy miêdzy literatur¹ a histori¹.
Wyjania³, ¿e choæ referencja poprzez lady wystêpuj¹ca w historii jest podobnie
jak w poezji referencj¹ metaforyczn¹, nie wolno jednak zapominaæ o przymusach przesz³oci ograniczaj¹cych swobodê dyskursu historycznego. Równoczenie
Ricoeur uwydatnia³ krzy¿owanie siê historiografii i opowiadañ fikcjonalnych:
Historia jest quasi-fikcjonalna, gdy quasi-obecnoæ wydarzeñ ukazywanych oczom czytelnika w ¿ywej narracji uzupe³nia nieuchwytnoæ przesz³ociowoci przesz³oci [la passeité
du passé] swoj¹ intuicyjnoci¹, swoim o¿ywieniem [...]. Opowiadanie fikcjonalne jest quasi-historyczne o tyle, o ile irrealne wydarzenia tu relacjonowane s¹ zdarzeniami przesz³oci dla
g³osu narracyjnego, który zwraca siê do czytelnika. Pod tym wzglêdem s¹ one podobne do
wydarzeñ przesz³oci, a fikcja jest podobna do historii.

Quasi-historyczny charakter fikcji polega tak¿e na tym, ¿e kieruj¹c siê zasad¹ prawdopodobieñstwa, ukazuje ona nie zrealizowane mo¿liwoci przesz³oci historycznej 120.
Nie wszystko w tym wywodzie jest jasne. Opowiadanie fikcjonalne ma istotnie charakter quasi-historyczny  pozoruje mówienie o przesz³oci. Natomiast rodki, jakimi historiografia siê pos³uguje dla ¿ywej ewokacji przesz³oci, to rodki
autentycznie literackie (czy retoryczne), nie za quasi-literackie, a tym bardziej
nie quasi-fikcjonalne (trudno zreszt¹ zrozumieæ, co mia³oby tu znaczyæ okrelenie
quasi-fikcjonalne). Maj¹ one unaoczniæ minione zdarzenia, odtworzyæ bieg myli
postaci historycznych, ale fikcja (w znaczeniu zmylenia) jest przecie¿ zgodnie
przez teoretyków historii odrzucana.
Kompromisowe stanowisko zaj¹³ równie¿ Hans Kellner: dzia³ania wyobrani
historycznej s¹ specyficznie literackie tylko na finalnym swym etapie, tzn. w jej
stylistycznej realizacji. Natomiast w ca³ym swym zakresie s¹ one kszta³towane
118
Ch. L o r e n z, Can Histories Be True? Narrativism, Positivism, and the Metaphorical Turn.
History and Theory 37 (1998), s. 329. Podobne opinie wypowiadali m.in. William Dray, Maurice
Mandelbaum, Lionel Gossman, Roger Chartier.
119
M. d e C e r t e a u, Historie et psychanalyse entre science et fiction. [1986]. Paris 2002,
s. 57, 75, 81.
120
P. R i c o e u r, Temps et récit. [1983]. T. 3. Paris 1985, s. 345.
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przez regu³y i przymusy retoryczne (m.in. tropy w ich whiteowskim sensie), które by³y badane zazwyczaj na materiale tekstów literackich 121. Nie wynika st¹d
jednak  zauwa¿my  ¿e one same maj¹ charakter specyficznie literacki.
Niektórym tezom Whitea przeciwstawi³ siê Frank Rudolf Ankersmit. Twierdzi³ on przede wszystkim, ¿e z punktu widzenia genealogii gatunkowej mo¿na by
dowodziæ, i¿ tekst historyczny jest protoform¹ powieci, a nie przeciwnie. Wskazywa³ tak¿e, ¿e historia integruje szczegó³owe zdania opisowe w pewien obraz
ca³ociowy przesz³oci, powieæ historyczna za obraz ten zu¿ytkowuje dla generowania fikcjonalnych zdarzeñ z przesz³oci, pierwsza wiêc ma charakter indukcyjny, druga dedukcyjny 122.
Zastrze¿enia takie by³y konsekwencj¹ odmiennej ni¿ u Whitea koncepcji pisarstwa historycznego. Pierwsza i najwa¿niejsza ksi¹¿ka Ankersmita nosi³a tytu³
Narrative Logic, pisarstwo to okrela³ terminem narratio, akcentowa³ jednak, ¿e
nazwa nie powinna wywo³ywaæ skojarzeñ z belles-lettres i fabularn¹ odmian¹ historiografii, a wrêcz od¿egnywa³ siê od narratywizmu 123. Teksty historyczne bowiem s¹ tylko niekiedy opowiadaniami z pocz¹tkiem, rodkiem i koñcem, co wiêcej  w³anie wspó³czesne nienarracyjne uprawianie historii uzna³ on za najlepsz¹
ilustracjê swych pogl¹dów 124.
