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Abstract

Patryk PI esko t: Optimism and Consciousness of the Crisis. A Sketch on Current State of French 
"Anna/es" Historiography, "Historyka" XXXV, 2005, s. 79~103.

The Author presents main tendencies in the development of the "Annales" school from the perspective
of its modem development and actual critical view presented by its members. The review of tendencies
follows an analysis of recent curricula of the studies in history at the Ecole des Haute Etudes en Sciences 
Socia/es (EHESS). The Author compares these curricula with the system of history teaching in other
universities in France, as well as in Poland.

Key words: the school of Annales, Ecole des Haute Erudes en Sciences Socia/es (£HESS), history
teaching, curricula, French contemporary historiography.
Sł o w a k I ucz o we: szkoła Annales, Ecole des Haute Etudes en Sciences Socia/es (EHESS), nauczanie
historii, programy nauczania uniwersyteckiego, współczesna historiografia francuska.

Współczesne środowisko dwumiesięcznika ,,Annales" i Ecole des Hautes en Scien
ces Sociales jest z jednej strony spadkobiercą słynnej Braudelowskiej szkoły histo
rycznej, promieniującej na cały świat w okresie zimnej wojny, głównie dzięki hojnej
polityce stypendialnej i osiągnięciom historyków wpisujących się w ten nurt Współ
czesna EHESS i ,,Annales" to jednak również zbiór nowych prądów, aspiracji, ten
dencji. Warto dowiedzieć się dokładniej, czym obie te instytucje są w dniu dzisiej
szym, jakie są przyczyny obecnej sytuacji i na czym ona polega. Taka analiza poz
woli na siłą rzeczy pobieżne i skrótowe rozeznanie się w kondycji współczesnej
nieklasycznej historiografii francuskiej.

Dzisiejsi ,,uczniowie" szkoły .Annales" to, mówiąc w dużym uproszczeniu (spra
wa ta zostanie poruszona dalej), przedstawiciele tzw. ,,trzeciej generacji" periodyku.
Do pierwszej zalicza się pokolenie przedwojennych ,,ojców-założycieli" pisma: Mar
ca Blocha i Luciena Febvre'a. Do drugiej - uczonych działających w okresie rzą-
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dów Fernanda Braudela, Clemensa Hellera, Ernesta Labrousse'a w latach pięćdzie
siątych i sześćdziesiątych.

Genezy rewolucji ,,trzeciego pokolenia «Annaleso", której skutki ciążą do dzisiaj
na funkcjonowaniu EHESS i ,,Annales", należy szukać w latach sześćdziesiątych,
a może nawet i wcześniej, jednakże środowisko to zaistniało w pełni i wpłynęło na
historię historiografii francuskiej w połowie lat siedemdziesiątych. Na pierwszym planie
znalazła się grupa historyków reprezentowana przez uczonych wówczas w wieku
średnim, takich jak Jacques Le Goff, Philippe Aries, Jean Delumeau, Andre Bour
giere, Michel Foucault, Georges Duby, Emmanuel Le Roy Ladurie, by wymienić tylko
kilku; oraz zupełnie wtedy młodzi, początkujący historycy, jak np. Jacques Revel,
Gerard Noiriel, Rose-Marie Lagrave, Nathan Wachtel, Francois Bedarida czy Roger
Chartier, którzy zresztą dziesięć lat później skrytykują przewrót nouvelle histoire
i zdominują nauczanie w łonie EHESS.

Powróćmy jednak do lat siedemdziesiątych i ofensywy ,,trzeciego pokolenia".
Wszystko zaczęło się od krytyki Braudela1• 

KRYTYKA TRADYCYJNEJ METODOUXiII ,,ANNA.LES''

INTERDYSCYPUNARNOŚĆ

W 1975 roku Andre Burguiere poddał krytyce wyniki szerokiego projektu ba
dawczego, przeprowadzonego w bretońskiej gminie Plozevet w 1961 roku. Był to
przejaw coraz silniejszego nurtu krytyki drugiego pokolenia ,,Annales" (pierwszym
zajmowano się w mniejszym stopniu, dlatego poniżej skupimy się właśnie na drugiej
generacji), którego apogeum przypadło na lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte. Bur
guiere stwierdził, że przyjęta w teorii interdyscyplinarność nie przełożyła się na prak
tykę, a każdy z badaczy zamknął się w swojej dziedzinie. Określił ideę interdyscypli
narności jako próbę ukrycia kryzysu nauk społecznych i ich rosnącej izolacji'.

1 Jak wskazuje tutuł, artykuł ten ma za zadanie jedyne skrótowe i przez to uproszczone opisanie
najnowszej historii historiografii francuskiej. Operowanie takimi schematami pojęciowymi, jak ,,trzecie"
czy ,,drugie pokolenie Annales" dostarcza niezbędnego uogólnienia, ale w pewnej mierze wypacza rzeczy
wisty obraz wydarzeń. Niektórzy historycy (np. Jacques Le Goff) w ogóle unikają takich określeń. W spo
sób bardziej wyczerpujący problematyka artykułu została poruszona, pod nieco innych kątem, w takich
pracach,jak C. Del ac ro ix, F. Doss e, P. Garcia, Les courants historiques en France l 9e-20e siec/es,
Armand Colin, Paris 1999; A. Pr os t, Douze lecons sur l 'histoire, Seuil, Paris 1996; G. Bo urd e,
H. Mart i n, Les ecoles historiques, Points Seuil, Paris 1997; F. Bedar id a, L 'histoire et le metier
d'historien en France 1945-1995, avec la collab. de M. Aymard, Y.-M. Berce et J.-F. Sirinelli, pref. de
J. Le Goff et N. Roussell i er, Ed. de la Maison des Sciences de I 'Homme, Paris 1995. W poniższej analizie
postanowiłem nie dokonywać kompilacji tych tekstów, tylko raczej oprzeć się na własnych badaniach
i monografiach, wychodzących poza domenę historii historiografii. Oczywiście, wymienione powyżej
pozycje dostarczają podstawowej wiedzy o zagadnieniu.

2 B. Lepe tit, Les Anna/es. Portrait de groupe avec revue, [w:] Une ćcolepour /es sciences sociales:
de la VJ Section a l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Socia/es, red. J. Revel, N. Wachtel, Ed. du Cerf,
Paris 1996, s. 43; por. też: A. Burg u ie re, Bretons de Plozevet, Flammarion, Paris 1975; oraz Histoire
et sciences sociales. Tentons / 'experience, ,,Annales H.S.S.", 44, 1989, s. 1317-1323; Mobili/es, ,,Annales
E.S.C.", 1990, s. 1273-1450.
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KRYTYKA HISTORII KWANTYTATYWNEJ

Jednocześnie skrytykowano Fernanda Braudela za jego kult lic z b i skupie
nie się na źródłach seryjnych, powtarzalnych, statystycznych. Dzisiaj w dalszym ciągu
podważa się słuszność ,,kompleksu nauk ścisłych" i próby ustalenia ,,naukowej",
w stu procentach obiektywnej prawdy. Szuka się raczej jak największego prawdo
podobieństwa i zakłada relatywny charakter stawianych tez.

Bernard Lepetit nazywa kwantytatywne teorie Braudelowskie p o z y ty w i -
zmem metody troszczącej się o ustalenie prawdy opartej
n a lic z ba c h3• Co więcej, przekonuje, że taka metodologia sprzeciwiała się du
chowi założycieli ,,Annales", pragnących stałego odnawiania pytań badawczych i szu
kania nowych metod badania przeszłości4• Dochodzi zatem do niezwykłego zjawi
ska: historiografia historyków z ,,drugiego pokolenia «Annales»" traktowanajest dzisiaj
tak samo, w jaki sposób Lucien Febvre i Marc Bloch krytykowali pozytywistyczną
metodologię spod znaku Gabriela Monoda z końca XIX wieku.

Historycy nouvelle histoire poddają w wątpliwość cały model hi st or i i sp o -
ł e cz n o - gospodarczej spod znaku Braudela i Labrousse' a. Wiąże się to z ogól
ną krytyką metodologii ,,drugiego pokolenia"5• Oczywiście, również historiografia lat
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych poruszała tematy kultury i mentalności (nie mó
wiąc już o postulatach Marca Blocha i Luciena Febvre'a, założycieli .Annales"), ale
czyniła to w ramach metodologii marksizującej i kwantytatywnej (mentalność i kul
tura jako nadbudowa ekonomicznej bazy), co właśnie częściowo odrzucili przedsta
wiciele nouvelle histoire.

KRYTYKA BRAUDELOWSKIEJ PERIODYZACJI CZASU

Rewolucja historiograficzna lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zakwestio
nowała Braudelowską koncepcję periodyzacji czasowej, która zaciążyła na historio
grafii francuskiej ,,drugiego pokolenia «Annales»". Przypomnijmy, że model Braude
la zakładał istnienie trzech ,,szybkości" historii i wynikających z nich trzech perspektyw
badawczych:

1. Dług ie tr w a n ie - to najszerszy i najwolniejszy czas historii: historyk
analizuje w nim struktury rządzące cywilizacjami i społeczeństwami na przestrzeni
wielu nieraz wieków. Longue duree w naturalny sposób zbliżała się do strukturali
zmu (epistemologicznie) i marksizmu. Miała być najbardziej ,,naukowa" i zbliżać hi 
storię do obiektywnych praw.

2. C z as p o śr e dni - mieści się on w wiekach i dekadach, koniunkturach.
Skupia się na gospodarce, charakterystyce społeczeństw, grup społecznych.

3 Le positivisme d'une methode soucieuse d'etablir la verite chi/free, Lepetit, Les Anna/es ... , s. 44
4 Ibidem.
5 J. Rev e 1, L 'histoire sociale, [w:] Une ecole pour !es sciences sociales: de la VI Section a ! 'Ecole

des Hautes Etudes en Sciences Socia/es, red. J. Revel, N. Wachtel, Ed. du Cerf, Paris 1996, s. 63, por też:
Histoire sociale, histoire globale", colloque 27-28 janvier 1989, publić sous la dir. de C. Charle, PENS,
Paris 1993.
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3. Cz as krótki - należy do niego cała historia ,,wydarzeniowa", pojedyn
cze fakty historyczne, polityka, rola jednostki.

