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Violetta Julkowska jest uznaną badaczką dziejów polskiej historiografii, zwłasz-
cza wieku XIX, ma na swym koncie m.in. książki poświęcone analizie twórczości Joachima 
Lelewela czy Karola Szajnochy1. Autorkę od wielu lat interesują problemy narracji histo-
rycznych, które analizowała wieloaspektowo, zarówno pod kątem strategii perswazyjnych 
(zwłaszcza retoryki), jak i możliwości interpretacyjnych oraz percepcyjnych. Julkowska od 
pewnego czasu zajmuje się też szeroko rozumianą problematyką pamięci kulturowej, w tym 
jej związków z historią2. A oprócz tego – poza działalnością w zakresie dydaktyki historii 
(w wymiarze teoretycznym i praktycznym) – bada możliwości wykorzystania fotografii 
jako istotnego źródła historycznego i ważnego medium narracyjnego3.

Recenzowana praca jest w pewnym stopniu podsumowaniem dotychczasowego dorob-
ku badawczego poznańskiej uczonej i stanowi tzw. książkę profesorską. Nie jest to jednak 
– jak za chwilę się przekonamy – jakaś silva rerum autorki czy złożona w całość reedycja 
tekstów już publikowanych. Jest to książka od samego początku pomyślana jako naukowa 
monografia, w której historyczka nie tylko przedstawia wnioski płynące z analizy i inter-
pretacji materiału źródłowego, ale daje propozycję własnej koncepcji badań tzw. historii 
rodzinnych. Te ostatnie stanowią ad hoc nową kategorię pojęciową, rozszerzającą dotych-
czasowe pole epistemologiczne historii historiografii. Nic więc dziwnego, że recenzenci 
książki docenili zarówno jej unikatowość (Jan Pomorski), jak i pionierskość ujęcia (Maciej 
Bugajewski)4.

Praca Violetty Julkowskiej składa się z dwóch części, z których pierwsza zajmuje nieca-
łą jedną trzecią całości i stanowi teoretyczne wprowadzenie do metodologii badań historii 
rodzinnych („Koncepcja historii rodzinnych”). Druga część jest bardziej rozbudowana i ma 
charakter egzemplifikacyjny. Jest to studium konkretnych historii rodzinnych z XIX i XX 
wieku, uznanych przez autorkę za reprezentatywne, a poprzez to uprawomocniające do 

1 Zob.: V. Julkowska, Retoryka w narracji historycznej Joachima Lelewela, Poznań 1998; taż, Historia dla wyobraźni: 
recepcja i interpretacja pisarstwa historycznego Karola Szajnochy, Poznań 2010.

2 Autorka zasiadała m.in. w Radzie Naukowej leksykonu poświęconego kulturze pamięci. Zob.: Modi memorandi. 
Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, współpraca: J. Kalicka, Warszawa 2014.

3 Zob.: Foto-historia: fotografia w przedstawieniu historii, red. V. Julkowska, Poznań 2012; Foto-historia: fotografia 
w edukacji historycznej, red. V. Julkowska, Poznań 2012.

4 Fragmenty recenzji Jana Pomorskiego i Macieja Bugajewskiego zostały umieszczone na tylnej stronie okładki recen-
zowanej książki.
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formułowania wniosków metahistorycznych („Studium interpretacyjne wybranych histo-
rii rodzinnych”). Przyjrzyjmy się dokładniej tym częściom.

Autorka – pomijając standardowy wstęp – rozpoczyna swoją książkę raczej niestandar-
dowo. Dzieli się bowiem z czytelnikami swoim osobistym doświadczeniem sprzed prawie 
półwiecza. Na początku lat 70. XX wieku, będąc uczennicą szkoły podstawowej w Kościa-
nie, zetknęła się z historią gen. Dezyderego Chłapowskiego z Turwi, którego postać do dziś 
stanowi ważny element budowania tożsamości historycznej mieszkańców Ziemi Kościań-
skiej. Julkowska tak o tym pisze:

Doświadczenie sięga początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku i dotyczy mojego zetknię-
cia się z historią lokalną, gdy w przekazach domowych i szkolnych pojawiła się postać generała 
Dezyderego Chłapowskiego z Turwi. Ponieważ historie o rodzinie Chłapowskich docierały do 
mnie również poprzez bezpośredni kontakt z osobami znającymi rodzinę Chłapowskich osobi-
ście, to był to jeden z tych wprawiających w zdumienie momentów, który pozwala dostrzec real-
ny związek wielkiej i małej historii. Postaci historyczne wydawały się znajome i bliskie, a miejsca 
z nimi związane, również znane mi od dzieciństwa, łączyły odległą przeszłość z teraźniejszością 
i budziły wyobraźnię historyczną. Opowieści o relacjach rodziny Chłapowskich z okolicznymi 
mieszkańcami miały niezwykłą moc kształtowania poczucia tożsamości historycznej, zakorze-
niając ją na poziomie wspólnoty lokalnej jako wspólnoty pamięci (s. 24).