Wed³ug Ankersmita historyczna narratio jest dwuwarstwowa. Warstwa pierwsza, opisowa, to ci¹g pojedynczych zdañ (statements) faktualnych, podlegaj¹cych weryfikacji. Warstwa druga, przedstawieniowa, to substancje narracyjne
(dalej: NS)  byty nieuchwytne i mgliste w swym charakterze, jak sam autor
przyznaje 125. Brak konkretnych analiz utrudnia ich zrozumienie. NS wy³aniaj¹ siê
z jednostkowych zdañ faktualnych w ten sposób, ¿e atrybutami tych substancji
staj¹ siê treci wszystkich owych zdañ. NS s¹ jednak czym wiêcej ni¿ sum¹ tych
zdañ, tworz¹ postaciowo zintegrowan¹ ca³oæ (Gestalt), przy czym ten sam zbiór
zdañ faktualnych mo¿e przekszta³caæ siê w ró¿ne NS. Pogl¹d to trafny, ale dotyczy on wszystkich wy¿szych uk³adów znaczeniowych (wielkich figur semantycznych w terminologii Janusza S³awiñskiego), a przy tym nie zosta³ przez Ankersmita zilustrowany konkretnymi analizami. Zasiêg (scope), tj. rozstêp miêdzy
znaczeniem zdañ pojedynczych a znaczeniem NS, jest  obok ryzykownoci i produktywnoci  jednym z kryteriów wartoci narracji historycznej. NS s¹ dwojakiego rodzaju: nazwy jednych (typu ekstensjonalnego) dotycz¹ przedmiotów istniej¹cych realnie (np. Ludwik XIV), nazwy innych (typu intensjonalnego, np.
Rewolucja Francuska) nie maj¹ takiego odniesienia. Ankersmit porównuje je do
czarnych dziur w astrofizyce: podobnie jak one wch³aniaj¹ twierdzenia wiata
zdaniowego, by utworzyæ byty logiczne w innym, narratywistycznym wiecie 126 .
W³anie tymi NS typu intensjonalnego g³ównie siê zajmuje.
H. K e l l n e r, Language and Historical Representation. Madison 1989, s. 324325.
F. A n k e r s m i t, Statements, Textes, and Pictures. W zb.: A New Philosophy of History. Ed.
F. A n k e r s m i t, H. K e l l n e r. London 1995, s. 238.
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Haag 1983, s. 12; Wprowadzenie do wydania polskiego. Prze³. E. D o m a ñ s k a. W: Narracja, reprezentacja, dowiadczenie. Studia z teorii historiografii. Red., wstêp E. D o m a ñ s k a. Kraków 2004,
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Na pytanie, jaki jest ich stosunek do rzeczywistoci historycznej  w ró¿nych
swych pracach dawa³ odpowiedzi ró¿ne. Niekiedy twierdzi³ stanowczo, ¿e nie
odnosz¹ siê one do (aspektów) przesz³oci, s¹ tylko maskarad¹, poza któr¹ nie
ma niczego, co mia³oby strukturê narracyjn¹ 127. A jednoczenie w pracach Ankersmita znajdujemy twierdzenia, ¿e NS jednak stosuj¹ siê do (apply to) przesz³oci 128. Charakteryzowa³ je za Ernstem M. Gombrichem jako jej reprezentacje,
w sensie funkcjonalnej substytucji (co wydaje siê ma³o przekonywaj¹ce), lub traktowa³ jako propozycje ogl¹du przesz³oci z okrelonego punktu widzenia, a wiêc
w okrelonym aspekcie, najkorzystniejszym dla zrozumienia tej przesz³oci. W odró¿nieniu od referencjalnych zdañ faktualnych mo¿na przypisaæ narracji historycznej tylko aboutness [bycie o] wobec konkretnej rzeczywistoci i przypisaæ jej
mo¿na tylko takie zalety, jak trafnoæ i donios³oæ 129. W tym sensie narracje historyczne s¹ rozbudowanymi metaforami. Opieraj¹c siê na angielskim zwrocie representing as uto¿sami³ tu Ankersmit ogl¹d aspektualny z metaforyzacj¹ 130. Nie
jest to wiedza o przesz³oci, lecz tylko pewien w ni¹ wgl¹d (insight), sposób jej
rozumienia 131. W eseju Statements, Texts, and Pictures Ankersmit równouprawni³
jednak nominalistyczne i realistyczne interpretacje tekstów historycznych 132, wreszcie przyzna³, ¿e propozycje powszechnie akceptowane mog¹ zakrzepn¹æ w zjawiska historyczne, które s¹ czêci¹ samej przesz³oci 133, i postulowa³, by to, co
przedstawiane, by³o przedstawione tak adekwatnie, jak to tylko mo¿liwe, zgodnie
z wymogiem oddania sprawiedliwoci przesz³oci 134.