Trzeba zaznaczyć, że ta koncepcja, wykorzystująca grę różnych rytmów czasu
historycznego i skal badawczych, stanowiła prawdziwą rewolucję w historiografii
francuskiej, ulegającej wpływom pozytywizmu. Oczywiście, rewolucji tej dokonali
już przed wojną Febvre i Bloch, ale Braudel w pełni przejął dziedzictwo swych po
przedników, rozwijając je i upowszechniając. Należy bardzo dobitnie podkreślić ten
rewolucyjny charakter historiograficznych teorii ,,papieża historyków"; on sam zresztą
nieustannie wkazywał na swoje zerwanie z dawną metodą uprawiania historii6• Ten
bunt został najpełniej przedstawiony i zrealizowany w pomnikowym dziele Braudela
poświęconym Morzu Śródziemnemu7 oraz w artykule Histoire et sciences sociales:
la tongue duree". Każdy z trzech tomów La Mediterranee dotyczył jednej ze skal
badawczych, co dowodzi, że pierwotnie były one traktowane równorzędnie. Z cza
sem jednak uwidoczniła się znaczna przewaga d ł u g i e g o tr w a n i a. Dzieło o re
gionie śródziemnomorskim to także realizacja innego dogmatu Braudela: historii geo
graficznej czy geografii historycznej, polegającej na zwróceniu szczególnej uwagi na
przyrodnicze podstawy życia społeczeństw. Jego zdaniem geografia w znaczący spo
sób wpływała na wszelkie przejawy ludzkiej działalności: od obyczajów, przez go
spodarkę, po politykę.

O ile koncepcje geograficzne nie wzbudzały aż tak wielkich kontrowersji (zawa
żyła na tym pewnie długa tradycja recepcji pomysłów Vidala de la Blache'a, twórcy
nowoczesnej geografii z początku XX wieku), o tyle model trzech ,,prędkości" cza
su historycznego został przez trzecie pokolenie ,,Annales" poddany wszechstronnej
krytyce. Podważono jego nieomylność. Po pierwsze, zaatakowano koncepcję ,,dłu
giego trwania". Stwierdzono, że jest ona niezdolna do znalezienia zmiany, elementu
nowatorskiego, czynnego. Dawała jedynie stały, niezmienny obraz, nie pozwalający
prześledzić historycznej ewolucji, zerwania, rozwoju i regresu9• Nieruchomy model
,,długiego trwania" miał stanowić przeszkodę w rozwoju historii antropologicznej,
dla której nie było w nim miejsca.

Ricoeur i Foucault zarzucali Braudelowi zlekceważenie najkrótszej ,,szybkości"
historii i roli wydarzenia historycznego, które zawsze jest pojedyncze, wyjątkowe,
szczególne i nowe. Zarzuty wzbudzał również model ,,czasu pośredniego" - właś
ciwie nie było za bardzo wiadomo, co do niego zaliczyć, a jego definicja była płynna
i nie do końca jasna".

W końcu stwierdzano, że koncepcja ,,trzech prędkości" jest właściwie silnie osa
dzona w klasycznym, pozytywistycznym podejściu do historii. Braudel zakładał, że

6 M. Ku I a, Powrót podróżnika (rec.: F. Braudel, L 'identite de la France, Paris 1986), ,,Twórczość",
nr 7, 1987, s. 136-137.

7 F. B raud e I, La Mediterranee et le monde mediterraneen r l 'epoque de Philippe II, A. Colin,
Paris 1949.

8 F. Br a ud e I, Histoire et sciences sociales: la longue duree, ,,Annales E.S.C.", 6/1958. s. 725-753.
9 J. Le O o ff, R. Ch artier, J. Revel, red., la Nouvelle histoire, Retz, Paris I 978, s. 316-343.

10 Por. P. Ric o e ur, Temps et recit, Paris 1983, t. I, s. 146-151; Michel Foucault, Les mots et les
choses. Une archeologie des sciences humaines, Gallimard, Paris 1992.
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czas jest czymś danym, obiektywnym. Nie brał pod uwagę osiągnięć nauk ścisłych
poświęconych relatywizmowi czasu oraz współczesnych mu prądów filozoficznych
i antropologicznych. Np. Norbert Elias wykazał, że czas jest w dużym stopniu wy 
tworem społeczno-kulturalnym, zależnym od psychiki i mentalności. Nie jest stałym,
obiektywnym oraz danym a priori faktem 11• 

KRYTYKA ,,HISTORII-NAUKI" W IMIĘ ,,HISTORII-LITERATURY"

Wewnątrz nauki historycznej zawsze istniało pewne spięcie pomiędzy aspiracja
mi naukowymi, a tendencjami literackimi. Już w starożytności Herodot wyraźnie pra
gnął odróżnić swoją twórczość od ,,bajek" i ,,mitów". W okresie ,,pierwszego", ale
zwłaszcza ,,drugiego pokolenia «Annales»" zdecydowanie dominowała tendencja
,,unaukowienia" historii: pragnięto ją zmatematyzować, upodobnić do nauk ścisłych.
Historycy odrzucili warstwę literacką, zwalczali fikcję, historię wydarzeniową czy
historię historyzując ą,jak mówili Bloch i Febvre. Założyciele ,,Annales" pra
gnęli znaleźć stałe, pewne prawa rządzące historią na podobieństwo praw fizycz
nych czy matematycznych. Pomocna miała być w tym socjologia Durheirnowska
i ucieczka od ,,opowiadania".

Tendencję tą rozwinął Braudel i krąg historyków zgromadzonych wokół niego:
model historii ekonomiczno-społecznej, kult liczb, wielkie zespołowe badania, długie
trwanie, korzystanie ze strukturalizmu Claude'a Levi-Straussa (idea głębokich struk
tur konstytuujących życie społeczne) miały ,,unaukowić" historię i oddalić ją od ,,opo
wiadania". Do prac historycznych wkroczyła matematyka, zastępując krytykowaną
retorykę: liczby, tabele, wykresy, statystyki. Cyfry miały być dowodami na prawdę.

Podejście to zostało poddane w wątpliwość przez propagatorów nouvelle histo
ire w latach siedemdziesiątych, krytyka ta trwa do dzisiaj. Jej przesłanki pojawiły się
już wcześniej: Foucault wskazywał na relatywizm liczb; wysunięto wątpliwość, czy
wszystko da się policzyć. Wszystko to zauważono w cytowanym już manifeście
Faire l'histoire, gdzie ogłoszono powrót do opowiadania, powrót do wydarzenia12•

Stwierdzono, że podejście scjentystyczne spłyca i zubaża przeszłość, pozostawiając
niezbadanymi jej obszary nie dające się ująć w liczbach: już Febvre pisał, że uczucia
i wartości też mają historię. Dlatego oskarżano ,,drugie pokolenie" o pominięcie
w badaniach chociażby historii miłości czy nienawiści, lekceważenie wielu rodza
jów źródeł (np. pamiętniki)".

W krytyce tej najdalej posunął się Paul Veyne w swej świadomie prowokującej
książce Comment on ecrit l 'histoire": Żądał w niej powrotu historii do filozofii, ge
neralnych idei, stwierdził, że historia jest w niewielkim stopniu naukowa. Przypomi
na za to powieść i dlatego powinna tylko opowiadać ,,ładne historie". Jedyną różni
cą jest to, że historyk pisze powieść prawdziwą15• Podsumowując dobitnie ogłaszał:
więcej wyjaśniać, to lepiej opowiadać16•

11 N. EI i as, Du temps, Fayard, Paris 1984, 1996, s. 7-42.
12 J. Le Goff et Pierre Nora, red., Faire l 'histoire. Premierepartie: nouveaux problemes, Gallimard,

Paris 1974, s. 210--227 (artykuł Le retour de I 'evenement Pierrea Nory), Por. E. Domańska, Narra
tywistyczny zwrot wfilozofii historii, ,,Studia Źródłoznawcze", 1995, t. XXXVI.

13 Ibidem.
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W podobnym tonie wypowiadali się Michel de Certeau17, Roger Chartier18 oraz
Paul Ricoeur19• Ten ostatni stwierdził, że opowiadanie jest strażnik iem cz as u
i nie da się go odzielić od warsztatu historycznego. Nawet najbardziej kwantytatyw
na historia będzie opowiadaniem. Jako przykład podawał programową pracę ,,dru
giego pokolenia" -Morze Śródziemne Braudela. Zdaniem Ricoeura dzieło to miało,
wzorem literatury, swego ,,bohatera" (morze) i intrygę". To narracja tworzy historię
- stwierdził, dodając, że głoszone przez ,,drugie pokolenie" zerwanie z opowiada
niem było fałszywe, ponieważ jest ono po prostu niemożliwe: sama forma wypo
wiedzi historyka implikuje narrację".

Obecnie nikt już nie wątpi, że historia ma funcje narracyjne i należy w pewnym
wymiarze do literatury. Wydaje się poza tym, że w EHESS przykłada się większą
wagę do literackiej strony warsztatu historyka niż w Polsce.

* * * 
Nie należy oczywiście ulegać pokusie skreślenia czarno-białego obrazu następu

jących po sobie pokoleń .Annales", Nie można mówić o radykalnym zerwaniu z do
robkiem Braudela, automatycznym nawiązaniu do Blocha i Febvre'a czy wyraźnej
granicy między pokoleniami: w końcu sam Braudel przeżył jeszcze połowę lat osiem
dziesiątych, zaś Le Goff swoją karierę rozpoczął już w latach pięćdziesiątych. 22 Ko
nieczne uogólnienia, pokazujące główne tendencje historiograficzne, siłą rzeczu uprasz
czają nieco rzeczywisty obraz tej ewolucji, niemniej trudno byłoby i chyba niepo
trzebnie stosować radykalną prozopografię naukową, śledząc poglądy każdego
historyka z osobna. Zatem określenie ,,pokolenie" należy traktować nie biologicznie,
lecz intelektualnie -jako środowisko uczonych urodzonych w zbliżonym czasie po
dzielających pewien zbiór wspólnych pojęć i przekonań. Nie zapominajmy, że histo
ria mentalności rozwinęła się już w latach sześćdziesiątych; z drugiej strony, poszcze
gólne wątki krytyki historiografii nie pojawiły się też wszystkie na raz: krytyka po
dejścia kwantytatywnego i masowego przyszła nieco później niż hasło antropologii
historycznej i przewrotu kulturalnego".

14 P. Vey n e, Comment on ecrit I 'histoire, Seuil, Paris 1971.
15 Ibidem, s. 13-25 (zwłaszcza 22-24), 118.
16 Expliquer plus, c 'est racontrer mieux, ibidem, s. 119 (por. rozdział VI Comprendre /'intrigue,

s. 111-144).
17 M. de Cert ea u, L 'ecriture de/ 'histoire, Gallimard, Paris 1975.
18 R. Ch a rt ie r, Au bard de /afalaise. L 'histoire entre certitudes et inquietude, Albin Michel, Paris

1998.
19 P. Ricoeur, Temps ...
20 Ibidem, s. 146---147, 320.
2' Ibidem, s. 315-320.
22 Por. J. Le Go ff, Une vie pour/ 'histoire. Entretiens avec Marc Huergon, La Dćcouverte, Paris

I 996, s. 130 i n.; a także J. Rev e I, J.-C. Schmitt, l 'ogre historien: autour de Jacques le Goff,
Gallimard, Paris 1998.

