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Redakcja 

Oddajemy do rąk czytelnika kolejny, już 52. tom naszego pisma. Jest on 
tym razem dedykowany Profesorowi doktorowi habilitowanemu Wojciechowi 
Wrzoskowi w siedemdziesięciolecie jego urodzin. To jeden z najwybitniejszych 
współczesnych teoretyków historii w Polsce, następca Jerzego Topolskiego 
w Zakładzie Historii Historiografii i Metodologii Historii w Instytucie Historii 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, którym kierował w latach 
1999–2020. Jest członkiem kolegium redakcyjnego Historyki o długim stażu, 
jej wieloletnim współpracownikiem i cenionym autorem. Jego prace, szczególnie 
zaś Historia – Kultura – Metafora czy O myśleniu historycznym zyskały wiele 
wydań i stały się kultowymi tekstami zarówno uczonych, jak i adeptów polskiej 
myśli teoretyczno‑historycznej. Na szczególne podkreślenie zasługuje również 
działalność organizacyjna Wojciecha Wrzoska. Historyka była zapraszana 
i gościła na posiedzeniach kierowanego przez Jubilata Interdyscyplinarnego 
Seminarium Historycznego przy Fundacji Instytut Jerzego Kmity i Poznańskim 
Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Był redaktorem cenionego w środowisku teore-
tyków i metodologów historii oraz historyków historiografii czasopisma Histo-
ria@Teoria. Za Jego zgodą mogliśmy w jubileuszowym 50. numerze Historyki 
opublikować materiały dotyczące twórczości naukowej Jerzego Topolskiego. 
Wrzosek był bowiem spiritus movens sympozjum naukowego zorganizowanego 
przez Instytut Historii i Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Interdyscyplinarne Semina-
rium Historyczne przy Fundacji Instytut im. Jerzego Kmity i Poznańskim Towa-
rzystwie Przyjaciół Nauk w dniach 17–18 grudnia 2018 roku1. 

Część pierwsza tomu zawiera niepublikowane wcześniej fragmenty wywiadu, 
który z Wrzoskiem przeprowadziła Karolina Polasik‑Wrzosek. Dzięki uprzejmoś-
ci autora, Artura Dobosza, oraz Pawła Ziętka, kierownika Wydawnictwa Poli-
techniki Poznańskiej, które artykuł ten wydało pierwotnie, publikujemy też 
przedruk krytycznej analizy koncepcji metafory historycznej naszego Jubilata. 

W części drugiej znajdzie czytelnik zbiór rozpraw autorstwa historyków z kil-
ku krajów dotyczących rzadko przez nas prezentowanej historii politycznej. 
Zgodnie bowiem z założeniem wydawniczym Historyki chcemy pokazywać nie 
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1 We wstępie do tomu 52. nie podaliśmy wszystkich organizatorów przedsięwzięcia, za co 
naszych dobroczyńców oraz czytelników serdecznie przepraszamy. 



tylko teorię i metodę badań historycznych, ale stworzyć możliwość śledzenia 
rezultatów konkretnych praktyk badawczych. Tym razem są to teksty dotyczące 
niezwykle ważnego i ciekawego tematu, jakim jest kwestia nie tyle samej I wojny 
światowej, ile czasu tuż po niej, „powojnia” jakby chciało się powiedzieć, które 
bywa czasami równie trudne jak czas wojny. Zebrali je i przygotowali do wydania 
Tomasz Pudłocki i Kamil Ruszała. 

W kolejnej części prezentujemy zbiór tekstów poświęconych historii poten-
cjalnej i ratowniczej. To jedna z pierwszych tak szerokich prezentacji tego za-
gadnienia w naszej historiografii. Stało się to możliwe dzięki współpracy z Anną 
Brzezińską, Piotrem Kowalewskim Jahromim i Tomaszem Wiśniewskim2. 

W tradycyjnych częściach Historyki, czyli w dziale Problemy i Z warsztatu 
pracy historyka znajdzie czytelnik rozprawy zarówno z zakresu metodologii his-
torii, jak i z historii historiografii. Pragniemy wreszcie zwrócić uwagę na pełną 
charakterystykę dokonań polskiej historiografii w zakresie badań nad historią 
policji państwowej II RP autorstwa Roberta Litwińskiego. Spodziewamy się 
też, że dział recenzyjny przyniesie ciekawe i ważne konstatacje i oceny bieżącego 
piśmiennictwa. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że w zakresie recenzji 
bieżących wydarzeń wydawniczych mamy wiele zaległości. Niestety, istniejący 
w naszym kraju system ocen dokonań naukowych nie skłania uczonych do upra-
wiania tej twórczości, tak ważnej przecież dla życia naukowego. Z chęcią i radoś-
cią redakcja przyjmie kolejne teksty recenzyjne, do pisania których zachęcamy. 

Jakub Muchowski 
Krzysztof Zamorski  

2 Zebrane teksty były dyskutowane na konferencji Historie potencjalne i ratownicze: 
epidemie, kryzysy, katastrofy (Uniwersytet Łódzki, Sekcja Młodych Badaczy przy Komisji 
Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii KNH PAN, 25‑26 czerwca 2021). 
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