Zarazem jednak Ankersmit  jak ju¿ poprzednio wspomniano  akcentowa³
nieprzezroczystoæ (opacity) pisarstwa historycznego, jego charakter intensjonalny, który sprawia, ¿e treæ jest pochodn¹ stylu, styl generuje treæ, teksty
nie poddaj¹ siê streszczeniu czy parafrazie, co wiêcej  skupiaj¹ na sobie uwagê
czytelnika i tym samym zaciemniaj¹ widzenie samej przesz³oci. Nazywa je wrêcz
atoreferencjalnymi, a wiêc ze swej istoty estetycznymi. Wszystkie te w³aciwoci
dzieli pisarstwo historyczne z literatur¹ 135.
Jeszcze chêtniej Ankersmit porównuje historiê ze sztuk¹ wizualn¹. W szczególnoci wskazuje na to, ¿e zarówno w obrazie, jak te¿ w reprezentacji historycznej podmiot i jego atrybuty stapiaj¹ siê z sob¹, sk³adniki ca³oci s¹ niedyskretne
Ibidem, s. 292.
A n k e r s m i t, Szeæ tez o narratywistycznej filozofii historii, s. 59.
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[2001]. Prze³. T. S i k o r a. W: jw., s. 179.
130
A n k e r s m i t, Wprowadzenie do wydania polskiego, s. 4243. W zwi¹zku z podobnymi pogl¹dami Ricoeura pisa³ J. M a r g o l i s (History and Fiction.W: Interpretation Radical But
Not Unruly. Berkeley  Los Angeles 1991, s. 227228): Znaczy³oby to, ¿e ka¿da informacja
[report] o przedmiocie percepcyjnie rzeczywistym jest nieredukowalnie metaforyczna lub ¿e wiat
postrzegalny jest tylko sposobem, z którego pomoc¹ wiat noumenalny ukazuje siê nam »metaforycznie«.
131
F. A n k e r s m i t, Reply to Professor Zagorin. History and Theory 29 (1990), s. 290.
132
A n k e r s m i t, Statements, Texts, and Pictures, s. 230.
133
F. A n k e r s m i t, The Use of Language in the Writing of History. W: History and Tropology.
The Rise and Fall of Metaphor. Berkeley 1994, s. 91.
134
A n k e r s m i t, Wprowadzenie do wydania polskiego, s. 39.
135
F. R. A n k e r s m i t: Historiografia i postmodernizm. [1994]. Prze³. E. D o m a ñ s k a.
W zb.: Postmodernizm. Antologia przek³adów. Wybór, oprac., wstêp R. N y c z. Kraków 1999, s. 158;
Reply to Professor Zagorin, s. 280.
127
128

26

HENRYK MARKIEWICZ

i zarazem wszystkie dla tej ca³oci relewantne 136. W rezultacie Ankersmit niekiedy nie waha siê twierdziæ, ¿e podobnie jak reprezentacje artystyczne tak i historyczne nale¿¹ do domeny estetyki, a w ich ocenie pierwszeñstwo maj¹ kryteria
estetyczne 137. Kiedy indziej jednak przestrzega, by na podstawie paralel nie wyci¹gaæ pochopnie wniosku, ¿e historia jest tylko form¹ sztuki 138.
Koncepcje Ankersmita oddzia³a³y silnie na pogl¹dy Jerzego Topolskiego formu³owane w pónych jego pracach. I on rozró¿nia informacje zawarte w zdaniach
bazowych, które zapewniaj¹ (luny zreszt¹ tylko) kontakt z przesz³oci¹ i obrazy
historyczne, powstaj¹ce w toku gry, jak¹ wyobrania historyka z tymi informacjami prowadzi, co sprawia, ¿e nale¿¹ one do dziedziny estetyki 139. Ostatnia ksi¹¿ka Topolskiego, Jak siê pisze i rozumie historiê, koñczy siê s³owami: Coraz wyraniej staje siê oczywiste, ¿e historyk, szczególnie spraw trudnych, musi mieæ
talent pisarza 140.