23 Ibidem.
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Co więcej, u progu ill tysiąclecia zapanował na łonie EHESS swego rodzaju kom
promis: krytyka Braudela osłabła, a negatywne skutki rewolucji nouvelle histore
(o tym dalej) spowodowały wzrost sceptyzyzmu względem tej metody i świadomo
ści jej ograniczeń. Obecnie próbuje się pogodzić wszystkie trzy generacje ,,Anna
les". Renesans przeżywa chociażby demografia; rozwija się, postulowana jeszcze
w międzywojniu, historia uczuć.

,,NOUVELLE HISTOIRE'': PROORAM POZ¥TYWNY

CHARAKTERSYTYKA NOUVELLE HISTOIRE

Tak więc ,,trzecie pokolenie «Annales»", kierujące dzisiaj periodykiem i organi
zujące prace EHESS, poddało wyrażnej krytyce metodologiczne podejście Braude
lowskiej historiografii, nawiązując częściowo do Blocha i Febvre'a. Co proponowa
ło w zamian? Wylansowało hasło n o we j h i st or i i, które miało zerwać z ,,neo
pozytywizmem" lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych i wytyczyć nowe drogi
badawcze.

Swego rodzaju manifest nowej generacji ukazał się po raz pierwszy w 1974 roku
(trzytomowy zbiór Faire l'histoire24). Można tę datę uznać za symboliczny początek
okresu ,,trzeciego pokolenia". Co ciekawe, w pracy tej postuluje się jeszcze masowe
traktowanie źródeł i pomijanie roli jednostek w dziejach. Po tym zbiorowym dziele,
redagowanym przez Jacquesa Le Goffe'a i Pierre'a Norę, nastąpiły kolejne manife
sty: w 1975 (ważna książka Andre Burguiere'a25) i w 1978 roku (zbiorowa praca
La nouvelle histoire26). Jak zauważa Revel, ton tych deklaracji był bardzo optymi
styczny, wręcz ,,triumfalistyczny"27. I rzeczywiście: jak obwieszczali Nora i Le Goff,
,,domena historyczna nie ma dzisiaj granic"28.

Jest ironią historii, że ten czas triumfu i optymizmu zwolenników nouvelle hi
stoire, okres serii historycznych bestsellerów29, a także apogeum rozwoju organi
zacyjnego VI Sekcji", zostanie uznany w latach osiemdziesiątych, często przez te
same osoby, bogatsze o 1 O lat doświadczeń, za pierwszą fazę kryzysu francuskich
nauk historycznych w ponowoczesnej i pomarksistowskiej rzeczywistości. Okaże

24 Faire I'histoire ... , Intrygujące, że w tym samym roku ukazała się zbiorowa praca, stanowiąca
uwieńczenie marksizującego ruchu historiografii francuskiej: Aujourd'hui I'histoire, Ed. Sociales, Paris
1974.

25 A. Burg u ie re, Bretons de Plozevet, Flammarion, Paris 1975.
26 La nouvelle histoire ....
27 J. Rev e I, L 'histoire sociale... , s. 66.
28 Faire l'histoire ... , t. 3, s. IX ..
29 Monografia Emmanuela Le Roy Laduriego poświęcona pirenejskiej średniowiecznej gminie Mon

taillou znalazła ok. 200 OOO nabywców; por. Histories. French Constructions of the Past, red. J. Revel,
L. Hunt, The New Press, New York 1995, s. 34--36. J. Revel pisze o niezwykłym w sumie zjawisku
popularności akademickich prac historycznych w społeczeństwie francuskim lat siedemdziesiątych.

30 W 1975 r. VI Sekcja EPHE usamodzielniła jako autonomiczna wyższa uczelnia: EHESS. Odtąd
podlegała wyłącznie Ministerstwu Edukacji.
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się, że przekraczanie wszelkich granic osłabi, a nie wzmocni historięjako naukę, przy
najmniej we Francji, gdzie w ramach EHESS odgrywa ona do dziś nieproporcjonal
nie wysoką instytucjonalnąpozycję. ,,Nowa historia" nieświadomie znajdzie się w kon
frontacji z innymi naukami społecznymi i nie wygra tej walki. Jak podsumował Re
vel: ,,lata siedemdziesiąte to okres spektakularnego rozwoju. Rozwój ten okaże się
jednak trudny do opanowania"31• Należy też zauważyć, że rozwój organizacyjny
EHESS objął głównie nowe dyscypliny, takie jak antropologia czy psychologia, a nie
tylko historię",

W latach siedemdziesiątych nie przejmowano się tymi zagrożeniami. W centrum
zainteresowania ,,trzeciego pokolenia" znalazła się antropologia i historia mentalno
ści, świadomości. Powrócono częściowo, choć nie na sposób pozytywistyczny, do
historii politycznej, na nowo podkreślono rolę wydarzenia historycznego, szczegól
nie zaś promowano historię kultury (dziś mówi się nawet o ,,zwrocie kulturalnym"
w historiografii) w zupełnie innym ujęciu niż historiografia Braudelowska, postrze
gająca kulturę jako ,,nadbudowę". Rehabilitowano poza tym rolę jednostki w dzie
jach, promowano każdy możliwy rodzaj źródła historycznego- nie tylko statystyczny
i powtarzalny, lecz również wybitnie jednostkowy, osobisty czy zupełnie na pozór
niezwiązany z historią (wspomnienia, poezja, obrazy, itp.). Podkreślono rolę biogra
fii jako pracy badawczej.

Historycy nowego pokolenia odeszli, wraz z wyzbyciem się podejścia marksi
stowskiego", od żonglowania terminami klas społecznych i tasowania zbiorowościami.
Wrócili do jednostki (swoisty powrót do humanizmu?), zmniejszyli również skalę ba
dań: w latach osiemdziesiątych dużą karierę zrobiło pojęcie ,,mikrohistorii", wymy
ślone przez włoskich badaczy Carla Ginzburga i Carla Levi".

Tendencja ta kontynuowana jest w latach dziewięćdziesiątych i obecnie. Herve
Mazurel i David Schreiber, młodzi historycy prowadzący zajęcia z historii historio
grafii w EHESS35, wymieniają kilka głównych prądów badawczych, obecnych w śro
dowisku .Annales" i Szkoły:

a. Powrót do wydarzenia (m.in. M. Gauchet)- nie oznacza on jed
nak powrotu do XIX-wiecznej histoire evćnementielle; rehabilituje rolę jednostko
wego faktu historycznego, ale z zupełnie innej perspektywy, niż czyniono to 100 lat
wcześniej - antropologicznej, psychologicznej. Obecnie szczególnie rozwijają się

31 Les annees 1970 sont des annees de croissance spectaculaire. Cette croissance va pourtant
s 'averer difficile a contrćler, J. Rev e I, L 'histoire sociale ... , s. 64.

32 Por. A. M at c ze ws k i, Informacja ni. Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Paryżu (Ecole
des Hautes Eludes en Sciences Socia/es). Paryż, 12 czerwiec I 984 r.; Stacja PAN, Listy uczestników
konferencji. Referaty, teczko "Opracowania doc. A. Malczewskiego", 1982-1987, brak sygnatury, brak
paginacji.

33 Dotyczy do właściwie jedynie klasycznego marksizmu, widocznego w pracach ,,drugiego pokole
nia"; elementy filozofii Marksa nie zniknęły z tekstów ,,trzeciej generacji", zostały jednak przeniesione,
nie bez pomocy Pierre'a Bourdieu, do sfery kultury czy raczej antropologii.

34 Por. C. Gin z burg, C. Po n i, La micro-histoire, ,,Le Debat. Histoire, politique, socićte", XVII,
1981, s. 133-136.

35 D. Schreiber, 1-1. Ma z our e I, ,,Enseignements communs: Historiographie et rnethode gene
rale".
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badania nad pamięcią danego wydarzenia w przeciągu danego czasu, np. postrzega
niu Komuny Paryskiej w kolejnych dekadach XIX i XX wieku.

b. Ofensywa mikrohistorii i rehabilitacja jednostki czy małej grupy (m.in. A. Far
ge): od lat siedemdziesiątych można obserwować zwrot zainteresowania badaczy od
klas społecznych ku poszczególnym jej przedstawicielom; zmniejsza się znacznie hi
storyczna skala. Gwałtowną karierę zrobiły chociażby badania poświęcone historii
rodziny (m.in. A. Burguiere, C. Klapisch-Zuber, F. Zonabend)36.

c. Odejście od historii kwantytatywnej na rzecz histoire qualitative - kontytu
uje się wyrażanie wątpliwości co do ,,uczoności" Braudelowskiej historii kwantyta
tywnej, opartej na statystyce i powtarzalności, praktykującej ,,kult liczb". Promowa
na jest różnorodność źródeł i podejść badawczych.

d. Powrót do historii politycznej - ale podobnie jak wydarzenia, polityki nie
traktuje się w ujęciu klasycznym, lecz raczej antropologicznym (F. Furet).

e. Ofensywa historii kultury w ujęciu antropologicznym (C. Levi-Strauss) - hi
storia kultury stała się obecnie bardzo pojemnym pojęciem, obejmującym zagadnie
nia religijności, rytuałów, gestów, mentalności. Dzieli się na trzy główne tematy:
historia socjokulturalna, historia symboli, historia kulturowo-polityczna.

Już od lat siedemdziesiątych mówiono o kulturze rodziny, kulturze pracy, han
dlu, polityki. Revel zaznacza jednak, że czasem nowy termin przypisywano automa
tycznie do tradycyjnej teorii37.

Mazurel zauważa próby przybliżania dyskursu historycznego do filozofii i histo
riozofii, podejmowane przez współczesnych historyków ,,Annales". Epistemologia
historyczna była przez Braudela lekceważona (słynny historyk miał nawet w 1949 ro
ku powiedzieć, że ,,filozofowanie to przestępstwo"), w przeciwieństwie do history
ków niemieckich. ,,Trzecie pokolenie «Annales»" postanowiło nawiązać do długiej tra
dycji epistemologii nauk ścisłych we Francji (np. prace Bachelarda) i zbliżyć nauki
społeczne do ,,królowej nauk". Rehabilitowano dzieła filozofów, którzy zajmowali się
historią: P. Ricoeura, R. Arona, M. Foucaulta, a także H.-1. Marrou czy P. Veyne'a38.