Przywołane doświadczenie autorki, zreflektowane po latach i uświadomione, stało się 
ważnym asumptem wyboru dalszej drogi zawodowej i być może sprofilowało jej zaintere-
sowania badawcze, które – skonceptualizowane w prezentowanej książce – zostały określo-
ne mianem historii rodzinnych. Droga do tego nie była jednak łatwa. Została poprzedzona 
kwerendami źródłowymi i lekturą prac historyków „historii prywatnej” (np. Philippe’a 
Ariésa czy Georges’a Duby’ego), a także koniecznością zapoznania się z pracami dotyczą-
cymi pamięci społecznej, kulturowej czy komunikacyjnej (np. Maurice’a Halbwachsa, Ale-
idy i Jana Assmannów, Pierre’a Nory, Paula Ricoeura czy HaraldaWelzera). W efekcie 
otrzymaliśmy monografię dojrzałą oraz interdyscyplinarną. Książka Julkowskiej może bo-
wiem służyć historykom, socjologom, antropologom kulturowym czy literaturoznawcom. Po-
winna być użyteczna dla przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i kulturowych.

Tytułowe historie rodzinne stanowią kategorię pojemną i wielofunkcyjną. Są próbą połą-
czenia dwóch perspektyw badań nad pamięcią rodzinną rozumianą jako praktyka narra-
cyjna: perspektywy indywidualnej i społecznej. Autorka eksplorowane historie rodzinne 
podzieliła na trzy kategorie narracji prywatnych. Do pierwszej zaliczyła takie formy gatun-
kowe, jak: pamiętnik, dziennik, wspomnienia, list. Drugą stanowią różne odmiany kroniki 
rodzinnej, a trzecią – opowiadania rodzinne. Ta ostatnia kategoria jest najbardziej zróżnico-
wana i wyróżnia się spośród innych kreatywnym, a niekiedy wręcz performatywnym po-
dejściem do materiału źródłowego. 

Wszystkie historie rodzinne mają, zdaniem autorki, „konstytutywną cechę wspólną na 
metapoziomie, która wynika z faktu, że bez względu na zastosowaną strategię narracyjną i 
konwencję tworzą rodzaj historycznego obrazu rodziny” (s. 32). Obraz ten powstaje w wy-
niku złożonego przekazu narracyjnego, który stanowi efekt zapamiętanych wydarzeń, 
przetworzonych źródeł lub wywołanych relacji świadków. Autorka podkreśla, że istotną 
cechą historii rodzinnych jest „mocno zaznaczona trwała podmiotowość narracji, która 
utrzymuje się nawet po przetworzeniu źródłowego materiału wyjściowego w nową formę 
narracyjną” (s. 32). 

Ważną propozycją metodologiczną Violetty Julkowskiej jest klasyfikacja form i strategii 
narracji rodzinnych. Autorka wyodrębniła trzy kategorie gatunkowe historii rodzinnych: 
wspomnienie, monografię krytyczną i opowieść. Adekwatnie do tego wyróżniła trzy stra-
tegie narracyjne historii rodzinnych: rekonstrukcję wspomnień, krytyczne badanie mate-
riału źródłowego i ekspresję artystyczną. Kategorią kryterialną, która pozwoliła jej doko-
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nać powyższej klasyfikacji, jest pojęcie kultury historycznej, rozumianej jako „całokształt 
sposobów i praktyk odnoszenia się do przeszłości w danej teraźniejszości kultury” (s. 46). 
Połączenie i ustrukturyzowanie tych wszystkich elementów pozwoliło badaczce na stwo-
rzenie dynamicznego modelu historii rodzinnych, który może być cenną propozycją dla ba-
daczy historii historiografii. Autorka tak o tym pisze:

Historie rodzinne obejmujące swym pojęciem różne przejawy aktywności pisarskiej podmiotów, 
związane z „obchodzeniem się” z przeszłością rodzin, a przy tym zachodzące w obszarze od-
działywania rozciągającym się pomiędzy kulturą, nauką i sztuką, są częścią kultury historycznej. 
Ich wspólnym źródłem jest świadomość historyczna, możliwa do opisania za pomocą procedur 
i przejawów jako różne praktyki pisarskie.
Proponowany model ułatwi myślenie o konkretnych przejawach aktywności pisarskiej podmio-
tów świadomie upamiętniających przeszłość swoich rodzin. Są to aktywności dokonujące się 
poprzez wybór strategii narracyjnej i nadanie własnej aktywności pisarskiej odpowiedniej formy 
narracyjnej w ramach wyłonionych przeze mnie wcześniej trzech głównych kategorii gatunko-
wych (s. 46).