Podobieñstwo rodków u¿ywanych w opowiadaniu historycznym i literackim
(zw³aszcza w historii i powieci realistycznej w. XIX) traktowane by³o jako niew¹tpliwe, nieraz analizowane, ale pod wzglêdem teoretycznym ma³o usystematyzowane. Sporód teoretyków literatury problemem tym zaj¹³ siê wczenie Kazimierz Bartoszyñski 141. Jako cechy wspólne wymieni³ nieujawnianie narratora oraz
sytuacji narracyjnej, operowanie rzeczywistoci¹ usensownion¹ i przejrzyst¹,
stosowanie dystansu czasowego i respektowanie kolejnoci czasowej przedstawianych zdarzeñ, wyrane oddzielenie jêzyka narracji i jêzyka wypowiedzi przytoczonej. Dodajmy tu jednak, ¿e wszystkie te w³aciwoci realistycznej powieci
XIX w. na innych obszarach literatury nie s¹ respektowane  i poprzez te obszary
literatura z histori¹ wrêcz kontrastuje. Kontrastuje z ni¹ tak¿e  zauwa¿a Bartoszyñski  przez nastawienie autoteliczne, pragmatyczne nacechowanie, wpisan¹
sytuacjê nadania i odbioru, dialogowoæ w stosunku do innych tekstów, a przede
wszystkim przez to, ¿e spe³nia funkcjê poznawcz¹, modeluj¹c rzeczywistoæ
w odró¿nieniu od referencyjnoci tekstu historycznego. Oczywicie uogólnienia
te maj¹ charakter typologiczny, realizowane s¹ z ró¿n¹ wyrazistoci¹ i konsekwencj¹ w ró¿nych tekstach, nadto za istnieje miêdzy nimi rozleg³a strefa porednia:
wypowiedzi o dominancie literackiej z interpolacjami historycznymi i wypowiedzi o dominancie historycznej z interpolacjami literackimi.
Narratologowie zagraniczni  Gérard Genette i Dorrit Cohn  zajêli siê porównaniem opowiadania historycznego z literackim znacznie póniej 142. Z wywodów ich wynika, ¿e opowiadanie historyczne w swej czystej formie jest selektywne, ale weryfikowalne, a opowiadanie literackie  kompletne (bo wykreowane przez
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A n k e r s m i t, Pochwa³a subiektywnoci, s. 196 n.
138
F. A n k e r s m i t, The Reality Effect in the Writing of History. Amsterdam 1989, s. 160.
139
J. T o p o l s k i, The Role of Logic and Aesthetics in Construing Narrarive Wholes in Historiography. History and Theory 38 (1999), s. 210.
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autora), ale nieweryfikowalne, bo pozbawione asercji. (Obie te tezy s¹ dyskusyjne
 brak asercji czyni weryfikacjê zabiegiem niew³aciwym, ale go nie uniemo¿liwia, a kompletnoci przeczy istnienie miejsc niedookrelenia w dziele literackim.)
Opowiadanie historyczne zak³ada z regu³y identycznoæ realnego autora i narratora, jest heterodiegetyczne, stosuje fokalizacjê zewnêtrzn¹, czêciej relacjê skrótow¹ ni¿ prezentacjê zbli¿aj¹c¹. Natomiast w opowiadaniu literackim  zdaniem
tych teoretyków  narrator nigdy nie jest identyczny z realnym autorem. Inne wymienione tu cechy opowiadania historycznego wystêpuj¹ czasem w opowiadaniu literackim, ale nie jest ono nimi ograniczone, w szczególnoci narrator mo¿e
tu prezentowaæ od wewn¹trz prze¿ycia postaci. Rozwa¿ania takie prowadz¹ do
wniosku, ¿e literatura dysponuje znacznie szersz¹ skal¹ rodków wyrazu ni¿ te,
którymi wolno pos³ugiwaæ siê historii.
Uprzednio omawiane zbli¿enia historii do literatury powi¹zane by³y z tez¹
o konstrukcyjnym, a nawet kreacyjnym, fikcjotwórczym w szerokim znaczeniu tego
s³owa charakterze i jednej, i drugiej dziedziny pisarstwa narracyjnego. Hans Ulrich
Gumbrecht pisa³ w zwi¹zku z tym trafnie o myl¹cych równaniach: pisanie historii = wymylanie rzeczywistoci historycznej = tworzenie rzeczywistoci historycznej 143.