Obecnie historycy ,,Annales" częściej zajmują się historiozofią, by wymienić tylko
Francoisa Hartoga, Rogera Chartier, Gerarda Noiriela czy Jacquesa Revela. W ra
mach tego nurtu rozwija się ,,ego-historia" - pod warsztat badawczy brane są wypo
wiedzi historyków o swojej pracy39• Przypomina to nieco autotematyzm w literaturze.

Revel do listy dodaje jeszcze prąd h i st or i i reg re s y w n ej (N. Wachtel)
i zauważa wszechobecność podejścia antropologicznego do wszystkich tych nowych
dziedzin historiografii. Wskazuje na dużą popularność badań nad mentalnością i psy
chologią" oraz ukierunkowanie się na tematy marginalne w tradycyjnej historiogra
fii (np. gender studies: R. M. Lagrave).

36 Por. J. Rev e I, L 'histoire sociale... , s. 64.
37 Ibidem.
38 D. Schreiber, H. Ma z our e I, ,,Enseignements communs: Historiographie et mćthode gene

rale".
39 Por. N. Pierre, Essais d 'ego-histoire. M. Agulhon, P Chaunu, G. Duby, R. Girardet, J. Le Go.ff

M. Perrot, R. Remand, Gallimard, Paris 1987.
40 Por. J. Rev e I, L 'histoire sociale... , s. 64.
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Na podstawie własnych obserwacji mogę jeszcze dodać kilka ,,modnych" ten-
dencji panujących w EHESS w roku akademickim 2004/2005:

popularność oral history oraz materiałów audiowizualnych: historia oralna osta
tecznie wywalczyła sobie miejsce w historiografii francuskiej w latach dziewięć
dziesiątych; dzisiaj kontynuuje swoją ofensywę. Jednocześnie historycy Szkoły
krytykują nieumiejętne stosowanie warsztatu w tej dziedzinie historii przez dzien
nikarzy, gminy, amatorów (wywiady ze świadkami przeszłości to powszechne
zjawisko w życiu społeczno-politycznym Francji)41;

popularność myśli Pierre'a Bourdieu: intelektualista ten jest obecnie modny; ten
dencję tę zwiększyła paradoksalnie jego śmierć w 2002 roku. Opracowywanych
zostało wiele publikacji poświęconych myśli Bourdieu, promuje się go na zaję
ciach"; stał się chyba dla środowiska Szkoły swoistym ,,guru", choć nie pomija
się jego krytyki.
ofensywa historii nauki, uniwersytetów, ale w nowym ujęciu: nie chodzi tyle o np.
,,historię historii" lecz ,,historię historyków": jak pisano, dlaczego tak a nie ina
czej itp.

WPLYW POSTMODERNIZMU

Z problematyką ,,historii-nauki" i ,,historii-literatury" wiąże się zagadnienie wpły
wu ideologii postmodernizmu na współczesną historiografię ,,Annales". Co ciekawe,
we Francji ruch ten nie zrobił takiej kariery jak w Stanach Zjednoczonych, mimo że
jego głównymi przedstawicielami byli francuscy filozofowie-dekonstruktywiści, na
czele z Jacques'em Derridą i Michelem Foucault. W środowisku ,,Annales" filozofię
tę w pewnej mierze głosił w latach osiemdziesiątych Roger Chartier".

W stosunku do historiografii (czy historiozofii) najważniejsze były tezy postmo
dernistów głoszące nieistnienie żadnej prawdy czy prawa. Zasada tekstualizmu sta
nowiła, że prawdziwe są tylko lingwistyczne rdzenie użytych w tekście słów, a nie
ich odniesione do ,,rzeczywistości" znaczenia". Środowisko postmodernistów po
szło dalej niż Paul Veyne i stwierdziło, że historia po prostu jest powieścią, nawet nie
prawdziwą. Teza ta nie została jednak powszechnie przyjęta i spotkała się z wielo
stronną krytyką45•

Krytyka ta przeważyła w przeciągu lat dziewięćdziesiątych, kiedy to historycy
francuscy wydobyli się ostatecznie spod wpływu postmodernizmu. Obecnie uważa

41 Por. A. Ca 11 u, ,,Enseignements communs: Histoire orale", en collaboration avec Ecole des
Chartes.

42 Kurs ,,Recherche, histoire et sciences sociales", prowadzony przez Vincenta Duclerta we współpra
cy z University of Columbia w roku akademickim 2004/2005.

43 Por. E. Domańska, Maska przeszłości. O postmodernistycznejfilozofii historii, ,,Teksty drugie",
1993, nr I.

44 Por. rozważania Foucaulta o wartości źródła historycznego, [w:] M. Fo u ca u It, L 'archeologie du
savoir, Gallimard, Paris 1969, s. 13-14.

45 D. Schreiber, H. Ma z our e I, ,,Enseignements communs: Historiographie et mćthode gene
rale".
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się, że co prawda historię można zaliczyć do literatury, ale zarazem da się ją od lite
ratury odróżnić. Różnicę tworzy to, że historyk podporządkowany jest regułom, pi
sarz zaś ich przestrzegać nie musi. Jak stwierdził Jacques Ranciere, różnica między
pisarzem a historykiem polega na tym, że ten pierwszy jest wolny, a drugi nie". Te
reguły tworzy warsztat historyczny: obowiązek podawania przypisów (czytelnik może
sprawdzić czy podana informacja istnieje, czy nie), bibliografii, cytatów. Reguły te
można naruszyć, niemniej nie zmienia to faktu ich istnienia.

Najważniejszą z reguł jest obowiązek badacza dążenia do prawdy. Dziedzictwem
postmodernizmu jest jednak przekonanie, że nie ma prawdy obiektywnej, absolutnej
i pewnej. Nie ma też zgody co do tego, co prawdąjest. Na zajęciach z metodologii
mówi się nawet słuchaczom, że temat, obiekt badawczy praktycznie nie istnieje przed
rozpoczęciem badań. Co prawda prawda o przeszłości istnieje, jednak jest ona na
tyle złożona i niejasna, że potrzeba badawczego ,,kodu dostępu", by móc się dostać
do przeszłej rzeczywistości47.

Podkreśla się również, że istnieje pewien wspólny dla całego środowiska histo
rycznego fundament, co do którego wszyscy się zgadzają: są to wymienione powy
żej reguły warsztatowe, konieczność pracy w archiwach itp. Tak więc ogólnie pa
nuje przekonanie, że historyk powinien dążyć do prawdy, ale musi mieć przy tym
świadomość, że może dojść jedynie do prawdy częściowej (jego badania nie wy
czerpią nigdy całości problematyki), tymczasowej i relatywnej (przyszli badacze może
dojdą do innych wniosków) oraz prowizorycznej (praca realizowała tylko założone
hipotezy). Jest to więc prawda historyczna - ale mimo wszystko prawda48•

HISTORIA ,.POST-PONOWOCZESNA"?

Historiografia EHESS u progu XXI wieku próbuje więc pogodzić różne sprzeczne
nurty epistemologiczne z przeszłości, korzystając zarówno z modernizmu, jak i post
modernizmu. Historycy środowiska ,,Annales" starają się wykorzystywać osiągnię
cia poprzednich generacji, nie odrzucając ani historii kwantytatywnej (która jednak
że wykorzystywana jest dokładnie odwrotnie niż przez szkołę Braudela: z miejsca
nadrzędnego zeszła na podrzędne), ani problemowo-analitycznej.

Inną z jej cech, oprócz tego eklektyzmu, jest ucieczka od zamykania się w ko
lejnych ,,szkołach", schematach i systemach metodologicznych oraz świadomość sta
łej zmienności i rozwoju (albo regresu) metody. Można więc, niezbyt szczęśliwie,
mówić o historii ,,post-ponowoczesnej".

Wpisuje się to częściowo w pomysły nouvelle histoire, ale jednocześnie poza nie
wychodzi, o czym świadczy wspomniana już krytyka tego nurtu, wynikająca z prze-

46 J. Ra n cie re, Les noms de l'histoire. Essai de poetique du savoir, Seuil, Paris I 992, s.21-22, 99-
-101, 107-109, 203-204.

47 H. Ass eo, ,,Enseignements communs: Methodologie appliquee de la racherche en histoire".
48 D. Schreiber, H. Ma z our e I, ,,Enseignements comrnuns: Historiographie et mćthode gene

rale".
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świadczenia o współczesnym kryzysie nauki historycznej. Być może należałoby
stwierdzić, że wychodzi się dzisiaj poza ramy nouvelle histoire; być może począw
szy od końca lat osiemdziesiątych i serii manifestów stwierdzających kryzys histo
rii, należałoby ogłosić nastanie kolejnego okresu w dziejach francuskiej historiografii
nieklasycznej, trwającego do dzisiaj?

CZY TO JESZCZE NOUVELLE HISTOIRE? 

Obecnie trudno jest zatem jednoznacznie stwierdzić czy środowisko EHESS
i ,,Annales" AD 2004/2005 nadal znajduje się w kręgu ,,trzeciej generacji", czy już ją
przekroczyło. Za tą pierwszą możliwością przemawia powszechne stosowanie warsz
tatu badawczego nouvelle his to ire ( choć do łask powróciły niektóre elementy meto
dologiczne ,,drugiego pokolenia") oraz fakt, że przedstawiciele tegoż pokolenia wciąż
w Szkole uczą. Na prawdopodobieństwo drugiej możliwości wskazuje wszechstronna
krytyka warsztatu ,,trzeciego pokolenia" i stwierdzenie, w zupełnym przeciwieństwie
do hurraoptymistycznych manifestów z lat siedemdziesiątych, kryzysu nauki histo
rycznej. Pamiętajmy, że chodzi wyłącznie o pokolenie w sensie intelektualnym; pod
chodząc do zagadnienia z pozycji ,,chronologicznych", można by stwierdzić istnie
nie czwartej czy piątej generacji.

W związku z tym wszystkim będzie chyba najbezpieczniej stwierdzić, że okres
trzeciej generacji ,,Annales" da się podzielić na dwie fazy:

1. od połowy lat siedemdziesiątych do połowy lat osiemdziesiątych: okres ofen
sywy novelle histoire, rozkwitu instytucjonalnego EHESS, hurraoptymizmu history
ków ,,trzeciego pokolenia",

2. od połowy lat osiemdziesiątych do początku XXI wieku: regres idei nouvelle 
histoire, samoświadomość (nie podzielana rzecz jasna przez wszystkich) kryzysu hi
storiografii, rezygnacja z kształtowania jednej ,,szkoły" metodologicznej.