Drugą część książki, na którą składa się siedem rozdziałów, otwierają analizy i interpre-
tacje pamiętników i wspomnień kobiet. Nie oznacza to jednak, że autorka otwiera się na 
perspektywę genderową czy myśl feministyczną, co do których jest chyba sceptyczna. Ni-
gdzie bowiem nie eksponuje problemu płci społeczno-kulturowej ani też nie interpretuje 
omawianych historii rodzinnych przez pryzmat nierównorzędnej pozycji kobiety. Autorka 
podkreśla natomiast, że narracje kobiece mają „określony punkt widzenia, którym jest ży-
cie codzienne rodzin jako główny temat, a osią tej narracji staje się historia rodziny w po-
wiązaniu z miejscem jej stałego lub czasowego pobytu” (s. 77). 

Julkowska analizuje i interpretuje pamiętniki oraz wspomnienia kobiet, które reprezen-
tują tylko jedną grupę społeczną: ziemiaństwo i arystokrację. Jest to uzasadnione, gdyż 
trudno byłoby znaleźć w odniesieniu do XIX i XX wieku podobnie reprezentatywną grupę 
źródeł narracyjnych dla pań wywodzących się z niższych klas społecznych. W książce mo-
żemy zatem zapoznać się z głosami następujących kobiet: Wirydianny Kwileckiej-Fiszero-
wej (1761-1826), Bogumiły z Dąbrowskich Mańkowskiej (1814-1901), Marii Górskiej z Łu-
bieńskich (1838-1926), Róży z Potockich Krasińskiej-Raczyńskiej (1849-1937), Antoniny 
z Chłapowskich Górskiej (1870-1959), Anny Pruszyńskiej (1880-1962), Jadwigi Ostromęc-
kiej (1863-1944), Karoliny Lanckorońskiej (1898-2002), Marianny z Butanowiczów Różań-
skiej (1904-2000) oraz Ewy Ostoji-Soleckiej (1936). Jak widzimy, autorka dokonując powyż-
szego wyboru kierowała się kryterium chronologicznym oraz przestrzennym. Przywołane 
narracje pozwalają bowiem spojrzeć na historie rodzinne z perspektywy ponad dwustu lat 
oraz obserwować je z różnych miejsc, w których powstawały. Były to poszczególne dzielni-
ce zaborów, różne regiony dawnej Rzeczypospolitej, ośrodki emigracyjne, miejsca zesłania 
itp. Najważniejszy wniosek, jaki wypływa z tego rozdziału, wiąże się ze zmianą sposobu 
postrzegania funkcji kobiet w przestrzeni publicznej. Julkowska podkreśla bowiem ich 
ogromną rolę w procesie kształtowania kultury historycznej w środowisku rodzinnym, co 
przełożyło się na „międzypokoleniowy transfer wartości” (s. 235). Autorka czyni takie spo-
strzeżenie:

Jak pokazała analiza większości pamiętników i wspomnień kobiecych, ich rola jest znacznie bar-
dziej złożona, ponieważ umożliwia uchwycenie podmiotowego głosu epoki, wypowiadanego 
przez kobiety lub ukazanego jako podejmowane przez nie aktywności o istotnym znaczeniu for-
mującym, które w efekcie wpływają na sferę publiczną. W literaturze przedmiotu ciągle jeszcze 
dominuje nieco stereotypowy, bo ograniczony do aktywności w kręgu domowym, sposób od-
czytywania repertuaru aktywności kobiet. Przeczą temu ich podmiotowe głosy, utrwalone 
w narracyjnych formach wspomnień, które odczytane z perspektywy kultury historycznej stają 
się świadectwem ich głębokiej świadomości historycznej (s. 234).
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Rozdział drugi poświęcony jest zobrazowaniu tendencji rozwojowych kroniki rodzin-
nej jako najbardziej wyrazistej i najbardziej reprezentatywnej formy gatunkowej uzyskiwa-
nej przez historię rodzinną. Autorka na przykładach kronik Władysława Wężyka (1816- 
-1848), Marii Czapskiej (1894-1981), Dezyderego Chłapowskiego (1913-1997) oraz 
opracowanych pod redakcją profesjonalnych historyków monografii rodzin Górskich oraz 
Morawskich, pokazuje różnorodność i ewolucję podejść do badania i przedstawiania historii 
rodzinnych. „Sedno kroniki rodzinnej – stwierdza – tkwi (…) nie tylko w jej ładunku historycz-
ności, ale (…) w większej mierze opiera się na motywie poszukiwania własnej tożsamości ro-
dzin w historycznie zmiennych momentach kryzysowych” (s. 144-145). I dodaje: 

