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Od Redakcji

Implantacja i transponowanie dziedzictwa przeszłości w świadomości 
współczesnych pokoleń ma charakter permanentny, bez względu na stopień 
samej świadomości. Stefan Kieniewicz (1907-1992), którego 25. rocznica 
śmierci minęła w tym roku, uważał, i trudno się z tym twierdzeniem nie 
zgodzić, że poznanie przeszłości jest konieczne, o ile pragniemy „określić 
samych siebie” . Jednocześnie z pesymizmem dodawał, że historię, „to za
interesowanie starociami, traktuje się coraz częściej jako nieszkodliwe 
dziwactwo”, że przeszłość coraz mniej się liczy, a dla współczesnego czło
wieka coraz mniej ważna jest odpowiedź na pytanie: skąd przychodzimy 
i kim jesteśmy. Z drugiej jednak strony negował wykorzystywanie historii 
do bieżących celów politycznych, traktowania jej jako narzędzie ideolo
giczne. Pisał:,,Aktywne w każdym społeczeństwie siły polityczne wprzęgają 
historiografię do swego rydwanu; proklamują, że jest ona magistra vitae 
właśnie wtedy, kiedy ją  redukują do roli ancillae, to jest służebnicy”. Nato
miast opowiadał się za włączaniem historii w proces wychowania pokoleń.

Przyszłość historii jako nauki postrzegał w rozwoju krytycznej szkoły 
historycznej wykorzystującej różnorodne świadectwa. Twierdził, że zada
niem historyka jest podejmowanie wieloaspektowych rozważań, dotarcie 
aż do samych „korzeni”, zrozumienie wszystkich stron, uczestników ciągu 
zdarzeń. Wskazywał, że wiedza historyczna winna być rzetelną, taką, jaka 
wyłania się ze źródeł, a nie „spreparowaną”. Twierdził, że krytyka źródła 
stoi u początku drogi, która prowadzi do ustalenia regularności w bogactwie 
zróżnicowania zachowań społecznych. Przyznawał, że chociaż „selekcjo
nowanie faktów należy do istoty pracy historyka”, to jednak poddawał kry
tyce „takie selekcjonowanie faktów, które zniekształca obraz przeszłości”. 
Sprzeciwiał się doborowi faktów w imię kreowania czarno-białych stereo
typów. Pisał: „Czarno-białe schematy i naruszenia proporcji przyczyniają 
się do umocnienia w świadomości społecznej wszelkiego rodzaju fobii, szo- 
winizmów i megalomanii narodowej -  wówczas gdy celem naszym powinno
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być przygotowanie następnego pokolenia do tej przyszłości, w jakiej mu 
żyć wypadnie...”. Zdawał sobie sprawę, że „w dzisiejszym stanie wiedzy 
historycznej korzystanie z doświadczeń historii jest sztuką osiągalną, ale 
też jedną z trudniejszych do opanowania”, gdyż „historia jest nazbyt zło
żona, aby znajomość minionych wydarzeń pozwalała przewidzieć te, które 
mogą nadejść”1.

W duchu przemyśleń i wskazań prof. Stefana Kieniewicza w niniej
szym, drugim tomie półrocznika „Tabularii Historiae” publikowane są ar
tykuły ośmiu wybranych, spośród trzynastu, uczestników międzynarodowej 
konferencji naukowej „Chrześcijaństwo w dziejach Europy Środkowo
wschodniej, Polski i regionu. W 1050. rocznicę Chrztu Polski”. Konferencja 
ta miała miejsce w listopadzie 2016 r., a jej organizatorami były: Instytut 
Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy2.

Marek G. Zieliński

1 Por.: S. Kieniewicz, Miejsce i rola historii w wychowaniu pokoleń, Kalisz 1976, 
s. 1-4.

2 Sprawozdanie z konferencji patrz: S. Zonenberg, Międzynarodowa konferencja naukowa: 
Chrześcijaństwo w dziejach Europy Środkowowschodniej, Polski i regionu. W 1050. rocznicę 
Chrztu Polski. Ostromecko, 16-17listopada 2016 roku, „Tabularium Historiae”, T. I: 2017, 
s. 133-135.