KRYZVS HISTORIOGRAFII ANNALES NA PRZEŁOMIE TYSIĄCLECI

Pora wreszcie bliżej przyjrzeć się wielokrotnie już zaznaczanemu zwrotowi
w dyskursie zwolenników nouvelle histoire, obserwowanemu od drugiej połowy lat
osiemdziesiątych. Prozelicki entuzjazm został zastąpiony sceptyzyzmem i świadomo
ścią ograniczeń stosowanej metody oraz refleksją nad regresem francuskiej nauki
historycznej. Co ciekawe, refleksja ta skupia się raczej na pokoleniu Braudela; w ana
lizowaniu przyczyn obecnej sytuacji rzadko sięga się do okresu Blocha i Febvre'a.

NIEPROPORCJONALNIE SILNA POZYCJA HISTORII ZA BRAUDELA

Geneza kryzysu leżała, zdaniem współczesnych przedstawicieli ,,drugiej fazy" trze
ciego pokolenia, głównie w nieproporcjonalnie silnej pozycji nauki historycznej w or
ganizacji i strukturze VI Sekcji EPHE. Historia, umieszczona na piedestale nauk spo
łecznych, nie zdołała unieść tego ciężaru i nie potrafiła stać się głównym elementem
spajającym różne nauki o człowieku i społeczeństwie.
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Szczególna pozycja nieklasycznej historiografii francuskiej wynikała ze szczególnej
roli grupy ,,Annales" w powstaniu VI Sekcji49. To właśnie Sekcja była areną uniwer
sytecką, na której uczniowie Blocha, Febvre'a i Braudela praktykowali swoją meto
dologię. Najlepszym dowodem na to ,,zawłaszczenie" Sekcji przez historyków ,,An
nales" jest fakt, że założycielami Sekcji w 1947 roku byli Braudel, Moraze i Febvre
-wszyscy trzej mieli wykształcenie historyczne i działali w słynnym periodyku (Mo
raze zapewnił pomoc finansową ze strony Fundacji Rockefellera, Febvre został pre
zesem, a Braudel - sekretarzem placówki). Revel i Wachtel są zatem przekonani,
że dzieła powojennej organizacji nauk społecznych we Francji podjęli się właśnie hi
storycy spod maku .Annales">'. Braudel i Febvre, stojąc na czele Sekcji, kierowali
też .Annales", co mówi samo za siebie. Można jeszcze w uzupełnieniu dodać, że
historia, w przeciwieństwie do nowszych nauk społecznych, miała mocną uniwer
sytecką pozycję przed wojną. Nie bez znaczenia było ponadto obranie Clemensa Hel
lera, człowieka o nieprzeciętnych zdolnościach organizacyjnych, utrzymującego ści
słe kontakty z fundacją Rockefellera, na stanowisko sekretarza Braudela, odpowie
dzialnego za kwestie finansowe.

Przejawem dominującej roli historii było to, że największą jednostką Sekcji stał
się Ośrodek Badań Historycznych, powstały w 1949 roku51• Zresztą, dodaje Bernard
Lepetit, już w 1947 roku przyznano historykom 5 posad w VI Sekcji, podczas gdy
geografom trzy, socjologom dwie, a ekonomistom i demografom-pojednej52• Obraz
ten niuansuje nieco teza Lepetita, że przewaga historii nad naukami społecznymi miała
w dużej mierze charakterer koniunkturalny i przypadkowy: po prostu na właściwym
miejscu i we właściwym czasie znaleźli się trzej wspomniani historycy (sława Fe
bvre'a, amerykańskie znajomości Moraze, dynamika Braudela), przejmując kierow
nictwo nowej szkoły. Mówiąc krótko: trójka z ,,Annales" dostała pieniądze, ich kon
kurenci - nie53•

Revel i Wachtel zwrócili również uwagę na na wyjątkowość Francji, pozostają
cej po 1945 roku ,jednym z nielicznych krajów, w których historia jest uważana za
pełnoprawną naukę społeczną; jest też prawdopodobnie jedynym państwem, w któ
rym nauki społeczne zostały zorganizowane w głównej mierze wokół historii'?". Ber
nard Lepetit dodał, że Amerykanie nie potrafili zrozumieć metodologicznego podej-

49 Określenie ,,VI Sekcja" może dziwić, zwłaszcza że placówka ta zdecydowanie zdominuje pozostałe
jednostki Ecole Pratique. Obranie takiej nazwy miało głównie pragmatycznej motywy: już w 1868 r., czyli
momencie otwarcia EPHE, przewidziano utworzenie sekcji, poświęcone naukom społecznym (początko
wo Szkoła liczyła 4 jednostki, wkrótce 5). Tak więc utworzenie po II wojny światowej VI Sekcji było,
przynajmniej oficjalnie, realizacją istniejącego już projektu, co z punktu widzenia francuskiego prawa
zapewniało wiele ułatwień i było o wiele prostsze niż tworzenie nowej instytucji ex nihilo.

50J. Revel, N. Wachtel, Une ecole ... , s. 16.
51 Ibidem.
52 B. Lepe tit, Les Anna/es ... , s. 32.
53 Ibidem, s. 34.
54 L 'un des rares pays ou / 'histoire soit de plein droit consideree comme une science sociale; elle est

probablement le seu/ ou /es sciences socia/es se soient, dans une large mesure, organisees au/our de
/ 'histoire, J. Rev e 1, Wachtel... , s. 15.
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ścia francuskich kolegów, uważając interdyscyplinarność za ,,bezowocną" i twier
dząc, że nie ma miejsca dla historii w badaniach społecznych55•

Tak więc pierwszym kierownikom VI Sekcji EPHE (i jednocześnie ,,Annales")
udało się nie dopuścić do zmarginalizowania historii i geografii w ramach budowy
nowego modelu nauk społecznych, tak jak stało się w USA. Przeciwnie, ów model
a la francaise został zbudowany właśnie wokół historii". Lepetit przeczy nieco so
bie, twierdząc teraz, że sukces ten wziął się nie tylko z przypadku i dobrej koniunk
tury grupy ,,Annales", ale również z jej predyspozycji metodologicznych: interdyscy
plinarności, nieklasyczności, otwartości czy wręcz kompleksu wobec innych nauk57•

Metoda ,,Annales" okazała się po prostu dobrym narzędziem do organizacji nauk spo
łecznych.

W latach siedemdziesiątych ta uprzywilejowana pozycja historii zaczyna się osła
biać. Od połowy tej dekady rozpoczyna się we Francji stopniowy regres nauk histo
rycznych, wokół których dotychczas organizowała się grupa nauk społecznych
w VI Sekcji. Nauki te, z socjologią i antropologią na czele, wraz z odejściem Brau
dela zaczęły coraz bardziej się usamodzielniać i spychać historię na margines. Prze
mijała koniunktura - odchodziło powoli ,,drugie pokolenie Annales", decydujące
o nieproporcjonalnie dużym znaczeniu nauk historycznych pośród ogółu dyscyplin
społecznych; zmieniła się struktura VI Sekcji, przekształconej w 1975 roku w Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

Warto zaznaczyć, że szeroko rozumiana historia nadal dominuje tematycznie
w programie kursów EHESS z roku akademickiego 2004/2005. Niemniej zmieniło
się jej postrzeganie: Bernard Lepetit przekonuje, że każda z nauk społecznych wyka
zuje naturalne dążenie, pragnące zawrzeć w sobie ogół dyscyplin humanistyczno
społecznych. Dążenia te są równoprawne - historia nie powinna być więc uprzy
wilejowana".

Należy równocześnie wyrażnie zaznaczyć, że lata siedemdziesiąte były okresem
rozkwitu środowiska ,,Annales". Nowa instytucja, EHESS, zwiększyła samodzielność
i rangę dawnej VI Sekcji: została podporządkowana bezpośrednio Ministerstwu Edu
kacji, otrzymała prawo do wydawania dyplomów doktoratu i habilitacji. Jednocze
śnie prąd nouvelle histoire nadał olbrzymi pęd historiografii francuskiej, widoczny
również w poziomie powstających wtedy prac. Okazało się jednak, że ta eksplozja
była krótkotrwała i z czasem pokazała swój autodestrukcyjny charakter.

GENEZA: POCZĄTKI SAMOŚWIADOMOŚCI KRYZYSU

Tak więc genezy kondycji współczesnej historiografii francuskiej należy szukać
w nadmiernie uprzywilejowanej pozycji historii w systemie organizacyjnym francu
skiej nauki oraz w wydarzeniach siódmej dekady XX wieku, podczas których do-

55 J. Re v e l, N. W ach tel, Une ecole ... , s. 16, B. Lep et i t, Les Anna/es .... , s. 3 I; por. też: J. H.
Hex ter, Femand Braudel and the Monde Braudelien, ,,Journal of Modern History", 44, 1972, s. 491.

56 B. Lepe tit, Les Anna/es ... , s. 38.
57 Ibidem, s. 38-39.
58 Ibidem, s. 46.
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szło do głębokich zmian w historycznym środowisku: jak już wiemy, odeszło w tym 
okresie ,,drugie pokolenie «Annales»", na czele z Fernandem Braudelem. Główną rolę
zaczęła odgrywać ,,trzecia generacja" historyków skupionych wokół prestiżowego
periodyku.

Jak było wspomniane, o kryzysie historii jako nauki poczęto pisać szerzej w drugiej
połowie lat osiemdziesiątych, którą to dekadę uwieńczyły dwa ważne manifesty po
święcone pozycji historii francuskiej, opublikowane w ,,Annales"59• Uświadomienie
sobie i przyznanie się do kryzysu może oznaczać koniec krótkiej epoli rozkwitu ,,trze
ciego pokolenia «Annales»" i początek ,,drugiej fazy".

W połowie lat dziewięćdziesiątych Gerard Noiriel ogłosił kolejny, bardziej dobit
ny i szczegółowy manifest opisujący kryzys współczesnej historiografii'". Wtórował
mu Roger Chartier" oraz Francois Dosse62• Stwierdzenia o kryzysie często wystę
pują również w zbiorowej pracy Une ecolepour fes sciences sociales63• Obecnie prze
świadczenie o regresie jest powszechne w środowisku EHESS, co nie oznacza by
najmniej bierności, apatii czy całkowitego pesymizmu.

PRZEJAWY KRYZYSU

Czym przejawia się ów kryzys nauki historycznej, którego istnienie jest dzisiaj
w EHESS powszechnie uznawane (acz nie ma zgody co do jego charakteru i głębo
kości), uświadamiany od lat osiemdziesiątych? Oczywiście, trudno odpowiedzieć na
takie pytanie, każdy z historyków ma też na ten temat nieco odmienne zdanie. Gerard
Noiriel wyróżnia kilka podstawowych przyczyn regresu. Otóż całkowita otwartość
na inne nauki (a także inne szkoły historyczne), praktykowana przez nouvelle histo
ire (Braudel był bardziej ostrożny), doprowadziła do ,,epistemologicznej patologii"
i utraty tożsamości przez naukę historyczną". Granice definicji historii całkowicie
się zatarły: z jednej strony, uprawia się histoire immediate, wchodząc w drogę so
cjologii; z drugiej strony, socjologia i antropologia, rosnąc gwałtownie w siłę od lat
siedemdziesiątych, zaczęła również zajmować się przeszłością, wypierając badania
historyczne65• Noiriel, sam pozostający nieco na marginesie głównego nurtu ,,Anna
les", zwraca też uwagę na materialne przyczyny - kryzys systemu uniwersytec
kiego, a w szczególności znaczne ograniczenie rekrutacji na uczelnie od lat siedem
dziesiątych i opory związane z wymianą kadr66.