Z tej perspektywy patrząc, dla autorów kronik ważniejsze od ścisłości historycznej stawały się 
autorefleksyjne poszukiwania podstaw własnej tożsamości historycznej (Wężyk), odkrywanie 
po latach na nowo meandrów własnej tożsamości rodzinnej i czerpanie z niej siły duchowej 
w nowych czasach (Czapska, Lanckorońska, Schramm, Helsztyński), albo też podejmowanie 
działań skupionych na upamiętnianiu wybitnych przodków, a nawet świadomie ratunkowe 
w odniesieniu do przeszłości własnej rodziny, skierowanie na utrwalenie historycznego jej śladu, 
w poczuciu wartości nieprzemijających, będącej rezultatem aktywności przodków (s. 145). 

W kolejnym rozdziale poznańska badaczka przedstawia strategie narracyjne „historii 
domowych” Karola Szajnochy. Jest to analiza oraz interpretacja dwóch esejów lwowskiego 
historyka: Krzysztof Opaliński oraz Mściciel. Rozdział o tyle ważny, że uświadamia przeło-
mową w polskiej historiografii rolę Szajnochy, który „jako pierwszy uczynił z historii ro-
dzinnych temat prac historycznych” (s. 146).

Następny rozdział ukazuje w jaki sposób historia prywatna zaczęła w drugiej połowie 
XIX wieku przenikać do warsztatu biografów. Autorka pokazała to na przykładzie dwóch 
biografii: Dezyderego Chłapowskiego autorstwa Waleriana Kalinki oraz Jana Henryka Dą-
browskiego pióra Adama Skałkowskiego. Obaj historycy – jak stwierdziła – „w zetknięciu 
z materią pamięci rodzinnej i rodzinnych artykulacji o przeszłości, często przekazywanej 
im w formie ustnej (…), pozostali wysoce empatyczni, a zarazem krytyczni i dociekliwi”. 
A to pozwoliło oddać im to, „co zazwyczaj najtrudniejsze w krytycznym podejściu history-
ka – bliskość relacji międzyludzkich, a jednocześnie ich trudno uchwytną delikatność i nie-
powtarzalność” (s. 182). 

Rozdział piąty poświęcony jest historiom rodzinnym pozostającym „w cieniu żałoby”. 
Dotyczy on pamięci odziedziczonej przez dzieci Ocalonych z Holocaustu, czyli tzw. post-
pamięci w rozumieniu Marianne Hirsch. Ten wyjątkowo trudny temat autorka ukazała na 
przykładzie narracji Moniki Sznajdermann oraz powstałych na podstawie przeprowadzo-
nych przez Mikołaja Gryndberga rozmów z Ocalonymi następujących książek: Ocaleni 
z XX wieku: po nas nikt już nie opowie, najwyżej ktoś przeczyta (2012); Oskarżam Auschwitz: opo-
wieści rodzinne (2014) oraz Rejwach (2017). Przywołane przykłady pokazują różne strategie 
narracyjnego przepracowywania traumatycznej pamięci i żałoby. W przypadku Sznajder-
mann było to swoiste „nierozłączne” podzielenie języka narracji postpamięciowej na język 
własny (autorski) i po części zapożyczony. Z kolei Grynberg, poszukując sposobu na prze-
pracowanie odziedziczonej pamięci traumatycznej, zastosował strategię tworzenia „wspól-
noty rozmowy” (najpierw z Ocalonymi, a następnie z potomkami Ocalonych). 

Książkę zamykają dwa rozdziały poświęcone albumom: Andrzeja Niziołka Zatrzymani 
w spojrzeniu. Wielkopolan album rodzinny – fotografie do 1919 (2000) oraz Hanny Zaworonko-
-Olejniczak Na obcej ziemi. Groby polskie na cmentarzach paryskich i w Montmorency (2011). 
W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze studium przypadku foto-historii rodzin-
nych, w którym autorka dzieli się doświadczeniami ze swojego udziału w projekcie, które-
go owocem jest wspomniany album. Zadanie Julkowskiej polegało na przygotowaniu nie-
konwencjonalnych podpisów (komentarzy) do części fotografii przedstawiających znane 
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postaci i rody wielkopolskie: Tytusa i Jana Działyńskich, Izabeli z Czartoryskich Działyń-
skiej, Józefy Chłapowskiej (córki gen. Dezyderego Chłapowskiego), Władysława Zamoy-
skiego oraz Edwarda Aleksandra Raczyńskiego. Autorka tak to przedstawia: 

