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spektywa biografi czna wnosi do naszej wiedzy o przesz o ci danej osoby. 
Metodologia wypracowywana w ramach hermeneutyki biografi i wprowadza 
wa n  innowacj  do bada  nad przesz o ci , ustanawiaj c jako punkt wyj-
cia historycznej interpretacji jednostkowe ludzkie do wiadczenie7. Oznacza 

to przesuni cie akcentu z dominuj cych w historiografi i uj  abstrakcyjnych 
i ogólnych ku uj ciom bardziej konkretnym, skupionym na osobach. Isaiah 
Berlin, ydowski fi lozof pochodz cy z Rosji, analizuj c Lwa To stoja pogl d
na histori , podkre la, e wielkie postaci, takie jak Aleksander Macedo ski,
Juliusz Cezar czy Mahomet traktowane s  niczym powodzie, trz sienia ziemi 
i zachody s o ca; podziwiamy je lub si  ich boimy, ale pot pienie czy wychwa-
lanie ich czynów podobne jest do g oszenia kaza  do drzew8. Sprowadzenie 
osób ludzkich do poziomu zjawisk przyrody odzwierciedla bezosobowe czyta-
nie historii, przedstawiaj ce rzeczywisto  jako aren  dzia ania anonimowych 
stosunków w adzy lub si  natury.  

Punktem zwrotnym wprowadzaj cym perspektyw  biografi i do bada  hi-
storycznych by o opracowanie przez w oskich historyków Carla Ginzburga 
i Giovanniego Leviego koncepcji mikrohistorii9. Wed ug Leviego relacja bio-
grafi i i mikrohistorii rodzi podstawowe pytanie: Jak mówi  o czym  ogólnie, 
nie trac c z oczu tego, co jednostkowe, i odwrotnie, jak opisa  jednostkowe 
sytuacje i osoby, nie popadaj c w uogólnienia i stereotypy oraz nie pomijaj c
szerszych problemów?  Pisarstwo historyczne bowiem,  zajmuj c si  wiel-
kimi procesami spo ecznymi i wybitnymi jednostkami, nie uwzgl dnia ludzi 
zmarginalizowanych, kobiet i dzieci, nie bierze te  pod uwag  przejawów 
codziennego ycia oraz specyfi ki ma ych, lokalnych wspólnot. 

Mikrohistoria usi uje wyeliminowa  wypaczenia spowodowane nadmiernym 
poszerzaniem historycznej skali przedstawianych wydarze , obejmowaniem na-
mys em ca ych epok, klas spo ecznych czy kulturowych systemów metanarra-
cji. Wypaczenia te polegaj  na traktowaniu wszystkiego, co indywidualne jako 
czego  nieistotnego, przygniecionego ci arem bezosobowych struktur. Celem 
koncepcji sformu owanej przez w oskich historyków nie jest uwzgl dnienie 
wk adu indywidualnych osób w bieg dziejów wiata, a tym samym zwrócenie 
uwagi na istnienie i wa no  jednostek, lecz wskazanie na sposób, w jaki nale y
o nich mówi . Levi okre la mikrohistori  jako praktyk  opart  na redukcji skali 
obserwacji, na „mikroskopijnej” analizie i szczegó owym badaniu dokumentów 

7 Por. tam e, s. 3n.
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ród owych. Ten rodzaj badania mo e ods oni  fakty wcze niej niedostrze one 
i sprawi , e to, co dot d uwa ano za dobrze opisane i wystarczaj co zrozumia-
e, zyska ca kowicie nowe znaczenie. Wyników uzyskanych dzi ki ma ej skali 

obserwacji mo na u y  dopiero do formu owania uogólnie 11.
Zmian  optyki postulowan  w ramach koncepcji mikrohistorii dobrze ilu-

struje jedna z my li Pascala. Pisze on: „Miasto, wie , z daleka to jest miasto 
i wie ; ale w miar  jak si  zbli a , to s  domy, drzewa, dachówki, li cie, trawy, 
mrówki, odnó a mrówek, w niesko czono ; wszystko to zawiera si  w nazwie 
wsi”12. Kiedy kto  opisuje wie , patrz c z pobliskiego wzniesienia na po o one
ni ej domy i ulice, widzi ich zarys i usytuowanie; nie widzi kobiety przygo-
towuj cej w domu codzienny posi ek ani m czyzny pracuj cego w swoim 
warsztacie, ani dzieci bawi cych si  na podwórku. Skala opisu oraz pozycja ob-
serwatora decyduj  o tym, co widzimy i jak  rzeczywisto  przedstawiamy. 

Skala ycia jednostki znacz co ró ni si  od skali praktyk i zachowa
spo ecze stw lub cywilizacji. Historia zajmuje si  zwykle tymi ostatnimi – 
zdaniem Immanuela Kanta musi ona wznie  si  ponad jednostk  i przyj
wielki zakres namys u: jednostki, a nawet ca e narody zmierzaj ce do swo-
ich w asnych celów nie wiadomie kierowane s  bowiem przez bieg natury13.
W tej „opatrzno ciowej” wizji historii jednostka coraz bardziej przesuwana 
by a na peryferie. Nie mia a adnej warto ci w obliczu tego, co uniwersalne. 
Tworz c poj cie przeci tnego cz owieka, pozbawionego indywidualno ci,
dziewi tnastowieczni historiografowie mieli nadziej  na zdefi niowanie praw 
rz dz cych zjawiskami intelektualnymi i moralnymi w sposób, w jaki defi niuje 
si  prawa fi zyki rz dz ce zjawiskami przyrodniczymi. Przekonani, e istoty 
ludzkie nie mog  unikn  uniwersalnego prawa przyczynowo ci, podkre lali
si  zewn trznych ogranicze , geografi cznych i ekonomicznych, odnosz cych
si  tak e do wielkich ludzi i ich dzia a . Oznacza o to, e nauka ma za zadanie 
wyja ni  losy przeci tnego cz owieka ka dej rasy, rezygnuj c ze wszystkich 
cech wyró niaj cych jednostki. Wielu historyków w imi  obiektywno ci na-
uki stara o si  usun  ze swoich prac wszelkie elementy biografi czne. Uznali 
oni bezosobowo  i bezpodmiotowo  za fundamentalne kryterium tego, co 
naukowe. Dzisiaj przeci tnego cz owieka zast pi  cz owiek statystyczny, wy-
kreowany przez badania opinii publicznej, ankiety lub sonda e, w których 
jednostka ze swoim niepowtarzalnym losem i problemami wydaje si  nie-
obecna14.
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