59 Histoire et sciences sociales: un tournant critique?, ,,Annales E.S.C.", 43, 1988, s. 291-293;
Histoire et sciences socia/es. Tentons l'experience, "Annales H.S.S.", 44, 1989, s. 1317-1323.

60 G. N o i r i e l, Sur la ,. crise" de I 'histoire, Belin, Paris 1996; por. też i dem, Penser avec, penser
contre. Itineraire d'un historien, Belin, Paris 2003.

61 R. Ch artier, Au bard de lafalaise. L 'his toire entre certitudes et inquietude, Albin Michel, Paris
1998.

62 F. Do s se, L 'histoire en miettes. Des Anna/es ii la ,. Nouvelle his to ire", La Decouverte, Paris 1987.
63 J. Rave I. N. Wacht e I, Une ecole ...
64 G. N oi riel, Sur la ,,crise" ... , s. 26-33.
65 Ibidem.
66 Ibidem, s. 13-18.
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Badacz przekonuje, że wraz ze ,,zwrotem kulturalnym" i odejściem ,,drugiego
pokolenia" EHESS historiografia utraciła bardzo skuteczny paradygmat, jednoczący
pracę różnych historyków: marskizm połączony ze strukturalizmem. Rezygnacja
z marksizującej matrycy doprowadziła do ,,anarchii epistemologicznej": dzisiaj histo
rycy mówią różnymi językami i mają trudności z komunikacją. Odeszło poczucie
jednorodności grupy, znikł element unifikujący. W konsekwencji porzucono wielkie,
zakrojone na szeroką skalę badania zespołowe, prowadzone za czasów Braudela67• 

Jak podsumował Revel, ,,od 20 lat asystowaliśmy erozji większości wielkich para
dygmatów?".

Noiriel potwierdza również tezę, że historia straciła swą nieproporcjonalnie silną
pozycję wśród nauk społecznych, rolę jednoczącą te nauki wokół jednego jądra me
todologicznego. Dzisiaj badania interdyscyplinarne nie sąjuż w głównej mierze kie
rowane przez historyków. Wiąże się to ogólniej rzecz biorąc z kryzysem ,,klasycz
nej'' historiografii ,,Annales" i podważeniemjej założeń warsztatowych: dogmatu ,,dłu
giego trwania", modelu historii społeczno-gospodarczej spod znaku Labrousse'a,
terminologii klas społecznych itp69. Warto raz jeszcze podkreślić, to podważenie za
łożeń Braudelowskich ,,Annales" przeprowadzili głównie jego uczniowie - ,,trzecie
pokolenie". Było to konsekwencją m.in. odejścia od marksizmu i strukturalizmu, ob
serwowanego od końca lat siedemdziesiątych w wielu krajach, i to nie tylko w śro
dowisku historyków.

O kryzysie tożsamości pisze też Bernard Lepetit. Twierdzi on, że ,,dzisiaj epoka
wielkich badań wydaje się być skończona; przyszedł czas redefinicji sposobu funk 
cjonowania laboratoriów [ ... ]. Typ interdyscyplinarności, do którego historycy «An
nales» byli przywiązani, ukazał swe ograniczenia"?", Francuski badacz podsumowu
je: ,,pragnienie ujednolicenia dyscyplin poprzez zniesienie różnic, któreje dzielą, oznacza
dążenie do zmniejszenia liczby i złożoności prób wyjaśniania rzeczywistości społecznej;
a więc do zubożenia nauk społecznych"71• Lepetit nie neguje przy tym samej idei
interdyscyplinarności, ale sugeruje większą ostrożność działania". Jednocześnie opty
mistycznie patrzy w przyszłość i przekonuje, że nowe drogi badawcze zaczynająjuż
powstawać (lecz nic o nich nie pisze)73•

Jacques Revel zwraca uwagę na jeszcze inny paradoksalny problem: historycy
nouvelle histoire, pragnąc wyzwolić historię ze wszelkich granic i objąć wszelkie

67 Ibidem, s. 25-35.
68 Depuis vingt ans, nous avons assiste ii I 'erosion de la p/upart des grands paradigmes, J. Rev e I,

L 'histoire sociale ... , s. 65.
69 Ibidem, s. 35-36, 285-286.
70 Aujourd'hui l'epoque des enquetes /ourdes semb/e terminee, et le moment est venu d'une redifi 

nition des modalites de l'activite des laboratoires" [ .. .}. Le type d'interdisciplinarite auquel /es historiens 
des ,,Anna/es" etaient attaches manifestait ses limites, B. Lepetit, Les Anna/es, s. 43--44.

71 Souhaiter I 'uniformisation des disciplines par annu/ation des differences qui /es separent, c 'est 
plaider d 'une part pour la reduction du nombre et de la comp/exile des commentaires exp/icatifs ten us sur 
la realite sociale, et done pour un appauvrissement des sciences sociales, ibidem, s. 45.

72 Ibidem, s. 46.
73 Ibidem, s. 48.
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możliwe przejawy przeszłości, doprowadzili do gwałtownego rozmnożenia wąskich
specjalizacji. W wyniku tego zamiast globalnej wizji dochodzi do coraz większych
problemów z komunikacją między poszczególnymi specjalizacjami. Na przykład de
mografia historyczna, traktowana jeszcze przez ,,drugie pokolenie «Annales»" jako
wzbogacenie analizy historycznej, rozwinęła się w odrębną dyscyplinę, tracącą punkty
wspólne z generaliami74• 

CHARAKTERYSTYKA DZISIEJSZEJ EHESS

Warto zastanowić się, czy obecna kondycja historiografii spod znaku periodyku
założonego przez Blocha i Febvre'a przejawia się w jakimś stopniu w funkcjonowa
niu EHESS.

SYSTEM NAUCZANIA

Obecny system nauczania w EHESS odchodzi już powoli do przeszłości. Nie
różni się on od systemu innych uniwersytetów i zalicza się do tzw. troisieme cycle,
co z grubsza odpowiada polskim studiom doktoranckim. Składa się z dwóch części:
pierwsza, obejmująca jeden rok akademicki (od listopada do czerwca włącznie) to
przygotowywanie dyplomu studiów wyższych (Diplóme des Etudes Approffondies
- DEA)75. Druga to trzyletnie studia doktoranckie. System ten ulegnie zmianie
w roku akademickim 2005/2006, kiedy to wprowadzone zostaną 4-letnie studia ma
ster en sciences sociales, łączące DEA i doktorat". To znaczący sygnał .amerykani
zacji" EHESS. Trzeba jeszcze dodać, że oprócz tych dwóch podstawowych dyplo
mów, Szkoła oferuje własny diplćme de l 'EHESS, który może otrzymać każdy, na
wet bez matury. Możliwe jest ponadto przeprowadzenie na tej uczelni habilitacji".

Proponowane zajęcia formacji doktoranckiej dzielą się na podstawowe, dodat
kowe oraz kursy organizowane przez centres de recherche (odpowiedniki naszych
zakładów czy też pracowni). Oto lista tych kursów.

Enseignements principaux:
1. Methodes et techniques des sciences sociales.
2. Geographic.
4. Archeologie.
5. Histoire:
problemes generaux;
histoire sociale et dćmographie;
histoire des sciences;
histoire des techniques;

74 J. Rev e I, L 'histoire sociale ... s. 65.
75 £HESS, Programme des enseignements et sćminaires. Enseignements principaux. Conferences

complementaires. Seminaires organises par !es centres de recherche. 2004-2005, Jouve, Paris 2004, s. 3.
76 Ibidem.
77 £HESS, Livret de l'etudiant 2004-2005, ed. EHESS, Paris 2004, s. 9.
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histoire et civilisations de l 'Afrique;
histoire et civilisations des Ameriques;
histoire et civilisations de l 'Asie;
histoire et civilisations de l 'Europe:
monde mćditerranćaen,
etudes juives,
etudes allemandes,
monde iberique.
Europe centrale et orientale.

5. Anthropologie historique.
6. Anthropologie sociale, ethnographie et ethnologie.
7. Sociologie.
8. Philosophie et epistemologie.
9. Signes, formes, representations.

1 O. Linguistique, sćmantique.
11. Droit et societe.
12. Psychologie.
13. Economie.
14. Cycles de formation pluridisciplinaire et filieres.
15. Langue allemande, langue anglaise.

Conferences complementaires:
1. Archeologie.
2. Histoire:
problemes generaux;
histoire des sciences et des techniques;
histoire et civilisations des Ameriques;
histoire et civilisations de l 'Asie;
histoire et civilisations de l'Europe;
monde mćditerraneen;
monde musulman;
Europe centrale et Orientale.
3. Anthropologie.
4. Sociologie.
5. Philosophie et epistemologie.
6. Signes, formes, representations.
7. Linguistique, sćmantique.
8. Droit et societe.
9. Economie78•

Jak zaznaczono, należy do tego dodać kursy organizowane wyłącznie przez cen 
tres de recherches, ale ich liczba jest za duża, by je tutaj wymieniać. Wystarczy za
znaczyć, że wyróżnia się obecnie 54 ,,ośrodki". Należy też zwrócić uwagę, że po-

78 Ibidem, s. 353-354.
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dział między jednostkami został przeprowadzony wyłącznie według klucza tematycz
nego, a nie chronologicznego.

Ośrodki zostałe zgrupowane w 8 ,,dywizjach" (instytutach?), organizujących ca-
łokształt naukowej działalności Szkoły:

Enseignements: ecole doctorale et autres formation doctorales;
Relation intemationales;
Editions et publications;
Informatique;
Histoire;
Sociologie/Psychologie/Anthropologie sociale;
- Aires culturelles;
- Economie et methodes mathematiques.
Część dywizji dzieli się na formacje, te zaś - na centres de recherches (to oczy

wiście uproszczony schemat; centra jednej formacji mogą np. podlegać różnym dy
wizjom). Niektóre centra dzielą się jeszcze na grupy (laboratoria, instytuty). Skom
plikowanie i niekonsekwencja struktury wynika głównie z przyjętej zasady interdy
scyplinarności i szerokiej współpracy z różnymi placówkami, głównie CNRS.