U schy³ku XX w. realizacje i propozycje literaryzacji historii uzyska³y inn¹,
wrêcz przeciwn¹ motywacjê  zastosowanie rodków literackich mia³o umo¿liwiæ, zdaniem niektórych teoretyków, adekwatne odtworzenie przesz³oci. W szczególnoci funkcjê tak¹ mog³yby spe³niaæ techniki literackie powieci modernistycznej
w stosunku do wznios³oci wydarzeñ takich, jak obie wojny wiatowe czy ludobójstwo, nieprzedstawialnych w ramach tradycyjnej narracji historycznej, która
z regu³y wypiera³a wznios³oæ na rzecz piêknego ³adu historii. Myl ta powraca
wielokrotnie w pracach Whitea 144. Podobnie wypowiada siê Jacques Rancière:
historia mo¿e staæ siê nauk¹, p o z o s t a j ¹ c h i s t o r i ¹, tylko okrê¿n¹ drog¹
poetyckoci [par le détour poétique], która nadaje s³owu status prawdy; problem
wiêc nie polega na tym, czy historyk powinien czy nie uprawiaæ literaturê, lecz
jak¹ literaturê uprawia. Tezê sw¹ konkretyzuje propozycj¹, by demokratyczna
historia spo³eczna korzysta³a z technik literackich Wirginii Woolf, Joycea czy
Claudea Simona 145.
Z kolei Ankersmit, rozwa¿aj¹c, jak mo¿liwa jest jêzykowa realizacja dowiadczenia historycznego (bezporedniego i autentycznego kontaktu z rzeczywistoci¹,
danego historykowi w chwilach nag³ego olnienia), wymienia, podobnie jak
White i Rancière, powieæ modernistyczn¹ oraz metaforykê i synestezjê jêzyka
poetyckiego 146.
Literackoæ stosuj¹ i jawnie siê do niej przyznaj¹ tak¿e niektórzy autorzy mikrohistorii, i to nie tylko dlatego, ¿e gêsty opis poci¹ga za sob¹ stosowanie
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literackich rodków stylistycznych. Wybitny jej przedstawiciel Simon Schama sw¹
ksi¹¿kê o ró¿nych wersjach mierci XVIII-wiecznego dowódcy, Jamesa Wolfea,
znamiennie zatytu³owa³ Dead Certaintes (Unwarranted Speculations). Umieci³
w niej fikcyjnego narratora, penetrowa³ psychikê swych postaci, deklarowa³, ¿e
jest ona dzie³em wyobrani, która odnotowuje wydarzenia historyczne, ¿e zwi¹zana jest z gr¹ w pe³nym znaczeniu tego s³owa 147.
Przytoczone tu wypowiedzi pochodz¹ jednak g³ównie od postmodernistycznych czy nawet po-postmodernistycznych teoretyków i s¹ jeszcze jednym przejawem naros³ej w ostatnim pó³wieczu asymetrii miêdzy teori¹ historii a wiadomoci¹ wiêkszoci jej praktyków, w której wci¹¿ dominuje przekonanie o istnieniu
zasadniczej granicy miêdzy dyskursem historii a dyskursem literatury 148. Za przyk³ad i podsumowanie niech pos³u¿y wywa¿ony s¹d Krzysztofa Pomiana: historiografia jest dziedzin¹ niezmiernie zró¿nicowan¹; istniej¹ liczne dzie³a, które ze
wzglêdu na artyzm narracji nale¿¹ w pe³ni do literatury piêknej, ale w ich ocenie
naukowej  jakoæ pisarstwa znajduje siê dopiero na dalszym miejscu po motywacjach faktograficznych i interpretacyjnych. Nieusuwalnym sk³adnikiem historii jest
dowód dla twierdzeñ orzekaj¹cych o tym, co autor uwa¿a za fakty  i w tym w³anie miejscu przebiega granica miêdzy histori¹ a literatur¹ 149.

HISTORY AND LITERATURE
Relationship between historiography and poetry and rhetoric (later literature) has long been
a subject of theoretical reflection. The approaches to this issue varied according to the changing
theory and practice of those disciplines, and of the choice of a descriptive or a normative attitude. At
the same time one notices a sameness or a similarity of those views divided by a centuries-long
distance. The article examines the modes of narration, cognitive and aesthetic goals, objectivism and
subjectivism, truth and fiction, assertion and the lack of assertion, general and singular knowledge,
casualness and essence, similar and different constructive and stylistic features of historical and
literary texts. The views of Hayden White and Franklin Rudolf Ankersmit are accurately discussed.
In conclusion, the author favors Krzysztof Pomians view that the indispensable element of historiography is the evidence of what the author treats as factual, and this is the borderline between
historiography and literature.
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historyk jako historyk ma prawo powiedzieæ tylko tyle, ile potrafi udowodniæ, popada w sprzecznoæ z tym, co pisa³ w artykule Histoire et fiction o nieuchronnym wystêpowaniu elementów fikcji
w historiografii (zob. w niniejszym tekcie s. 17).
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