O ile osoby prywatne, nadsyłające fotografie ze swoich zbiorów rodzinnych, mogły wykazać się 
dużą inwencją autorską w podejściu do tworzonej historii rodzinnej, wykorzystując do opowie-
ści o swoich przodkach różne informacje, o tyle moje zadanie wymagało całkowitego reżimu 
warsztatowo-źródłowego. Pisanie foto-historii rodzinnej znanych postaci opierałam całkowicie 
na materiale źródłowym, na wspomnieniach, pamiętnikach i listach. Pozostawiono mi wolny 
wybór nie tylko w doborze źródeł, ale także w wypracowaniu adekwatnej konwencji tworzenia 
foto-narracji, podając tylko jeden warunek: możliwie „prywatny” charakter narracji (s. 204-205). 

Drugi album posłużył Julkowskiej do analizy i interpretacji inskrypcji nagrobnych, któ-
re „są specyficzną, bo ostatnią z możliwych form kulturowej manifestacji rodzinnej lub 
wspólnotowej łączności z bliskimi zmarłymi, a jednocześnie świadectwem kultury histo-
rycznej tych, którzy inskrypcje umieszczają” (s. 212). Zdaniem autorki „inskrypcje pocho-
dzące z XIX wieku są bezcennym świadectwem «historii żywej», rozumianej jako pamięć 
komunikacyjna” (s. 220). Za niezwykle cenne w tym rozdziale uważam interpretacje idei 
„grobów bratnich” jako swoistej kultury pamięci polskiej XIX-wiecznej emigracji we Fran-
cji. Raz jeszcze oddajmy głos autorce:

Projekt, wizualizując groby emigrantów, umożliwia wyjaśnienie fenomenu grobów zbiorowych, 
zwanych „bratnimi”. Każdy z tych grobów to indywidualne założenie o charakterze symbolicz-
nym, zbliżonym w swoim efekcie oddziaływania do pamięci kulturowej. Jednak inskrypcje 
ujawniają dodatkowo inny, bardziej wspólnotowy, można by rzec „rodzinny” aspekt owych gro-
bów nie bez przyczyny zwanych „bratnimi”. Ten aspekt nastawiony jest na przeżywaną teraź-
niejszość tych, którzy w ten niezwykle solidarny sposób starali się uczcić pamięć zmarłych na 
obczyźnie współrodaków i współwygnańców (s. 239).

Pora na konkluzje. Szczegółowe omówienie książki Violetty Julkowskiej miało w moim 
zamierzeniu tylko jeden cel: zachęcić czytelnika do sięgnięcia po nią. Jest to bowiem praca 
nowatorska, umiejętnie łącząca rozważania teoretyczne z analizą i interpretacją materiału 
źródłowego. Autorka zaproponowała nie tylko interesujący sposób badania historii rodzin-
nych, ale uświadomiła także ich ważną rolę tożsamościową.

Z drobnych błędów, które wkradły się do tekstu, z recenzenckiego obowiązku odnotuj-
my trzy: 1) Bramę Floriańską w Krakowie uratował na początku XIX wieku nie Artur Po-
tocki (s. 109), tylko prof. Feliks Radwański; 2) Józef Piłsudski nie mógł być powstańcem 
styczniowym (s. 112), gdyż urodził się w 1867 roku; 3) Kajetan Koźmian nie mógł wydać 
w czasach autonomii galicyjskiej Pochwały Jana Henryka Dąbrowskiego (s. 175), gdyż zmarł 
w 1856 roku.

Poza tymi drobiazgami warto byłoby wykonać lepszą korektę edytorską, gdyż w druku 
występuje zbyt wiele usterek. Nie zmienia to jednak faktu, że najnowsza monografia Vio-
letty Julkowskiej jest książką ważną i powinna znaleźć się na półkach wszystkich tych, dla 
których humanistyka jest sztuką rozmowy i refleksją nad kulturową tożsamością człowie-
ka. Historie rodzinne otwierają zatem wiele nowych perspektyw poznawczych i skłaniają do 
dyskusji. A to bardzo ważne w dzisiejszej rzeczywistości akademickiej, w której humaniści 
zbyt często niestety abdykują z roli kulturowych przewodników. Violetta Julkowska na 
szczęście do takich ciceronów jeszcze należy. I chwała jej za to. 