Studia doktoranckie (pierwsza z wymienionych dywizji) z zakresu historii mogą
realizować się w ramach 16 formacji z formacją ,,Histoire et civilisations" na czele79• 

Najważniejszym od zawsze centre tej formacji jest Ośrodek Badań Historycznych
(w sumie związanych jest z tą formacją aż 30 centrów, grup, instututów czy labo
ratoriów przynależnych do różnych dywizji i niekiedy nawet innych placówek).

Centre des recherches hitoriques został podzielony na 8 grup (antropologia histo
ryczna średniowiecza zachodnioeuropejskiego - założona w 1978 roku przez Ja
cques' a Le Goffe'a; antropologia scholastyczna, archeologia średniowieczna, studia
iberystyczne, geografia społeczna i studia miejskie; badania nad historią Armenii; in
terdyscyplinarne studia historii literatury; badania nad współczesnym życiem inte
lektualnym) i jedno laboratorium demografii historycznej",

Z zajęciami związana jest liczba ok. tysiąca pracowników nauki z całej Francji,
ale tylko znikomy procent z nich jest zatrudniony wyłącznie przez Szkołę. EHESS
kształci łącznie ok. 2500 studentów (DEA i doktorat), z których niemalże połowa to
obcokrajowcy. Rocznie zatwierdza się ok. 200 theses du DEA lub these de doctoral.

Studenci formacji ,,Historia i cywilizacje" mogą wybrać spośród 112 pracowni
ków EHESS uprawnionych do prowadzenia DEA i doktoratu z tej formacji81• W su
mie liczy ona 193 pracowników, z których część pochodzi z zewnątrz82

• W roku
akademickim 2004/2005 tę ścieżkę naukową wybrało ok. 140 studentów. Trzeba przy

79 Sama Szkoła prowadzi 9 centrów formacji doktoranckiej: Athropologie sociale et ethnologie;
Etudes politiques; Histoire et Civilisations; Musique, histoire, socićtć; recherches comparatives sur le
dćveloppement; Sciences du language; Sciences sociales (w Paryżu i Marsylii); Sociologie. Pozostałe
organizowane są we współpracy z innymi placówkami; £HESS, Formation doctorale. Histoire et civilisa
tions. 2004-2005, Paris, 2004, s. 19-24; EHESS, Livret d 'etudiant ... , s. 27.

80 Ibidem, s. 20.
81 Ibidem, s. 2-16.
82 Ibidem, s. 2-19.
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tym dodać, że właściwie obowiązuje tu niemal pełna swoboda w wyborze zajęć
i promotorów: swobodnie można wyjść poza ramy ścieżki, a nawet Szkoły. Nie
mniej formacja oferuje zestaw kilku seminariów podstawowych, z których student
ma obowiązek wybrać jedno:

historiographie et methode generale;
mćthodologie appliquće de la recherche en histoire;
document et ćcriture de l'histoire;
recherche, histoire et sciences sociales (wraz z Columbia University);
interpretation du document en histoire ancienne;
pratiques d'histoire orale.
Ponadto powinien wybrać jedno z zajęć tematycznych:
archives et sciences sociales;
lecture de textes historiques sur la parente et l' alliance;
seminaire interdisciplinaire sur le Monde chinois;
sćminaire interdisciplinaire sur le Monde indien;
sćminaire pluridisciplinaire de formation a la recherche sur la Corće;
sćminaires de Formation a la recherche en Afrique;
formation a la recherche amćricaniste;
histoire sociale de l 'Italie moderne et contemporaine;
histoire et anthropologie du monde hispanique;
ćtudes byzantines, nćo-helleniques et sud-est europeennes;
etudes juives et sciences sociales;
Russie-URSS, sources et mćthodes;
introduction al 'anthropologie historique;
images contemporaines et sciences sociales;
femmes de sciences et monde contemporain;
l 'histoire religieuse au XXe siecle;
le latin medieval: niveaux de langue et problemes de traduction;
paleographie;
methodes statistiques pour l 'histoire;
mćthodes et techniques graphiques;
histoire et critique des traductions;
le temps des populations humaines. Systemes dynamiques en dćmographie;
analyse des donnees relationnelles;
filiere ,,Etude des sciences et des techniques";
filierę ,,Histoire sociale et demographic";
filiere ,,Sciences sociales du religieux";
filiere ,,Territoires, espaces, societes".
W celu wypełnienia obowiązujących limitów godzin student może wybrać któ

rekolwiek z kursów, nie tylko organizowanych w ramach EHESS.
Powyższy wypis pozwala stwierdzić jedną rzecz: trudno jest znaleźć zajęcia ,,czy

sto" historyczne w klasycznym stylu. Bardzo często, pomijając już powszechną obec
ność nauk niehistorycznych, a wykorzystywanych jako nauki pomocnicze (de
mografia, statystyka, paleografia itp.), zamiast nazwy ,,historia", pojawia się termin
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,,antropologia historyczna" lub ,,nauki społeczne". Widać w tym pragnienie interdy
scyplinarności, ale także ucieczkę od tradycyjnego postrzegania nauk historycznych.
Z drugiej strony, przy takim zestawieniu nie mogą dziwić głosy samych pracowni
ków EHESS o kryzysie tożsamości historii jako nauki. Co oznacza np. podział na
,,historię i antropologię świata hiszpańskiego" (jedne z zajęć tematycznych)? Czym
różni się antropologia historyczna od nowoczesnej historii? Czy nie jest to trochę
sztuczna próba zakamuflowania zwykłych tematów historycznych? Na pytania te
,,trzecie pokolenie «Annales»" nie znajduje odpowiedzi.

DEA

Trudno znaleźć polski odpowiednik tego dyplomu, otrzymywanego na podsta
wie napisania pracy. DEA realizuje się w piątym roku studiowania, po napisaniu pra
cy magisterskiej (maftrise), po czteroletnich studiach magisterskich. Bliżej DEA do
polskiej pracy magisterskiej niż doktorskiej. Jej struktura dowodzi jednak różnic me
todologicznych między obydwoma krajami. W EHESS bardzo ważną pozycję mają
dwa pierwsze rozdziały pracy: wstęp oraz ,,rozdział historiograficzny". Ten pierw
szy jeszcze przypomina rozwiązania polskie: wyjaśnia się temat i używane terminy,
określa czas i przestrzeń pracy. Ale wymaga się również nawiązań do generalnych
kwestii społecznych (filozofia, stosunek poruszanej tematyki do ogólnej problematy
ki społecznej) oraz opisania drogi autora do tematu (np. dlaczego go wybrał)83•

Najważniejszy jest jednak ,,rozdział historiograficzny", w Polsce niestety zbywany
często akapitem we wstępie. Tutaj przyznaje mu się centralną rolę, konstytuującą
całość pracy. Obok podania bibliografii tematu oraz charakterystyki i krytyki źródeł,
student musi skomentować dotychczasową literaturę przedmiotu, pokazać, jakiej
metody będzie używał w swych rozważaniach (rozwinięta część teoretyczna o am
bicjach historii historiografii), dlaczego wybrał taką a nie inną itp. Powinien przy tym
wspomnieć o historykach zajmujących się innymi tematami, ale stosujących podob
ną metodologię. Wreszcie musi wyjaśnić układ rozdziałów, ich podział oraz - po
stawić tezę, której będzie bronił".

Ogólnie można odnieść wrażenie, że w EHESS zwraca się o wiele większą niż
w Polsce uwagę na teoretyczną część pracy, historiograficzną, opisującą metody
warsztatu historyka. Sam układ pracy jest też inny: jeśli u nas teoretycznie obowią
zuje klasyczny układ: hipoteza-analiza-teza (pozostaje pytanie, na ile powszechnie
jest on stosowany), tak w szkole przy bulwarze Raspail tezę stawia się na początku,
a później ją udowadnia. Zakończenie odgrywa niewielką rolę. Podkreśla się ponadto,
że pisanie DEA jest przede wszystkim wyzwaniem intelektualnym, a nie tylko spraw
dzianem mechanicznej pracowitości i liczby obejrzanych dokumentów w archiwach85,

co niestety zdarza się niekiedy w Polsce w przypadku pracy magisterskiej czy dok
torskiej.

83 V. Du c I er t, I. B ac k o u ch e, ,,Enseignements communs: Recherche, hi sto ire et sciences socia
les", en collaboration avec Columbia University.

l<4 Ibidem.
85 H. Ass eo, ,,Enseignements communs: Mćthodologie appliquće de la racherche en histoire".
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Otrzymanie dyplomu DEA wymaga uczestniczenia w minimum 150 godzinach
seminariów proponowanych przez EHESS (odbywają się przeważnie raz na dwa ty
godnie, trwają dwie godziny: do uzbierania 150 godzin wystarczy ok. 6-8 godzin
tygodniowo, co nie jest wielkim obciążeniem). Na wybranym seminarium należy
wygłosić ustny referat (ok. 30 minut), na innym - przedstawić krótki tekst (na
kilkanaście stron). Przykłada się wyrażnie większy nacisk niż w Polsce do sposobu
konstruowania ustnej wypowiedzi, która ma określony czas, schemat; musi rów
nież być atrakcyjna dla słuchacza i go nie nudzić". W systemie EHESS uczy się po
prostu studentów mówić i prowadzić wykłady, co na UW (poza nieobowiązkowym
kursem retoryki) praktycznie nie istnieje.

Głównym celem DEA jest jednak napisanie pracy, będącej czymś podobnym do
polskiej pracy magisterskiej, ale jednocześnie chyba nieco obszerniejszej. Tekst trze
ba złożyć na początku czerwca. Po obronie DEA można kontynuować (z wolnej
stopy lub po zatrudnieniu przez EHESS) przez trzy lata studia doktoranckie, zakoń
czone obroną pracy doktorskiej87•

Na podstawie autopsji, w oczywisty sposób wybiórczej, mogę stwierdzić, że
najczęstszą problematyką analiz prowadzonych przez studentów DEA w roku aka
demickim 2004/2005 były tematy z XIX i XX wieku, dotyczące antropologii poli
tycznej (obraz danego wydarzenia w danym okresie czasu lub pamięć o tym fakcie)
oraz historii przedstawień (representations): badania nad sposobami przedstawienia
danych zjawisk czy faktów. Były to zatem poszukiwania wpisujące się w nurt no
wej historii.

ŹRÓDŁA I ICH ANALIZA

Przy pracy nad DEA zaleca się przeprowadzenie krytyki żródeł w sposób kla
syczny: poprzez analizę zewnętrzną i wewnętrzną materiału. Ta pierwsza jest jednak
wyrażnie traktowana drugoplanowo i czasem wręcz po macoszemu: bardzo szybko
przechodzi się do interpretacji tekstu czy obrazu".

Promuje się korzystanie ze żródeł ikonograficznych wszelkiego rodzaju oraz sto
sowania historii ustnej89• Oba te kierunki powoli zyskują rację bytu również w Pol
sce. W dziedzinie interpretacji źródeł ustnych za livre de reference służy dzieło Rico
eura poświęcone roli pamięci w historii".

Francja mimo wszystko z opóźnieniem w stosunku do krajów anglosaskich zro
zumiała wagę żródeł ustnych i przestała je traktować jako ,,zło konieczne" w przy
padku braku lub utajnienia dokumentów pisanych. W latach osiemdziesiątych zrozu-

86 V. Du c I er t, I. B ac ko uch e, ,,Enseignements communs: Recherche, histoire et sciences socia-
les", en collaboration avec Columbia University.

87 Ibidem.
88 Ibidem.
89 H. Ass eo, ,,Enseignements communs: Mćthodologie appliquće de la racherche en histoire";

A. Ca 11 u, ,,Enseignements communs: Histoire orale", en collaboration avec Ecole des Chartes.
90 P. R i co e u r, La memoire, / 'histoire, / 'oubli, Seuil, Paris 2000.
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miano, że wywiady historyczne nie są detektywisyczną pracą służącą uzgodnieniu
faktu, tylko wybitnie historyczną analizą pamięci danego wydarzenia, czy ogólnie -
pamięci przeszłości. Dlatego nawet nieprawdziwa informacja jest przydatna. Ustne
świadectwo to nie tylko dodatek do danych archiwalnych, lecz istotne poszerzenie
analizy o nowy wymiar. Wywiad wymaga prawdziwej pracy intelektualnej, a nie de
tektywistycznej rekonstrukcji. Świadectwo ustne może również dać historykowi
obraz rzeczywistości, którą bada: rozmowa z aktorem analizowanego zjawiska to
jakby przeniesienie przeszłości do teraźniejszości. Dlatego nie należy stosować sztyw
nego, ,,policyjnego" zestawu pytań, tylko powinno się umożliwić świadkowi swo
bodną wypowiedź91• 

Na obowiązkowych zajęciach warsztatowych dla studentów DEA wykładowcy
uczą, że każdy rodzaj źródła wymaga konceptualizacji i problematyzacji. Zaleca się
wychodzenie poza kwantatywną intepretację dokumentu, szukanie nawet w źródłach
statystycznych działalności pojedynczej jednostki. Wpisuje się to we włoską kon
cepcję mikrohistorii, przejętą w latach osiemdziesiątych przez badaczy francuskich
(którzy wyrośli zresztą z kwantytatywnej szkoły Labrousse' a, np. Furet, Vovelle czy
Perrot). Nowe, antropologiczne podejście do statystyk zaproponował również Mi
chel Foucault. Idea była jasna: poprzez materiały seryjne i masowe można i należy
śledzić losy jednostki lub wybranej grupy czy środowiska92• 

EHESS A UNIWERSYTETY

Być może kryzys tożsamości EHESS wynika w paradoksalny sposób z sukce
su, jaki metodologia Szkoły i ,,Annales" odniosła w akademickim środowisku nauko
wym. Metodologia drugiego i trzeciego pokolenia ,,Annales" weszła na dobre do sys
temu nauczania uniwersyteckiego. Tradycyjna opozycyjna pozycja EHESS w sto
sunku do akademickiego establishmentu (to stwierdzenie wymaga na pewno
dookreślenia) straciła na swej wyrazistości - dzisiaj większość osób prowadzących
seminaria związana jest poza EHESS również z uniwersytetami lub po prostu przy
była z zewnątrz.

Oczywiście sytuacja nie jest czarno-biała: historiografia ,,Annales" nie wszędzie
jest praktykowana w jednakowym stopniu. Wydaje się, że na uniwersytetach pary
skich zdobyła ona dominującą pozycję, z kolei na prowincji jest różnie. Na podsta
wie własnego doświadczenia mogę stwierdzić, że nauczanie historii na Universite
Nancy 2 było bardzo zróżnicowane: obok zajęć prowadzonych na niskim poziomie,
polegających na dyktowaniu faktów i dat (dosłownym: punkt 1, podpunkt a itp.)
współistniały kursy nowatorskie, interesujące, w pełni wpisujące się w nurt nouvel
le histoire. Moim zdaniem przeważały niestety te pierwsze.

Jeszcze jedną różnicą pomiędzy historią uniwersytecką a tą z kręgu ,,Annales"
i EHESS jest fakt, że uniwersytety francuskie skupiały się i skupiają na nauczaniu,

91 A. Ca 11 u, .Enseignements communs: Histoire orale", en collaboration avec Ecole des Chartes.
92 Por. C. Gin z burg, Mythes, emblemes, traces. Morphologie et histoire, Flammarion, Paris 1989;

C. Gin z burg, C. Po n i, La micro-histoire ... , s. 133-136.
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przekazywaniu erudycyjnej wiedzy (zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się na uczel
niach amerykańskich, które spełniają również funkcje laboratoriów badawczych),
z kolei w Szkole kładzie się nacisk na prowadzenie badań i nauczanie metodologii.
To podreślenie roli badania w pracy historyka akcentowali już Febvre i Bloch. Po
wołując ,,Annales", chcieli umieścić nauki historyczne w kadrze recherches i wydo
być je z kręgu uniwersyteckiego93• Instytucjonalne spełnienie tego pragnienia doko
nało się w 1947 roku wraz z powołaniem VI Sekcji EPHE.

SYSTEM NAUCZANIA A HISTORIOGRAFIA

Czy przeświadczenie o kryzysie, podzielane w różnym stopniu przez głównych
animatorów Szkoły i ,,Annales", znajduje swoje odzwierciedlenie w systemie nauczania
EHESS? Po części tak - przejście z formuły DEA + etudes doctoraux na anglosa
ski system master dowodzi kryzysu tożsamości instytucji, a także chęci zmian. Po
nadto wspomniany już kryzys systemu uczelnianego, przejawiający się znacznymi
ograniczeniami rekrutacji, widoczny jest również w EHESS: rokrocznie przyznaje się
zaledwie 3 a/locutions - formy 3-letniego stypendium, na podstawie którego pra
cuje się nad doktoratem jako osoba zatrudniona przez Szkołę (pozostałe osoby też
mogą przygotowywać doktorat, ale jako studenci).

Zaznaczono już, że program zajęć, oferowany studentom, w pełni wpisuje się
w założenia nouvelle histoire, ze wszystkimi tego konsekwencjami - głównie dale
ko posuniętej interdyscyplinarności, rozmazującej granice nauki historycznej.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt: znaczna część studentów DEA, za
pisanych do formacji ,,Histoire et Civilisations", których miałem okazję poznać
w roku akademickim 2004/2005, nie miała wykształcenia historycznego. Myślę na
wet, że osoby z dyplomem maitrise (dyplom otrzymywany po czteroletnich studiach)
z historii stanowiły wśród tego rocznika mniejszość, choć nie potrafię przedstawić
danych statystycznych. Stanowi to duży problem dla pracowników formacji, któ
rzy często przy ocenianiu postępów studentów musieli uczyć metodologii historycznej
niemalże od podstaw. Jest to także jedna z konsekwencji daleko posuniętej interdy
scyplinarności i chęci przyjmowania osób o różnej formacji naukowej.

Tożsamość historyczna wśród studentów na pewno pozostawia, przynajmniej
z punktu widzenia kadry, wiele do życzenia.

* * * 

Warto na zakończenie podkreślić, że nouvelle histoire, zarówno w jej pierwszej
jak i drugiej fazie, to twór wybitnie francuski, wynikający ze szczególnej pozycji na
uki historycznej w tym kraju. Nie zmienia to faktu, że wpływał on na historiografię
innych państw. Jednak postulaty metodologiczne i epistemologiczne ,,nowej historii"
były i są w świecie anglosaskim czy germańskim realizowane raczej w ramach in-

93 M. BI och, L. Feb v re, A nos lecteurs, przedmowa do I numeru .Annales" (15.01.1929).
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nych nauk społecznych: głównie antropologii (historycznej), socjologii, psychologii.
Dlatego też pozycja historiografii francuskiej, pomimo świadomości kryzysu jej twór
ców, pozostaje u progu XXI wieku wyjątkowa.

OPTIMISM AND CONSCIOUSNESS OF THE CRJSIS.
A SKETCH ON CURRENT STATE OF FRENCH "ANNALES" HISTORIOGRAPHY

Summary

One has to determine the genesis of revolution of the third generation in "Annales" school in 60s of
the 20th century or even earlier. The "Annales milieu" reached its full potential and marked its place in
the history of French historiography in the mid 70s. The results of this revolution play an important role
in today's situation of the Ecole des Haute Etudes en Sciences Socia/es (EHESS). However, it is impor
tant not to present a sketch of the succeeding generations of"Annales" as seen in black and white. There
is an exaggeration in speaking about a radical break down with Femand Braudel 's output as well as about an
automatism in turn toward Bloch and Febvre or about a clear border between specific generations. In
addition to this, at the beginning of the new millennium, one can find a relative compromise inside EHESS
that was based on the diminishing criticism against Braudel on one hand, and skepticism against his method
and its limits on the other. The skepticism brought a revolution of "nouvelle histoire ". The tendencies to
accept an input given by all three generations of Annalists are visible. Another characteristic of the
present situation over there is a rejection of any enclosures in succeeding "schools", schemes, and
methodological systems that is joined with growing consciousness of constant change and development.
One could talk about a "postmodern" history but it is rather not a good expression in these circumstances.
At the same time inside EHESS there is a common attitude to see a crisis - of today's condition of the
discipline of history. Every historian from EHESS has his own opinion on its cause. Gerard Norie!
indicated a few of them. He proved that a full openness towards other social sciences and other historical
schools that was a largely adopted practice among Annalists led them to the "epistemological pathology"
and a loss of identity. The -borders of history as a discipline became unclear. On one side an histoire
immediate crossed a border of sociology and on the other both the sociology and anthropology started
themselves to do history pushing out historical research. The system of education in EHESS has been
changing slowly recently. There are no differences between the systems of other universities offering the
doctoral studies called troisieme cycle. The analysis I made upon curricula states clearly that it is extremely
difficult to find there a clear historical subject in the sense of classic historical studies. In such a situation
there is no surprise in the voices of its employees describing the crisis of identity in the discipline of
history. How one can explain the distinction between history and anthropology of the Hispanic world?
What is the difference between contemporary history and anthropology?

How to reduce a suspicion that it is a simple trick consisting in the camouflage of the simple historical
subjects in a new packet wrapping? For the new generation of "Annalists" finding answers to such
questions is a difficult task.


